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ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Ο Δήμος Ηλιούπολης στα πλαίσια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Υγείας –
Παιδείας και Εθελοντισμού έχει ιδρύσει Τμήμα Παιδείας – Εθελοντισμού Δια Βίου
Μάθησης & Πολιτικών Ισότητας το οποίο πλαισιώνει και καταγράφει τους εθελοντές που
συνεργάζονται με το Δήμο. Επιπλέον, για την εποπτεία και προώθηση του εθελοντισμού
έχει ορισθεί εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος.
Το παρόν αποτελεί πλαίσιο αρχών και κανόνων που διέπουν τη δράση των
απασχολούμενων στο Δήμο Ηλιούπολης εθελοντών ψυχολόγων, ως πιστοποίηση της
ενημέρωσής τους και αποδοχής της δέσμευσής τους στην τήρηση των αρχών εθελοντικής
δράσης όπως αυτή εξειδικεύεται για κάθε εθελοντή και περιγράφεται στο συνημμένο με το
παρόν σχετικό παράρτημα.

Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Στο Δήμο Ηλιούπολης, σήμερα _____________________, στη Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας
–
Υγείας
Παιδείας
και
Εθελοντισμού
η/ο
υπογράφων
___________________________________ του _____________________ με αριθμό δελτίου
ταυτότητας ____________________ δηλώνω πως είμαι κάτοχος άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος ψυχολόγου με αριθμό _______________. Η δράση μου στο Δήμο
Ηλιούπολης ως εθελόντρια/ντής ψυχολόγος θα διέπεται από την ισχύουσα σχετική
νομοθεσία και συμπληρωματικά από τις ‘Αρχές και Κανόνες Εθελοντικής Δράσης
Ψυχολόγων’ όπως περιγράφονται στο παρόν έγγραφο.

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
1.

Ο Εθελοντής Ψυχολόγος (στο εξής ΕΨ) φροντίζει ώστε οι πράξεις, οι ενέργειες και
γενικά η συμπεριφορά του να μη μειώνουν το επάγγελμα του ψυχολόγου στην κοινή
γνώμη και ιδίως να μην έρχονται σε αντίθεση προς το «δημόσιο αίσθημα» του τόπου
όπου αναπτύσσει τη δράση του.
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2.

Ο ΕΨ υποχρεούται να έχει κόσμια εμφάνιση σύμφωνα με τα κοινώς αποδεκτά
πρότυπα του πλαισίου στο οποίο δρα.

3.

Ο ΕΨ αποφεύγει να γίνεται προκλητικός επιδεικνύοντας σύμβολα το οποία εκφράζουν
θρησκευτικές, πολιτικές, ιδεολογικές, ομαδικές ή άλλες πεποιθήσεις.

4.

Οποιαδήποτε δράση του ΕΨ θα πρέπει να γίνεται με πρόθεση το καλό του
εξυπηρετούμενου.

5.

Ο ΕΨ καθοδηγείται από την αρχή «ου βλάψεις», σεβόμενος τις ανάγκες κάθε
εξυπηρετούμενου και έχοντας πλήρη συναίσθηση των περιορισμών οι οποίοι
προκύπτουν από τα όρια των ικανοτήτων, γνώσεων, εμπειριών και δυνατοτήτων του.

6.
7.

8.
9.

Ο ΕΨ αποφεύγει την απόλυτη δογματική έκφραση και τις καταχρηστικές γενικεύσεις.
Ο ΕΨ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει για ιδιοτελείς σκοπούς πληροφορίες που
εσκεμμένα ή τυχαία άντλησε από τον εξυπηρετούμενο.
Ο ΕΨ δεν ενεργεί ανειλικρινώς, μετερχόμενος απάτη, πλάνη ή παραπληροφόρηση.
Ο ΕΨ αποφεύγει την παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών προς άτομα που δεν τις ζητούν,
προς συγγενικά του πρόσωπα ή πρόσωπα με τα οποία διατηρεί φιλική ή επαγγελματική
σχέση.

