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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, είναι 
η κωδικοποίηση των αξιών και αρχών, που χρησιμεύουν ως πυξίδα στην εκτέλεση 
των καθηκόντων μας. Είναι ο χάρτης που μας βοηθάει να διατηρήσουμε την 
πορεία μας σύμφωνα με αυτές τις αξίες για να επιτύχουμε το όραμα και την 
αποστολή μας.  
Επιπρόσθετα μέσα από τον Κώδικα καθορίζονται τα πρότυπα συμπεριφοράς που 
αναμένονται από όλο το προσωπικό, και καλλιεργείται η απαιτούμενη κουλτούρα 
του Ιδρύματος διατηρώντας ένα επίπεδο υψηλού επαγγελματισμού και ποιότητας 
στην παροχή υπηρεσιών προς τους εκπαιδευομένους του Ιδρύματος. 
Η συμμόρφωση όλων των εργαζομένων στον Κώδικα, συμβάλλει στη δημιουργία 
ενός περιβάλλοντος όπου οι εργασίες θα εκτελούνται με τον καλύτερο τρόπο προς 
επίτευξη του οράματος του Ιδρύματος. 
Αποτελεί ευθύνη κάθε εργαζόμενου, ανεξάρτητα από τα εργασιακά του καθήκοντα, 
τη θέση ή τον τομέα του, να γνωρίζει και να τηρεί τον Κώδικα.  
Η μη εφαρμογή του Κώδικα μειώνει την εμπιστοσύνη τόσο στο Ίδρυμα όσο και 
στην αξιοπιστία και την ακεραιότητα του προσωπικού, παράγοντες που έχουν 
καθοριστική επίδραση στην ικανότητα πραγματοποίησης της αποστολής του 
Ιδρύματος. Παράλληλα, η μη εφαρμογή θέτει το ίδιο το Ίδρυμα αλλά και το κάθε 
μέλος του προσωπικού ξεχωριστά σε κινδύνους, αφού πολύ πιθανόν να 
παραβιάζεται και το νομικό πλαίσιο βάση του οποίου πορεύεται, τη Σύμβαση για 
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικός) 
Νόμος του 2011. 
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
Η παροχή εκπαίδευσης, απασχόλησης, θεραπευτικών και ψυχαγωγικών 
προγραμμάτων που στοχεύουν στην κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση 
ατόμων με νοητική αναπηρία. 
 
ΟΡΑΜΑ 
Η προσφορά υπηρεσιών που να στηρίζεται στις σύγχρονες αντιλήψεις για την 
εκπαίδευση και την κοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με νοητική αναπηρία, 
λαμβάνοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες, στοχεύοντας στην ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων του 
ατόμου στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και την προσφορά ευκαιριών σ’ αυτό, για 
μια ποιοτικά καλύτερη ζωή κοντά στους άλλους συνανθρώπους του. 
 
ΑΞΙΕΣ 
 

• Η αντιμετώπιση των ατόμων με νοητική αναπηρία ως ανθρώπων με 

ανάγκες, αισθήματα, δικαιώματα, ικανότητες, ενδιαφέροντα αλλά και 

υποχρεώσεις. 

• Σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 
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• Σεβασμός στη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου. 

• Παροχή βέλτιστης ποιότητας υπηρεσιών προς τα άτομα με νοητική 

αναπηρία. 

• Συνέπεια. 

• Επαγγελματισμός. 

• Αξιοπιστία. 

• Τιμιότητα. 

• Διαφάνεια.  

• Ακεραιότητα χαρακτήρα.  

• Υπευθυνότητα. 

• Συναισθηματική σταθερότητα. 

• Εχεμύθεια. 

 
 

I. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ 

ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 

 
Α. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ 
 
Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες, «άτομα με αναπηρία είναι εκείνα τα άτομα που έχουν μακροχρόνιες 
σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές, οι οποίες, κατά την 
αλληλεπίδραση τους με διάφορα εμπόδια, δυνατόν να εμποδίσουν την πλήρη και 
αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους». 
Επιπρόσθετα, αναγνωρίζει ότι η αναπηρία αποτελεί εξελισσόμενη έννοια και ότι 
αυτή προκύπτει από την αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων με αναπηρίες και 
εμποδίων συμπεριφοράς καθώς και περιβαλλοντικών εμποδίων που 
παρεμποδίζουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε 
ίση βάση με άλλους. 
 Με βάση τα πιο πάνω, και θέλοντας να ελαχιστοποιήσουμε τις συμπεριφορές 
αυτές που θα αποτελούσαν εμπόδιο για την ίση συμμετοχή των ατόμων, και 
παράλληλα θα ενίσχυαν την έννοια της «αναπηρίας», υιοθετούμε τις πιο κάτω 
αξίες του Ιδρύματος και συνάμα του Κώδικα: 

