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Απόσπασμα Πράξης Συνεδρίασης 

της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ 
Αριθμ. 17 στις 31-5-2022 

 

Στο Μαρούσι σήμερα, 31-5-2022 ημέρα Τρίτη, η Διοικούσα Επιτροπή της 
ΑΣΠΑΙΤΕ που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 105277/Ζ1/2020 (ΦΕΚ 

650/τ. ΥΟΔΔ/19-8-2020) Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ. Α’) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού 
Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και 

ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού, «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ», πραγματοποίησε 

Συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Γεωργίου 
Χατζαράκη.  
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα όλα τα Μέλη και πήραν μέρος οι:  
 

1. Γεώργιος Χατζαράκης, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Πρόεδρος 

2. Σπυρίδων Πανέτσος, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Αντιπρόεδρος 
3. Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη,     Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως μέλος, μέσω τηλεδιάσκεψης 
4. Αθανάσιος Ζήσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, ως μέλος, μέσω 

τηλεδιάσκεψης 

5. Παντελής Μαλατέστας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
ως μέλος, μέσω τηλεδιάσκεψης 

 
Απουσίαζαν τα μέλη της ΔΕ Δημήτριος Ανέστης, Εκπαιδευτικός 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Αριστείδης Παπαγρηγορίου, 

Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
 
Τα πρακτικά τήρησε η Αλεξάνδρα Κακαρά γραμματέας της ΔΕ που 

ορίστηκε με την αριθμ. 37/7-10-2021 (θέμα 2.1) πράξη της ΔΕ της 
ΑΣΠΑΙΤΕ.  

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη, 
ξεκίνησε η Συνεδρίαση και η εξέταση των θεμάτων.  
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Θέμα 1.1: Έγκριση: α) Κώδικα Δεοντολογίας παρεχόμενων δια ζώσης 

υπηρεσιών και β) Κώδικα Δεοντολογίας της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο της 

υλοποίησης της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) 

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τον ν.3027/28-6-02 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄) που αφορά «Ρύθμιση θεμάτων 

Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με την «Ίδρυση 
Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - 

Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ».  

2. Το Π.Δ. 101/13 (ΦΕΚ 135/τ.Α’/13) που αφορά σε «Κατάργηση, 

συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην 
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

(ΑΣΠΑΙΤΕ)».  

3. Το άρθρο 29 του ν. 4186/13 (ΦΕΚ 193/τ.Α’/13) που αφορά σε 

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις».  

4. Την αριθμ. 105277/Ζ1/12-08-2020 (ΦΕΚ 650/τ.ΥΟΔΔ/19-08-
2020) Υπουργική Απόφαση που αφορά στην ανασυγκρότηση της ΔE 
της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

5. Τον ν. 4009/2011 (ΦΕΚ τ. Α΄/195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 

εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως ισχύει.  
6. Τον ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-8-2017) «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 

άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.  
7. Τη με αρ. 47/2-12-2021 (θ. 2.2) πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

«Διάθεση χώρου και στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό για την 

λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ» (ΑΔΑ: 
ΨΝΧ546Ψ8ΧΙ-Ω28). 

8. Τη με αρ. 48/9-12-2021 (θ 1.1) πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ «Αίτηση 
παραίτησης μέλους ΔΕΠ από τη θέση της Επιστημονικής 
Υπεύθυνης του Γραφείου Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ» (ΑΔΑ: 

96ΘΞ46Ψ8ΧΙ-9Δ8). 
9. Τη με αρ. πρωτ. ΕΛ/5525/27-5-2022 εισήγηση της Ακαδημαϊκής 

Υπεύθυνης του Γραφείου Διασύνδεσης και Επιστημονικής 
Υπεύθυνης της Πράξης με θέμα «Έγκριση α. Κώδικα Δεοντολογίας 
παρεχόμενων δια ζώσης υπηρεσιών β. Κώδικα Δεοντολογίας για τη 

διεξαγωγή τηλε-συμβουλευτικής σταδιοδρομίας του Γραφείου 
Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης 
«Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ)». 
 
Η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση  
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Αποφασίζει ομόφωνα 

 
Α. Εγκρίνει τον Κώδικα Δεοντολογίας παρεχόμενων δια ζώσης υπηρεσιών 

του Γραφείου Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ ως ακολούθως: 
 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

«ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ» 

Παρεχόμενων Δια Ζώσης Υπηρεσιών  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

Κείμενο: Έλλη Αγατζάν-Θανοπούλου, Σύμβουλος 

Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 

Κοινωνιολόγος 

Επιμέλεια Κειμένου: Αικατερίνη Λαρεντζάκη, Λέκτορας-

Καθηγήτρια Εφαρμογών  

Τόπος: Μαρούσι 

Μάιος  2022 

ΥΠΟΕΡΓΟ (01) 

