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ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – 

ΕΝΩΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ 

Θέμα: Ερωτήματα για την εγκυρότητα γνωμοδοτήσεων 

παιδοψυχιάτρων 

Το Συμβούλιο Δεοντολογίας, (Σ.Δ.), διαπιστώνει ότι συχνά 

υποβάλλονται, από έναν γονέα,   ερωτήματα προς την Εταιρεία μας, 

ως προς την εγκυρότητα γνωμοδότησης για δικαστική χρήση 

παιδοψυχιάτρου, ο οποίος ενεργεί ως εμπειρογνώμονας μονομερώς, 

κατόπιν εντολής του ετέρου γονέα. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές αφορούν 

κατά κανόνα συγκρουσιακά διαζύγια τα οποία εξετάζουν ζητήματα 

γονικής επιμέλειας ή άλλη αντιδικία μεταξύ των πρώην συζύγων.    

 

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΚΥΡΙΩΣ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ: 

1) κατά πόσον νομιμοποιείται ο/η παιδοψυχίατρος,  να εξετάσει τα 

παιδιά, τα οποία οδηγεί στο γραφείο του ο άλλος γονέας κατά την 

περίοδο που τα έχει υπό την ευθύνη του,  χωρίς την ενημέρωση και 

συναίνεση του πρώτου, ο οποίος έχει την χρονική αυτή στιγμή την 

γονική  επιμέλεια, και κατά πόσον η μονομερής αυτή ενέργεια του 

άλλου γονέα, να εμπλέξει τα παιδιά σε αξιολόγηση, μπορεί να αποβεί 

σε βάρος της ψυχικής τους υγείας, όταν μάλιστα  ο/η 

παιδοψυχίατρος, θέτει ερωτήματα με τα οποία διερευνά τα 

συναισθήματα τους απέναντι στον απόντα γονέα ή σχετικά με το   

ενδεχόμενο της κατάστασης που θα προκύψει εφόσον αλλάξει η  

επιμέλεια. 

2) κατά πόσον νομιμοποιείται ο /η παιδοψυχίατρος να προβαίνει στην 

συναγωγή και διατύπωση συμπερασμάτων για την καταλληλότητα ή 

μη του άλλου γονέα χωρίς να έχει πραγματοποιήσει ή και επιδιώξει 

επικοινωνία μαζί του.   

Στον τύπο αυτό των ερωτημάτων εμπίπτουν πολλά από τα αιτήματα-

καταγγελίες, τα οποία έχουν παραπεμφθεί, παλαιότερα και κατά το 

τελευταίο τετράμηνο, και εξετάζονται από το Σ.Δ. υπό την παρούσα 

σύνθεση του.  
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ΘΕΣΗ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Το Σ.Δ. γνωρίζει βέβαια, ότι η ανάληψη από τον παιδοψυχίατρο  

εργασίας γνωμοδοτούντος εμπειρογνώμονα  προβλέπεται από τον 

νόμο και εντάσσεται στην δικαστική διαδικασία, προκειμένου να 

υπηρετήσει την αποστολή του δικαστηρίου στη λήψη της ορθής 

απόφασης.  

Όμως η πρακτική του παιδοψυχίατρου σ’ αυτό τον ρόλο, δεν θα 

πρέπει,  σε καμιά περίπτωση, να παραβαίνει τους κανόνες 

δεοντολογίας της ειδικότητας, σύμφωνα με τους οποίους πρωταρχικό 

μέλημα του είναι η ψυχική υγεία, η ευημερία και η βέλτιστη 

ανάπτυξη του  παιδιού.  (άρθρο 2 παρ. 1 του κώδικα δεοντολογίας 

της Εταιρείας). 

Θεωρούμε ότι στην όλη διαδικασία ο παιδοψυχίατρος έχει την 

ευθύνη της προφύλαξης της ψυχικής υγείας του παιδιού. Η   

συνεργασία και με τους δύο γονείς και η συναίνεση τους για την  

παιδοψυχιατρική εξέταση και θεραπεία του ανηλίκου τέκνου τους, 

αποτελεί χρυσό κανόνα στην παιδοψυχιατρική ειδικότητα. (Κώδικας 

Δεοντολογίας της Εταιρείας, άρθρο 5 παρ. 2 και 3). Ο κανόνας αυτός 

αίρεται, μόνον όταν υπάρχει αφαίρεση της επιμέλειας και μέριμνας 

από  γονέα ή επείγουσα συνθήκη απειλής για την υγεία του παιδιού. 