• Η αντιμετώπιση των ατόμων με νοητική αναπηρία ως ανθρώπων με 

ανάγκες, αισθήματα, δικαιώματα, ικανότητες, ενδιαφέροντα αλλά και 

υποχρεώσεις  

• Ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

• Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου 

 

Ιδιαίτερα όλο το προσωπικό του Ιδρύματος: 
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➢ Συμπεριφέρεται με ευπρέπεια, σεβασμό και ευγένεια προς τους 

εκπαιδευομένους.  

➢ Αποφεύγει συμπεριφορές αλλά και φράσεις που μειώνουν και 

προσβάλλουν  την προσωπικότητα των εκπαιδευομένων. 

➢ Αποφεύγει την κάθε μορφής βία (λεκτική, σωματική, ψυχολογική) 

προς τους εκπαιδευομένους, η οποία είναι ανεπίτρεπτη και 

απαγορεύεται αυστηρά. 

➢ Υποχρεούται να μην προβαίνει σε απρεπείς και άσεμνες χειρονομίες, 

χλευασμούς και ύβρεις. 

➢ Αντιμετωπίζει τους εκπαιδευομένους με την απαραίτητη προσοχή 

και ενδιαφέρον τηρώντας την απαραίτητη διακριτικότητα και 

παρέχοντας την απαιτούμενη, σε κάθε περίπτωση, βοήθεια για την 

εξυπηρέτησή τους. 

➢ Υποχρεούται να σέβεται την ιδιωτική ζωή των εκπαιδευομένων του 

και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των πληροφοριών που 

περιέχονται σε γνώση του, στα πλαίσια άσκησης του επαγγέλματος 

του. 

➢ Οφείλει να μην ασκεί, επιτρέπει, διευκολύνει ή συνεργάζεται με 

κριτήριο την οιασδήποτε μορφής διάκριση λόγω φυλής, χρώματος, 

φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, θρησκείας, 

εθνοτικής καταγωγής, οικογενειακής κατάστασης, πολιτικών 

πεποιθήσεων, πνευματικής ή σωματικής αναπηρίας ή οιασδήποτε 

άλλης προτίμησης ή ατομικού χαρακτηριστικού, ιδιότητας ή 

καθεστώτος. 

 

Β. ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
 
Η Σύμβαση αναγνωρίζει ότι «η οικογένεια είναι η φυσική και θεμελιώδης μονάδα 
της κοινωνίας και δικαιούται προστασίας από την κοινωνία και το Κράτος και ότι 
τα άτομα με αναπηρίες και τα μέλη των οικογενειών τους πρέπει να λαμβάνουν 
την αναγκαία προστασία και βοήθεια καθιστώντας ικανές τις οικογένειες τους να 
συμβάλουν στην πλήρη και ισότιμη απόλαυση των δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπηρίες». 
Το προσωπικό του Ιδρύματος οφείλει να τηρεί τους κοινά αποδεκτούς κανόνες 
κοινωνικής ευπρέπειας και επαγγελματισμού σε κάθε μορφής επαφή (τηλεφωνική 
ή προσωπική) με τις οικογένειες ή κηδεμόνες των εκπαιδευομένων. Το κύρος και 
η αξιοπιστία του Ιδρύματος εξαρτώνται άμεσα από την ποιότητα εξυπηρέτησης και 
επαγγελματικής συμπεριφοράς του προσωπικού, τόσο προς τους εκπαιδευμένους 
όσο και προς τους γονείς, κηδεμόνες και την ευρύτερη οικογένεια αυτών. 
Ιδιαίτερα όλο το προσωπικό του Ιδρύματος: 

➢ Συμπεριφέρεται με ευπρέπεια, σεβασμό, ευγένεια, ευαισθησία και 

σοβαρότητα προς τις οικογένειες των εκπαιδευομένων, 
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➢ Δείχνει το απαραίτητο ενδιαφέρον σεβόμενο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή 

αντιλήψεις του κάθε γονέα/κηδεμόνα που έχει ενώπιον του. 