ΠΕ4: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 

Π4.3: Κώδικας Δεοντολογίας παρεχόμενων δια ζώσης υπηρεσιών  
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Περιεχόμενα 

Α. Εισαγωγή   

Β. Σκοπός και Στόχοι του Κώδικα Δεοντολογίας   

Γ. Ορισμός Κώδικα Δεοντολογίας   

Δ. Περιεχόμενο Κώδικα Δεοντολογίας  

1. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

2. Σχέσεις του Γραφείου Διασύνδεσης με δημόσιους φορείς, 

επιχειρήσεις, άλλους επαγγελματίες 

3. Έρευνα 

4. Χρήση εργαλείων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού 

5. Αρχή της ισότητας και της ελεύθερης πρόσβασης 

6. Συμβόλαιο/προσωπικά δεδομένα, παραπομπή, άρση απορρήτου 

7. Τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας και μετρήσεις για μελλοντική 

βελτίωση. 

Ε. Επίλογος/Ηθικά Διλήμματα   

ΣΤ. Βιβλιογραφικές αναφορές  

Ζ. Παράρτημα  

Παράρτημα 1.  

«Συμβόλαιο Εμπιστευτικότητας και τήρησης Προσωπικών Δεδομένων» 
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Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης της 

ΑΣΠΑΙΤΕ 

 

Α. Εισαγωγή 

Στα πλαίσια της επαναλειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης της 

ΑΣΠΑΙΤΕ  με την υποστήριξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020, δημιουργήθηκε η ανάγκη για την 

δημιουργία ενός Κώδικα Δεοντολογίας, για την διασφάλιση και την συνεχή 

επανεξέταση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. 

Το Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ   έχει σαν σκοπό την παροχή 

υπηρεσιών για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της σχολής στο εργασιακό 

και κοινωνικό περιβάλλον. Υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων που 

η πανδημία επέφερε σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου, η 

ανάγκη για ενημέρωση, πληροφόρηση, συμβουλευτική, 

επανατροφοδότηση είναι βασικό εφόδιο για τους φοιτητές, τους 

τελειόφοιτους και τους απόφοιτους των Τμημάτων της Σχολής (στο εξής 

ωφελούμενοι) για την ένταξη τους στο εργασιακό περιβάλλον. 

 

Β. Σκοπός και Στόχοι του Κώδικα Δεοντολογίας 

Σκοπός ενός Κώδικα Δεοντολογίας ενδεικτικά είναι να εξασφαλίσει ένα 

πλαίσιο αναφοράς στο οποίο μπορεί να καταφύγουν τα διάφορα μέρη που 

τον αποδέχονται  όταν βρίσκονται αντιμέτωπα με κάποιο ηθικό δίλημμα ή 

αν δεν είναι βέβαια ποια είναι η αποδεκτή συμπεριφορά εκ μέρους τους. 

Προάγει επίσης το επίπεδο των προδιαγραφών ποιότητας στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες με το να παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο παροχής 

υπηρεσιών. Διαμορφώνει ένα πλαίσιο το οποίο επιτρέπει τον εντοπισμό 

κακής άσκησης των υπηρεσιών , χειρισμό παραπόνων από ωφελούμενους 

και δρομολόγηση αντίστοιχων διαδικασιών ελέγχου. Τέλος λειτουργεί ως 

μηχανισμός αυτοελέγχου και αυτοδιόρθωσης στο σύνολο του οργανισμού 

που τον έχει θεσπίσει (Δημητρόπουλος 1999). 

 

Οι στόχοι του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας, συνοψίζονται παρακάτω:   

 Να διασφαλίσει την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχόμενων 

υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού στους ωφελούμενους φοιτητές, αποφοίτους, 

τελειόφοιτους,   

 Να διασφαλίσει τις σχέσεις του Γραφείου Διασύνδεσης με δημόσιους 

φορείς, επιχειρήσεις, άλλους επαγγελματίες.  
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 Να προάγει αρχές ηθικής στην έρευνα που θα διεξαχθεί κατά την 

διάρκεια της λειτουργίας του  

 Να προάγει αρχές ηθικής κατά την χρήση/ αξιοποίηση εργαλείων 

συμβουλευτικής.  

 Να διασφαλίσει την ισότητα και την δίκαιη πρόσβαση στις 

υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης σε όλους τους φοιτητές, 

αποφοίτους, τελειόφοιτους, χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις.  

 Να περιγράψει ηθικά ζητήματα όπως το συμβόλαιο μεταξύ 

συμβούλου και συμβουλευόμενου, τις περιπτώσεις παραπομπής 

και της άρσης του απορρήτου  

 Να στοχεύσει στην τήρηση των αρχών δεοντολογίας του Κώδικα και 

τη μέτρηση τους με διάφορους δείκτες με στόχο την συνεχή 

βελτίωση τους.  

