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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 

Με σκοπό την άμεση ανάσχεση της ανεργίας και ως έκτακτο μέτρο, η Γενική Γραμματεία 

Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

& Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχεδιάζει και καταρτίζει Προγράμματα  Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα, συγχρηματοδοτούμενα από τους πόρους του ΕΣΠΑ, για την κάλυψη  

κοινωνικών αναγκών, με απασχόληση των ανέργων απευθείας σε δήμους και περιφέρειες ή 

άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως σε σχολεία και νοσοκομεία. 
 

Ο παρών Οδηγός Υλοποίησης Δράσεων για την Προώθηση της Απασχόλησης μέσω 

Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα αποτελεί ένα εργαλείο υποβοήθησης τόσο των 

Ωφελουμένων όσο και των Επιβλεπόντων Φορέων με στόχο να διευκρινίσει συγκεκριμένα 

ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης των Προγραμμάτων 

Κοινωφελούς Χαρακτήρα, έτσι ώστε να είναι σε όλους γνωστά τα δικαιώματα αλλά και οι 

υποχρεώσεις της κάθε πλευράς, σύμφωνα και με όσα ισχύουν μετά την τροποποίηση 

διατάξεων του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α’) που ρυθμίζουν την υλοποίηση Δράσεων για την 

Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 

(ΚΥΑ6.1714/5.1504/ΦΕΚ B 424/ 22-02-2016), όπως ισχύει κάθε φορά. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 

 Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 

Δικαιούχος του Προγράμματος. Χρηματοδοτεί και έχει τη συνολική ευθύνη 

σχεδιασμού, υλοποίησης, ελέγχου και αξιολόγησης του Προγράμματος. 

 
 Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ): 

Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της Πρόσκλησης, την υποδοχή των ηλεκτρονικών 

αιτήσεων, την κατάρτιση του Πίνακα Ωφελουμένων, την εξέταση των ενστάσεων, τη 

διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων επαληθεύσεων στους Επιβλέποντες  

Φορείς και την καταβολή των αμοιβών στους Ωφελουμένους και των ασφαλιστικών 

εισφορών στους Επιβλέποντες Φορείς. 

 
 Επιβλέποντες Φορείς: 

Οι φορείς (Δήμοι, Περιφέρειες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες) οι οποίοι θα 

απασχολήσουν  τους  ανέργους  και  θα  πιστοποιούν  την  απασχόλησή  τους   στον 
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ΟΑΕΔ,  προκειμένου  να  καταβληθεί  το  μισθολογικό   και   μη   μισθολογικό 

κόστος. Επιπλέον, έχουν την ευθύνη, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 περί της 

προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη νόμιμη συλλογή, επεξεργασία, τήρηση και 

φύλαξη των πληροφοριακών στοιχείων των Ωφελουμένων των Προγραμμάτων, 

κατά την έναρξη και τη λήξη απασχόλησής τους, όπως προκύπτει από τις διατάξεις 

του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1303/2013 (άρθρο 125, παρ. 2, στοιχεία δ & ε), καθώς και για 

την υποβολή τους στο Δικαιούχο. 

 
 
 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
 

 
1. Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν οι Ωφελούμενοι 

δικαιούνται να απουσιάζουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες μηνιαίως. Διευκρινίζεται ότι το 

δικαίωμα αυτό δεν αποδίδεται σωρευτικά στη διάρκεια του Προγράμματος και οι μέρες 

απουσίας δεν αποζημιώνονται σε περίπτωση μη χρήσης του εν λόγω δικαιώματος από τον 

Ωφελούμενο. Απαιτείται δε προηγούμενη συμπλήρωση αίτησης από τον Ωφελούμενο, η 

οποία υποβάλλεται προς έγκριση στον Επιβλέποντα Φορέα. Τα έντυπα αίτησης απουσίας 

των Ωφελουμένων και της έγκρισης του Επιβλέποντος Φορέα συνοδεύουν τα έντυπα 

παρουσιολογίου, υπογεγραμμένα από τους Ωφελούμενους και τον υπεύθυνο του αρμόδιου 

φορέα. Για τις παραπάνω ημέρες απουσίας δεν περικόπτονται οι αποδοχές των 

Ωφελουμένων του Προγράμματος. 

