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Δπραξηζηίεο 

Θέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ ηξηκειή κνπ επηηξνπή θαη ηδηαίηεξα ηελ θα 

Παπαβαζηιείνπ - Αιεμίνπ Ισάλλα πνπ κε επφπηεπζε κε πνιχ θξνληίδα θαη 

ππνζηήξημε ζηηο επηζηεκνληθέο κνπ αλεζπρίεο.  

Έλα πνιχ κεγάιν επραξηζηψ γηα ηνπο/ηηο επαγγεικαηίεο ςπρνθνηλσληθήο 

ζηήξημεο – επφπηεο/ηξηεο πνπ κε κεγάιε πξνζπκία αληαπνθξίζεθαλ ζηελ πξφηαζή 

κνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ ηε κειέηε θαη κε ηηο ηδέεο, ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο έδσζαλ πεξηερφκελν θαη έκπλεπζε ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ επνπηεία. Σνπο/ηηο 

επραξηζηψ ζεξκά γηα ην ρξφλν ηνπο,  ηε ζπλαδειθηθή ηνπο ππνζηήξημε θαη γηα ηηο 

εμαηξεηηθά γφληκεο θαη ελδηαθέξνπζεο ζπλεληεχμεηο πνπ κνπ παξαρψξεζαλ.  
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Πεξίιεςε 

Η αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο ςπρνζεξαπείαο ζηε 

ρψξα καο επηθέξεη αλαπφθεπθηα εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηνρχξσζε, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν κε ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο 

άζθεζε. Η επνπηεία αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο σο έλα βαζηθφ εξγαιείν αλάπηπμεο, 

ππνζηήξημεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο 

ςπρνζεξαπείαο. Καζψο ζηε ρψξα καο ππνιείπνληαη κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε 

ηεο επνπηείαο θαη ηελ επίδξαζή ηεο ζηηο ππεξεζίεο ζηήξημεο θαη ςπρνθνηλσληθήο 

πγείαο, πξφθεηηαη γηα έλα πεδίν ην νπνίν ελδείθλπηαη λα δηεξεπλεζεί κέζσ ηεο 

πνηνηηθήο έξεπλαο. ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 18 έκπεηξνη/εο επφπηεο θαη 

επφπηξηεο, νη νπνίνη/εο θαηέζεζαλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζεζκηθή 

θαηνρχξσζε θαη ηε δηάδνζε ηεο επνπηείαο, πεξηέγξαςαλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

εκπεηξία θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νη ίδηνη/εο ζεσξνχλ ζεκαληηθέο, ελψ εληφπηζαλ ηα 

νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη επνπηεπφκελνη/εο, νη ίδηνη/εο νη επφπηεο/ηξηεο θαη νη 

επσθεινχκελνη ησλ ππεξεζηψλ ςπρνθνηλσληθήο πγείαο. Με βάζε ηηο αξρέο ηεο 

Θεκειησκέλεο Θεσξίαο, νη δειψζεηο ησλ επνπηψλ/ηξηψλ αλαιχζεθαλ θαη 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε βαζηθνχο άμνλεο θαη ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο. Οη απφςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ ζπγθιίλνπλ κε ηηο δηαπηζηψζεηο ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ 

δηεμαρζεί ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, φπνπ ε άζθεζε ηεο επνπηείαο κειεηάηαη εδψ θαη 

αξθεηέο δεθαεηίεο. Η επνπηεία ησλ ζπκβνχισλ ζήκεξα απνηειεί κηα λέα, 

αλαπηπζζφκελε θαη δηαθξηηή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ βαζίδεηαη ζε 

ζεσξεηηθά κνληέια, πξνυπνζέηεη ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ άζθεζή ηεο, 

ελψ έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε φινπο/εο ηνπο/ηηο εκπιεθφκελνπο/εο.  

Η παξνχζα κειέηε παξνπζηάδεη ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηελ 

επνπηεία ησλ ζπκβνχισλ θαη ησλ ςπρνζεξαπεπηψλ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηεο 

Διιάδαο, αλαπηχζζεη ηα πην δηαδεδνκέλα ζεσξεηηθά κνληέια ζηα νπνία βαζίδεηαη 

θαη εληνπίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ δηεζλψο έρνπλ ηεζεί σο πξναπαηηνχκελα γηα ηελ 

άζθεζή ηεο.  Δπηπιένλ, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζεηηθψλ 

επηδξάζεσλ πνπ έρεη ε άζθεζε ηεο επνπηείαο ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ςπρνθνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: επνπηεία, ζπκβνπιεπηηθή, ςπρνζεξαπεία πνηνηηθή έξεπλα, 

αλαβάζκηζε πνηόηεηαο ςπρνθνηλσληθώλ ππεξεζηώλ  
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Abstract 

The role of counselling and psychotherapy in Greece has recently been 

upgraded and this has inevitably given rise to questions concerning vocational 

consolidation and, more importantly, effective practice. Lifelong supervision of 

counsellors and psychotherapists has been internationally recognised as a key 

instrument to enhance, support and ensure the quality of services provided. Few 

studies have been conducted in Greece on supervision practice and its impact; it is, 

therefore, appropriate that this area be explored through qualitative research. 

This study recruited 18 experienced supervisors who expressed their views on 

the institutionalisation and the dissemination of supervision, described their personal 

experience and the standards that are essential to them, and also identified the benefits 

for the supervisees, the supervisors themselves and the clients of psychosocial care 

services. Based on Grounded Theory principles, the supervisors’ reports were 

analysed and grouped under key axes and themes. The participants’ views are in line 

with the findings of studies conducted in other countries, where supervision practice 

has been studied for several decades. Nowadays, supervision of counsellors has 

become a new, flourishing and discrete profession, based on theoretical models, 

practiced according to specific standards and leading to positive outcomes for all 

parties involved.   

This study presents the state of play concerning the supervision of counselors 

and psychotherapists both in Greece and abroad, discusses the most widely-used 

theoretical models underpinning it and identifies the standards required to be met in 

its practice internationally. Moreover, it focuses on the positive impact of life long 

supervision on enhancing the quality of psychosocial services. 

Keywords: supervision, counselling, psychotherapy, 

qualitative research, high-quality psychosocial services  

 

 

 

 

 



5 
 

Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 

Δπραξηζηίεο .................................................................................................................. 2 

Πεξίιεςε ..................................................................................................................... 3 

Abstract ........................................................................................................................ 4 

Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ................................................................................................ 5 

Δηζαγσγή ...................................................................................................................... 8 

ΠΡΩΣΟ ΜΔΡΟ:   ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ......................................................... 10 

Κεθ. 1  Η επνπηεία ζηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ηελ ςπρνζεξαπεία .............................. 11 

1.1 Ο νξηζκόο ηεο επνπηείαο ....................................................................................... 11 

1.2  Οη ζηόρνη ηεο επνπηείαο ....................................................................................... 13 

1.3  Η αλάπηπμε ηεο επνπηείαο .................................................................................... 15 

1.3.1 Η αλάπηπμε ηεο επνπηείαο ζε δηεζλέο επίπεδν .......................................... 15 

1.3.2  Η αλάπηπμε ηεο επνπηείαο ζηελ Διιάδα .................................................. 18 

1.4  Ο ξόινο ηεο επνπηείαο ζηα επηζηεκνληθά ζσκαηεία ζήκεξα ................................ 20 

1.4.1 Η επνπηεία ζε ειιεληθά επηζηεκνληθά ζσκαηεία ...................................... 20 

1.4.2  Η επνπηεία ζηα επηζηεκνληθά ζσκαηεία ρσξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ............. 23 

Κεθ. 2  Θεσξεηηθά Μνληέια Δπνπηείαο .................................................................. 26 

2.1 Τα ςπρνζεξαπεπηηθά κνληέια επνπηείαο ............................................................... 26 

2.2  Τα αλαπηπμηαθά κνληέια επνπηείαο ...................................................................... 27 

2.3 Τα ζπλζεηηθά κνληέια επνπηείαο ........................................................................... 29 

Κεθ. 3 Δθαξκνγή θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επνπηείαο ..................................... 32 

3.1. Καιέο πξαθηηθέο γηα ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο.................................................... 32 

3.2 Ο ξόινο ησλ επνπηώλ ........................................................................................... 36 

3.2  Κίλεηξα γηα ηε δηα βίνπ επνπηεία ......................................................................... 39 

3.3 Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επνπηείαο .................................................................... 42 

3.3.1 Σα νθέιε γηα ηνπο/ηηο επνπηεπφκελνπο/εο ................................................. 42 

3.3.2 Σα νθέιε ηεο επνπηείαο γηα ηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ .................... 44 

 



6 
 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ:  Η ΔΡΔΤΝΑ ............................................................................ 46 

Κεθ. 4  Η κεζνδνινγία ηεο παξνύζαο έξεπλαο ........................................................ 47 

4.1 Αλαγθαηόηεηα ηεο έξεπλαο, ζθνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ............................. 47 

4.2  Σπκκεηέρνληεο/νπζεο ζηελ έξεπλα - Τν δείγκα ..................................................... 48 

4.3 Εξεπλεηηθό εξγαιείν ............................................................................................. 50 

4.3.1 Η εκπεηξηθή πνηνηηθή έξεπλα ..................................................................... 51 

4.3.2 Η πνηνηηθή ζπλέληεπμε .............................................................................. 53 

4.4 Δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπ  πιηθνύ .......................................................................... 55 

4.5  Μεζνδνινγία αλάιπζεο δεδνκέλσλ...................................................................... 57 

4.6  Θέκαηα αμηνπηζηίαο, εγθπξόηεηαο θαη γελίθεπζεο ................................................ 59 

Κεθ. 5 Απνηειέζκαηα ................................................................................................ 63 

5.1 Πξώηνο άμνλαο: Η επνπηεία ησλ ζπκβνύισλ θαη ςπρνζεξαπεπηώλ/ηξησλ ζηνπο 

ρώξνπο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο: παξνύζα θαηάζηαζε. ........................................ 63 

5.1.1 Η επηθξαηνχζα  θνπιηνχξα φζνλ αθνξά ηε δηάδνζε ηεο επνπηείαο ......... 63 

5.1.2  Η δηάδνζε ηεο επνπηείαο ζε ρψξνπο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο θαη 

εθπαίδεπζεο ........................................................................................................ 67 

5.1.3 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο επνπηείαο ........... 69 

5.2 Δεύηεξνο άμνλαο:  Η εκπεηξία ησλ επνπηώλ/ηξηώλ από ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο 70 

5.2.1 Πψο νξίδνπλ νη επφπηεο/ηξηεο ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο ......................... 70 

5.2.2 Πψο νξίδνπλ νη επφπηεο/ηξηεο ην ξφιν ηνπο ............................................... 72 

5.2.3 Πψο νξίδνπλ ην ζηφρν ηεο επνπηείαο ......................................................... 73 

5.2.4 Η κεζνδνινγία ησλ επνπηψλ/ηξηψλ ........................................................... 75 

5.3 Τξίηνο Άμνλαο: Οη παξάγνληεο θαη ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ άζθεζε ηεο 

επνπηείαο ............................................................................................................. 76 

5.3.1 Θέκαηα πιαηζίνπ πνπ επεξεάδνπλ ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο .................. 76 

5.3.2  Οη πξνυπνζέζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα πιεξνχλ νη επφπηεο/ηξηεο................. 77 

5.4 Τέηαξηνο άμνλαο: Τα νθέιε ηεο επνπηείαο ............................................................ 79 

5.4.1  Η ζπκβνιή ηεο επνπηείαο ζηελ ελίζρπζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ 

ησλ ζπκβνχισλ θαη ςπρνζεξαπεπηψλ/ηξηψλ. ..................................................... 79 



7 
 

5.4.2  Η ζπκβνιή ηεο επνπηείαο ζηελ πξφιεςε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ....................................................................................................... 80 

5.4.3  Σα νθέιε ηεο επνπηείαο φζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

επνπηψλ/ηξηψλ..................................................................................................... 81 

5.4.4  Σα νθέιε ηεο επνπηείαο γηα ηνπο/ηηο απνδέθηεο/ηξηεο ησλ ππεξεζηψλ 

ςπρνθνηλσληθήο πγείαο ....................................................................................... 82 

Κεθ. 6  πδήηεζε – ζπκπεξάζκαηα .......................................................................... 85 

6.1   Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε πνπ ζήκεξα επηθξαηεί  ζηελ επνπηεία ησλ ζπκβνύισλ θαη 

ςπρνζεξαπεπηώλ/ηξηώλ ζε ζεζκηθό επίπεδν θαη σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο; ...... 85 

6.2   Η εκπεηξία ησλ επνπηώλ/ηξηώλ από ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο ........................... 88 

6.3   Παξάγνληεο θαη ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ άζθεζε ηεο  επνπηείαο ............... 91 

6.4   Τα νθέιε ηεο επνπηείαο ....................................................................................... 93 

6.5  Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο- Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ......................... 96 

Δπίινγνο ..................................................................................................................... 98 

Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο .......................................................................................... 99 

Από ζειίδεο ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ ......................................................................... 103 

Παξάξηεκα .............................................................................................................. 105 

Παξάξηεκα 1:  Οδεγόο ζπλέληεπμεο ...................................................................... 106 

Παξάξηεκα 2: Άμνλεο, θαηεγνξίεο, ηαπηόζεκεο θαη απιέο ηδέεο -  πρλόηεηα 

απαληήζεσλ ............................................................................................................. 110 



8 
 

Δηζαγσγή  

Η αλάπηπμε ηεο επνπηείαο, σο δηαδηθαζίαο εθπαίδεπζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο 

ησλ επηζηεκφλσλ πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ςπρνθνηλσληθφ ηνκέα, είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ αχμεζε ησλ αηηεκάησλ  ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνζεξαπείαο θαη 

ηεο επαθφινπζεο αλαγθαηφηεηαο εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ επαγγεικαηηψλ. 

ηε ρψξα καο ε ζπκβνπιεπηηθή θαη ςπρνζεξαπεία είλαη επαγγέικαηα ηα νπνία, 

παξφηη αζθνχληαη, ζηεξνχληαη ζεζκηθήο θαηνρχξσζεο θαη πηζηνπνίεζεο. Πάξα ηαχηα 

πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα είηε ζην πιαίζην 

ςπρνθνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, είηε απφ ηδηψηεο επαγγεικαηίεο. Μάιηζηα, ε απμαλφκελε 

δήηεζε πνπ ζήκεξα ππάξρεη φζνλ αθνξά ηελ αλαδήηεζε επαγγεικαηηθήο βνήζεηαο 

γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνζσπηθψλ ή/θαη νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία λέσλ δνκψλ ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο θαη ηελ εηζαγσγή 

λέσλ κεζφδσλ ςπρνζεξαπείαο ζε ππάξρνπζεο δνκέο. Παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε 

απηή, παξαηεξείηαη ε θαζηέξσζε ηεο επνπηείαο ησλ ζπκβνχισλ θαη ςπρνζεξαπεπηψλ 

σο δηαδηθαζία πνπ εληζρχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ 

θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε.  

Η επνπηεία αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο σο έλα βαζηθφ εξγαιείν αλάπηπμεο, 

ππνζηήξημεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο 

ςπρνζεξαπείαο. Έρεη θαζηεξσζεί σο ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ επαγγεικαηηψλ 

θαη έρεη αλαπηπρζεί φζνλ αθνξά ηε κεζνδνινγία ηεο θαη ην ζεσξεηηθφ ηεο ππφβαζξν. 

ε πνιιέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ ε επνπηεία ησλ ζπκβνχισλ θαη ςπρνζεξαπεπηψλ 

είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

πηζηνπνίεζεο. Δπηπιένλ, ε άζθεζε ηεο επνπηείαο δηέπεηαη απφ πξνδηαγξαθέο θαη 

απνηειεί κηα δηαθξηηή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία πηζηνπνηνχληαη, 

κεηά απφ ζρεηηθή ηνπο εθπαίδεπζε, νη επφπηεο θαη επφπηξηεο.  

 ηε ρψξα καο ππνιείπνληαη κειέηεο θαη έξεπλεο πνπ λα εζηηάδνπλ ζηελ 

επνπηεία ησλ ζπκβνχισλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ην πψο αζθείηαη, αθφκα πεξηζζφηεξν 

λα ππάξρνπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Πάξα ηαχηα, 

πξφθεηηαη γηα κηα επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ε νπνία είλαη αλαπηπζζφκελε, 

αλαθέξεηαη σο θαιή πξαθηηθή ελψ ήδε αζθείηαη απφ αξθεηνχο επαγγεικαηίεο ηνπ 

ρψξνπ ςπρνθνηλσληθήο πγείαο. Με δεδνκέλν φηη ε αλαβάζκηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ ζήκεξα είλαη πην επίθαηξε παξά πνηέ, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ 
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πξνβιεκάησλ θαη ηεο δήηεζεο γηα ζπκβνπιεπηηθή βνήζεηα, κέζνδνη νη νπνίεο 

απνδεδεηγκέλα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

ςπρνθνηλσληθήο πγείαο  ρξεηάδεηαη λα ηεζνχλ ζην επίθεληξν θαη λα εληζρπζνχλ.    

Βαζηζκέλε ζε ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ εξεπλεηηθή ελαζρφιεζε πνπ έρεη 

δηεμαρζεί ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζρεηηθά κε ηελ επνπηεία, ε παξνχζα κειέηε 

απνζθνπεί ζηελ αλίρλεπζε ηνπ πεδίνπ ζηε ρψξα καο. Μέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ηα 

επηζηεκνληθά ζσκαηεία ζέηνπλ γηα ηελ επνπηεία ησλ ζπκβνχισλ θαη 

ςπρνζεξαπεπηψλ/ηξησλ, επηδηψθεηαη ε απνζαθήληζε ηνπ πεδίνπ θαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ ξφινπ πνπ ε επνπηεία ζήκεξα έρεη ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Μέζα απφ ηελ 

πνηνηηθή έξεπλα πξνζεγγίδεηαη ε εκπεηξία πνπ ήδε ππάξρεη απφ ηελ άζθεζε ηεο 

επνπηείαο, νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα νθέιε θαη δηαηππψλνληαη  πξνηάζεηο γηα 

ηελ αλάπηπμή ηεο. Αθεηεξία απνηεινχλ ςπρίαηξνη, ςπρνιφγνη θαη 

ςπρνζεξαπεπηέο/ηξηεο πνπ παξέρνπλ επνπηεία ζε ζπκβνχινπο θαη 

ςπρνζεξαπεπηέο/ηξηεο, είηε γηαηί ηνπο έρεη αλαηεζεί ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο ηνπο ζε 

έλαλ ςπρνθνηλσληθφ θνξέα, είηε δηφηη παξέρνπλ σο ππεξεζία επ’ ακνηβή επνπηεία θαη 

ππνζηήξημε. Η γλψζε θαη άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο επνπηείαο 

θαη ζρεηηθά κε ηε δηάδνζή ηεο, ε εκπεηξία απφ ηελ άζθεζή ηεο θαζψο θαη ηα νθέιε 

πνπ εληνπίδνπλ σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο,  ζπκβάιινπλ ζηε δηεξεχλεζε ηνπ 

πεδίνπ θαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ πνπ ππάξρνπλ. Η επνπηεία, σο 

κηα λέα αλαπηπζζφκελε θαη πνιιά ππνζρφκελε κεζνδνινγία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ησλ ζπκβνχισλ θαη ησλ ςπρνζεξαπεπηψλ, απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ησλ επαγγεικαηηψλ, ζπλεηζθέξεη ζηελ 

επηθαηξνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ ηνπο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε παξνρή 

ππεξεζηψλ.    
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Κεθ. 1  Η επνπηεία ζηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ηελ ςπρνζεξαπεία 

1.1 Ο νξηζκόο ηεο επνπηείαο 

Η επνπηεία ζηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ηελ ςπρνζεξαπεία ζπρλά πεξηγξάθεηαη σο 

κηα δηαδηθαζία πνπ απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ/ηεο 

επνπηεπφκελνπ/εο κέζα απφ ηε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε πνπ ιακβάλεη απφ ηνλ/ηελ 

επφπηε/ηξηα. Οη πξψηνη νξηζκνί δφζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ ΄80 φπνπ άιισζηε 

ηνπνζεηείηαη θαη ε έλαξμε ηεο επηζηεκνληθήο ελαζρφιεζεο κε ην ζεζκφ ηεο επνπηείαο 

(Borders et al., 2014).  Αξρηθά, ζηνπο νξηζκνχο ηεο επνπηείαο θπξηαξρνχζε ε ζρέζε 

κεηαμχ επφπηε/ηξηαο θαη επνπηεπφκελνπ/εο, ε νπνία πεξηγξάθεηαη σο ζρέζε 

δηεπθφιπλζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ επνπηεπφκελνπ αηφκνπ. χκθσλα κε ηνπο 

Loganbill, Hardy θαη Delworth (1982, ζει. 4), ησλ νπνίσλ ν νξηζκφο ηεο επνπηείαο 

αλαθέξεηαη ζπρλά ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, σο επνπηεία νξίδεηαη «κηα εληαηηθή, 

δηαπξνζσπηθή ζρέζε φπνπ έλα άηνκν (ν/ε επφπηεο/ηξηα) έρεη αλαιάβεη λα 

δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ άιινπ πξνζψπνπ (ηνπ/ηεο 

επνπηεπφκελνπ/εο)». Αληίζηνηρε έκθαζε ζηε δηαπξνζσπηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επνπηεία,  δίλεη ν νξηζκφο ηνπ Hess (1980), 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε επνπηεία είλαη «κηα κνλαδηθή δηαπξνζσπηθή 

αιιειεπίδξαζε, φπνπ ν/ε επφπηεο/ηξηα  πξνζεγγίδεη ηνλ/ηελ επνπηεπφκελν/ε  κε 

ζθνπφ λα ηνλ/ηελ βνεζήζεη λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθφο/ή ζηε βνήζεηα πνπ 

πξνζθέξεη ζε άιινπο αλζξψπνπο» (φπ. αλαθ. ζην Hawkins & Shohet, 2006, ζει. 20).  

Χζηφζν, ήδε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, ζην επίθεληξν ησλ νξηζκψλ 

γηα ηελ επνπηεία αλαδχεηαη πεξηζζφηεξν ε ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

επνπηεπφκελσλ θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ θαη ςπρνζεξαπεπηηθνχ ηνπο 

έξγνπ.  πσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά απφ ηνπο Hawkins & Shohet (2006), ην 

1987 ε Βξεηαληθή Έλσζε πκβνπιεπηηθήο θαη Φπρνζεξαπείαο ζεψξεζε απαξαίηεην 

λα δηεπθξηλίζεη φηη ε επνπηεία δελ παξέρεηαη πξνο φθεινο ησλ επνπηεπφκελσλ, αιιά 

θπξίσο πξνο φθεινο ησλ ηειηθψλ απνδεθηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Καηά ζπλέπεηα, σο 

θχξηνο ζθνπφο ηεο επνπηείαο νξίδεηαη ε δηαθχιαμε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πειαηψλ. 

Αληίζηνηρα ε McCarthy (2013),  πξνεξρφκελε απφ ηνλ επαίζζεην ρψξν ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ρξφληεο αζζέλεηεο, νξίδεη ηελ επνπηεία 

σο κηα ζπλαιιαγή κεηαμχ επφπηε/ηξηαο θαη επνπηεπφκελνπ/εο πνπ επηθεληξψλεηαη 
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ζηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ζπκβνπιεπηηθήο ησλ επνπηεπφκελσλ θαη ζηελ 

ππνζηήξημή ηνπο, ψζηε λα δηαρεηξηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ησλ πειαηψλ ηνπο κε ηε 

βέιηηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα. ε απηφ ην πλεχκα ε Μαιηθηψζε – Λνΐδνπ (2012, ζει. 

417) ζέηεη σο βαζηθή απνζηνιή ηεο επνπηείαο ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

θαη ηεο ςπρνζεξαπείαο κέζσ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη νξίδεη ηελ επνπηεία σο «Μηα 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλαο θαιά θαη εθπαηδεπκέλνο θαη έκπεηξνο επαγγεικαηίαο 

ζπκβνπιεπηηθφο ςπρνιφγνο παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

εθπαηδεπφκελνο ζχκβνπινο πξνζεγγίδεη ην ζπκβνπιεπφκελν ηνπ ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπ λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ».  

Πέξαλ ηνχηνπ,  ε επνπηεία αλαιακβάλεη θαη ην ξφιν ηεο πεξηθξνχξεζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο θαζψο απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ θψδηθα 

δενληνινγίαο ησλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο.  ην πλεχκα απηφ νη  Bernard & 

Goodyear, πνπ ηε δεθαεηία ηνπ ΄90 εμέδσζαλ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο έλα 

ζεκαληηθφ εγρεηξίδην γηα ηελ επνπηεία, ην Fundamentals of Clinical Supervision,  

νξίδνπλ ηελ επνπηεία κε ηνλ παξαθάησ ηξφπν. 

«Μηα παξέκβαζε πνπ παξέρεηαη απφ έλα/κηα πην έκπεηξν/ε 

επαγγεικαηία ζε έλα/κηα λεφηεξν/ε ηνπ ηδίνπ επαγγέικαηνο. Η ζρέζε 

έρεη σο ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε, δηαξθεί ζην ρξφλν θαη έρεη σο 

παξάιιεινπο ζηφρνπο ηελ ελίζρπζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ 

ηνπ/ηεο λεφηεξνπ/εο, ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη ηε δηαθχιαμε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο» (Bernard & Goodyear, 1998, ζει.6).  

 Με παξφκνην ηξφπν νη Grant, Schofield θαη Crawford (2012, ζει. 582) ζηελ 

Απζηξαιία νξίδνπλ φηη «ε επνπηεία είλαη κηα βαζηθή κέζνδνο γηα ηε βειηίσζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη γηα 

ηε δηαθχιαμε ηεο δεκφζηαο αμηνπηζηίαο ηνπ επαγγέικαηνο». 
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1.2  Οη ζηόρνη ηεο επνπηείαο 

Οη παξαπάλσ νξηζκνί ζθηαγξαθνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο επνπηείαο, παξφια απηά 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ ηεο επνπηείαο γηα ην πνηνη 

είλαη νη θχξηνη ζηφρνη ζηνπο νπνίνπο επηθεληξψλεηαη. Οη δηαθνξέο έγθεηληαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ έκθαζε πνπ επηζπκνχλ λα δψζνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο δηαζηάζεηο 

ηεο επνπηείαο. Ο Kadushin (1976) πξνεξρφκελνο απφ ην ρψξν ηεο θνηλσληθήο 

εξγαζίαο, ππνζηεξίδεη φηη ν ζηφρνο ηεο επνπηείαο είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ 

ζπκβνχισλ, ε ππνζηήξημή ηνπο θαη ε θαζνδήγεζή ηνπο ζηε δηαρείξηζε ησλ 

πεξηζηαηηθψλ (φπ. αλαθ. ζην Hawkins & Shohet, 2006). Οη Hawkins θαη Shohet 

(2006) αλαθέξνπλ φηη ν ζηφρνο ηεο επνπηείαο είλαη λα βνεζά ζηελ αλάπηπμε ησλ 

δεμηνηήησλ ζπκβνπιεπηηθήο, λα παξέρεη ππνζηήξημε θαη ζπλαηζζεκαηηθή βνήζεηα θαη 

λα δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο πνπ ιακβάλεη ν/ε 

ζπκβνπιεπφκελνο/ε.  Οη Worthen θαη Lampert (2007)  ζεσξνχλ φηη ε επνπηεία έρεη 

σο ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο επάξθεηαο ηνπ/ηεο επνπηεπφκελνπ/εο σο ζπκβνχινπ (πρ 

αλάπηπμε ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ θαη ζχλδεζε πξνβιεκάησλ ησλ πειαηψλ κε απηφ, 

ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθψλ, δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, θαηαλφεζε θαη 

απνδνρή θαλφλσλ δενληνινγίαο θαη εζηθήο, δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεζία θ.α.) θαη 

παξάιιεια ηελ εμαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο ηνπ/ηεο ζπκβνπιεπφκελνπ/εο. Οη Grant 

θαη Schofield (2007) ππνζηεξίδνπλ φηη ε απνηειεζκαηηθή επνπηεία  βαζίδεηαη ζηελ 

επηηπρία ηνπ ζπλδπαζκνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ παξάιιειε 

θηλεηνπνίεζε ηνπ/ηεο επνπηεπφκελνπ/εο. Οξίδνπλ δε ηέζζεξεηο δηαθξηηέο ιεηηνπξγίεο 

ζηε δηαδηθαζία απηή: ηελ απφθηεζε θαη βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ, ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο ςπρνζεξαπείαο, ηε 

κεηαιακπάδεπζε ηεο θνπιηνχξαο ηεο ςπρνζεξαπείαο ζηνπο/ζηηο επνπηεπφκελνπο/εο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

θαη εμέιημε. 

 πλνςίδνληαο, ε επνπηεία ησλ ζπκβνχισλ θαη ςπρνζεξαπεπηψλ 

επηθεληξψλεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο – ζθνπνχο: 

1. Να δηεπθνιχλεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ επνπηεπφκελσλ, αλαγλσξίδνληαο φηη φινη φζνη εξγάδνληαη 

ζπκβνπιεπηηθά θαη ςπρνζεξαπεπηηθά θαη θαινχληαη λα βνεζήζνπλ αλζξψπνπο λα 

μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο επηβαξχλνληαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη ρξεηάδνληαη 

ζπκπαξάζηαζε. Η ζπλαηζζεκαηηθή επηβάξπλζε ησλ ζπκβνχισλ, αλάκεζα ζε άιια, 
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απμάλεη ην άγρνο ηνπο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε αλ 

δελ γίλεη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο ζηελ επνπηεία (Hawkins & Shohet, 2006 · 

Marcela, 2014). Πέξαλ ηνχηνπ, φπσο είλαη αλακελφκελν γηα θάζε άλζξσπν, θαη νη 

ίδηνη νη ζχκβνπινη έρνπλ ηα δηθά ηνπο «ηπθιά» ζεκεία θαη ηηο δηθέο ηνπο πξνζσπηθέο 

δπζθνιίεο, ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ θαη λα κπνξνχλ λα ηηο ρεηξίδνληαη, 

ψζηε λα κελ παξεηζθξένπλ ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. Ο ξφινο ηεο 

επνπηείαο είλαη λα βνεζά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ζεκάησλ απηψλ θαη λα ελζαξξχλεη 

ηνπο/ηηο επνπηεπφκελνπο/εο ζηελ απηναλίρλεπζε θαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

δπζθνιηψλ ηνπο, ρσξίο φκσο λα ηνπο παξέρεη ςπρνζεξαπεία.  Με απηήλ ηελ έλλνηα ε 

πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε είλαη αιιειέλδεηεο έλλνηεο γηα ηελ 

επνπηεία (Μαιηθηψζε – Λνΐδνπ,  2012). 

2. Να εληζρχεη θαη λα βνεζά ηνπο επνπηεπφκελνπο λα εμειηρζνχλ φζνλ 

αθνξά ηηο δεμηφηεηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνζεξαπείαο θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο επάξθεηα. ην πιαίζην απηφ ε επνπηεία απνθηά θαη έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ ξφιν θαη καζεζηαθφ ζθνπφ, θαζψο ν/ε επφπηεο/ηξηα δηεπθνιχλεη  

ηνλ/ηελ επνπηεπφκελν/ε λα θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία θαη 

λα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ γλψζεηο γηα ηε δηεχξπλζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ/ηεο.  

 Ο Carroll (2010),  ν νπνίνο ζεσξεί φηη «ζηελ θαξδηά» ηεο επνπηείαο είλαη ε 

κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο θξηηηθήο 

αλαηξνθνδφηεζεο πνπ ιακβάλεη ν/ε επνπηεπφκελνο/ε, νξίδεη ηηο παξαθάησ αξρέο σο 

βαζηθέο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ επνπηεπφκελσλ: 

- «Σα άηνκα καζαίλνπλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη σο εθ ηνχηνπ 

κηα βαζηθή δεμηφηεηα ελφο/κηαο επηηπρνεκέλνπ/εο επφπηε/ηξηαο 

είλαη λα εμαηνκηθεχεη ηε δηαδηθαζία ηεο επνπηείαο αλάινγα κε 

ηνλ/ηελ επνπηεπφκελφ/ή ηνπ.  

- Καζνξηζηηθή είλαη ε δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο ζρέζεο θαη ελφο 

ελδεδεηγκέλνπ πιαηζίνπ ηα νπνία ζα δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο. 

- Η κάζεζε είλαη απνηέιεζκα ηφζν ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

επφπηε/ηξηαο θαη επνπηεπφκελνπ/εο φζν θαη ηεο εζσηεξηθήο 

δηεξγαζίαο ηνπ/ηεο επνπηεπφκελνπ/εο.   

- Οη επφπηεο/ηξηεο ρξεηάδεηαη λα είλαη πξνζεθηηθνί/έο ψζηε λα κελ 

αλαζηέιινπλ ηε κάζεζε ησλ επνπηεπφκελσλ. 
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- Η αλαηξνθνδφηεζε θαη ε θαζνδήγεζε είλαη δχν παλαλζξψπηλνη 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ελζαξξχλεηαη ε κάζεζε. 

- Η δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε δελ ηαπηίδνληαη πάληα, κε ηελ έλλνηα 

φηη ν/ε εθπαηδεπφκελνο/ε δε ζα κάζεη απηφκαηα απηφ πνπ ν/ε 

εθπαηδεπηήο/ηξηα επηδηψθεη λα ηνπ/ηεο κεηαθέξεη» (Carroll, 2010, 

ζει.2). 

εκαληηθή ιεηηνπξγία απνθηά ζην ζεκείν απηφ ε θαηάιιειε 

αλαηξνθνδφηεζε ηνπ/ηεο επνπηεπφκελνπ/εο θαη ε αλαγλψξηζε ησλ ειιείςεσλ θαη 

αδπλακηψλ ηνπ/ηεο θαζψο, αθελφο, ζα ηνλ/ηελ βνεζήζεη λα αλαγλσξίζεη ηα φξηα ηνπ 

ξφινπ θαη ησλ παξεκβάζεψλ ηνπ/ηεο θαη, αθεηέξνπ, ζα απνηειέζεη θηλεηήξηα δχλακε 

γηα ηε βειηίσζή ηνπ/ηεο (Grant et al., 2012).  

3. Να δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνζεξαπείαο θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, 

ψζηε νη επνπηεπφκελνη/εο λα δηαηεξνχλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ επαγγέικαηνο ζε πςειά 

επίπεδα.  Δηδηθφηεξα ην ζέκα ηνπ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο 

πεξηθξνχξεζεο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ επαγγέικαηνο απνθηά κεγάιε ζεκαζία ζε ρψξεο 

φπσο ζηελ Απζηξαιία, φπνπ νη επφπηεο/ηξηεο θέξνπλ λνκηθή επζχλε απέλαληη ζηνπο 

πειάηεο ησλ επνπηεπφκελψλ ηνπο (Grant & Schofield, 2007).  πσο ζα εληνπίζεη ν 

Ellis (2010), απηή ε δηπιή επζχλε ηνπ/ηεο επφπηε/ηξηαο,  πξνο ηνλ/ηελ 

επνπηεπφκελν/ε θαη ηνλ/ηελ πειάηε/ηζζα, κπνξεί λα δπζθνιέςεη εμαηξεηηθά ηε 

δηαδηθαζία ηεο επνπηείαο θαη λα θέξεη ηνλ/ηελ επφπηε/ηξηα ζε δχζθνιε ζέζε.  

Παξφια απηά, νη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο ηεο επνπηείαο ζπκθσλνχλ φηη ν έιεγρνο ηεο 

πνηφηεηαο θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θψδηθεο δενληνινγίαο πνπ ε θάζε πξνζέγγηζε 

έρεη είλαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο επνπηείαο  (Bernard & Goodyear, 1998 · Borders 

et al., 2014 · Grant & Schofield, 2007 · Worthen & Lampert, 2007). 

1.3  Η αλάπηπμε ηεο επνπηείαο  

1.3.1 Η αλάπηπμε ηεο επνπηείαο ζε δηεζλέο επίπεδν 

χκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο ηεο επνπηείαο, ε έλαξμε ηεο άζθεζήο ηεο 

ηνπνζεηείηαη ηζηνξηθά ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα παξάιιεια κε ηελ ίδξπζε ηεο 

ςπραλάιπζεο απφ ηνλ Sigmund Freud ζηε Βηέλλε (Carroll, 2007 · Μαιηθηψζε – 

Λνΐδνπ, 2012 ·  Leddick & Bernard, 1980). Τπάξρνπλ καξηπξίεο φηη ν ίδηνο ν Freud 

είρε ζεζπίζεη κηθξέο νκάδεο ζπδήηεζεο θαη επηζθφπεζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ κε ηνπο 
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ζπλαδέιθνπο ηνπ. πσο πεξηγξάθεηαη, νη ζπλαληήζεηο απηέο ήηαλ άηππεο, ρσξίο 

απζηεξή δνκή θαη δίρσο λα ππάξρεη θάπνηα εμεηδίθεπζε ζηελ άζθεζε απηνχ ηνπ 

ξφινπ. χκθσλα κε ηνλ Carroll (2007), ν ςπραλαιπηήο Max Eitington ήηαλ εθείλνο 

πνπ ην 1920 θαζηέξσζε ηελ επνπηεία ζηελ ςπραλαιπηηθή εθπαίδεπζε σο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε. 

Παξάιιεια, ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο, ε επνπηεία εηζάγεηαη ζην ρψξν ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο σο κέζνδνο 

ππνζηήξημεο θαη εθπαίδεπζεο. πσο πεξηγξάθεηαη,  νη πξψηνη/εο επφπηεο/ηξηεο ήηαλ 

εηδηθνί επηζηήκνλεο πνπ πξνζειήθζεζαλ απφ θνηλσληθέο νξγαλψζεηο ζηηο Η.Π.Α, 

πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεχζνπλ θαη λα επνπηεχζνπλ ηνπο/ηηο εζεινληέο/ηξηεο ησλ 

νξγαλψζεσλ απηψλ ζηε ζπκβνπιεπηηθή θαη θνηλσληθή εξγαζία (Carroll, 2007 · 

DGSv
1
).    

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Carroll (2007), είλαη δχζθνιν λα 

απνηππσζεί ζήκεξα πνηα αθξηβψο γεγνλφηα ζπλεηέιεζαλ ζηε δηάδνζε ηεο επνπηείαο, 

σζηφζν ηα επφκελα ρξφληα ζε αξθεηά ςπρνθνηλσληθά επαγγέικαηα πηνζεηήζεθε ε 

επνπηεία σο κέζνδνο εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Η επφκελε 

θάζε εμέιημεο ηεο επνπηείαο ζπλαληάηαη φηαλ εθηφο απφ ηελ ςπραλαιπηηθή 

πξνζέγγηζε εηζάγνληαη θαη άιιεο κέζνδνη ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνζεξαπείαο. 

Δηδηθφηεξα ν Carl Rogers, ην 1957, ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

ςπρνινγίαο πξνζπάζεζε γηα πξψηε θνξά λα δηακνξθψζεη έλα πξφγξακκα 

επηκφξθσζεο ην νπνίν έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκβνχινπο λα εθπαηδεπηνχλ σο 

επφπηεο/ηξηεο. Σν κνληέιν εθπαίδεπζεο ην νπνίν ρξεζηκνπνίεζε ήηαλ ην 

ςπρνζεξαπεπηηθφ κνληέιν, ζχκθσλα κε ην νπνίν ην έξγν ηνπ/ηεο επφπηε/ηξηαο είλαη 

παξφκνην κε απηφ ηνπ/ηεο ςπρνζεξαπεπηή/ηξηαο, ελψ νη αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επνπηείαο βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο ςπρνζεξαπείαο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

ζηελ πξνζσπνθεληξηθή ςπρνζεξαπεία (Μαιηθηψζε– Λνΐδνπ, 2012).  

Παξφκνηα αλάπηπμε ζπλαληάηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ςπρνζεξαπεπηηθέο ζρνιέο 

νη νπνίεο αξρηθά ζηεξίρζεθαλ ζηηο ςπρνζεξαπεπηηθέο ηερληθέο ηεο ζεσξεηηθήο ηνπο 

πξνζέγγηζεο  πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ έλα αληίζηνηρν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 

γηα ηελ επνπηεία (Carroll, 2007).  Καζψο φκσο ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο θαη 

ςπρνζεξαπείαο άξρηζε λα απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξε δήηεζε, δφζεθε δηαθνξεηηθή 

έκθαζε ζηελ επνπηεία. Οη ςπρνζεξαπεπηηθέο ζρνιέο μεθίλεζαλ λα κειεηνχλ πην 

                                                           
1 DSGv, αλαθηήζεθε απφ  www.dgsv.de, ζηηο 28/11/2015  
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ζπζηεκαηηθά ηηο ηερληθέο θαη ην ξφιν ηεο επνπηείαο, ελψ παξάιιεια ππήξμε 

κεγαιχηεξε ελαζρφιεζε ηφζν κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ επνπηψλ/ηξησλ, φζν κε ηε δηα 

βίνπ ππνζηήξημε ησλ ζπκβνχισλ θαη ησλ ςπρνζεξαπεπηψλ/ηξησλ κέζσ ηεο επνπηείαο 

(Borders et al., 2014 ·  Hawkins & Shohet, 2006 · Stoltenberg et al., 1994).  

Πην ζπζηεκαηηθή επηζηεκνληθή ελαζρφιεζε κε ηελ επνπηεία παξαηεξείηαη ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο,  φπνπ παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο ηεο 

ςπρνινγίαο θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο αλαπηχζζνπλ ζεσξεηηθά κνληέια επνπηείαο θαη 

κειεηνχλ ηηο ζπληζηακέλεο ηεο (Borders et al., 2014 · Carroll, 2007). χληνκα 

θαζηεξψλεηαη ν ξφινο ηεο επνπηείαο θαη ζε άιιεο ρψξεο, ελψ δηακνξθψλνληαη 

αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη πηζηνπνίεζεο. Υαξαθηεξηζηηθά, ε Βξεηαληθή 

Έλσζε πκβνπιεπηηθήο (British Association of Counseling) ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ’80, παξέρεη γηα πξψηε θνξά εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε επνπηψλ/ηξησλ θαη 

νξίδεη σο βαζηθφ ζθνπφ ηεο επνπηείαο ηε δηαθχιαμε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

ζπκβνπιεπφκελσλ (Hawkins & Shohet, 2006). Καζψο ε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

επνπηείαο γίλεηαη φιν θαη πην εκθαλήο γηα ηελ επαγγεικαηηθή επάξθεηα ησλ 

ζπκβνχισλ, ην 1999 ε Βξεηαληθή Έλσζε πκβνπιεπηηθήο θαη Φπρνζεξαπείαο 

(British Association for Counseling and Psychotherapy) δεηά πιένλ απφ ηα κέιε ηεο 

λα έρνπλ δηα βίνπ επνπηεία, αλεμάξηεηα απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εκπεηξία 

(Carroll, 2007). Αληίζηνηρα ζηελ Απζηξαιία, ε Οκνζπνλδία Φπρνζεξαπείαο θαη 

πκβνπιεπηηθήο (Psychotherapy and Counseling Federation of Australia), πνπ ην 

2007 αξηζκεί 41 επαγγεικαηηθέο ελψζεηο σο κέιε ηεο, δεηά ην 1998 απφ φινπο ηνπο 

ζπκβνχινπο λα πηζηνπνηνχλ φηη θάζε ρξφλν έιαβαλ ηνπιάρηζηνλ 5 ψξεο επνπηείαο, 

επηπιένλ ηεο εθπαίδεπζεο ηελ νπνία ππνρξεσηηθά πξέπεη λα απνθηνχλ γηα λα 

ζπλερίζνπλ λα έρνπλ ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε σο επαγγεικαηίεο (Grant & 

Schofield, 2007). 

ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο ζπλερίδεηαη ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα ε 

έληνλε ελαζρφιεζε κε ηα ζέκαηα ηεο επνπηείαο θαη επεθηείλεηαη ζε φιν θαη 

πεξηζζφηεξνπο θνξείο.  Η Έλσζε γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη Δπνπηεία πκβνχισλ 

(Association for Counselor Education and Supervision) γηα πξψηε θνξά, ην 1990, 

δεκνζηεχεη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ επνπηεία ζπκβνχισλ (Standards for Counseling 

Supervisors) ζέηνληαο ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ζε επίπεδν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαζέηνπλ νη επφπηεο/ηξηεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

παξέρνπλ απνηειεζκαηηθή επνπηεία. Σν 2007, ε Ακεξηθαληθή Έλσζε γηα ηελ 
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Κξαηηθή Πηζηνπνίεζε ησλ πκβνχισλ (American Association of State Counseling 

Board)  πηνζεηεί έλα θεληξηθφ κνληέιν γηα ηελ επνπηεία, ελψ ην 2010  ε Δπηηξνπή γηα 

ηελ Πηζηνπνίεζε ησλ πκβνχισλ πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε αηφκσλ κε αλαπεξίεο (Commission on Rehabilitation Counselor 

Certification), ζπκπεξηιακβάλεη ζηνλ θψδηθα δενληνινγίαο ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 

επνπηεία (Borders et al., 2014).  Σν 2011,  ε Έλσζε γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη Δπνπηεία 

πκβνχισλ (Association for Counselor Education and Supervision) εθδίδεη έλαλ 

ζεκαληηθφ νδεγφ γηα ηνπο/ηηο επφπηεο/ηξηεο ζπγθεληξψλνληαο ηηο θαιέο πξαθηηθέο θαη 

ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θιηληθή επνπηεία (Best practices in Clinical 

Supervision) βαζηζκέλεο ζε ζρεηηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο.
2
  Η έθδνζε ελφο ηέηνηνπ 

νδεγνχ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε γηα θσδηθνπνίεζε ηεο πιεζψξαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο θαη ηε 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ απνδεδεηγκέλα απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ. ηηο 

θαηεπζπληήξηεο απηέο γξακκέο ηνλίδεηαη, αλάκεζα ζε άιια, ε αλαγθαηφηεηα 

εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ επνπηψλ ζηελ επνπηεία. Άιισζηε, ζχκθσλα κε 

ηνπο Borders et al. (2014), ην 2010 ζηηο Η.Π.Α. ήδε ζε 26 Πνιηηείεο ππάξρνπλ 

πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ησλ πηζηνπνίεζε ησλ επνπηψλ σο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο απηνχ. 

