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Σύνδεσμος Xοροθεραπείας Κύπρου 

 
Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Πρακτικής 

 
 

Τι είναι Χοροθεραπεία; 

 

Η Χοροθεραπεία είναι η ψυχοθεραπευτική χρήση της κίνησης και του χορού μέσα από 

την οποία μπορεί κάποιος να εμπλακεί δημιουργικά σε μια διαδικασία προώθησης της 

συναισθηματικής νοητικής, σωματικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης του. Εδράζεται 

στην αρχή ότι η κίνηση αντανακλά τον τρόπο σκέψης και συναίσθησης του ατόμου. 

 

Η Χοροθεραπεία, η πιο σωματική από τις θεραπείες τεχνών, αναγνωρίζει την κίνηση 

του σώματος ως βασικό και εκφραστικό μέσο επικοινωνίας. Η κίνηση του σώματος 

προσφέρει, τόσο έναν τρόπο αξιολόγησης, όσο και θεραπείας, για μια σειρά από 

νευρολογικά, ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα. Δίνει επιπλέον ευκαιρίες για τα 

άτομα που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δικές τους δημιουργικές δυνατότητες, 

ανεξάρτητα από την ηλικία, τον πολιτισμό, και το ιστορικό του κάθε ατόμου. 

 

H Χοροθεραπεία εφαρμόζεται ατομικά και ομαδικά, και συστήνεται είτε ως κύρια 

θεραπεία, είτε ως συμπληρωματική, παράλληλα με άλλα είδη θεραπείας. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης, των κοινωνικών υπηρεσιών,  

της εξάρτησης, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, το επάγγελμα συνεχώς 

ενημερώνεται με αποτελέσματα διεθνών ερευνών μέσα από πρωτοβουλίες και 

προγράμματα που διευρύνουν και επεκτείνουν το πεδίο δράσης της Χοροθεραπείας. 

 

Ο κώδικας αυτός ισχύει για όλα τα μέλη του Συνδέσμου Χοροθεραπέιας Κύπρου, 

συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευομένων Χοροθεραπευτών κατά τη διάρκεια της 

κλινικής πρακτικής. 
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Εισαγωγή και Σκοπός 

 

Η καθοδηγητική αρχή της επαγγελματικής πρακτικής είναι η εξής: η Χοροθεραπεία 

πρέπει πάντα να λειτουργεί προς όφελος του πελάτη. Οι Χοροθεραπευτές που είναι 

μέλη του Συνδέσμου Χοροθεραπείας Κύπρου είναι ενήμεροι και δεσμεύονται να ασκούν 

σύμφωνα με τις προσωπικές, επαγγελματικές, κοινωνικές και νομικές ευθύνες, οι οποίες 

έχουν αντίκτυπο στις σχέσεις με τους πελάτες και τους συναδέλφους.  

 

Ο σκοπός αυτού του κώδικα είναι να διευκρινίσει το πώς συγκεκριμένες πτυχές 

επαγγελματικών πεποιθήσεων, συμπεριφορών και πρακτικών, έχουν σχέση με τις πιο 

πάνω ευθύνες, με τρόπο που αυτές υποστηρίζουν τους Χοροθεραπευτές στη δέσμευσή 

τους να προστατεύσουν τους πελάτες τους από ανήθικη συμπεριφορά και πρακτική. 

 

Ο κώδικας αυτός ισχύει για όλα τα μεμονωμένα μέλη του Συνδέσμου Χοροθεραπέιας 

Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευόμενων Χοροθεραπευτών κατά τη 

διάρκεια της κλινικής πρακτικής. 

 

Εκτός από αυτόν τον κώδικα, τα μέλη οφείλουν να γνωρίζουν άλλες αρχές, πρότυπα και 

κατευθυντήριες γραμμές, που σχετίζονται με την πρακτική που περιγράφεται από τον 

Σύνδεσμο, και ορίζονται στα συμβόλαια εργασίας. 

 

Ο Κώδικας αυτός υπάρχει από μόνος του δικαιωματικά και σε συντονισμό με άλλους 

κώδικες ηθικής, που είναι σχετικοί με τη Χοροθεραπεία στα πλαίσια επαγγελματικής 

πρακτικής. 