10. Ο ΕΨ με αφορμή την καλύτερη ανταπόκριση στα θέματα των εξυπηρετούμενων
φροντίζει για τη συνεχή και σφαιρική κατάρτιση και εκπαίδευση του.
11. Ο ΕΨ οφείλει να παρουσιάζει την επιστήμη της ψυχολογίας με τρόπο σφαιρικό,
αποφεύγοντας την ισοπεδωτική κριτική διαφορετικών από τη δική του αντιλήψεων και
μεθόδων παρέμβασης.
12. Ο ΕΨ φροντίζει να προετοιμάζει με προσοχή και υπευθυνότητα το οπτικοακουστικό ή
άλλο υλικό (τηλεοπτικές προβολές, φωτογραφίες, διαδίκτυο κ.λπ.) το οποίο θα
χρησιμοποιήσει και απορρίπτει υλικό που παραβιάζει το σεβασμό στα δικαιώματα, τις
ελευθερίες, την αξιοπρέπεια, το απόρρητο της προσωπικής ζωής και την αυτονομία
κάθε ανθρώπινης ύπαρξης.
13. Ο ΕΨ οφείλει να συμπεριφέρεται στους συναδέλφους και τους λοιπούς υπαλλήλους
του Δήμου με σεβασμό, ευγένεια, δικαιοσύνη και καλή πίστη.
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14. Δυσμενείς κρίσεις για συναδέλφους δημοσίως, έστω και χωρίς να αναφέρονται
ονόματα, φθείρουν το επάγγελμα του ψυχολόγου στην κοινή συνείδηση και είναι
επιζήμιες για όλους τους εκπροσώπους του.
15. Ο ΕΨ υποχρεούται να αντιμετωπίζει με σεβασμό και να παρουσιάζει με τρόπο
εμπεριστατωμένο και δίκαιο τα προσόντα, τις απόψεις και τα συμπεράσματα των
συναδέλφων του και να χρησιμοποιεί κόσμιες εκφράσεις κρίσης για τα θέματα αυτά
σεβόμενος τη θέση, το κύρος, το χαρακτήρα και τη φήμη των συναδέλφων του.
16. Ο ΕΨ δεν ιδιοποιείται την εργασία άλλου επιστήμονα και τηρεί τις αρχές της
βιβλιογραφικής αναφοράς και καταχώρησης.
17. Ο ΕΨ οφείλει να καλλιεργήσει την ευαισθητοποίηση του στις ανάγκες της τοπικής
κοινωνίας δεδομένου ότι αποτελεί συνεργάτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής ΠροστασίαςΥγείας Παιδείας και Εθελοντισμού του Δήμου Ηλιούπολης.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
18. Η ελάχιστη εθελοντική δέσμευση ορίζεται στους έξι μήνες ενώ δε θα ξεπερνά το ένα
έτος πλην ιδιαίτερων περιπτώσεων και αποκλειστικά για λόγους βέλτιστης παροχής
υπηρεσιών.
19. Ο ΕΨ προγραμματίζει την εθελοντική του δράση υπό την οργανωτική εποπτεία και
διοικητική έγκριση του προϊστάμενου των ψυχολογικών υπηρεσιών.
20. Ο ΕΨ δικαιούται συμβουλευτική καθοδήγηση από εμπειρότερο ψυχολόγο του Δήμου
για την καλύτερη ανάπτυξη της δράσης του.
21. Ο ΕΨ συμπληρώνει και υπογράφει παρουσιολόγιο για την γραπτή επικύρωση και
στατιστική καταγραφή της δράσης του το οποίο και καταθέτει στον προϊστάμενο των
ψυχολογικών υπηρεσιών στο τέλος κάθε μήνα.
22. Ο ΕΨ δικαιούται βεβαίωση της εθελοντικής δράσης και του περιεχόμενου της.
23. Ο ΕΨ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της εθελοντικής του δράσης σε
όλες της τις εκφάνσεις.
24. Ο ΕΨ φέρει ακέραια την ευθύνη των επιλογών, συμβουλών, τεχνικών και μεθόδων που
χρησιμοποιεί στη συνεργασία του με τους εξυπηρετούμενους.
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25. Ο ΕΨ κατά την άσκηση της εθελοντικής δράσης σε οποιοδήποτε χώρο του Δήμου ή
ευρύτερο δημόσιο χώρο μεριμνά ώστε να τηρεί το ψυχολογικό απόρρητο τόσο για τους