➢ Καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για εξυπηρέτηση των οικογενειών των 

εκπαιδευομένων, αποφεύγοντας εντάσεις, διαπληκτισμούς και 

αντιπαραθέσεις. Διατηρεί την ψυχραιμία και τον αυτοέλεγχο του και εφόσον 

χρειασθεί, ζητά τη συνδρομή του Προϊσταμένου του ή/και του Διευθυντή του 

Ιδρύματος για τη διευθέτηση δύσκολων καταστάσεων. 

➢ Αποφεύγει τη χρησιμοποίηση φράσεων που ενδέχεται να εκληφθούν ως 

προσβλητικές, μειωτικές ή ρατσιστικές προς τις οικογένειες των 

εκπαιδευομένων. 

➢ Τηρεί τις δεσμεύσεις του προς την οικογένεια, είτε αυτές αφορούν 

τηλεφωνική επικοινωνία, γραπτή επιστολή ή προσωπική επαφή με την 

οικογένεια στο Ίδρυμα ή στο σπίτι τους. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι 

τελικά δυνατό, ενημερώνει την οικογένεια έγκαιρα. 

➢ Ανταποκρίνεται στην αλληλογραφία, τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ταχύτερο δυνατό. Εάν το μέλος του 

προσωπικού δεν είναι υπεύθυνο για το προκείμενο θέμα, παραπέμπει την 

οικογένεια στον αρμόδιο Λειτουργό του Ιδρύματος, παρέχοντας του τα 

απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας. 

➢ Διευκολύνει και βοηθά την οικογένεια στην επικοινωνία με αρμόδιες 

Δημόσιες Υπηρεσίες. 

➢ Δεν χρησιμοποιεί τη θέση του με σκοπό να επηρεάσει για προσωπικό ή 

οικογενειακό όφελος του οποιοδήποτε άτομο της οικογένειας ή για να 

αποκομίσει οποιοδήποτε προσωπικό όφελος. 

➢ Διασφαλίζει το αίσθημα εμπιστοσύνης των οικογενειών έναντι στο Ίδρυμα, 

μέσα από την αντικειμενική και αμερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων του. 

➢ Αναγνωρίζει και σέβεται τις πολιτισμικές διαφορές που ενυπάρχουν σε 
κάποιες οικογένειες. 

➢ Προσπαθεί να αναπτύξει σχέσεις με τις οικογένειες των εκπαιδευομένων 
βασισμένες στον αμοιβαίο σεβασμό και την αναγνώριση του ρόλου και του 
έργου που επιτελούν και οι δύο πλευρές με στόχο την επίτευξη της  
κοινωνικής ένταξης και ανεξάρτητης διαβίωσης του εκπαιδευομένου.  

 
II. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Α. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ 
 
Η Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, αναγνωρίζει τη σημασία 
της προσβασιμότητας στο φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον, στην υγεία και εκπαίδευση, στις πληροφορίες και επικοινωνίες για να 
καταστήσει ικανά τα άτομα με αναπηρίες να απολαμβάνουν πλήρως όλα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες. 



 
 
 

6 
 

Η προσφορά υπηρεσιών που να στηρίζεται στις σύγχρονες αντιλήψεις για την 
εκπαίδευση και την κοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με νοητική αναπηρία, 
λαμβάνοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες αποτελεί Αποστολή και Όραμα του Ιδρύματος. 
 Συνεπώς, το προσωπικό του Ιδρύματος οφείλει να υιοθετήσει τις πιο κάτω αξίες 
προς πραγμάτωση των στόχων του Ιδρύματος:  

• Παροχή βέλτιστης ποιότητας υπηρεσιών προς τα άτομα με νοητική 

αναπηρία. 

➢ Οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του με αφοσίωση προς τους 

εκπαιδευομένους αξιοποιώντας στο έπακρο τις επαγγελματικές του 

ικανότητες και προσόντα. 

➢ Σχεδιάζει όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες με τρόπο ώστε να 

ελαχιστοποιείται ο αποκλεισμός του ατόμου και να προωθείται η 

τεχνική της προσομοίωσης στην κατάρτιση. Η εκπαίδευση και 

κατάρτιση παρέχονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην εργασιακή και 

κοινωνική πραγματικότητα. 