 

Σύμφωνα με τη δέσμευση στην επαγγελματική ακεραιότητα και την υπευθυνότητα, οι 

Χοροθεραπευτές καλούνται να αναφέρουν τυχόν παραβάσεις του παρόντος Κώδικα, 

από τους ίδιους ή άλλους, στο κατάλληλο πρόσωπο μέσα στον Σύνδεσμο, όπως τον 

τρέχοντα προεδρεύοντα ή τον διαχειριστή. 
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Στις ενότητες που ακολουθούν ο όρος «Χοροθεραπευτής/τρια» εννοεί επίσης και τον 

εκπαιδευτή Χοροθεραπείας και επόπτη Χοροθεραπείας. Ο όρος «πελάτης» αναφέρεται 

σε μεμονωμένους πελάτες, ομάδες, ζευγάρια, οικογένειες. Ενδεχομένως, ο όρος 

πελάτης εννοεί επίσης και τους εποπτευόμενους και τους εκπαιδευόμενους. 

 

1. Τα καλώς νοούμενα συμφέροντα πελατών 
 

1.1   Οι Χοροθεραπευτές/τριες είναι υπεύθυνοι για την ευημερία και τα καλώς 

νοούμενα συμφέροντα των πελατών τους. 

1.2    Οι Χοροθεραπευτές/τριες έχουν επίγνωση των δυναμικών που ενυπάρχουν 

στην θεραπευτική σχέση και δεν προβαίνουν σε κατάχρηση ή εκμετάλλευση 

της σχέσης σε συναισθηματικό, οικονομικό ή σεξουαλικό επίπεδο. 

1.3   Οι Χοροθεραπευτές/τριες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να 

αποφεύγουν να εμπλέκονται σε διπλές σχέσεις, που μπορεί να 

προκαλέσουν σύγχυση σε μια υπάρχουσα σχέση ή να αυξήσουν τον 

κίνδυνο της εκμετάλλευσης. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν (αλλά δεν 

περιορίζονται σε αυτά) μια θεραπευτική σχέση με έναν φίλο, συγγενή, 

εργαζόμενο, φοιτητή ή εποπτευόμενο ή προσωπική ή επαγγελματική σχέση 

με τον τωρινό ή πρώην πελάτη. 

1.4   Οι Χοροθεραπευτές/τριες έχουν επίγνωση των προσωπικών, κοινωνικών, 

οικονομικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, διαφυλικών ή πολιτικών 

παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν τις δυναμικές της θεραπευτικής 

σχέσης. 

1.5     Οι Χοροθεραπευτές/τριες δεν συνεργούν στο να βλάψουν τους πελάτες τους 

ή να χρησιμοποιήσουν τους πελάτες τους για να βλάψουν άλλους.  

1.6      Οι Χοροθεραπευτές/τριες είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των 

θεραπευτικών συνεδριών, διενεργώντας αξιολογήσεις κινδύνου του χώρου 

και του πελάτη, όπου ενδέχεται να προκύψουν ηθικά ζητήματα. 
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2. Συνειδητοποίηση των νομικών πλαισίων και των ευθυνών 

 

2.1 Οι Χοροθεραπευτές/τριες πρέπει να γνωρίζουν και να συμμορφώνονται με   

όλους τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς και νόμους που επηρεάζουν 

την επαγγελματική πρακτική τους, για παράδειγμα, να εφαρμόσουν 

ενισχυμένη αποκάλυψη επαγγελματικού απορρήτου, όπου ενδείκνυται. 

 

2.2 Οι Χοροθεραπευτές/τριες έχουν επίγνωση των ανθρωπίνων, νομικών και 

πολιτικών δικαιωμάτων των πελατών και αποφεύγουν κάθε ενέργεια που 

παραβιάζει ή μειώνει αυτά τα δικαιώματα. 

 

2.3 Οι Χοροθεραπευτές/τριες δεν ασκούν ή ανέχονται απάνθρωπες πρακτικές 

που οδηγούν σε παράνομες ή αδικαιολόγητες ενέργειες. 

2.4 Οι Χοροθεραπευτές/τριες γνωρίζουν και κατανοούν τις νομικές ευθύνες τους 

σε σχέση με τα δικαιώματα των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων και 

λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα αν ένα παιδί ή ευάλωτο άτομο θεωρείται ότι 

είναι σε κίνδυνο. 

2.5 Προστασία παιδιών 

2.5.1  Οι Χοροθεραπευτές/τριες  γνωρίζουν τις νομικές και οργανωτικές διατάξεις       

σχετικά με την προστασία των παιδιών. 