1.3.2  Η αλάπηπμε ηεο επνπηείαο ζηελ Ειιάδα  

ηελ Διιάδα παξαηεξνχκε ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα επίζεο κηα 

απμαλφκελε ηάζε ζηελ αλαδήηεζε επαγγεικαηηθήο βνήζεηαο γηα ηελ επίιπζε 

πξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ. Η αχμεζε απηή εμεγείηαη ηζηνξηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ 

επέξρνληαη ηα ρξφληα απηά ζηελ παξαδνζηαθή ειιεληθή θνηλσλία ε νπνία ζην 

παξειζφλ, σο πην ζπιινγηθή, πξνζέθεξε ζην άηνκν έλα θνηλσληθφ δίθηπν 

ππνζηήξημεο (ζπγγελψλ θαη θίισλ) ην νπνίν θάιππηε ηηο αλάγθεο ηνπ γηα 

ζπκβνπιεπηηθή θαη ππνζηήξημε (Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ, 2011). ήκεξα, θαζψο ηα 

θνηλσληθά απηά δίθηπα ζπξξηθλψλνληαη, ελψ παξάιιεια απμάλεηαη ε πνιππινθφηεηα 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φιν θαη πεξηζζφηεξα άηνκα ζηξέθνληαη ζηελ αλαδήηεζε 

επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο βνήζεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπλ ηηο 

                                                           
2 Best practices in clinical supervision. Αλαθηήζεθε ζηηο 8/10/2014 απφ 

www.acesonline.net/wp-content/uploads/2011/10/ACES-Best-Practices-inclinical-

supervision-document-FINAL.pdf 
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πξνζσπηθέο ηνπο αλεζπρίεο, ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, θαζψο θαη ηηο 

επηινγέο πνπ θαινχληαη λα θάλνπλ (Σζηψιεο, 2005). Δπηπιένλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα,  

ζηα νπνία ηα ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα ησλ Διιήλσλ έρνπλ απμεζεί δξακαηηθά 

ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο, παξαηεξείηαη κηα ζπζηεκαηηθή αχμεζε 

ζηελ πξνζέιεπζε ησλ αηφκσλ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο θαη 

ςπρηθήο πγείαο (Γησηάθνο, Καξάκπειαο & Καπθάο, 2011 · Economou et al., 2013 · 

Simou & Koutsogeorgou, 2014). 

Παξάιιεια, ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηελ απαζρφιεζε, πνπ αθνξά 

έλαλ εμεηδηθεπκέλν ηνκέα ζπκβνπιεπηηθήο κε έκθαζε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, 

παξαηεξνχκε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 κηα αχμεζε, ηφζν ζε επίπεδν 

αηηεκάησλ φζν θαη ζε επίπεδν δεκηνπξγίαο αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ. Αθελφο, νη 

απμεκέλεο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο εξγαζίαο, φζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο γηα λα εξγαζηνχλ, θαζηζηνχλ ηε ζπκβνπιεπηηθή 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

(Nathan & Hill, 2006 · Παπαβαζηιείνπ - Αιεμίνπ, 2009). Αθεηέξνπ, νη ζχγρξνλεο 

πνιηηηθέο γηα ηελ απαζρφιεζε ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε ζπκβνπιεπηηθή σο αλαγθαία 

θαη ζπκπιεξσκαηηθή δξάζε ζε φια ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

απαζρφιεζεο, θαζψο βνεζά ζηελ ελεξγνπνίεζε θαη ζηελ αχμεζε ηεο 

απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ αλέξγσλ (Σζηψιεο, 2013).  

Απνηέιεζκα απηψλ ησλ εθθξαζκέλσλ αλαγθψλ είλαη ε δεκηνπξγία πιεζψξαο 

λέσλ ππεξεζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε ησλ αλζξψπσλ ζε 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εχξεζε εξγαζίαο, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ 

ηεο αλεξγίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηε δηαπαηδαγψγεζε θαη ηελ αλάγθε 

ελίζρπζεο ησλ γνλετθψλ δεμηνηήησλ, ηελ επίιπζε δηαπξνζσπηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ηελ  

πξφιεςε θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη κε πνιιά άιια ζέκαηα (Athanasiades, 

2008 · Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ,  2012 ·  Παπαβαζηιείνπ-Αιεμίνπ, 2009). Η αλαβάζκηζε 

ηνπ ξφινπ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο αλαπφθεπθηα απμάλεη ηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο, 

επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο, πηζηνπνίεζεο θαη επνπηείαο ησλ ζπκβνχισλ, ηνκείο 

ζηνπο νπνίνπο ζήκεξα ε ρψξα καο ππνιείπεηαη,  ελψ ππάξρεη κεγάιε αζάθεηα φζνλ 

αθνξά αθφκα θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηνρχξσζε ησλ ζπκβνχισλ (Μαιηθηψζε-

Λνΐδνπ, 2011). ε πνιιέο ρψξεο άιισζηε, φπσο θαη ζηελ Διιάδα, ε επνπηεία δελ έρεη 

κειεηεζεί αθφκα παξφηη είλαη γλσζηφ φηη απνηειεί βαζηθή πξαθηηθή ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ηελ Κνξέα γηα παξάδεηγκα κειεηήζεθε γηα πξψηε 

θνξά ε δηαδηθαζία ηεο παξερνκέλεο επνπηείαο ζε ζπκβνχινπο κέζα απφ πνηνηηθή 
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έξεπλα ην 2009, παξφηη ε άζθεζε ηεο επνπηείαο είλαη θαζηεξσκέλε εδψ θαη αξθεηά 

ρξφληα (Bang & Park, 2009).  πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ θαη νη Hawkins θαη 

Shohet (2006) γηα ηε Μεγάιε Βξεηαλία, ε επηζηεκνληθή ελαζρφιεζε κε ηελ επνπηεία 

αθνινπζεί βξαδχηεξνπο ξπζκνχο απφ φηη ε ίδηα ε άζθεζε ηεο επνπηείαο απφ εηδηθνχο 

θαη επαγγεικαηίεο.  

1.4  Ο ξόινο ηεο επνπηείαο ζηα επηζηεκνληθά ζσκαηεία ζήκεξα 

1.4.1 Η επνπηεία ζε ειιεληθά επηζηεκνληθά ζσκαηεία  

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί αλ ηα επηζηεκνληθά ζσκαηεία ή νη νξγαληζκνί 

πνπ εθπξνζσπνχλ ζπκβνχινπο, ςπρνζεξαπεπηέο/ηξηεο θαη ςπρηάηξνπο αλαθέξνληαη 

ζηελ επνπηεία σο πξνβιεπφκελε ή επηζπκεηή δηαδηθαζία γηα ηελ ζπλερηδφκελε 

εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηνπο, έγηλε κηα επηζθφπεζε ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

θαη ζηνπο θψδηθεο δενληνινγίαο ησλ ελψζεσλ απηψλ. Πξνθαλψο ε επηζθφπεζε απηή 

δελ κπνξεί λα είλαη εμαληιεηηθή, θαζψο δελ ππάξρεη θαηαγξαθή ησλ επηζηεκνληθψλ 

ζσκαηείσλ πνπ ζήκεξα είλαη ελεξγά ζηελ Διιάδα.  Η επηζθφπεζε αθνξά ηα 

παξαθάησ ειιεληθά επηζηεκνληθά ζσκαηεία θαη ελψζεηο (κε αιθαβεηηθή θαηάηαμε): 

Δζληθή Δηαηξεία Φπρνζεξαπείαο (ΔΔΦΔ), Διιεληθή Δηαηξεία Γλσζηηθήο 

πκπεξηθνξηθήο Φπρνζεξαπείαο (Δ.Δ.Γ..Φ), Διιεληθή Δηαηξεία Έξεπλαο ηεο 

πκπεξηθνξάο (ΔΔΔ), Διιεληθή Δηαηξεία πκβνπιεπηηθήο (Δ.Δ.), Διιεληθή 

Δηαηξεία πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΛ.Δ.Τ.Π), Διιεληθή Δηαηξεία 

πζηεκηθήο Οηθνγελεηαθήο Θεξαπείαο (ΔΛΔΤΘ), Διιεληθή Δηαηξεία 

Φπρναλαιπηηθήο Φπρνζεξαπείαο (Δ.Δ.Φ.Φ), Διιεληθή Δηαηξεία Φπρνζεξαπείαο 

Gestalt (H.A.G.T),  Διιεληθή Φπραλαιπηηθή Δηαηξεία (ΔΦΔ), Διιεληθή Φπρνινγηθή 

Δηαηξεία (ΔΛΦΔ), Έλσζε Υνξνζεξαπεπηψλ Διιάδνο, Δηαηξεία Γλσζηαθψλ 

πκπεξηθνξηζηηθψλ πνπδψλ (ΔΓ), Δηαηξεία Φπρνινγηθήο Φπρηαηξηθήο Δλήιηθνπ 

& Παηδηνχ (Δ.Φ.Φ.Δ.Π.) , Παηδνςπρηαηξηθή Δηαηξεία Διιάδαο , Παλειιήληα Έλσζε 

σκαηηθήο Φπρνζεξαπείαο (Π.Δ.Χ.Φ), Παλειιήληα Δπαγγεικαηηθή Έλσζε 

Γξακαηνζεξαπεπηψλ & Παηγληνζεξαπεπηψλ, χιινγνο Διιήλσλ Φπρνιφγσλ 

(.Δ.Φ), χιινγνο Κιηληθψλ Φπρνιφγσλ (.Κ.Φ.Δ.), Φπρνινγηθή Δηαηξεία Βνξείνπ 

Διιάδαο (Φ.Δ.Β.Δ).  

Γεληθά δηαπηζηψλεηαη φηη, ζε φιεο ηηο ελψζεηο θαη ηηο εηαηξείεο πνπ 

πξνζθέξνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ςπρνζεξαπεία, 

πεξηιακβάλνληαη ζαθείο νδεγίεο θαη πξνβιέςεηο φζνλ αθνξά ηελ επνπηεία θαηά ηε 
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δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο. Άιισζηε, γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Πηζηνπνηεηηθνχ Φπρνζεξαπείαο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε επνπηεία ηεο 

θιηληθήο άζθεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο
3
. ην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο πνπ πξνβιέπνπλ νη εηαηξείεο, νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα παξέρνπλ 

ςπρνζεξαπεία θάησ απφ επνπηεία. Ο αξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ησλ σξψλ 

επνπηείαο δηαθέξεη. Έηζη γηα παξάδεηγκα ζηνλ Καλνληζκφ Δθπαίδεπζεο ηεο 

Διιεληθήο Φπραλαιπηηθήο Δηαηξείαο, πξνβιέπεηαη φηη ν/ε εθπαηδεπφκελνο/ε 

αλαιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δχν ςπρναλαιπηηθέο πεξηπηψζεηο θάησ απφ επνπηεία
4
, ελψ 

ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζηε Γλσζηηθή πκπεξηθνξηθή Φπρνζεξαπεία πξνβιέπεη 

ηελ αλάιεςε 4-8 πεξηζηαηηθψλ γηα ςπρνζεξαπεία θαη ηε ζπκκεηνρή ζε αηνκηθέο θαη 

νκαδηθέο επνπηείεο ζπλνιηθά πεξίπνπ 100 σξψλ
5
.  

Παξφκνηα, ε Παηδνςπρηαηξηθή Δηαηξεία Διιάδαο, σο επηζηεκνληθφ ηαηξηθφ 

ζσκαηείν πνπ  ζηνρεχεη ζηελ πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ηεο παηδνςπρηαηξηθήο 

εηδηθφηεηαο, δίλεη έκθαζε ζηε δηαδηθαζία ηεο επνπηείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ παηδνςπρίαηξσλ.  χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο, «ε 

επνπηεία απνηειεί κία ζεκειηψδε ηερληθή εθπαίδεπζεο ζηελ παηδνςπρηαηξηθή» θαη 

πεξηγξάθεηαη σο δηαδηθαζία φπνπ  «έλαο έκπεηξνο παηδνςπρίαηξνο, βάζεη ηεο 

θιηληθήο ηνπ εκπεηξίαο αμηνινγείηαη σο επφπηεο θαη αλαιακβάλεη λα θαζνδεγήζεη ην 

λεφηεξν ζπλάδειθφ ηνπ ζηελ ζπγθξφηεζε ηεο επηζηεκνληθήο ηνπ ζθέςεο θαη 

πξαθηηθήο»
6
.  

ε νξηζκέλεο απφ ηηο εηαηξείεο αλαθέξνληαη θαη νη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο 

επνπηψλ/ηξησλ – αλ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη ππφ εμέιημε  ε 

δηακφξθσζε ησλ πξνδηαγξαθψλ.  Γηα παξάδεηγκα ζηελ Διιεληθή Δηαηξεία 

Γλσζηηθήο πκπεξηθνξηθήο Φπρνζεξαπείαο αλαθέξνληαη θξηηήξηα γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ επνπηψλ/ηξησλ βάζε ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο ζηελ 

επίβιεςε
7
.  

                                                           
3 ΔΔΦΔ, αλαθηήζεθε απφ http://www.nopg.gr/gr, ζηηο 28/11/2015 

4 Δ.Φ.Δ., αλαθηήζεθε απφ  http://www.psychoanalysis.gr, ζηηο 25/11/2015 

5 Δ.Δ.Γ..Φ.,  αλαθηήζεθε απφ http://www.gacbp.com, ζηηο 28/11/2015 

6
 Παηδνςπρηαηξηθή Δηαηξεία Διιάδαο, αλαθηήζεθε απφ  http://www.hscap.gr, ζηηο   

28/11/2015 

7 E.E.Γ..Φ, αλαθηήζεθε απφ  http://www.gacbp.com/ ζηηο 28/11/2015 
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ζνλ αθνξά φκσο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επνπηείαο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 

ςπρνζεξαπεπηηθνχ ή ζπκβνπιεπηηθνχ έξγνπ κεηά ην πέξαο ηεο εθπαίδεπζεο, κε ηελ 

έλλνηα ηεο δηα βίνπ επνπηείαο, είλαη ιίγεο νη ελψζεηο θαη ηα επηζηεκνληθά ζσκαηεία 

πνπ θάλνπλ ξεηή αλαθνξά ζε απηήλ. Γηα παξάδεηγκα ε Δζληθή Δηαηξεία 

Φπρνζεξαπείαο Διιάδνο -  πνπ εθπξνζσπεί ζήκεξα ηελ Διιάδα ζηελ Δπξσπατθή 

Δηαηξεία Φπρνζεξαπείαο (European Association for Psychotherapy, EAP) – αλαθέξεη 

ζηνλ θψδηθα δενληνινγίαο ηεο φηη, πξνθεηκέλνπ νη ςπρνζεξαπεπηέο/ηξηεο λα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ επάξθεηά ηνπο, ρξεηάδεηαη «λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα 

ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη λα είλαη αλνηρηνί ζε λέεο 

δηαδηθαζίεο …»
8
 ,  ρσξίο λα ππάξρεη ζαθή αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο επνπηείαο σο 

πξνηεηλφκελε κέζνδνο εμαζθάιηζεο ηεο  επάξθεηαο απηήο. Αληίζηνηρα, ν χιινγνο 

Διιήλσλ Φπρνιφγσλ (ΔΦ)  αλαθέξεη ζηνλ  Κψδηθα Γενληνινγίαο ηνπ  φηη κέζα 

ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ ςπρνιφγσλ είλαη ην λα έρνπλ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη λα 

θξνληίδνπλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επάξθεηα, ρσξίο λα αλαθέξεη ξεηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο επνπηείαο σο κεζφδνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε απηψλ. ηα θξηηήξηα φκσο 

ηεο Γηαξθνχο  Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο 

απφθηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Πηζηνπνίεζεο ζηελ Φπρνινγία (ΔΤΡΧΦΤ), δηαδηθαζία 

ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν ΔΦ, βαζκνινγείηαη ζεηηθά ε  «πηζηνπνηεκέλε παξνπζία ζε 

ζπλαληήζεηο επνπηείαο oκνηίκσλ»
9
.  

αθή αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο επνπηείαο σο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίαο γηα 

ηε δηαηήξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο  θάλεη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο ε Διιεληθή 

Δηαηξεία πκβνπιεπηηθήο: «Δίλαη µέζα ζηηο εζηθέο απαηηήζεηο γηα ηνπο ζπκβνχινπο 

λα θξνληίδνπλ γηα ηελ επνπηεία ηνπο ή/θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή ηνπο ππνζηήξημε. Δθεί 

ζα ζπδεηεζνχλ πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπκβνπιεπηηθέο ηνπο ζρέζεηο 

µε ζπκβνπιεπφκελνπο ή αθφµα θαη πξνζσπηθά ηνπο ζέµαηα»
10

. Αληίζηνηρα ε 

Διιεληθή Δηαηξεία πζηεκηθήο Οηθνγελεηαθήο Θεξαπείαο ζηνλ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο ηεο δειψλεη:  «Σα κέιε κεξηκλνχλ γηα ηελ δηθή ηνπο πξνζσπηθή 

αλάπηπμε θαη δεηνχλ βνήζεηα θαη επνπηεία γηα πξνζσπηθά ηνπο ζέκαηα, ηα νπνία 

                                                           
8 ΔΔΦΔ, αλαθηήζεθε απφ http://www.nopg.gr/gr/default.asp, ζηηο 28/11/2015 

9 ΔΦ, αλαθηήζεθε απφ http://www.seps.gr/index.php/europsy, ζηηο 28/11/2015 

10 Δ.Δ.., αλαθηήζεθε απφ  http://www.hac.com.gr, ζηηο 28/11/2015 

http://www.nopg.gr/gr/default.asp
http://www.seps.gr/index.php/europsy
http://www.hac.com.gr/
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ελδερνκέλσο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα»
11

.   

Παξφκνηα ε Παλειιήληα Δπαγγεικαηηθή Έλσζε Γξακαηνζεξαπεπηψλ & 

Παηγληνζεξαπεπηψλ  δειψλεη φηη «απνηειεί παξάβαζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαλφλσλ 

νη Γξακαηνζεξαπεπηέο - Παηγληνζεξαπεπηέο λα εμαζθνχλ πξαθηηθή ρσξίο ηαθηηθή 

Γξακαηνζεξαπεπηηθή - Παηγληνζεξαπεπηηθή επνπηεία ή/θαη ζπκβνπιεπηηθή 

ππνζηήξημε»
12

. Δπίζεο, κηα αλαθνξά ζπλαληάηαη θαη ζηελ Έλσζε Υνξνζεξαπεπηψλ 

Διιάδνο ε νπνία ζπληζηά ζηα κέιε ηεο λα ιακβάλνπλ ηαθηηθά επνπηεία
13

.  

Βέβαηα, αξθεηέο ελψζεηο παξαπέκπνπλ ζηνπο θψδηθεο δενληνινγίαο ησλ 

δηεζλψλ ελψζεσλ ζηηο νπνίεο είλαη κέιε θαη ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ε δηα βίνπ 

επνπηεία σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

επάξθεηαο.  Γηα παξάδεηγκα ε Διιεληθή Δηαηξεία Gestalt παξαπέκπεη ζηνλ θψδηθα 

δενληνινγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Φπρνζεξαπεπηψλ Gestalt, ζηνλ νπνίν  

αλαθέξεηαη φηη ν/ε ςπρνζεξαπεπηήο/ηξηα ηεο Gestalt αλαδεηά πξνζσπηθή ή νκαδηθή 

επνπηεία θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ/ηεο
14

.  

ζνλ αθνξά ηνπο ςπρηάηξνπο, ν θψδηθαο δενληνινγίαο πνπ νξίδεη ηα βαζηθά 

ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο είλαη ν λφκνο 3418/2005 (Κψδηθαο Ιαηξηθήο Γενληνινγίαο) 

φπνπ ζην άξζξν 28 εμεηδηθεχνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ άζθεζε ηεο 

ςπρηαηξηθήο. ε απηφλ αλαθέξεηαη φηη «ν ςπρίαηξνο νθείιεη λα ελεκεξψλεηαη, λα 

εθπαηδεχεηαη θαη λα επηκνξθψλεηαη ηαθηηθά ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηφζν ηηο 

εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο ηνπ…» ρσξίο θάπνηα πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε γηα ην είδνο ηεο 

εθπαίδεπζεο
15

. 

 

1.4.2  Η επνπηεία ζηα επηζηεκνληθά ζσκαηεία ρσξώλ ηνπ εμσηεξηθνύ 

Γηαθνξεηηθή είλαη ε εηθφλα ζε αξθεηά επηζηεκνληθά ζσκαηεία 

ςπρνζεξαπεπηψλ θαη ζπκβνχισλ ησλ ρσξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, φπνπ ε δηα βίνπ 

                                                           
11 ΔΛΔΤΘ, αλαθηήζεθε απφ http://www.elesyth.gr, ζηηο 28/11/2015 

12 Αλαθηήζεθε απφ http://www.dramaandplaytherapy.gr, ζηηο 28/11/2015 

13 Αλαθηήζεθε απφ http://www.gadt.gr, ζηηο 28/11/2015. 

14 EAGT, αλαθηήζεθε απφ http://www.eagt.org, ζηηο 28/11/2015 

15
 ΦΔΚ Α’ 287/28-11-2005 

http://www.dramaandplaytherapy.gr/
http://www.gadt.gr/
http://www.eagt.org/
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επνπηεία αλαθέξεηαη ξεηά σο επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε ησλ κειψλ, παξάιιεια κε 

ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζπλερνχο ηνπο επηκφξθσζεο. Άιισζηε, φπσο αλαθέξεηαη απφ 

πνιινχο ζπγγξαθείο, εηδηθφηεξα ζηνπο δπηηθνχο πνιηηηζκνχο (Η.Π.Α., Μεγάιε 

Βξεηαλία, Απζηξαιία θ.α.) ε αλάδεημε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επνπηείαο σο κηαο 

απαξαίηεηεο δξαζηεξηφηεηαο έρεη ήδε ζπληειεζηεί απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 θαη σο εθ 

ηνχηνπ ε ελαζρφιεζε ησλ επηζηεκνληθψλ ζσκαηείσλ κε απηφ ην ζέκα έρεη ήδε κηα 

παξάδνζε (Borders et al., 2014 · Carroll, 2007 · Ellis, 2010 · Grant & Schoefield, 

2007 · Hawkins & Shohet,  2006). 

Δλδεηθηηθά,  ζηνλ θψδηθα δενληνινγίαο ηεο Απζηξαιηαλήο Έλσζεο 

σκαηείσλ Φπρνζεξαπείαο θαη πκβνπιεπηηθήο (Psychotherapy and Counseling 

Federation of Australia) αλαθέξεηαη φηη ε εθπαίδεπζε θαη επνπηεία ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζπκβνχισλ θαη ςπρνζεξαπεπηψλ/ηξησλ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα 

ηελ δηαηήξεζε ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο θαη σο εθ ηνχηνπ δίλεηαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζε απηήλ
16

.  Αληίζηνηρα, ε Απζηξαιηαλή Έλσζε Φπρνιφγσλ δεηά 

απφ ηα κέιε ηνπο λα δεζκεπηνχλ ζηε δηα βίνπ επνπηεία πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επάξθεηα (Grant et al., 2012). Δπίζεο, ε 

Βξεηαληθή Έλσζε γηα πκβνπιεπηηθή θαη Φπρνζεξαπεία (BACP - British 

Association for Counseling and Psychotherapy) αθηεξψλεη έλα νιφθιεξν άξζξν ζηνλ 

θψδηθα δενληνινγίαο ηεο, πεξηγξάθνληαο ηελ επνπηεία σο θαιή πξαθηηθή, θαζψο: 

 «Η επνπηεία είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ ζπκβνχισλ θαη 

ςπρνζεξαπεπηψλ/ηξησλ. Η ζπζηεκαηηθή θαη δηαξθήο επνπηεία δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο επαγγεικαηίεο λα αλαζηνράδνληαη θαη λα 

απνθηνχλ θαιχηεξε ζπλείδεζε φισλ ησλ πηπρψλ ηνπ έξγνπ ηνπο, 

ψζηε λα εξγάδνληαη κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα, αζθάιεηα 

θαη εζηθή. Η επνπηεία επίζεο εμαζθαιίδεη ηνπο απαξαίηεηνπο 

πξνζσπηθνχο πφξνπο γηα λα αζθεί θαλείο απηφ ην επάγγεικα.»
17

  

                                                           
16

 PCFA,  αλαθηήζεθε απφ http://www.pacfa.org.au/interim-code-of-ethics-approved,  

ζηηο 28/11/2015. 

17 BACP,  Κψδηθαο Γενληνινγίαο, ζει. 13,  αλαθηήζεθε απφ http://www.bacp.co.uk,  

ζηηο 28/11/2015 
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Αληίζηνηρα, ε Έλσζε πκβνπιεπηηθήο θαη Φπρνζεξαπείαο ζηνλ Καλαδά 

(Canadian Counselling and Psychotherapy Association), ζηηο πξνδηαγξαθέο άζθεζεο 

ηνπ επαγγέικαηνο (Standards of Practice), πεξηγξάθεη ηελ επνπηεία ησλ ζπκβνχισλ 

σο έλδεημε επαγγεικαηηθήο ππεπζπλφηεηαο θαη δηαηππψλεη ηε ζέζε φηη «φινη νη 

ζχκβνπινη νθείινπλ λα ιακβάλνπλ επνπηεία ή/θαη ζπκβνπιεπηηθή φζνλ αθνξά ηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο»
18

.  ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ε  Ακεξηθάληθε Έλσζε 

πκβνχισλ, ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο, ζπλδέεη ηελ επνπηεία κε ηελ 

ππεπζπλφηεηα ησλ ζπκβνχισλ, ιέγνληαο φηη νη ζχκβνπινη νθείινπλ λα βειηηψλνπλ 

ηηο δεμηφηεηεο ηνπο ζηε ζπκβνπιεπηηθή θαη λα αλαδεηνχλ επνπηεία γηα λα αμηνινγνχλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο
19

. ην ίδην πλεχκα, ε Έλσζε ησλ Δπξσπατθψλ 

Οξγαληζκψλ Δθπαίδεπζεο ζην Φπρφδξακα (Federation of European Psychodrama 

Training Organisations) αλαθέξεη ξεηά φηη νη ςπρνδξακαηηζηέο/ζηξηεο νθείινπλ λα 

δηαηεξνχλ πςειφ ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ ηνπο κέζσ ηεο πξνζσπηθήο 

επεμεξγαζίαο θαη ηεο αλαδήηεζεο επνπηείαο απφ  νκφηηκνπο ή/θαη επφπηε/ηξηα
20

. 

 

                                                           
18

 CCPA, Standards of Practice, αλαθηήζεθε απφ http://www.ccpa-accp.ca ζηηο 

28/11/2015 

19 A.C.A, αλαθηήζεθε απφ http://www.counseling.org ζηηο 28/11/2015 

20 FEPTO, αλαθηήζεθε απφ http://www.fepto.com  ζηηο 28/11/2015 

http://www.ccpa-accp.ca/
http://www.counseling.org/
http://www.fepto.com/
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Κεθ. 2  Θεσξεηηθά Μνληέια Δπνπηείαο 

Καζψο εδξαηψζεθε ε ελαζρφιεζε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο κε ηελ 

επνπηεία ησλ ςπρνθνηλσληθψλ επαγγεικάησλ θαη εηδηθφηεξα φηαλ μεθίλεζαλ λα 

πξνζθέξνληαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επνπηψλ, αλαπηχρζεθαλ 

ζεσξεηηθά κνληέια, ηα νπνία πιαηζηψλνπλ επηζηεκνληθά ηε δηαδηθαζία ηεο επνπηείαο 

θαη αλαδεηθλχνπλ ηνπο παξάγνληεο ηεο επηηπρνχο άζθεζήο ηεο (Leddick & Bernard, 

1980). ην πλεχκα απηφ δηαηππψζεθαλ αξθεηέο δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο απφ ηνπο 

κειεηεηέο ηεο επνπηείαο.  χκθσλα κε ηε Μαιηθηψζε–Λνΐδνπ (2012), ε βαζηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ έγθεηηαη ζην δηαθνξεηηθφ θηινζνθηθφ 

ππφβαζξν ην νπνίν αληαλαθινχλ, ζηηο κεζφδνπο επνπηείαο πνπ αθνινπζνχλ θαη 

ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ελδηάκεζνπο, δηαδηθαζηηθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ. Σα κνληέια 

απηά θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηξείο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο: α. ςπρνζεξαπεπηηθά 

κνληέια επνπηείαο, β. αλαπηπμηαθά κνληέια επνπηείαο θαη γ. ζπλζεηηθά κνληέια 

επνπηείαο. 

2.1 Σα ςπρνζεξαπεπηηθά κνληέια επνπηείαο 

Σα ςπρνζεξαπεπηηθά κνληέια επνπηείαο βαζίδνληαη ζηελ πεπνίζεζε ησλ 

ςπρνζεξαπεπηψλ/ηξησλ πνπ αθνινπζνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε φηη ε 

θαιχηεξε κέζνδνο γηα ηελ επνπηεία είλαη απηή πνπ είλαη πηζηή ζην ςπρνζεξαπεπηηθφ 

ηνπο κνληέιν. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε 

ςπραλαιπηηθή επνπηεία, φπνπ σο βαζηθή κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη ε απηναλάιπζε 

(Leddick & Bernard, 1980). Η επνπηηθή δηαδηθαζία αθνινπζεί ηηο κεζφδνπο θαη ηηο 

πξαθηηθέο ηεο ςπρνζεξαπείαο ζηελ νπνία εληάζζεηαη. Γηα παξάδεηγκα ν Carl Rogers, 

ζην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πνπ δεκηνχξγεζε ην 1957 γηα ζπκβνχινπο πνπ ήζειαλ 

λα γίλνπλ επφπηεο/ηξηεο, ζεσξνχζε φηη ε επνπηεία νθείιεη λα παξέρεη ζηνπο/ζηηο 

επνπηεπφκελνπο/εο έλα αζθαιέο ςπρνινγηθφ πιαίζην, λα ηνπο/ηηο θάλεη λα ληψζνπλ 

φηη γίλεηαη απνδεθηνί/εο θαη λα ηνπο/ηηο παξέρεη κηα απζεληηθή ζπλάληεζε κε ηνλ/ηελ 

επφπηε/ηξηά ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο πξνζσπνθεληξηθήο ςπρνζεξαπείαο 

(Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ, 2012). Αληίζηνηρα ζηελ ζπκπεξηθνξηθή ςπρνζεξαπεία φπνπ ηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηψλ αληηκεησπίδνληαη θπξίσο σο καζεζηαθά 

πξνβιήκαηα, ζην πιαίζην ηεο επνπηείαο, ν/ε επνπηεπφκελνο/ε θαιείηαη λα αλαπηχμεη 

θπξίσο δχν δεμηφηεηεο: α. λα αλαγλσξίδεη ην καζεζηαθφ πξφβιεκα θαη β. λα κάζεη λα 
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επηιέγεη ηελ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεπηηθή ηερληθή κε ηελ νπνία ζα 

αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ησλ πειαηψλ ηνπ/ηεο (Leddick & Bernard, 1980).  

Οη Bernard θαη Goodyear (1998), ζπλνςίδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ησλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ κνληέισλ επνπηείαο, θαηαιήγνπλ φηη εθφζνλ 

επφπηεο/ηξηεο θαη επνπηεπφκελνη/εο έρνπλ ηελ ίδηα ςπρνζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε, ε 

κεζνδνινγία απηή κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθή θαζψο ν/ε 

επφπηεο/ηξηα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πξφηππν θαη λα δηδάζθεη in vivo 

ελζσκαηψλνληαο ηε ζεσξία ζηελ πξάμε. Αλαπφθεπθηα φκσο, αλ δελ ππάξρεη ε 

ηαχηηζε ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή ηνπο πξνζέγγηζε, αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ 

παξάιιειεο δηεξγαζίεο θαη πξνζηξηβέο κεηαμχ ηνπο, νη νπνίεο δε ζα είλαη βνεζεηηθέο 

γηα ηε δηαδηθαζία ηεο επνπηείαο.  

 

2.2  Σα αλαπηπμηαθά κνληέια επνπηείαο 

Σα αλαπηπμηαθά κνληέια επνπηείαο αληηιακβάλνληαη ηελ επνπηεία σο κηα 

εμειηθηηθή δηαδηθαζία, κε δηαθξηηά ζηάδηα, φπνπ ζε θάζε ζηάδην αληηζηνηρνχλ 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη δεμηφηεηεο ηνπ/ηεο επνπηεπφκελνπ/εο (Μαιηθηψζε-

Λνΐδνπ, 2012). Σα  κνληέια απηά πξνυπνζέηνπλ έλα εχξνο δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ 

απφ ηνπο/ηηο επφπηεο/ηξηεο θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνζαξκφδνληαη θάζε 

θνξά ζην αλαπηπμηαθφ ζηάδην ηνπ/ηεο επνπηεπφκελνπ/εο (Hawkins & Shohet, 2006). 

χκθσλα κε ηνπο Hawkins θαη Shohet (2006) ν πξψηνο πνπ πεξηέγξαςε ην κνληέιν 

απηφ είλαη ν Hogan ην 1964, ζηε ζπλέρεηα ην επεμεξγάζηεθε ν Worthington ην 1987, 

ελψ νη Stoltenberg θαη Delworth ην θαζηέξσζαλ δηακνξθψλνληαο ην Οινθιεξσκέλν 

Αλαπηπμηαθφ Μνληέιν (IDM, Integrated Developmental Method) πνπ είλαη θαη ην πην 

γλσζηφ αλαπηπμηαθφ κνληέιν (Ellis, 2010).  

Σν Οινθιεξσκέλν Αλαπηπμηαθφ Μνληέιν βαζίδεηαη ζε δχν θεληξηθέο 

ππνζέζεηο: α) Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο εμέιημεο ηνπ/ηεο,  ν/ε επνπηεπφκελνο/ε ζα 

πεξάζεη κέζα απφ θάπνηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηα νπνία δηαθέξνπλ πνηνηηθά κεηαμχ 

ηνπο. β) ε θάζε ζηάδην απαηηνχληαη δηαθνξεηηθνί ρεηξηζκνί εθ κέξνπο ησλ 

επνπηψλ/ηξησλ, ψζηε λα πξνσζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ επνπηεπφκελψλ ηνπο θαη ηελ 

θαηάθηεζε ηεο απαηηνχκελεο απηνλνκίαο θαη επάξθεηαο.  Πεξηγξάθνληαη ηξία 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα φζνλ αθνξά ηελ αλαπηπμηαθή θάζε ησλ επνπηεπφκελσλ ζηα 

νπνία ρξεηάδεηαη ν/ε επφπηεο/ηξηα λα αληαπνθξηζεί κε ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο θαη 
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πξνζεγγίζεηο. ε θάζε ζηάδην, ηα ζεκεία ζηα νπνία επηθεληξψλεηαη ν/ε επφπηεο/ηξηα 

αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ηεο  απηνεπίγλσζεο θαη ηεο επίγλσζεο ησλ άιισλ, ηελ 

θηλεηνπνίεζε  θαη ηελ απηνλφκεζε ηνπ/ηεο επνπηεπφκελνπ/εο. Σν πξψην ζηάδην είλαη 

ην επίπεδν ησλ «αξράξησλ», φπνπ νη επνπηεπφκελνη θαηά θαλφλα έρνπλ πςειά 

επίπεδα άγρνπο θαη θνβνχληαη φηη ζα αμηνινγεζνχλ. ε απηφ ην ζηάδην είλαη αξθεηά 

επηθεληξσκέλνη ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα ελψ δείρλνπλ 

κεγάιε εμάξηεζε απφ ηνλ/ηελ επφπηε/ηξηά ηνπο.  ην δεχηεξν ζηάδην νη 

επνπηεπφκελνη/εο έρνπλ κηα ζρεηηθή εκπεηξία σο ζχκβνπινη θαη 

ςπρνζεξαπεπηέο/ηξηεο θαη είλαη ζε ζέζε λα επηθεληξσζνχλ ζηα πξνβιήκαηα θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ πειαηψλ ηνπο. κσο, θαζψο ε απηνεηθφλα ηνπο σο ζχκβνπινη 

είλαη αξθεηά εχζξαπζηε αθφκα, ηείλνπλ λα κεηαθηλνχληαη απφ ηε ζέζε ηεο κεγάιεο 

εκπηζηνζχλεο ζηνλ εαπηφ ζηελ θαηάζηαζε ηεο κεγάιεο απηνακθηζβήηεζεο θαη 

παξαίηεζεο, πνιιέο θνξέο ηαπηηδφκελνη κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ πξφνδν ησλ 

πειαηψλ ηνπο.  ε απηφ ην ζηάδην ππάξρεη ζπρλά αληίζηαζε θαη άξλεζε εθ κέξνπο 

ησλ επνπηεπφκελσλ σο πξνο ηε δηαδηθαζία ηεο επνπηείαο. ην ηξίην ζηάδην, ησλ 

«πξνρσξεκέλσλ», νη επνπηεπφκελνη/εο  είλαη ζηαζεξνί/έο θαη αξθεηά αζθαιήο ζην 

ξφιν ηνπο, έρνπλ ηελ θαηάιιειε ελζπλαίζζεζε κε ηνπο πειάηεο ηνπο θαη είλαη ζε 

ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ κε επηηπρία ηηο ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο θαη πξνζεγγίζεηο. ε 

απηφ ην ζηάδην ε επνπηεία είλαη επηθεληξσκέλε ζε ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαη ιακβάλεη πεξηζζφηεξν ην ραξαθηήξα ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ 

(Stoltenberg et al., 1994). 

Γηα ηνπο επφπηεο πνπ αθνινπζνχλ απηφ ην κνληέιν, ην δεηνχκελν είλαη λα 

δηαγλψζνπλ ζσζηά ην επίπεδν ζην νπνίν βξίζθνληαη νη επνπηεπφκελνί/εο ηνπο θαη λα 

πξνζαξκφζνπλ ηηο παξεκβάζεηο θαη ηερληθέο ηνπο ζηηο αλάγθεο πνπ νη 

επνπηεπφκελνη/εο ζην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ζπλήζσο έρνπλ. Δλδηαθέξνλ έρεη φηη ην 

κνληέιν αλαθέξεηαη θαη ζηα παξάιιεια ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ ίδησλ ησλ 

επνπηψλ/ηξησλ θαη ηα ελδερφκελα ιάζε πνπ κπνξεί λα θάλεη έλαο/κηα επφπηεο/ηξηα ζε 

θάζε ζηάδην:  ην πξψην ζηάδην ν/ε επφπηεο/ηξηα, ηαπηηδφκελνο/ε κε ηελ αγσλία θαη 

ην άγρνο ηνπ/ηεο επνπηεπφκελνχ/εο ηνπ/ηεο, ελδερνκέλσο λα πεξηραξαθσζεί πίζσ 

απφ ην ξφιν ηνπ/ηεο «εηδηθνχ» θαη λα ηνλ/ηελ  αληηκεησπίζεη κε ζπλαηζζεκαηηθή 

ςπρξφηεηα.  ην δεχηεξν ζηάδην ίζσο λα ληψζεη φηη ε κεγάιε ακθηζπκία ηνπ/ηεο 

επνπηεπφκελνπ/εο ηνλ/ηελ «μεπεξλά» θαη φηη ρξεηάδεηαη λα αλαδεηήζεη ν/ε ίδηνο/α 

επνπηεία. ην επφκελν ζηάδην αλακέλεηαη, έρνληαο μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο ησλ 

πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ κε επηηπρία, λα είλαη ζε ζέζε λα ελζαξξχλεη ηελ απηνλνκία 
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ηνπ/ηεο επνπηεπφκελνπ/εο ηνπ/ηεο θαη λα ελδηαθέξεηαη γηα ην πψο λα ηνλ/ηελ  

βνεζήζεη λα βειηηψζεη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ/ηεο (Stoltenberg & Delworth, 1987, φπ. 

αλαθ. ζην Hawkins & Shohet, 2006). 

Παξφηη πξφθεηηαη γηα έλα εμαηξεηηθά ζπζηεκαηηθφ θαη πνιχ δηαδεδνκέλν 

κνληέιν (Ellis, 2010 · Hakwins & Shohet, 2006 · Westefeld, 2009), ε θξηηηθή πνπ 

αζθείηαη ζε απηφ είλαη φηη εμππεξεηεί θπξίσο ηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

επνπηεία (Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ, 2012) ελψ δελ βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηα βίνπ 

επνπηείαο. πσο ζα πνπλ νη Grant & Schofield σο πξνο ηε δηα βίνπ επνπηεία: 

«Η έλλνηα ηεο επνπηείαο ζε άιινπο ηνκείο, φρη ηφζν ζην 

ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο, έρεη ηελ έλλνηα ηεο αλάγθεο ηνπ ειέγρνπ 

θαη ηεο θαζνδήγεζεο ησλ λεφηεξσλ θαη πην άπεηξσλ ζπλαδέιθσλ. 

Χο εθ ηνχηνπ δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε ζηνπο εξγνδφηεο πνπ 

αλαξσηηνχληαη γηαηί νη έκπεηξνη ζχκβνπινί ηνπο ρξεηάδνληαη ηφζν 

πνιχ επνπηεία. Ίζσο θαιχηεξα ζηνπο πην έκπεηξνπο λα νλνκάδεηαη 

δηαβνχιεπζε» (Grant & Schofield, 2007, ζει. 13). 

 

2.3 Σα ζπλζεηηθά κνληέια επνπηείαο 

Καζψο ζήκεξα ε ηάζε ησλ πεξηζζνηέξσλ ςπρνζεξαπεπηψλ/ηξησλ είλαη λα 

ιεηηνπξγνχλ «εθιεθηηθά» θαη λα ελζσκαηψλνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ 

ςπρνζεξαπεπηηθή ηνπο πξαθηηθή, αλαπηχρζεθαλ κνληέια ηα νπνία βαζίδνληαη ζε 

πεξηζζφηεξεο ζεσξεηηθέο έλλνηεο θαη ζηξαηεγηθέο παξέκβαζεο. Σα κνληέια απηά 

νλνκάδνληαη ζπλζεηηθά κνληέια (Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ, 2012) θαη ζπλδπάδνπλ ηφζν ηηο 

πεπνηζήζεηο θαη ηηο αμίεο ησλ επνπηψλ/ηξησλ φζν θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

επνπηεπφκελσλ. Έλα απφ ηα πην αλαγλσξηζκέλα ζπλζεηηθά κνληέια είλαη ην κνληέιν 

ηεο Γηαθξηηφηεηαο (Discrimination Modell) ηεο Bernard (1979) ην νπνίν 

ππνζηεξίδεηαη εκπεηξηθά φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ (Ellis, 2010 · 

Westefeld, 2009).  Ολνκάδεηαη έηζη γηαηί δηαθξίλεη δχν βαζηθά επίπεδα ζηελ 

επνπηεία: ην επίπεδν ηνπ ξφινπ ηνπ/ηεο επφπηε/ηξηαο (σο δαζθάινπ/αο θαη 

ζπκβνχινπ – ζεξαπεπηή/ηξηαο) θαη παξάιιεια ην επίπεδν ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

επνπηείαο. Απηφ αλαθέξεηαη α) ζηε γλψζε θαη εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ ζεξαπεπηηθψλ 

ηερληθψλ, β) ζηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ησλ επνπηεπφκελσλ, δειαδή ηελ 

ηθαλφηεηα λα αλαιχζνπλ, λα λνεκαηνδνηήζνπλ θαη λα ζπλδέζνπλ ηηο παξαηεξήζεηο 
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ηνπο κε ην ζεσξεηηθφ ηνπο ππφβαζξν θαη γ) ζηελ απηνγλσζία ησλ επνπηεπφκελσλ,  

πνπ αθνξά ηελ επίγλσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο,  ηε ιεθηηθή θαη κε 

ιεθηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη ηελ θαηάιιειε πξνζαξκνγή απηψλ ζηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ ηνπο (Ellis, 2010 · Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ, 2012). 

Έλα λεφηεξν ζπλζεηηθφ κνληέιν είλαη ε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ηεο Holloway 

(1995, φπ. αλαθ. ζην Westefeld, 2009), πνπ ηνπνζεηεί ηε ζρέζε κεηαμχ επφπηε/ηξηαο 

θαη επνπηεπφκελνπ/εο ζε έλα ζχζηεκα ζην νπνίν εκπιέθνληαη ν/ε 

ζπκβνπιεπφκελνο/ε (πειάηεο/ηζζα, απνδέθηεο/ηξηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο), ν/ε 

επφπηεο/ηξηα, ν/ε επνπηεπφκελνο/ε, ην πιαίζην εξγαζίαο ηνπ/ηεο, ε ιεηηνπξγία ηεο 

επνπηείαο θαη ν ζηφρνο ηεο επνπηείαο. Η Holloway πεξηγξάθεη σο θαζήθνληα ηνπ/ηεο 

επφπηε/ηξηαο  ηελ παξαθνινχζεζε, ηε δηδαζθαιία κέζσ πξνηχπνπ, ηελ ππνζηήξημε 

θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή θαη σο ζέκαηα ηεο επνπηείαο,  ηηο δεμηφηεηεο ζπκβνπιεπηηθήο, 

ηε δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ/ηεο πειάηε/ηζζαο, ην επαγγεικαηηθφ πιαίζην 

ηνπ/ηεο επνπηεπφκελνπ/εο, ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ/ηεο απηναληίιεςε θαη ηέινο ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  ην κνληέιν ηεο εηζεγείηαη ηε 

ζχλζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ/ηεο επφπηε/ηξηαο κε ηα ζέκαηα ηεο επνπηείαο, ψζηε λα 

δεκηνπξγείηαη έλα νινθιεξσκέλν πξφηππν πνπ λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκψλ 

δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επνπηείαο (Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ, 2012 · Westefeld, 

2009). Με δεδνκέλν φηη ην κνληέιν ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο επνπηείαο, εθθξάδεηαη ε επηθχιαμε φηη απαηηείηαη βαζηά γλψζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζεσξηψλ θαη πξνζεγγίζεσλ ψζηε λα απνθεχγνληαη αζπκβίβαζηνη 

ζπλδπαζκνί θαηά ηε ζχλζεζε απηψλ (Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ, 2012). 