εξυπηρετούμενος όσο και για τους οργανισμούς στους οποίους δραστηριοποιείται.
26. Ο ΕΨ οφείλει να απέχει από την ανάληψη δράσεων περί των οποίων δεν κατέχει τις
απαραίτητες γνώσεις και εκπαίδευση όπως προτείνονται από την επιστημονική
κοινότητα.
27. Συνίσταται θερμά ο ΕΨ να βρίσκεται σε συστηματική προσωπική ψυχολογική εποπτεία
με έμπειρο ψυχολόγο εκτός του Δήμου Ηλιούπολης.
28. Ο ΕΨ επιβάλλεται να γνωρίζει τις βασικές ηθικές αρχές του επαγγέλματος του
Ψυχολόγου και να αναγνωρίζει πως κατά την άσκηση των καθηκόντων του θα έχει να
αντιμετωπίσει σειρά ηθικών διλημμάτων, τα οποία έχει την προσωπική ευθύνη να
επιλύσει
σε
συνάρτηση
με
τον
αναγκαίο
βαθμό
στοχασμού,
συμβουλευτικής καθοδήγησης και προσωπικής ψυχολογικής εποπτείας.
29. Ο ΕΨ αποφεύγει να εισέρχεται στα έργα και στη δικαιοδοσία συγγενών
επαγγελμάτων ή ειδικοτήτων κάνοντας υπέρβαση των δικών του επαγγελματικών
ορίων. Ταυτόχρονα οφείλει να διαφυλάξει την δίκη του επιστήμη και ειδικότητα από
παρόμοιες παρεμβάσεις.
30. Ο ΕΨ οφείλει να βεβαιώνεται για την αβίαστη συγκατάθεση των ατόμων τα
οποία
πρόκειται
να
εξυπηρετήσει
και
οφείλει
να
τους
αποσαφηνίζει τα πιθανά οφέλη και συνέπειες της συνεργασίας τους.
31. Ο ΕΨ δεν προβαίνει σε μαγνητοφώνηση, φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση χωρίς τη
συγκατάθεση του προϊστάμενου των ψυχολογικών υπηρεσιών και του
εξυπηρετούμενου.
32. Ο ΕΨ ενημερώνει ευθύς εξ αρχής τους προϊσταμένους του για τους περιορισμούς και
τις υποχρεώσεις που διαγράφει η δεοντολογία της ειδικότητάς του.
33. Ο ΕΨ οφείλει να ενημερώνει τον άμεσα προϊστάμενο και εν απουσία του άλλο μόνιμο
υπάλληλο-ψυχολόγο του Δήμου για τυχόν επείγουσες δυσκολίες που προκύπτουν
αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα.
34. Ο ΕΨ προνοεί ώστε να αερίσει επαρκώς το χώρο που έχει χρησιμοποιήσει, διαδικασία
απαραίτητη στην περίπτωση που ακολουθεί άλλη δράση στον ίδιο χώρο.
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35. Στην περίπτωση που ο ΕΨ χρειάζεται να διαμορφώσει το χώρο για τις ανάγκες του
πρέπει με το πέρας της εκάστοτε δράσης να τον αφήσει στην αρχική του κατάσταση.
36. Για τις ανάγκες της τηλεφωνικής επικοινωνίας του ΕΨ παρέχεται σταθερή τηλεφωνική
γραμμή εντός του Δήμου. Η χρήση άλλου τηλεφώνου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη
του ΕΨ για όλες τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τη γνωστοποίηση του
τηλεφωνικού αριθμού.
37. Ψυχολογική βεβαίωση και γενικώς οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με τη δράση του ΕΨ
δύναται να χορηγηθεί μόνο από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
38. Ο ΕΨ φέρει προσωπική ευθύνη για την όποια καταγραφή πληροφοριών εκτελεί (π.χ.
προσωπικές σημειώσεις), για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών
αυτών καθώς και για την καταστροφή τους σε εύλογο χρονικό διάστημα.
39. Τυχόν φωτοτυπίες υπηρεσιακών εγγράφων που έχουν δοθεί στον ΕΨ για τη
διεκπεραίωση της εργασίας του πρέπει να επιστραφούν στην υπηρεσία πριν το τέλος
της εθελοντικής δράσης.
40. Ο ΕΨ παροτρύνεται στην προώθηση διαδικασιών ανατροφοδότησης της δράσης του.
