
ΚώδιΚας 
δεοντολογιας 
για όλα τα μέλη της  
Royal Academy of Dance



ο παρών Κώδικας δεοντολογίας ισχύει για όλα τα μέλη της Royal Academy of 
Dance (RAD) τα οποία με την εισδοχή ή επανεισδοχή τους δεσμεύονται από 
τον εσωτερικό Κανονισμό της. τα μέλη που είναι πιστοποιημένοι δάσκαλοι 
της RAD δεσμεύονται επίσης από τον Κώδικα επαγγελματικής Πρακτικής για 
τους πιστοποιημένους δασκάλους της RAD. για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.rad.org.uk.  

τα μέλη (περιλαμβανομένων των πιστοποιημένων δασκάλων της RAD) 
οφείλουν να ενεργούν ως εξής:

• όταν καλούνται να εκφράσουν μια επαγγελματική άποψη για θέματα 
που αφορούν στη RAD, να το πράττουν με αντικειμενικότητα και 
αξιοπιστία,

• να μην συμμετέχουν ποτέ σκοπίμως σε οποιαδήποτε διεφθαρμένη ή 
ανήθικη πρακτική που ενδέχεται να βλάψει τη φήμη της RAD,

• να προάγουν τα συμφέροντα και να διατηρούν την αξιοπρέπεια 
και την ευημερία της RAD, των μελών και των εργαζομένων της, 
καθώς και των επαγγελμάτων που σχετίζονται με τον χορό και τη 
διδασκαλία του, 

• να τηρούν όλους τους κανόνες και κανονισμούς της RAD σχετικά με 
την ιδιότητα μέλους όπως τους ανακοινώνονται ή δημοσιεύονται από 
τη RAD και 

• να τηρούν τις αρχές της αμεροληψίας, της ισότητας και του 
επαγγελματισμού σε όλες τις συναλλαγές τους με τους εργαζομένους 
της RAD, τους συναδέλφους τους ή τα μέλη του κοινού. 

Με την εισδοχή τους ως μέλη ή με την ανανέωση της ιδιότητας μέλους, τα 
μέλη συμφωνούν να τηρούν τον εσωτερικό Κανονισμό της RAD όπως αυτός 
τροποποιείται κατά καιρούς και να συμμορφώνονται με τον παρόντα Κώδικα 
δεοντολογίας.

Η μη τήρηση του παρόντος Κώδικα δεοντολογίας από ένα μέλος θα 
αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στους Πειθαρχικούς 
Κανόνες και διαδικασίες που αφορούν όλα τα μέλη, με βάση τις διατάξεις 9.3 
και 10.1 του εσωτερικού Κανονισμού της Royal Academy of Dance (Πειθαρχικοί 
Κανόνες και διαδικασίες). 

επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.rad.org.uk για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το ςυμπληρωματικό Καταστατικό και τον εσωτερικό Κανονισμό και 
τους Πειθαρχικούς Κανόνες και διαδικασίες.

H Royal Academy of Dance® είναι εγγεγραμμένη ως φιλανθρωπικό ίδρυμα στην 
Αγγλία και Ουαλία με τον αρ. 312826
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