 Να περιγράψει τις προϋποθέσεις προσφερόμενων υπηρεσιών 

συμβουλευτικής στο Διαδίκτυο, στα Μέσα Δικτύωσης και 

Τεχνολογίας (σε ξεχωριστό Κώδικα Δεοντολογίας). 

 

Γ. Ορισμός Κώδικα Δεοντολογίας  

Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι κώδικας ηθικής (code of ethics) ο οποίος 

συνοψίζει τους κανόνες και τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την 

επαγγελματική συμπεριφορά των μερών που το συντάσσουν καθώς και 

όλων των εμπλεκομένων με την διαδικασία εφόσον είναι σύμφωνοι με 

αυτόν.  

Ο παρόντας Κώδικας αφορά από την μια πλευρά όλα τα μέλη του 

Γραφείου Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ και από την άλλη πλευρά όλους τους 

εν δυνάμει ωφελούμενους του προγράμματος καθώς και όσους θα 

εμπλακούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τις υπηρεσίες του Γραφείου 

Διασύνδεσης. 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας δεν αποτελεί νομοθετικό κείμενο ως εκ τούτου 

δεν έχει νομική ισχύ. Από την στιγμή όμως που το περιεχόμενο του γίνεται 

αποδεχτό και από τα δύο μέρη οφείλουν ηθικά να δεσμευτούν ότι θα 

τηρούν τους κανόνες και τις αρχές που το διέπουν. 

 

Δ. Περιεχόμενο Κώδικα Δεοντολογίας 

1. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

Είναι όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους ωφελούμενους με 

αντικείμενο την συμβουλευτική απασχόλησης και τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό. Οι Σύμβουλοι οφείλουν να τηρούν την αρχή της 

εμπιστευτικότητας, της εχεμύθειας  και της αμεροληψίας ως προς 

την συμβουλευτική διαδικασία. Να παρέχουν ένα επαγγελματικό και 

ασφαλές περιβάλλον για την συμβουλευτική (ατομική, ομαδική, 

διαδικτυακή). Να σέβονται την ατομικότητα και την αρχή της ελεύθερης 
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βούλησης του ωφελούμενου. Οφείλουν να ακολουθούν τα εθνικά και 

διεθνή επαγγελματικά πρότυπα και να εφαρμόζουν έγκυρες 

επιστημονικές μεθόδους και εργαλεία, κατά την άσκηση του 

επαγγέλματός τους. Οι ωφελούμενοι πρέπει να σέβονται την 

προσωπικότητα του Συμβούλου, την διαδικασία, τον χώρο που βρίσκονται 

και να έχουν δώσει γραπτώς την συγκατάθεση τους για τις συνεδρίες, όπως 

περιγράφεται παρακάτω . Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται χωρίς καμία 

οικονομική υποχρέωση από την πλευρά του ωφελούμενου. 

2. Σχέσεις του Γραφείου Διασύνδεσης με δημόσιους φορείς, 

επιχειρήσεις, άλλους επαγγελματίες 

Είναι οι σχέσεις που εν δυνάμει θα προκύψουν από συνεργασίες με 

άλλους δημόσιους φορείς ή/και ιδιωτικούς, με 

επιχειρήσεις/επιχειρηματίες και άλλους επαγγελματίες με στόχο να 

προάγουν, να βοηθήσουν, να στηρίξουν το έργο του Γραφείου Διασύνδεσης 

με τελικό αποδέκτη τους ωφελούμενους. Οι σχέσεις αυτές πρέπει να είναι 

επαγγελματικές, ανιδιοτελείς και να μην εμπεριέχουν σε καμία 

περίπτωση προσωπικό ή οικονομικό συμφέρον από καμία πλευρά. 

Τέλος θα πρέπει να μην θίγουν τα συμφέροντα και το κύρος της ΑΣΠΑΙΤΕ 

3. Έρευνα 

Κατά την διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών τα μέλη του Γραφείου 

Διασύνδεσης οφείλουν να εφαρμόζουν όλους τους κανόνες της 

μεθοδολογίας επιστημονικής έρευνας και να εξασφαλίζουν τη 

συγκατάθεση των συμμετεχόντων πριν την διεξαγωγή της έρευνας. Σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια συγκατάθεση και η κοινοποίηση των 

αποτελεσμάτων είναι αναγκαία για τους σκοπούς της έρευνας το Γραφείο 

Διασύνδεσης οφείλει να μεριμνά για την προστασία των πληροφοριών  που 

αφορούν στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, ώστε αυτά να μην 

είναι αναγνωρίσιμα, με σεβασμό και τήρηση των κανονισμών της ΑΣΠΑΙΤΕ 

της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι. 