Στην περίπτωση που ο Επιβλέπων Φορέας για υπηρεσιακούς λόγους δεν συναινέσει στην 

αίτηση απουσίας του Ωφελουμένου, τότε οι μέρες απουσίας μεταφέρονται στον επόμενο 

μήνα. 

 
 

2. Οι Ωφελούμενοι που είναι γονείς παιδιών ηλικίας 4 έως 16 ετών δικαιούνται να 

απουσιάσουν συνολικά στη διάρκεια του Προγράμματος έως δύο (2) ημέρες για  κάθε 

παιδί, σε ώρες ή ολόκληρη ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολυνθούν στην 

παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους. Τις παραπάνω ημέρες απουσίας 

συνοδεύουν τα έντυπα αιτήσεων του Ωφελουμένου και της έγκρισης του Επιβλέποντα 

Φορέα, και για αυτές δεν περικόπτονται οι αποδοχές των Ωφελουμένων. 

 

3. Οι Ωφελούμενες σε κατάσταση κυοφορίας δικαιούνται να απουσιάζουν έως    δεκατρείς 

(13) εργάσιμες ημέρες, καθώς και να απουσιάζουν για να υποβληθούν σε εξετάσεις 

προγεννητικού ελέγχου, εφόσον οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν σε ώρες απασχόλησής 

τους. Εν προκειμένω απαιτείται σχετικό δικαιολογητικό από τον θεράποντα ιατρό με το 

οποίο να βεβαιώνεται η αναγκαιότητα διενέργειας των συγκεκριμένων εξετάσεων σε   ώρες 
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απασχόλησης. Η καταβολή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της αντίστοιχης εισφοράς αποτελεί επιλέξιμη 

δαπάνη του Προγράμματος. 

 
 

4. Σε περιπτώσεις απουσίας λόγω: α) επαπειλούμενης κύησης, β) κύησης και γ) λοχείας, οι 

οποίες βεβαιώνονται με τα προβλεπόμενα εκ του νόμου ιατρικά δικαιολογητικά, οι 

Ωφελούμενες δεν εκπίπτουν του Προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν, αλλά 

αναστέλλεται η απασχόλησή τους κατά τη διάρκεια απουσίας τους, ενώ το χρονικό 

διάστημα απασχόλησης δύναται να ανέλθει κατά ανώτατο όριο στους δέκα (10) μήνες. 

 
 

5. Στις περιπτώσεις που οι Ωφελούμενοι απουσιάζουν λόγω ασθένειας, απαιτείται η 

προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού θεράποντος ιατρού. Οι ημέρες απουσίας λόγω 

ασθένειας που καλύπτονται από το Πρόγραμμα ανέρχονται συνολικά σε δεκατρείς (13) 

ημέρες. Η καταβολή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της αντίστοιχης εισφοράς αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη 

του Προγράμματος. Σε περίπτωση που οι Ωφελούμενοι κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας 

πέραν των δεκατριών (13) ημερών, παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους μέχρι τη 

συμπλήρωση διακοσίων (200) ημερομισθίων και κατά ανώτατο όριο έως εννέα (9) μήνες 

και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. 

 
 

6. Οι Ωφελούμενοι δικαιούνται επίσης να απουσιάσουν: 

α) πέντε (5) ημέρες απασχόλησης λόγω γάμου, 

β) δύο (2) ημέρες σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών, αλλά 

και εξ αγχιστείας συγγενών στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό. 