2.5.2 Οι Χοροθεραπευτές/τριες  έχουν καθήκον να παραπέμψουν τις ανησυχίες 

για            υπόνοιες κακοποίησης ή κίνδυνο κακοποίησης στον επόπτη 

τους, στον επίτροπο προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού και, αν είναι 

απαραίτητο στις Υπηρεσίες (Κοινωνικής) Ευημερίας ή την Αστυνομία, ή σε 

οποιοδήποτε σύνδεσμο καταπολέμησης της βίας. 

2.5.3 Οι Χοροθεραπευτές/τριες  τοποθετούν πρώτιστα τις ανάγκες του παιδιού αν 

προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. 

2.5.4 Βασικές κατηγορίες κακοποίησης σε σχέση με το τι μέτρα πρέπει να 

ληφθούν, περιλαμβάνουν σωματική, σεξουαλική, συναισθηματική 

κακοποίηση, παράλειψη της φροντίδας και παραμέληση. 
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2.6     Οι Χοροθεραπευτές/τριες συμφωνούν να ενημερώσουν τον Σύνδεσμο για τα 

  ακόλουθα, με στόχο ο Σύνδεσμος να αξιολογήσει τους δυνητικούς 

κινδύνους     για τους πελάτες, την εμπιστοσύνη του κοινού στο επάγγελμα, 

και να λάβει κατάλληλα μέτρα εφόσον κριθεί αναγκαίο: 

a) τυχόν καταδίκες για ποινικό αδίκημα, υπό όρους απόρριψης για 

ένα αδίκημα ή προφύλαξη από την αστυνομία 

b) πειθαρχική δίωξη που ασκήθηκε εναντίον τους από άλλο 

επαγγελματικό σύλλογο 

c) αναστολή ή περιορισμός της πρακτικής από έναν 

εργοδότη/οργανισμό λόγω ανησυχιών σχετικά με την 

επαγγελματική επάρκεια ή/και πρακτική 

2.7  Αναφορικά με το πιο πάνω, οι Χοροθεραπευτές/τριες συμφωνούν να 

συνεργαστούν με τις έρευνες σχετικά με την ικανότητά τους να ασκούν ή να 

εποπτεύουν. Υπό αυτές τις συνθήκες οι Χοροθεραπευτές/τριες πρέπει να 

ζητούν συμβουλές από την επιτροπή δεοντολογίας του συνδέσμου και/ή 

νομικές συμβουλές σχετικά με την έρευνα. 

3. Διαφορετικότητα και ισότητα ευκαιριών 

3.1   Οι Χοροθεραπευτές/τριες είναι ενήμεροι για θέματα διαφορετικότητας και 

ισότητας. Μέσω μιας διαδικασίας αυτό-εξερεύνησης και κατάλληλης 

εκπαίδευσης, έχουν στόχο να διατηρούν επίγνωση του πώς τα ζητήματα 

διαφορετικότητας μπορεί να επηρεάσουν τη σχέση τους με τους πελάτες, 

τους εποπτευόμενους και τους εκπαιδευόμενους. 

3.2   Οι Χοροθεραπευτές/τριες δεν εμπλέκονται σε συμπεριφορές που είναι 

κακοποιητικές και βασίζονται σε θέματα που έχουν σχέση με τη 

διαφορετικότητα. 

3.3      Οι Χοροθεραπευτές/τριες  εξασφαλίζουν ότι οι πελάτες έχουν ίσα 

δικαιώματα πρόσβασης στην αξιολόγηση και θεραπεία, ανεξάρτητα από το 

φύλο, την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, την εθνικότητα, 
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τη θρησκεία, την αναπηρία, την κοινωνική, οικονομική ή μεταναστευτική 

ιδιότητα τους, ή οποιαδήποτε άλλη διαφορετικότητα που δεν σχετίζεται με 

τη θεραπεία. 

3.4      Οι Χοροθεραπευτές/τριες  διασφαλίζουν ότι οι υποψήφιοι για εκπαίδευση, 

για εποπτεία, για επαγγελματική ένταξη ή έρευνα, δεν υφίστανται διακρίσεις 

λόγω φύλου, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, φυλής, εθνικότητας, 

θρησκείας, αναπηρίας, κοινωνική, οικονομική ή μεταναστευτική ιδιότητα, ή 

οποιοδήποτε άλλο θέμα διαφορετικότητας. 

4. Εμπιστευτικότητα, προστασία δεδομένων και τήρηση αρχείων 

4.1  Οι Χοροθεραπευτές/τριες  σέβονται και προστατεύουν το απόρρητο των 

πελατών. 

4.2  Οι Χοροθεραπευτές/τριες  γνωρίζουν και συμμορφώνονται με την εθνική 

νομοθεσία σχετικά με την εμπιστευτικότητα και την προστασία των 

δεδομένων. 