 

4. Χρήση εργαλείων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού 

Ο Σύμβουλος θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος για να χρησιμοποιεί 

εργαλεία επαγγελματικής αξιολόγησης και συμβουλευτικής που είναι 

νομίμως αποκτημένα, έγκυρα, αξιόπιστα και σταθμισμένα και που έχουν 

σαν στόχο την προαγωγή του ωφελούμενου.  Να διευκρινίζει με σαφήνεια 

το περιεχόμενο τους και τον σκοπό της χρήσης τους. Να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικός κατά την αξιολόγηση και ερμηνεία αποτελεσμάτων ατόμων 

που ανήκουν σε ιδιαίτερες κατηγορίες ευπαθών ομάδων, όπως άτομα που 

ανήκουν σε μειονότητες ή άλλα άτομα που δεν μπορούν να συγκριθούν 

κατάλληλα με τις νόρμες βάσει των οποίων έχει σταθμιστεί το εργαλείο 

επαγγελματικής αξιολόγησης (ΕΟΠΠΕΠ, Κώδικας Δεοντολογίας 2013). Να 

μην κοινοποιεί τα αποτελέσματα σε τρίτους ή/και για σκοπούς έρευνας 
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εκτός αν έχει την γραπτή και ξεκάθαρη έγκριση από τον ωφελούμενο για 

να το κάνει.  

Σε καμία περίπτωση ο ωφελούμενος δεν έχει ουδεμία οικονομική 

υποχρέωση ως προς την χρήση των εργαλείων αυτών.  

5. Αρχή της ισότητας και της ελεύθερης πρόσβασης 

Τα μέλη του Γραφείου Διασύνδεσης οφείλουν να  παρέχουν ίσες ευκαιρίες 

πρόσβασης στις υπηρεσίες του σε όλα τα άτομα της σχολής, ανεξαρτήτως 

κοινωνικής ή οικονομικής κατάστασης, εκπαιδευτικού επιπέδου, 

φύλου, φυλής, ηλικίας, εθνικότητας, θρησκευτικών πεποιθήσεων, 

σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας ή όποιων άλλων 

ειδικών αναγκών ή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (ΕΟΠΠΕΠ, Κώδικας 

Δεοντολογίας, σελ.9). Επίσης οφείλουν  να αποφύγουν κάθε μορφή 

διάκρισης έναντι των ωφελούμενων, να παραμείνουν αντικειμενικοί και 

αμερόληπτοι και να συμβαδίζουν με τα διεθνή δεδομένα που αφορούν τις 

ευπαθείς ομάδες.  

6. Συμβόλαιο/προσωπικά δεδομένα, παραπομπή, άρση απορρήτου 

Για να προχωρήσουν οι όποιες εξατομικευμένες διαδικασίες με τις 

υπηρεσίες μας θα πρέπει οι ωφελούμενοι να ενημερωθούν και να 

διαβάσουν το «Συμβόλαιο Εμπιστευτικότητας και τήρησης 

Προσωπικών Δεδομένων»(βλ. παράρτημα 1.) και να δώσουν την 

έγγραφη συγκατάθεση τους καθώς και να λάβουν γνώση του Κώδικα 

Δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης. 

Σε περιπτώσεις που ο Σύμβουλος ή/και κάποιο από τα εξειδικευμένα 

μέλη του Γραφείου Διασύνδεσης αντιληφθούν ότι κάποιος ωφελούμενος 

χρειάζεται παραπομπή σε άλλη ειδικότητα που διαθέτει η σχολή ή/και 

σε κάποια άλλη δημόσια δομή θα μπορεί να το προτείνει  χωρίς να θίγει 

την ατομικότητα του και τα πάσης φύσεως δικαιώματα του.  

Η Άρση του απορρήτου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

όπου ο Σύμβουλος ή/και κάποιο μέλος του Γραφείου Διασύνδεσης έχει 

αντιληφθεί ότι κινδυνεύει η ασφάλεια /ζωή του ωφελούμενου ή/και η 

σωματική ακεραιότητα/ζωή τρίτων προσώπων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η 

αναφορά των πληροφοριών γίνεται σε αρμόδια πρόσωπα ή φορείς. Στο 

«Συμβόλαιο Εμπιστευτικότητας και τήρησης Προσωπικών Δεδομένων» ο 

ωφελούμενος θα λαμβάνει γνώση εξαρχής για τις περιπτώσεις αυτές. 

7. Τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας και μετρήσεις για μελλοντική 

βελτίωση. 