Για τις παραπάνω ημέρες απουσίας υποβάλλεται έντυπο αίτησης απουσίας του 

Ωφελουμένου και λαμβάνεται προηγούμενη έγκριση από τον Επιβλέποντα Φορέα. Για τις 

ημέρες αυτές δεν περικόπτονται οι αποδοχές των Ωφελουμένων του Προγράμματος. 

 
 

7. Ωφελούμενοι οι οποίοι απασχολούνται σε δομές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή σε παιδικούς/βρεφονηπιακούς σταθμούς  

δήμων κάνουν χρήση του δικαιώματος απουσίας δύο (2) ημερών μηνιαίως, ενώ 

αναστέλλεται η απασχόλησή τους κατά τη διάρκεια των διακοπών Χριστουγέννων και 

Πάσχα και θέρους. Στην περίπτωση αυτή, η απασχόλησή τους παρατείνεται μέχρι τη 

συμπλήρωση διακοσίων (200) ημερομισθίων και κατά ανώτατο όριο έως εννέα (9) μήνες 

και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. 
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ΩΡΑΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 
 

1. Η απασχόληση των Ωφελουμένων υπάγεται στο καθεστώς πενθήμερης εργασίας. Το δε 

ωράριο απασχόλησης των Ωφελουμένων ακολουθεί το ωράριο που έχουν οι μόνιμοι 

εργαζόμενοι με την ίδια ειδικότητα στην υπηρεσία τοποθέτησης των Ωφελουμένων. 

 

2. Οι Ωφελούμενες που είναι μητέρες δικαιούνται μετά τον τοκετό είτε να προσέρχονται 

αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά μία (1) ώρα κάθε μέρα 

και μέχρι το τέκνο να φτάσει στην ηλικία των τριάντα (30) μηνών. 

Σημειώνεται ότι το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα παιδιού έχει ως αφετηρία τη λήξη της 

άδειας λοχείας, δηλαδή εννέα (9) εβδομάδες μετά τον τοκετό. 

Το μειωμένο ωράριο για λόγους φροντίδας παιδιού χορηγείται με τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις στους γονείς και των δύο φύλων. Χορηγείται δε στον απασχολούμενο γονέα 

ακόμη και στην περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν εργάζεται. 

Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, το 

μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού λαμβάνει ο γονέας που έχει την επιμέλεια 

του παιδιού, εκτός αν συμφωνήσουν διαφορετικά. Το δικαίωμα αυτό αποδίδεται έπειτα 

από κοινή δήλωση των γονέων προς τον Επιβλέποντα Φορέα ή τους Επιβλέποντες 

Φορείς/εργοδότες τους για το ποιος θα κάνει χρήση. 

Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και 

εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού 

ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και με χρονική 

αφετηρία την υιοθεσία. 

 
 

3. Οι Ωφελούμενοι ΑμεΑ ή Ωφελούμενοι που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή 

σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από 

σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω  

ή έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τον/την οποίο/α συντηρούν, έχουν  δικαίωμα  

στο μειωμένο ωράριο κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών 

τους. 
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ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 
 
 
 

Α) ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
 
Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει το μισθολογικό κόστος των Ωφελουμένων που απασχολεί ο Επιβλέπων 

Φορέας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, και τις ασφαλιστικές 

εισφορές (Επιβλέποντα Φορέα − Ωφελουμένου). 

 
 

Β) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
 
 

1. Όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των Ωφελουμένων που συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα, οι οποίοι ασφαλίζονται ως μισθωτοί (πακέτο κάλυψης 101), εφαρμόζεται η 

ασφαλιστική νομοθεσία ως προς τα δικαιώματα σε ασφαλιστικές παροχές, λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν και την αυξημένη προστασία θυμάτων εργατικών ατυχημάτων, η οποία αποτελεί και 

διεθνή υποχρέωση της χώρας (υπ’ αρ. 17 Δ.Σ.Ε.). 