41. Ο ΕΨ έχει υποχρέωση έναντι των εξυπηρετούμενων να τηρεί πλήρη εχεμύθεια για ό,τι
αντιλαμβάνεται από την ιδιωτική ζωή και τις πράξεις τους. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και
για τους συμμετέχοντες σε έρευνα όπου θα πρέπει να κατοχυρώνεται η ανωνυμία τους.
42. Αν ο ΕΨ θέλει να χρησιμοποιήσει υλικό περιπτώσεων σε παρουσιάσεις ή σε
συγγράμματά του φροντίζει ώστε να έχει διασφαλίσει την προστασία της απόλυτης
ανωνυμίας των εξυπηρετούμενων.
43. Ο ΕΨ υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις πληροφορίες που περιέρχονται
στην αντίληψή του από τον εξυπηρετούμενο και τους συνάδελφους του έναντι τρίτων,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατέχουν θεσμική θέση ευθύνης, επικαλούμενος
της αρχή διασφάλισης του απορρήτου των ψυχολόγων [νόμος 991/1979 (ΦΕΚ 278 Α)].
44. Σε ειδικές περιπτώσεις όπως σε περίπτωση που ο ΕΨ κρίνει ότι κινδυνεύει άμεσα η
ζωή του θεραπευόμενου ή η ζωή άλλων ενδέχεται να κοινοποιήσει ό,τι γνωρίζει
αναφορικά με τον εξυπηρετούμενο στον προϊστάμενο των ψυχολογικών υπηρεσιών ή
σε όποιον άλλο κρίνει απαραίτητο (π.χ. γονέα, αν πρόκειται για παιδί). Η παρούσα αρχή
κοινοποιείται στους εξυπηρετούμενους από την πρώτη συνεδρία.
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45. Ο ΕΨ αποφεύγει τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων στα οποία δεν έχει εκπαιδευτεί
επαρκώς. Επίσης αποφεύγει τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων τα οποία έχει
πρόσφατα συμπληρώσει ο εξυπηρετούμενος. Ισχύουν όλοι οι επαγγελματικοί κανόνες
εχεμύθειας. Ο ΕΨ αποφεύγει την οποιασδήποτε εκτίμηση, αξιολόγηση ή διάγνωση
βασιζόμενος αποκλειστικά σε ψυχομετρικά εργαλεία.
46. Σε περίπτωση ανυπέρβλητων δυσκολιών στην επικοινωνία με οποιονδήποτε υπάλληλο
ή συνεργάτη του Δήμου ο ΕΨ δικαιούται να ζητήσει τη διαμεσολάβηση ατόμου που
κατέχει θέση ευθύνης εντός της Διεύθυνσης στην οποία προσφέρονται οι ψυχολογικές
υπηρεσίες, πρωτίστως του προϊσταμένου των ψυχολογικών υπηρεσιών. Είναι
σημαντικό η όποια δυσκολία να διευθετηθεί εντός της διεύθυνσης.
47. Στην περίπτωση έκτακτης διακοπής της εθελοντικής δράσης (μονομερής διακοπή), ο
ΕΨ υποχρεούται να δηλώσει την πρόθεσή του καταρχάς στην υπηρεσία και έπειτα
στους εξυπηρετούμενούς του. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο ο ΕΨ να μπορεί
να προσφέρει τη δυνατότητα διενέργειας τουλάχιστον δύο επιπλέον συνεδριών με
έκαστο εξυπηρετούμενο. Στην περίπτωση έκτακτης διακοπής της εθελοντικής δράσης ο
ΕΨ παροτρύνεται να προσκομίσει στην υπηρεσία δικαιολογητικά που να
καταδεικνύουν τους έκτακτους λόγους που οδηγούν στη μονομερή διακοπή.
48. Σε περίπτωση που για τη διεξαγωγή της εθελοντικής ψυχολογικής δράσης προκύπτουν
παράπλευρες ανάγκες (όπως οργανωτικές ή γραμματειακές) θα γίνεται κάθε
προσπάθεια ώστε ο ΕΨ να υποστηρίζεται από τις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου. Σε
καμία περίπτωση ο ΕΨ δε θα αφιερώνει περισσότερο από το 20% του εθελοντικού του
χρόνου για διοικητικές ή οργανωτικές δράσεις.