Η τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας είναι τόσο απαραίτητη όπως και η 

δημιουργία του. Παρά τον ηθικά δεσμευτικό του  χαρακτήρα υπάρχουν 

τρόποι μέτρησης της τήρησης του ή μη, της καλής ή κακής του χρήσης 

καθώς και της μελλοντικής του βελτίωσης. Ενδεικτικά κριτήρια  που 

μπορεί να μετρηθούν είναι η ένδειξη παραπόνων/έτος σε σχέση με τη μη 

τήρηση των αρχών του κώδικα, η ισονομία, η πρόσβαση(φυσική ή μη), η 
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υποδομή/εξοπλισμός, σύμφωνα με μελέτες του ΕΟΠΠΕΠ και άλλων 

διεθνών φορέων(πχ. ELGPN). 

 

Δ. Επίλογος/Ηθικά Διλήμματα 

Είναι σαφές ότι όταν αναφερόμαστε σε Κώδικα Δεοντολογίας (Code of 

Ethics)  προκύπτουν αυτόματα και Ηθικά Διλήμματα. Πολλές φορές τα 

ανθρώπινα όρια κρίνονται από πολύ λεπτές γραμμές και ισορροπίες, ενώ 

υπάρχουν «γκρίζες ζώνες»  σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης, 

της οποίες ο Σύμβουλος θα πρέπει να είναι σε θέση να τις αναγνωρίζει, να 

τις αντιμετωπίζει κάποιες φορές και  να μπορεί κυρίως να συμβιβάζεται 

με δίκαιο και αξιοκρατικό τρόπο με αυτές κατά την διάρκεια ασκήσεως 

του επαγγέλματος του. Όταν λοιπόν ο Σύμβουλος έρχεται αντιμέτωπος με 

ένα ηθικό δίλημμα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει και να μπορεί να 

τεκμηριώσει κατά περίπτωση ένα ηθικό μοντέλο λήψεως αποφάσεων που 

να περιλαμβάνει την διαβούλευση, την θεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, 

τις αρχές και του νόμους , την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων και 

οφελών και τέλος να πάρει μια αντικειμενική απόφαση με βάση τις 

περιστάσεις.  

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί αναπόσπαστό κομμάτι 

της δράσης του Γραφείου Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ και μπορεί 

ανά πάσα στιγμή να αναδιαμορφωθεί με βάση τις τρέχουσες 

ανάγκες που μπορεί να προκύψουν. 

 

ΣΤ. Βιβλιογραφικές αναφορές 

α. Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 

1.Αmerican Counseling Association (ACA) (2014). Code of Ethics as 

approved by the ACA Governing Council. Διαθέσιμο στο 

https://www.counseling.org/resources/aca-code-of-ethics.pdf 

2.Canadian Counseling and Psychotherapy Association (CCPA) (2020). 

Code of Ethics. Διαθέσιμο στο: https://www.ccpa-accp.ca/wp-

content/uploads/2020/05/CCPA-2020-Code-of-Ethics-E-Book-

EN.pdf 

3.Career Development Institute (CDI) (2019). Code of Ethics. Διαθέσιμο 

στο: 

https://www.thecdi.net/write/Documents/Code_of_Ethics_update_20

18-web.pdf 

4.National Career Development Association (NCDA) (2015). Code of 

Ethics. Διαθέσιμο σto:  

https://www.ncda.org/aws/NCDA/asset_manager/get_file/3395 

 

https://www.counseling.org/resources/aca-code-of-ethics.pdf
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β. Ελληνική Βιβλιογραφία 

1.Δημητρόπουλος, Ε. (1999). Συμβουλευτική και Συμβουλευτική 

Ψυχολογία.  

Τόμος Α. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρης  

2.Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) (2013). Κώδικας Δεοντολογίας στην Παροχή 
Υπηρεσιών Δια Βίου Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

και Σταδιοδρομίας. Διαθέσιμο στο: 
https://www.eoppep.gr/images/SYEP/ENTYPO%20KODIKAS%20DE

ONTOLOGIAS%20SYEP.pdf 

3.Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) (2012). 

4.Ευρωπαική Ένωση, EUR-LEX.(2016) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).  

Διαθέσιμος στο: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL 

 

Ζ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Παράρτημα 1. 

«Συμβόλαιο Εμπιστευτικότητας και τήρησης Προσωπικών 

Δεδομένων» 

Στα πλαίσια συμμόρφωσης του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών, ο ωφελούμενος των υπηρεσιών του Γραφείου 

Διασύνδεσης θα πρέπει να έχει δώσει γραπτώς και ρητώς την 

συγκατάθεση του για να μπορεί να κάνει χρήση μέρος των 

υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης, στα κάτωθι: 

Το Γραφείο Διασύνδεσης στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του ωφελούμενου 

αλλά και της αυτοβελτίωσης του έχει το δικαίωμα: 

 Διατηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων χωρίς 

να τα κοινοποιεί σε τρίτους. 

