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ΚΩΔΙΚΑΣ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Άρθρο 1ο Οι ψυχαναλυτές είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των
δεοντολογικών αρχών του επαγγέλµατός τους.
Άρθρο 2ο Ο ψυχαναλυτής δεν πρέπει να συµβάλει ή να
διευκολύνει την παραβίαση οιωνδήποτε βασικών ανθρωπίνων
δικαιωµάτων του ατόµου, όπως αυτά καθορίζονται στη Διακήρυξη
των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου από τα Ηνωµένα Έθνη.
Άρθρο 3ο Κύριο µέληµα του ψυχαναλυτή είναι η ψυχική και
σωµατική υγεία του αναλυόµενου του. Ο ψυχαναλυτής οφείλει να
αναγνωρίζει τα όρια της επαγγελµατικής του επάρκειας.
Άρθρο 4ο Σύµφωνα και µε το άρθρο Β (παρ. 10) του Κώδικα
Δεοντολογίας της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ενώσεως, θεωρείται
δεοντολογικά µη αποδεκτό, αν ο ψυχαναλυτής είτε κακόβουλα είτε
από απερισκεψία, βλάψει τη φήµη και αξιοπρέπεια οποιουδήποτε
ατόµου ή και θεσµού, συµπεριλαµβανοµένων και συναδέλφων του
ψυχαναλυτών ή αν παρέµβει εσκεµµένα σε αξιολογήσεις
συναδέλφων εκτός θεσµικών διαδικασιών.
Άρθρο 5ο Η έναρξη µιας ψυχανάλυσης προϋποθέτει την ελευθερία
αποφάσεως του αναλυόµενου και του ψυχαναλυτή. Οι όροι
εφαρµογής αποφασίζονται από κοινού εκ των προτέρων.
Το τέλος της ψυχαναλυτικής διαδικασίας δέον όπως αποφασίζεται
µε κοινή συµφωνία. Ωστόσο και τα δύο µέρη διατηρούν το
δικαίωµα να διακόψουν την ψυχανάλυση. Εάν η απόφαση
διακοπής ληφθεί µε πρωτοβουλία του ψυχαναλυτή, ο ίδιος οφείλει
να ενηµερώσει τον αναλυόµενο ως προς τις δυνατότητες άλλης
θεραπείας. Εάν κριθεί αναγκαίο ο ψυχαναλυτής οφείλει να
ενηµερώσει τον αναλυόµενο για τις δυνατότητες άλλης θεραπείας.
Εάν κριθεί αναγκαίο, ο ψυχαναλυτής πρέπει να προβεί στις
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κατάλληλες ενέργειες για να προστατέψει τον αναλυόµενο και το
κοινό.
Άρθρο 6ο Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία του αναλυόµενου
καθώς και το σύνολο του περιεχοµένου των συνεδριών είναι
αυστηρώς απόρρητα. Σε περίπτωση που το περιεχόµενο των
συνεδριών
θα
χρησιµοποιηθεί
για
εκπαιδευτικούς
ή
επιστηµονικούς σκοπούς, λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα ώστε να
υπάρχει πλήρης ανωνυµία. Κάθε στοιχείο του υλικού το οποίο,
παρά την ανωνυµία, πιθανόν να καθιστούσε τον αναλυόµενο
αναγνωρίσιµο, αφαιρείται ή παραλλάσσεται καταλλήλως.
Άρθρο 7ο Οι σεξουαλικές σχέσεις µεταξύ αναλυτή και αναλυόµενου
ή επόπτη και εποπτευοµένου είναι ασύµβατες µε την ιδιότητα του
ψυχαναλυτή, καθώς και οι οικονοµικές συναλλαγές και οφέλη που
τυχόν προκύπτουν από τις πληροφορίες ή από την σχέση µεταξύ
αναλυτή και αναλυόµενου.
Άρθρο 8ο Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής
Εταιρείας είναι δεσµευτικός για όλα τα µέλη της Εταιρείας, τους
έχοντας περατώσει την εκπαίδευση και τους εκπαιδευόµενους.
Άρθρο 9ο Για κάθε επί πλέον θέµα που µπορεί να προκύψει, ισχύει
ο Κώδικας Δεοντολογίας της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ενώσεως.
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