Γχν κνληέια, πνπ δε θαίλεηαη λα ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο 

αιιά αλαθέξνληαη ζπρλά ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, είλαη ην κνληέιν ηεο 

επαγγεικαηηθήο ζπκκαρίαο (SWA, Supervisory Working Alliance) ηεο Bordin (1983, 

φπ. αλαθ. ζην Ellis, 2010) θαη ην κνληέιν δηαπξνζσπηθήο πξνζέγγηζεο (Interpersonal 

Approach) ησλ Ladany, Friedlander, θαη Nelson (2005, φπ. αλαθ. ζην Westefeld, 

2009).  Καη ζηα δχν απηά κνληέια δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζρέζε κεηαμχ 

επφπηε/ηξηαο θαη επνπηεπφκελνπ/εο. ην κνληέιν ηεο Bordin ζην επίθεληξν ηεο 

επνπηείαο είλαη ε ζρέζε κεηαμχ επφπηε/ηξηαο θαη επνπηεπφκελνπ/ε πνπ ζεσξείηαη ε 

πην θαζνξηζηηθή παξάκεηξνο ηεο επηηπρνχο επνπηείαο. χκθσλα κε ηελ McCarthy 

(2013) αξθεηέο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ επφπηε/ηξηαο θαη 

επνπηεπφκελνπ/εο έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ έθβαζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο.  Η 
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ζρέζε απηή νξίδεηαη απφ ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: ηε ζπκθσλία σο πξνο ηα 

θαζήθνληα ηεο επνπηείαο, ηε ζπκθσλία σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηεο επνπηείαο θαη ηε 

δεκηνπξγία ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ κεηαμχ επφπηε/ηξηαο θαη επνπηεπφκελνπ/εο.  

ζν πεξηζζφηεξν ζπκθσλνχλ ζηα ζέκαηα απηά ν/ε επφπηεο/ηξηα θαη ν/ε 

επνπηεπφκελνο/ε, ηφζν πην ηζρπξή είλαη ε κεηαμχ ηνπο ζπκκαρία (McCarthy, 2013).  

ην κνληέιν ηεο δηαπξνζσπηθήο πξνζέγγηζεο ησλ Ladany et al. δίλεηαη 

έκθαζε ζηε ζρέζε ζπκκαρίαο κεηαμχ επφπηε/ηηαο θαη επνπηεπφκελνπ/εο θαη 

επηζεκαίλεηαη παξάιιεια φηη ν/ε επνπηεπφκελνο/ε ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπίζεη 

νξηζκέλα θξίζηκα ζέκαηα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επνπηείαο (π.ρ. λα απνθηήζεη 

δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε, λα επεμεξγαζηεί ζπγθξνπζηαθνχο ξφινπο θαη 

πξνβιεκαηηθέο ηνπ ζπκπεξηθνξέο θαη απφςεηο θ.α.) πξνθεηκέλνπ λα εμειηρζεί ζε 

επαξθή επαγγεικαηία (Ladany et al., 2005, φπ. αλαθ. ζην Westefeld, 2009). 
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Κεθ. 3 Δθαξκνγή θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επνπηείαο   

3.1. Καιέο πξαθηηθέο γηα ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο  

Η έληνλε δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ηεο επνπηείαο επέθεξε ηελ απαίηεζε 

γηα επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο. Δηδηθφηεξα 

εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κεζνδνινγία, δεηήκαηα πιαηζίνπ, ζέκαηα δενληνινγίαο, 

εζηθήο θαη λνκηθήο θάιπςεο απαζρφιεζαλ αξθεηέο ζρεηηθέο κειέηεο. Σν 2006 ε 

DiAnne Borders, ζε κηα επηζθφπεζε ησλ επηζηεκνληθψλ αλαθνηλψζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμχ ησλ εηψλ 1999-2004, θαηέγξαςε 19 επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά ηα νπνία δεκνζηεχνπλ ζπζηεκαηηθά ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο επνπηείαο 

θαη 78 επηζηεκνληθέο κειέηεο πνπ εμέηαζαλ ζέκαηα εθαξκνγήο. Σαμηλνκψληαο ην 

πεξηερφκελν ησλ δεκνζηεπκάησλ μερψξηζε 14 δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο φζνλ αθνξά ηηο 

δεμηφηεηεο ησλ επνπηψλ/ηξησλ, ηνπο ηνκείο εθαξκνγήο, ηελ επνπηηθή ζρέζε θαη ηελ 

νπηηθή ησλ επνπηεπφκελσλ, ην ζεσξεηηθφ κνληέιν θαη ην  πιαίζην ηεο επνπηείαο, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ πηζηνπνίεζε, ηε  δενληνινγία, εζηθά θαη λνκηθά δεηήκαηα 

θαη δηαπνιηηηζκηθφηεηα. Δπαλαιακβάλνληαο ηελ επηζθφπεζε γηα ην δηάζηεκα 

Ιαλνπάξηνο 2005 έσο Οθηψβξην 2014, νη Bernard θαη Luke (2015) εληφπηζαλ 184 

άξζξα γηα ηελ επνπηεία θαη 22 επηζηεκνληθά πεξηνδηθά.  Σα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

πνπ πξσηνζηαηνχλ ζηε δεκνζίεπζε άξζξσλ ζρεηηθά κε ηελ επνπηεία είλαη ην «The 

Clinical Supervisor» θαη ην «Counselor Education and Supervision». ηελ αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ πνπ έθαλαλ μερψξηζαλ 223 δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ηα άξζξα απηά, ελψ δηαπίζησζαλ φηη νη δεκνζηεχζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζεσξεηηθέο αλαιχζεηο ππεξηεξνχλ ησλ εξεπλψλ. Δλδηαθέξνλ έρεη ην 

γεγνλφο φηη, ζηηο έξεπλεο πνπ εμεηάδνληαη, έρεη πιένλ θαζηεξσζεί ε πνηνηηθή έξεπλα 

σο κεζνδνινγία, ζε αληίζεζε κε ηελ επηζθφπεζε ηεο Borders (2006) φπνπ 

θπξηαξρνχζαλ απνθιεηζηηθά νη πνζνηηθέο έξεπλεο. Χο θπξίαξρα ζέκαηα 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ άξζξσλ εληνπίδνπλ ηα ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο επνπηείαο ζε 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα ζπκβνπιεπηηθήο (επνπηεία ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ, επνπηεία ζε 

ρψξνπο απνθαηάζηαζεο, νκαδηθή επνπηεία, επνπηεία ζε ζπκβνχινπο επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, θ.α.), ηελ αληίζηνηρε εθπαίδεπζε ησλ επνπηψλ/ηξησλ, ζέκαηα 

κεζνδνινγίαο φζνλ αθνξά ηελ επνπηεία ζε αηνκηθφ ή/θαη νκαδηθφ πιαίζην θαζψο ηελ 

εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ (βησκαηηθέο κεζφδνπο θ.α.). πγθξίλνληαο ηα επξήκαηά ηνπο 
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κε ηελ αλάιπζε ηεο Borders (2006), νη εξεπλήηξηεο δηαπηζηψλνπλ φηη έρνπλ απμεζεί 

νη κειέηεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ νπηηθή ησλ επνπηεπφκελσλ. πλνιηθά δηαπηζηψλεηαη 

φηη δέθα ρξφληα κεηά ε πνζφηεηα ησλ άξζξσλ γηα ηελ επνπηεία έρεη 

ππεξδηπιαζηαζηεί.  Η αχμεζε απηή θαηά ηε γλψκε ησλ εξεπλεηξηψλ, απνδεηθλχεη ηελ 

παγθφζκηα αλάπηπμε ηεο επνπηείαο ζηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ςπρνζεξαπεία θαηά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία (Bernard & Luke, 2015).  

χκθσλα κε ηνπο Borders et al. (2014), ε πιεζψξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηηο αλαθεξφκελεο κειέηεο θαη έξεπλεο νδήγεζε ζηελ αλαγθαηφηεηα 

θσδηθνπνίεζεο θαη ζπγθέληξσζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ψζηε λα θαλνχλ ρξήζηκα 

ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο επνπηείαο θαη λα ηεθκεξηψλνπλ ην έξγν ησλ επνπηψλ. 

Αληαπνθξηλφκελε ζηελ αλάγθε απηή ε Έλσζε γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Δπνπηεία 

ησλ πκβνχισλ (ACES) εμέδσζε ην 2011 ηνλ «Οδεγφ ησλ Καιψλ Πξαθηηθψλ ζηελ 

Δπνπηεία» (Borders et al., 2014).  O Οδεγφο ησλ Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δπνπηεία 

(Supervision Best Practice Guidelines) αλαιχεη 12 δηαθνξεηηθά ζεκαληηθά πεδία γηα 

ηελ επνπηεία θαη ζπκπεξηιακβάλεη λνκηθά ζέκαηα θαη δεηήκαηα δενληνινγίαο. Σα 

πεδία ζηα νπνία αλαθέξεηαη παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

Θέκα Καιέο Πξαθηηθέο 

1. Η έλαξμε ηεο 

επνπηείαο  

 

 Οη επφπηεο/ηξηεο κεξηκλνχλ γηα ηε δηακφξθσζε 

ελφο μεθάζαξνπ θαη θνηλά απνδεθηνχ 

ζπκβνιαίνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο επνπηείαο. 

 Οη επφπηεο/ηξηεο δίλνπλ ζαθείο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ην πιαίζην ηεο επνπηείαο (ρξφλνο, 

ζπρλφηεηα θιπ). 

 Οη επφπηεο/ηξηεο δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε 

κηαο ζρέζεο ζπκκαρίαο (supervisory working 

alliance). 

2. Η δηακφξθσζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο επνπηείαο 

 

 Οη επφπηεο/ηξηεο δηακνξθψλνπλ φζν ην δπλαηφ 

πην εμαηνκηθεπκέλνπο ζηφρνπο επνπηείαο. 

 Οη επφπηεο/ηξηεο δίλνπλ έκθαζε ζε ζηφρνπο πνπ 

απνζθνπνχλ πξνο φθεινο ηεο ζεξαπεπηηθήο 

ζρέζεο ησλ επνπηεπφκελσλ κε ηνπο πειάηεο 

ηνπο. 

 Οη επφπηεο/ηξηεο πξνζθαινχλ ηνπο/ηηο 

επνπηεπφκελνπο/εο λα αμηνινγνχλ απφ θνηλνχ 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.  

3. Η αλαηξνθνδφηεζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

 Οη επφπηεο/ηξηεο παξέρνπλ ζπζηεκαηηθά 

αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο/ζηηο επνπηεπφκελνπο/εο. 

 Οη επφπηεο/ηξηεο παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε 
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επνπηείαο 

 

φηαλ νη επνπηεπφκελνη/εο ην ρξεηάδνληαη. 

 Οη επφπηεο/ηξηεο βνεζνχλ ηνπο/ηηο 

επνπηεπφκελνπο/εο  λα ζπγθεληξψλνπλ 

πιεξνθνξίεο απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πεγέο 

γηα ηε δηθή ηνπο αλαηξνθνδφηεζε (κέζα απφ 

δηαγλσζηηθά εξγαιεία, απφ επνπηεία νκνηίκσλ 

θιπ).  

4. Η άζθεζε ηεο 

επνπηείαο 

 Οη επφπηεο/ηξηεο πξνζαξκφδνληαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο εθπαίδεπζεο ή ηεο άζθεζεο 

επαγγέικαηνο ησλ επνπηεπφκελσλ θαη αλάινγα 

νξίδνπλ ηε ζπρλφηεηα θαη ην είδνο ηεο επνπηείαο 

(αηνκηθή, νκαδηθή θ.α).  

 Οη επφπηεο/ηξηεο ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίιεο 

ηερληθέο θαη κεζφδνπο επνπηείαο. 

 Οη επφπηεο/ηξηεο πξνζθέξνπλ νκαδηθή επνπηεία 

εθφζνλ απηφ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

επνπηεπφκελσλ θαη φρη γηα λα εμνηθνλνκήζνπλ 

ρξφλν. 

  Οη επφπηεο/ηξηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα εληζρχεηαη ε δηαδηθαζία ηεο επνπηείαο 

θαη ε αλάπηπμε ησλ επνπηεπφκελσλ. 

 Σφζν ζηηο πεξηπηψζεηο εθπαίδεπζεο φζν θαη ζηε 

δηα βίνπ επνπηεία νη επφπηεο/ηξηεο επηδηψθνπλ 

ελεξγά ηελ αμηνιφγεζε ηεο επνπηείαο.  

5. Η ζρέζε επνπηείαο  Οη επφπηεο/ηξηεο  έρνπλ επίγλσζε φηη ε ζρέζε 

ηνπο κε ηνπο/ηηο επνπηεπφκελνπο/εο είλαη 

θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο επνπηείαο θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ επνπηεπφκελσλ. 

 Οη επφπηεο/ηξηεο εμαζθαιίδνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

ζπλζήθεο ψζηε ε ζρέζε ηνπο κε ηνπο/ηηο 

επνπηεπφκελνπο/εο λα είλαη δεκηνπξγηθή θαη 

ζπλεξγαηηθή. 

 Οη επφπηεο/ηξηεο έρνπλ επίγλσζε ησλ ζεκάησλ 

δενληνινγίαο θαη δηαπνιηηηζκηθφηεηαο πνπ 

ππεηζέξρνληαη ζηε ζρέζε ηνπο. 

6. Η απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη 

ε ελζσκάησζή ηεο 

ζηε δηαδηθαζία ηεο 

επνπηείαο 

 Οη επφπηεο/ηξηεο αλαγλσξίδνπλ φηη ε επνπηεία 

είλαη δηαπνιηηηζκηθή θαη έρνπλ επίγλσζε ησλ 

ζεκάησλ πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη. 

 Οη επφπηεο/ηξηεο ελζαξξχλνπλ ηνπο/ηηο 

επνπηεπφκελνπο/εο λα ελζσκαηψλνπλ ηελ νπηηθή 

ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ζηε ζπκβνπιεπηηθή 

ηνπο. 
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7. Θέκαηα δενληνινγίαο  Οη επφπηεο/ηξηεο θαη επνπηεπφκελνη/εο 

δεζκεχνληαη απφ ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο έλσζεο. 

 Οη επφπηεο/ηξηεο κεξηκλνχλ γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο επάξθεηα. 

 Οη επφπηεο/ηξηεο ζέηνπλ σο βαζηθή ηνπο 

πξνηεξαηφηεηα ηελ επεκεξία ησλ πειαηψλ ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη ιεηηνπξγνχλ αλάινγα. 

 Οη επφπηεο/ηξηεο δελ δηαθηλδπλεχνπλ ηελ 

επνπηεία αλαπηχζζνληαο αλάξκνζηεο ζρέζεηο κε 

ηνπο/ηηο επνπηεπφκελνπο/εο. 

8. Σεθκεξίσζε  Οη επφπηεο/ηξηεο νθείινπλ λα θαηαγξάθνπλ θαη 

λα ηεθκεξηψλνπλ ην έξγν ηνπο. 

9. Αμηνιφγεζε  Οη επφπηεο/ηξηεο αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη αλαιακβάλνπλ ηηο ζρεηηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο. 

 Οη επφπηεο/ηξηεο ελεκεξψλνπλ ηνπο/ηηο 

επνπηεπφκελνπο/εο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο. 

 Οη επφπηεο/ηξηεο ελζαξξχλνπλ ηνπο/ηηο 

επνπηεπφκελνπο/εο λα απηναμηνινγνχληαη. 

 Οη επφπηεο/ηξηεο παξεκβαίλνπλ άκεζα φηαλ 

απαηηνχληαη «δηνξζσηηθά» κέηξα γηα αζηνρίεο 

ησλ επνπηεπφκελψλ ηνπο. 

10.  Σν πιαίζην ηεο 

επνπηείαο 

 Οη επφπηεο/ηξηεο παξέρνπλ δηαθνξεηηθά πιαίζηα 

επνπηείαο (αηνκηθή, νκαδηθή, νκνηίκσλ, 

εβδνκαδηαίν, δεθαπελζήκεξν θιπ.) αλάινγα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ή 

ηνπ πιαηζίνπ εξγαζίαο ησλ επνπηεπφκελσλ, 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο επνπηείαο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ.  

 Οη επφπηεο/ηξηεο δελ επηιέγνπλ έλα πιαίζην γηα 

ιφγνπο δηθήο ηνπο επθνιίαο. 

11. Ο/ε επφπηεο/ηξηα  Οη επφπηεο/ηξηεο είλαη επαγγεικαηηθά επαξθείο 

γηα ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο. 

 Οη επφπηεο/ηξηεο γλσξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

επνπηείαο θαη είλαη ζε ζέζε λα ηε 

δηαθνξνπνηήζνπλ απφ ηε ζπκβνπιεπηηθή θαη 

ςπρνζεξαπεία. 

 Οη επφπηεο/ηξηεο ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κε 

άιινπο επαγγεικαηίεο πνπ ελδερνκέλσο 

επνπηεχνπλ ην έξγν ησλ επνπηεπφκελψλ ηνπο (πρ 

ππεχζπλνο/ε εθπαίδεπζεο). 

 Οη επφπηεο/ηξηεο κεξηκλνχλ γηα ην δηθφ ηνπο   

αλαζηνραζκφ θαη επηδεηνχλ ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο αλάπηπμε.  
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 Οη επφπηεο/ηξηεο είλαη ζε ζέζε λα ρεηξηζηνχλ κε 

επάξθεηα θαη θαηάιιεινπο ηξφπνπο ηελ επνπηηθή 

ζρέζε, ζεβφκελνη ηνπο/ηηο επνπηεπφκελνπο/εο 

ηνπο.  

12. Δθπαίδεπζε θαη 

πηζηνπνίεζε 

 Οη επφπηεο/ηξηεο ζπκκεηέρνπλ ζε πηζηνπνηεκέλα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

 Οη επφπηεο/ηξηεο επηδεηνχλ επνπηεία γηα ην έξγν 

ηνπο. 

 

Οη παξαπάλσ «νδεγίεο» ζπκπιεξψλνληαη απφ ηελ αλάδεημε επηκέξνπο 

δεηεκάησλ εθαξκνγήο θαη απνηεινχλ ζήκεξα κηα ζεκαληηθή ππμίδα γηα ηελ άζθεζε 

ηεο επνπηείαο δηεζλψο (Borders et al., 2014). 

ζνλ αθνξά ην πιαίζην ηεο επνπηείαο, παξφηη πξνηείλεηαη ε πνηθηιία ζηηο 

πξνζθεξφκελεο δπλαηφηεηεο, νη κειέηεο αλαδεηθλχνπλ φηη πξνηηκάηαη ζπλήζσο ην 

πιαίζην ηεο αηνκηθήο επνπηείαο (Bernard & Goodyear, 1998 · Bernard & Luke, 2015 

· Newgent, Davis & Farley, 2004). Μάιηζηα ζε κηα κειέηε ησλ Goodyear θαη Nelson 

(1997, φπ. αλαθ. ζην Newgent et al., 2004) δηαπηζηψζεθε φηη ζηα παλεπηζηεκηαθά 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζπκβνχισλ ζηηο Η.Π.Α, ε επνπηεία αζθείηαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ζε αηνκηθφ πιαίζην. Πάξα ηαχηα, πην πξφζθαηεο κειέηεο εληνπίδνπλ 

φηη ε νκαδηθή επνπηεία έρεη ππνηηκεζεί φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο θαη 

φηη απαηηείηαη κεγαιχηεξε ελαζρφιεζε κε ηε δεκηνπξγία ζρεηηθψλ κεζφδσλ θαζψο 

ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνζεξαπείαο 

(Borders, 2006 · Ögren & Sundin, 2007).  

3.2 Ο ξόινο ησλ επνπηώλ  

Δηδηθφηεξα ν ξφινο ησλ επνπηψλ έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν αξθεηψλ 

κειεηψλ θαζψο ε δηάθξηζή ηνπ απφ ηνπο ζπλαθείο ξφινπο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη 

ηεο ςπρνζεξαπείαο απνηέιεζε αληηθείκελν επηζηεκνληθψλ ζπδεηήζεσλ (Borders, et 

al., 2014 · Grant et al., 2012).  πκθσλία ππάξρεη σο πξνο ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 

ξφινπ θαη ηηο πνιιέο ιεηηνπξγίεο πνπ ελέρεη. πσο ραξαθηεξηζηηθά πεξηγξάθνπλ νη 

Hawkins θαη Shohet (2006) ζην ξφιν ηνπ/ηεο επφπηε/ηξηαο  πεξηιακβάλνληαη νη 

αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο:  Ο ξφινο ηνπ/ηεο ζπκβνχινπ πνπ παξέρεη ππνζηήξημε. Ο 

ξφινο ηνπ/ηεο  «δαζθάινπ/αο» πνπ βνεζά ηνλ/ηελ επνπηεπφκελν/ε λα καζαίλεη θαη λα 

αλαπηχζζεηαη. Ο ξφινο ηνπ/ηεο επηβιέπνληα πνπ έρεη επζχλεο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ν/ε επνπηεπφκελνο/ε. Ο ξφινο ηνπ/ηεο πξντζηάκελνπ/εο ή 
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ηνπ/ηεο ζπκβνχινπ ηνπ θνξέα πνπ ηνλ/ηελ έρεη πξνζιάβεη γηα λα αζθεί επνπηεία, 

απέλαληη ζηνλ νπνίν θέξεη επζχλε.  

ζνλ αθνξά ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ ρξεηάδεηαη λα πιεξνχλ νη επφπηεο/ηξηεο,  

ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ δηαηππσζεί πξνδηαγξαθέο πνπ πξνυπνζέηνπλ 

ηελ εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ επνπηψλ/ηξηψλ πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ην 

επάγγεικα απηφ (Borders et al., 2014). Χο έιιεηςε εληνπίδεηαη, φηη δελ ππάξρεη 

αθφκα ζήκεξα έλα θνηλφ πιαίζην γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επνπηψλ/ηξηψλ, ελψ νη 

έξεπλεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζηελ 

επνπηεία δελ είλαη επαξθείο (Milne et al., 2011).  ε θάζε πεξίπησζε, απαξαίηεην 

δεδνκέλν ζεσξείηαη φηη ν/ε επφπηεο/ηξηα δηαζέηεη ζεκαληηθή εκπεηξία ζηελ άζθεζε 

ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνζεξαπείαο, φληαο ν/ε ίδηνο/α επαγγεικαηίαο ζηνλ ηνκέα 

απηφ (Borders et al., 2014). Άιισζηε ζηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έληαμε ελφο/κηαο 

επαγγεικαηία ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ επνπηεία ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε ζρεηηθή 

ηνπ/ηεο εκπεηξία. Γηα παξάδεηγκα ε Γεξκαληθή Έλσζε γηα ηελ Δπνπηεία, δεηά σο 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ επνπηεία ηνπιάρηζηνλ 3εηή επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία
21

, ελψ ε Διιεληθή Δηαηξεία Γλσζηηθήο πκπεξηθνξηθήο Φπρνζεξαπείαο 

δεηά σο πξνυπφζεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ επνπηψλ/ηξηψλ ηελ «επαξθή θιηληθή 

εκπεηξία»
 22

.  

 Πέξαλ ηνχηνπ, ππάξρνπλ θαη πξνηάζεηο φζνλ αθνξά ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο/κηαο επφπηε/ηξηαο.  Οη Hawkins & Shohet (2006) 

πεξηγξάθνληαο ηνλ/ηελ «ηδαληθφ/ή επφπηε/ηξηα» παξαζέηνπλ ηα αθφινπζα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά σο επηζπκεηά: 

 Δπειημία: φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηά ηνπ/ηεο λα αλαηξέρεη ζε δηαθνξεηηθέο 

ζεσξίεο θαη λα ρξεζηκνπνηεί έλα κεγάιν εχξνο ηερληθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ 

κεζφδσλ. 

 Ιθαλφηεηα πνιπεπίπεδεο ζεψξεζεο κηαο θαηάζηαζεο: ψζηε λα κπνξεί λα 

«θσηίζεη» κηα θαηάζηαζε απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. 

 Γλψζεηο φζνλ αθνξά ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεδίνπ φπνπ εξγάδεηαη ν/ε 

επνπηεπφκελνο/ε  ή/θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πειαηψλ ηνπ/ηεο. 

 Γηαπνιηηηζκηθή επαηζζεζία θαη ηθαλφηεηα λα δνπιεχεη κε δηαθνξεηηθνχο 

πνιηηηζκνχο.  

                                                           
21 DGSv, αλαθηήζεθε απφ http://www.dgsv.de/ ζηηο 3/12/2015 

22 ΔΔΓΦ, αλαθηήζεθε απφ  http://www.gacbp.com  ζηηο 3/12/2015 

http://www.dgsv.de/
http://www.gacbp.com/
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 Σελ ηθαλφηεηα λα ρεηξίδεηαη θαη λα αληέρεη ηελ αγσλία  ηφζν ηνπ/ηεο 

επνπηεπφκελνπ/εο φζν θαη ηε δηθή ηνπ/ηεο. 

 Να είλαη αλνηρηφο/ή ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, καζαίλνληαο ηφζν απφ ηνλ/ηελ 

επνπηεπφκελν/ε φζν θαη απφ ηηο λέεο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδεη. 

 Να έρεη επίγλσζε ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ πνπ επεξεάδεη ηφζν ηελ επνπηηθή 

δηαδηθαζία φζν θαη ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία πνπ επνπηεχεη. 

 Να κπνξεί λα ρεηξίδεηαη θαηάιιεια ηε δχλακε θαη εμνπζία πνπ απνξξένπλ απφ 

ην ξφιν ηνπ/ηεο ρσξίο λα θάλεη θαηάρξεζε απηψλ.  

 Να έρεη ρηνχκνξ, ηαπεηλφηεηα θαη ππνκνλή. 

Σα παξαπάλσ ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ Ellis (2010), ν νπνίνο έρνληαο ν ίδηνο 

28 ρξφληα εκπεηξίαο ζηελ επνπηεία (ζηελ άζθεζή ηεο θαη ζηελ επηζηεκνληθή ηεο 

ηεθκεξίσζε), δίλεη ηηο αθφινπζεο ζπκβνπιέο ζηνπο επφπηεο: 

- Γεκηνπξγείζηε έλα μεθάζαξν θαη αζθαιέο ζπκβφιαην κε ηνπο/ηηο 

επνπηεπφκελνπο/εο ζαο. 

- Υξεζηκνπνηείζηε ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο επηθνηλσλίαο.  

- Να είζηε ζπλαηζζαληηθνί θαη ππνζηεξηθηηθνί πξνο ηνπο/ηηο επνπηεπφκελνπο/εο. 

- Να ελζαξξχλεηε ηνπο/ηηο επνπηεπφκελνπο/εο λα αλαπηπρζνχλ. 

- Να πξνσζείηε ελεξγεηηθά ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ επνπηεπφκελσλ.  

- Να ζέβεζηε θαη λα νξηνζεηείηε ηε ζρέζε θαη ηνπο ξφινπο ζαο. 

- Να έρεηε άκεζε εηθφλα απφ ηηο ζπλεδξίεο ησλ επνπηεπφκελψλ ζαο (κέζσ 

βηληενζθνπεκέλσλ ζπλεδξηψλ) θαη λα ηνπο/ηηο δίλεηε αλαηξνθνδφηεζε.  

- Να επηθεληξψλεζηε ζηηο δπλάκεηο θαη φρη ζηηο αδπλακίεο ησλ επνπηεπφκελσλ. 

- Να πεξηθξνπξείηε ην επάγγεικα θαη λα αμηνινγείηε ηηο επηδφζεηο ησλ 

επνπηεπφκελσλ. 

- Να ζπκκεηέρεηε ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

- Να αλαδεηάηε νη ίδηνη επνπηεία θαη ζπκβνπιεπηηθή φηαλ παξέρεηε επνπηεία. 

 

Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επνπηψλ απνθηνχλ αθφκα κεγαιχηεξε αμία 

θαζψο ε επνπηηθή ζρέζε ζπκκαρίαο, φπσο δηαηππψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηελ 

Bordin ην 1983, αλαδεηθλχεηαη ζηαζεξά ζε θαζνξηζηηθή παξάκεηξνο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο επνπηείαο (Borders, 2006 · Ellis, 2010 · McCarthy 2013).    

ην πιαίζην απηφ, έλα δήηεκα ην νπνίν έρεη απαζρνιήζεη είλαη ν δηηηφο ξφινο 

ησλ επνπηψλ, φηαλ ηαπηφρξνλα είλαη θαη πξντζηάκελνη ησλ επνπηεπφκελσλ (Hawkins 

& Shohet, 2006). χκθσλα κε ηελ Kreider (2014) πξφθεηηαη γηα «πξνθαηάιεςε» φηη 
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είλαη αλέθηθην λα ζπλδπαζηνχλ νη δχν απηνί ξφινη. ε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε ίδηα 

ζε 110 επαγγεικαηίεο πγείαο δηαπίζησζε φηη ην επίπεδν ηεο απηναπνθάιπςεο ησλ 

επνπηεπφκελσλ,  πνπ είλαη έλδεημε εκπηζηνζχλεο θαη ζεηηθήο επνπηηθήο ζρέζεο, δελ 

επεξεάδεηαη θαη΄ εμνρήλ απφ ην δηηηφ ξφιν ησλ επνπηψλ, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν 

απφ ηελ απηναπνθάιπςε ησλ επνπηψλ.  

Δπίζεο, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζην ξφιν ησλ επνπηψλ/ηξησλ σο «θξνπξψλ» 

(gatekeeper) γηα ηε δηαθχιαμε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ επαγγέικαηνο (Bernard & 

Goodyear, 1998 · Grant & Schofield, 2007). πσο δειψλεη ν Westefeld (2014), έλα 

ζεκαληηθφ δίιεκκα πνπ αληηκεησπίδεη ν/ε επφπηεο/ηξηα είλαη φηαλ δηαπηζηψλεη ηελ 

αλεπάξθεηα ηνπ/ηεο επνπηεπφκελνχ ηνπ/ηεο. Απφ ηε κηα πξνζπαζεί λα ζεβαζηεί ηελ 

αλάπηπμε ηνπ επνπηεπφκελνπ θαη ην δηθαίσκά ηνπ λα θάλεη ιάζε, απφ ηελ άιιε 

ρξεηάδεηαη λα πξνζηαηεπζεί ε δεκφζηα πγεία. χκθσλα κε ηνλ ίδην ηα κέηξα πνπ 

κπνξεί λα πάξεη ν/ε επφπηεο/ηξηα είλαη ε εηιηθξηλήο αλαηξνθνδφηεζε ηνπ/ηεο 

επνπηεπφκελνπ/εο θαη ε παξαπνκπή ζε πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε ή ζε πξνζσπηθή 

ζεξαπεία ψζηε λα επηιχζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ/ηεο πξνβιήκαηα. Σν πην ζεκαληηθφ 

φκσο είλαη, φηη ν/ε επφπηεο/ηξηα νθείιεη λα παξέκβεη άκεζα θαη λα πξνιάβεη ηηο 

επηθίλδπλεο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε αλεπάξθεηα ηνπ/εο ζπκβνχινπ (Borders et 

al., 2014). 

3.2  Κίλεηξα γηα ηε δηα βίνπ επνπηεία 

πσο ήδε έρεη δηαπηζησζεί, ε επνπηεία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο είλαη βαζηθή 

πξνυπφζεζε ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ απφθηεζε πηζηνπνίεζεο ζηελ 

ςπρνζεξαπεία θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή φπνπ θαζνξίδνληαη επαθξηβψο νη φξνη θαη νη 

ζπλζήθεο ηεο (φζνλ αθνξά ην είδνο θαη ηηο ψξεο πνπ ρξεηάδεηαη θαλείο λα ιάβεη 

επνπηεία). ζνλ αθνξά ηε δηα βίνπ επνπηεία, δειαδή ηελ ελεξγή αλαδήηεζε ησλ 

ζπκβνχισλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε αηνκηθή ή/θαη νκαδηθή επνπηεία κεηά ηε ιήμε 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη φζν αζθνχλ ην επάγγεικά ηνπο, αθφκα δελ έρεη πιήξσο 

θαζηεξσζεί (Borders, 2006). Παξφηη ζηα πεξηζζφηεξα επαγγεικαηηθά ζσκαηεία 

ρσξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ απαληάηαη σο πξνυπφζεζε, κε ηελ έλλνηα φηη ηα ζσκαηεία θαη 

νη ελψζεηο παξνηξχλνπλ ηα κέιε ηνπο λα αλαδεηνχλ επνπηεία (αηνκηθή, νκαδηθή 

ή/θαη νκνηίκσλ) πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επάξθεηα ζε 

πςειφ επίπεδν, εληνχηνηο ζε ιίγεο κφλν πεξηπηψζεηο φπσο είλαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Φπρνζεξαπεπηηθήο θαη πκβνπιεπηηθήο Οκνζπνλδίαο ηεο Απζηξαιίαο (PACFA), 

ππάξρεη ε «ππνρξέσζε» ηεο δηα βίνπ επνπηείαο.  Έλα εξψηεκα ην νπνίν ηίζεηαη είλαη 
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πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ απνζαξξχλνπλ ηνπο/ηηο επαγγεικαηίεο λα αλαδεηνχλ 

επνπηεία, παξφηη ζεσξείηαη απφ φινπο/εο αλεμαηξέησο ρξήζηκε δηαδηθαζία. πρλά 

επηθαινχληαη νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, ηελ πνιχρξνλε εκπεηξία ηνπο ή ηελ έιιεηςε 

ρξφλνπ πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ νη ίδηνη/εο ηελ αληίθαζε απηή (Gazzola & 

Thériault, 2007). 

χκθσλα κε ηνπο Hawkins θαη Shohet (2006), ππάξρνπλ ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζηαθή θνπιηνχξα πνπ επηθξαηεί ζε έλα 

θνξέα θαη ελδερνκέλσο απνζαξξχλνπλ ηελ αλαδήηεζε ηεο βνήζεηαο θαη επνπηείαο εθ 

κέξνπο ησλ ζπκβνχισλ. Οη ζπγγξαθείο μερσξίδνπλ πέληε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

φπνπ ε «θνπιηνχξα» πνπ επηθξαηεί ζην ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ, απνηξέπεη ηελ 

άζθεζε ηεο επνπηείαο θαη δηαζηξεβιψλεη ην λφεκά ηεο. ηαλ ζην θνξέα επηθξαηεί ε 

λννηξνπία φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νθείινληαη ζε 

πξνζσπηθά πξνβιήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, αγλνψληαο ηε χπαξμε ηεο δπλακηθήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηεο νκάδαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δελ επλνείηαη ε άζθεζε ηεο επνπηείαο. 

Η λννηξνπία απηή νδεγεί ζηελ αλαδήηεζε ελφο «απνδηνπνκπαίνπ ηξάγνπ» ηνπ 

νπνίνπ ε απνκάθξπλζε ζα απνηειέζεη ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ. ε απηήλ ηελ 

ζπλζήθε ε επνπηεία απνζθνπεί απνθιεηζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη παίξλεη ζπρλά ην ραξαθηήξα ςπρνζεξαπείαο,  ελψ  νη 

εξγαδφκελνη απνθεχγνπλ λα ηελ αλαδεηνχλ πξνθεηκέλνπ λα κε θαλνχλ αλεπαξθείο ή 

«πξνβιεκαηηθνί». Δπίζεο ε επνπηεία απνηξέπεηαη, φηαλ ζην θνξέα επηθξαηεί κηα 

δηεθπεξαησηηθή λννηξνπία, φπνπ φια ξπζκίδνληαη κέζσ θαλνληζκψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ θαη δελ ππάξρεη ην πεξηζψξην γηα ηνλ «αλζξψπηλν 

παξάγνληα». ε απηνχο ηνπο θνξείο ε επνπηεία απνθηά θπξίσο ην ραξαθηήξα ηεο 

δηνηθεηηθήο επίβιεςεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ θαη δε δίλεηαη ρξφλνο γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη εκβάζπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Αληίζηνηρα, παξαβιέπνληαη νη αλάγθεο 

ζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θνξείο φπνπ επηθξαηεί έληνλα ν 

αληαγσληζκφο θαη ε άζθεζε δχλακεο θαη εμνπζίαο. Ιδηαίηεξα ζηνπο θνξείο 

ςπρνθνηλσληθήο πγείαο απηή ε ζπλζήθε ζπρλά δελ αλαγλσξίδεηαη, δεδνκέλνπ φηη δε 

ζπλάδεη κε ην αλζξσπηζηηθφ ηνπο έξγν. Η άξλεζε ηεο χπαξμεο φκσο ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζε έλαλ θνξέα κπνξεί λα επηδεηλψζεη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη λα 

σζήζεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα απνθξχπηνπλ ηηο φπνηεο δπζθνιίεο ηνπο θαη λα 

νδεγνχληαη ζηελ εμνπζέλσζε. Δπίζεο, δελ ππάξρεη ρξφλνο θαη ρψξνο γηα 

αλαζηνραζκφ θαη επνπηεία ζην θνξέα πνπ πάληα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ θξίζε θαη 

ζην επείγνλ αίηεκα. ε απηέο ηηο ζπλζήθεο ε επνπηεία δελ έρεη ζηαζεξφ πιαίζην θαη 
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εχθνια αθπξψλεηαη εμαηηίαο κηαο επείγνπζαο θαηάζηαζεο. Σέινο, δελ ππάξρεη ρψξνο 

γηα επνπηεία φηαλ ζε έλαλ θνξέα, πνπ νη ζπγγξαθείο ηνλ ραξαθηεξίδνπλ σο 

«εμαξηεκέλν», νη εξγαδφκελνη ιφγσ ηεο εμάξηεζεο πνπ έρνπλ απφ ην ρψξν ηεο 

εξγαζίαο ηνπο, δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ θαη λα αληηπαξαηεζνχλ ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ εκθαλψο έρνπλ θαη λα δεηήζνπλ ηελ θαηάιιειε βνήζεηα. 

  Αληηζηξέθνληαο ην εξψηεκα,  ελδηαθέξνλ έρεη λα αλαγλσξηζηνχλ νη 

παξάγνληεο πνπ θηλεηνπνηνχλ ηνπο/ηηο ζπκβνχινπο θαη ςπρνζεξαπεπηέο/ηξηεο λα 

αλαδεηνχλ δηα βίνπ επνπηεία. πσο αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πξφθεηηαη 

γηα έλα ζέκα ην νπνίν δελ έρεη δηεξεπλεζεί επαξθψο θαη ππάξρεη κηα ζρεηηθά κεγάιε 

δηαθχκαλζε αλάινγα κε ηε ρψξα θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα. Γηα παξάδεηγκα ε 

McMahon (2003) δηαπηζηψλεη ζε ζρεηηθή ηεο έξεπλα φηη πεξίπνπ ην 20% ησλ 

ζπκβνχισλ απαζρφιεζεο πνπ εξγάδνληαη ζε θνξείο επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζηελ απαζρφιεζε ζηελ Απζηξαιία 

ιακβάλνπλ ζπζηεκαηηθά επνπηεία, ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ ςπρνζεξαπεπηψλ 

ζηελ ίδηα ρψξα θαηαγξάθνληαη κεηαμχ 60 κε 70% (Grant et al., 2012). 

Μηα ζεκαληηθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηηο Grant θαη Schofield (2007) έξρεηαη 

λα δψζεη θάπνηεο ζρεηηθέο παξακέηξνπο. ηελ έξεπλα απηή, φπνπ  ζπκκεηείραλ 316 

ελεξγνί ζχκβνπινη θαη ςπρνζεξαπεπηέο/ηξηεο, κέιε ηεο PACFA, δηαπηζηψζεθε φηη ην 

96% ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ ιακβάλνπλ δηα βίνπ επνπηεία παξφηη θαηά κέζν φξν 

έρνπλ 13 ρξφληα εκπεηξίαο ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο. Σν 20% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ δειψλεη φηη έρεη ζπλεδξίεο επνπηείαο κε ζπρλφηεηα κηα θνξά 

ηελ εβδνκάδα, ελψ ην 35% θάζε δεθαπέληε εκέξεο. ζνλ αθνξά ην είδνο ηεο 

επνπηείαο νη πεξηζζφηεξνη/εο έρνπλ αηνκηθή επνπηεία ελψ πεξίπνπ 8-9% βξίζθνληαη 

ζε νκαδηθή επνπηεία ή αλαδεηνχλ επνπηεία ζε νκάδεο νκνηίκσλ.  Οη ιφγνη πνπ 

εληνπίδνληαη απφ ηηο εξεπλήηξηεο σο θίλεηξα γηα ηε δηα βίνπ επνπηεία είλαη νη 

αθφινπζνη: 

 ηελ επνπηεία ππάξρεη ρψξνο γηα αλαηξνθνδφηεζε. Σν 92% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αλαθέξεη φηη είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

αλαδεηνχλ επνπηεία.  

 Αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ εξγαζία ηνπο. Σν 91% αλαθέξεη φηη 

επεηδή βιέπνπλ άκεζα απνηειέζκαηα ζηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο 

ζπλερίδνπλ λα αλαδεηνχλ επνπηεία. 
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 Αίζζεζε ηεο ππνζηήξημεο. Σν 90% ησλ ζπκκεηερφλησλ δειψλεη φηη ε 

ππνζηήξημε θαη βνήζεηα πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηνλ/ηελ επφπηε/ηξηά ηνπο είλαη 

βαζηθφ θίλεηξν γηα ηε δηα βίνπ επνπηεία. 

 Σν 85% ησλ ζπκκεηερφλησλ δειψλεη σο θίλεηξν φηη εληζρχνληαη ζηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο θαη κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ πην απνηειεζκαηηθά δχζθνιεο 

πεξηπηψζεηο.  

 Καη ηέινο,  ην 84% ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαγλσξίδεη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε 

βνήζεηα πνπ εηζπξάηηνπλ κέζσ ηεο επνπηείαο ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ αλαδχνληαη κέζα απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο πειάηεο ηνπο. 

πσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδνπλ νη εξεπλήηξηεο, κφλν ην 57% δειψλεη φηη 

αλαδεηά επνπηεία επεηδή είλαη απαίηεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπο ζσκαηείνπ (Grant & 

Schofield, 2007), επηζεκαίλνληαο φηη ε επνπηεία ρξεηάδεηαη λα πξνέξρεηαη σο αίηεκα 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο/ηηο επαγγεικαηίεο θαη λα αλαδεηθλχεηαη σο αλάγθε κέζα απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο θαη ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηα πνπ έρεη λα πξνζθέξεη ζηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. Μάιηζηα νη εξεπλήηξηεο  θαηαιήγνπλ φηη ε δηα βίνπ 

επνπηεία ησλ ζπκβνχισλ θαη ςπρνζεξαπεπηψλ κπνξεί λα απνηειέζεη ζεηηθφ πξφηππν 

θαη γηα άιια επαγγέικαηα: «ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, φπνπ νη αμίεο ηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο ελζσκαηψλνληαη ζε φιν θαη πεξηζζφηεξνπο ηνκείο εθπαίδεπζεο θαη 

εξγαζίαο, ε θνπιηνχξα ηεο επνπηείαο πνπ επηθξαηεί ζηνπο ρψξνπο ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνζεξαπείαο, έρεη λα ζπλεηζθέξεη πνιιά θαη ζε άιια 

επαγγέικαηα» (Grant & Schofield, 2007, ζει. 14). 

 

3.3 Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επνπηείαο 

3.3.1 Τα νθέιε γηα ηνπο/ηηο επνπηεπόκελνπο/εο  

Παξφηη πξφθεηηαη γηα έλα ζρεηηθά λέν πεδίν ππεξεζηψλ θαη γηα κηα 

επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία είλαη αθφκα ππφ δηακφξθσζε, ππάξρνπλ 

αξθεηέο κειέηεο θαη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επνπηείαο. 

Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηε δηαπίζησζε πνιιψλ κειεηεηψλ, ε έξεπλα γηα ηελ επνπηεία 

είλαη θπξίσο πεξηγξαθηθή θαη εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηε ζεηηθή ηεο επίδξαζε 

ζηνπο/ζηηο επνπηεπφκελνπο/εο (Ellis, 2010 · Μαιηθηψζε - Λντδνπ, 2012 · McCarthy, 

2013 · Spence et al., 2001 · Westefeld, 2014 · Wheeler & Richards, 2007 · Worthen & 

Lampert, 2007).   
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Ο Carroll (2007) πεξηγξάθεη ηα νθέιε ηεο επνπηείαο πνπ θαηέγξαςαλ νη Lane 

θαη Corrie (2006) ζε ζρεηηθή ηνπο κειέηε. χκθσλα κε απηήλ ε επνπηεία παξέρεη 

πξνζηαζία γηα ηνπο/ηηο πειάηεο/ηζζεο κέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ ζπλεδξηψλ, δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζηνπο/ζηηο επνπηεπφκελνπο/εο, ηνπο/ηηο βνεζά  

λα αλαγλσξίζνπλ ηα δπλαηά θαη αδχλακα ζεκεία ηνπο, εληζρχεη ηελ  αιιειεπίδξαζε 

κε νκφηηκνπο θαη εμαζθαιίδεη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ηνπο. Ο ίδηνο ν 

Carroll (2007) , εληνπίδεη επηπιένλ νθέιε ηα νπνία ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ην 

ξφιν ησλ επνπηεπφκελσλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε, θαζψο ζεσξεί φηη ε 

επνπηεία θξαηά ηνπο/ηηο επαγγεικαηίεο ζε επαγξχπλεζε φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα 

δενληνινγίαο θαη εζηθήο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο πηέζεηο πνπ δέρνληαη σο επαγγεικαηίεο απφ ηνπο δηάθνξνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία (ηνπο εξγνδφηεο, ην πιαίζην, ην 

επάγγεικα ηνπ/ηεο πειάηε/ηζζαο ηνπο, θ.α) θαη ηνπο/ηηο δίλεη ηελ επθαηξία λα 

αλαινγηζηνχλ ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή ην επάγγεικά ηνπο 

θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο αληίδξαζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν. 