 

2. Οι Ωφελούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ − ΕΤΕΑ, με πλήρη 

ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Στις περιπτώσεις που οι ωφελούμενοι είναι ασφαλισμένοι μετά 

την 1/1/1993, και λόγω ιδιότητας ή άσκησης δραστηριότητας υπάγονται στην ασφάλιση του 

ΕΤΑΑ, οι εισφορές αποδίδονται στους αντίστοιχους τομείς ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΣΑΥ και ΤΑΝ των κλάδων 

κύριας και επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΑΑ. Οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές των 

ανωτέρω Ωφελουμένων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ αποτελούν επίσης επιλέξιμη 

δαπάνη. 

 

3. Για όσους Ωφελούμενους απασχοληθούν, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, σε βαριές 

και ανθυγιεινές εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην Φ10221/οικ.26816/ 929/2.12.2011 

Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 2778Β), η καταβολή στο 

ΙΚΑ−ΕΤΑΜ της αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων αποτελεί, επίσης, επιλέξιμη δαπάνη. 

 

4. Οι Ωφελούμενοι διατηρούν την ασφάλιση για παροχές ασθένειας, ή αλλιώς την 

ασφαλιστική κάλυψη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που απολάμβαναν ως μακροχρόνια 

άνεργοι μέχρι τη λήξη διάρκειας των Προγραμμάτων. 

 



7 
Οδηγός Υλοποίησης Δράσεων για την Προώθηση Απασχόλησης  
μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα οκτάμηνης διάρκειας 
Έκδοση 2η   

5. Ωφελούμενοι οι οποίοι θα εγκατασταθούν και θα αναλάβουν εργασία σε άλλη πόλη από 

αυτήν στην οποία διαμένουν μόνιμα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 

6/2016, θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα μετεγκατάστασης, για τη συνολική διάρκεια του 

Προγράμματος, δηλαδή για οκτώ (8) μήνες (ΚΥΑ 6.8208/5.7245, ΦΕΚ τεύχος Β’, αριθμ. 

1669/10-06-2016, Άρθρο 8Α).  

 
 
 
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
 

 
1. Για την εφαρμογή και εκτέλεση των Προγραμμάτων οι Επιβλέποντες Φορείς 

υποχρεούνται: 

α) με πλήρη ευθύνη τους να διασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των 

Ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησής τους ως προς όλες τις πτυχές και στο ίδιο 

επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζομένους τους, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των 

Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ   

84 Α’), καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις, 
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β) να απασχολούν τους Ωφελούμενους στις ειδικότητες για τις οποίες έχουν 

προσληφθεί και εφόσον εξασφαλίσουν ότι είναι κατάλληλοι για τη θέση στην οποία 

θα τοποθετηθούν, 

γ) να παρέχουν στους Ωφελούμενους επαρκή και κατάλληλη εκπαίδευση για την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και τις κατάλληλες οδηγίες όσον αφορά  

τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους, 

δ) να μην αναθέτουν σε Ωφελούμενους καθήκοντα τα οποία απαιτούν 

εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία η οποία δεν προκύπτει από την ειδικότητά τους, 

ιδιαιτέρως δε όταν αυτά τα καθήκοντα περιλαμβάνουν τη χρήση εξοπλισμού – 

μηχανημάτων και εργαλείων. Ειδικότερα όσον αφορά Ωφελούμενους που 

απασχολούνται στην καθαριότητα των δήμων, να μην τους αναθέτουν καθήκοντα 

στην αποκομιδή απορριμμάτων με απορριμματοφόρα οχήματα. 

 
 

Πέραν της εφαρμογής κυρώσεων, όπως των προβλεπομένων στα άρθρα 71 και 72 του 

ΚΝΥΑΕ για τις ανωτέρω περιπτώσεις, επί παραβάσεων των υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνουν οι Επιβλέποντες Φορείς εντός του πλαισίου των Προγραμμάτων 

Κοινωφελούς Χαρακτήρα, οι συναρμόδιοι υπουργοί δύνανται, με κοινή απόφασή τους, να 

προβλέψουν την επιβολή και άλλων κυρώσεων στους Επιβλέποντες Φορείς. 

