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Αθήνα, 15-10-2020
Αρ. Πρωτ.: 14031
Προς τον Οργανισμό
"Ενεργοί Μπαμπάδες, για τα δικαιώματα του παιδιού" ΑΜΚΕ

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων σχετικά με την
από κοινού άσκηση της επιμέλειας των παιδιών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων-ΣΕΨ, με
αφορμή σημαντικό αριθμό καταγγελιών που λαμβάνουμε από συζύγους, οι οποίοι
είτε είναι σε διαδικασία δικαστικών διενέξεων για έκδοση διαζυγίου, είτε είναι
ήδη διαζευγμένοι, έχει διαπιστώσει εδώ και αρκετά χρόνια, ότι στις περιπτώσεις
όπου δεν ασκείται η επιμέλεια και από τους δύο γονείς, συνήθως προκύπτει
έντονη διαμάχη μεταξύ τους, η οποία είναι επιβλαβής για όλα τα μέλη της
οικογένειας και ιδιαίτερα επιβαρύνει ψυχοσυναισθηματικά τα παιδιά.
Ο ΣΕΨ, ήδη από το 2014, έχει ενημερώσει γραπτώς τους Ψυχολόγους
σχετικά με το ζήτημα αυτό, με την προτροπή να τηρούν αυστηρά την δεοντολογία
καθώς επίσης και τους θεμελιώδεις κανόνες και αρχές της «Καλής Πρακτικής» με
μοναδικό γνώμονα το συμφέρον και την ασφάλεια των παιδιών, ούτως ώστε το
συγκρουσιακό πλαίσιο της συζυγικής σχέσης, το οποίο δυστυχώς συχνά
επενδύεται για λόγους σκοπιμότητας με χαλκευμένες κατηγορίες, να µην
στιγματίζει την ζωή και το μέλλον των παιδιών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΨ στην τακτική συνεδρίαση της 29ης
Σεπτεμβρίου 2020, με την πεποίθηση ότι στην χώρα μας το οικογενειακό δίκαιο
οφείλει να εναρμονιστεί με τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά δεδομένα, ομόφωνα
αποφάσισε ότι:
1. Ο ΣΕΨ υποστηρίζει το αίτημα της «από κοινού άσκησης της
επιμέλειας/κοινής ανατροφής με ίσο χρόνο και από τους δύο γονείς» του

μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Ενεργοί Μπαμπάδες για τα Δικαιώματα
του παιδιού» ΑΜΚΕ, διότι αυτό αφενός μεν αποτελεί αδιαπραγμάτευτο
δικαίωμα των παιδιών να μην αποξενώνονται από τον ένα γονέα,
αφετέρου δε πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για γονική ισότητα
μεταξύ των φύλων.
2. Να καταθέσει την παρούσα επιστολή στην Ειδική Νομοπαρασκευαστική
Επιτροπή που επιμελείται την πρόσφατη αναμόρφωση του οικογενειακού
δικαίου.
Συνημμένα :
1. Ανακοίνωση ΣΕΨ προς τους Ψυχολόγους αναφορικά με την «Γνωμάτευση
Ψυχολόγων» 10-12-2014.
2. Γνωμοδότηση μετά από σχετικό αίτημα του ΣΕΨ από τον νομικό κ. Λεωνίδα
Πεγιάδη 25-5-2016.
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