ηε ζπδήηεζε γηα ηα νθέιε ηεο επνπηείαο, αλαδεηθλχνληαη αξθεηνί 

παξάγνληεο πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλα ζεηηθή επίδξαζε ζηνπο/ζηηο επνπηεπφκελνπο/εο, 

φζνλ αθνξά ζηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπο. 

Οη Cashwell θαη Dooley (2001) απνδεηθλχνπλ ζε ζρεηηθή ηνπο έξεπλα φηη νη 

ζχκβνπινη θαη ςπρνζεξαπεπηέο/ηξηεο πνπ ιακβάλνπλ ηαθηηθά επνπηεία έρνπλ 

πςειφηεξν επίπεδν απηναπνιεζκαηηθφηεηαο (counseling self-efficacy). Η 

Μαιηθηψζε-Λντδνπ (2012) αλαθέξεη φηη πνιιέο έξεπλεο δηαπίζησζαλ φηη ηα 

ζπλζεηηθά κνληέια επνπηείαο είλαη απνηειεζκαηηθά θαζψο εληζρχνπλ ηηο βαζηθέο 

δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη έλαο/κηα θαιφο/ε ζχκβνπινο: ελζπλαίζζεζε, 

ζεηηθή εθηίκεζε, απζεληηθφηεηα θαη δηάζεζε γηα απηνεμέηαζε. Η McCarthy (2013) 

εζηηάδεη ζηηο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ κνληέινπ ηεο επνπηηθήο 

ζπκκαρίαο ηεο Bordin (1983),  αλαδεηθλχνληαο ηε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ επφπηε/ηξηαο 

θαη επνπηεπφκελνπ/εο σο ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο απνηειεζκαηηθήο 

επνπηείαο. Δμεηδηθεχνληαο ηε ζέζε απηή, νη Gazzola θαη Thériault (2007) ζηελ 

πνηνηηθή έξεπλα ηελ νπνία δηεμάγνπλ, δηαθνξνπνηνχλ ηξεηο ηνκείο νη νπνίνη πξνάγνπλ 

ηε ζεηηθή ζρέζε θαη δηεπθνιχλνπλ ηνπο/ηηο επνπηεπφκελνπο/εο λα δηεπξχλνπλ ηνπο 

νξίδνληέο ηνπο: ηελ ηζνηηκία ζηε ζρέζε, ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ππνζηήξημεο θαη 

θηλεηνπνίεζεο θαη ηελ χπαξμε δνκήο θαη δέζκεπζεο ζηελ επνπηεία. Αληίζηνηρα ζε 

κηα πνηνηηθή έξεπλα πνπ έγηλε ζε θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο ζηε Ρνπκαλία, εμαίξεηαη 
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ε ππνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία ηεο επνπηείαο θαη ε πξφιεςε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο πνπ επηηπγράλεη (Marcela, 2014).  Δλδηαθέξνπζα είλαη ζην πιαίζην 

απηφ θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ Caroll (2010), ν νπνίνο, θαζψο νξίδεη ηελ επνπηεία θπξίσο 

σο κηα δηαδηθαζία κάζεζεο, ζεσξεί φηη ε επηηπρία ηεο επνπηείαο επαθίεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ/ηεο επφπηε/ηξηαο λα δηεπθνιχλεη ηε κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε 

ηνπ/ηεο επνπηεπφκελνπ/εο.  

3.3.2 Τα νθέιε ηεο επνπηείαο γηα ηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηώλ 

Παξφηη ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο επνπηείαο ζηνπο/ζηηο επφπηεο/ηξεο είλαη αξθεηά 

θαιά ηεθκεξηψλεη ζήκεξα, δελ ππάξρεη αληίζηνηρε βεβαηφηεηα γηα ηα απνηειέζκαηα 

πνπ απηή επηθέξεη ζηνπο ηειηθνχο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ςπρνθνηλσληθήο 

ζηήξημεο. Η έιιεηςε απηή νπνία απνδίδεηαη θπξίσο ζηηο κεζνδνινγηθέο δπζθνιίεο 

πνπ ππάξρεη ζηελ εθπφλεζε ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ, θαζψο είλαη δχζθνιν λα 

εθηηκεζεί δηα κέζνπ ησλ επνπηεπφκελσλ ε επίδξαζε ζηνπο/ζηηο ηειηθνχο/εο 

απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ. Με απηήλ ηελ έλλνηα, παξφηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

επνπηείαο ζηνπο/ζηηο πειάηεο/ηζζεο ησλ επνπηεπφκελσλ κειεηάηαη ήδε απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ ’90, νη εξεπλεηέο/ηξηεο ζπκθσλνχλ φηη,  ε κεζνδνινγία ησλ κειεηψλ δελ 

είλαη ηθαλνπνηεηηθή ψζηε λα νδεγήζεη ζε αδηακθηζβήηεηα ζπκπεξάζκαηα  

(McCarthy, 2013 · Spence et al., 2001 · Watkins, 2011 · Westefeld, 2014 · Wheeler & 

Richards, 2007 · Worthen & Lampert, 2007).  

ε πξφζθαηε επηζθφπεζε ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ πνπ δηεμήρζεζαλ ηα 

ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα, ν Watkins (2011) επηβεβαηψλεη ηα κεζνδνινγηθά 

πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη παξαπάλσ. Παξφια απηά ν ίδηνο είλαη αηζηφδνμνο 

θαζψο ζεσξεί φηη ε έξεπλα πξφθεηηαη ζχληνκα λα απνδψζεη δεδνκέλνπ φηη πιένλ 

δηεμάγνληαη νη πξψηεο κειέηεο ζηηο νπνίεο πιεξνχληαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο. 

Μηα απφ ηηο έξεπλεο απηέο είλαη ε κειέηε πνπ δεκνζίεπζαλ νη  Bambling et al. 

(2006). Οη εξεπλεηέο/ηξηεο αξρηθά δηεμήγαγαλ κηα επηζθφπεζε ησλ 32 

δεκνζηεπκέλσλ επηζθνπήζεσλ ησλ εξεπλψλ πνπ έγηλαλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο επνπηείαο κεηαμχ 1988 θαη 2006. Παξφηη δελ ππάξρνπλ ζαθείο απνδείμεηο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ηειηθψλ απνδεθηψλ ηεο επνπηείαο, νη ίδηνη/εο ζεσξνχλ 

φηη νη ελδείμεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο έξεπλεο επηηξέπνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε 

επνπηεία βειηηψλεη ηα ζπκπηψκαηα θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ, δηφηη: α) ζε κηα 

ζεηηθή επνπηηθή ζρέζε νη επνπηεπφκελνη/εο ηδηνπνηνχληαη ηηο ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο 

πνπ ηνπο πξνηείλνληαη απφ ηνλ/ηελ επφπηε/ηξηα ηνπο, δεδνκέλν ην νπνίν βειηηψλεη ηηο 
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πξαθηηθέο ηνπο, β) ε επνπηεία κεηψλεη ην άγρνο θαη ηελ ακθηζπκία ησλ 

επνπηεπφκελσλ θαη ηνπο/ηηο παξέρεη κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε ζην ξφιν ηνπο, γ) ε 

επνπηεία ζπκβάιεη ζηελ εμέιημε ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο 

ησλ επνπηεπφκελσλ θαη δ) ε επνπηεία βνεζά ηνπο ζπκβνχινπο θαη 

ςπρνζεξαπεπηέο/ηξηεο λα δεκηνπξγήζνπλ κε επηηπρή ηξφπν ηελ απαξαίηεηε 

ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία. 

ζνλ αθνξά ηελ απνδεδεηγκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε κείσζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ησλ πειαηψλ, νη Bambling et al. (2006), ζηελ  ηπραηνπνηεκέλε 

ειεγρφκελε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζε αλζξψπνπο πνπ πάζρνπλ απφ 

θαηάζιηςε, επηβεβαίσζαλ φηη ε επνπηεία βνεζά ζηε κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ ησλ 

πειαηψλ πνπ είλαη ζε βξαρεία ςπρνζεξαπεία. Χο βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

επηηπρία απηή αλαδεηθλχεηαη ε ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία (working alliance) κεηαμχ 

ζεξαπεπηή/ηξηαο θαη πειάηε/ηζζαο, ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ηεο επηηπρνχο επνπηείαο  

- αλεμαξηήηνπ ηεο επνπηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη – θαη βειηηψλεη ηφζν 

ηα ζπκπηψκαηα φζν θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ/ηεο ζεξαπεπφκελνπ/εο απφ ηε 

ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία.  
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Η ΔΡΔΤΝΑ 
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Κεθ. 4  Η κεζνδνινγία ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

4.1 Αλαγθαηόηεηα ηεο έξεπλαο, ζθνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

Η αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο επνπηείαο ζηε ρψξα καο επηθέξεη αλαπφθεπθηα 

εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ θαηνρχξσζή ηεο σο επαγγέικαηνο, αιιά 

πνιχ πεξηζζφηεξν κε ηελ απνηειεζκαηηθή ηεο άζθεζε. ηε ρψξα καο, παξφηη ε 

επνπηεία αζθείηαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, δελ ππάξρνπλ θαηαγξαθέο θαη κειέηεο πνπ 

λα απνηππψλνπλ ην πιαίζην, ηε κεζνδνινγία θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Πάξα ηαχηα, 

πξφθεηηαη γηα κηα επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ε νπνία ήδε ηίζεηαη ζην επίθεληξν ησλ 

ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ ησλ 

ζπκβνχισλ θαη ςπρνζεξαπεπηψλ/ηξησλ θαζψο πξνηείλεηαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε παξνχζα κειέηε απνζθνπεί ζηελ 

αλίρλεπζε ηνπ πεδίνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο επνπηείαο ζηε ρψξα καο. Γεδνκέλνπ φηη 

πξφθεηηαη γηα έλα πεδίν αλεμεξεχλεην γηα ην νπνίν δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα θαη  

πιεξνθνξίεο, ε πνηνηηθή έξεπλα αλαδεηθλχεηαη σο ε πην θαηάιιειε κέζνδνο γηα ηελ 

δηεξεχλεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο επνπηείαο (Auerbach & 

Silverstein, 2003 · Ισζεθίδεο, 2008 · Mason,  2003 · McQueen & Knussen, 2002). 

πσο ραξαθηεξηζηηθά έρεη δηαηππψζεη ν Silverman (2006) «ην θχξην δπλαηφ ζεκείν 

ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη ε ηθαλφηεηά ηεο λα κειεηά θαηλφκελα πνπ απιά δελ 

ππάξρνπλ δηαζέζηκα πνπζελά αιινχ» (ζει. 43).  

ηελ παξνχζα κειέηε ην πεδίν ηεο επνπηείαο δηεξεπλάηαη κε ηε βνήζεηα ησλ 

αηφκσλ πνπ ήδε παξέρνπλ επνπηεία ζε ζπκβνχινπο θαη ςπρνζεξαπεπηέο/ηξηεο, είηε 

γηαηί ηνπο έρεη αλαηεζεί ζην πιαίζην ηνπ ςπρνθνηλσληθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν 

εξγάδνληαη, είηε δηφηη παξέρνπλ επνπηεία θαη ππνζηήξημε ζε ςπρνζεξαπεπηέο/ηξηεο 

ηδησηηθά, σο ππεξεζία επ’ ακνηβή.  Με ηε ζπλδξνκή ησλ επνπηψλ/ηξηψλ, ε έξεπλα 

επηδηψθεη λα απαληήζεη εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην πψο αλαπηχζζεηαη ε επνπηεία 

ησλ ζπκβνχισλ θαη ςπρνζεξαπεπηψλ/ηξησλ ζηε ρψξα καο θαη πψο αζθείηαη. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία επηδηψθεη λα απαληήζεη ε παξνχζα 

έξεπλα είλαη ηα αθφινπζα: 

1.   Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε πνπ ζήκεξα επηθξαηεί γηα ηελ επνπηεία ζε 

ζεζκηθφ επίπεδν θαη φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο; 
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2.  Πψο πεξηγξάθνπλ νη ίδηνη νη επφπηεο/ηξηεο ηελ άζθεζε επνπηείαο ζε 

ζπκβνχινπο θαη ςπρνζεξαπεπηέο/ηξηεο; Πψο ηελ νξίδνπλ θαη πνηα είλαη ε εκπεηξία 

ηνπο;  

 3.   Πνηνη παξάγνληεο θαη πνηεο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ ηελ άζθεζε ηεο 

επνπηείαο θαη πνηα είλαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ; 

4.2  πκκεηέρνληεο/νπζεο ζηελ έξεπλα - Σν δείγκα  

Γεδνκέλνπ φηη ε επνπηεία δελ είλαη κηα δηαθξηηή επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ρψξνπο ςπρηθήο πγείαο, ήηαλ απαξαίηεην λα εληνπηζηνχλ 

επαγγεικαηίεο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη γλσζηφ φηη παξέρνπλ επνπηεία,  ζην πλεχκα ηεο 

ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο (Mason 2003). χκθσλα κε ηνλ Ισζεθίδε (2008),  ζηε 

ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία αμηνπνηείηαη ε γλψζε πνπ ππάξρεη εθ κέξνπο ηνπ/ηεο 

εξεπλεηή/ήηξηαο φζνλ αθνξά ην θαηλφκελν πνπ κειεηά θαη επηιέγνληαη 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο νη νπνίνη/εο  πιεξνχλ θάπνην ή θάπνηα απφ ηα θεληξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλάδνπλ κε ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο ή, φπσο ην δηαηππψλνπλ 

νη Auerbach θαη Silverstein (2003), επηιέγνληαη σο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζηελ έξεπλα 

άηνκα πνπ δηαζέηνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  

Βνεζεηηθφ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ήηαλ ην δίθηπν ησλ γλσξηκηψλ θαη 

επαθψλ ηεο ίδηαο ηεο εξεπλήηξηαο, ε νπνία, σο έκπεηξε επαγγεικαηίαο ςπρηθήο 

πγείαο, έρεη γλψζε ησλ θνξέσλ ςπρηθήο πγείαο ζηε Θεζζαινλίθε θαη δηαζέηεη έλα 

δίθηπν γλσξηκηψλ κε επφπηεο/ηξηεο. Πέξαλ ηνχηνπ, νη ίδηνη νη επφπηεο/ηξηεο 

απνηέιεζαλ πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ πεξαηηέξσ επνπηψλ/ηξηψλ θαη 

κέζα απφ ηε κέζνδν ηεο «ρηνλνζηηβάδαο» (Mason, 2003 · Ισζεθίδεο, 2008),  

εληνπίζηεθαλ ζπλάδειθνη/ηζζεο πνπ επίζεο παξέρνπλ εδψ θαη αξθεηά ρξφληα 

επνπηεία.  

Βαζηθή επηδίσμε θαηά ηε δηακφξθσζε ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ε ζπκκεηνρή  

αηφκσλ πνπ έρνπλ πνιπεηή εκπεηξία ζηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο θαη παξάιιεια ε 

ζπκπεξίιεςε επαγγεικαηηψλ πνπ εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά επαγγεικαηηθά πιαίζηα. 

Δμ’ αξρήο εληνπίζηεθε ε αλαγθαηφηεηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ έξεπλα ηφζν 

επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο πνπ εξγάδνληαη ζην πιαίζην δεκφζηνπ θνξέα φζν θαη 

ηδηψηεο ςπρνιφγνη θαη ςπρνζεξαπεπηέο/ηξηεο. Καζψο δελ ππάξρεη θνξέαο ή 

δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο επνπηψλ/ηξηψλ ζηε ρψξα καο, ε άζθεζε ηνπ ξφινπ απηνχ 

νξίδεηαη είηε κέζα απφ ηελ αλάζεζε απηνχ ηνπ θαζήθνληνο απφ ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ 
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νπνίν εξγάδνληαη νη επφπηεο/ηξηεο, είηε απφ ην γεγνλφο φηη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα νη 

ζχκβνπινη θαη ςπρνζεξαπεπηέο/ηξηεο  απεπζχλνληαη ζε έκπεηξνπο/εο επαγγεικαηίεο 

γηα ηελ επνπηεία ηνπο. 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ επηδηψμεηο, ζην δείγκα ηεο έξεπλαο ζπκκεηέρνπλ (α) 

άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε θνξείο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο θαη  επνπηεχνπλ ζπκβνχινπο 

θαη ςπρνζεξαπεπηέο/ηξηεο (θέληξα πξφιεςεο ησλ εμαξηήζεσλ, ζεξαπεπηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε ηνμηθνεμαξηεκέλνπο, θέληξα ςπρηθήο πγείαο, 

ςπρηαηξηθέο θιηληθέο ςπρηαηξηθνχ λνζνθνκείνπ, θέληξα πξνψζεζεο ηεο 

απαζρφιεζεο, ζπκβνπιεπηηθά θέληξα δήκσλ, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, θ.α.) θαη 

(β) άηνκα πνπ αζθνχλ ειεχζεξν επάγγεικα νη νπνίνη/εο παξέρνπλ επνπηεία ζε 

επαγγεικαηίεο ζπκβνχινπο θαη ςπρνζεξαπεπηέο/ηξηεο.  Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπλεληεχμεσλ έγηλε εκθαλέο φηη ε επνπηεία ησλ ςπρνζεξαπεπηψλ/ηξησλ απνηειεί 

αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ςπρνζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ζηελ νπνία εθπαηδεχνληαη. ηα πεξηζζφηεξα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηελ ςπρνζεξαπεία πξνβιέπεηαη νη εθπαηδεπφκελνη/εο λα 

θάλνπλ πξαθηηθή άζθεζε, παξέρνληαο  ςπρνζεξαπεία θάησ απφ επίβιεςε. Χο εθ 

ηνχηνπ ζπκπεξηιήθζεθε θαη κηα ηξίηε νκάδα επνπηψλ/ηξηψλ, (γ) πνπ παξέρνπλ 

επνπηεία ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ζηελ ςπρνζεξαπεία (ζε δεκφζην 

ή/θαη ηδησηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα), παξάιιεια κε ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπο ζην δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

ζνλ αθνξά ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ζηελ πνηνηηθή έξεπλα δελ ππάξρνπλ 

ζηαζεξνί θαλφλεο πνπ θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηε 

θχζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, απφ ηηο ζεσξεηηθέο θαη άιιεο πξνυπνζέζεηο θαη 

βέβαηα απφ ην είδνο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ (Ισζεθίδεο, 2008). Δίλαη θνηλά 

απνδεθηφ φηη  ην δείγκα κπνξεί λα είλαη νιηγνκειέο φηαλ ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη 

άηνκα πνπ πιεξνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο (Silverman, 1997) · ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε έπξεπε λα είλαη επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο πνπ έρνπλ εκπεηξία ζηελ 

άζθεζε ηεο επνπηείαο. Δπίζεο, έλα άιιν θξηηήξην, γηα λα θξηζεί φηη έλα δείγκα είλαη 

επαξθέο, είλαη ν  ζεσξεηηθφο «θνξεζκφο» (saturation)  ηεο έξεπλαο. ηαλ δειαδή ε 

ζπκπεξίιεςε θαη άιισλ ζπκκεηερφλησλ δελ πξνζζέηεη πιένλ θάηη θαηλνχξην θαη 

πξσηφηππν απφ εξεπλεηηθήο άπνςεο (Auerbach & Silverstein, 2003 · Ισζεθίδεο, 

2008). 



50 
 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 18 άηνκα παξέρνληαο 

πιεξνθνξίεο κέζσ εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, δείγκα πνπ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφ 

γηα έξεπλεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ δηεξεχλεζε ζε βάζνο θαη βαζίδνληαη ζε ζθφπηκε 

δεηγκαηνιεςία. Απφ ηα άηνκα απηά, νη 13 εξγάδνληαη ζε θνξέα ςπρνθνηλσληθήο 

ζηήξημεο (δεκφζηνπ θνξέα ή κε θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο) θαη νη πέληε εξγάδνληαη 

απνθιεηζηηθά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δμ’ απηψλ νη ηξεηο παξέρνπλ επνπηεία θπξίσο ζε 

εθπαηδεπφκελνπο/εο ςπρνζεξαπεπηέο/ηξηεο. ζνλ αθνξά ην θχιν, ζηνπο/ζηηο 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ππεξηεξνχλ νη γπλαίθεο – 12 γπλαίθεο έλαληη έμη αλδξψλ - πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ θνηλή αίζζεζε φηη ζηνπο ρψξνπο ςπρηθήο πγείαο εξγάδνληαη θπξίσο 

γπλαίθεο.  

ινη/εο νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο δηαζέηνπλ πνιπεηή εκπεηξία ζηελ άζθεζε 

ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο θαη ζηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο.  ζνλ αθνξά ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα, πξφθεηηαη γηα ηέζζεξηο ςπρηάηξνπο θαη 12 ςπρνιφγνπο 

θαη 2 ςπρνζεξαπεπηέο/ηξηεο. Καηά κέζν φξν νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο εξγάδνληαη ζηελ 

εηδηθφηεηά ηνπο εδψ θαη εηθνζηηέζζεξα ρξφληα, κε κηθξφηεξε εκπεηξία ηα 13 ρξφληα 

θαη κεγαιχηεξε ηα 40 ρξφληα επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. ζνλ αθνξά ηελ 

ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ επνπηεία ζπκβνχισλ θαη ςπρνζεξαπεπηψλ/ηξηψλ θαηά κέζν 

φξν παξέρνπλ επνπηεία εδψ θαη 14 ρξφληα, κε ηηο αθξαίεο ηηκέο λα εθπξνζσπνχληαη 

απφ ηε κηα κε έλα άηνκν πνπ αζθεί ηελ επνπηεία κφιηο ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν θαη απφ 

ηελ άιιε κε δχν ζπκκεηέρνληεο/νπζεο πνπ παξέρνπλ επνπηεία εδψ θαη 34 ρξφληα.  

ζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηελ επνπηεία, νη 10 ζηνπο 18 έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ άζθεζε επνπηείαο, ελψ δχν εμ’ 

απηψλ – πνπ παξέρνπλ ηδησηηθά επνπηεία - είλαη πηζηνπνηεκέλνη/εο επφπηεο/ηξηεο απφ 

αληίζηνηρνπο επξσπατθνχο νξγαληζκνχο.  

ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο 

παξνπζηάδνληαη κε ηελ θσδηθνπνίεζε ΔΠ1 έσο ΔΠ18,  κε ηπραία θαηάηαμε ησλ 

αξηζκψλ απφ 1 έσο 18. 

4.3 Δξεπλεηηθό εξγαιείν  

πσο έρεη ήδε αλαιπζεί, ε επνπηεία είλαη έλα αλεμεξεχλεην πεδίν ζηε ρψξα 

καο γηα ην νπνίν δελ ππάξρνπλ πξνεγνχκελεο έξεπλεο ή θαηαγξαθέο θαη σο εθ ηνχηνπ 

ελδείθλπηαη γηα ηε δηεξεχλεζή ηεο ε πνηνηηθή έξεπλα. «Οη πνηνηηθέο κέζνδνη 

εθαξκφδνληαη ζε εξεπλεηηθά εγρεηξήκαηα θαη πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ σο βαζηθφ 
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ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ λνεκάησλ θαη ησλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ απνδίδνπλ ηα 

ππνθείκελα ζε θνηλσληθά θαηλφκελα θαη δηαδηθαζίεο»  (Ισζεθίδεο, 2008, ζει. 21).  

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε  εκηδνκεκέλε πνηνηηθή 

ζπλέληεπμε πνπ δίλεη ζηνπο/ζηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ 

ηηο απφςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο θαη λα θαηαζέζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία. 

πσο ζα πεη θαη ε Mason ραξαθηεξηζηηθά «Σα δεδνκέλα πνπ επηζπκείηε κπνξεί λα 

κελ είλαη δηαζέζηκα ζε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή, έηζη ψζηε ν κφλνο ηξφπνο γηα λα 

θζάζεηε ζε απηά είλαη λα ξσηήζεηε ηα ίδηα ηα άηνκα» (2003, ζει. 96). 

4.3.1 Η εκπεηξηθή πνηνηηθή έξεπλα 

Η πνηνηηθή έξεπλα ζπρλά πεξηγξάθεηαη κέζα απφ ηηο δηαθνξέο πνπ έρεη απφ 

ηελ πνζνηηθή έξεπλα (McQueen & Knussen, 2002) θαη ηηο αληίζηνηρεο κεζφδνπο, 

δεδνκέλν πνπ ζχκθσλα κε ηε Mason (2003) νδεγεί ζε κία κάιινλ «απνινγεηηθή 

ζηάζε» φζνλ αθνξά ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο. 

ήκεξα, ε ηάζε πνιιψλ ζπγγξαθέσλ είλαη λα απνθεχγνπλ ηε ζχγθξηζε, θαζψο 

πξφθεηηαη γηα εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο θαη 

ζηφρνπο  · ζην επίθεληξν κπαίλνπλ πεξηζζφηεξν νη δπλάκεηο θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο  

πνηνηηθήο έξεπλαο κε έλλνηεο θαη δεδνκέλα πνπ ζπλάδνπλ κε ηε θηινζνθηθή ηεο 

πξνζέγγηζε, ελψ δηαπηζηψλνληαη νη πεξηνξηζκνί θαη νη αδπλακίεο πνπ έρεη, φπσο 

άιισζηε θαη θάζε άιιε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε.  

H πνηνηηθή έξεπλα θαηά ηνπο Auerbach θαη Silverstein (2003), κπνξεί λα 

νξηζηεί σο «εθείλε ε έξεπλα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία θεηκέλσλ 

θαη ζπλεληεχμεσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαιχςεη ζρήκαηα ηα νπνία λνεκαηνδνηνχλ 

ηελ πεξηγξαθή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ» (ζει. 3). Αληίζηνηρα ν 

Ισζεθίδεο ζε νξηζκφ πνπ έρεη δψζεη ην 2001, πεξηγξάθεη φηη ε πνηνηηθή έξεπλα 

«ζηνρεχεη ζηελ πεξηγξαθή, αλάιπζε, εξκελεία θαη θαηαλφεζε θνηλσληθψλ 

θαηλνκέλσλ, θαηαζηάζεσλ  θαη ραξαθηεξηζηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ απαληψληαο 

θπξίσο ζηα εξσηήκαηα ‘πψο’ θαη ‘γηαηί’» (Ισζεθίδεο, 2008, ζει. 21). Χο εθ ηνχηνπ 

δίλεηαη έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο, ζηε βησκέλε εκπεηξία, ζηα λνήκαηα θαη ζηηο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ. πσο ζα εληνπίζεη ε Mason (2003), παξφηη ε 

πνηνηηθή έξεπλα δελ αληηπξνζσπεχεη κηα εληαία νκάδα ηερληθψλ ή θηινζνθηψλ, 

απαληάηαη ζε πνιιέο επηζηήκεο ζήκεξα σο κέζνδνο γηα ηε κειέηε θνηλσληθψλ 

θαηλνκέλσλ (θνηλσληνινγία, ςπρνινγία, αλζξσπνγεσγξαθία, γισζζνινγία θ.α.).  Αλ 

θαη  δελ κπνξεί, θαηά ηε γλψκε ηεο,  λα αξρεηνζεηεζεί ή λα πεξηνξηζηεί ζε έλα 



52 
 

ζχλνιν απιψλ ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ, ε ζπγγξαθέαο δίλεη έλαλ ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ 

ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, δηαηππψλνληαο ηηο εμήο βαζηθέο αξρέο: Η πνηνηηθή έξεπλα 

ζεκειηψλεηαη ζε κηα «εξκελεπηηθή» θηινζνθηθή ζέζε κε ηελ έλλνηα φηη αζρνιείηαη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ βηψλεηαη θαη παξάγεηαη ν θνηλσληθφο θφζκνο.  Βαζίδεηαη ζε ειαζηηθέο 

θαη επαίζζεηεο κεζφδνπο παξαγσγήο δεδνκέλσλ  πνπ είλαη θνληά ζηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ κειεηνχλ θαη δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζε «νιηζηηθέο» κνξθέο 

αλάιπζεο θαη επεμεγήζεσλ. Η Μason (2003), φπσο θαη πνιινί άιινη ζεσξεηηθνί ηεο 

πνηνηηθήο έξεπλαο (Bannister et al., 1994 · Ισζεθίδεο,  2008) , δίλεη  κεγάιε έκθαζε 

ζην ξφιν ηνπ ίδηνπ ηνπ/ηεο εξεπλεηή/ηξηαο. χκθσλα κε ηνπο McQueen & Knussen 

(2002) κάιηζηα, ε βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο έξεπλαο, έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο φηη ε πνηνηηθή βαζίδεηαη ζηηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ/ηεο 

εξεπλεηή/ηξηαο. «Γεδνκέλνπ ηνπ θεληξηθνχ ξφινπ ηνπ/ηεο εξεπλεηή/ηξηαο ζε κηα 

πνηνηηθή έξεπλα, νη ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ν αλαζηνραζκφο ηνπ/ηεο 

εξεπλεηή/ηξηαο ζπλδένληαη άκεζα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο» (ζει. 209). 

Αληίζηνηρα ε Mason (2003), ζεσξεί φηη ν/ε εξεπλεηήο/ηξηα δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη 

λα είλαη έλαο νπδέηεξνο ζπιιέθηεο πιεξνθνξηψλ ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ θαη σο εθ 

ηνχηνπ δε ζπιιέγεη, αιιά παξάγεη δεδνκέλα.  

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη εκθαλψο πνιιά. χκθσλα κε 

ηνλ Ισζεθίδε (2008) απηά εληνπίδνληαη ζην φηη πξφθεηηαη γηα κηα δηεξεχλεζε πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ιεπηνκέξεηα θαη ζε βάζνο αλάιπζε, φηη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε 

απνθάιπςε λέσλ θαηλνκέλσλ, δηαδηθαζηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, φηη ν/ε 

εξεπλεηήο/ηξηα απνθηά ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζεη ηα θαηλφκελα πνπ κειεηά κέζα 

απφ ηελ αληίιεςε ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ/ηεο θαη φηη γίλεηαη κηα ζπζηεκαηηθή 

πξνζπάζεηα απνθπγήο a priori θξίζεσλ. Παξάιιεια, είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη νξαηά 

θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ ππάξρνπλ. Χο κεηνλέθηεκα αλαθέξεηαη φηη ζπλήζσο 

κειεηψληαη κηθξά δείγκαηα, φηη ιφγσ ηεο κεζνδνινγίαο νη δπλαηφηεηεο ζχγθξηζεο θαη 

γελίθεπζεο είλαη πεξηνξηζκέλεο, φηη ε έξεπλα εμαξηάηαη απφ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο 

πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ηνπ/ηεο εξεπλεηή/ηξηαο θαη φηη ε ίδηα ε ζπκκεηνρή θαη 

εκπινθή ηνπ/ηεο εξεπλεηή/ηξηαο κπνξεί λα κεηαβάιιεη ην θαηλφκελν ή ηε δηαδηθαζία 

πνπ κειεηά.  

Πέξα απφ ηνλ νξηζκφ θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο, νη κειεηεηέο απηήο ζεσξνχλ ζεκαληηθφ λα ζέζνπλ πξνδηαγξαθέο γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο ψζηε λα είλαη αμηφπηζηε θαη λα εθπιεξψλεη ηελ απνζηνιή ηεο. Γηφηη 
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«ζηφρνο ηεο θνηλσληθήο επηζηήκεο είλαη κελ λα παξάγεη πεξηγξαθέο ηνπ θνηλσληθνχ 

θφζκνπ, φρη φκσο νπνηεζδήπνηε πεξηγξαθέο, αιιά πεξηγξαθέο νη νπνίεο ειεγκέλα λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηνλ θνηλσληθφ θφζκν ηνλ νπνίν πεξηγξάθνπλ» (Peräkylä, 1997, 

ζει. 201).  χκθσλα κε ηε Mason (2003), ηα αθφινπζα ζεκεία είλαη ζεκαληηθά θαηά 

ηε δηεμαγσγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο: 1. Πξέπεη λα δηεμάγεηαη κε απζηεξφ θαη 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν φζνλ αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε δηεμαγσγή. 2. Πξέπεη λα 

δηεμάγεηαη κε ζηξαηεγηθφ ηξφπν, αιιά ηαπηφρξνλα λα είλαη ηφζν εππξνζάξκνζηε 

ψζηε λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ην πιαίζην ζην νπνίν δηελεξγείηαη. 3. Βαζηθή 

πξνυπφζεζε είλαη ε θξηηηθή θαη ιεπηνκεξήο απηνεμέηαζε ηνπ/ηεο εξεπλεηή/ηξηαο 

φζνλ αθνξά πξνθαηαιήςεηο ή εζθεκκέλεο θαηεπζχλζεηο πνπ δίλεη ζηελ έξεπλα. 4. Η 

πνηνηηθή έξεπλα πξέπεη λα παξάγεη θνηλσληθέο εμεγήζεηο θαη λα είλαη ζαθήο σο πξνο 

ηε ινγηθή πνπ ζηεξίδεη απηέο ηηο εμεγήζεηο. 5. Η πνηνηηθή έξεπλα πξέπεη λα παξάγεη 

ρξήζηκεο εμεγήζεηο, πνπ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ 

κειεηνχλ.  

4.3.2 Η πνηνηηθή ζπλέληεπμε 

πσο αλαθέξζεθε, ε παξνχζα έξεπλα βαζίζηεθε ζηα ζηνηρεία πνπ 

ζπιιέρζεθαλ θαη «παξήρζεζαλ» (ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ ζπιινγηζκφ γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο εξεπλεηή/ηξηαο) κε ηε βνήζεηα ηεο πνηνηηθήο ζπλέληεπμεο 

(ζπλέληεπμεο ζε βάζνο). χκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο, νη ζπλεληεχμεηο απνηεινχλ κηα 

απφ ηηο θνηλά αλαγλσξηζκέλεο κνξθέο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θαζψο καο δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επηηεπρζεί ζε βάζνο θαη ζθαηξηθά ε θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ 

κειεηνχκε (Mason, 2003). πσο ραξαθηεξηζηηθά ιέλε θαη νη Miller θαη Glassner 

(1997) «ζνη απφ εκάο επηδηψθνπκε λα θαηαλνήζνπκε θαη λα ηεθκεξηψζνπκε ηελ 

θαηαλφεζε ησλ άιισλ, επηιέγνπκε ηελ πνηνηηθή ζπλέληεπμε γηαηί καο παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δηεξεπλήζνπκε ηελ άπνςε ησλ ππνθεηκέλσλ καο σο πξνο ηα 

εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα» (ζει.100).  

ε κηα πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο σο πξνο ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ηεο ζπλέληεπμεο, ν Ισζεθίδεο (2008) εληνπίδεη φηη ε 

ζπλέληεπμε δίλεη ηδηαίηεξα ηε δπλαηφηεηα ηεο ζε βάζνο δηεξεχλεζεο ησλ πνιχπινθσλ 

δηαδηθαζηψλ θαη θαηλνκέλσλ, φηη βαζίδεηαη ζηελ ακεζφηεηα ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

εξεπλεηή/ηξηαο θαη εξσηνχκελνπ/εο ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δηεξεχλεζε 

λέσλ, πξσηφηππσλ ζεκάησλ θαη φηη επηηξέπεη ζηνλ/ζηελ εξεπλεηή/ηξηα λα θαηαλνήζεη 

ηα θνηλσληθά θαηλφκελα κέζα απφ ηνλ νπηηθή ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ. 
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Αληίζηνηρα εληνπίδεη θαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ίδηα ηε 

κεζνδνινγία, δειαδή ην γεγνλφο φηη είλαη κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, φηη πξνυπνζέηεη 

απμεκέλεο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο ηνπ/ηεο εξεπλεηή/ηξηαο θαη φηη πνιιέο θνξέο 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζπιιέγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ζηε ζπλέρεηα δελ αμηνπνηείηαη θαηά ηελ αλάιπζε. Απφ φια ηα 

παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε πνηνηηθή ζπλέληεπμε ελδείθλπηαη φηαλ ε έξεπλα 

εζηηάδεη ζηηο εκπεηξίεο θαη ζηηο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ην ππφ δηεξεχλεζε 

ζέκα, δεδνκέλν ην νπνίν ηαπηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο έξεπλαο γηα ηελ 

επνπηεία. Βαζηθφ αληηθείκελν ηεο κειέηεο άιισζηε είλαη νη απφςεηο, νη εκπεηξίεο θαη 

νη αληηιήςεηο ησλ εηδηθψλ ςπρηθήο πγείαο φζνλ αθνξά ζηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο.  

Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πνηνηηθψλ ζπλεληεχμεσλ επηιέρζεθε ε κεζνδνινγία ηεο 

εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ 

εξσηήζεσλ, αιιά παξνπζηάδεη ηαπηφρξνλα θαη επειημία σο πξνο ηελ εμέιημε ηεο 

ζπλέληεπμεο (Banister et al., 1994).  

χκθσλα κε ηνλ Ισζεθίδε (2008),  ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηαηχπσζε ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπλέληεπμε, είλαη ίζσο ην πην 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία ηεο ίδηαο ηεο έξεπλαο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

πξφθεηηαη γηα δνκεκέλε ζπλέληεπμε ή φρη. Ο νδεγφο ζπλέληεπμεο πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε γηα ηελ παξνχζα έξεπλα, βαζίζηεθε ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

δίδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή νδεγψλ ζπλέληεπμεο  (Ισζεθίδεο, 2008 · Mason, 2003) 

θαη έιαβε ππφςε αληίζηνηρεο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε άιιεο ρψξεο γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο επνπηείαο (βι. Παξάξηεκα 1).  Οη εξσηήζεηο ηνπ νδεγνχ 

είλαη θπξίσο αλνηρηέο εξσηήζεηο ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο λα θαηαζέζνπλ ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο θαη εκπεηξίεο.  

Γηα θάζε έλα απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ππήξμε κηα πξφβιεςε γηα 

δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο νη νπνίεο επηδηψθνπλ λα θαιχςνπλ φζν ην δπλαηφλ 

πιεξέζηεξα ηηο εκπεηξίεο θαη απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ. Δπίζεο, είραλ εληνπηζηεί 

νξηζκέλα ζέκαηα πξνο δηεπθξίληζε ηα νπνία ήηαλ κέξνο ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο. 

Παξάιιεια ιήθζεθε ππφςε ε δηαθνξεηηθή ζπλζήθε άζθεζεο επνπηείαο (ζην πιαίζην 

θνξέα ή/θαη εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζε ηδησηηθφ πιαίζην) θαη δηαηππψζεθαλ 

αλάινγα εξσηήκαηα θαη ζέκαηα πξνο δηεπθξίληζε. Σα ζέκαηα πνπ θάιππηε ν νδεγφο 

ζπλέληεπμεο αθνξνχζαλ:  
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- Πψο νξίδνπλ νη επφπηεο/ηξηεο ηελ επνπηεία θαη αλ ζεσξνχλ ηε 

ζεζκνζέηεζε θαη δηάδνζή ηεο ηθαλνπνηεηηθή. Πξνηάζεηο γηα κεγαιχηεξε 

εθαξκνγή.  

- Σελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία απφ ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο θαη ηε 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζνχλ. 

- Πνηέο ζπλζήθεο ζεσξνχλ ζεκαληηθέο γηα ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο. 

- Πνηά είλαη ηα νθέιε ηεο επνπηείαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ηνπ νδεγνχ 

ζπλέληεπμεο έγηλε κηα πηινηηθή ζπλέληεπμε, φπσο πξνηείλεηαη θαη’ ειάρηζην απφ ηνπο 

κειεηεηέο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο (McQueen & Knussen, 2002), κε ςπρνζεξαπεπηή 

πνπ δηαζέηεη πνιπεηή εκπεηξία ζηελ επνπηεία, ε νπνία δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Η πηινηηθή ζπλέληεπμε βνήζεζε ζηελ θαιχηεξε δηαηχπσζε 

ησλ εξσηεκάησλ θαζψο θαη ζηελ εμέηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο ζεηξάο ησλ 

εξσηήζεσλ.  

 

4.4 Γηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπ  πιηθνύ 

Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην δηάζηεκα Μάξηηνο - Ινχιηνο 2015. Οη 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ελεκεξψζεθαλ γηα ην πιαίζην θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο 

θαη ε αληαπφθξηζή ηνπο ήηαλ πνιχ ζεηηθή. Ήδε απφ ηελ πξνζπκία ζπκκεηνρήο 

δηαθάλεθε πφζν ζεκαληηθή ζεσξνχλ νη ίδηνη/εο ην έξγν ηεο επνπηείαο θαη φηη 

πηζηεχνπλ ζηελ αλάγθε πεξηζζφηεξεο δηεξεχλεζεο θαη αλάδεημεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

απηήο. Απηή ε δηαπίζησζε επηβεβαηψζεθε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, 

ηφζν απφ ηηο απφςεηο ησλ επνπηψλ/ηξηψλ φζν θαη απφ ηελ επραξίζηεζε πνπ 

εμέθξαζαλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα απηή. ιεο νη ζπλεληεχμεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ πξνζσπηθήο ζπλάληεζεο κε ηνπο/ηηο επφπηεο/ηξηεο, ζε 

ρξφλν πνπ δηέζεζαλ εηδηθά γηα απηφ. Ο ρξφλνο ηεο ζπλέληεπμεο ήηαλ θαηά κέζε 

δηάξθεηα 45 ιεπηά. 

Έρνληαο επίγλσζε φηη ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ εξεπλεηή/ηξηαο θαη 

εξσηψκελνπ/εο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ 

πνηφηεηά ηεο θαη γηα ην εχξνο ησλ απνηειεζκάησλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ παξάγεη, 

ππήξμε κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηεο εξεπλήηξηαο λα είλαη θαιά 
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πξνεηνηκαζκέλε, ψζηε αθελφο ε ζπδήηεζε λα ξέεη αβίαζηα, δίλνληαο ηελ αίζζεζε 

κηαο ραιαξήο, επράξηζηεο ζπδήηεζεο θαη ηαπηφρξνλα λα δηεπθξηληζηνχλ φια ηα 

εξσηήκαηα πνπ πεξηιάκβαλε ν νδεγφο ζπλέληεπμεο. πσο ιέεη ε Mason «Καζήθνλ 

ζαο είλαη λα ελνξρεζηξψζεηε κηα δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία, ε νπνία ζα θηλείηαη άλεηα 

θαη αλψδπλα κεηαμχ ζεκάησλ θαη εξσηήζεσλ. Σν δηαλνεηηθνχ ραξαθηήξα θαζήθνλ 

ζαο απφ ηελ άιιε, είλαη λα πξνζπαζείηε λα αμηνινγείηε επηηφπνπ ην πψο ζρεηίδεηαη ην 

θάζε κέξνο απηήο ηεο επηθνηλσλίαο κε ηα εξεπλεηηθά ζαο εξσηήκαηα» (2003, ζει. 

103).  Βνεζεηηθή πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ήηαλ ε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηφζν 

κέζα απφ ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, φζν θαη απφ ηελ πξνζσπηθή 

εκπεηξία ηεο εξεπλήηξηαο ζηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο – δεδνκέλν ην νπνίν 

γλσζηνπνηήζεθε ζε φζνπο απφ ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο δελ ην γλψξηδαλ ήδε, 

ψζηε λα απνθεπρζεί ε αθνχζηα επηξξνή ηεο ζην πεξηερφκελν ηεο ζπδήηεζεο.  

πσο ηνλίδεη ν Ισζεθίδεο (2008), «ε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ησλ πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ μεθηλά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζπιινγήο ηνπο θαη ηα πξνπαξαζθεπαζηηθά 

ηεο ζηάδηα αθφκε πην πξηλ» (ζει 68), θαη  φπσο επηζεκαίλεη επηπιένλ «ε πνηφηεηα ηεο 

νξγάλσζεο θαη παξνπζίαζεο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ππφ κνξθή θεηκέλνπ είλαη 

απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε κεηέπεηηα αλάιπζή ηνπο κε απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν» (ζει. 169).  χκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ Huberman θαη Miles (1994,  

φπ. αλαθ. ζην Ισζεθίδεο, 2008) γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ (data management), 

ην επφκελν βήκα ήηαλ ε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία απνζήθεπζεο θαη αλάθηεζεο ηνπ 

πιηθνχ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πςειή πνηφηεηα ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε 

δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε απηά γηα ηελ ηεθκεξίσζε φισλ ησλ αλαιπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ. ιεο νη ζπλεληεχμεηο καγλεηνθσλήζεθαλ κε ηε 

ζπλαίλεζε ησλ εξσηψκελσλ θαη θαηαρσξήζεθαλ ζε ςεθηαθήο κνξθήο αξρεία. ηε 

ζπλέρεηα  αθνινχζεζε ε απνκαγλεηνθψλεζε θαη ε θαηαγξαθή ησλ ζπλεληεχμεσλ ζε 

μερσξηζηά αξρεία φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ «θσδηθνί» (ΔΠ1 έσο ΔΠ18) πξνθεηκέλνπ 

λα δηαηεξεζεί ε αλσλπκία ηνπο.   ια ηα αξρεία δηαηεξήζεθαλ μερσξηζηά: ηα αξρηθά 

αξρεία κε ηελ απνκαγλεηνθψλεζε ρσξίο θακία πεξηθνπή θαη παξέκβαζε, ηα αξρεία 

φπνπ αλά εξσηψκελν θαηαρσξήζεθαλ κνλάρα νη απιέο ηδέεο (Simple Ideas) πνπ 

εληνπίζηεθαλ θαηά ηελ αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ, ηα αξρεία φπνπ νκαδνπνηήζεθαλ νη 

ηαπηφζεκεο ηδέεο (Repeating Ideas) θαη ηα αξρεία φπνπ νη ηαπηφζεκεο έλλνηεο 

θαηαηάρζεθαλ ζε ζεκαηηθνχο άμνλεο (Themes).  
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4.5  Μεζνδνινγία αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

Η θσδηθνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη έλα απφ ηα πην 

απνθαζηζηηθά ζηάδηα ηεο αλάιπζεο απηψλ, θαζψο απνηειεί απφδνζε λνήκαηνο ή 

πιεξνθνξίαο ζε κέξνο ησλ δεδνκέλσλ.  χκθσλα κε ηνπο Coffey θαη Atkinson (1996,  

φπ. αλαθ. ζην Ισζεθίδεο, 2008) ε θσδηθνπνίεζε αθνινπζεί ηα εμήο ζηάδηα: Οη 

θσδηθνί ζπλδένπλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ πνηνηηθνχ πιηθνχ θαη ε 

ζχλδεζε απηή νδεγεί ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. Οη θσδηθνί απηνί 

ζπλδένληαη κε ηηο θαηεγνξίεο θαη έλλνηεο θαη ηειηθά ε θσδηθνπνίεζε νδεγεί ζηε 

ζεσξεηηθνπνίεζε, ζηελ εξκελεία θαη ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ.  