➢ Υποχρεούται να ενημερώνει τους εκπαιδευομένους έγκυρα και 

πλήρως για την έκταση και τη φύση των παρεχόμενων σ’ αυτούς 

υπηρεσιών. 

➢ Οφείλει να αναζητεί τη συμβουλή και την άποψη των συναδέλφων 

του και των Προϊστάμενων του για την προστασία των συμφερόντων 

των εκπαιδευομένων του και να ενεργεί στα πλαίσια συλλογικών 

αποφάσεων. 

 

• Συνέπεια 

➢ Τηρεί το ωράριο εργασίας του και κατά τον χρόνο αυτό δεν 

καταπιάνεται με οποιαδήποτε ασχολία, η οποία είναι άσχετη με τις 

αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του. 

 

• Επαγγελματισμός 

➢ Επιδιώκει τη συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωσή του και αξιοποιεί 

όλες τις σχετικές ευκαιρίες που του παρέχονται. 

➢ Αποδέχεται την καλόπιστη κριτική, αναγνωρίζει τυχόν λάθη του και 

προσπαθεί να επανορθώσει. 

➢ Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας 

των στοιχείων και των πληροφοριών που χειρίζεται. 

• Αξιοπιστία 



 
 
 

7 
 

➢ Οφείλει να ενεργεί με τρόπο που να διασφαλίζεται και ενισχύεται η 

αξιοπιστία και εμπιστοσύνη των εκπαιδευομένων και των 

οικογενειών τους προς το Ίδρυμα. 

 

• Τιμιότητα 

➢ Αποφεύγει κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει υπό 

αμφισβήτηση την εντιμότητα, την αφοσίωσή του στο καθήκον ή την 

ηθική του ακεραιότητα. 

➢ Δεν κάνει καμιά διάκριση και δεν παρέχει ειδική εύνοια ή προνόμιο 

σε κανένα. 

➢ Αποφεύγει οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία θα μπορούσε να 

θέσει υπό αμφισβήτηση την εντιμότητα και ακεραιότητά του. 

 

• Διαφάνεια  

➢ Διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες που τηρούνται, καθώς και οι ενέργειες 

και αποφάσεις της Διοίκησης, διέπονται από διαφάνεια. 

 

• Ακεραιότητα χαρακτήρα 

➢ Υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα κριτήρια 

επαγγελματικής ακεραιότητας και αμεροληψίας. 

➢ Δεν εκμεταλλεύεται τις επαγγελματικές του σχέσεις για προσωπικό 

όφελος.  

➢ Σέβεται και συμβάλλει στους νόμιμους και αντικειμενικούς σκοπούς 

του Ιδρύματος. 

 

• Υπευθυνότητα. 

➢ Όλο το προσωπικό οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντά του ευσυνείδητα, 

έγκαιρα, με επιμέλεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης. 

➢ Το εκπαιδευτικό προσωπικό επιλέγει και χρησιμοποιεί διδακτικές 
μεθόδους και προγράμματα κατάλληλα και αντίστοιχα με τον τομέα 
της εκπαιδευτικής του πρακτικής επιδιώκοντας να είναι 
προσαρμοσμένα και αποτελεσματικά για τις ατομικές ανάγκες του 
κάθε ατόμου που εκπαιδεύει. 

➢ Δημιουργεί ασφαλές και κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον το 
οποίο πρέπει να ενισχύει τη μάθηση και εκπαίδευση. 

➢ Επιλέγει τη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών υλικών και 
εξοπλισμού που χρειάζεται για την αποτελεσματική άσκηση του 
επαγγέλματός του.  
 

• Συναισθηματική σταθερότητα 
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➢ Διατηρεί την ηρεμία του στα δύσκολα, δεν πανικοβάλλεται και με 

σύνεση αντιμετωπίζει τις αναποδιές και τις «εξωτερικές πιέσεις» που 

μπορεί να προκύπτουν. 

➢ Διατηρεί τις αρχές, τις αξίες και τους στόχους του ξεκάθαρους και 

πορεύεται βάση αυτών. 

➢ Η σταθερότητα αυτή βοηθά να βρει λύσεις σε δύσκολες καταστάσεις, 

να ξεπεράσει όλες τις δυσκολίες και να πάρει καλά αποτελέσματα 

στην εργασία ακόμα και όταν τα πράγματα πάνε στραβά. 