Δεν υπάρχει λόγος να αρθεί στην περίπτωση της πραγματοποίησης 

παιδοψυχιατρικής εξέτασης για την σύνταξη γνωμοδότησης.  

Η μονομερής και άνευ συναίνεσης και συμμετοχής του έχοντος την 

επιμέλεια γονέα εξέταση του παιδιού, αποτελεί εν δυνάμει απειλή για 

την ψυχική του υγεία, διότι  εκτίθεται σε μια κατάσταση και σε 

ερωτήματα για τα οποία δεν είναι προετοιμασμένο και γι’ αυτό και 

θα πρέπει να αποφεύγεται.   Η ανατροπή αυτής της συνθήκης εφόσον 

κριθεί αναγκαίο από έναν γονέα, είναι δυνατόν να γίνει κατόπιν 

προσφυγής στον εισαγγελέα για έκδοση εντολής 

πραγματογνωμοσύνης.  

Το ορθό της θέσης μας αυτής  υποστηρίζεται και  από τα ακόλουθα 

γεγονότα: 

 α)  υποβάλλονται συνέχεια διαμαρτυρίες στην εταιρεία μας για τις 

δυσμενείς συνέπειες της άνευ προετοιμασίας και συναίνεσης του 

άλλου γονέα εξέτασης παιδιών από γνωμοδοτούντα ιδιώτη 

παιδοψυχίατρο της άλλης πλευράς. Οι  διαμαρτυρίες αυτές και 

αμφισβητήσεις, υποδεικνύουν μεταξύ άλλων ότι η  ως άνω 

διαδικασία δεν οδηγεί σε αποδεκτή νομιμοποίηση, εις την οποία θα 

πρέπει να αποβλέπει κάθε δικαστική διαδικασία. Αντιθέτως 

τροφοδοτεί την δικαστική αντιπαράθεση με αποτέλεσμα και ο έτερος 
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των γονέων να καταφεύγει στον παιδοψυχίατρο και τα παιδιά να 

εμπλέκονται σε δύο αντιτιθέμενα συστήματα αξιολόγησης. Θα 

πρέπει να βρεθεί τρόπος να απομειωθούν οι δικαστικές διαδικασίες 

(επανειλημμένες δίκες) από τις οποίες επιβαρύνονται τα παιδιά, μέσω 

της εφαρμογής νέων, αποτελεσματικότερων και ολιγότερο 

χρονοβόρων θεσμών, όπως  του οικογενειακού δικαστηρίου.  

β) Οι κανόνες της δεοντολογίας ισχύουν, κατά τη γνώμη μας, σε όλες 

τις περιπτώσεις και θα πρέπει να ακολουθούνται από την αρχή κάθε 

ενέργειας του παιδοψυχιάτρου. Κάθε ενέργεια του παιδοψυχιάτρου 

αποτελεί ιατρική κλινική πράξη ευθύνης, η οποία πρέπει να 

αποβαίνει προς όφελος του παιδιού. Επιπλέον εάν εξαιρεθούν οι 

κανόνες δεοντολογίας για αυτού του τύπου την  γνωμοδότηση, ο 

παιδοψυχίατρος οδηγείται  σε «γνωστική ασυμφωνία», άλλοτε  

αποδεχόμενος στην πρακτική του τους κανόνες δεοντολογίας της 

εταιρείας και άλλοτε εξαιρούμενος από αυτούς.  

γ) Διαπιστώνουμε, ότι πολλές από τις καταγγελίες απευθύνονται 

προς ορισμένους συναδέλφους,  οι οποίοι «εξειδικεύονται» στην 

ανάληψη αυτού του τύπου των γνωμοδοτήσεων και  υπερασπίζονται 

ως σύννομη την πρακτική τους. Υπάρχει ο κίνδυνος, εάν θεωρηθεί η 

πράξη αυτή σύννομη, να γενικευθεί η εφαρμογή της.  

δ) η κλήση της μιας μόνον πλευράς δεν εφαρμόζεται σε καμιά 

περίπτωση σε ανάλογες αξιολογήσεις του Δημόσιου Τομέα, οι οποίες 

εκδίδουν γνωμάτευση-γνωμοδότηση κατόπιν εισαγγελικής 

παραγγελίας, ακολουθώντας με συνέπεια  κατά την αξιολόγηση τον 

αναφερθέντα χρυσό κανόνα της σφαιρικής αξιολόγησης της κάθε 

περίπτωσης.  