ηελ παξνχζα έξεπλα αθνινπζήζεθε πηζηά ε κεζνδνινγία πνπ πξνηείλνπλ νη 

Auerbach θαη Silverstein (2003)..  Η πξνζέγγηζε ησλ εξεπλεηψλ βαζίδεηαη ζηε 

ζεσξία ηεο Θεκειησκέλεο Θεσξίαο (Grounded Theory) πνπ δηαηππψζεθε γηα πξψηε 

θνξά απφ ηνπο Glaser θαη Strauss ην 1967 (McQueen & Knussen, 2002). Η 

Θεκειησκέλε Θεσξία αθνξά θπξίσο ζε εξεπλεηηθά δεηήκαηα πνπ είλαη ζρεηηθά 

αλεμάξηεηα θαη ηα νπνία δηεξεπλψληαη δίρσο λα δηαηππψλνληαη εμ’ αξρήο 

ζπγθεθξηκέλεο ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο εξγαζίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα επαγσγηθή κέζνδν 

πνηνηηθήο έξεπλαο φπνπ ε ζεσξία «ζεκειηψλεηαη» ζηα πνηνηηθά δεδνκέλα θαη 

απνξξέεη απφ απηά (Ισζεθίδεο, 2008 ·  McQueen & Knussen, 2002). πσο 

ραξαθηεξηζηηθά ιέλε νη Auerbach θαη Silverstein (2003) ε κεζνδνινγία ηεο 

Θεκειησκέλεο Θεσξίαο επηηξέπεη ζηνλ/ζηελ εξεπλεηή/ηξηα λα μεθηλήζεη λα κειεηά 

έλα θαηλφκελν ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα επαιεζεχζεη ή λα δηαςεχζεη κηα αξρηθή 

ππφζεζε εξγαζίαο. Αληί απηνχ, ηνπ/ηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαηππψζεη ππνζέζεηο 

ζηαδηαθά κέζα απφ ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. πσο ζα ηνλίζεη θαη ν 

Ισζεθίδεο (2008), «ε κε χπαξμε ζαθψο δηαηππσκέλσλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ a 

priori δε ζεκαίλεη ζε θακία πεξίπησζε αλππαξμία ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ. Αληίζεηα 

ζεκαίλεη ζεσξεηηθή επειημία πξηλ απφ ηελ εκπεηξηθή έξεπλα θαη ζηαδηαθή αλάδπζε ή 

θαηαζθεπή ζεσξίαο ηαπηφρξνλα κε ηε ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ» (ζει. 156). Κεληξηθά ζηνηρεία ηεο εξεπλεηηθήο απηήο κεζφδνπ είλαη ε 

ζπλερήο ζχγθξηζε ησλ ηδεψλ πνπ δηαηππψλνληαη απφ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο θαη 

νη δηαδηθαζίεο θσδηθνπνίεζεο πνπ νδεγνχλ ζηε δηαηχπσζε ζεκαηηθψλ αμφλσλ πνπ 

εμεγνχλ θαη εξκελεχνπλ ηα πνηνηηθά επξήκαηα.  

Η πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία είλαη θπθιηθή θαη επαλαιακβαλφκελε, θαζψο ν/ε 

εξεπλεηήο/ηξηα θαιείηαη ζε θάζε βήκα επεμεξγαζίαο λα επαλεμεηάζεη ηε ζχλδεζε ησλ 
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επξεκάησλ ηνπ/ηεο κε ηα αξρηθά ηνπ/ηεο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ελψ απαηηεί 

ηδηαίηεξα ζπζηεκαηηθή θαη πξνζεθηηθή θσδηθνπνίεζε.  

Σν πξψην βήκα είλαη ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ θεηκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ 

θαη ε απνκφλσζε απνζπαζκάησλ απφ ηηο αξρηθέο ζπλεληεχμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. ηε θάζε απηή, φπσο πξνηείλνπλ νη ζπγγξαθείο, ε κφλε 

θαζνδήγεζε πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη ν/ε εξεπλεηήο/ηξηα, είλαη ηα εξεπλεηηθά ηνπ/ηεο 

εξσηήκαηα, δειαδή απηφ πνπ ηνλ/ηελ ελδηαθέξεη λα κάζεη γηα ην θνηλσληθφ 

θαηλφκελν πνπ κειεηά, ην «πψο» θαη «γηαηί» (Auerbach & Silverstein, 2003). Σν 

πλεχκα ην νπνίν ρξεηάδεηαη ζε απηφ ην ζεκείν λα δηαθαηέρεη ηνλ/ηελ εξεπλεηή/ηξηα, 

είλαη ηεο ζπκπεξίιεςεο, κε ηελ έλλνηα φηη φηαλ κηα άπνςε είλαη ζεκαληηθή γηα ην 

ππνθείκελν πνπ ηελ εμέθξαζε ηφηε απνθηά ζεκαληηθφηεηα θαη γηα ηελ αλάιπζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ πνπ κειεηνχκε.  

Αθνινπζψληαο ηηο ζπκβνπιέο ησλ εξεπλεηψλ, έγηλε ε πξψηε επεμεξγαζία ησλ 

αξρηθψλ θεηκέλσλ (ζπλνιηθά 240 ζειίδεο θείκελν) θαη επηιέρζεθαλ ηα ζρεηηθά 

απνζπάζκαηα. Απφ ηελ πξψηε απηή επεμεξγαζία πξνέθπςαλ 255 απιέο ηδέεο 

(Simples Ideas) νη νπνίεο ζρεηίδνληαλ κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα έγηλε ε θσδηθνπνίεζε ζε θαηεγνξίεο απηψλ πνπ εθθξάδνπλ 

κηα θνηλή άπνςε ζρεηηθά κε ην ππφ κειέηε θαηλφκελν, δειαδή ηελ επνπηεία θαη φιεο 

ηηο ζπληζηακέλεο ηεο. Αθνινπζψληαο ηηο θαηεπζπληήξηεο ησλ Auerbach θαη 

Silverstein (2003), νη θαηεγνξίεο ησλ ηαπηφζεκσλ ή ζπλαθψλ ηδεψλ (Repeating 

Ideas) έιαβαλ ηίηινπο πνπ βαζίδνληαλ ζε δειψζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ, πρ. «δελ είλαη 

δηαδεδνκέλε ε επνπηεία», «απηνί πνπ αζρνινχληαη ζνβαξά ην θάλνπλ», «ρξεηάδεηαη 

πάληα λα εμεηάδνπκε ηηο πξάμεηο καο» θ.α.  Απφ ηελ επεμεξγαζία απηή πξνέθπςαλ 45 

θαηεγνξίεο, πνπ απνηεινχλ θαη ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ έζημαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα. Καηά κέζν φξν ζε θάζε θαηεγνξία ηαπηφζεκσλ ηδεψλ πεξηειήθζεζαλ  έμη 

απιέο ηδέεο, δειαδή δειψζεηο έμη δηαθνξεηηθψλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο κε 

παξφκνην πεξηερφκελν.  Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ελλνηψλ θαη ε πνζνηηθή 

αληηπξνζψπεπζε θάζε νκάδαο ηαπηφζεκσλ ηδεψλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην 

Παξάξηεκα 2. 

ην επφκελν βήκα ηεο επεμεξγαζίαο αθνινχζεζε ε ζεσξεηηθνπνίεζε ησλ 

ηαπηφζεκσλ ή ζπλαθψλ ελλνηψλ, νη νπνίεο νκαδνπνηήζεθαλ ζε 13 θαηεγνξίεο πνπ 

απνηέιεζαλ ηηο ππνδηαηξέζεηο ησλ ηεζζάξσλ ηειηθψλ αμφλσλ ηεο έξεπλαο πνπ 

αληηζηνηρνχλ επζέσο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  
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ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα «Πνηά είλαη ε θαηάζηαζε πνπ ζήκεξα επηθξαηεί γηα 

ηε ζπκβνπιεπηηθή επνπηεία ζε ζεζκηθφ επίπεδν θαη σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο;» 

αληηζηνηρεί ν πξψηνο άμνλαο  πνπ πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο: «Η επηθξαηνχζα  

θνπιηνχξα  φζνλ αθνξά ηε δηάδνζε ηεο επνπηείαο ζηνπο ρψξνπο ςπρνθνηλσληθήο 

πγείαο», «Η δηάδνζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επνπηείαο ζε ρψξνπο ςπρνθνηλσληθήο 

πγείαο θαη εθπαίδεπζεο»  θαη «Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο 

επνπηείαο». ε απηφλ ηνλ άμνλα πεξηιακβάλνληαη 12 ζέκαηα (ηαπηφζεκεο έλλνηεο).  

Αληίζηνηρα ζην εξεπλεηηθφ εξψηεκα «Πψο πεξηγξάθνπλ νη ίδηνη νη 

επφπηεο/ηξηεο ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο ζε ζπκβνχινπο θαη ςπρνζεξαπεπηέο/ηξηεο; 

Πψο ηελ νξίδνπλ θαη πνηα είλαη ε εκπεηξία ηνπο;» αλαθέξεηαη ν δεχηεξνο άμνλαο πνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο: «Πψο νξίδνπλ νη επφπηεο/ηξηεο ηελ άζθεζε επνπηείαο», 

«Πψο νξίδνπλ ην ζηφρν ηεο επνπηείαο»,  «Πψο νξίδνπλ νη επφπηεο/ηξηεο ην ξφιν 

ηνπο» θαη « Η κεζνδνινγία ησλ επνπηψλ/ηξηψλ». ε απηφλ ηνλ άμνλα 

πεξηιακβάλνληαη 15 ζέκαηα (ηαπηφζεκεο έλλνηεο).  

ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ άζθεζε επνπηείαο 

(ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα) αλαθέξεηαη ν ηξίηνο άμνλαο θαη πεξηιακβάλεη ηηο 

θαηεγνξίεο:  «Θέκαηα πιαηζίνπ πνπ επεξεάδνπλ ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο» θαη « Οη 

πξνυπνζέζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα πιεξνί έλαο/κηα επφπηεο/ηξηα». ε απηφλ ηνλ άμνλα 

πεξηιακβάλνληαη επηά ζέκαηα (ηαπηφζεκεο έλλνηεο).  

Καη ηειηθά, σο πξνο ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ αθνξά ηα νθέιε ηεο 

επνπηείαο, δηακνξθψλεηαη έλαο ηέηαξηνο άμνλαο, πνπ  πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο 

«Η ζπκβνιή ηεο επνπηείαο ζηελ ελίζρπζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

ζπκβνχισλ θαη ςπρνζεξαπεπηψλ», «Η ζπκβνιή ηεο επνπηείαο ζηελ πξφιεςε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο», «Σα νθέιε ηεο επνπηείαο φζνλ αθνξά ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ επνπηψλ/ηξηψλ» θαη «Σα νθέιε ηεο επνπηείαο γηα ηνπο 

απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ςπρνθνηλσληθήο πγείαο». ε απηφλ ηνλ άμνλα 

πεξηιακβάλνληαη 11 ζέκαηα (ηαπηφζεκεο έλλνηεο).  

4.6  Θέκαηα αμηνπηζηίαο, εγθπξόηεηαο θαη γελίθεπζεο 

Ο έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ιακβάλεη πξνθαλψο 

δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα ζηηο πνηνηηθέο έξεπλεο απφ φηη ζηηο πνζνηηθέο, ελψ εζηηάδεη 

ζε δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο ηεο έξεπλαο. Παξφιν πνπ αξθεηνί εξεπλεηέο ηνλίδνπλ 

φηη ε πνηνηηθή έξεπλα είλαη ζθνπίκσο ππνθεηκεληθή κηαο θαη ν/ε εξεπλεηήο/ηξηα 
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θαιείηαη λα εξκελεχζεη θαη λα παξάγεη ζπκπεξάζκαηα, εληνχηνηο ν έιεγρνο 

αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο έρεη ηελ αμία ηνπ ζηηο πνηνηηθέο έξεπλεο (Ισζεθίδεο, 

2008). Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο ηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο 

«ηελ έξεπλα ε ελίζρπζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο είλαη κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα. Πεξηιακβάλεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα δηαζθάιηζε ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο 

ζπκπεξίιεςεο φισλ ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ νπνία βαζίδεηαη θαη ζηελ 

εμαθξίβσζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ αλαιχζεσλ πνπ δηεμάγνληαη βάζεη απηψλ ησλ 

δεδνκέλσλ» (Peräkylä, 1997, ζει. 201).  Αληίζηνηρα ε Mason (2003) ζεσξεί φηη ν/ε 

εξεπλεηήο/ηξηα πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ αμηνπηζηία, δειαδή ηελ αθξίβεηα ησλ 

κεζφδσλ ηνπ/ηεο, νθείιεη λα πείζεη φηη ε παξαγσγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

ππήξμε, δηεμνδηθή, έληηκε πξνζεθηηθή θαη αθξηβήο, ελψ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί 

ε εγθπξφηεηα ηεο εξκελείαο είλαη απαξαίηεην θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ λα παξνπζηάδεηαη θαη ε ινγηθή θαη ην ζθεπηηθφ πνπ δηέπεη ηελ 

εξκελεία ηνπ/ηεο εξεπλεηή/ηξηαο. «Σφζν ε αμηνπηζηία  ηεο κεζφδνπ φζν θαη ε 

εγθπξφηεηα ηεο εξκελείαο, ζα πξέπεη λα αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηελ πξνζεθηηθή 

αλάπιαζε θαη αλαπαξάζηαζε ηνπ δξφκνπ πνπ πηζηεχεηε φηη αθνινπζήζαηε γηα ηελ 

επίηεπμή ηνπο» (Mason, 2003, ζει. 344).  ηελ αλαπαξάζηαζε απηή είλαη ζεκαληηθή 

θαη ε επίγλσζε ηνπ/ηεο εξεπλεηή/ηξηαο γηα ηπρφλ δηθέο ηνπ/ηεο πξνθαηαιήςεηο ή 

κεξνιεςίεο πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ επεξεάζεη ηε ζπιινγή θαη εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ. Οη Banister et al., (1997) κηινχλ ζην πιαίζην απηφ γηα ηνλ 

πξνζσπηθφ αλαζηνραζκφ (personal reflexivity), πνπ νξίδεηαη σο εθείλε ε δηαδηθαζία 

φπνπ ν/ε εξεπλεηήο/ηξηα αλαγλσξίδεη θαη ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηφζν ηα ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ/ηεο γεληθφηεξα φζν θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ/ηεο ηαπηφηεηα σο 

εξεπλεηήο/ηξηα, ηα πξνζσπηθά ηνπ/ηεο ελδηαθέξνληα θαη ηηο αμίεο ηνπ/ηεο πνπ 

ελδερνκέλσο έρνπλ επεξεάζεη ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο απφ ηε θάζε ηεο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ κέρξη θαη ηελ επεμεξγαζία απηψλ. Αληίζηνηρα νη Auerbach θαη Silverstein 

(2003) κηινχλ γηα ηηο πξνζσπηθέο πξνθαηαιήςεηο (bias) πνπ πξνθαλψο ελππάξρνπλ 

ζε θάζε εξεπλεηή/ηξηα θαη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ αλαζηνραζκνχ πνπ 

απνηειεί θαη ζηφρν θάζε πνηνηηθήο έξεπλαο.  

Έρνληαο επίγλσζε ησλ πξνζσπηθψλ ηεο ζέζεσλ γηα ην ζέκα πξνο δηεξεχλεζε, 

ε εξεπλήηξηα ζπδήηεζε δηεμνδηθά κε ζπλαδέιθνπο/ηζζεο θαηά ηελ θάζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλαο ηηο απφςεηο απηέο ψζηε λα έρεη επίγλσζε απηψλ θαη λα 

πεξηνξίζεη ηελ αθνχζηα επηξξνή ηεο ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

Πξνθαλψο, ε ζεηηθή άπνςε ηεο ηδίαο σο πξνο ηελ αμία ηεο επνπηείαο θαη ηα νθέιε 
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ηεο είλαη κηα πηζαλή κνξθή πξνθαηάιεςεο σο πξνο ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο. 

κσο αθελφο απνηέιεζε ηελ θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ εξεπλεηηθή ηεο ελαζρφιεζε 

κε απηφ ην ζέκα, αθεηέξνπ, απεπζπλφκελε ζε επαγγεικαηίεο πνπ νη ίδηνη/εο παξέρνπλ 

επνπηεία εδψ θαη ρξφληα, δελ ήηαλ πηζαλφ λα ππάξρεη αληίζεηε άπνςε απφ ηνπο/ηηο 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο, φηη δειαδή είλαη αλψθειε ή άζθνπε ε άζθεζε ηεο επνπηείαο, 

ψζηε λα ππάξρεη ν θίλδπλνο θπξηαξρίαο ηεο γλψκεο ηεο εξεπλήηξηαο.  

Πέξαλ ηνχηνπ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε επίδξαζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο 

θαη λα εμαζθαιηζηεί ε κεηαβηβαζηκφηεηα ησλ ζεσξεηηθψλ δνκψλ θαη ηεο εξκελείαο 

ησλ δεδνκέλσλ, αθνινπζήζεθαλ ηα θξηηήξηα πνπ πξνηείλνπλ νη   Auerbach & 

Silverstein (2003, ζει, 84-85): 

- Η εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο (transparency)  θαηά ηελ παξνπζίαζε θαη 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ην νπνίν αθνξά ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηά ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ ζθεπηηθνχ 

πνπ ππάξρεη θαηά ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. Η δηαθάλεηα 

εμαζθαιίδεη φηη αλ θάπνηνο/α άιινο/ε εξεπλεηήο/ηξηα αθνινπζήζεη ηα ίδηα 

βήκαηα ηεο αλάιπζεο, ζα κπνξέζεη λα θηάζεη ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζπκθσλεί ή φρη κε ηελ εξκελεία απηψλ. 

- Μεηαδνηηθφηεηα (communicability) ησλ αλαιχζεσλ, ην νπνίν αλαθέξεηαη 

ζηελ θαηαλνεηή παξνπζίαζε απηψλ έηζη ψζηε ηφζν νη άιινη/εο 

εξεπλεηέο/ηξηεο φζν θαη νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζηελ έξεπλα λα 

είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ κε εχθνιν ηξφπν ηηο αλαιχζεηο θαη ηηο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη λα θαηαλνήζνπλ ην ζθεπηηθφ ηνπο.  

- Η εζσηεξηθή ζπλάθεηα (coherence) ηεο αλάιπζεο, κε ηελ έλλνηα φηη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έρεη ζπλνρή θαη βνεζά 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ππφ κειέηε θαηλνκέλνπ. πσο ιέλε νη ζπγγξαθείο, 

απηφ δε ζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη γηα ην κνλαδηθφ ηξφπν θαηαλφεζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ, αιιά φηη ε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε πξάγκαηη πεξηγξάθεη κε 

ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν ηηο αληηιήςεηο θαη απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ.  

Δπηπιένλ, φπσο πξνηείλεη ν Silverman (2006), ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζπκπεξηιακβάλνληαη πνζνηηθέο θαηακεηξήζεηο πνπ βνεζνχλ ζηελ 

δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο. 

Σειηθά, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε κεγαιχηεξε εγθπξφηεηα  ησλ 

αλαιχζεσλ ησλ δεδνκέλσλ, αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο ηεο επηθχξσζεο απφ ηνπο/ηηο 
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ζπκκεηέρνληεο/νπζεο (respondent validation) θαη δεηήζεθε απφ ηέζζεξα άηνκα πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα λα κειεηήζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ ηα επξήκαηα ηεο 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ (Silverman, 2006 · Ισζεθίδεο, 2008).  Ο ζρνιηαζκφο ηνπο 

επηβεβαίσζε ηα επξήκαηα θαη ην ζθεπηηθφ ηεο αλάιπζεο απηψλ. 
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Κεθ. 5 Απνηειέζκαηα  

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςαλ κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζνδνινγίαο θσδηθνπνίεζεο θαη αλάιπζεο φπσο παξνπζηάζηεθε ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην. Η παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλεη ηελ φζν πην 

δπλαηή πηζηή απφδνζε ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, κε ηελ 

παξάιιειε θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εξεπλήηξηαο, ψζηε λα ζηνηρεηνζεηεζεί ε εξκελεία 

ηνπο ζηε ζπλέρεηα. Σα επξήκαηα παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα νκαδνπνηεκέλα ζηνπο 

4 άμνλεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ (βι. 4.5). 

5.1 Πξώηνο άμνλαο: Η επνπηεία ησλ ζπκβνύισλ θαη 

ςπρνζεξαπεπηώλ/ηξησλ ζηνπο ρώξνπο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο: παξνύζα 

θαηάζηαζε. 

Η θαηαγξαθή ηεο άπνςεο ησλ ηδίσλ ησλ επνπηψλ/ηξησλ αλαθνξηθά κε ηε 

ζεζκηθή θαηνρχξσζε, ηελ εθαξκνγή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο επνπηείαο ζηνπο ρψξνπο 

ςπρνθνηλσληθήο πγείαο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο ζπλζέηνπλ γηα πξψηε θνξά 

ηελ εηθφλα γηα ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο ζηε ρψξα καο.  Απφ ηελ αλάιπζε ησλ φζσλ 

ιέρζεθαλ απφ ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο επφπηεο/ηξηεο, πξνέθπςαλ νη αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο ζεκάησλ: 1. Η επηθξαηνχζα  θνπιηνχξα  φζνλ αθνξά ηε δηάδνζε ηεο 

επνπηείαο ζηνπο ρψξνπο ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο, 2. Η δηάδνζε ηεο επνπηείαο ζε 

ρψξνπο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο θαη  3. Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε 

ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο επνπηείαο. 

5.1.1 Η επηθξαηνύζα  θνπιηνύξα όζνλ αθνξά ηε δηάδνζε ηεο επνπηείαο  

Έλα απφ ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ζπδεηήζεθε κε ηνπο/ηηο επαγγεικαηίεο 

ςπρηθήο πγείαο είλαη αλ ππάξρεη ζεζκηθή ή/θαη λνκηθή πξφβιεςε γηα ηελ άζθεζε ηεο   

επνπηείαο ζηνπο ρψξνπο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο θαη αλ εθαξκφδεηαη σο δηαδηθαζία. 

Οη πεξηζζφηεξνη/εο δήισζαλ φηη δελ πθίζηαηαη λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ λα 

αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο επνπηείαο θαη κε απηήλ ηελ έλλνηα δελ είλαη 

ζεζκνζεηεκέλε. Παξφια απηά, ππάξρνπλ ππνδεηγκαηηθέο δνκέο φπνπ εθαξκφδεηαη, 

ελψ ππάξρνπλ ζχκβνπινη θαη ςπρνζεξαπεπηέο/ηξηεο πνπ αλαδεηνχλ κε δηθή ηνπο 

πξσηνβνπιία εμσηεξηθή επνπηεία. Άιισζηε, ηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα ζην ρψξν ηεο 

ςπρνθνηλσληθήο πγείαο δελ είλαη λνκηθά θαηνρπξσκέλα θαη επαθίεληαη ζηελ 
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ππεπζπλφηεηα θαη ζνβαξφηεηα κε ηελ νπνία νη ίδηνη/εο νη εξγαδφκελνη/εο 

αληηκεησπίδνπλ ην έξγν ηνπο. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη/εο επφπηεο/ηξηεο δελ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη/εο απφ ην βαζκφ δηάδνζεο ηεο επνπηείαο θαη εληνπίδνπλ ιφγνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη ηφζν κε ην ειιηπέο ζεζκηθφ πιαίζην, φζν κε ηελ επηθξαηνχζα θνπιηνχξα 

ζην ρψξν ηεο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο  νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά ζηελ 

άζθεζε ηεο επνπηείαο.  

Η αλππαξμία ζεζκηθνχ πιαηζίνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηνπο/ηηο 

πεξηζζφηεξνπο/εο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο. «Θεζκνζεηεκέλν δελ είλαη.… Σψξα ζηα 

πιαίζηα ηεο ςπρνζεξαπείαο ζην ειιεληθφ ΦΔΚ, δελ ππάξρεη θάηη πνπ λα κηιάεη γηα 

επίβιεςε…. (ΔΠ15), «Παξφιν πνπ αθνχγεηαη ε έλλνηα ηεο επνπηείαο, λνκίδσ φηη επί 

ηεο νπζίαο δελ παξέρεηαη πξαγκαηηθά έηζη φπσο ρξεηάδεηαη» (ΔΠ4), « Με ηελ έλλνηα 

ηεο επίβιεςεο έηζη φπσο ηε ιέκε, δειαδή κηα εβδνκαδηαία ζπλάληεζε, … ηα 

πεξηζηαηηθά ζνπ θηι. … φρη, δελ ππάξρεη απηή ε δηαδηθαζία» (ΔΠ8).  

 Η ηαχηηζε ηεο επνπηείαο κε ηε δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν, απφξξνηα ηεο 

έιιεηςεο ηεο ζεζκνζέηεζεο απηνχ ηνπ ξφινπ, αλαθέξεηαη σο έλαο βαζηθφο ιφγνο γηα 

ηε κε εθαξκνγή ηεο. «…πνιιέο θνξέο φηαλ κηινχλ γηα επνπηεία ν λνπο ησλ 

αλζξψπσλ πεγαίλεη ζηνλ ειεγθηηθφ κεραληζκφ, ην φηη ν επφπηεο είλαη θάπνηνο ν 

νπνίνο ειέγρεη αλ έθαλεο θάηη ζσζηά ή φρη..» (ΔΠ4),  «..κπεξδεχεηαη κε ηε δηνίθεζε 

… έρεη αζάθεηεο φηαλ πξνζπαζείο λα ην απνζαθελίζεηο κε φξνπο δηνίθεζεο …» 

(ΔΠ3).  

Αθφκα θαη ζε εθείλνπο ηνπο θνξείο φπνπ ππάξρεη ε πξφβιεςε ηεο επνπηείαο 

δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε ζηνπο/ζηηο ίδηνπο/εο ηνπο επφπηεο/ηξηεο φζνλ αθνξά ην ξφιν 

ηνπο, εθφζνλ νη ίδηνη/εο είλαη ηαπηφρξνλα θαη πξντζηάκελνη/εο ησλ ζπκβνχισλ. 

«Μπνξνχλ λα κπεξδεχνπλ λνκίδσ θαη ηνλ επφπηε, γηαηί εθ ησλ πξαγκάησλ αλ είλαη 

αο πνχκε ζε κηα ζέζε, ηεξαξρηθά πην πάλσ, θαιείηαη θαη λα ειέγμεη θαη λα 

αμηνινγήζεη θαη λα ππνδείμεη, θάηη πνπ κπνξεί λα κελ είλαη ηφζν ζπκβαηφ κε ηελ 

επνπηεία» (ΔΠ12). 

πσο νξηζκέλνη/εο επφπηεο/ηξηεο εληνπίδνπλ, ηειηθά ε επνπηεία αζθείηαη πην 

εχθνια άηππα, δειαδή ρσξίο πξνθαζνξηζκέλν πιαίζην. «… ην έλα πξνο έλα… πνπ 

έξρεηαη ρσξίο πξνγξακκαηηζκφ .. Δίηε έξρεηαη απφ κφλνο ηνπ θαη ιέεη ζε θάπνηνλ 

επηζηεκνληθά ππεχζπλν …. πνπ είλαη νη πην παιηνί θαη νη πην έκπεηξνη….» (ΔΠ14). 

Αξθεηνί/εο επφπηεο/ηξηεο εληνπίδνπλ φηη ε έιιεηςε ζεζκηθήο θαηνρχξσζεο ηεο 

επνπηείαο αληαλαθιά ηε γεληθφηεξε ππνβάζκηζε ηνπ ρψξνπ ηεο ςπρνθνηλσληθήο 
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πγείαο. Γηαπηζηψλνπλ φηη πνιιέο δηαδηθαζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πηζηνπνίεζε 

ησλ ςπρνζεξαπεπηψλ/ηξηψλ, δελ είλαη λνκηθά θαηνρπξσκέλεο θαη φηη εηδηθά ζήκεξα 

πνπ νη ειιείςεηο ζε πφξνπο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη κεγάιεο, ε επνπηεία 

αληηκεησπίδεηαη κάιινλ σο πνιπηέιεηα. πσο ραξαθηεξηζηηθά ιέλε: «Γηαηί ιπζήθαλ 

φια ηα ππφινηπα ηνπ ρψξνπ καο θαη ζέινπκε θαη ηνχην ηψξα. .. Δδψ ηελ άδεηα δελ 

έρνπκε μεθαζαξίζεη. Γηα ηηο εηδηθφηεηεο. Σελ επνπηεία ζα ζθέθηνληαλ απηνί;» 

(ΔΠ18),  «… γηαηί δελ είλαη δνκεκέλν ην ςπρνθνηλσληθφ… ε παξνρή 

ςπρνθνηλσληθψλ ππεξεζηψλ» (ΔΠ11), «..θαη γεληθφηεξα, ζπλνιηθφηεξα άκα ην δεηο, ε 

ςπρηθή πγεία, δελ είλαη έλαο ρψξνο πνπ δφζεθε …ηδηαίηεξε έκθαζε, πξνζνρή, γηα λα 

κπνξέζνπκε λα γίλνπλε ηέηνηνπ είδνπο δξάζεηο. πλ ην φηη έρσ ηελ αίζζεζε, φηη 

απηνχ ηνπ είδνπο ε ππεξεζία, ζεσξείηαη θαη πνιπηέιεηα» (ΔΠ7), «… εδψ άιια θαη 

άιια δε γίλνληαη.. » (ΔΠ2). 

χκθσλα κε ηνπο/ηηο επφπηεο/ηξηεο, θαζνξηζηηθή είλαη ε ειιηπήο παηδεία  πνπ 

ππάξρεη φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο επνπηείαο. Οη 

εξσηψκελνη/εο αλαθέξνπλ φηη νη άλζξσπνη ζηε ρψξα καο δελ έρνπλ κάζεη λα 

«αλνίγνληαη» ζε πην πξνζσπηθά ζέκαηα, δελ έρνπλ κάζεη λα δεηνχλ βνήζεηα θαη φηη 

ηνπο κεηαθέξεηαη ε αίζζεζε φηη πξέπεη λα ηα θαηαθέξλνπλ κφλνη/εο ηνπο, κε ηηο δηθέο 

ηνπο δπλάκεηο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο ζηάζεο είλαη λα κε δεηνχλ αλαηξνθνδφηεζε 

γηα ηα επαγγεικαηηθά ηνπο επηηεχγκαηα θαη λα απνθεχγνπλ αιιαγέο, αθφκα θαη αλ 

πξφθεηηαη γηα βειηησηηθέο αιιαγέο, ζηηο νπνίεο απνζθνπεί ε επνπηεία. «Γελ είκαζηε 

καζεκέλνη ζηελ Διιάδα, ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο.. είκαζηε θιεηζηνί, ελψ ππνηίζεηαη 

φηη είκαζηε εμσζηξεθείο θαη ηέηνηα, φηαλ πάεη λα καο αγγίμεη ζην πνιχ πξνζσπηθφ ή 

ζε επίπεδν νκάδαο, ν θάζε έλαο θιείλεηαη ζην θαβνχθη ηνπ» (ΔΠ16), «Ή ληψζεηο φηη 

εγψ μέξσ θαη ηα θάλσ φια. Καη δπζηπρψο ζηνπο ρψξνπο εθπαίδεπζεο, ηεο Διιάδαο..  

ζεσξψ φηη θαιιηεξγείηαη θαη κηα ηέηνηα αίζζεζε. Γεληθά ζε δηάθνξνπο ρψξνπο. 

Ξέξεηο  λα ηα θάλεηο. Μπνξείο λα ηα θάλεηο. Δίκαζηε νη θαιχηεξνη» (ΔΠ6),  «..ε ίζσο 

δελ έρνπκε ηφζν έληνλα ηελ πεπνίζεζε, ηελ επηζπκία ηνπ λα κάζσ θαη θάηη 

παξαπάλσ, λα πξνρσξήζσ πεξηζζφηεξν θιπ. Καη αθνχ θπιάλ ηα πξάγκαηα θαη 

γίλνληαη, ην αθήλνπκε έηζη» (ΔΠ5).  

Δλδηαθέξνλ έρεη ε δηαπίζησζε, πνπ επαλαιακβάλεηαη απφ αξθεηνχο/εο 

επφπηεο/ηξηεο, πσο ν δηζηαγκφο εθ κέξνπο ησλ ζπκβνχισλ λα αλαδεηήζνπλ επνπηεία 

θαη ζηήξημε ζην έξγν ηνπο, αληαλαθιά κηα γεληθφηεξε «ειιεληθή θνπιηνχξα»,  φπνπ 

εληνπίδεηαη κηα δπζθνιία ζηελ άζθεζε ηεο απηνθξηηηθήο, ζηνλ αλαζηνραζκφ θαη 
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ζηελ νκαδηθή ζπλεξγαζία: «… είλαη δήηεκα θνπιηνχξαο, ζαθέζηαηα… Γηα λα είλαη 

θαλείο ζεηηθφο ζηελ επνπηεία ρξεηάδεηαη λα ην έρεη κάζεη σο δηαδηθαζία θαη λα είλαη 

αλνηρηφο ζηελ απηνβειηίσζε» (ΔΠ7),  «Ννκίδσ φηη δελ είλαη ζηελ θνπιηνχξα καο … 

Η απηνθξηηηθή. Γηαηί φηαλ ζα βξεζείο ζε έλα πιαίζην πνπ ζα πξέπεη λα κηιήζεηο θαη 

πηζαλφλ λα πεηο θαη πξάγκαηα, ηα νπνία ζνπ είλαη θαη δχζθνια» (ΔΠ10).  

Καη βέβαηα, θαζψο πξφθεηηαη γηα επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο, 

ππεηζέξρνληαη θαη ςπρνινγηθέο εξκελείεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θφβν ηεο έθζεζεο, 

ηε ληξνπή θαη ηελ αίζζεζε αδπλακίαο πνπ ελδερνκέλσο ληψζεη ν/ε επαγγεικαηίαο 

πνπ δεηά ζπκβνπιεπηηθή επνπηεία γηα ην ςπρνζεξαπεπηηθφ έξγν πνπ αζθεί. «.. θαη ν 

πνιχο θφζκνο δελ θάλεη επνπηεία γηαηί θνβάηαη φηη ζα θξηζεί αλ θάλεη επνπηεία .. 

νπφηε ζα πσ κφλν απηά πνπ πάλε θαιά. Αο πνχκε δε ζα πσ ηηο δπζθνιίεο κνπ» 

(ΔΠ9), «…φηη άκα ζα πεηο ζα πάσ λα θάλσ επνπηεία ζα ζεσξνχλ ληξνπή αο 

πνχκε…» (ΔΠ16). 

Με πην ςπρνδπλακηθνχο φξνπο, ν θφβνο απηφο εξκελεχεηαη σο «αληίζηαζε» 

εθ κέξνπο ησλ ςπρνζεξαπεπηψλ/ηξηψλ ε νπνία ρξεηάδεηαη θαη ηνπο θαηάιιεινπο 

ρεηξηζκνχο γηα λα αληηκεησπηζηεί. «Γηα λα αξρίζεη.. λα εκπιέθεηαη θαη λα εθηίζεηαη 

θαη λα κηιάεη, πξέπεη λα θακθζεί ε αληίζηαζε, θαη ε αληίζηαζε θάκπηεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζεγγίζεηο. ρη κε πίεζε, φρη κε αληηπαξάζεζε, φρη κε επηθξηηηθά 

ζρφιηα, φρη κε εηξσλεία, έηζη; Με ζεβαζκφ, κε εθηίκεζε, θαη ν θάζε έλαο έρεη ην 

ρξφλν ηνπ» (ΔΠ14). 

 Καη ηειηθά, ππάξρνπλ εξκελείεο εθ κέξνπο ησλ επνπηψλ/ηξηψλ πνπ εζηηάδνπλ 

ζε πην πξαθηηθά ζέκαηα φζνλ αθνξά ηελ ειιηπή δηάδνζε ηεο επνπηείαο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο εληνπίδνπλ φηη ππάξρεη ν θφβνο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε 

εξγαζηαθή αλαζθάιεηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά ζηελ αλαδήηεζε ηεο 

επνπηείαο. «…ε Θεζζαινλίθε είλαη κηθξή πφιε, ίζσο ε άλζξσπνη θνβνχληαη ην 

αληαγσληζκφ, ην λα κελ εθηεζνχλ…» (ΔΠ5).  «Δηδηθά ζε ρψξνπο, δνκέο πνπ κπνξεί 

λα αηζζάλνληαη απεηιή… απφ ηελ παξνπζία ελφο εμσηεξηθνχ επφπηε, ελφο 

επηβιέπνληα εμσηεξηθνχ, πνπ κπνξεί λα θάλεη κηα ζπλνιηθή θξηηηθή θαη λα έρεη κηα 

γλψκε… Απηφ λνκίδσ φηη απνηειεί ην κεγαιχηεξν εκπφδην, θαηά ηε δηθή κνπ γλψκε, 

ζηελ χπαξμε ηεο νπνηαζδήπνηε επνπηείαο» (ΔΠ13). 
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5.1.2  Η δηάδνζε ηεο επνπηείαο ζε ρώξνπο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο θαη 

εθπαίδεπζεο 

Παξφηη νη πεξηζζφηεξνη/εο επφπηεο/ηξηεο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη/εο απφ ηε 

δηάδνζε ηεο επνπηείαο, ζεσξψληαο ηελ ειιηπή, εληνχηνηο αλαγλσξίδνπλ φηη ππάξρνπλ 

ρψξνη ςπρνθνηλσληθήο πγείαο φπνπ πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο επνπηείαο θαη 

ςπρνζεξαπεπηέο/ηξηεο πνπ ηελ επηδεηνχλ. Άιισζηε θαη νη ίδηνη/εο αζθνχλ εδψ θαη 

ρξφληα επνπηεία. Ση θηλεηνπνηεί απηνχο ηνπο θνξείο λα πξνβιέςνπλ αληίζηνηρεο 

δηαδηθαζίεο θαη ηη παξαθηλεί ηνπο/ηηο ίδηνπο/εο ηνπο/ηηο εξγαδφκελνπο/εο λα δεηήζνπλ 

επνπηεία, είηε ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο ηνπο, είηε ηδησηηθά; Καηά ηε γλψκε ησλ 

επνπηψλ/ηξηψλ, νη ζπγθεθξηκέλνη ρψξνη θαη νη εξγαδφκελνη/εο μερσξίδνπλ γηα ηελ 

πνηνηηθή ηνπο δνπιεηά θαη γηα ηελ ππεπζπλφηεηα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνπλ ηελ 

άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, δεδνκέλν ην νπνίν είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ηελ 

εηζαγσγή ηεο επνπηείαο ζηελ πξαθηηθή ηνπο. «Απηφ πνπ μέξσ είλαη φηη ζηνπο … 

ζχγρξνλνπο ζεξαπεπηηθνχο ρψξνπο ηνπ ςπρηαηξείνπ, δειαδή ηα θέληξα ςπρηθήο 

πγείαο ..πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηε ζεξαπεπηηθή νκάδα, ζηε ιεηηνπξγία … πνπ είλαη 

ζχκθσλε κε ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο… ππάξρνπλε ηέηνηνη ρψξνη 

επνπηείαο» (ΔΠ6),  «Θεσξψ φηη ζε …. ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο πνπ έρνπλ έλα πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη δνπιεχνπλ πνηνηηθά θαη ζεξαπεπηηθά, εθεί ε επνπηεία είλαη 

νξγαλσκέλε θαη θαηνρπξσκέλε» (ΔΠ4).   

ηνπο ρψξνπο απηνχο πξνβιέπεηαη ε επνπηεία σο θαιή πξαθηηθή, ελψ θαη ην 

είδνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ,  δειαδή ε ςπρνζεξαπεία θαη ε εξγαζία κε 

νκάδεο επλνεί ηελ αλάπηπμε ηεο επνπηείαο. «Η ππφζεζε είλαη φηαλ ζπζηήκαηα 

δνπιεχνπλ κε ηηο νκάδεο, πξνζθαινχλ ηνπο αλζξψπνπο πην εχθνια ζε δηαδηθαζίεο 

αλαθνχθηζεο ή εμέιημεο ή νηηδήπνηε… ζν πεξηζζφηεξν κπιέθνληαη νκάδεο, ζε 

ζρέζε κε πξφζσπα θαη ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα κπνξεί λα απμάλεηαη θαη απηή ε 

αλάγθε ηεο επηθνηλσλίαο γηαηί θαη ε επνπηεία είλαη επηθνηλσλία» (ΔΠ3).  

Αληίζεηα, ζε ρψξνπο ηεο ςπρηθήο πγείαο φπνπ δελ παξέρεηαη ςπρνζεξαπεία 

δελ ππάξρεη ε πξφβιεςε γηα επνπηεία: «Αιιά ζηηο ςπρηαηξηθέο θιηληθέο… πηζηεχσ 

φηη δελ ππάξρεη γηαηί δελ εζηηάδνπλ ζηελ ςπρνζεξαπεία θαζφινπ. Δίλαη πνιχ 

ηαηξνθεληξηθφ …» (ΔΠ14). 

ζνλ αθνξά ην εξψηεκα πνηνη ζπγθεθξηκέλνη θνξείο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο 

εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο επνπηείαο, ε κφλε δηαθξηηή θαηεγνξία θνξέσλ απφ ηηο 

δειψζεηο ησλ επνπηψλ/ηξηψλ,  είλαη νη δεκφζηνη θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 
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πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηνμηθνεμάξηεζεο. Οη εξγαδφκελνη/εο ζηνπο 

ρψξνπο απηνχο  πεξηγξάθνπλ φηη ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο επνπηείαο 

ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο πξαθηηθήο ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο 

δειψζεηο ησλ άιισλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. «Καη γηα λα είκαη εηιηθξηλήο νη 

κφλεο δνκέο πνπ έρσ αληηιεθζεί φηη έρνπλ έλα ζχζηεκα επνπηείαο, είλαη απηέο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηα λαξθσηηθά» (ΔΠ4),  «Ναη, μέξσ φηη ηα Κέληξα Πξφιεςεο έρνπλ 

ηέηνηεο δηαδηθαζίεο… θαη ηα Θεξαπεπηηθά Πξνγξάκκαηα γηα εμαξηεκέλνπο» (ΔΠ3). 

χκθσλα κε ηνπο/ηηο πεξηζζφηεξνπο/εο επφπηεο/ηξηεο, ν ρψξνο ζηνλ νπνίν 

είλαη αδηακθηζβήηεηε ε άζθεζε ηεο επνπηείαο, είλαη ν ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

ςπρνζεξαπεία. Οη θνξείο πνπ παξέρνπλ ςπρνζεξαπεπηηθή εθπαίδεπζε θαη 

πηζηνπνίεζε ζηε ζπλέρεηα, δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί, αθνινπζψληαο ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ ζέηνπλ νη αληίζηνηρνη ζχιινγνη θαη νη επαγγεικαηηθέο ηνπο ελψζεηο (βιέπε Κεθ. 

1.4.1),  πξνβιέπνπλ ηελ άζθεζε ηνπ ςπρνζεξαπεπηηθνχ έξγνπ κε ηελ επνπηεία 

ελφο/κηαο θαζνξηζκέλνπ/εο επφπηε/ηξηαο. Η επνπηεία απνηειεί κέξνο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλεο ψξεο επνπηείαο ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη λα 

ιάβεη ν/ε εθπαηδεπφκελνο/ε ζχκβνπινο θαη ςπρνζεξαπεπηήο/ηξηα. «… θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο, φπνπ εθεί ζεσξείηαη θαη ππνρξέσζε … είλαη πηα έλα 

Δπξσπατθφ standard θαηαθηεκέλν, φηη πέξα απφ ηελ ζεσξία, πέξα απφ ηελ θιηληθή 

πξάμε, πέξα απφ ηελ αηνκηθή, δηθή ζνπ ςπρνζεξαπεία, ρξεηάδεηαη θαη επνπηεία γηα λα 

γίλεηο έλαο νινθιεξσκέλνο ςπρνιφγνο, ςπρίαηξνο, ςπρνζεξαπεπηήο ζην ρψξν.» 

(ΔΠ6),  «…ζην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο γηα παξάδεηγκα είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ 

θαη ζαξάληα ψξεο νκαδηθήο επνπηείαο…. θαη είθνζη ψξεο αηνκηθήο επνπηείαο..» 