Ειδικά όσον αφορά την κατηγορία «ΥΕ Γενικών Καθηκόντων – Απασχολούμενοι στην 

Καθαριότητα» ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 3863/2010 άρθρο 17, Ν. 3790/2009 άρθρο 20  

και η Υ.Α. ΦΕΚ Β/2778/2-12-2011 για το νέο κανονισμό των ΒΑΕ. Επίσης, ισχύουν οι 

διατάξεις για τη χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας στο μόνιμο προσωπικό των δήμων 

και των δημοτικών ΝΠΔΔ σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ  1503/Β/11-10-2006  (53361/2006), 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΦΕΚ 1323/Β/30-07-2007 (ΤΤ 36586/2007) και την  

ΚΥΑ ΦΕΚ 990/Β/28-05-2008 (31119/2008). Τα ίδια μέσα χορηγούνται και στους υπαλλήλους 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, οι οποίοι εμπίπτουν 

στις ειδικότητες ή στις θέσεις εργασίας των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων. Τα είδη 

ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος, χορηγούνται αποκλειστικά σε 

όσους απασχολούνται στις θέσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ 53361/2006, όπως ισχύει 

(Εγκ. Υπ. Εσωτ. 67194/15-12-2006). 

 
 

2. Σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων που σημειώνονται στο πλαίσιο υλοποίησης των 

Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, ο Ωφελούμενος ο οποίος υπέστη ατύχημα κατά 

τη διάρκεια της απασχόλησής του και διαθέτει τα κατάλληλα ιατρικά δικαιολογητικά δεν 

εκπίπτει του Προγράμματος. Το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος θεωρείται επιλέξιμη 

δαπάνη του Προγράμματος. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Προγραμμάτων 

Κοινωφελούς Χαρακτήρα, αρμόδια για διευκρινίσεις και οδηγίες είναι τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ 

στα οποία ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας ή η υπηρεσία τοποθέτησης του Ωφελουμένου. 

 
Για τυχόν διαφορές που προκύπτουν μεταξύ Ωφελουμένων και Επιβλεπόντων Φορέων 

αναφορικά με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, αρμόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ. 
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KΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ – 
ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
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Θεωρητικό Πλαίσιο: 
 

Το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο καλείστε να προσφέρεται τις υπηρεσίες σας 

χαρακτηρίζεται από πολλαπλές εκφάνσεις ετερότητας, όπως διαφορετικές 

εθνικότητες, γλώσσες, θρησκείες, κουλτούρες, ταυτότητα φύλου, διαφορετικές 

πεποιθήσεις και άτομα με αναπηρία. 

Η συνάντηση όλων αυτών των διαφορετικών στοιχείων στο πλαίσιο των χώρων 

φιλοξενίας,  εμπλουτίζει τους χώρους αυτούς και τους καθιστά ιδιαίτερους χώρους με 

πολλά ενδιαφέροντα και σημαντικά χαρακτηριστικά. 

 Ενίοτε, όμως, μπορεί να δημιουργεί εντάσεις, τις οποίες καλούμαστε να 

διαχειριστούμε ή πολύ περισσότερο να αποφύγουμε να προκαλέσουμε με 

συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς που άθελά μας θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν ρατσιστικοί και να προκαλέσουν τον/την αποδέκτη τους. 

Πέρα από τη νομική, πρακτική και ηθική υποχρέωση του ατόμου που εργάζεται  να 

διατηρεί τους όρους της προσφοράς της εργασίας του χωρίς διακρίσεις και 

αποκλεισμούς, πρέπει εξ’ αρχής να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι 

πραγματικότητες που συνθέτουν τους πληθυσμούς που διαμένουν μέσα στους χώρους 

φιλοξενίας. 