 

• Εχεμύθεια 

➢ Υποχρεούται να σέβεται την ιδιωτική ζωή των εκπαιδευομένων και 

τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των πληροφοριών που 

περιέχονται σε γνώση του, στα πλαίσια άσκησης του επαγγέλματος 

του. 

➢ Προστατεύει και χειρίζεται με διακριτικότητα τα προσωπικά δεδομένα 

των εκπαιδευομένων χρησιμοποιώντας τα μόνο για τον σκοπό που 

του παραχωρήθηκε. 

➢ Φροντίζει να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που χειρίζεται σε κάθε περίπτωση και ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιεί 

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας. 

➢ Δεν χρησιμοποιεί πληροφορίες για προσωπικό κέρδος ή για 

σκοπούς ενάντια στους νόμιμους και αντικειμενικούς στόχους του 

Ιδρύματος. 

 
Β. ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 

 

Η ποιοτική παροχή υπηρεσιών τόσο προς τους εκπαιδευομένους και τις 

οικογένειες τους όσο και έναντι τρίτων αποτελεί βασική προτεραιότητα του 

Ιδρύματος. 

 

Βασικά χαρακτηριστικά της επαγγελματικής εξυπηρέτησης είναι: 

 

➢ Χαμόγελο, ευγένεια, σεβασμός  

➢ Διακριτικότητα  

➢ Ποιοτική ανταπόκριση στις ανάγκες του κοινού. 

➢ Χαμηλός τόνος στην επικοινωνία, θετικό ύφος, κινήσεις και στάση του σώματος 

να συνάδουν με τα λεγόμενα. 

➢ Γνώση του αντικειμένου, των εργασιών και των διαδικασιών του Ιδρύματος 

ώστε να κερδίζεται η εμπιστοσύνη του εξυπηρετούμενου. 

➢ Οπτική επαφή, ιδιαίτερα όταν το άτομο περιμένει για ώρα. 

➢ Προθυμία για εξυπηρέτηση και καλή διάθεση. 
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III. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Το προσωπικό αποτελεί τον πολυτιμότερο πόρο για την ανάπτυξη, την πρόοδο 
και την επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων του Ιδρύματος. Συνεπώς, θα πρέπει 
να καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για περαιτέρω αξιοποίησή του και για 
ύπαρξη ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, μέσω του οποίου θα προάγεται η 
δημιουργικότητα, η συνεχής βελτίωση και ο επαγγελματισμός.  
 
Το προσωπικό: 

➢ Οφείλει να συμπεριφέρεται μεταξύ του με σεβασμό, ευγένεια και 

δικαιοσύνη. 

➢ Συνεργάζεται για την προαγωγή των συμφερόντων των 

εκπαιδευομένων. 

➢ Στηρίζει και συνεργάζεται με τους συναδέλφους του για επίτευξη του 

οράματος του Ιδρύματος. 

➢ Υποχρεούται να σέβεται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών 

που ανταλλάσσει με τους συναδέλφους του, στο πλαίσιο των 

επαγγελματικών τους σχέσεων. 

➢ Οφείλει να είναι διακριτικό όσον αφορά την προσωπική ζωή των 

συναδέλφων του και να μην προβαίνει σε άσκοπους σχολιασμούς. 

➢ Αποφεύγει αυστηρά φιλονικίες ή διαπληκτισμούς με άλλα μέλη του 

προσωπικού, στον χώρο εργασίας ή/και μπροστά από 

εκπαιδευομένους. 

➢ Πειθαρχεί σε υπηρεσιακές εντολές των Προϊσταμένων και του Διευθυντή 

και δεν αρνείται να εκτελεί οποιεσδήποτε οδηγίες, οι οποίες σχετίζονται 

με την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος. Εάν κριθεί απαραίτητο και 

πρέπει να γίνει κάποιου είδους παρατήρηση από τον Προϊστάμενο ή τον 

Διευθυντή προς τον υφιστάμενο, αυτή θα πρέπει να γίνει σε προσωπικό 

επίπεδο με διακριτικότητα, και όχι μπροστά σε εκπαιδευομένους ή 

άλλους, ώστε να μην αντιληφθούν το συμβάν. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