4.3   Οι Χοροθεραπευτές/τριες γνωστοποιούν στους πελάτες τους τυχόν ηθικούς 

και νομικούς περιορισμούς που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα.  

4.4     Οι Χοροθεραπευτές/τριες  καλούν τους συμμετέχοντες να προστατεύσουν το 

απόρρητο των άλλων συμμετεχόντων, σε περίπτωση ομαδικής θεραπείας. 

4.5    Οι Χοροθεραπευτές/τριες  μοιράζονται πληροφορίες με άλλους 

επαγγελματίες μόνο με την έγκριση του πελάτη, και στην περίπτωση 

παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων, με την άδεια του κατάλληλου 

φροντιστή/κηδεμόνα. Οι Χοροθεραπευτές/τριες   μπορούν να μοιράζονται 

ανώνυμα, κατάλληλες πληροφορίες για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς 

σκοπούς, διασφαλίζοντας ότι η εμπιστευτικότητα και η ανωνυμία 

διατηρούνται. 
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4.6    Οι Χοροθεραπευτές/τριες  αποκαλύπτουν μόνο απαιτούμενες πληροφορίες, 

σχετικές με την υπόθεση σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες. Καθ’ όλη 

τη διάρκεια της διαδικασίας, πρέπει να αναζητείται διευκρίνιση σχετικά με το 

αντίκτυπο που μπορεί να έχει η αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών, στην 

διατήρηση της εμπιστευτικότητας. 

4.7 Οι Χοροθεραπευτές/τριες  εξασφαλίζουν ότι τηρούν κατάλληλα αρχεία 

πρακτικής, για σκοπούς ανάλυσης, εποπτείας, επικοινωνίας με 

συναδέλφους, και σαφήνεια σε περίπτωση δίκης. 

4.8  Οι Χοροθεραπευτές/τριες  εξασφαλίζουν ότι όλα τα θεραπευτικά αρχεία, 

συμπεριλαμβανομένων των γραπτών και ψηφιακών εγγράφων, 

φωτογραφιών, ηχογραφημένων και βιντεογραφημένων υλικών, και όλα τα 

άλλα υλικά που δημιουργήθηκαν από τον πελάτη κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας, αποθηκεύονται και καταστρέφονται με ασφάλεια, σύμφωνα με 

την νομοθεσία για την προστασία δεδομένων. 

4.9   Οι Χοροθεραπευτές/τριες  είναι υπεύθυνοι για τη λήψη ενημερωμένης 

συγκατάθεσης των πελατών για ηχογραφήσεις και βιντεογραφήσεις που 

χρησιμοποιούνται για σκοπούς εποπτείας, έρευνας και εκπαίδευσης. Οι 

πληροφορίες που παρέχονται στους πελάτες θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

το σκοπό, την πρόσβαση στο καταγεγραμμένο υλικό, την ιδιοκτησία, την 

αποθήκευση, τις μεθόδους αναπαράστασης που χρησιμοποιούνται, και την 

καταστροφή του καταγεγραμμένου υλικού όταν η υπόθεση ή έρευνα 

τερματιστεί. 

4.10  Οι Χοροθεραπευτές/τριες είναι υπεύθυνοι για την εξέταση των επιπτώσεων 

ενός τέτοιου αιτήματος για τη θεραπευτική σχέση. 

4.11  Οι Χοροθεραπευτές/τριες στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να προβαίνουν σε 

διευθετήσεις για την ασφαλή αποθήκευση ή την καταστροφή των 

θεραπευτικών εγγραφών σε περίπτωση απρόβλεπτου θανάτου τους. 
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Συνιστάται, επίσης, οι Χοροθεραπευτές να έχουν διαθήκη ζωής ή 

επαγγελματική διαθήκη. 

4.12   Οι Χοροθεραπευτές/τριες ενθαρρύνονται να κρατούν κλινικά αρχεία για οκτώ 

χρόνια μετά τον τερματισμό της θεραπείας, και να παραμείνουν ενήμεροι 

για την ισχύουσα νομοθεσία και τις οργανωτικές πολιτικές. 

5. Ευθύνες Χοροθεραπευτών προς τους πελάτες 

5.1 Παραπομπή και αξιολόγηση 

5.1.1 Οι Χοροθεραπευτές/τριες προσφέρουν θεραπεία μετά από την ολοκλήρωση 

μιας επίσημης παραπομπής και διαδικασίας αξιολόγησης, που 

περιλαμβάνει το συμβόλαιο, τη συναίνεση, και την εκτίμηση κινδύνου 

μεταξύ θεραπευτή και πελάτη. 