(ΔΠ17).  

Αληίζηνηρε εηθφλα παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπφκελσλ 

ςπρηάηξσλ, φπνπ πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία ηεο επνπηείαο. «ζν αθνξά ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, ηνπο εηδηθεπφκελνπο, εδψ κέζα έρεη δχν επφπηεο ν θάζε έλαο.. » 

(ΔΠ 15).  

 Μεηά ηε ιήμε ηεο εθπαίδεπζή ηνπο φκσο, δελ είλαη δεδνκέλν φηη φινη/εο νη  

ζχκβνπινη θαη ςπρνζεξαπεπηέο/ηξηεο ζα ζπλερίζνπλ λα επηδηψθνπλ λα βξίζθνληαη ζε 

επνπηεία.  Καηά ηε γλψκε ησλ επνπηψλ, νη επαγγεικαηίεο πνπ αλαδεηνχλ δηα βίνπ 

επνπηεία είλαη εθείλνη/εο πνπ αληηκεησπίδνπλ κε ζνβαξφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα ην 

έξγν ηνπο. «Απηνί πνπ αζρνινχληαη ζνβαξά ην θάλνπλε» (ΔΠ17),  «Ννκίδσ, είλαη 

πεξηζζφηεξν κηα αίζζεζε επζχλεο θαη κηα αίζζεζε δηάζεζεο γηα κάζεζε» (ΔΠ9), 



69 
 

«Γηα κέλα, κέζα ζηε δηαδηθαζία… ηεο ζεξαπεπηηθήο πξάμεο ζνπ, είλαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν αλαγθαίν. Γηαηί ηφηε θξίλεζαη θαζεκεξηλά θαη έξρεζαη αληηκέησπνο κε 

κηα ζεηξά απφ θαηαζηάζεηο, είηε ζε αηνκηθέο ζεξαπείεο πνπ παξέρεηο είηε ζηηο νκάδεο,  

πνπ δελ ηηο έρεηο ζθεθηεί, δελ ηηο έρεηο αληηκεησπίζεη θαη εθεί ρξεηάδεηαη απηφ» (ΔΠ6). 

5.1.3 Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιύηεξε ζεζκηθή θαηνρύξσζε ηεο επνπηείαο 

Αλαγλσξίδνληαο ηελ ειιηπή θαηνρχξσζε ηεο επνπηείαο ζηνπο ρψξνπο 

ςπρνθνηλσληθήο πγείαο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ θαιχηεξε ζεζκνζέηεζή  ηεο,  

δεηήζεθε απφ ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνηάζεηο θαη ηδέεο 

ηνπο ζηελ θαηεχζπλζε απηή.  

ην εξψηεκα αλ ζα βνεζνχζε ε ζεζκνζέηεζε ηεο επνπηείαο σο ππνρξεσηηθήο 

δηαδηθαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο ησλ ζπκβνχισλ θαη 

ςπρνζεξαπεπηψλ/ηξησλ (φπσο πξνβιέπεηαη ζε αληίζηνηρεο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο 

ζηελ Απζηξαιία ή ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην), νη πεξηζζφηεξνη/εο ήηαλ αξλεηηθνί/έο. 

Αληί απηνχ πξνηείλνπλ λα δνζεί έκθαζε ζηελ ελεκέξσζε ησλ επαγγεικαηηψλ 

ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηεο επνπηείαο,  θαη παξάιιεια ζηε κεγαιχηεξε 

επαηζζεηνπνίεζή ηνπο φζνλ αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζην έξγν ηνπο. « .. πην πνιχ κέζα απφ 

ηελ επαηζζεηνπνίεζε, γλσζηνπνίεζε θαη ηε δηεθδίθεζε απηνχ ηνπ ξφινπ ελεξγά, θαη 

ηελ παξφηξπλζε ησλ αλζξψπσλ λα αλαδεηνχλ επνπηεία, θαηά θχξην ιφγν εληφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζην νπνίν εξγάδνληαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ παξέρεηαη 

ηνπιάρηζηνλ λα πξνζπαζήζνπλ λα ην δηεθδηθήζνπλ εθηφο θνξέα» (ΔΠ4), «…  αλ νη 

άλζξσπνη κάζνπλ ην πφζν βνεζεηηθφ θαη αλαθνπθηζηηθφ είλαη φιν απηφ… ζα ην 

δεηήζνπλ θαη πεξηζζφηεξν. … αλ ππήξρε κεγαιχηεξε ελεκέξσζε πάλσ ζηα 

πιενλεθηήκαηα, λνκίδσ φηη απηφ ζα βνεζνχζε.» (ΔΠ5).  

Δπίζεο, ζεσξνχλ φηη κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζπκβνχισλ ζα κπνξνχζε 

λα δεκηνπξγεζεί έλα πην επλντθφ θιίκα γηα ηελ ελεξγή αλαδήηεζε ηεο επνπηείαο εθ 

κέξνπο ηνπο. «Δλδερνκέλσο κέζα απφ ηνπο δηάθνξνπο θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε 

ηελ εθπαίδεπζε εηδηθψλ θαη παλεπηζηεκίσλ λα ζεζκνζεηήζνπλ δηάθνξα πξάγκαηα … 

κε κεγαιχηεξε επζχλε γηα θάζε επαγγεικαηία» (ΔΠ17), «.. ηη ζα βνεζνχζε; Δγψ 

πηζηεχσ ε εθπαίδεπζε. … Αθξηβψο απηφ, γηα ηελ αλάγθε ηεο επνπηείαο. …» (ΔΠ14). 
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 5.2 Γεύηεξνο άμνλαο:  Η εκπεηξία ησλ επνπηώλ/ηξηώλ από ηελ 

άζθεζε ηεο επνπηείαο 

Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ε θαηάζεζε ηεο πξνζσπηθήο 

εκπεηξίαο ησλ επνπηψλ/ηξηψλ φζνλ αθνξά ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο, ην πψο 

αληηιακβάλνληαη δειαδή νη ίδηνη/εο ηελ επνπηεία θαη ην ξφιν ηνπο, ην πνηνο είλαη 

θαηά ηε γλψκε ηνπο ν ζηφρνο ηεο επνπηείαο θαη πνηεο κεζφδνπο αθνινπζνχλ. Καζψο 

δελ ππάξρνπλ πξνδηαγξαθέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηε ρψξα καο γηα λα ηηο 

αθνινπζήζνπλ – πέξα απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ςπρνζεξαπεία - 

πξφθεηηαη γηα κηα πξσηφηππε θαη πξσηνπφξα ελαζρφιεζε θαηά ηελ νπνία νη ίδηνη νη 

επφπηεο/ηξηεο δηακνξθψλνπλ ηηο πξαθηηθέο θαη ηε κεζνδνινγία, δεκηνπξγψληαο έλα 

θαηλνχξην πεδίν ππεξεζηψλ ζην ρψξν ηεο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο. Απφ ηελ αλάιπζε 

ησλ φζσλ ιέρζεθαλ απφ ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο επφπηεο/ηξηεο, πξνέθπςαλ νη 

αθφινπζεο θαηεγνξίεο ζεκάησλ: 1. Πψο νξίδνπλ νη επφπηεο/ηξηεο ηελ άζθεζε ηεο 

επνπηείαο. 2. Πψο νξίδνπλ νη επφπηεο/ηξηεο ην ξφιν ηνπο, 3. Πψο νξίδνπλ νη 

επφπηεο/ηξηεο ην ζηφρν ηεο επνπηείαο θαη 4. Η κεζνδνινγία ησλ επνπηψλ/ηξηψλ.    

5.2.1 Πώο νξίδνπλ νη επόπηεο/ηξηεο ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο 

Οξίδνληαο νη ίδηνη/εο νη επφπηεο/ηξηεο ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο, μερσξίδνπλ 

ηελ εθπαηδεπηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ηεο δηάζηαζε, δηαθξίλνπλ δχν δηαθνξεηηθά 

επίπεδα επηθέληξσζεο φζνλ αθνξά ζην πεξηερφκελν ηεο επνπηείαο θαη ηνλίδνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο επνπηείαο σο επθαηξία γηα αλαηξνθνδφηεζε θαη αλαζηνραζκφ.  

Η πην επηθξαηνχζα άπνςε ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο επνπηείαο, αλεμάξηεηα 

απφ ην ρψξν εθαξκνγήο ηεο,  είλαη φηη πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία ζπλερηδφκελεο 

εθπαίδεπζεο πνπ αθνξά θπξίσο ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ επνπηεπφκελσλ. 

Πξνθαλψο ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ παξέρνπλ εθπαίδεπζε ζηελ ςπρνζεξαπεία, ε 

επνπηεία σο δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο είλαη πην αλαγλσξίζηκε. Χζηφζν,  ε έκθαζε 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ – καζεζηαθφ ραξαθηήξα ηεο επνπηείαο ζπλαληάηαη θαη ζε ρψξνπο  

θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνζεξαπείαο.  Υαξαθηεξηζηηθά νη 

επφπηεο/ηξηεο απαληνχλ ζην εξψηεκα ‘Πψο νξίδεηε εζείο ηελ επνπηεία’: «.. γηα κέλα 

έρεη πνιιά ζηνηρεία ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο. Γηαηί θαηά ηελ επνπηεία… 

κεηαθέξεηο ζηνλ άιινλ θαη πξάγκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζεσξία, κε ην πψο 

ηελ θαηαλνείο εζχ, πσο ηελ θαηαλννχλε άιινη. Οπφηε είλαη θαη κηα δηαδηθαζία 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο» (ΔΠ12), «Ναη εθπαηδεχεηο, φρη κε ηνλ ηππηθφ ηξφπν κε 
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θάπνην πξσηφθνιιν φπνπ θάπνηνο ζα πάξεη έλα πηζηνπνηεηηθφ, αιιά φηαλ ζπδεηάο 

ιχζεηο, φηαλ αλαιχεηο έλα πξφβιεκα θαη ζπδεηάο ηηο πηζαλέο ιχζεηο είλαη κηα 

δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ζηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ» (ΔΠ3), «… βαζηθά γηα κέλα είλαη 

κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνιχ αλαγθαία ζηε δηθή καο θαζεκεξηλή πξαθηηθή 

θιηληθή…» (ΔΠ6). 

Παξφκνηα βαξχηεηα δίλνπλ νη επφπηεο/ηξηεο ζηε ζεψξεζε ηεο επνπηείαο σο 

ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο/ε επνπηεπφκελνο/ε αλαδεηά ηελ επνπηεία γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληά θαηά ηελ άζθεζε 

ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ ηνπ/ηεο έξγνπ ή ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ ελδερνκέλσο έρεη ζην 

ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπ/ηεο κε ζπλαδέιθνπο ή/θαη ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ/ηεο.  Οη 

δπζθνιίεο απηέο αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο, κεξηθέο 

θνξέο φκσο εκπιέθνληαη θαη πξνζσπηθά δεηήκαηα. ην πιαίζην ηεο επνπηείαο ν/ε 

επνπηεπφκελνο/ε δεηά βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ή ελδερνκέλσο, απιά κηα 

δηαθνξεηηθή γλψκε απφ έλαλ/κηα πην έκπεηξν/ε επαγγεικαηία.  χκθσλα κε ηνπο/ηηο 

επφπηεο/ηξηεο:  «Δίλαη εθείλε ε δηαδηθαζία, εθείλνη νη ηξφπνη κέζα απφ ηνπο νπνίνπο 

θαλείο κπνξεί λα ιχζεη δεηήκαηα, είηε εξγαζηαθά είηε πξνζσπηθά δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ επίηεπμε ησλ επαγγεικαηηθψλ ζηφρσλ» (ΔΠ3), «..νη πεξηζζφηεξνη 

θέξλνπλε δχζθνια πεξηζηαηηθά, ή πεξηζηαηηθά ηα νπνία ηνπο θέξλνπλ ζε θάπνην φξην 

δηθήο ηνπο … ηθαλφηεηαο…» (ΔΠ9). 

Αξθεηνί απφ ηνπο/ηηο επφπηεο/ηξηεο δηαθξίλνπλ δχν επίπεδα ζηελ άζθεζε ηεο 

επνπηείαο. Σν έλα αθνξά ηε ζπκβνπιεπηηθή βνήζεηα φζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο θαη ηε 

κεζνδνινγία πνπ ν/ε επνπηεπφκελνο/ε ρξεζηκνπνηεί θαη ην δεχηεξν επίπεδν – εμίζνπ 

ζεκαληηθφ - αθνξά ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ςπρνζεξαπεπηή/ηξηαο θαη 

ζεξαπεπφκελνπ/εο. Μάιηζηα ε ίδηα ε επνπηηθή ζρέζε, κεηαμχ επφπηε/ηξηαο θαη 

επνπηεπφκελνπ/εο, κπνξεί λα αληαλαθιά ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο πνπ έρεη ν/ε 

ςπρνζεξαπεπηήο/ηξηα κε ηνλ/ηελ πειάηε/ηζζα ηνπ/ηεο.  πσο ιέλε νη ίδηνη/εο: «…ε 

επνπηεία παίξλεη ιίγν – πνιχ δχν κνξθέο. ην έλα είλαη πεξηζζφηεξν ηερληθφ θαη έρεη 

λα θάλεη κε ηηο ηερληθέο ηηο νπνίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ην δεχηεξν θνκκάηη 

… ε δηαρείξηζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηνλ ζεξαπεπηή θαη ζηνλ πειάηε» (ΔΠ1), «Η 

επνπηεία …. είλαη ηνπιάρηζηνλ ζε δχν επίπεδα. Σν πξψην είλαη ην πην πξαθηηθφ 

θνκκάηη πνπ αθνξά κηα αλαηξνθνδφηεζε ζε ζρέζε κε ηνπο άμνλεο ηεο δνπιεηάο πνπ 

θάλεη ν θνηλσληθφο επηζηήκνλαο…. θαη ε θπζηθά ε ζρέζε ηνπ κε ηνπο σθεινχκελνπο 

θάζε θνξά» (ΔΠ4).  
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Καη ηειηθά, κηα άιιε δηάζηαζε ηελ νπνία πεξηγξάθνπλ νη επφπηεο/ηξηεο σο 

ιεηηνπξγία ηεο επνπηείαο, είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε ηνπ/ηεο επνπηεπφκελνπ/εο σο 

πξνο ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ, ε νπνία δελ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν 

απαξαηηήησο, αιιά πεξηγξάθεηαη πεξηζζφηεξν σο κηα επθαηξία γηα αλαζηνραζκφ. 

«..είλαη κηα επθαηξία γηα ηνλ επαγγεικαηία λα επαλαζηνραζηεί επάλσ ζηε δνπιεηά 

ηνπ, έρεη κηα δηάζηαζε δειαδή κεηαζηνραζκνχ, κηα επθαηξία λα επαλεμεηάζεη ηηο 

παξεκβάζεηο ηνπ» (ΔΠ9),  «…ηεο βειηίσζεο ησλ ζρέζεσλ θαη βειηίσζεο ησλ ίδησλ 

ησλ αηφκσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ θαη ηεο εμέιημεο θαη ηεο 

λνεκαηνδφηεζεο φηη θάλσ θάηη κε θάπνην ζηφρν θαη κε θάπνην λφεκα. Απφ ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ παίξλεηο» (ΔΠ2). 

5.2.2 Πώο νξίδνπλ νη επόπηεο/ηξηεο ην ξόιν ηνπο 

Καζψο νη ίδηνη/εο νη επφπηεο/ηξηεο πεξηγξάθνπλ ην ξφιν ηνπο, πξνθχπηνπλ 

αξθεηέο δηαζηάζεηο νη νπνίεο ζπκπιεξψλνπλ ηνλ νξηζκφ πνπ νη ίδηνη/εο δίλνπλ ζηελ 

επνπηεία.  

Καη’ αξράο θάπνηνη δειψλνπλ φηη έγηλαλ άηππα επφπηεο/ηξηεο, δειαδή ρσξίο 

λα ηνπο αλαηεζεί ζαθψο απηή ε αξκνδηφηεηα ή ρσξίο λα δηεπθξηληζηεί ηη αθξηβψο 

ηνπο δεηηέηαη λα θάλνπλ θαη θπξίσο σο απνηέιεζκα δηθήο ηνπο πξσηνβνπιίαο  θαη 

δηάζεζεο. « Δγψ κε ηελ επνπηεία αζρνινχκαη απφ πάξα πνιχ λσξίο, άηππα, δειαδή 

κνπ δφζεθε ν ξφινο ηνπ επφπηε ρσξίο λα μέξσ θαλ πψο λα ηνλ αζθήζσ…» (ΔΠ4),  

«Ναη, άηππα… άηππα ην έθαλα…  ήηαλ ε δηθή κνπ ε δηάζεζε λα πεηξακαηηζηψ» 

(ΔΠ7). 

Πέξαλ ηνχηνπ, πεξηγξάθνπλ ην ξφιν ηνπ/ηεο επφπηε/ηξηαο σο εθείλνπ/εο πνπ 

είλαη πξφζπκνο/ε λα αληαπνθξηζεί ζην αίηεκα ηεο επνπηείαο (φπσο άιισζηε 

ζπκβαίλεη θαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία). Σν αίηεκα ηεο επνπηείαο φκσο 

ρξεηάδεηαη λα εθπνξεχεηαη θαη΄ εμνρήλ απφ ηνλ/ηελ επνπηεπφκελν/ε ψζηε λα είλαη 

θαη νπζηαζηηθή ε επνπηεία. πσο ραξαθηεξηζηηθά ιέλε: «….γηαηί εγψ λνκίδσ φηη 

επνπηεία δε γίλεηαη κε ην δφξη, πξέπεη λα ην ζέιεη ν άιινο, ….δειαδή αλ ν άιινο 

είλαη αξλεηηθφο, θαηαληάεη έιεγρνο απιά, ράλεη ηελ έλλνηα ηεο ππνζηήξημεο ….» 

(ΔΠ2),  «Δπράξηζην είλαη λα ην ζέιεη… λα βιέπεηο φηη θαη ν άιινο ην ζέιεη θαη είλαη 

κηα δσληαλή δηαδηθαζία» (ΔΠ16). 

Έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ ξφινπ ηνπ/ηεο επφπηε/ηξηαο είλαη φηη έρεη ηελ 

απαηηνχκελε απνζηαζηνπνίεζε ψζηε λα κπνξεί λα εθθέξεη κηα πην αληηθεηκεληθή 

άπνςε, σο κηα εμσηεξηθή καηηά ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη 
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ςπρνζεξαπείαο. Η εμσηεξηθή απηή καηηά βνεζά ψζηε λα αλαγλσξηζηνχλ ζέκαηα, 

ελδερνκέλσο «ηπθιά ζεκεία» πνπ ν/ε ίδηνο/α ν/ε επνπηεπφκελνο/ε δελ 

αληηιακβάλεηαη:  «… ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απηφ ην ηξίην κάηη, κπνξεί λα βιέπεη 

πξάγκαηα πνπ δελ βιέπεη ν ίδηνο ν ζεξαπεπηήο» (ΔΠ8),  «… έλα εμσηεξηθφ κάηη ζα 

έιεγα είλαη πην θαζαξφ λα δεη δηάθνξεο ζπλζήθεο θαη θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχπηνπλε κέζα ζε έλα πξφγξακκα, πνπ εζχ πνπ είζαη κέζα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

δελ κπνξείο λα αληηιεθζείο» (ΔΠ6). 

Καη ηειηθά,  έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ άζθεζε ηνπ ξφινπ ηνπ/ηεο 

επφπηε/ηξηαο είλαη φηη απηφο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

ηνπ/ηεο επνπηεπφκελνπ/εο · ελψ ζηνπο/ζηηο πην αξράξηνπο/εο ν ξφινο είλαη 

πεξηζζφηεξν θαζνδεγεηηθφο ζηνπο/ζηηο πην έκπεηξνπο/εο γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

ζπκβνπιεπηηθφο.  

Οη λένη επαγγεικαηίεο, ιφγσ αλαζθάιεηαο δεηνχλ βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ζε 

πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηνκείο θαη σο εθ ηνχηνπ νη επφπηεο/ηξηεο πεξηγξάθνπλ ζε 

απηήλ πεξίπησζε ην ξφιν ηνπο πην θαζνδεγεηηθφ, ζα λα ρξεηάδεηαη λα ηνπο «θξαηάλ 

απφ ην ρέξη». «… ηα παηδηά πνπ είλαη ζηελ αξρηθή θάζε, θαη’ αξράο αηζζάλνληαη ηελ 

πίεζε, ηελ ππνρξέσζε λα κνπ πνπλ ηα πάληα φζα ζπδεηήζεθαλ θαη ππάξρεη πνιχ 

κεγάιε αλαζθάιεηα» (ΔΠ1),  «Οη αξράξηνη ζαθψο θαη ζέινπλ πνιχ πεξηζζφηεξν λα 

ηνπο θξαηήζεηο ην ρέξη, ή θαη κπνξεί λα θέξνπλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξα ζέκαηα 

πξνζσπηθά» (ΔΠ9). 

ηαλ  νη επνπηεπφκελνη/εο έρνπλ πιένλ απνθηήζεη κεγαιχηεξε εκπεηξία,  

δηαθνξνπνηείηαη θαη ν ξφινο ησλ επνπηψλ/ηξηψλ αλάινγα κε ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο 

ηνπο αλάγθεο θαη γίλεηαη πην ζπκβνπιεπηηθφο θαη ηζφηηκνο. Γηα αξθεηνχο/εο 

επφπηεο/ηξηεο ζε απηφ ην επίπεδν γίλεηαη θαη πην επράξηζην ην έξγν ηνπο. «Οη πην 

έκπεηξνη έρνπλ πην ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα θαη δεηήκαηα λα ιχζνπλ… ζην πψο ζα 

κπνξνχζαλε λα βειηηψζνπλε ηελ πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο, ζην πψο ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαπηχμνπλ θαηλνχξγηεο κεζνδνινγίεο..» (ΔΠ4),  «Με ηνπο πην έκπεηξνπο είλαη σξαίν 

γηαηί κεηά απφ έλα ζεκείν θαη πέξα, γίλεηαη ζε επίπεδν πιένλ consultative, δειαδή 

πην ζπκβνπιεπηηθφ. Δίλαη πνιχ ιηγφηεξνο ν δηθφο κνπ ν ξφινο σο ειεγθηή..» (ΔΠ9). 

5.2.3 Πώο νξίδνπλ ην ζηόρν ηεο επνπηείαο  

ηελ πξνζπάζεηα λα απνζαθεληζηεί αθφκα πεξηζζφηεξν ε πεξηγξαθή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επνπηείαο θαη  ν ξφινο ηνπο, ηέζεθε ζηνπο/ζηηο επφπηεο/ηξηεο ην 

εξψηεκα γηα ην ζηφρν ηεο επνπηείαο. ε ηη απνζθνπεί θαη πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ ηελ 
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αλαδεηθλχνπλ σο απαξαίηεηε δηαδηθαζία;  ην ζεκείν απηφ νη πεξηζζφηεξνη/εο δίλνπλ 

έκθαζε ζηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

θαζψο θαη ζηελ αλαγθαηφηεηα ζπλερνχο αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ θαη 

ςπρνζεξαπεπηηθνχ έξγνπ. Πνιινί απφ ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζεσξνχλ φηη 

έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο επνπηείαο είλαη λα ειέγρεη ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο ςπρνζεξαπείαο θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηά ηεο. Η 

δηαπίζησζε απηή αθνξά ηφζν ηνπο/ηηο επφπηεο/ηξηεο πνπ δνπιεχνπλ ζην πιαίζην ελφο 

θνξέα θαη έρνπλ ζπρλά ξφιν πξντζηακέλνπ/εο, φζν θαη ηνπο/ηηο επφπηεο/ηξηεο πνπ 

παξέρνπλ επνπηεία ηδησηηθά ζε επαγγεικαηίεο κε ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ δηνηθεηηθή 

ζρέζε.  Υαξαθηεξηζηηθά ιέλε: «ρη ηφζν κε ηε κνξθή ηνπ ειεγθηηθνχ ραξαθηήξα, 

αιιά φζν πεξηζζφηεξν κέζα απφ ην feedback θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ δίλεη ν 

εξγαδφκελνο κνηξαία ππάξρεη κηα πνηνηηθή αλαθνξά» (ΔΠ4),   «Έλα θνκκάηη έρεη λα 

θάλεη κε ην θαηά πφζν απηφο ν ζχκβνπινο κπνξεί λα παξέρεη κηα αμηφπηζηε βνήζεηα, 

φπνηα πξνζέγγηζε θαη λα αθνινπζεί, ζε έλαλ άλζξσπν πνπ ζα αλαδεηά ηε βνήζεηά 

ηνπ» (ΔΠ12). 

Αξθεηνί απφ ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο άιισζηε, ζεσξνχλ φηη ε επνπηεία 

είλαη κηα δηα βίνπ δηαδηθαζία πνπ ρξεηάδεηαη λα ζπλνδεχεη απαξαηηήησο ηελ άζθεζε 

ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ θαη ςπρνζεξαπεπηηθνχ έξγνπ φπσο άιισζηε ζπλαληάηαη ζε 

άιιεο ρψξεο, θπξίσο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία.  πσο ιέλε: «…. ζην εμσηεξηθφ 

ρξεηάδεηαη λα δειψζνπκε ηηο ψξεο επνπηείαο καο… είλαη άιιε λννηξνπία. Γειαδή 

επνπηεχεζαη γηα λα δηαηεξήζεηο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ζνπ ηδηφηεηα…» (ΔΠ9), 

«…ζηε  βξεηαληθή εηαηξία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, ε επνπηεία, θαίλεηαη λα είλαη κε 

πξννπηηθή δσήο. ζν είζαη ζην επάγγεικα…» (ΔΠ12). 

Σελ άπνςε απηή ηελ απνδεηθλχνπλ εκπξάθησο θαζψο πνιινί/εο απφ ηνπο/ηηο 

επφπηεο/ηξηεο,  είηε επνπηεχνληαη νη ίδηνη απφ ηνπο δηθνχο ηνπο επφπηεο/ηξηεο, είηε 

επηδεηνχλ ππνζηήξημε απφ ζπλαδέιθνπο ζε επίπεδν ζπλαδειθηθήο επνπηείαο 

αλεμάξηεηα απφ ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ δηαζέηνπλ.  «Δγψ έρσ είθνζη  

ρξφληα επαγγεικαηίαο, θαη έρσ ηξεηο επφπηεο. Γειαδή κνπ θαίλεηαη αδηαλφεην λα κελ 

θάλσ επνπηεία. Γηαηί ρξεηάδεηαη πάληα λα εμεηάδνπκε ηηο πξάμεηο καο.» (ΔΠ9),  

«Αιιά απαξαίηεην θαη γηα ηνπο παιηνχο, εγψ αλ δε ζπδεηήζσ κε ζπλαδέιθνπο, γχξσ 

ζην δίκελν αξρίδσ λα αηζζάλνκαη φηη θάηη κνπ ιείπεη. Γηαηί ππάξρνπλ πεξηζηαηηθά 

πνπ ζα θνιιήζνπκε, δελ ππάξρεη πεξίπησζε. ….. γηα κέλα ην ζεκαληηθφ είλαη λα 

κνηξάδνκαη, ηε ζθέςε κνπ, ην βάξνο κνπ, πνπ κνπ δεκηνπξγεί απηφ ην πεξηζηαηηθφ 
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πνπ θνιιάεη.» (ΔΠ18), «Σψξα ζεζκνζεηεκέλν εδψ δε γίλεηαη… αιιά θάπνηεο 

θνξέο… θάπνηεο θνξέο καδεπφκαζηε νη ηξεηο καο, φηαλ ππάξρεη θάπνηα δπζθνιία ζε 

θάηη εδψ θαη ην θνπβεληηάδνπκε.» (ΔΠ15). 

5.2.4 Η κεζνδνινγία ησλ επνπηώλ/ηξηώλ 

πσο αλαθέξζεθε ήδε, ε επνπηεία είλαη κηα ζρεηηθά πξφζθαηε δηαδηθαζία γηα 

ηνπο/ηηο ζπκβνχινπο, ελψ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο 

ζηελ επνπηεία ζήκεξα ζηε ρψξα καο. Αλακελφκελν είλαη νη επφπηεο/ηξηεο φηαλ 

αζθνχλ επνπηεία, λα βαζίδνληαη θπξίσο ζηε ςπρνζεξαπεπηηθή ηνπο εθπαίδεπζε θαη 

ζηε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κε ηνπο/ηηο πειάηεο/ηζζεο ηνπο. Δπηπιένλ, 

δεδνκέλνπ φηη ε επνπηεία ζπλνδεχεη ηελ εθπαίδεπζε ζε κηα ςπρνζεξαπεπηηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ νπνία νη επφπηεο/ηξηεο εθπαηδεχνπλ ηνπο/ηηο επνπηεπφκελνπο/εο 

ηνπο, είλαη αλακελφκελν λα  ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνπλ.  

Παξφηη δελ ππάξρνπλ πνιινί μεθάζαξεο αλαθνξέο ζηε κεζνδνινγία ηεο 

επνπηείαο, αξθεηνί/έο απφ ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο επηβεβαίσζαλ φηη, ε 

κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξνζνκνηάδεη κε ηε δηθή ηνπο ςπρνζεξαπεπηηθή 

πξνζέγγηζε: «Ναη, λαη.  Πεξίπνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν...» (ΔΠ8),  «ε έλα βαζκφ λαη, φηη 

είλαη ην ηερληθφ καδί κε ηε ζρέζε κε ηνπο επνπηεπφκελνπο» (ΔΠ1),  «Δίλαη πνιχ 

θνληά. Γελ είλαη ίδηα. Δίλαη πνιχ θνληά φκσο…. Με θάπνηεο αιιαγέο βέβαηα… 

«(ΔΠ7). 

Τπάξρεη θαη κηα δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζπλάθεηαο ζηε 

κεζνδνινγία θαζψο έλαο/κηα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο δίλεη έκθαζε 

κεγαιχηεξε ζην ξφιν θαη φρη ζηελ πξνζέγγηζε. «… πην πνιχ έρεη λα θάλεη ε επνπηεία 

κε ηνλ ξφιν, κε ηελ ζέζε, κε ην πψο δηαρεηξίδεηαη θαλείο ηε ζέζε, παξά κε ηελ 

πξνζέγγηζε..» (ΔΠ13). 

 ηελ πεξίπησζε δε ηνπ/ηεο επφπηε/ηξηαο πνπ έρεη εθπαηδεπηεί θαη ιάβεη 

πηζηνπνίεζε απφ θνξέα ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο, ππάξρεη 

ζαθήο αλαθνξά ζε γλσζηή κεζνδνινγία  επνπηείαο:  «.. εγψ αθνινπζψ πνιχ ην 

κνληέιν ησλ Hawkins &θαη Shohet , κε ηα 7 πξίζκαηα. Οπφηε απηφ ην εθαξκφδσ θαη 

ζε νκαδηθφ θαη ζε αηνκηθφ» (ΔΠ9). 

Πέξαλ ηνχηνπ, ην ζπλεζέζηεξν ζρήκα είλαη λα παξέρεηαη αηνκηθή επνπηεία 

πεξίπνπ θάζε 15 εκέξεο κε θάπνηεο εμαηξέζεηο φηαλ παξίζηαηαη αλάγθε ή εθφζνλ 

είλαη έηζη θαζνξηζκέλν απφ ην  πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο.  « ζπλήζσο.. κηα θνξά ζηηο 
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δχν εβδνκάδεο. Αλ ππάξρεη θάηη, αλ αληηκεησπίδνπλ κηα ηδηαίηεξα δχζθνιε πεξίνδν, 

ηφηε κπνξεί λα ηνπο δσ θαη δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα» (ΔΠ1), «Αλά δχν βδνκάδεο, 

απηφ είλαη έλα πξάγκα πνπ αθνινπζείηαη γεληθψο παγθφζκηα … εθηφο αλ έρεηο πνιχ 

δχζθνιν πεξηζηαηηθφ…. ηα δηεζλή standard είλαη πεξίπνπ 30 ψξεο αηνκηθή επνπηεία 

ζηελ εθπαίδεπζε» (ΔΠ18). 

Απφ αξθεηνχο/εο επφπηεο/ηξηεο αλαθέξεηαη φηη επηδηψθνπλ λα ζπλδπάδνπλ ηηο 

αηνκηθέο κε ηηο νκαδηθέο ζπλαληήζεηο επνπηείαο, ζεσξψληαο φηη νη νκαδηθέο 

ζπλαληήζεηο έρνπλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγηθή αληαιιαγή ηδεψλ, φπνπ ν/ε 

έλαο/κηα καζαίλεη απφ ηνλ/ηελ άιινλ/ε θαη παξέρεη ζηήξημε ζην/ε ζπλάδειθν. Η 

δηάζηαζε απηή δίλεηαη θπξίσο απφ φζνπο παξέρνπλ επνπηεία ζην πιαίζην ελφο θνξέα. 

«… ην πιενλέθηεκα είλαη φηη παξνπζηάδνληαο ν θάζε επηβιεπφκελνο ην πεξηζηαηηθφ 

ηνπ κπνξεί θαη δίλνληαη θάπνηεο ηδέεο εθηφο απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα θαη αληίζηνηρα νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα παίξλνληαο 

θάπνηεο ηδέεο απφ ην πεξηζηαηηθφ πνπ γίλεηαη θνπβέληα γηα ηελ επίβιεςε θαη κπνξνχλ 

λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη γηα ηα δηθά ηνπο πεξηζηαηηθά» (ΔΠ15). 

5.3 Σξίηνο Άμνλαο: Οη παξάγνληεο θαη ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο 

ζνλ αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ άζθεζε 

ηεο επνπηείαο,  νη πεξηζζφηεξνη/εο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο έρνπλ αξθεηά μεθάζαξεο 

απφςεηο νη νπνίεο αληαλαθιψληαη ζηηο ππνθαηεγνξίεο: 1. Θέκαηα πιαηζίνπ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο θαη 2. Οη πξνυπνζέζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα 

πιεξνχλ νη επφπηεο/ηξηεο. 

5.3.1 Θέκαηα πιαηζίνπ πνπ επεξεάδνπλ ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο  

Γχν είλαη ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ ηνλίδνπλ νη επφπηεο/ηξηεο φζνλ αθνξά ην 

πιαίζην ηεο επνπηείαο: ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ζπλαληήζεσλ επνπηείαο θαη ην ζαθή ηεο 

δηαρσξηζκφ απφ ηελ ςπρνζεξαπεία. Καη ηα δχν απηά ζέκαηα είλαη δνκηθά φζνλ 

αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επνπηείαο. Αξθεηνί/εο απφ ηνπο/ηηο 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο αλαθέξνπλ σο θαζνξηζηηθή ζπλζήθε γηα λα απνδψζεη ε 

δηαδηθαζία ηεο επνπηείαο, ηελ χπαξμε ελφο «ζπκβνιαίνπ» πνπ  ζα είλαη κηα μεθάζαξε 

ζπκθσλία φζνλ αθνξά ην ξφιν ηνπ/ηεο θαζελφο/θαζεκίαο, ηελ ηαθηηθφηεηα θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο επνπηείαο.  «Λνηπφλ δχν βαζηθά πξάγκαηα, είλαη ζπγθεθξηκέλε κέξα 

θαη ψξα θαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα» (ΔΠ15), «… θαη θαηά πφζν, 
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ηεξεί θαη κηα ηαθηηθφηεηα ζ’ απηέο ηηο ζπλαληήζεηο. Γηαηί δηαθνξεηηθά, είλαη απηφ 

πνπ ιέσ θη εγψ, ππξνζβεζηηθή. πνηε ππάξρεη αλάγθε, ηφηε.  Γελ ιεηηνπξγεί λνκίδσ 

έηζη» (ΔΠ7). 

Δπίζεο, σο κέξνπο ηνπ «ζπκβνιαίνπ» θαη σο απαξαίηεηε ζπλζήθε γηα ηελ 

επνπηεία είλαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ξφινπ ηεο απφ ηελ ςπρνζεξαπεία. χκθσλα κε 

ηνπο/ηηο επφπηεο/ηξηεο, είλαη ζεκαληηθφ θαη νη ίδηνη/εο λα επηδηψθνπλ λα 

δηαθνξνπνηνχλ ηελ επνπηεία απφ ηελ ςπρνζεξαπεία, δίλνληαο κελ ρψξν ζηελ 

έθθξαζε ησλ πξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ επνπηεπφκελψλ ηνπο, φηαλ απηά 

επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο ςπρνζεξαπείαο πνπ παξέρνπλ, θξαηψληαο φκσο 

ζπγθεθξηκέλα φξηα ζηελ αληηκεηψπηζε απηψλ.  πσο ραξαθηεξηζηηθά ιέλε: «Κξαηψ 

ηα φξηα θαη εθείλνη ηα θξαηνχλ ηα φξηα, αιιά ηαπηφρξνλα κέρξη ελφο βαζκνχ κπνξεί 

λα κνηξαζηνχλ θαη πξάγκαηα γηα δπζθνιίεο….. ρσξίο λα κπνπλ ζε πεξαηηέξσ 

ιεπηνκέξεηεο γηα ην ηη αθξηβψο ηνπο ζπκβαίλεη, αιιά ηνπιάρηζηνλ φηη κπνξεί λα 

ζπδεηνχλ δεηήκαηα ηα νπνία λα ρξεηάδνληαη λα ζθεθηνχλ πεξηζζφηεξν…..» (ΔΠ1), 

«Γειαδή είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δηαρσξηζηεί ε επνπηεία απφ ηε ζεξαπεία.. Να 

ππάξρεη .. έλαο ζαθήο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζην ηη κπνξεί λα θέξεη ν ζεξαπεπηήο.... 

Μπνξνχκε κφλν λα ην δνχκε ζε ζρέζε κε ην πψο ιεηηνπξγεί. ε ζρέζε κε ηνλ πειάηε 

θαη φρη ζε ζρέζε κε δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ πιηθφ. Κη απηφ είλαη ιεπηή γξακκή.» (ΔΠ9). 

5.3.2  Οη πξνϋπνζέζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα πιεξνύλ νη επόπηεο/ηξηεο 

Πέξα απφ ην πιαίζην πνπ επεξεάδεη ηε δηαδηθαζία ηεο επνπηείαο, νη 

επφπηεο/ηξηεο έρνπλ θαη πνιχ μεθάζαξεο απφςεηο γηα ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ρξεηάδεηαη 

λα πιεξνχλ. Πξνθαλψο, ε εκπεηξία θαη νη γλψζεηο πνπ έρεη έλαο/κηα επφπηεο/ηξηα 

είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζην ξφιν απηφ,  ελψ 

παξάιιεια ρξεηάδεηαη λα ελεκεξψλεηαη θαη λα ζπλερίδεη λα εθπαηδεχεηαη ν/ε ίδηνο/α 

ζπζηεκαηηθά. «…έλαο άλζξσπνο πνπ αζθεί επνπηεία ζα πξέπεη λα έρεη πξαγκαηηθά 

θαη κηα εκπεηξία παξαπάλσ απφ απηφλ πνπ επνπηεχεη»  (ΔΠ4), «Άπεηξν δηάβαζκα 

έρεη απηή ε ηζηνξία..» (ΔΠ 18), «…πξέπεη ζπλέρεηα λα ςάρλεζαη, λα δηαβάδεηο, λα 

είζαη πάληα, πλεπκαηηθά, επηζηεκνληθά δσληαλφο θαη up to date.» (ΔΠ16). 

Δπίζεο, αξθεηνί/εο απφ ηνπο επφπηεο/ηξηεο αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

λα εθπαηδεχεηαη θαλείο ζε απηφ ην ξφιν θαη λα έρεη θαη ηελ αλάινγε πηζηνπνίεζε ε 

νπνία ζα ζέηεη θξηηήξηα θαη πξνδηαγξαθέο. «…θαη είλαη θαη πηζηνπνηεκέλνη σο 

επφπηεο ελδερνκέλσο» (ΔΠ2),  «...λα ππάξρεη κηα πξνεγνχκελε εθπαίδεπζε ζηελ 
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επνπηεία, είηε ηππηθή είηε άηππα, λα ππάξρεη κηα κεζνδνινγία ε νπνία λα βνεζάεη ηνλ 

επφπηε λα νξγαλψλεη ην πιηθφ ηνπ θαη λα μέξεη ηνπο πέληε άμνλεο» (ΔΠ4). 

ην ίδην πλεχκα επίζεο, εθθξάδεηαη ε άπνςε φηη ε ίδηα ε δηαδηθαζία ηεο 

επνπηείαο θαιφ ζα είλαη λα επνπηεχεηαη: «γηα πνιιά ρξφληα. … έπαηξλα επνπηεία γηα 

ηελ επνπηεία..» (ΔΠ12), «Θα πξέπεη λα έρνπλ θαη απηνί κηα μεθάζαξε αλαθνξά 

αληίζηνηρα ζε έλαλ .. δηθφ ηνπο επφπηε, δειαδή λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απηή ε 

ππξακίδα... (ΔΠ4),  «Θα κπνξνχζε …  νη επφπηεο, …αλά κηθξέο νκάδεο, λα έρνπλ 

θάπνην, αλά θάπνηα δηαζηήκαηα..  θάπνηεο ζεζκνζεηεκέλεο ζπλαληήζεηο πνπ λα 

θνπβεληηάδνπλ ιίγν ηα πξνβιήκαηα, ή φηη κπνξεί λα βγεη απφ ηηο επνπηείεο πνπ έρνπλ. 

Απηφ ζα ήηαλ θαιφ.» (ΔΠ15). 

εκαληηθέο είλαη θαη νη δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη έλαο/κηα 

επφπηεο/ηξηα γηα λα κπνξεί λα αζθεί επνπηεία. ε επίπεδν πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ νη 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ηνλίδνπλ ην ζέκα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο σξηκφηεηαο θαη ηεο 

απμεκέλεο απηνγλσζίαο ηνπ/ηεο επφπηε/ηξηαο σο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

επηηπρή επνπηεία: «… δε λνκίδσ φηη είλαη ζέκα κφλν γλψζεσλ, αιιά πεξηζζφηεξν 

λνκίδσ φηη είλαη ζέκα δεμηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξείο … δεμηνηήησλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο σξηκφηεηαο» (ΔΠ2), «…ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα είλαη νη ίδηνη 

αξθεηά δνπιεπκέλνη σο άηνκα θαη σο πξνζσπηθφηεηαο» (ΔΠ4), «Πξέπεη ν ίδηνο λα 

έρεη ππνζηεί ςπρνζεξαπεία. Απηφ πνπ ιέκε λα έρεη εθπαηδεπηεί θαη πξαθηηθά θαη 

ζεσξεηηθά» (ΔΠ14). 

Δπίζεο, δεδνκέλνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα ηεο επνπηείαο ππάξρεη θαη ε 

αλαθνξά ζε «εθπαηδεπηηθέο» δεμηφηεηεο ηνπ/ηεο επφπηε/ηξηαο: «…ζα πξέπεη λα έρνπλ 

κεηαδνηηθφηεηα νπσζδήπνηε» (ΔΠ4), «..πξέπεη λα ην ρεηο απηφ, δειαδή λα αγαπάο ηε 

κεηάδνζε ζηνπο λεφηεξνπο, λα ην ραίξεζαη, λα ζε επραξηζηεί, θαη λα παίξλεηο πίζσ απ 

απηφ» (ΔΠ16). 

Οη πεξηζζφηεξνη/εο φκσο, εζηηάδνπλ ζηηο δεμηφηεηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη 

επηθνηλσλίαο ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη έλαο/κηα επφπηεο/ηξηα, ην νπνίν είλαη 

αλακελφκελν κηαο θαη πνιινί απφ ηνπο/ηηο επφπηεο/ηξηεο ζεσξνχλ φηη ε επνπηεία είλαη 

κηα ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία. Υαξαθηεξηζηηθά ιέλε νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο:  «… 

ην βαζηθφ ράξηζκα πνπ ζα πξέπεη λα έρεη έλαο επφπηεο, είλαη λα αθνχεη… απηφ είλαη 

ην βαζηθφ γηα κέλα. Γειαδή λα δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα αζθάιεηαο….  δελ είλαη 

ηερληθή γηα κέλα, απηφ είλαη ζηάζε» (ΔΠ6),  «…λα κπνξεί λα αθνχεη λα έρεη 
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ελζπλαίζζεζε, λα είλαη εθεί, λα κελ είλαη επηθξηηηθφο, λα είλαη αλνηρηφο, λα έρεη 

επειημία κέζα ηνπ» (ΔΠ13). 

5.4 Σέηαξηνο άμνλαο: Σα νθέιε ηεο επνπηείαο   

Έλα θεληξηθφ ζέκα ην νπνίν απαζρνιεί φινπο/εο φζνπο/εο εκπιέθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο επνπηείαο, είλαη ην εξψηεκα γηα ην φθεινο πνπ απηή επηθέξεη θαη ζε 

πνηνχο ηνκείο. Δπίζεο ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ην πνηφο/πνηά σθειείηαη απφ 

απηή. Γηφηη είλαη ζαθέο φηη ζηελ επνπηεία εκπιέθνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία άηνκα: ν/ε 

επφπηεο/ηξηα, ν/ε επνπηεπφκελνο/ε θαη ν/ε απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνζεξαπείαο.  Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απφςεσλ ησλ 

επνπηψλ/ηξηψλ πξνθχπηνπλ πξάγκαηη ηξεηο δηαθξηηνί ηνκείο φπνπ εληνπίδνληαη ηα 

νθέιε ηεο επνπηείαο, κε κεγαιχηεξε επηθέληξσζε ζηνπο επνπηεπφκελνπο/εο σο 

άκεζα σθεινχκελνπο/εο ηεο επνπηείαο. Οη θαηεγνξίεο πνπ αλαδεηθλχνληαη είλαη: 1. Η 

ζπκβνιή ηεο επνπηείαο ζηελ ελίζρπζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

ζπκβνχισλ θαη ςπρνζεξαπεπηψλ/ηξηψλ, 2. Η ζπκβνιή ηεο επνπηείαο ζηελ πξφιεςε 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, 3. Σα νθέιε ηεο επνπηείαο φζνλ αθνξά ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ επνπηψλ/ηξηψλ θαη ηειηθά 4. Σα νθέιε ηεο επνπηείαο 

γηα ηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ςπρνθνηλσληθήο πγείαο.  