ε) και σπουδαιότερο, θεωρούμε ότι με την καταγγελλόμενη τακτική, 

τίθεται σε κίνδυνο η ψυχική υγεία των παιδιών, τα οποία εκτίθενται 

σε ερωτήματα σχετικά με την τροποποίηση της επιμέλειας  χωρίς να 

υπάρχει γι’ αυτό η κατάλληλη προεργασία και προετοιμασία, από 

δύο διαφορετικούς διπλής και αντίθετης στοχοθεσίας ειδικούς οι 

οποίοι έχουν ως πελάτες τους δύο σε δικαστική αντιπαράθεση 

ευρισκομένους γονείς.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

Στο Δ.Σ. της Εταιρείας έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα σημαντικός 

αριθμός αιτημάτων- καταγγελιών με τις οποίες αμφισβητείται η 

σύνταξη γνωμοδοτήσεων από παιδοψυχιάτρους οι οποίοι προβαίνουν 

α) σε μονομερή εξέταση των παιδιών  χωρίς την ενημέρωση και 

συναίνεση του άλλου γονέα και β) εξάγουν συμπεράσματα και 

εκφράζουν απόψεις για τον άλλο γονέα χωρίς να έχουν οποιαδήποτε 
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επικοινωνία μαζί τους. 

Στο Σ.Δ. αντιλαμβανόμαστε ότι η σύνταξη από παιδοψυχίατρο 

«γνωμοδότησης εμπειρογνώμονα» και η παρουσία του σε δίκη ως 

ειδικού μάρτυρα έχει προβλεφθεί από τον νόμο προς αναζήτησης της 

αλήθειας κατά την ακροαματική διαδικασία. Επειδή όμως το 

περιεχόμενο της γνωμοδοτήσεως αφορά την ψυχική υγεία ενός 

παιδιού, θεωρούμε  ότι η γνωμοδότηση αυτή διαφέρει θεμελιωδώς 

από γνωμοδοτήσεις άλλων εμπειρογνωμόνων και είναι δεοντολογικά 

απαραίτητο η διαδικασία η οποία ακολουθείται,  να   υπακούει στους 

κανόνες  της ψυχιατρικής για τα παιδιά επιστήμης, όπως ορίζονται 

από τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας και βιοηθικής της ιατρικής 

ειδικότητας μας, ώστε να αποβαίνει προς όφελος του παιδιού.  

ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΩΣ ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: 

Α) την εξέταση παιδιών με πρωτοβουλία του ενός εκ των δύο εν 

αντιπαραθέσει ευρισκομένων γονέων, χωρίς την ενημέρωση και 

συγκατάθεση του άλλου. 

Β) την συναγωγή συμπερασμάτων για την εν γονική ικανότητα και 

φροντίδα της άλλης πλευράς  χωρίς να έχει κληθεί για συζήτηση- 

εξέταση.  

Το Σ.Δ. προτείνει ως συμπλήρωμα στον Κώδικα Δεοντολογίας, τις 

ακόλουθες   διευκρινήσεις και κατευθυντήριες οδηγίες  για τον ρόλο 

του παιδοψυχιάτρου ως γνωμοδοτούντος εμπειρογνώμονα ή ειδικού 

μάρτυρα στο δικαστήριο και καλεί τα μέλη της  Εταιρείας μας,  να 

ενημερωθούν και να τις ακολουθούν, ως ορθή πρακτική κατά την 

άσκηση της επιστήμης τους. 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ), ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΩΣ 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 

 (α) Ο γονέας ο οποίος  έχει δικαίωμα επικοινωνίας με τα παιδιά του, 

μπορεί να ζητήσει την εξέτασή τους από οποιοδήποτε γιατρό 

(επομένως και παιδοψυχίατρο), χωρίς να ενημερώσει το γονέα που 

έχει την επιμέλεια, μόνον εφόσον προκύψει κάποιο οξύ και επείγον 

πρόβλημα, η διερεύνηση και αντιμετώπιση του οποίου δεν επιδέχεται 

αναβολής, ενημερώνοντας άμεσα τον άλλο γονέα. Στις άλλες 

περιπτώσεις,  ο έχων δικαίωμα επικοινωνίας γονέας έχει υποχρέωση 

να ενημερώσει το γονέα που έχει την επιμέλεια, για την πρόθεσή του 

να οδηγήσει τα παιδιά για ιατρική εξέταση και να προχωρήσει στις 

ανάλογες ενέργειες μόνον αν ο έχων την επιμέλεια συμφωνεί. Αν ο 

έχων την επιμέλεια δεν συμφωνεί θα πρέπει να προσπαθήσει να τον 

πείσει ή να ζητήσει εισαγγελική παραγγελία για την εξέταση του 
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παιδιού. 