Καλό είναι, πριν την πρώτη μέρα στο χώρο της εργασίας σας να ρίξετε μια ματιά στα 

παρακάτω και μη διατάσετε να μας ζητήσετε πληροφορίες ή να μας εκφράσετε τις 

όποιες απορίες μπορεί να έχετε.  

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στη νέα σας εργασία και θέλουμε να σας εκφράσουμε 

την εμπιστοσύνη μας  και την πεποίθησή μας πως η προσφορά σας είναι πολύ 

σημαντική για εμάς αλλά πολύ περισσότερο για τους φιλοξενούμενους στους χώρους.  

Είμαστε σίγουροι πως η εργασία σας αυτή εκτός από πολύτιμη στους 

φιλοξενούμενους, θα είναι και μια εμπειρία ιδιαιτέρως πολύτιμη για εσάς. 

 

Ταυτότητα: 

 

Η αντίληψη του ατόμου ότι είναι μέλος μια συγκεκριμένης ομάδας ή ομάδων που έχει 

κάποια κοινά “χαρακτηριστικά”. Η αντίληψη αυτή συνοδεύεται από ανάλογη 

συναισθηματική και αξιολογική σημασία που αποδίδεται στην ομάδα αυτή και τα 

χαρακτηριστικά της. Επιπλέον, μπορεί να είναι και η αντίληψη του πώς εκλαμβάνεται 

ένα άτομο από τους άλλους. Πιθανές διαφορές ανάμεσα στο πώς μια ομάδα ορίζει 

τον εαυτό της και στο πώς ορίζεται από τους άλλους μπορεί να δημιουργήσουν 

εντάσεις, συγκρούσεις ή παρανοήσεις. 
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Διαφορετικότητα: 

 

Η διαφορετικότητα προκύπτει ή είναι αποτέλεσμα της προοπτικής ή της οπτικής 

γωνίας που διαφοροποιεί κάποια άτομα από άλλα. Τα στοιχεία που μπορεί να 

αποτελέσουν κριτήρια διαφοροποίησης ενός ατόμου ή ομάδας ατόμων όπως φύλο, 

χρώμα/εμφάνιση, εθνικότητα, κοινότητα ή θρησκευτική ομάδα, καθεστώς παραμονής 

στη χώρα, καταγωγή, θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία, 

σεξουαλικός προσανατολισμός, γλώσσα, προφορά, συνήθειες, επάγγελμα, 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση, κουλτούρα κ.λπ. 

 

Φυλή: 

 

Ο όρος “φυλή” (“ράτσα”, “race”) είναι ένα τεχνητό κατασκεύασμα που 

χρησιμοποιήθηκε για την κατηγοριοποίηση των ανθρώπων στη βάση υποτιθέμενων 

σωματικών και πολιτισμικών ομοιοτήτων που προέρχονται από την κοινή τους 

καταγωγή. Παρόλο που όροι όπως “φυλή”, “φυλετικές διακρίσεις”, “φυλετικές 

ομάδες” και “διαφυλετικές σχέσεις” χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε δημόσιες, 

καθημερινές, πολιτικές και ακαδημαϊκές συζητήσεις, δεν έχουν καμιά βιολογική και 

κυριολεκτική υπόσταση. Η επιστήμη έχει αποδείξει ότι η βιολογική κατηγορία της 

“φυλής” δεν έχει νόημα όταν εφαρμόζεται στο ανθρώπινο είδος. Παρόλο που δεν έχει 

καμιά βιολογική βάση, ο όρος “φυλή” εξακολουθεί να υπάρχει ως κοινωνικό 

κατασκεύασμα. Σε πολλές κοινωνίες αποτελεί βάση για διαφορετική αντιμετώπιση 

μιας ομάδας ατόμων σε σχέση με άλλες. 