 

5.4.1  Η ζπκβνιή ηεο επνπηείαο ζηελ ελίζρπζε ησλ επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ 

ησλ ζπκβνύισλ θαη ςπρνζεξαπεπηώλ/ηξηώλ.  

ζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επνπηείαο σο πξνο ηελ ελίζρπζε 

ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ επνπηεπφκελσλ,  πνιινί/εο απφ ηνπο/ηηο 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζεσξνχλ φηη ε επνπηεία βειηηψλεη ζαθψο ηηο δεμηφηεηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο θαη ςπρνζεξαπείαο ησλ επνπηεπφκελσλ. Πηζηεχνπλ φηη 

κέζσ ηεο επνπηείαο βειηηψλνληαη σο ςπρνζεξαπεπηέο/ηξηεο θαζψο καζαίλνπλ λα 

επηθεληξψλνληαη ζηα νπζηαζηηθά ζέκαηα, δηεπξχλνληαη νη νξίδνληέο ηνπο θαη αθφκα 

καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, πνπ είλαη κηα 

απαξαίηεηε παξάκεηξνο ζηελ απηνγλσζία ηνπο ψζηε λα απνθεχγνπλ ιάζε θαη 

αζηνρίεο. πσο ζα πνπλ θάπνηνη ραξαθηεξηζηηθά: «…πξψηα απφ φια βειηηψλνληαη 

ζαλ ςπρνζεξαπεπηέο…» (ΔΠ1),  «ε ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ζνπ ζε κηα πξψηε 

βάζε…» (ΔΠ4), « …ζα έιεγα φηη επνπηεία ζε θαζηζηά δηαξθψο πην έηνηκν  λα 

αληηιεθζείο πνηα είλαη ηα φξηα ζνπ, κέρξη πνπ κπνξείο θαη κέρξη πνπ δελ κπνξείο λα 
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πξνζθέξεηο κηα βνήζεηα ή φρη θαη άξα έηζη ζε θάλεη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ» 

(ΔΠ6). 

Δπίζεο, απφ αξθεηνχο/εο δηαηππψλεηαη ε άπνςε φηη έλα απφ ηα νθέιε ηεο 

επνπηείαο είλαη ε πξνζσπηθή ελίζρπζε ηνπ/εο επνπηεπφκελνπ/εο. Μέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο επνπηείαο αηζζάλεηαη πην ηθαλφο/ή θαη απνθηά κεγαιχηεξε 

απηνπεπνίζεζε, θαζψο καζαίλεη πψο λα αληηκεησπίδεη ηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο θαη 

παξάιιεια σξηκάδεη θαη πξνζσπηθά. πσο ιέλε νη επφπηεο/ηξηεο: «… αλεβαίλεη ε 

απηνεθηίκεζή ζνπ ζαλ άλζξσπνο, εμειίζζεζαη ζαλ ςπρνζεξαπεπηήο, αηζζάλεζαη φηη 

είζαη πην ψξηκνο άλζξσπνο» (ΔΠ8), « παο ιηγφηεξν αγρσκέλνο θαη ..πην ζίγνπξνο..» 

(ΔΠ17), « o επνπηεπφκελνο αηζζάλεηαη ηθαλφο θαη έρεη απηνπεπνίζεζε θαη κπνξεί θαη 

δηαρεηξίδεηαη ην πεξηζηαηηθφ ηνπ… » (ΔΠ9).  

εκαληηθή ζεσξνχλ επίζεο ηελ αίζζεζε αζθάιεηαο πνπ παξέρεηαη ζηνλ/ελ 

επνπηεπφκελν/ε κέζα απφ ηελ επνπηεία, θαζψο έρεη έλα πξφζσπν αλαθνξάο αλά 

πάζα ζηηγκή, ζην νπνίν κπνξεί λα θαηαθεχγεη θαη ην νπνίν ζα ηνπ/ηεο παξέρεη ηελ 

απαξαίηεηε θαζνδήγεζε ή ζηήξημε φηαλ ρξεηαζηεί. πσο ιέλε: «Σα νθέιε είλαη ε 

αζθάιεηα. …ηνπ επνπηεπφκελνπ» (ΔΠ18),   « φηη ιεηηνπξγεί ζε έλα αζθαιέο πιαίζην, 

έρεη έλα ζεκείν αλαθνξάο, πνπ …νπνηαδήπνηε ζηηγκή, νηηδήπνηε ρξεηαζηεί..» (ΔΠ5). 

Αληίζηνηρα ζε νκαδηθφ επίπεδν,  ε επνπηεία θαηά ηε γλψκε ηνπο,  βνεζά ζηελ 

δεκηνπξγία ηνπ θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο ζηελ νκάδα ησλ ζπλεξγαηψλ. 

Δηδηθφηεξα ζηνπο ρψξνπο  ςπρνθνηλσληθήο πγείαο φπνπ απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία ηεο 

νκάδαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη φπνπ ε θαζεκεξηλφηεηα ζπρλά είλαη έληνλε, ιφγσ ηεο 

θχζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ νη εξγαδφκελνη/εο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ, ε 

επνπηεία κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηξηβψλ πνπ 

αλαπφθεπθηα πξνθχπηνπλ θαη παξαθσιχνπλ ην ςπρνζεξαπεπηηθφ έξγν: «… φηαλ 

έρεηο λα θάλεηο κε αλζξψπνπο ζε κηα εξγαζία πνπ βγάδεη εληάζεηο, ζε πεδία δνπιεηάο 

πνπ νχησο ή άιισο ππάξρνπλε πεξίνδνη έληαζεο, ζπγθξνχζεσλ. Δθεί λνκίδσ φηη ε 

επνπηεία, είλαη απαξαίηεηε. Γηα λα κπνξέζεη ε νκάδα λα πξνρσξήζεη, λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη λα εμειηρζεί» (ΔΠ10).  

5.4.2  Η ζπκβνιή ηεο επνπηείαο ζηελ πξόιεςε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο  

 Η επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ε θνχξαζε θαη ε εμάληιεζε πνπ κπνξεί λα 

επηθέξεη ε παξνρή ςπρνζεξαπείαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί 

ηνπο επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο. Δηδηθφηεξα ζε θνξείο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο 
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φπνπ νη ζχκβνπινη αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα  ζχλζεηεο θαη επηβαξπκέλεο πεξηπηψζεηο 

αλζξψπσλ (ςπρνπαζνινγία, ηνμηθνεμάξηεζε, αλήιηθε παξαβαηηθφηεηα, αλεξγία 

θ.α.), ν θίλδπλνο ηεο ςπρηθήο επηβάξπλζεο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν νξαηφο θαη αλακελφκελνο. Πφζν κάιινλ ζε επνρέο, φπσο ε ζεκεξηλή, 

φπνπ νη πφξνη θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη κεησκέλα κε ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε 

ηεο πξνζέιεπζεο ησλ αλζξψπσλ πνπ δεηνχλ βνήζεηα θαη ππνζηήξημε. ην πιαίζην 

απηφ νη επφπηεο/ηξηεο δίλνπλ έκθαζε ζην ξφιν πνπ αλαιακβάλεη ε επνπηεία. 

Δηδηθφηεξα ζεσξνχλ φηη ε δηαδηθαζία ηεο επνπηείαο, ην γεγνλφο φηη έλαο/κηα 

ζχκβνπινο ή ςπρνζεξαπεπηήο/ηξηα είλαη ζε δηαδηθαζία επνπηείαο θαη έρεη έλα 

πξφζσπν αλαθνξάο θαη ζηήξημεο, κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ/εο 

εμνπζέλσζε. «… θαη κφλν ε αίζζεζε φηη έρεηο αλζξψπνπο λα ζε αθνχλ, φηη έρεηο κηα 

αλαθνξά ζηε δχζθνιε ζηηγκή φηη αλήθεηο θάπνπ, φηη δελ είζαη αλαιψζηκν είδνο ζε 

κηα πξψηε γξακκή πνπ εξγάδεζαη θαη φπνπ κπνξείο λα θαείο…» (ΔΠ4), «…εγψ 

ηειεπηαία ζπλεηδεηνπνηψ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ… φηη πξνθπιάζζεηαη θαη απφ ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε..» (ΔΠ12), «…ρσξίο ηελ επνπηεία, κπνξψ λα θαληαζηψ 

φηη ην burn out έξρεηαη πνιχ εχθνια. Πνιχ γξήγνξα» (ΔΠ7). 

Βαζηθή ζπληζηακέλε ηεο επνπηείαο, πνπ βνεζά ζηελ πξφιεςε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, θαίλεηαη λα είλαη ε αλαθνχθηζε πνπ ληψζνπλ νη 

επνπηεπφκελνη/εο. Σν γεγνλφο φηη έρνπλ έλα πιαίζην θαη έλα εμεηδηθεπκέλν άηνκν ζην 

νπνίν κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ, λα απνθνξηηζηνχλ θαη λα ιάβνπλ ππνζηήξημε, 

ζχκθσλα κε ηνπο/ηηο επφπηεο/ηξηεο, είλαη κηα βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο επνπηείαο θαη 

έλα ζεκαληηθφ φθεινο γηα ηνπο/ηηο επνπηεπφκελνπο/εο.  Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ: 

«… φηαλ θαλείο κπεη ζ απηήλ ηελ δηαδηθαζία ληψζεη κηα ηεξάζηηα αλαθνχθηζε … 

Νηψζεη φηη δελ είλαη κφλνο.  ηη είλαη θάπνηνο άιινο πνπ .. κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη, 

λα αθνπκπήζεη θάπνπ απηά πνπ ιέεη...» (ΔΠ13),  «Δίλαη απαξαίηεηε ε επνπηεία ζε 

καο, γηα λα ζε αλαθνπθίζεη» (ΔΠ14).  

 

5.4.3  Τα νθέιε ηεο επνπηείαο όζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

επνπηώλ/ηξηώλ   

Γηεξεπλψληαο ηα νθέιε ηεο επνπηείαο, αλαπφθεπθηα ηίζεηαη ην εξψηεκα αλ 

θαη νη ίδηνη/εο νη επφπηεο/ηξηεο απνθνκίδνπλ ζεηηθά ζηνηρεία απφ απηή ηε δηαδηθαζία 

θαη αλ βνεζά θαη ηνπο/ηηο ίδηνπο/εο - θαη κε πνηφλ ηξφπν - ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

αλάπηπμε. 
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Δλδηαθέξνλ έρεη, φηη νη πεξηζζφηεξνη/εο εξσηψκελνη/εο πεξηγξάθνπλ πνιιά 

ζεηηθά φζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο επνπηείαο ζηε δηθή ηνπο εμέιημε, κηιψληαο ηφζν 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ φζν γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

ηθαλνπνίεζε. Οη ίδηνη/εο ληψζνπλ φηη καζαίλνπλ, θαζψο αθνχλ γηα πνιιέο θαη 

δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο θαινχληαη λα ζθεθζνχλ καδί κε ηνλ/ελ 

επνπηεπφκελφ/ε ηνπο/εο γηα ην πψο ζα ηνπο βνεζήζνπλ απνηειεζκαηηθά. Αλαθέξνπλ 

φηη βειηηψλνληαη θαη νη ίδηνη/εο σο ζεξαπεπηέο/ηξηεο, φηη κπνξνχλ λα θάλνπλ 

αλαγσγέο θαη ζηα δηθά ηνπο πεξηζηαηηθά κέζα απφ απηά πνπ επνπηεχνπλ, ελψ 

ληψζνπλ ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνπο/ηηο 

επνπηεπφκελνπο/εο ηνπο. «Δγψ λνκίδσ φηη φζν σθεινχληαη νη άλζξσπνη κε ηνπο 

νπνίνπο ζπδεηψ ηα πεξηζηαηηθά θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπο, σθεινχκε θη εγψ» (ΔΠ12),  

«Πνιιέο θνξέο αο πνχκε θαζψο ζα ζθεθηψ ην πεξηζηαηηθφ θάπνηνπ επνπηεπφκελνπ, 

απηνκάησο ζα γίλεη αλαγσγή ζε έλα δηθφ κνπ πεξηζηαηηθφ» (ΔΠ18),  « … παίξλεηο 

θαη πνιιά feedback ζεηηθά … ζε πνιιά επίπεδα …θαη ζνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

κέζα απ’ απηφ λα εμαζθήζεηο θη εζχ ηηο νπνηεζδήπνηε δεμηφηεηεο έρεηο είηε ζηελ 

ςπρνζεξαπεία..» (ΔΠ15). 

Χο απνηέιεζκα απηψλ ησλ δηαπηζηψζεσλ αξθεηνί/εο ζα δειψζνπλ φηη είλαη 

κηα δνπιεηά πνπ ηνπο αξέζεη πνιχ, έρεη ελδηαθέξνλ θαη πξφθιεζε θαη φηη πξφθεηηαη 

γηα κηα αλαδσνγνλεηηθή δηαδηθαζία. Μάιηζηα θάπνηνη/εο ζα δειψζνπλ φηη ζα ήζειαλ 

λα αζρνινχληαη πιένλ απνθιεηζηηθά κε ηελ επνπηεία. «Μνπ αξέζεη…  είλαη πνιχ 

ελδηαθέξνλ, πνιχ πξφθιεζε αο πνχκε ην λα θαληάδεζαη, λα θαηαιαβαίλεηο, λα βιέπεηο 

ηα πξάγκαηα ζε έλα άιιν επίπεδν, λα… είλαη πάξα πνιχ ελδηαθέξνλ» (ΔΠ5), «…είλαη 

επράξηζηε θαη λνκίδσ είλαη θαη αξθεηά πην απειεπζεξσηηθή απφ ηε ζεξαπεπηηθή 

δνπιεηά..» (ΔΠ9), «Καη είλαη απηφ πνπ ζα ‘ζεια πάξα πνιχ. Να ζηακαηήζσ πηα λα 

δνπιεχσ ζεξαπεπηηθά θαη λα πεξάζσ ζην θνκκάηη ηεο επνπηείαο» (ΔΠ18). 

5.4.4  Τα νθέιε ηεο επνπηείαο γηα ηνπο/ηηο απνδέθηεο/ηξηεο ησλ ππεξεζηώλ 

ςπρνθνηλσληθήο πγείαο 

ηε δηαδηθαζία ηεο επνπηείαο ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία πξφζσπα: ν/ε 

επφπηεο/ηξηα, ν/ε επνπηεπφκελνο/ε θαη ν/ε ηειηθφο/ε απνδέθηεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

ή ςπρνζεξαπείαο,  ν/ε πειάηεο/ηζζα ή επσθεινχκελνο/ε ησλ ππεξεζηψλ φπσο ζπρλά 

ιέγεηαη. Πξνθαλψο, εθφζνλ ε επνπηεία απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ 

ησλ επνπηεπφκελσλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζεξαπεπηηθνχ έξγνπ, ν/ε 

ηειηθφο/ε απνδέθηεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο επνπηείαο είλαη ν/ε ζπκβνπιεπφκελνο/ε 
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– ζεξαπεπφκελνο/ε.  πδεηψληαο κε ηνπο/ηηο επφπηεο/ηξηεο γηα ηα νθέιε ηεο 

επνπηείαο, αξθεηνί ηφληζαλ φηη ην βαζηθφ κέιεκα ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία είλαη ν/ε 

πειάηεο/ηζζα κηαο θαη ε δηαδηθαζία απηή ηειηθψο απνζθνπεί ζηελ παξνρή βνήζεηαο 

πξνο απηφλ ηνλ άλζξσπν. Μάιηζηα ζην ζεκείν απηφ ππεηζέξρεηαη θαη έλα φξην απφ 

κέξνπο ησλ επνπηψλ/ηξηψλ, νη νπνίνη/εο αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε πνπ ηνπο 

αλαινγεί, σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηεο ςπρνζεξαπείαο ή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο πνπ 

ιακβάλεη ν/ε πειάηεο/ηζζα, ζα παξέκβνπλ θαζνξηζηηθά φηαλ δηαπηζηψζνπλ φηη ν/ε 

επνπηεπφκελνο/ε ηνπο ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ επεκεξία ηνπ/εο πειάηε/ηζζαο ή ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη. Απηφ δηαπηζηψλεηαη ηφζν ζηνπο/ζηηο 

επφπηεο/ηξηεο πνπ εξγάδνληαη ζην πιαίζην ελφο ςπρνθνηλσληθνχ θνξέα, φζν θαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ρψξν. «…σο άκεζν απνδέθηε έρεη ηνλ επνπηεπφκελν, αιιά λνκίδσ βαζηθφ 

κέιεκα είλαη ν πειάηεο. … πξνηεξαηφηεηα είλαη ε επεκεξία θαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο ηνπ πειάηε…» (ΔΠ9),  «Η επνπηεία είλαη απνηειεζκαηηθή φηαλ θαη νη 

πειάηεο πάλε θαιά..» (ΔΠ5). 

Έρνληαο ζην επίθεληξν ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη ηειηθνί απνδέθηεο ησλ 

ππεξεζηψλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο επνπηείαο, αξθεηνί/εο εζηηάδνπλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

ζεξαπεπηηθνχ θαη ζπκβνπιεπηηθνχ έξγνπ, ε νπνία θαηά ηε γλψκε ηνπο απμάλεηαη 

ιφγσ ηεο επνπηείαο. Η επνπηεία βνεζά ζε απηφ βειηηψλνληαο ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε 

ηνπ/ηεο ςπρνζεξαπεπηή/ηξηαο κε ηνλ/ηελ πειάηε/ηζζα ηνπ/ηεο, δηεπξχλεη ην πεδίν 

ηφζν ηνπ/ηεο ζεξαπεπηή/ηξηαο φζν θαη ηνπ/ηεο πειάηε/ηζζαο θαη απνηξέπεη απφ ιάζε. 

Η εμσηεξηθή καηηά ηνπ/ηεο επφπηε/ηξηαο θαη ηαπηφρξνλα ε αλαδήηεζε απηήο ηεο 

καηηάο απφ ηνλ/ηελ επνπηεπφκελν/ε είλαη δηαδηθαζίεο πνπ ζπληεινχλ ζε απηφ. 

«Απμάλεηαη ε πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο, βειηηψλεηαη πάξα πνιχ ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηνπο… Ναη ην απνηέιεζκα είλαη ζεηηθφ» (ΔΠ18),  « Καη φηαλ δελ θάλεηο 

επνπηεία ή δελ έρεηο επνπηεία, ηφηε θάλεηο ιάζε. Απηφ είλαη γεγνλφο» (ΔΠ9). 

ζνλ αθνξά ηνλ αληίθηππν πνπ απηφ έρεη ζηνπο πειάηεο, απηφο κνηάδεη λα 

είλαη αλακθηζβήηεηνο θαη άκεζνο, παξφηη δε γίλεηαη νπσζδήπνηε αληηιεπηφ απφ ηνπο 

ίδηνπο φηη νθείιεηαη ζηελ επνπηεία. Πξνθαλψο απηφ είλαη πην νξαηφ ζηνπο/ζηηο 

επφπηεο/ηξηεο πνπ εξγάδνληαη ζην πιαίζην ελφο ςπρνθνηλσληθνχ ή ζεξαπεπηηθνχ 

θνξέα θαη έξρνληαη θαη νη ίδηνη/εο ζε άκεζε επαθή κε ηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ.  

Καηά ηε γλψκε ηνπο, νη ζεξαπεπφκελνη/εο εηζπξάηηνπλ έλα ζεηηθφ θιίκα, 

αληηιακβάλνληαη φηη θαη νη εξγαδφκελνη – ζχκβνπινη είλαη θαη νη ίδηνη/εο ζε κηα 

δηαδηθαζία απηνγλσζίαο θαη βειηίσζεο εαπηνχ ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο πξφηππν θαη 

ζπλνιηθά δέρνληαη θαιχηεξεο ππεξεζίεο κε κεγαιχηεξν απνηέιεζκα · ηειηθά ίζσο 
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επεηδή θαη νη εξγαδφκελνη/εο είλαη πην επραξηζηεκέλνη/εο ιφγσ ηεο ππνζηήξημεο πνπ 

έρνπλ. «…θαη βέβαηα θαη ε επνπηεία είλαη πνιχ ζεκαληηθφ … ην πξνζσπηθφ πξέπεη 

λα δνπιέςεηο, θαη ν αληίθηππνο ζηνπο αζζελείο, είλαη άκεζνο θαη ζίγνπξνο» (ΔΠ14), 

« ινη σθεινχληαη θαη θπξίσο σθεινχληαη έκκεζα θαη απηνί πνπ είλαη νη ρξήζηεο, νη 

ιήπηεο, ελδερνκέλσο ππεξεζηψλ …» (ΔΠ16). 



85 
 

Κεθ. 6  πδήηεζε – ζπκπεξάζκαηα  

ην παξφλ θεθάιαην επηδηψθεηαη κηα ζπλνιηθή απάληεζε ζηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε νπνία βαζίδεηαη ηφζν ζηηο ίδηεο ηηο απφςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ φζν ζηε δηαιεθηηθή ζρέζε ηνπο κε ηηο απφςεηο ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο 

ζην πεδίν.  

6.1   Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε πνπ ζήκεξα επηθξαηεί  ζηελ επνπηεία 

ησλ ζπκβνύισλ θαη ςπρνζεξαπεπηώλ/ηξηώλ ζε ζεζκηθό επίπεδν θαη σο 

πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο; 

Η επνπηεία ησλ ζπκβνχισλ θαη ησλ ςπρνζεξαπεπηψλ/ηξηψλ σο δηαδηθαζία 

πνπ ζπλνδεχεη δηα βίνπ ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, είλαη κηα λέα αλαπηπζζφκελε 

θαη πνιιά ππνζρφκελε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία φκσο ζήκεξα έρεη πεξηνξηζκέλε 

δηάδνζε θαη εθαξκνγή ζηε ρψξα καο.  

Απφ ηε κειέηε ησλ θαηαζηαηηθψλ δεζκεχζεσλ ησλ επηζηεκνληθψλ ζσκαηείσλ 

ζηε ρψξα καο (βιέπε ελφηεηα 1.4.1) έγηλε ήδε θαλεξφ απηφ πνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζηελ παξνχζα έξεπλα επηβεβαηψλνπλ: επηθξαηεί κελ ε άπνςε 

φηη πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο 

ηνπ/ηεο ζπκβνχινπ, κε ηελ έλλνηα φηη είλαη ρξήζηκε θαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ/ηεο επάξθεηα, σζηφζν δελ είλαη επαξθψο ζεζκνζεηεκέλε θαη 

αξθεηά δηαδεδνκέλε.  Δληνπίδεηαη φηη δελ ππάξρεη λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ λα 

πεξηγξάθεη ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο θαη δελ ππάξρνπλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ,  κε εμαίξεζε ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

ζπκβνχισλ θαη ςπρνζεξαπεπηψλ/ηξησλ θαη ηνπο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο ηνμηθνεμάξηεζεο. Παξφια απηά πξφθεηηαη γηα 

κηα αλαγλσξίζηκε δξαζηεξηφηεηα ζην ρψξν ηεο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζηελ έξεπλα παξέρνπλ επνπηεία εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαη 

έρνπλ ζαθείο απφςεηο φζνλ αθνξά ην πιαίζην θαη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ επνπηεία, 

φπσο ζα ζπδεηήζνπκε ζηε ζπλέρεηα. Δπίζεο, ηα νθέιε ηεο επνπηείαο είλαη 

αλαγλσξίζηκα ηφζν γηα ηνπο/ηηο επνπηεπφκελνπο/εο φζν θαη γηα ηνπο/ηηο 

σθεινχκελνπο/εο ησλ ππεξεζηψλ. πκπεξαζκαηηθά, ελψ ε αλαγθαηφηεηα θαη 
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ρξεζηκφηεηα ηεο επνπηείαο είλαη θνηλά απνδεθηέο, ε άζθεζή ηεο είλαη αθφκε 

πεξηνξηζκέλε.  

πγθξίλνληαο ηε δηαπίζησζε απηή κε ηελ έληνλε δξαζηεξηφηεηα πνπ εκθαλψο 

ππάξρεη ζηνλ ηνκέα ηεο επνπηείαο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ (βι. Κεθ. 1.3.1), εχινγα 

γελλάηαη ην εξψηεκα ηη ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηε ρψξα καο γηα ηε δηάδνζε ελφο, 

θαηά θνηλή νκνινγία, ρξήζηκνπ ζεζκνχ. Οη αηηηάζεηο εθ κέξνπο ησλ επνπηψλ/ηξηψλ 

ζπλνςίδνληαη ζε δχν θαηεπζχλζεηο. Αθελφο, αληαλαθινχλ κηα γεληθφηεξε απαμίσζε 

ηνπ ρψξνπ ηεο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο, πνπ νδεγεί ζηελ 

έιιεηςε ζεζκνζέηεζεο θαη θαηνρχξσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ επαγγεικάησλ 

πνπ ήδε αζθνχληαη. Αθεηέξνπ, πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζίεο πνπ, επεηδή δελ είλαη 

ζεζκνζεηεκέλεο, ζπγρένληαη κε ηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο, πξνθαινχλ θφβν γηα ηελ 

θξηηηθή πνπ ν/ε ζχκβνπινο πηζηεχεη φηη ζα εηζπξάμεη θαη ηειηθψο πξνηηκάηαη ε άηππε 

εθαξκνγή ηνπο, ρσξίο ηελ επίζεκε «εηηθέηα» ηεο επνπηείαο. Οη δηαπηζηψζεηο απηέο 

ζπλάδνπλ κε ηηο ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία σο πξνο ηελ 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ησλ θνξέσλ θαη ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο. ηνπο 

νξγαληζκνχο φπνπ επηθξαηεί θπξίσο ην πλεχκα ηεο «δηεθπεξαίσζεο» ησλ ππνζέζεσλ 

ή φπνπ ππάξρεη θφβνο εθ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ λα ζπδεηήζνπλ ηηο αζηνρίεο ηνπο, 

ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ απηφ ζα επηθέξεη, δελ ελζαξξχλεηαη ε άζθεζε 

ηεο επνπηείαο (Hawkins & Shohet, 2006). 

ζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή θαηνρχξσζε ησλ ζπκβνχισλ θαη ηελ  

πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απηή απαηηεί, ζχκθσλα κε ηε Μαιηθηψζε–

Λνΐδνπ (2011), δελ ππάξρεη δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο θαη αλαγλψξηζεο ηεο 

εηδηθφηεηαο, παξ’ φιε ηελ έληνλε δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα απηφ. Αληίζηνηρα, δελ 

ππάξρεη δηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο αζθήζεσο ηεο ςπρνζεξαπείαο. Η 

έθδνζε ην 1989 ηεο Απφθαζεο ηνπ ηφηε Τπνπξγνχ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, πνπ 

πεξηέγξαθε ηελ άζθεζε ηεο ςπρνζεξαπείαο σο δξαζηεξηφηεηα ησλ θιηληθψλ 

ςπρνιφγσλ
23

, παξέκεηλε αλελεξγή θαη δελ εθδφζεθαλ πνηέ νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο. 

Αληίζηνηρα φζνλ αθνξά ην επάγγεικα ηνπ/ηεο ςπρνιφγνπ, ην νπνίν θαηνρπξψζεθε 

κε λφκν πνπ εθδφζεθε ην 1979
24

, δελ έρνπλ θαζνξηζηεί κέρξη ζήκεξα νη εηδηθφηεηεο 

εμεηδίθεπζεο (Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ, 2011). Δχινγα νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζηελ 

                                                           
23

 Αξηζ. Α2/νηθ 3823/ΦΔΚ Β΄ 486/21-8-1981 

24
 Νφκνο 991/ ΦΔΚ Β’ 278/20-12-1979 
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έξεπλα εληνπίδνπλ φηη, δεδνκέλνπ ησλ πνιιψλ βαζηθψλ ζεκάησλ ηνπ ηνκέα ηεο 

ςπρνθνηλσληθήο πγείαο θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο πνπ δελ έρνπλ ελαξκνληζηεί κε ηηο 

ζχγρξνλεο αλάγθεο άζθεζεο ησλ ζρεηηθψλ επαγγεικάησλ, ε επνπηεία «κνηάδεη λα 

είλαη πνιπηέιεηα».  ην πιαίζην απηφ ε ζχγθξηζε κε ηηο πθηζηάκελεο πξνδηαγξαθέο 

ζε ρψξεο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, αλαδεηθλχεη κηα ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηε ρψξα 

καο. Πξνθαλψο ε δηαπίζησζε απηή ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη ν φξνο  

«ζπκβνπιεπηηθή ςπρνινγία» εκθαλίζηεθε ζηε ρψξα καο κφιηο ην 1980 (θαη ην 

επάγγεικα ηνπ ςπρνιφγνπ θαζηεξψζεθε κφιηο ην 1979), ελψ ζπγθξηηηθά ε 

Ακεξηθαληθή Οκνζπνλδία πκβνχισλ δεκηνπξγήζεθε ήδε ην 1952
25

.  

Σελ εηθφλα απηή επηβεβαηψλεη ε αλακθηζβήηεηε δηάδνζε ηεο επνπηείαο ζηνπο 

ρψξνπο εθπαίδεπζεο ζηηο ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή. Οη 

θνξείο εθπαίδεπζεο – θαη’ εμνρήλ ηδησηηθνί – δηέπνληαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ 

επξσπατθψλ ή δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ ζσκαηείσλ ζηα νπνία αλήθνπλ θαη ηα νπνία 

ηνπο πξνζδίδνπλ θχξνο ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρνπλ. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη ε Διιεληθή Δηαηξεία Γλσζηηθήο πκπεξηθνξηθήο Φπρνζεξαπείαο 

(Δ.Δ.Γ..Φ) πνπ είλαη κέινο ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο γηα ηε πκπεξηθνξηθή θαη 

Γλσζηηθή Θεξαπεία
26

  θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε Φνξέσλ Δθπαίδεπζεο ζην 

Φπρφδξακα
27

 πνπ επηβιέπεη ηνπο θνξείο εθπαίδεπζεο ζην ςπρφδξακα ζηε ρψξα καο. 

Σα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο έρνπλ ζαθέζηαηεο πξνδηαγξαθέο, φζνλ αθνξά ηελ 

επνπηεία πνπ ρξεηάδεηαη λα ιάβεη έλαο/κηα επνπηεπφκελνο/ε, θαζψο ε επνπηεία είλαη 

άξξεθηα ζπλδεκέλε κε ηελ πξαθηηθή ηνπ/εο άζθεζε. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε 

αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο επνπηείαο ζην εμσηεξηθφ κεηαθέξεηαη, δηα κέζνπ ησλ 

θνξέσλ εθπαίδεπζεο ζηελ ςπρνζεξαπεία, ζηε ρψξα καο. 

Πέξα απφ ηελ έιιεηςε ζεζκηθήο θαηνρχξσζεο, αξθεηνί/εο απφ ηνπο/ηηο 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο επφπηεο/ηξηεο εληφπηζαλ κηα έιιεηςε πξνζσπηθήο 

«θνπιηνχξαο» φζνλ αθνξά ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο. Οη πεξηζζφηεξνη αλαθέξζεθαλ 

ζηελ έιιεηςε εθπαίδεπζεο, ζηε δπζθνιία απηναμηνιφγεζεο θαη ζηελ πξνζσπηθή 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή εθ κέξνπο ησλ ζπκβνχισλ. χκθσλα κε ηνπο Hawkins θαη 

Shohet (2006) νη πξνζσπηθνί ιφγνη πνπ ελδερνκέλσο επεξεάδνπλ ηνπο ζπκβνχινπο 

                                                           
25 A.C.A., αλαθηήζεθε απφ http://www.counseling.org/ ζηηο 15/12/2015 

26 Δ.Δ.Γ..Φ, αλαθηήζεθε απφ  http://www.gacbp.com/ ζηηο 15/12/2015 

27 FEPTO, αλαθηήζεθε απφ  http://www.fepto.com, ζηηο 15/12/2015 

http://www.gacbp.com/
http://www.fepto.com/
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θαη ηνπο απνζαξξχλνπλ ζηελ αλαδήηεζε ηεο επνπηείαο είλαη νη αξλεηηθέο εκπεηξίεο 

απφ ηελ επνπηεία ή απφ δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο, ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη 

δπζθνιίεο έθζεζεο εαπηνχ.  Παξφιε ηελ πεπνίζεζε πνπ εθθξάδεηαη απφ ηνπο/ηηο 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο φηη πξφθεηηαη γηα κηα ειιεληθή θνπιηνχξα, παξφκνηα 

θαηάζηαζε ζπλαληάηαη θαη ζε άιιεο ρψξεο φπσο ζηελ Αγγιία (Hawkins & Shohet, 

2006). Πην πηζαλή εμήγεζε είλαη φηη ε θαηάζηαζε απηή, πνπ πεξηγξάθεηαη σο 

«ειιηπήο θνπιηνχξα», νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη απνζαθήληζεο ηνπ 

ζηφρνπ θαη ησλ νθειψλ ηεο επνπηείαο. 

ην ίδην πλεχκα, νινθιεξψλνληαο ηελ επηζθφπεζε ηεο ηζρχνπζαο 

θαηάζηαζεο φζνλ αθνξά ηε δηάδνζε ηεο επνπηείαο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ 

αλαζηέιινπλ ζήκεξα ηελ επξχηεξε εθαξκνγή ηεο, νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζηελ 

έξεπλα πηζηεχνπλ φηη ε εηθφλα κπνξεί λα αλαηξαπεί κέζσ ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη ηφζν γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επνπηείαο φζν 

θαη γηα ηα νθέιε ηεο. Η άπνςε απηή επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα ησλ Grant & 

Schofield (2007) φπνπ εληνπίδεηαη φηη ν θπξηφηεξνο ιφγνο ησλ επνπηεπφκελσλ γηα ηε 

δηα βίνπ επνπηεία ηνπο είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο σθέιεηαο πνπ έρνπλ απφ απηή ηε 

δηαδηθαζία. ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα ζπκβάιινπλ κειέηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα 

δηεμαρζνχλ ζηε ρψξα καο φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επνπηείαο.  

 

6.2   Η εκπεηξία ησλ επνπηώλ/ηξηώλ από ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο  

Δλαξκνληζκέλνη/εο κε ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο νξηζκνχο ηεο επνπηείαο, νη 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζηελ έξεπλα πεξηγξάθνπλ ηελ επνπηεία σο δηαδηθαζία 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο, ζπκβνπιεπηηθήο, επθαηξίαο γηα αλαζηνραζκφ θαη κέζν 

γηα ηε βειηίσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ (Bernard & Goodyear, 1998 · 

Borders, 2006, 2014 ·  Ellis, 2010 · Grant & Schofield, 2007 · McCarthy, 2013). 

Διαθξψο κεγαιχηεξε επηθξάηεζε έρεη ε άπνςε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ  (βιέπε 

Παξάξηεκα 2) φηη ε επνπηεία είλαη κηα δηαδηθαζία ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο. Η 

άπνςε απηή ζπλάδεη κε έξεπλεο πνπ έγηλαλ ηε δεθαεηία ηνπ ’70 γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επνπηείαο φζνλ αθνξά ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

επνπηεπφκελσλ ζε ζέκαηα ελζπλαίζζεζεο θαη ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα 

αληαλάθιαζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, φπνπ θάλεθε φηη ην δηδαθηηθφ – αλαπηπμηαθφ 

κνληέιν επνπηείαο έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ φηη ην ςπρνζεξαπεπηηθφ 
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κνληέιν (Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ, 2012), ελψ ηαπηίδεηαη κε απφςεηο κειεηεηψλ πνπ 

ζεσξνχλ φηη ε επνπηεία είλαη κηα θαη’ εμνρήλ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Carroll, 

2007, 2010). 

Πεξηγξάθνληαο ην ξφιν ηνπο, νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο επφπηεο/ηξηεο 

εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηε ζπκβνπιεπηηθή δηάζηαζε ηεο επνπηείαο θαη ζηελ 

αληαπφθξηζή ηνπο ζην αίηεκα γηα βνήζεηα πνπ ηνπο απεπζχλεηαη απφ ηνπο/ηηο 

επνπηεπφκελνπο/εο. ην πιαίζην απηφ νη ίδηνη ζεσξνχλ φηη ε «εμσηεξηθή καηηά» πνπ 

έρνπλ λα πξνζθέξνπλ ζηνλ/ζηελ επνπηεπφκελν/ε απνηειεί κηα ζεκαληηθή 

ζπληζηακέλε ηνπ ξφινπ ηνπο. 

Η δηαηχπσζε ελφο αηηήκαηνο, δειαδή ε αλαδήηεζε ηεο επνπηείαο απφ κεξηάο 

ησλ επνπηεπφκελσλ, είλαη ζχκθσλα κε ηνπο/ηηο επφπηεο/ηξηεο βαζηθή ζπλζήθε πνπ 

δηαθνξνπνηεί ην ξφιν απηφ απφ ην ξφιν ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ.  Άιισζηε, φπσο 

δηαπηζηψλεηαη (Ellis, 2010 · Grant & Schofield 2007) ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε επνπηεία 

πξαγκαηηθά ππεηζέξρεηαη ζε «επαίζζεηα» ζέκαηα εμαξηάηαη απφ ηε ζρέζε κεηαμχ 

επφπηε/ηξηαο θαη επνπηεπφκελνπ/εο θαη απφ ην πιαίζην ηεο επνπηείαο. ην ίδην 

πλεχκα ε Kreider (2014) δηαπηζηψλεη φηη ε πνηφηεηα απηήο ηεο ζρέζεο μεπεξλά θαη 

ηηο δπζθνιίεο ή αλαζηνιέο πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ ιφγσ ηνπ δηπινχ ξφινπ πνπ 

έρεη ν/ε επφπηεο/ηξηα, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη θαη πξντζηάκελνο/ε ηνπ/ηεο 

επνπηεπφκελνπ/εο.  Καηά ζπλέπεηα, βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

επαγγεικαηηθήο  ζπκκαρίαο κεηαμχ επφπηε/ηξηαο θαη επνπηεπφκελνπ/εο  είλαη λα 

ππάξρεη ζπκθσλία σο πξνο ην ζθνπφ ηεο επνπηείαο θαη λα αλαγλσξίδεηαη σο 

αλαγθαηφηεηα θαη απφ ηνπο/ηηο δχν ζπκκεηέρνληεο/νπζεο (Bordin, 1983, φπ. αλαθ. 

ζην Ellis, 2010).   

ηελ παξνχζα έξεπλα, αξθεηνί/εο απφ ηνπο/ηηο επφπηεο/ηξηεο δειψλνπλ φηη ε 

αλάιεςε απηνχ ηνπ ξφινπ επήιζε άηππα, ζπρλά κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, δεδνκέλν 

ην νπνίν,  παξ’ φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλεπάγεηαη, δίλεη ηαπηφρξνλα κεγάιν βαζκφ 

ειεπζεξίαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ξφινπ απηνχ. Οη πεξηζζφηεξνη/εο αληηιακβάλνληαη 

φηη ν ξφινο ηνπο είλαη πνιχπινθνο θαη πεξηθιείεη πνιιέο ιεηηνπξγίεο, φπσο έρεη 

αλαδεηρζεί θαη απφ κειεηεηέο ηεο επνπηείαο (Ellis, 2010 · Hawkins & Shohet, 2006). 

εκαληηθφ είλαη επίζεο φηη νη επφπηεο/ηξηεο αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

ηεο δηα βίνπ επνπηείαο, θαζψο νη ίδηνη/εο αλαδεηνχλ ηε βνήζεηα άιισλ ζπλαδέιθσλ 

θαη εμεηδηθεπκέλσλ επνπηψλ/ηξησλ θαη δειψλνπλ φηη είλαη απαξαίηεηε ζπλζήθε γηα 

φζνπο θαη φζεο εξγάδνληαη ζηνλ ςπρνθνηλσληθφ ηνκέα. πσο ραξαθηεξηζηηθά 
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δήισζαλ νη Loganbill et al. (1982, ζει. 3), «ε επνπηεία είλαη κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζην επάγγεικά καο».  

ζνλ αθνξά ηε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επφπηεο/ηξηεο γηα ηελ 

άζθεζε ηεο επνπηείαο, εληνπίδεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη/εο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο 

αθνινπζνχλ ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ αλαπηπμηαθψλ κνληέισλ ηεο επνπηείαο, 

πξνζαξκφδνληαο ηηο παξεκβάζεηο ηνπο ζην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 

ηνπ/ηεο επνπηεπφκελνπ/εο (Stoltenberg et al., 1994). ηνπο λεφηεξνπο επαγγεικαηίεο 

είλαη πην θαζνδεγεηηθνί/εο, ηνπο/ηηο «θξαηνχλ απφ ην ρέξη» φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

πνιινί/εο ιέλε, ελψ ζηνπο/ζηηο πην έκπεηξνπο/εο ν ξφινο γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

ζπκβνπιεπηηθφο.  

Πέξαλ ηνχηνπ, νη πεξηζζφηεξνη/εο επφπηεο/ηξηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπλζεηηθφ 

κνληέιν ζηηο κεζφδνπο θαη πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

επνπηείαο, πνπ ζχκθσλα κε ηελ Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ (2012), ζπλδπάδεη ηφζν ηηο 

πεπνηζήζεηο ησλ επνπηψλ/ηξησλ φζν θαη ηηο αλάγθεο ησλ επνπηεπφκελσλ.  Οη πην 

πνιινί/έο δειψλνπλ φηη αθεηεξία απνηειεί ε βαζηθή ςπρνζεξαπεπηηθή ηνπο 

πξνζέγγηζε, φκσο θαζψο πξφθεηηαη γηα έκπεηξνπο/εο επαγγεικαηίεο, νη 

πεξηζζφηεξνη/εο ρξεζηκνπνηνχλ πιένλ ζηνηρεία απφ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο. χκθσλα 

κε ην Westefeld (2009) άιισζηε, πην απνηειεζκαηηθφο είλαη ν ζπλδπαζκφο κεηαμχ 

ηνπ αλαπηπμηαθνχ θαη ηνπ ζπλζεηηθνχ κνληέινπ ζηελ επνπηεία. ζνλ αθνξά ην 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη γηα ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο, νη 

πεξηζζφηεξνη/εο παξέρνπλ αηνκηθή επνπηεία, πεξίπνπ θάζε 15 εκέξεο, ελψ ζεσξνχλ 

εμαηξεηηθά βνεζεηηθή θαη ηελ νκαδηθή επνπηεία, ηδηαίηεξα ζηνπο ρψξνπο 

ςπρνθνηλσληθήο πγείαο. Αληίζηνηρε εηθφλα απνηππψλεηαη ζηελ έξεπλα πνπ έγηλε ζηα 

κέιε ηεο Οκνζπνλδίαο πκβνχισλ θαη Φπρνζεξαπεπηψλ ηεο Απζηξαιίαο φπνπ νη 

πεξηζζφηεξνη ζχκβνπινη είλαη ζε αηνκηθή επνπηεία, ελψ ππάξρνπλ αξθεηνί πνπ 

ζπλδπάδνπλ θαη ηηο δχν κνξθέο (Grant & Schofield, 2007). χκθσλα κε ηε 

Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ (2012) ε επνπηεία ζεσξείηαη πην νινθιεξσκέλε φηαλ ε αηνκηθή 

ζπλνδεχεηαη απφ νκαδηθή. ρεηηθέο κειέηεο εληνπίδνπλ φηη ε νκαδηθή επνπηεία 

ρξεηάδεηαη λα εληζρπζεί σο πξνο ηελ εθαξκνγή θαη δηάδνζή ηεο (Newgent et al., 

2004).   
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6.3   Παξάγνληεο θαη ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ άζθεζε ηεο  

επνπηείαο 

ζνλ αθνξά ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο, νη 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζηελ έξεπλα εληνπίδνπλ δχν βαζηθά ζέκαηα. Πξψηνλ, ηελ 

αλαγθαηφηεηα ελφο ζαθνχο ζπκβνιαίνπ, ην νπνίν ζα θαζνξίδεη ηφζν ην πιαίζην ηεο 

επνπηείαο φζν θαη ηε δέζκεπζε ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη, δεχηεξνλ, ηελ αλαγθαηφηεηα 

λα δηαθνξνπνηείηαη κε ζαθήλεηα ε επνπηεία απφ ηελ ςπρνζεξαπεία πνπ ελδερνκέλσο 

λα αλαδεηά ν/ε επνπηεπφκελνο/ε ή πνπ εληνπίδεηαη σο αλαγθαηφηεηα απφ ηνλ/ηελ 

επφπηε/ηξηα.  

Σε ζχλαςε ελφο μεθάζαξνπ ζπκβνιαίνπ γηα ηελ επνπηεία αλαγλσξίδνπλ 

πνιινί κειεηεηέο σο βαζηθή πξνδηαγξαθή γηα ηελ άζθεζή ηεο (Borders et al., 2014 · 

Ellis, 2010 ·  Gazzola & Thériault, 2007).  Άιισζηε ζηνλ «Οδεγφ ησλ Καιψλ 

Πξαθηηθψλ ζηελ Δπνπηεία» ηεο Έλσζεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη Δπνπηεία 

πκβνχισλ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε 

ζχλαςε ελφο μεθάζαξνπ θαη ιεπηνκεξνχο ζπκβνιαίνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

επνπηείαο.  Ο ζηφρνο, ην πεξηερφκελν, ηα θαζήθνληα, ν ρξφλνο θαη ε ζπρλφηεηα θαη 

πνιιά άιια δεδνκέλα ζπκθσλνχληαη ζηελ αξρή ηεο επνπηείαο θαη ζέηνπλ ηηο βάζεηο 

γηα κηα θαιή επαγγεικαηηθή ζπκκαρία (Borders et al., 2014). Αληίζηνηρα νη 

ζπκκεηέρνληεο/εο επφπηεο/ηξηεο δειψλνπλ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη έλα 

ζηαζεξφ πιαίζην ζηελ επνπηεία ην νπνίν ζα έρεη ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ θαη είλαη 

δεζκεπηηθφ.  