(β) Ο παιδοψυχίατρος στον οποίο εμφανίζεται γονέας ή τρίτος που 

δεν έχει την επιμέλεια ανηλίκου και του ζητά να εξετάσει το παιδί,  

θα πρέπει να εκτιμά αν πρόκειται για κάτι επείγον. Εάν όντως κρίνει 

ότι το παιδί πρέπει να εξετασθεί άμεσα, για το επείγον και μόνον 

πρόβλημα του παιδιού, τότε θα πρέπει να το εξετάσει και να 

συστήσει την κατάλληλη θεραπεία, σημειώνοντας στα αρχεία της 

κλινικής/ιατρείου του τον επείγοντα λόγο εξέτασης. Σε οποιαδήποτε 

γνωμάτευση, βεβαίωση κ.λ.π. εκδώσει, θα πρέπει να αναφέρει ότι 

υπήρχε λόγος επείγουσας εξέτασης/αντιμετώπισης. Εάν δεν 

συντρέχει λόγος επείγοντος, δεν θα πρέπει να εξετάζεται ο ανήλικος, 

αλλά να συστήνεται στο γονέα να ενημερώσει το γονέα που έχει την 

επιμέλεια του ανηλίκου, να απευθυνθεί εκείνος σε ιατρό της 

αρεσκείας του για το πρόβλημα του παιδιού. 

(γ) Είναι αποδεκτό, να ζητηθεί  θεωρητική γνωμοδότηση από τον ένα 

γονέα μόνον, καθώς δεν εμπλέκει τα παιδιά σε εξέταση. 

(δ) Η εξέταση των παιδιών με σκοπό να εκδοθεί γνωμάτευση για 

δικαστική χρήση θα πρέπει να γίνεται από άποψη  παιδοψυχιατρικής 

καλής πρακτικής,  μόνον μετά από εμπεριστατωμένη εξέταση όλων 

των εμπλεκομένων μερών, και οπωσδήποτε και των δύο γονέων. 

Διαφορετικά η εκτίμηση είναι οπωσδήποτε ελλιπής και  μπορεί 

εύκολα να θεωρηθεί μονομερής και προκατειλημμένη.  

(ε) Ο παιδοψυχίατρος, ο οποίος οφείλει να γνωρίζει την ως άνω 

οδηγία (δ), και από τον οποίο ζητείται να εμπλακεί ως τεχνικός 

σύμβουλος, θα πρέπει να γνωστοποιεί στον κάθε γονέα, ο οποίος  

ζητά εκτίμηση, ότι είναι απαραίτητο να ενημερωθεί –και, εφόσον 

συμφωνήσει, να εξετασθεί-οπωσδήποτε και ο άλλος γονέας (κάτι το 

οποίο ισχύει ανεξάρτητα του ποιος έχει την επιμέλεια ). Άλλως, εάν ο 

παιδοψυχίατρος εξετάσει τα παιδιά, χωρίς να έχει ενημερωθεί ο 

άλλος γονέας κινδυνεύει να καταγγελθεί. 

Προτείνεται η Εταιρεία, εις το εξής, στις περιπτώσεις  στις οποίες  

υποβάλλονται ερωτήματα ενδιαφερομένων για τα παραπάνω, να τους 

παραπέμπει στις  κατευθυντήριες οδηγίες της, οι οποίες θα πρέπει να 

κοινοποιηθούν και να δημοσιευθούν κατάλληλα,  και όταν 

διαπιστώνεται η παραβίασης τους και μάλιστα κακόπιστα, να 

προβλέπονται οι ανάλογες κυρώσεις και το μέλος να ελέγχεται 

πειθαρχικά. 

 (Οι όποιες κυρώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο καταστατικό 

της Εταιρείας - μόνον τότε  μπορεί να ελεγχθεί πειθαρχικά ένα μέλος 

της εταιρείας, εκτός αν  ο πειθαρχικός έλεγχος βασισθεί σε 

παραβίαση του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας).  
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Τα μέλη του Συμβουλίου Δεοντολογίας 

 

Δημήτριος Γεωργιάδης,   Γεώργιος Καραντάνος, Κωνσταντία 

Λαδοπούλου, Μάγδα Λιακοπούλου, Αναστασία Μπέκα 

 


