
  

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

Όταν εργάζομαι με ανθρώπους με αναπηρία : 

 Θα συμμορφώνομαι με την Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών, προσαρμοσμένη με όρους και 

προϋποθέσεις για τους ανθρώπους με αναπηρία και θα θέτω ως απόλυτη προτεραιότητα την 

ευημερία, την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των συνοδευόμενων.    

 Θα αποτρέπω οποιαδήποτε μορφή εκφοβισμού μεταξύ των ανθρώπων με αναπηρία.   

 Θα παρέχω ουσιαστικές ευκαιρίες, που θα αποτελούν πηγή έμπνευσης για τους ανθρώπους με 

αναπηρία.  

 Δεν θα υποτιμώ τον άνθρωπο με αναπηρία ούτε και τη δυσκολία του. Δεν θα ταπεινώνω και δεν θα 

τονίζω τη δυσκολία ανθρώπων με αναπηρία. Θα σέβομαι και θα αντιλαμβάνομαι τις δεξιότητες των 

συνοδευόμενων καθώς και τα καθήκοντα στα οποία χρειάζεται η βοήθειά μου.  

 Δε θα προσεγγίσω κάποιον άνθρωπο με αναπηρία με σκοπό κάποιο προσωπικό ή οικονομικό 

όφελος. 

 Δε θα συνάψω κανένα είδος σεξουαλικής σχέσης με κάποιον εξυπηρετούμενο, ούτε και θα απευθύνω 

σεξουαλικά υπονοούμενα  ανεξαρτήτων ηλικίας του εξυπηρετούμενου.  

 Δε θα επιτρέπω λεκτικά ή σωματικά παιχνίδια σεξουαλικού περιεχομένου. 

 Θα διασφαλίσω ότι όλες οι δραστηριότητες είναι κατάλληλες για την ηλικία και τις ικανότητες των 

εξυπηρετούμενων.   

 Δε θα χρησιμοποιώ σωματική βία και δεν θα τιμωρώ τους εξυπηρετούμενους.   

 Θα σέβομαι την ιδιωτικότητα των εξυπηρετούμενων και δεν θα προσέρχομαι σε χώρους προσωπικής 

υγιεινής χωρίς άδεια παρά μόνο με διακριτικότητα αν και εφόσον είναι απαραίτητο.  

 Δε θα χρησιμοποιώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ακατάλληλο τρόπο, δε θα εμπλακώ σε 

ιδιωτικές συνομιλίες με τους εξυπηρετούμενους, δε θα δημοσιεύσω σχόλια ή εικόνες, οι οποίες 

ενδέχεται να κλονίσουν την ευημερία τους, να προσβάλουν την προσωπικότητα τους ή να θίγουν την 

αξιοπρέπεια τους. 

 Θα μοιράζομαι όποια ανησυχία μου σχετικά με την ασφάλεια και την φροντίδα κάθε  

εξυπηρετούμενου ξεχωριστά με το Πρόσωπο Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιού ή με τη διεύθυνση. 

Αντιλαμβάνομαι, ότι αν παραβιάσω τον κώδικα, θα υποστώ αντίστοιχα πειθαρχικά μέτρα όπως, παύση 

εργασίας, απώλεια άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, απόλυση, καταγγελία στις αρμόδιες αρχές παιδικής 

προστασίας ή την αστυνομία. Υπογράφοντας αυτόν τον κώδικα, επιβεβαιώνω ότι δεν υπάρχουν λόγοι 

ανησυχίας (π.χ. προηγούμενη ποινική δίωξη ή καταδίκη για κακοποίηση ανηλίκων/ενηλίκων ή/και 

παραμέληση) για την καταλληλότητά μου να εργαστώ με ανθρώπους με αναπηρία και να συμμετέχω στα 

κατασκηνωτικά προγράμματα και τις δραστηριότητες της Κυψέλης Τσαφ Τσουφ Α.Ε. 

 