ζνλ αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηεο επνπηείαο απφ ηελ 

ςπρνζεξαπεία, είλαη εχινγν λα ζπδεηείηαη ην ζέκα απηφ θαζψο ε άζθεζε ηεο 

επνπηείαο εκπεξηέρεη ηφζνλ ηελ πξνζσπηθή ζηήξημε ηνπ/ηεο επνπηεπφκελνπ/εο φζν 

θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ «ηπθιψλ» ηνπ/ηεο ζεκείσλ, δειαδή ησλ πξνζσπηθψλ 

δπζθνιηψλ γηα ηα νπνία δελ έρεη επίγλσζε θαη ηα νπνία εκπιέθνληαη θαη 

παξεκπνδίδνπλ ηελ επηηπρή ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία (Hawkins & Shohet, 2006). 

ην πιαίζην απηφ ρξεηάδεηαη ν/ε επφπηεο/ηξηα λα είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνο/ε θαη 

εθπαηδεπκέλνο/ε ψζηε λα κελ ππεηζέιζεη ζηελ ςπρνζεξαπεία ηνπ/ηεο ζπκβνχινπ, 

αιιά λα ηνπ/ηεο εληνπίζεη απιά πνηα είλαη ηα δεηήκαηα ζηα νπνία ρξεηάδεηαη λα 

απνθηήζεη κεγαιχηεξε απηνγλσζία θαη λα ηνλ/ηελ παξαπέκςεη γηα ςπρνζεξαπεία, αλ 

απηφ απαηηείηαη. πσο ραξαθηεξηζηηθά πεξηγξάθεη ε Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ:  
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«Η πξνζσπηθή αλάπηπμε ζην πιαίζην ηεο επνπηείαο δελ 

πξνσζείηαη κέζα απφ ηελ αδηάθξηηε παξείζθξεζε ζηελ 

πξνζσπηθή δσή ησλ επνπηεπφκελσλ, αιιά κέζα απφ ηελ 

ελζάξξπλζή ηνπο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο 

δίλνληαη γηα απηναλίρλεπζε, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη 

πξνζσπηθνί ιφγνη επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ απφδνζή ηνπο ζηε 

ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία» (2012, ζει. 418).  

Σελ αλαγθαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζηελ επνπηεία ηφληζαλ 

αξθεηνί απφ ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο σο βαζηθή πξνδηαγξαθή γηα ηελ άζθεζή 

ηεο. Δμάιινπ, νη πεξηζζφηεξνη/εο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε ζρεηηθά επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα, ελψ δχν άηνκα δηαζέηνπλ επξσπατθή πηζηνπνίεζε σο επφπηεο/ηξηεο. 

Γηα ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο θαη κηα κεζνδνινγία 

βάζεη ηεο νπνίαο έλαο/κηα επφπηεο/ηξηα νξγαλψλεη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηηο 

πξνζαξκφδεη θαηάιιεια ζηηο αλάγθεο ηνπ/ηεο επνπηεπφκελνπ/εο, ελψ είλαη 

απαξαίηεηε ε θαιή γλψζε ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο πνπ δηέπεη ην θάζε επάγγεικα 

θαη ησλ δεζκεχζεσλ πνπ εθπνξεχνληαη απφ απηφλ (Borders et al., 2014). πσο 

ραξαθηεξηζηηθά δηαηππψλνπλ νη Bernard θαη Goodyear, «πξφθεηηαη γηα έλαλ ηφζν 

ζχλζεην ξφιν πνπ είλαη αδχλαηνλ νη επφπηεο λα ηνλ αζθήζνπλ ρσξίο ηε βνήζεηα ελφο 

ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ» (2014, φπσο αλ. ζην Guiffrida, 2015, ζει. 77). Δλ ηέιεη, 

πξφθεηηαη γηα έλα δηαθξηηφ επάγγεικα ην νπνίν απαηηεί εηδηθή εθπαίδεπζε θαη 

πξνδηαγξαθέο πξνθεηκέλνπ λα αζθεζεί (Borders et al., 2014 · Ellis, 2010 · 

Μαιηθηψζε – Λνΐδνπ, 2012). 

Δίλαη πξνθαλέο, φπσο ηνλίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο, φηη απαηηείηαη γλψζε 

θαη εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο ςπρνζεξαπείαο 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε έλαο/κηα εηδηθφο λα αζθήζεη επνπηεία. Άιισζηε ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο νξηζκνχο ηεο επνπηείαο πεξηγξάθεηαη φηη έλαο/κηα πην έκπεηξνο/ε 

επαγγεικαηίαο βνεζά έλα/κηα λεφηεξν/ε κέζσ ηεο επνπηείαο (Bernard & Goodyear, 

1998).  Δπηπιένλ, νη επφπηεο/ηξηεο ηεο έξεπλαο δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο 

ζπκβνπιεπηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ/ηεο επφπηε/ηξηαο, ζηελ ηθαλφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο 

θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο ησλ επνπηεπφκελσλ θαζψο θαη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα πνπ ν/ε ίδηνο/α δηαζέηεη. Δλδηαθέξνλ έρεη φηη, ζε κηα 

αληίζηνηρε πνηνηηθή έξεπλα πνπ έγηλε ζε επνπηεπφκελνπο/εο ζηε Ρνπκαλία, νη 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ηφληζαλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά σο ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα 



93 
 

ηνπο/ηηο επφπηεο/ηξηεο ηνπο (Marcela, 2014).  Οη δεμηφηεηεο απηέο είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ κεηαμχ 

επφπηε/ηξηαο θαη επνπηεπφκελνπ/εο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζεκειηψλνπλ ηελ 

επηδησθφκελε ζρέζε ζπκκαρίαο ζηελ επνπηεία (Ellis, 2010 · McCarthy, 2013). ην 

πλεχκα απηφ νη κειεηεηέο ηεο επνπηείαο, εληνπίδνπλ φηη νη επφπηεο/ηξηεο ρξεηάδεηαη 

λα έρνπλ επίγλσζε ηεο επζχλεο πνπ έρνπλ απέλαληη ζηνπο/ζηηο επνπηεπφκελνπο/εο 

θαη λα είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη/εο σο πξνο ηηο αλάγθεο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο. 

Γηφηη, φπσο ζα δηαηππψζεη ν Ellis (2010), είλαη κχζνο φηη φινη/εο νη επφπηεο/ηξηεο 

αλεμαηξέησο είλαη βνεζεηηθνί/εο θαη ππνζηεξηθηηθνί/εο ζηνπο/ζηηο επνπηεπφκελνπο/εο 

ηνπο. χκθσλα κε ηνλ ίδην, ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη επίγλσζε ζηνπο/ζηηο επφπηεο/ηξηεο 

γηα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ νξηζκέλεο παξεκβάζεηο ηνπο, ελψ 

θαηά ηε γλψκε ηνπ ε εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλνπλ νη επφπηεο/ηξηεο  απνηξέπεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ιάζε θαη αζηνρίεο ζηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο.  

6.4   Σα νθέιε ηεο επνπηείαο  

ηε ζπδήηεζε γηα ηα νθέιε ηεο επνπηείαο δηαθξίλνληαη ηξία δηαθνξεηηθά 

επίπεδα. Καη’ αξράο εληνπίδνληαη ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ επνπηεία γηα 

ηνπο/ηηο επνπηεπφκελνπο/εο, φζνλ αθνξά ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη φζνλ 

αθνξά ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζηήξημε. Σν δεχηεξν επίπεδν αθνξά ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο 

πνπ έρεη ε άζθεζε ηεο επνπηείαο ζηνπο/ζηηο ίδηνπο/εο ηνπο/ηηο επφπηεο/ηξηεο σο πξνο 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Σειηθψο, πνιχ ζεκαληηθή δηάζηαζε απνηεινχλ ηα 

νθέιε πνπ εληνπίδνληαη γηα ηνπο ηειηθνχο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ςπρνθνηλσληθήο 

πγείαο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο επνπηείαο φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ ζπκβνχισλ θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο ελίζρπζε έρνπλ 

κειεηεζεί εθηελψο ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο (Ellis, 2010 · Μαιηθηψζε-Λντδνπ, 2012 · 

McCarthy, 2013 · Spence et al., 2001 · Westefeld, 2014 · Wheeler & Richards, 2007 · 

Worthen & Lampert, 2007).  Οη επφπηεο/ηξηεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο εληνπίδνπλ 

θπξίσο δχν ηνκείο φπνπ γίλνληαη εκθαλή ηα νθέιε ηεο επνπηείαο φζνλ αθνξά ηνπο/ηηο 

επνπηεπφκελνπο/εο. Αθελφο δηαπηζηψλνπλ φηη νη επνπηεπφκελνη/εο ηνπο βειηηψλνληαη 

σο πξνο ηηο δεμηφηεηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο, φηη αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε 

απηνπεπνίζεζε θαη αζθάιεηα ζην ξφιν ηνπο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα νκαδηθή 

επνπηεία, εληνπίδνπλ φηη σθειείηαη ε δπλακηθή ηεο νκάδαο ησλ εξγαδνκέλσλ, κέζα 

απφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλαδειθηθήο αιιειεγγχεο. 
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Αθεηέξνπ, ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, πηζηεχνπλ φηη ε επνπηεία ζπκβάιεη ζηελ πξφιεςε 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη παξέρεη αλαθνχθηζε ζην/ε επνπηεπφκελν/ε, ν/ε 

νπνίνο/α θνξηίδεηαη ζπλαηζζεκαηηθά απφ ηα πξνβιήκαηα ησλ πειαηψλ ηνπ/ηεο.  

Παξφκνηα, νη Spence et al. (2001) ζηελ αλαζθφπεζε ησλ εξεπλψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ, παξφιεο ηηο κεζνδνινγηθέο ειιείςεηο ηηο νπνίεο εληνπίδνπλ, 

μερσξίδνπλ ηξεηο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο εληνπίδνληαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

επνπηείαο. Μέζσ ηεο επνπηείαο εληζρχεηαη ε επαγγεικαηηθή επάξθεηα ησλ 

ζπκβνχισλ, απνθηνχλ κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα σο πξνο ηε δηάγλσζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ πειαηψλ ηνπο  θαη σο πξνο ηελ θαηάξηηζε ελφο πιάλνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηψλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

πνπ ζέζπηζε ν Bandura, νη επνπηεπφκελνη/εο ληψζνπλ πην αζθαιείο θαη ζίγνπξνη/εο 

ζην ξφιν ηνπο θαη αμηνπνηνχλ θαιχηεξα ηηο δεμηφηεηέο ηνπο πξνο φθεινο ησλ 

πειαηψλ ηνπο (Cashwell & Dooley, 2001). Η επνπηεία ζπκβάιεη ζηε κεγαιχηεξε 

ηθαλνπνίεζε ησλ επνπηεπφκελσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη ζηελ πξφιεςε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο εμνπζέλσζεο. Γεδνκέλνπ κάιηζηα ηνπ θφζηνπο πνπ επηβαξχλεη 

ηνπο θνξείο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο ιφγσ ησλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

εμαηηίαο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο εμνπζέλσζεο, ε επνπηεία πξνηείλεηαη σο κέηξν πνπ 

βνεζά θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ (Cashwell & Dooley, 2001). 

Παξφκνηα, ζηηο πνηνηηθέο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηελ Κνξέα ζε 

επφπηεο/ηξηεο θαη ζηε Ρνπκαλία ζε επνπηεπφκελνπο/εο, δηαπηζηψζεθε φηη νη κελ 

επφπηεο/ηξηεο ζεσξνχλ φηη ε επνπηεία ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

επάξθεηαο ησλ ζπκβνχισλ, ελψ νη επνπηεπφκελνη/εο εμαίξνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ ζην θαζεκεξηλφ ηνπο έξγν   (Bang & Park, 2009 · Marcela, 

2014). 

Σα νθέιε πνπ έρεη ε άζθεζε ηεο επνπηείαο ζηνπο/ζηηο ίδηνπο/εο ηνπο/ηηο 

επφπηεο/ηξηεο είλαη έλα ζέκα ην νπνίν δελ έρεη δηεξεπλεζεί επαξθψο ζε ζρεηηθέο 

κειέηεο. ηελ παξνχζα έξεπλα νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο επφπηεο/ηξηεο κηινχλ κε 

ελζνπζηαζκφ γηα ηελ άζθεζε απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη πνιινί/εο απφ απηνχο/εο 

πεξηγξάθνπλ πψο καζαίλνπλ θαη νη ίδηνη/εο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επνπηείαο, ελψ 

ληψζνπλ φηη εκπινπηίδνληαη θαη δηεπξχλνληαη σο επαγγεικαηίεο. Μάιηζηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, ππήξμαλ θαη δειψζεηο εθ κέξνπο ησλ επνπηψλ/ηξηψλ φηη 

ζα ήζειαλ λα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αθηεξσζνχλ απνθιεηζηηθά ζηελ άζθεζε ηεο 

επνπηείαο. Παξφκνηα, ζε πνηνηηθή έξεπλα πνπ έγηλε ζε Κνξεάηεο επφπηεο/ηξηεο,  
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δηαπηζηψλνληαη ηα νθέιε ηεο επνπηείαο γηα ηνπο/ηηο ηδίνπο/εο θαζψο δήισζαλ φηη 

κέζσ ηεο επνπηείαο βηψλνπλ έκκεζα πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο πειαηψλ, ην 

νπνίν ηνπο βνεζά ζηε δηθή ηνπο ζπκβνπιεπηηθή εξγαζία. Δμεγψληαο θαη 

«δηδάζθνληαο» ηηο ηερληθέο ζηνπο/ζηηο επνπηεπφκελνπο/εο ηνπο, βνεζηνχληαη θαη νη 

ίδηνη/εο ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε απηψλ. Σέινο, κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηεο 

επνπηείαο, αλαγλψξηζαλ νη ίδηνη/εο αθφκα θαιχηεξα ηα νθέιε ηεο επνπηείαο γηα ηε 

ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία (Bang & Park, 2009).    

ηελ παξνχζα έξεπλα αξθεηνί/εο απφ ηνπο/ηηο  επφπηεο/ηξηεο ζπκθσλνχλ φηη 

βαζηθή επηδίσμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επνπηείαο είλαη λα ειέγρεη ην απνηέιεζκα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο φθεινο ησλ πειαηψλ. πσο ήδε αλαθέξζεθε ζηελ 

επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ζθνπνχο ηεο 

επνπηείαο είλαη ε δηαθχιαμε ηεο πνηφηεηαο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνζεξαπείαο 

θαη ε πεξηθξνχξεζε ηνπ επαγγέικαηνο (Bernard & Goodyear, 1998 · Borders et al., 

2014).  Μάιηζηα, ζε νξηζκέλεο ρψξεο, ην θαζήθνλ απηφ απνηππψλεηαη θαη λνκηθά, 

θαζψο ν/ε επφπηεο/ηξηα θέξεη λνκηθή επζχλε απέλαληη ζηνλ/ζηελ πειάηε/ηζζα θαη φρη 

κφλν πξνο ηνλ/ηελ επνπηεπφκελν/ε (Grant & Schofield, 2007).  ηε ρψξα καο, παξφηη 

δελ ππάξρεη ζαθέο λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ επνπηεία, νη επφπηεο/ηξηεο δειψλνπλ 

φηη έλαο βαζηθφο ζηφρνο ηεο επνπηείαο είλαη λα δηαθπιάμεη ηα ζπκθέξνληα ησλ 

πειαηψλ, δειαδή ησλ απνδεθηψλ ησλ ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο. Οη επφπηεο/ηξηεο 

επσκίδνληαη κηα δηηηή επζχλε ζηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο, ηε ρξεζηή άζθεζε ηεο 

επνπηείαο θαη ηε δηαθχιαμε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πειαηψλ. Η ζπλζήθε απηή έρεη 

απαζρνιήζεη αξθεηά ηηο ζρεηηθέο κειέηεο, θαζψο πεξηγξάθεηαη σο ιεπηή θαηάζηαζε 

γηα ηνλ/ηελ επφπηε/ηξηα (Ellis, 2010 · Grant et al. 2012 · Westefeld, 2014). Χζηφζν, 

είλαη ζαθέο φηη νη επφπηεο/ηξηεο νθείινπλ λα παξέκβνπλ θαη λα απνηξέςνπλ ηελ 

επηβιαβή ζπκπεξηθνξά ησλ επνπηεπφκελψλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

πξνο φθεινο ησλ ζπκβνπιεπφκελσλ (Borders et al., 2014). Αληίζηνηρα 

αληηιακβάλνληαη ηελ επζχλε ηνπο θαη νη ζπκκεηέρνληεο επφπηεο/ηξηεο ζηελ έξεπλα. 

ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ επνπηεία αλαδεηθλχεηαη 

φηη, παξφηη ε επνπηεία ησλ ζπκβνχισλ θαη ςπρνζεξαπεπηψλ απνζθνπεί λα βειηηψζεη 

ην απνηέιεζκα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνζεξαπείαο πξνο φθεινο ησλ πειαηψλ, 

απηφ δελ έρεη αθφκα ηεθκεξησζεί επαξθψο (McCarthy, 2013 · Spence et al., 2001 · 

Westefeld, 2014 · Wheeler & Richards, 2007 · Worthen & Lampert, 2007). Πάξα 

ηαχηα, ππάξρνπλ ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ εληνπίδνπλ κεγαιχηεξε κείσζε ησλ 
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επηβαξπληηθψλ ζπκπησκάησλ ησλ πειαηψλ ησλ νπνίσλ νη ςπρνζεξαπεπηέο/ηξηέο ηνπο 

είλαη ππφ επνπηεία, ελψ ππάξρνπλ αξθεηέο ελδείμεηο ψζηε λα καο επηηξέπεηαη ν 

ηζρπξηζκφο  φηη ε επνπηεία έρεη ζεηηθφ αληίθηππν θαζψο απμάλεη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ςπρνθνηλσληθήο πγείαο (Bambling et al., 2006). ζνλ αθνξά ην 

απνηέιεζκα πνπ ε επνπηεία έρεη ζηνπο/ζηηο πειάηεο/ηζζεο, νη επφπηεο/ηξηεο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθνί/εο, επηβεβαηψλνληαο ηηο ελδείμεηο πνπ 

απνθνκίδνπκε απφ ηηο ζρεηηθέο κειέηεο. Οη πεξηζζφηεξνη/εο ζεσξνχλ φηη ε πνηφηεηα 

ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο ςπρνζεξαπείαο απμάλεηαη κέζσ ηεο επνπηείαο θαη φηη ν 

ζεηηθφο αληίθηππνο ζηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ςπρνθνηλσληθήο πγείαο είλαη 

άκεζνο θαη ζίγνπξα ζεηηθφο. Μάιηζηα, θαηαιήγνπλ φηη νη πειάηεο/ηζζεο πνπ 

ιακβάλνπλ ππεξεζίεο ππφ επνπηεία, αλαγλσξίδνληαο ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα απηψλ, 

ζα ηηο απαηηνχλ απφ εδψ θαη ζην εμήο θαη έκκεζα ζα παξαθηλνχλ ηνπο/ηηο 

ζεξαπεπηέο/ηξηέο ηνπο λα αλαδεηνχλ επνπηεία.  

 

6.5  Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο- Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε 

Γεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα κηα πξψηε θαηαγξαθή ζην ζέκα ηεο επνπηείαο 

ζηε ρψξα καο, ε έξεπλα απηή δελ είρε ηελ απαίηεζε λα εμαληιήζεη φιεο ηηο πηπρέο 

ελφο ηφζνπ ζχλζεηνπ ζέκαηνο φπσο είλαη ε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε επνπηεία 

ηεο. Αλαπφθεπθηα θάπνηα ζέκαηα δελ κπφξεζαλ λα δηεξεπλεζνχλ επαξθψο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε αλαιπηηθή κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επφπηεο/ηξηεο θαη νη 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο 

ςπρνθνηλσληθήο πγείαο αλάινγα κε ηε ζεσξεηηθή ηνπο πξνζέγγηζε θαη ηελ 

νξγαλσζηαθή ηνπο θνπιηνχξα. Δπίζεο, ζε απηήλ ηελ έξεπλα θαηαγξάθεηαη κφλν ε 

άπνςε ησλ επνπηψλ/ηξησλ. Πξνθαλψο γηα ηελ απφθηεζε κηαο πην νινθιεξσκέλεο 

εηθφλαο ζα ήηαλ απαξαίηεηεο ηφζν νη απφςεηο ησλ επνπηεπφκελσλ φζνλ ησλ 

ζπκβνπιεπφκελσλ.  

Δηδηθφηεξα ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα εληνπηζηεί πνηεο είλαη νη αλάγθεο επνπηείαο 

θαη ζηήξημεο ησλ ζπκβνχισλ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο, 

πνηα είλαη ηα νθέιε πνπ νη επνπηεπφκελνη/εο εληνπίδνπλ απφ ηε δηαδηθαζία απηή θαη 

πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπο ζα ελζαξξχλνπλ ηε κεγαιχηεξε 

εθαξκνγή ηεο επνπηείαο. Δλδηαθέξνλ ζα είρε ζην πιαίζην απηφ λα κειεηεζεί επίζεο, 
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πνηεο κεζφδνπο νη ίδηνη εληνπίδνπλ σο πην απνηειεζκαηηθέο θαη πνηεο δεμηφηεηεο ησλ 

επνπηψλ/ηξηψλ εθηηκνχλ σο βνεζεηηθέο.  

Παξάιιεια, φπσο εληνπίδεηαη θαη ζε φιεο ηηο κειέηεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επνπηείαο, ζεκαληηθή είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ νθέινπο πνπ 

απνθνκίδνπλ νη πειάηεο/ηζζεο ησλ ππεξεζηψλ ςπρνθνηλσληθήο πγείαο, απνηηκψληαο 

ηε ζπκβνιή ηεο επνπηείαο ζηε βειηίσζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνζεξαπείαο πνπ 

ιακβάλνπλ. Δηδηθφηεξα, ελφςεη ηεο πην ζπζηεκαηηθήο νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ ςπρηθήο 

πγείαο, παξάκεηξνη πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο 

είλαη ε επνπηεία, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαδεηρζνχλ θαη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε ζην 

ζρεδηαζκφ γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο  ςπρνθνηλσληθήο πγείαο. 

Πέξαλ ηνχηνπ ππάξρεη ν γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο, θαζψο πξφθεηηαη γηα 

επφπηεο/ηξηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Η 

δηεξεχλεζε ηνπ πεδίνπ ηεο επνπηείαο θαη ζε άιιεο πφιεηο, φπσο ζηελ Αζήλα, ζα έδηλε 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα κηα πην νινθιεξσκέλε αλάιπζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 
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Δπίινγνο 

ηε ζχγρξνλε επνρή φπνπ ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο αλζξψπνπο 

γίλνληαη φιν θαη πην πνιχπινθα θαη ζπρλά απαηηνχλ επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή 

βνήζεηα, ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ςπρνθνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

ρξεηάδεηαη λα ηεζεί ζην επίθεληξν.  Η ζπκβνπιεπηηθή θαη ε ςπρνζεξαπεία, ηνκείο πνπ 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο βξίζθνληαη ζε αλάπηπμε ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ αηηεκάησλ 

γηα βνήζεηα, παξφηη ζεζκηθά δελ είλαη επαξθψο θαηνρπξσκέλεο, βξίζθνληαη ζην 

επίθεληξν πνιιψλ επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ ελψ ππάξρεη κεγάιε δξαζηεξηνπνίεζε 

ζηνλ ηνκέα ηεο ζρεηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ επαγγεικαηηψλ. ην πιαίζην απηφ, ε δηα 

βίνπ επνπηεία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο ςπρνζεξαπείαο, σο δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο, γίλεηαη πην επίθαηξε 

παξά πνηέ. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαθξηηή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ βαζίδεηαη 

ζε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε θαη αζθείηαη βάζε πξνυπνζέζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ.  

Η αλάδεημή ηεο ζην ρψξν ησλ ππεξεζηψλ ςπρνθνηλσληθήο πγείαο σο αλαπφζπαζην  

κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο ςπρνζεξαπείαο, ππφζρεηαη πνιιά 

ζεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θξνληίδα ησλ αλζξψπσλ 

πνπ απεπζχλνληαη ζε ππεξεζίεο θαη ρξεηάδνληαη επαγγεικαηηθή βνήζεηα.  Η 

πεξαηηέξσ κειέηε ηεο θαη ζεζκηθή ηεο θαηνρχξσζε ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλαβάζκηζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ςπρνθνηλσληθήο πγείαο πνπ ζήκεξα είλαη ην 

δεηνχκελν.  
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Παξάξηεκα 1: Οδεγόο ζπλέληεπμεο 

Πξνζσπηθά ζηνηρεία:  

λνκα:  

Δπαγγεικαηηθή ηδηφηεηα:   

Γνκή ζηελ νπνία εξγάδνληαη:  

Υξφληα πξνυπεξεζίαο γεληθά:  

 Δξεπλεηηθφ εξψηεκα: Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε πνπ ηζρχεη ζήκεξα γηα ηε 

ζπκβνπιεπηηθή επνπηεία ζε ζεζκηθφ επίπεδν θαη σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηεο; 

Γηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο Θέκαηα πξνο δηεπθξίληζε 

 Πψο ζα νξίδαηε  ηε ζπκβνπιεπηηθή 

επνπηεία θαη ηη γλσξίδεηε ζρεηηθά κε 

ηελ εθαξκνγή ηεο ζηνπο ρψξνπο 

ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο ζηε ρψξα 

καο; 

 

 Πώο νξίδνπλ νη ίδηνη ηελ επνπηεία; 

Τη δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλεη; 

 Σε πνηνπο ρώξνπο εθαξκόδεηαη;  

Υπάξρεη ζεζκηθό πιαίζην, 

πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηεο 

επνπηείαο ή θώδηθαο δενληνινγίαο; 

 Πηζηεχεηε φηη είλαη ηθαλνπνηεηηθφο ν 

ηξφπνο πνπ ζήκεξα εθαξκφδεηαη 

ζηελ Διιάδα ε επνπηεία; 

 

 Όζνλ αθνξά ην ζεζκηθό πιαίζην, ην 

πεξηερόκελν, ηε δηαδηθαζία; 

 Πνηέο ζα ήηαλ νη πξνηάζεηο ζαο,  

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ν ζεζκφο 

ηεο επνπηείαο θαη λα εδξαησζεί ε 

εθαξκνγή ηεο ζηε ρψξα καο; 

 

 Δξεπλεηηθφ εξψηεκα: Πψο πεξηγξάθνπλ νη ίδηνη νη επφπηεο/ηξηεο ηελ παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθήο επνπηείαο ζε ζπκβνχινπο; Πψο ηελ νξίδνπλ θαη πνηα είλαη ε 

εκπεηξία ηνπο;  
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Γηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο Θέκαηα πξνο δηεπθξίληζε: 

 

 Πψο γίλαηε εζείο πξνζσπηθά 

επφπηεο/ηξηα; 

 Πόζνλ θαηξό εξγάδνληαη σο 

επόπηεο/ηξηεο; Σε πνην πιαίζην; 

(δεκόζηνο θνξέαο, ηδησηηθή 

εξγαζία, ζην πιαίζην εθπαίδεπζεο 

ζπκβνύισλ;) 

 

 Πψο αζθείηε ζήκεξα ηελ 

επνπηεία; 

Εθόζνλ εξγάδνληαη ζε δεκόζην θνξέα 

ή παξέρνπλ επνπηεία ζην πιαίζην 

εθπαίδεπζεο ζπκβνύισλ: 

 Πώο αλέιαβαλ ην ξόιν ηνπ/ηεο 

επόπηε/ηξηαο; Υπήξμε ζαθήο 

αλάζεζε εξγαζηώλ ζην πιαίζην πνπ 

εξγάδνληαη; 

 Ο ξόινο απηόο είλαη ζπλπθαζκέλνο 

κε ηε ζέζε ηνπο ζηελ ηεξαξρία ηνπ 

νξγαληζκνύ/θνξέα; 

 Πώο πεξηγξάθνπλ ηα θαζήθνληά 

ηνπο σο επόπηεο/ηξηεο;  

 Πόηε, πώο παξέρνπλ επνπηεία;  

Αηνκηθά; Οκαδηθά; Υπάξρεη 

θάπνην θαζνξηζκέλν πιαίζην ή 

γίλεηαη κεηά από αίηεκα 

επνπηεπνκέλνπ/εο; Υπάξρνπλ 

άηππεο ζπλαληήζεηο επνπηείαο;  

 Πνηα είλαη ηα ζέκαηα/πεξηερόκελν 

ηεο επνπηείαο ζπλήζσο; Υπάξρνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο ζε πην λένπο 

επαγγεικαηίεο θαη ζε πην 
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έκπεηξνπο; 

 Πνηα πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηνύλ 

ζηελ επνπηεία;  

 Πψο αζθείηε ζήκεξα ηελ 

επνπηεία; 

Εθόζνλ παξέρνπλ επνπηεία σο 

ηδηώηεο: 

 Πόηε, πώο παξέρνπλ επνπηεία;  

Αηνκηθά; Οκαδηθά; Υπάξρεη 

θάπνην θαζνξηζκέλν πιαίζην ή 

γίλεηαη κεηά από αίηεκα 

επνπηεπνκέλνπ/εο;  

 Πνηα είλαη ηα ζέκαηα/πεξηερόκελν 

ηεο επνπηείαο ζπλήζσο; Υπάξρνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο ζε πην λένπο 

επαγγεικαηίεο θαη ζε πην 

έκπεηξνπο; 

 Πνηα πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηνύλ 

ζηελ επνπηεία;  

 

 Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ 

εκπεηξία ζαο απφ ηελ επνπηεία; 

 Σε ζύγθξηζε κε άιια 

θαζήθνληα/εξγαζίεο ηνπο/ηηο 

ηθαλνπνηεί ν ξόινο απηόο;  

 Τη ηνπο/ηηο βνεζά ζηελ άζθεζε 

επνπηείαο; Τη ηνπο/ηηο δπζθνιεύεη; 

 

 Δξεπλεηηθφ εξψηεκα: Πνηνη παξάγνληεο θαη πνηεο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ θαηά 

ηε γλψκε ηνπο ηελ παξνρή επνπηείαο θαη πνηα είλαη ηα νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ; 

Γηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο: Θέκαηα πξνο δηεπθξίληζε: 
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 Πνηεο είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο νη 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή επνπηεία; 

 

 Πνηα είλαη θαηά ηε γλώκε ηνπο ηα 

ζπζηαηηθά γηα κηα απνηειεζκαηηθή 

επνπηεία; 

 Πώο νξίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ 

επνπηεία;  

 Πνηεο ζπλζήθεο είλαη ζεκαληηθέο 

γηα ηελ επνπηεία; 

 Πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ηα 

νθέιε ηεο επνπηείαο; 

 Πνηα είλαη θαηά ηε γλώκε ηνπο ηα 

νθέιε από ηελ επνπηεία; 

 Έλα παξάδεηγκα απνηειεζκαηηθήο 

επνπηείαο πνπ ζπκνύληαη; 

 

Κάηη πνπ ζα επηζπκνχζαηε λα πξνζζέζεηε; 

 



110 
 

Παξάξηεκα 2: Άμνλεο, θαηεγνξίεο, ηαπηόζεκεο θαη απιέο 

ηδέεο -  πρλόηεηα απαληήζεσλ 

Άμνλαο 1. Η επνπηεία ζπκβνύισλ ζηνπο ρώξνπο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο: 

παξνύζα θαηάζηαζε 

 1.1. Η επηθξαηνύζα  θνπιηνύξα  όζνλ αθνξά ηε δηάδνζε ηεο  επνπηείαο  

Ταπηόζεκε ή ζπλαθήο ηδέα n 

Επόπηεο/ηξηεο πνπ ε απάληεζή 

ηνπο εληάζζεηαη ζε απηήλ ηελ 

ηδέα 

Γελ είλαη δηαδεδνκέλε ε επνπηεία  12 

ΔΠ1, ΔΠ2, ΔΠ3, ΔΠ4, ΔΠ6, 

ΔΠ8, ΔΠ10, ΔΠ12, ΔΠ13, 

ΔΠ15, ΔΠ18 

Ο θφβνο ηεο έθζεζεο απνηξέπεη απφ 

ηελ επνπηεία  
7 

ΔΠ5, ΔΠ8, ΔΠ9, ΔΠ11, ΔΠ13, 

ΔΠ14, ΔΠ16 

πγρέεηαη κε ηε δηνίθεζε 5 ΔΠ2, ΔΠ3, ΔΠ4, ΔΠ7, ΔΠ12 

Γελ είλαη ζηελ θνπιηνχξα καο ε 

απηνθξηηηθή 
5 ΔΠ5, ΔΠ7, ΔΠ8, ΔΠ10, ΔΠ16 

Γηαηί ιχζεθαλ ηα ππφινηπα ηνπ 

ρψξνπ ςπρηθήο πγείαο; 
5 ΔΠ2, ΔΠ7, ΔΠ11, ΔΠ16, ΔΠ18 

Γελ είκαζηε καζεκέλνη ζηελ Διιάδα 

ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο  
4 ΔΠ5, ΔΠ6, ΔΠ7, ΔΠ16 
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Άηππα γίλεηαη πην εχθνια 3 ΔΠ11, ΔΠ14, ΔΠ16 

1.2 Η δηάδνζε ηεο  επνπηείαο ζε ρώξνπο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο 

Ταπηόζεκε ή ζπλαθήο ηδέα n 

Επόπηεο/ηξηεο πνπ ε απάληεζή 

ηνπο εληάζζεηαη ζε απηήλ ηελ 

ηδέα 

Δπνπηεία παξέρεηαη θπξίσο ζην ρψξν 

εθπαίδεπζεο  
10 

ΔΠ1, ΔΠ5, ΔΠ6, ΔΠ8, ΔΠ11, 

ΔΠ12, ΔΠ15, ΔΠ16, ΔΠ17 

Τπάξρεη ζηνπο θνξείο πνπ δνπιεχνπλ 

πνηνηηθά θαη ζεξαπεπηηθά 
6 

ΔΠ2, ΔΟ3, ΔΠ4, ΔΠ6, Π13, 

ΔΠ14 

Απηνί πνπ αζρνινχληαη ζνβαξά ην 

θάλνπλ 
4 ΔΠ6, ΔΠ7, ΔΠ9,  ΔΠ11 

Δπνπηεία παξέρεηαη κφλν ζην ρψξν 

ησλ εμαξηήζεσλ  
2 ΔΠ3, ΔΠ4 

1.3  Πξνηάζεηο γηα ηελ θαιύηεξε ζεζκηθή θαηνρύξσζε ηεο επνπηείαο 

Ταπηόζεκε ή ζπλαθήο ηδέα n 

Επόπηεο/ηξηεο πνπ ε απάληεζή 

ηνπο εληάζζεηαη ζε απηήλ ηελ 

ηδέα 

Υξεηάδεηαη κηα γεληθφηεξε 

επαηζζεηνπνίεζε γηα ην ξφιν ηεο 

επνπηείαο 

7 

 

ΔΠ2, ΔΠ4, ΔΠ5, ΔΠ10, ΔΠ12, 

ΔΠ14, ΔΠ17 
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Άμνλαο 2. Η εκπεηξία  ησλ επνπηώλ/ηξησλ από ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο 

2.1 Πώο νξίδνπλ  νη επόπηεο/ηξηεο ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο 

Ταπηόζεκε ή ζπλαθήο ηδέα n 

Επόπηεο/ηξηεο πνπ ε απάληεζή 

ηνπο εληάζζεηαη ζε απηήλ ηελ 

ηδέα 

Δίλαη κηα δηαδηθαζία ζπλερηδφκελεο 

εθπαίδεπζεο 
7 

ΔΠ3, ΔΠ6, ΔΠ8, ΔΠ9, ΔΠ12, 

ΔΠ16, ΔΠ18 

Αθνξά ηηο ηερληθέο θαη ηε ζρέζε κε 

ηνλ/ηελ πειάηε/ηζζα 
5 ΔΠ1, ΔΠ4, ΔΠ7, ΔΠ18, ΔΠ15 

Η επνπηεία είλαη κηα δηαδηθαζία 

ζπκβνπιεπηηθήο 
4 ΔΠ3, ΔΠ5, ΔΠ9, ΔΠ18 

Δίλαη κηα επθαηξία γηα αλαζηνραζκφ 

θαη αλαηξνθνδφηεζε 
3 ΔΠ2, ΔΠ9, ΔΠ13 

2.2 Πώο νξίδνπλ νη επόπηεο/ηξηεο ην 

ξόιν ηνπο 
    

Ταπηόζεκε ή ζπλαθήο ηδέα n 

Επόπηεο/ηξηεο πνπ ε απάληεζή 

ηνπο εληάζζεηαη ζε απηήλ ηελ 

ηδέα 

ηνπο/ηο λένπο/εο επαγγεικαηίεο 

ρξεηάδεηαη λα θξαηάο ην ρέξη 
7 

ΔΠ1, ΔΠ4, ΔΠ5, ΔΠ9, ΔΠ11, 

ΔΠ12, ΔΠ18 

Άηππα έγηλα επφπηεο/ηξηα 5 ΔΠ1, ΔΠ2, ΔΠ4, ΔΠ7, ΔΠ16 
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Ο/ε επφπηεο/ηξηα παξέρεη κηα 

εμσηεξηθή καηηά 
5 ΔΠ3, ΔΠ6, ΔΠ8, ΔΠ15, ΔΠ28 

ηνπο έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο ν 

ξφινο γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

ζπκβνπιεπηηθφο 

5 ΔΠ1, ΔΠ4, ΔΠ7, ΔΠ9, ΔΠ12 

Ο/ε επφπηεο/ηξηα αληαπνθξίλεηαη ζην 

αίηεκα 
4 ΔΠ2, ΔΠ5, ΔΠ12, ΔΠ16 

 2.3  Πώο νξίδνπλ ην ζηόρν ηεο επνπηείαο  

Ταπηόζεκε ή ζπλαθήο ηδέα n 

Επόπηεο/ηξηεο πνπ ε απάληεζή 

ηνπο εληάζζεηαη ζε απηήλ ηελ 

ηδέα 

Γηα λα ειέγρεηαη ην απνηέιεζκα 8 
ΔΠ2, ΔΠ4, ΔΠ11, ΔΠ12, ΔΠ13, 

ΔΠ15, ΔΠ16, ΔΠ18 

Υξεηάδεηαη πάληα λα εμεηάδνπκε ηηο 

πξάμεηο καο 
5 ΔΠ1, ΔΠ7, ΔΠ9, ΔΠ15, ΔΠ18 

ζν είζαη ζην επάγγεικα είλαη 

απαξαίηεην 
3 ΔΠ5, ΔΠ9, ΔΠ12 

2.4  Η κεζνδνινγία ησλ επνπηώλ 

Ταπηόζεκε ή ζπλαθήο ηδέα n 

Επόπηεο/ηξηεο πνπ ε απάληεζή 

ηνπο εληάζζεηαη ζε απηήλ ηελ 

ηδέα 

Μεζνδνινγία βαζίδεηαη ζηελ 

ςπρνζεξαπεπηηθή ηνπο εθπαίδεπζε 
6 

ΔΠ1, ΔΠ6, ΔΠ7, ΔΠ8, ΔΠ9, 

ΔΠ13 
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Αηνκηθή επνπηεία πεξίπνπ θάζε 15 

εκέξεο 
6 ΔΠ1, ΔΠ4, ΔΠ8, ΔΠ9, ΔΠ18 

Οκαδηθή επνπηεία γηα ηελ αληαιιαγή 

ηδεψλ 
4 ΔΠ3, ΔΠ14, ΔΠ15, ΔΠ18 

Άμνλαο 3. Παξάγνληεο θαη ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ άζθεζε ηεο  

επνπηείαο 

3.1 Θέκαηα πιαηζίνπ πνπ επεξεάδνπλ ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο 

Ταπηόζεκε ή ζπλαθήο ηδέα n 

Επόπηεο/ηξηεο πνπ ε απάληεζή 

ηνπο εληάζζεηαη ζε απηήλ ηελ 

ηδέα 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ζηαζεξφ 

πιαίζην ζηελ επνπηεία 
5 ΔΠ7, ΔΠ12, ΔΠ13, ΔΠ15, ΔΠ18 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηαρσξηζηεί ε 

επνπηεία απφ ηελ ςπρνζεξαπεία 
5 ΔΠ1, ΔΠ4, ΔΠ5, ΔΠ9, ΔΠ18 

3.2  Πξνϋπνζέζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα πιεξνύλ νη  επόπηεο 

Ταπηόζεκε ή ζπλαθήο ηδέα n 

Επόπηεο/ηξηεο πνπ ε απάληεζή 

ηνπο εληάζζεηαη ζε απηήλ ηελ 

ηδέα 

Υξεηάδεηαη εθπαίδεπζε θαη 

πηζηνπνίεζε ζηελ επνπηεία 
9 

ΔΠ2, ΔΠ3, ΔΠ4, ΔΠ8, ΔΠ9, 

ΔΠ12, ΔΠ15, ΔΠ16, ΔΠ18 

εκαληηθέο νη δεμηφηεηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ηνπ/ηεο 

επφπηε/ηξηαο 

8 
ΔΠ2, ΔΠ4, ΔΠ5, ΔΠ6, ΔΠ12, 

ΔΠ13, ΔΠ15, ΔΠ18 
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Απαηηνχληαη γλψζεηο θαη εκπεηξία  8 
ΔΠ2, ΔΠ4, ΔΠ6, ΔΠ13, ΔΠ14, 

ΔΠ15, ΔΠ16, ΔΠ18 

Υξεηάδεηαη ζπλαηζζεκαηηθή 

σξηκφηεηα  
4 ΔΠ2, ΔΠ4, ΔΠ8, ΔΠ14 

Θα πξέπεη λα έρνπλ κεηαδνηηθφηεηα 2 ΔΠ4, ΔΠ16 

 

Άμνλαο 4. Σα νθέιε ηεο επνπηείαο 

 

4.1 Η ζπκβνιή ηεο επνπηείαο ζηελ ελίζρπζε ησλ επαγγεικαηηθώλ 

δεμηνηήησλ ησλ ζπκβνύισλ 

Ταπηόζεκε ή ζπλαθήο ηδέα n 

Επόπηεο/ηξηεο πνπ ε απάληεζή 

ηνπο εληάζζεηαη ζε απηήλ ηελ 

ηδέα 

Βειηηψλνληαη σο 

ςπρνζεξαπεπηέο/ηξηεο 
8 

ΔΠ1, ΔΠ4, ΔΠ5, ΔΠ6, ΔΠ12, 

ΔΠ13, ΔΠ16, ΔΠ17 

Ο/ε  επνπηεπφκελνο/ε αηζζάλεηαη 

ηθαλφο/ε θαη έρεη απηνπεπνίζεζε 
5 ΔΠ4, ΔΠ8, ΔΠ9, ΔΠ15, ΔΠ17 

 

Γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ε 

νκάδα 

5 ΔΠ2, ΔΠ6, ΔΠ10, ΔΠ14, ΔΠ16 

 

θεινο ε αίζζεζε αζθάιεηαο γηα 

ηνλ/ηελ επνπηεπφκελν/ε 

3 ΔΠ2,ΔΠ5, ΔΠ18 
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4.2   Η ζπκβνιή ηεο επνπηείαο ζηελ πξόιεςε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

Ταπηόζεκε ή ζπλαθήο ηδέα n 

Επόπηεο/ηξηεο πνπ ε απάληεζή 

ηνπο εληάζζεηαη ζε απηήλ ηελ 

ηδέα 

Πξνθπιάζζεη απφ ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε 
7 

ΔΠ4, ΔΠ6, ΔΠ7, ΔΠ8, ΔΠ12, 

ΔΠ11, ΔΠ16 

Δίλαη απαξαίηεηε γηα λα ζε 

αλαθνπθίζεη 
6 ΔΠ1, ΔΠ3, ΔΠ7, ΔΠ14, ΔΠ15 

4.3  Σα νθέιε ηεο επνπηείαο όζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

επνπηώλ/ηξησλ 

Ταπηόζεκε ή ζπλαθήο ηδέα n 
Επόπηεο πνπ ε απάληεζή ηνπο 

εληάζζεηαη ζε απηήλ ηελ ηδέα 

Αλαηξνθνδφηεζε θαη εκπινπηηζκφο  11 

ΔΠ1, ΔΠ3, ΔΠ5, ΔΠ7, ΔΠ9, 

ΔΠ12, ΔΠ13, ΔΠ15, ΔΠ16, 

ΔΠ17, ΔΠ18 

Μνπ αξέζεη απηή ε δνπιεηά 5 ΔΠ1, ΔΠ5, ΔΠ9, ΔΠ16, ΔΠ18 

4.4  Σα νθέιε ηεο επνπηείαο γηα ηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηώλ ςπρνθνηλσληθήο 

πγείαο 

Ταπηόζεκε ή ζπλαθήο ηδέα n 
Επόπηεο/ηξηεο πνπ ε απάληεζή 

ηνπο εληάζζεηαη ζε απηήλ ηελ ηδέα 

Απμάλεηαη ε πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο 264 
ΔΠ7, ΔΠ8, ΔΠ9, ΔΠ10, ΔΠ16, 

ΔΠ18 
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Ο αληίθηππνο ζηνπο 

ζπκβνπιεπφκελνπο είλαη άκεζνο θαη 

ζίγνπξνο 

6 ΔΠ4, ΔΠ7, ΔΠ8, ΔΠ10, ΔΠ14 

Βαζηθφ κέιεκα  ν/ε πειάηεο/ηζζα 5 ΔΠ1, ΔΠ2, ΔΠ5, ΔΠ9, ΔΠ12 

 