5.1.2  Οι Χοροθεραπευτές/τριες δεσμεύονται να εξηγούν επαρκώς τη φύση και το 

σκοπό των τεχνικών αξιολόγησης στους θεραπευόμενους, σε γλώσσα που 

μπορούν να κατανοήσουν. 

5.1.3   Οι Χοροθεραπευτές/τριες δεν μπορούν να προσφέρουν θεραπεία σε 

πελάτες των οποίων οι ανάγκες δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του 

θεραπευτή ή ο θεραπευτής δεν έχει αρκετή εκπαίδευση και εμπειρία στα 

συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τον πελάτη.  

5.1.4  Οι Χοροθεραπευτές/τριες  δεν κάνουν παραπλανητικές υποθέσεις σχετικά 

με   την πιθανή έκβαση της θεραπείας 

5.2 Συγκατάθεση 

5.2.1  Οι Χοροθεραπευτές/τριες  δεσμεύονται να εξηγούν στους πελάτες τους τις 

κλινικές μεθόδους εργασίας που χρησιμοποιούν, συμπεριλαμβανομένων 

των μεθόδων που χρησιμοποιούνται ειδικά στο επάγγελμα της 

Χοροθεραπείας.  Επικοινωνία κατάλληλη προς το επίπεδο και τις ανάγκες 

του πελάτη πρέπει να υιοθετείται από τον θεραπευτή.    

5.2.2 Οι Χοροθεραπευτές/τριες δεν παραπλανούν σκόπιμα έναν πελάτη όσον 

αφορά την φύση της θεραπείας που προσφέρεται. 
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5.2.3 Οι Χοροθεραπευτές/τριες συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία 

σχετικά με την  συγκατάθεση όταν δουλεύουν με παιδιά. Η επικοινωνία με 

τους γονείς ή κηδεμόνες του παιδιού οι όποιοι αναγνωρίζονται ως 

σημαντικά πρόσωπα, θα πρέπει να γίνει πριν από την έναρξη της 

θεραπείας. 

5.2.4  Οι Χοροθεραπευτές/τριες επιδιώκουν διευκρινίσεις σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία, π.χ. τον Πέρι Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμο ή και τον 

Περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμο, όταν εργάζονται με πελάτες 

που θεωρούνται ανίκανοι να δώσουν εν επίγνωση συγκατάθεση. 

5.3 Σύμβαση 

5.3.1  Οι Χοροθεραπευτές/τριες λειτουργούν βάσει ρητής  συμφωνίας με τον 

πελάτη, 

                   η οποία θα πρέπει να καλύπτει τους ακόλουθους τομείς: 

α) το είδος της θεραπείας 

β) το πεδίο εφαρμογής, τους κανόνες και κατά προσέγγιση τη διάρκεια 

της   θεραπείας και το κλείσιμο της θεραπείας        

γ) την αμοιβή 

δ) μία επεξήγηση της εμπιστευτικότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
νομικών   και άλλων περιορισμών 

5.3.2  Οι Χοροθεραπευτές/τριες  ενημερώνουν τους πελάτες τους για τον  κώδικα 

δεοντολογίας του Συνδέσμου Χοροθεραπείας Κύπρου και την πρακτική που 

τηρούν καθώς πληροφορούν τους πελάτες για τη διαθεσιμότητα της 

διαδικασίας παραπόνων. 

5.3.3   Οι Χοροθεραπευτές/τριες εξασφαλίζουν ότι ο πελάτης κατανοεί και 

συμβάλλει στη συμφωνία για τη χρήση μη λεκτικών μεθόδων, όταν 

εργάζονται με παιδιά, νεαρά άτομα ή ενήλικες που δεν μπορούν να 

διαβάσουν ή να γράψουν ή που έχουν ιδιαιτερότητες επικοινωνίας. 

 

5.4.    Σχετικά με το άγγιγμα 
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5.4.1 Οι Χοροθεραπευτικές παρεμβάσεις συχνά μπορεί να περιλαμβάνουν την 

χρήση του αγγίγματος μεταξύ των πελατών σε μια ομάδα ή μεταξύ των 

πελατών και του Χοροθεραπευτή. 