 Να κρατήσει κωδικοποιημένα σημειώσεις προσωπικού χαρακτήρα 

στα πλαίσια της συμβουλευτικής διαδικασίας και να τα διατηρήσει 

https://www.eoppep.gr/images/SYEP/ENTYPO%20KODIKAS%20DEONTOLOGIAS%20SYEP.pdf
https://www.eoppep.gr/images/SYEP/ENTYPO%20KODIKAS%20DEONTOLOGIAS%20SYEP.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL
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έως την λήξη του προγράμματος ή/και παραπάνω εφόσον καταστεί 

αναγκαίο.  

 Να χρησιμοποιήσει στοιχεία από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για 

σκοπούς έρευνας , με τέτοιο τρόπο που να μην σχετίζονται σε καμία 

περίπτωση με το άτομο και χωρίς να κοινοποιηθούν τα προσωπικά 

του δεδομένα (πχ ονοματεπώνυμο) 

 Να μπορεί να κοινοποιήσει το  βιογραφικό σημείωμα του 

ωφελούμενου σε τρίτους(π.χ. επιχείρηση) με σκοπό την ωφέλεια του 

πρώτου(π.χ. εύρεση εργασίας), αν κάτι τέτοιο έχει ρητώς 

συμφωνηθεί πρώτα. 
 

 

Ο Σύμβουλος οφείλει να τηρεί την αρχή της εμπιστευτικότητας, της 

εχεμύθειας  και της αμεροληψίας ως προς την συμβουλευτική 

διαδικασία. Να παρέχει ένα επαγγελματικό και ασφαλές περιβάλλον για 

την συμβουλευτική (ατομική, ομαδική, διαδικτυακή). Να σέβεται την 

ατομικότητα και την αρχή της ελεύθερης βούλησης του ωφελούμενου. 

Οφείλει να ακολουθεί τα εθνικά και διεθνή επαγγελματικά πρότυπα και 

να εφαρμόζει έγκυρες επιστημονικές μεθόδους και εργαλεία, κατά την 

άσκηση του επαγγέλματός του.  

Ο ωφελούμενος οφείλει να σέβεται την προσωπικότητα του Συμβούλου, 

την διαδικασία, τον χώρο που βρίσκεται και να έχει δώσει γραπτώς την 

συγκατάθεση του για τις συνεδρίες, όπως περιγράφετε παραπάνω. 

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση από 

την πλευρά του ωφελούμενου. 

Σε περίπτωση που ο Σύμβουλος ή/και κάποιο μέλος του Γραφείου 

Διασύνδεσης έχει αντιληφθεί ότι κινδυνεύει η ασφάλεια /ζωή του 

ωφελούμενου ή/και η σωματική ακεραιότητα/ζωή τρίτων προσώπων έχει 

δικαίωμα να άρει το απόρρητο, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, να δράσει 

σύμφωνα με τον νόμο και να κάνει αναφορά των πληροφοριών σε αρμόδια 

πρόσωπα ή φορείς. 

Το ΓΔ μπορεί να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών προς ωφελούμενο 

(φοιτητή ή απόφοιτο) εφόσον διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία και οι 

πληροφορίες που αυτός δήλωσε ως αληθή είναι ανακριβή ή ψευδή ή όταν 

ενεργεί καταχρηστικά ή αντίθετα από τις αρχές της καλής πίστης και των 

χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Ο/Η…………………………………………………………………………………… 

Έχω λάβει γνώση όλων των παραπάνω καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας 

του Γραφείου Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ και είμαι σύμφωνος/η με αυτά.  

 

Υπογραφή (και ολογράφως) / Ημερομηνία 
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Β. Εγκρίνει τον Κώδικα Δεοντολογίας για τη διεξαγωγή τηλε- 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ 

στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης της 

ΑΣΠΑΙΤΕ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση 

της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

– ΕΚΤ), ως ακολούθως: 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

«ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ» 

Για τη Διεξαγωγή Τηλε-συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

ΕΣΠΑ 2014-2020 
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Κώδικας Δεοντολογίας για την Διεξαγωγή Τηλε-

συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας 

 

Ο παρόν Κώδικας Δεοντολογίας για την διεξαγωγή τηλε-συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Κώδικα Δεοντολογίας 

παρεχόμενων υπηρεσιών δια ζώσης. 

 

Α. Περιγραφή Κώδικα Δεοντολογίας τηλε-συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας 

 

Α.1 Υπηρεσίες Συμβουλευτικής στο Διαδίκτυο 

Είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται στους ωφελούμενους ατομικές, 

ομαδικές, μαζικές (πχ. webinars) που για λόγους πρακτικούς, 

προσωπικούς, κοινωνικούς, ιατρικούς δεν μπορούν να διεξαχθούν με 

φυσική παρουσία και γίνονται με χρήση διαδικτύου ή/και μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον η εξ αποστάσεως συμβουλευτική 

υπηρεσία εξυπηρετεί και τις περιπτώσεις φοιτητών και κυρίως, αποφοίτων 

που είναι εργαζόμενοι και ως εκ τούτου, στηρίζονται κατά κύριο λόγο στην 

εξ αποστάσεως ενημέρωση και υποστήριξή τους. 