 

Προκατάληψη: 

 

Η προκατάληψη εναντίον ατόμων συγκεκριμένης ομάδας είναι η αρνητική 

προδιάθεση εναντίον τους που βασίζεται σε αυθαίρετες, λανθασμένες και άκαμπτες 

γενικεύσεις και στερεότυπες πεποιθήσεις και εικόνες επειδή ανήκουν στη 

συγκεκριμένη ομάδα (πολιτισμική, εθνική, θρησκευτική ή άλλη ομάδα), π.χ. η 

αρνητική στάση απέναντι στους Μουσουλμάνους γιατί δήθεν έχουν τάση προς τη βία 

και την τρομοκρατία. Η προκατάληψη μπορεί να πάρει και θετική μορφή, π.χ. η 

θετική στάση απέναντι στη “δυτική σκέψη” επειδή είναι “πολιτισμένη” και 

“ανώτερη”. 

 

Στερεότυπο: 

 

Η υπεργενικευμένη, αξιολογική, απλουστευμένη, υπερβολική αντίληψη/ 

αναπαράσταση μιας ομάδας, η οποία αποδίδεται σε όλα τα μέλη της, ώστε να 

δικαιολογήσει τη συμπεριφορά μας προς αυτά, π.χ. “οι γυναίκες είναι κακοί οδηγοί”, 

“οι ομοφυλόφιλοι δεν είναι φυσιολογικά άτομα”, “οι μαύροι είναι οι καλύτεροι 

αθλητές” και “οι Ιάπωνες είναι εργατικοί και πειθαρχημένοι”. Τα στερεότυπα 
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δημιουργούν λανθασμένες θετικές ή αρνητικές προσδοκίες για άτομα συγκεκριμένων 

ομάδων. 

 

Διάκριση: 

 

Η άνιση συμπεριφορά ή μεταχείριση ατόμων ή ομάδων ατόμων με κριτήριο τη 

διαφορετικότητά τους. 

 

Ρατσισμός: 

 

Η διαδικασία περιθωριοποίησης, αποκλεισμού και διάκρισης σε βάρος όσων 

θεωρούνται ότι είναι “διαφορετικοί” από μας. Ο ρατσισμός λαμβάνει πολλές 

διαφορετικές μορφές, οι οποίες δεν είναι στατικές, αλλά αλλάζουν ανάλογα με τον 

χώρο και τον χρόνο στον οποίο εκδηλώνονται. Κάποιες από αυτές είναι εμφανείς και 

άμεσες (π.χ. δόγματα εθνικής, θρησκευτικής ή άλλης μορφής ανωτερότητας ή βίαιες 

επιθέσεις εναντίον ατόμων ή ομάδων που κρίνονται ως “άλλος”), ενώ κάποιες μπορεί 

να μην είναι τόσο εμφανείς αλλά έμμεσες. 

 

Ρατσιστικό περιστατικό: 

 

Είναι οποιοδήποτε περιστατικό εκλαμβάνεται ως ρατσιστικό από το θύμα ή άλλο 

πρόσωπο.  Είναι έννοια ευρύτερη του παραπτώματος ή του αδικήματος, αφού το 

ρατσιστικό περιστατικό μπορεί να περιλαμβάνει και συμπεριφορές, οι οποίες αν δεν 

συνδέονταν με κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του θύματος, ενδεχομένως να μη 

θεωρούνταν παραβατικές.  

Δεδομένου ότι το ρατσιστικό περιστατικό έχει ως αφετηρία ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό του ατόμου που στοχοποιείται, το οποίο είναι και χαρακτηριστικό 

μιας ευρύτερης οικογένειας, κοινότητας ή ομάδας, έχει ως συνέπεια να επηρεάζει και 

να καλλιεργεί περιβάλλον εχθρότητας προς όλα τα πρόσωπα που μοιράζονται τα 

χαρακτηριστικά αυτά. 

Χαρακτηρίζοντας ένα περιστατικό ως ρατσιστικό, αυτό δεν σημαίνει ότι το άτομο 

που το διέπραξε συμπεριφέρεται από πρόθεση ρατσιστικά. 
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Κάθε άτομο που φιλοξενείται ή εργάζεται στο κέντρο έχει το 

δικαίωμα: 

 

 Ισότιμης συμπεριφοράς και σεβασμού από όλους τους άλλους.  