5.4.2  Οι Χοροθεραπευτές/τριες έχουν επίγνωση των διαφορετικών, ποικίλων και 

σύνθετων μορφών σωματικής επαφής, και η φύση και ο σκοπός του 

αγγίγματος μέσα στην θεραπευτική σχέση είναι πάντα σεβαστές. 

5.4.3  Οι Χοροθεραπευτές/τριες μέσω συνεχούς εποπτείας δεσμεύονται να ρωτούν 

και να εκτιμούν με ευαισθησία τις διαφορές μεταξύ των ορίων και των 

παραβιάσεων όσο αφορά την χρήση του αγγίγματος. Σε καμία περίπτωση 

οι Χοροθεραπευτές δεν ασκούν σεξουαλική ή κακοποιητική σωματική 

επαφή με τους πελάτες. 

5.4.3  Οι Χοροθεραπευτές/τριες ερευνούν τις δικές τους, αλλά και των πελατών 

τους, κοινωνικές αξίες όσο αφορά την χρήση του αγγίγματος, και οι αξίες 

των πελατών τους όσο αφορά την χρήση του αγγίγματος είναι πάντοτε 

σεβαστές. Όσο αφορά την χρήση του αγγίγματος, κατά την διάρκεια της 

αξιολόγησης  που κάνει ο θεραπευτής είναι σημαντικό να λαμβάνεται 

υπόψη το επίπεδο της σωματικής και διανοητικής ικανότητας του πελάτη, το 

φύλο, η σεξουαλικότητα, η εθνικότητα και το ιστορικό κακοποίησης ή και 

πολιτικών βασανιστηρίων. 

5.4.4   Είναι πρωταρχικής σημασίας η συνεχιζόμενη συγκατάθεση του πελάτη 

όσον αφορά τη χρήση του αγγίγματος κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 

5.4.5  Οι Χοροθεραπευτές/τριες διευκρινίζουν συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με 

το άγγιγμα, εκτός από τα παραπάνω, που καθορίζονται από τους εργοδότες 

και συγκεκριμένα περιβάλλοντα, όπως τα σχολεία. 

 

5.5.    Επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες 

5.5.1 Οι Χοροθεραπευτές/τριες παρέχουν μια ακριβή αναπαράσταση της 

ικανότητας, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εμπειρίας τους. 

Πληροφορίες σχετικά με τα πιο πάνω μοιράζονται με ακρίβεια με τους 

πελάτες και τον Σύνδεσμο κατόπιν αιτήματος. 
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5.5.2  Οι Χοροθεραπευτές/τριες διασφαλίζουν ότι πληρούν επαρκώς τα πρότυπα 

της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της πρακτικής, όπως ορίζονται από 

τον Σύνδεσμο. 

5.5.3  Οι Χοροθεραπευτές/τριες αναγνωρίζουν το πεδίο και τους περιορισμούς της 

ειδικότητας τους. Εάν ένα περιστατικό είναι πέρα από τον τομέα 

εμπειρογνωμοσύνης τους,  ο Χοροθεραπευτής οφείλει να ενημερώνει τον 

πελάτη και, ενδεχομένως, να παραπέμψει το πελάτη σε άλλον 

επαγγελματία, με τη συγκατάθεση του πελάτη. 

5.5.4  Οι Χοροθεραπευτές/τριες δεσμεύονται να διατηρούν  και να επεκτείνουν τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες τους μέσα από μια διαδικασία εμπλοκής σε 

συνεχή εκπαίδευση, που αναφέρεται ως Συνεχιζόμενη Επαγγελματική 

Ανάπτυξη (Continuing Professional Development). Οι πολιτικές σχετικά με 

το είδος και το επίπεδο της εκπαίδευσης που απαιτείται καθορίζονται από 

τον Σύνδεσμο και τηρούνται από τα μέλη. 

5.5.5 Οι Χοροθεραπευτές/τριες εξασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με τις 

επαγγελματικές οδηγίες για την κατάλληλη κλινική εποπτεία, για το εύρος, 

τον τύπο και την ποσότητα της χοροθεραπευτικής δουλειάς που 

αναλαμβάνουν. 

5.6   Ικανοί για άσκηση 

5.6.1  Οι Χοροθεραπευτές/τριες δεν εμπλέκονται σε καμία αξιολόγηση, θεραπεία, 

εποπτεία, εκπαίδευση ή έρευνα, όταν είναι ψυχικά ή σωματικά ανίκανοι να 

ασκήσουν το επάγγελμα, ακόμα και όταν είναι υπό την επήρεια αλκοόλ, 

ναρκωτικών ή φαρμάκων. 