Ο Σύμβουλος εκτός των όσων έχουν ήδη αναφερθεί (βλ. Κώδικα 

Δεοντολογίας) οφείλει να σεβαστεί τους κανόνες που διέπουν τα εκάστοτε 

διαδικτυακά μέσα. Απαραίτητη είναι η συγκατάθεση του ωφελούμενου 

αφού λάβει γνώση των κινδύνων και των οφελών από την συμμετοχή του 

στις προσφερόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης, 

ενδεικτικά την πιθανότητα αποτυχίας για να συνδεθεί, τον αναμενόμενο 

χρόνο απόκρισης των μηχανημάτων, τις έκτακτες καταστάσεις μη 

διαθεσιμότητας του συμβούλου, την απρόσμενη εμφάνιση ιών στο 

σύστημα. 

Προκειμένου να εξασφαλιστούν όλες οι πλευρές, σε περίπτωση  

τηλε-συμβουλευτικής,  θα πρέπει ο ωφελούμενος να εισέλθει στον 

σύνδεσμο που θα του δοθεί από την/τον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας και να 

συναινέσει στο Συμβόλαιο Εμπιστευτικότητας, αναφέροντας και το 

Ονοματεπώνυμο του. Ο σύνδεσμος αυτός παραπέμπει σε μέρος της 

ιστοσελίδας του Γραφείου Διασύνδεσης και η απάντηση θα έρχεται 

αυτοματοποιημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του gdaspete@aspete.gr. 

 

Α.2 Μέσα Δικτύωσης και Τεχνολογίας 

Η παρουσία του στα Μέσα Δικτύωσης, όπως Facebook, LinkedIn κ.α., έχει 

μοναδικό σκοπό να εξασφαλίσει την διάχυση της πληροφορίας προς τους 

ωφελούμενους και να προάγει τις αρχές του Γραφείου Διασύνδεσης. Με 
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δεδομένη την παρουσία της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα των Μέσων 

Δικτύωσης στην καθημερινότητα μας, είναι απαραίτητη η παρουσία του 

Γραφείου Διασύνδεσης σε αυτά, για να διευκολύνει τους ωφελούμενους 

και να τους εξασφαλίζει πιο εύκολη και άμεση πρόσβαση στην 

πληροφορία. Αυτή την στιγμή το Γραφείο Διασύνδεσης έχει ενεργή 

παρουσία στο Facebook με διεύθυνση 

https://www.facebook.com/gdaspete . 

 

Α.3 Ηλεκτρονική παρουσία του Γραφείου Διασύνδεσης μέσω της 

Ιστοσελίδας http://career.aspete.gr και του Εβδομαδιαίου Ηλεκτρονικού 

Περιοδικού (newsletter) 

Το Γραφείο Διασύνδεσης μέσα από την ηλεκτρονική του παρουσία έχει 

σκοπό την διάδοση της πληροφορίας, την εξωστρέφεια και γενικότερα να 

υποστηρίξει και να ενισχύσει το φυσικό του έργο. Τα μέλη του Γραφείου 

οφείλουν να σέβονται το κοινό που απευθύνονται, να λειτουργούν για τον 

σκοπό που είναι προορισμένα και να προάγουν την ισότητα και την 

ελεύθερη πρόσβαση στα μέσα αυτά, πάντα τηρουμένων των απαραίτητων 

εκάστοτε ορίων όπως ορίζονται και από τα ίδια τα μέσα. Το ΓΔ της 

ΑΣΠΑΙΤΕ δεν προβαίνει σε αξιολογήσεις πληροφοριών οιασδήποτε φύσεως 

που προέρχονται από άλλους φορείς, απλά ανακοινώσει ό,τι είναι σχετικό 

με τα αντικείμενα σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ και δεν φέρει καμία ευθύνη για 

το περιεχόμενο και την πιστότητα συνδέσεων στις οποίες παραπέμπει. 

Επιπλέον διαμορφώνεται εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό 

(newsletter), το οποίο, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

χρησιμοποιείται για την καλύτερη διάχυση της πληροφόρησης σε συναφή 

θέματα και της προβολής του ΓΔ της ΑΣΠΑΙΤΕ τηρώντας τους κανόνες 

δεοντολογίας. 

 

Παράρτημα 1. 