 Προστασίας από υποβολή σε οποιαδήποτε ρατσιστική ή εκφοβιστική 

συμπεριφορά και εμπλοκή σε ρατσιστικό περιστατικό ή άλλη μορφή              

βίας.  

 Πρόσβασης σε διαδικασίες υποβολής παραπόνου. 

 Παροχής ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και ιδιωτικότητας. 

 

Τα άτομα που φιλοξενούνται ή εργάζονται στο κέντρο δεσμεύονται να: 

 

 Σέβονται τα δικαιώματα όλων των ατόμων στο χώρο φιλοξενίας. 

 Αναγνωρίζουν και εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις τους, όπως απορρέουν 

από τους κανονισμούς.  

 Συμπεριφέρονται με ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο αποφεύγοντας 

οποιαδήποτε επιθετική συμπεριφορά ή άλλη επικοινωνία που δείχνει 

            έλλειψη σεβασμού σε άτομα ή περιουσίες. 

 Απορρίπτουν και καταδικάζουν κάθε μορφή ρατσισμού, παρενόχλησης ή 

διάκρισης προς οποιοδήποτε άτομο. 

 Αποφεύγουν έμμεση ή άμεση πρόκληση οποιουδήποτε ρατσιστικού 

περιστατικού. 

 

Για να διασφαλιστεί ένα επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον σεβασμού, δεν 

επιτρέπεται οποιαδήποτε συμπεριφορά που ίσως δεν παραβιάζει τη νομοθεσία, 

ωστόσο κρίνεται ως ακατάλληλη για ένα χώρο εργασίας. 
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Πρακτικές Συμβουλές: 

 

 Προτιμήστε στο χώρο εργασίας σας να εισέρχεστε ντυμένοι ενδεδειγμένα. 

Αποφύγετε τη χρήση πολύ στενών, αποκαλυπτικών ή κοντών ρούχων, ψηλών 

και άβολων παπουτσιών. 

  Αποφύγετε την σωματική επαφή, όπως αγκάλιασμα, φίλημα, άγγιγμα, τσιμπήματα, χάδια ή το τρίψιμο 

του σώματος κάποιου έναντι άλλου.  

 Αποφύγετε ακατάλληλες παρατηρήσεις σχετικά με το σώμα ή την εμφάνιση ενός ατόμου, σεξουαλικές 

χειρονομίες ή σχόλια ή προφορικό ή σωματικό φλερτ, ανεπιθύμητες προτάσεις, απαιτήσεις ή 

χειρονομίες σεξουαλικής φύσεως. 

 Αποφύγετε πρόστυχες ή άσεμνες χειρονομίες ή σχόλια.  

 Μην κάνετε χρήση μομφών, περιφρονητικών σχολίων, ενοχλητικών αστείων, προσβολών, ύβρεων, 

χαρακτηρισμών και χλευασμών. 

 Δεν επιτρέπετε η ανάρτηση προσβλητικών αφισών, συμβόλων, σχεδίων, κινουμένων σχεδίων, εικόνων 

σε υπολογιστές ή e-mail. 

 Απαγορεύονται οι απειλές κατά ενός άλλου ατόμου ή παρεμπόδιση κάποιου ατόμου.  

 Απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών και βίντεο, χωρίς την άδεια του υπεύθυνου φορέα. 

 

 

 

 

 

 

 

Τα κείμενα που περιέχονται με τις απαραίτητες προσαρμογές στο θεωρητικό πλαίσιο, 

προέρχονται από τον «Κώδικα Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού-Οδηγός Διαχείρισης και 

Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών» του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων. 
http://www.moec.gov.cy/agogi_ygeias/pdf/odigoi_ekpaideftikou/kodikas_symperiforas_ratsis

mou.pdf 

 

 