5.6.2 Οι Χοροθεραπευτές/τριες  είναι υπεύθυνοι για την λήψη των κατάλληλων 

μέτρων, αν η επαγγελματική τους διαγωγή παρεμποδίζεται από 

οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους. 

5.6.3 Οι Χοροθεραπευτές/τριες δεσμεύονται να προβαίνουν στις κατάλληλες 

ρυθμίσεις για την ενημέρωση των πελατών τους σε περίπτωση που γίνουν  

απροσδόκητα μη διαθέσιμοι λόγω ασθένειας ή θανάτου. 
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6. Συγκεκριμένες ευθύνες των Χοροθεραπευτών έναντι των 

εκπαιδευομένων, των ασκουμένων και των εποπτευομένων 

6.1     Οι εκπαιδευτές Χοροθεραπείας και οι επόπτες δεν μπορούν να έχουν διπλό 

ρόλο με τους εκπαιδευόμενους και τους εποπτευόμενους. Για παράδειγμα, 

ο εκπαιδευτής ή ο επόπτης δεν μπορεί να προσφέρει και Χοροθεραπεία. 

6.2   Οι Χοροθεραπευτές/τριες που παρέχουν πρακτική εξάσκηση καθώς και οι 

εκπαιδευτές και οι επόπτες πρέπει να μεταφέρουν στο κατάλληλο άτομο τις 

ανησυχίες τους σχετικά με τις ικανότητες ή/και την καταλληλόλητα του 

εκπαιδευόμενου, και να ενεργήσουν ανάλογα, με στόχο την προστασία των 

καλύτερων συμφερόντων και της ασφάλειας του εκπαιδευόμενου και των 

πελατών τους. 

6.3    Οι εκπαιδευτές Χοροθεραπείας και οι επόπτες πρέπει να είναι σίγουροι ότι 

παρέχεται επαρκής και ικανοποιητική εποπτεία στους εκπαιδευόμενους σε 

σχέση με τις κλινικές τους ευθύνες. 

7.     Ερεύνα 

7.1  Οι Χοροθεραπευτές/τριες  διασφαλίζουν πρωτίστως την ασφάλεια, τα 

ενδιαφέροντα και την εμπιστοσύνη (μέσω του απόρρητου) των πελατών 

(συμπεριλαμβανομένων των εποπτευόμενων και των εκπαιδευόμενων που 

μπορεί να συμμετέχουν) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές του 

σχεδιασμού και της διεξαγωγής της έρευνας. 

7.2     Οι Χοροθεραπευτές/τριες  αφού ενημερώσουν τους συμμετέχοντες, ζητούν 

τη (γραπτή) συγκατάθεση τους πριν από την έναρξη της έρευνας. Όταν οι 

συμμετέχοντες είναι παιδιά ή ενήλικες που ανήκουν σε ευάλωτες 

κατηγορίες, η δήλωση συμμέτοχης στην έρευνα, θα πρέπει να λαμβάνεται 

από το γονέα/κηδεμόνα/φροντιστή, ή από άλλο σημαντικό πρόσωπο στη 

ζωή τους. 
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7.3     Οι Χοροθεραπευτές/τριες  ενημερώνουν τους συμμετέχοντες για το σκοπό, 

τη φύση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα διεξαχθεί η έρευνα. 

Επίσης πληροφορούν για τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις  τόσο του 

ερευνητή όσο και του συμμετέχοντα. 

7.4     Οι Χοροθεραπευτές/τριες  ενημερώνουν τους συμμετέχοντες για το δικαίωμα 

άρνησης ή απόσυρσης της συμμετοχής τους, σε οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή διεξαγωγής της έρευνας. 

7.5     Οι Χοροθεραπευτές/τριες  διασφαλίζουν ότι όλες οι πληροφορίες και το 

υλικό που λαμβάνεται μέσα από τις ερευνητικές δραστηριότητες, 

αντιμετωπίζεται με εμπιστευτικότητα και διατηρείται η ανωνυμία. 

7.6   Οι Χοροθεραπευτές/τριες  σέβονται την πνευματική ιδιοκτησία τόσο των 

συναδέλφων τους, όσο και των άλλων επαγγελματιών και αναγνωρίζουν τη 

συμβολή τους σε κάθε πτυχή της έρευνας.  

8.     Επαγγελματικές σχέσεις  

8.1     Οι Χοροθεραπευτές/τριες  συνεργάζονται και σέβονται τους συναδέλφους 

τους και τα άτομα από άλλες επαγγελματικές ομάδες  με τα οποία 

εργάζονται στον ίδιο χώρο. 