«Συμβόλαιο Εμπιστευτικότητας και τήρησης Προσωπικών 

Δεδομένων για τηλε-συμβουλευτική σταδιοδρομίας» 

Στα πλαίσια συμμόρφωσης του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών, ο ωφελούμενος των υπηρεσιών του Γραφείου 

Διασύνδεσης θα πρέπει να έχει δώσει ρητώς ηλεκτρονικά την 

συγκατάθεση του για να μπορεί να κάνει χρήση μέρους των 

υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης, στα κάτωθι: 

Το Γραφείο Διασύνδεσης στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του ωφελούμενου 

αλλά και της αυτοβελτίωσης του έχει το δικαίωμα να: 
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 Διατηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων χωρίς 

να τα κοινοποιεί σε τρίτους. 
 Κρατήσει κωδικοποιημένα σημειώσεις προσωπικού χαρακτήρα στα 

πλαίσια της συμβουλευτικής διαδικασίας και να τις διατηρήσει έως 

την λήξη του προγράμματος ή/και παραπάνω εφόσον καταστεί 

αναγκαίο.  

 Χρησιμοποιήσει στοιχεία από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για 

σκοπούς έρευνας , με τέτοιο τρόπο που να μην σχετίζονται σε καμία 

περίπτωση με το άτομο και χωρίς να κοινοποιηθούν τα προσωπικά 

του δεδομένα (πχ ονοματεπώνυμο) 

 Μπορεί να κοινοποιήσει το  βιογραφικό σημείωμα του ωφελούμενου 

σε τρίτους(π.χ. επιχείρηση) με σκοπό την ωφέλεια του πρώτου(π.χ. 

εύρεση εργασίας), εφόσον κάτι τέτοιο έχει ρητώς συμφωνηθεί 

πρώτα. 
 

 

Ο/Η Σύμβουλος οφείλει να τηρεί την αρχή της εμπιστευτικότητας, της 

εχεμύθειας  και της αμεροληψίας ως προς την συμβουλευτική 

διαδικασία. Να παρέχει ένα επαγγελματικό και ασφαλές περιβάλλον για 

την συμβουλευτική (ατομική, ομαδική, διαδικτυακή). Να σέβεται την 

ατομικότητα και την αρχή της ελεύθερης βούλησης του ωφελούμενου. 

Οφείλει να ακολουθεί τα εθνικά και διεθνή επαγγελματικά πρότυπα και 

να εφαρμόζει έγκυρες επιστημονικές μεθόδους και εργαλεία, κατά την 

άσκηση του επαγγέλματός του/της.  

 

Ο ωφελούμενος οφείλει να σέβεται την προσωπικότητα του/της 

Συμβούλου, την διαδικασία, τον χώρο που βρίσκεται και να έχει δώσει 

γραπτώς την συγκατάθεση του για τις συνεδρίες, όπως περιγράφεται 

παραπάνω. Επίσης οι ωφελούμενοι συναινούν και ευθύνονται απολύτως 

και αποκλειστικά για την ακρίβεια των πληροφοριών που δίνουν. 

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση από 

την πλευρά του ωφελούμενου. 

Σε περίπτωση που ο Σύμβουλος ή/και κάποιο μέλος του Γραφείου 

Διασύνδεσης έχει αντιληφθεί ότι κινδυνεύει η ασφάλεια /ζωή του 

ωφελούμενου ή/και η σωματική ακεραιότητα/ζωή τρίτων προσώπων έχει 

δικαίωμα να άρει το απόρρητο, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, να δράσει 

σύμφωνα με τον νόμο και να κάνει αναφορά των πληροφοριών σε αρμόδια 

πρόσωπα ή φορείς. 

Το ΓΔ μπορεί να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών προς ωφελούμενο 

(φοιτητή ή απόφοιτο) εφόσον διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία και οι 

πληροφορίες που αυτός δήλωσε ως αληθή είναι ανακριβή ή ψευδή ή όταν 

ενεργεί καταχρηστικά ή αντίθετα από τις αρχές της καλής πίστης και των 

χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
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Έχω λάβει γνώση όλων των παραπάνω καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας 

του Γραφείου Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ και είμαι σύμφωνος/η με αυτά.  

 

Συναινώ                Δεν συναινώ 

 

Ονοματεπώνυμο 

 

 Η συναίνεση θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσα από σύνδεσμο που θα 

λαμβάνει από τον/την Σύμβουλο Σταδιοδρομίας ο εκάστοτε 

ωφελούμενος και η απάντηση θα αποστέλλεται αυτόματα στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση που διατηρεί το Γραφείου Διασύνδεσης, 

gdaspete@aspete.gr. 

 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος της ΔΕ                                   Ο Αντιπρόεδρος της ΔE 

Γεώργιος Ε. Χατζαράκης                                     Σπυρίδων Λ. Πανέτσος 

 

Τα Μέλη 

Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη 

Αθανάσιος Ζήσης 

Παντελής Μαλατέστας 

 

Η Γραμματέας της ΔΕ 

Αλεξάνδρα Κακαρά 
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