
 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Με ατομική μου ευθύνη, δηλώνω ρητά πως κατά την περίοδο εργασίας μου στην παιδική 

κατασκήνωση με την επωνυμία “OLYMPIA CAMP”, θα τηρώ απαρεγκλίτως και αποδέχομαι όλα τα 

παρακάτω : 

‣ Θα συμμορφώνομαι με την Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών και θα θέτω ως απόλυτη προτεραιότητα την 

ευημερία, ασφάλεια και την ικανοποίηση των παιδιών 

‣ Θα αποτρέπω και δεν θα συμμετέχω σε οποιαδήποτε μορφή εκφοβισμού μεταξύ των παιδιών 

‣ Θα παρέχω ουσιαστικές ευκαιρίες, που θα αποτελούν πηγή έμπνευσης για τα παιδιά 

‣ Δεν θα υποτιμώ ούτε και θα ταπεινώνω τα παιδιά 

‣ Δε θα προσεγγίσω κάποιο παιδί με σκοπό κάποιο προσωπικό ή οικονομικό όφελος 

‣ Δε θα συνάψω κανένα είδος ερωτικής – συναισθηματικής - σεξουαλικής σχέσης με κάποιο παιδί, ούτε και θα 

απευθύνω σεξουαλικά ή πάσης φύσεως άλλα υπονοούμενα  προς κανένα παιδί 

‣ Δε θα επιτρέπω λεκτικά ή σωματικά παιχνίδια σεξουαλικού περιεχομένου ή παιχνίδια που απαιτούν σωματική 

επαφή με τα παιδιά 

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

‣ Δε θα χρησιμοποιώ σωματική βία και δεν θα τιμωρώ τα παιδιά 

‣ Θα σέβομαι την ιδιωτικότητα των παιδιών, δεν θα εισβάλλω σε χώρους υγιεινής χωρίς άδεια και δε θα βοηθήσω 

κάποιο παιδί αν είναι σε ηλικία που μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνο του. 

‣ Θα αποφεύγω να περνάω χρόνο μόνος μου με ένα παιδί μακριά από άλλους 

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

με τα παιδιά και δε θα δημοσιεύσω σχόλια ή εικόνες, οι οποίες ενδέχεται να κλονίσουν την ευημερία τους 

‣ Δε θα δημοσιεύσω φωτογραφίες ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τα παιδιά και τις οικογένειες τους στους 

προσωπικούς μου λογαριασμούς (π.χ. Facebook, instagram ή ιστοσελίδες) ή από λογαριασμούς της 

κατασκήνωσης χωρίς την άδεια των παιδιών που εμπλέκονται σε αυτά, αλλά και των γονιών τους. 

‣ Θα μοιράζομαι όποια ανησυχία μου σχετικά με την ασφάλεια και την ευημερία κάθε παιδιού ξεχωριστά με το 

Πρόσωπο Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιών ή με τη διεύθυνση. 

‣ Έλαβα γνώση και αποδέχομαι την τήρηση της εφαρμογής του “Πρωτόκολλου Λειτουργίας 2021” της 

κατασκήνωσης 

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 παιδική κακοποίηση - παραμέληση) για την καταλληλότητά μου να εργαστώ με παιδιά 

και να συμμετέχω στα προγράμματα και δραστηριότητες της κατασκήνωσης. 
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