8.2     Οι Χοροθεραπευτές/τριες προσπαθούν να αναπτύξουν ειδικές ικανότητες 

και πρακτικές στους συναδέλφους τους και άλλους επαγγελματίες, οι οποίοι 

με τη σειρά τους μπορεί να παρέχουν υπηρεσίες προς τους πελάτες τους.  

9.     Διαφήμιση 

9.1   Οι Χοροθεραπευτές/τριες  είναι υπεύθυνοι για την ορθή, έντιμη και δίκαιη 

εκπροσώπηση του επαγγέλματος και των υπηρεσιών τους. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με δημόσιες δηλώσεις και άλλες μορφές προωθητικών 

ενεργειών. 
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9.2  Οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με τους πελάτες, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν προωθητικό/ διαφημιστικό  υλικό, αφού πρώτα 

εξασφαλιστεί η συγκατάθεση των πελατών τους. 

9.3     Οι Χοροθεραπευτές/τριες παρέχουν ακριβής πληροφόρηση για τις 

συνεδρίες των ομάδων, τα εργαστήρια, τα σεμινάρια ή άλλα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που προσφέρονται. Ακόμη ενημερώνουν για τις αμοιβές, τις 

συμβατικές υποχρεώσεις, τα προσόντα του προσωπικού, τις απαιτήσεις 

επιλεξιμότητας, και περιγράφουν τη φύση της συνεδρίας, του εργαστηρίου ή 

του σεμιναρίου.  

10.   Παράπονα 

10.1 Οι Χοροθεραπευτές/τριες είναι υπεύθυνοι να γνωρίζουν τη Διαδικασία 

Παραπόνων του Συνδέσμου και τη σχετική νομοθεσία και να ενημερώνουν 

τους πελάτες τους για αυτές εφόσον απαιτείται. 

10.2  Οι Χοροθεραπευτές/τριες που έχουν δεοντολογικές ανησυχίες σε σχέση με 

πρακτικές που ακολουθούνται από συνάδελφο έχουν ευθύνη να τις 

συζητήσουν με τον συνάδελφο και/ή με την οργανωτική δομή στην οποία 

λαμβάνει χώρα η εργασία. Αν τα αποτελέσματα των πιο πάνω δεν κρίνονται 

ικανοποιητικά, οι Χοροθεραπευτές/τριες είναι υπεύθυνοι να μεταφέρουν τις 

ανησυχίες τους στο Σύνδεσμο. 

10.3   Οι Χοροθεραπευτές/τριες είναι υπεύθυνοι να ενημερώσουν τον πρόεδρο του 

Συνδέσμου χωρίς καθυστέρηση αν περιέλθει στην αντίληψή τους παράπονο 

ή πιθανά νομικά μέτρα εναντίον τους που σχετίζονται με πρακτικές της 

εργασίας τους. 

10.4  Παράπονα που λαμβάνονται από τον Σύνδεσμο σε σχέση με πρακτικές 

εργασίας διαβιβάζονται στον/στην Πρόεδρο του Συνδέσμου. Ο/η πρόεδρος 

έχει την διακριτική ευχέρεια να μεταβιβάσει την καταγγελία στο Εκτελεστικό 

Συμβούλιο, για να διευκρινίσει περαιτέρω τα μέτρα που θα ληφθούν. 
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10.5  Ο ενδιαφερόμενος Χοροθεραπευτής/τρία ενημερώνεται για οποιοδήποτε 

τέτοιο παράπονο και καλείται να τοποθετηθεί σε αυτό. Είναι πιθανό προς το 

συμφέρον του Χοροθεραπευτή προηγουμένως να συμβουλευτεί τις σχετικές 

πρόνοιες του the Public Interest Disclosure Act/Order, 1999. 

10.6  Μετά από διερεύνηση του παραπόνου, το Εκτελεστικό Συμβούλιο έχει την 

ευχέρεια να προσφύγει στις ακόλουθες εισηγήσεις: επίπληξη,  μια περίοδος 

όπου θα απαιτείται επίβλεψη, αναστολή και/ή ανάκληση της εγγραφής ή/και 

συνδρομής στο Σύνδεσμο. 

10.7 Όλες οι διαδικασίες χειρισμού παραπόνων που αφορούν μέλος του 

Συνδέσμου αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα. 

10.8   Ο καταγγέλλων και ο παραλήπτης του παραπόνου παραμένουν κατάλληλα 

ενημερωμένοι. 

 

 

 