Δ. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥΣ
49. Ο ΕΨ υποχρεούται να ενημερώσει τον εξυπηρετούμενο για το είδος της συνεργασίας
που τον συνδέει με το Δήμο και για την αποδοχή των αρχών του παρόντος εγγράφου.
50. Ο ΕΨ ενημερώνει τον εξυπηρετούμενο από την αρχή των συναντήσεων τους για το
είδος, το περιεχόμενο, τη φύση και το χρονοδιάγραμμα της συνεργασίας τους.
51. Απαραίτητη κρίνεται η ακρίβεια του ΕΨ κατά τη διατύπωση των προσόντων του ώστε
να αποφεύγεται η δημιουργία προσδοκιών οι οποίες μπορεί να μην ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα και να παραπλανούν άμεσα ή έμμεσα τον εξυπηρετούμενο.
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52. Ο ΕΨ είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τους εξυπηρετούμενους για τα δικαιώματα
τους εντός του πλαισίου της συνεργασίας τους συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
τους για μονομερή τερματισμό της συνεργασίας οποιαδήποτε στιγμή.
53. Ο ΕΨ είναι σημαντικό να μη συνάψει άλλη σχέση με τον εξυπηρετούμενο -προσωπική
ή επαγγελματική- πλην της εθελοντικής συνεργασίας τους τόσο κατά τη διάρκεια της
δράσης του στο Δήμο όσο και για εύλογο χρονικό διάστημα μετά τον τερματισμό της.
54. Ο ΕΨ υποχρεούται να αναγνωρίζει και να σέβεται τις ατομικές, εθνικές, πολιτισμικές
και φυλετικές διαφορές που απορρέουν από την ηλικία, σωματική διαφορετικότητα,
μορφωτικό επίπεδο, εθνικότητα, γένος, γλώσσα, καταγωγή, θρησκεία, σεξουαλικό
προσανατολισμό, οικογενειακή και κοινωνικοοικονομική κατάσταση
του
εξυπηρετούμενου.
55. Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο ο ΕΨ κρίνει ότι δε δύναται να προχωρήσει σε
συνεργασία με τον εξυπηρετούμενο, τον ενημερώνει για εναλλακτικές συνεργασίες είτε
εντός του Δήμου είτε σε άλλη σχετική, δημόσια και δωρεάν υπηρεσία. Σε συνεργασία
με το Γραφείο Υποδοχής παρέχει σχετικές πληροφορίες επικοινωνίας.
56. Ο ΕΨ δεν ενημερώνει, προτείνει ή προωθεί ψυχολογικές ή άλλες υπηρεσίες είτε του
ιδίου είτε οποιουδήποτε τρίτου ή εταιρίας οι οποίες προσφέρονται επί πληρωμή.
Δηλώνω πως έλαβα γνώση των παραπάνω αρχών και κανόνων και τους αποδέχομαι ως
πλαίσιο της εθελοντικής ψυχολογικής μου δράσης στο Δήμο Ηλιούπολης.

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι,

___________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Εδώ μπαίνει η εξατομικευμένη περιγραφή των βασικών αξόνων της εθελοντικής δράσης του
εκάστοτε ψυχολόγου στη βάση των οποίων θα αναπτυχθεί η εθελοντική του δράση.

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι,

___________________________
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