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1. Στόχοι και πεδίο εφαρμογής 

1.1. Η συμπεριφορά όλων των προσώπων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες 
κατάρτισης του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (εφεξής «EUAA») 
είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία και τη φήμη της κατάρτισης του EUAA. 

1.2. Ο παρών κώδικας δεοντολογίας για τα πρόσωπα που συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες κατάρτισης του EUAA (εφεξής «κώδικας δεοντολογίας») καθορίζει τα 
πρότυπα δεοντολογίας που αναμένονται από τους συμμετέχοντες στις δραστηριότητες 
κατάρτισης του EUAA. Αποτελεί ευθύνη κάθε συμμετέχοντος να εξοικειωθεί με το 
περιεχόμενο του παρόντος κώδικα δεοντολογίας και να συμμορφώνεται με αυτόν ανά 
πάσα στιγμή κατά τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες κατάρτισης του EUAA. 

1.3. Κάθε συμμετέχων υπογράφει δήλωση συμμόρφωσης με τον κώδικα δεοντολογίας. 

2. Ορισμοί 

2.1. Ως «δραστηριότητες κατάρτισης του EUAA» νοούνται όλες οι δραστηριότητες που 
συνδέονται με τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παράδοση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της κατάρτισης του EUAA, περιλαμβανομένων 
των δραστηριοτήτων αξιολόγησης και πιστοποίησης, καθώς και όλες οι παρεπόμενες 
διοικητικές δραστηριότητες. 

2.2. Ως «πρόσωπο που συμβάλλει στις δραστηριότητες κατάρτισης του EUAA» νοείται κάθε 
πρόσωπο εξουσιοδοτημένο ή εντεταλμένο από τον EUAA ή από εθνική διοίκηση να 
εκτελεί καθήκοντα σε σχέση με τις δραστηριότητες κατάρτισης του EUAA, 
εξαιρουμένων των εκπαιδευομένων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες 
κατάρτισης του EUAA. 

2.3. Ως «συμμετέχοντες» στις δραστηριότητες κατάρτισης του EUAA νοούνται τα πρόσωπα 
που συμβάλλουν στις δραστηριότητες κατάρτισης του EUAA (κατά την έννοια του 
τμήματος 2.2), οι εκπαιδευόμενοι και το σύνολο του προσωπικού διοικητικής 
υποστήριξης. 

2.4. Ως «Κέντρο» νοείται το Κέντρο Κατάρτισης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης του EUAA. 
2.5. Ως «εκπαιδευτικό περιβάλλον» νοείται ο φυσικός ή εικονικός χώρος στον οποίο 

διεξάγονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 
2.6. Ως «σύγκρουση συμφερόντων» νοείται η κατάσταση κατά την οποία η αμερόληπτη και 

αντικειμενική άσκηση των καθηκόντων ενός ατόμου διακυβεύεται από οικονομικά ή 
χρηματοοικονομικά συμφέροντα, οικογενειακούς ή συναισθηματικούς δεσμούς ή 
οποιοδήποτε άλλο κοινό συμφέρον με άλλο μέρος. 

2.7. Ως «εμπιστευτικές πληροφορίες ( 1)» νοούνται οι πληροφορίες που αναφέρονται ως 
τέτοιες και στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ένα άτομο κατά τη διάρκεια της 

 
(1) Προς αποφυγή αμφιβολιών: για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι «εμπιστευτικές πληροφορίες» δεν 

αναφέρονται σε «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) της απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες 
ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ. 
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συμμετοχής του στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του EUAA, και των οποίων η 
γνωστοποίηση σε τρίτους απαγορεύεται, κατ 'αρχήν. Παραδείγματα αποτελούν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι ατομικοί βαθμοί των εκπαιδευομένων και οι 
τράπεζες αξιολογήσεων. 

2.8. Ως «διάκριση» νοείται κάθε άδικη μεταχείριση ή αυθαίρετη ενέργεια ή διάκριση λόγω 
φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή/και 
άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού του ατόμου. 

2.9. Ως «παρενόχληση» νοείται κάθε ανάρμοστη ή ανεπιθύμητη συμπεριφορά που μπορεί 
εύλογα να θεωρηθεί ότι αποτελεί προσβολή ή ταπείνωση για άλλο πρόσωπο. Η 
παρενόχληση μπορεί να λάβει τη μορφή λέξεων, χειρονομιών ή ενεργειών που 
ενοχλούν, ανησυχούν, κακοποιούν, υποβιβάζουν, εκφοβίζουν, μειώνουν, εξευτελίζουν 
ή φέρνουν σε δύσκολη θέση άλλο άτομο ή δημιουργούν ένα εκφοβιστικό, εχθρικό ή 
προσβλητικό εργασιακό περιβάλλον. 

2.10. Ως «σεξουαλική παρενόχληση» νοείται η ανεπιθύμητη λεκτική ή σωματική 
συμπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα. Παραδείγματα μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, 
η σεξουαλική προσέγγιση, τα αιτήματα για σεξουαλικές χάρες, τα αγγίγματα, τα αστεία, 
τα σχόλια και η σεξουαλική βία. 

3. Επαγγελματικά πρότυπα 

3.1. Τα πρόσωπα που συμβάλλουν στις δραστηριότητες κατάρτισης του EUAA πρέπει να 
εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να 
συμμορφώνονται με τους σχετικούς όρους αναφοράς και να είναι υπεύθυνα για τη 
διατήρηση της ποιότητας του έργου τους, ιδίως αφιερώνοντας επαρκή χρόνο στα 
καθήκοντα που τους ανατίθενται. 

3.2. Τα πρόσωπα που συμβάλλουν στις δραστηριότητες κατάρτισης του EUAA πρέπει να 
προσπαθούν να εργάζονται συλλογικά και συνεργατικά με όλα τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη, να είναι ανοικτά και να ανταποκρίνονται θετικά σε 
εποικοδομητική ανατροφοδότηση. Ενθαρρύνονται να αναζητήσουν υποστήριξη και 
καθοδήγηση όπου είναι απαραίτητο. 

4. Ακεραιότητα και αντικειμενικότητα 

4.1. Τα πρόσωπα που συμβάλλουν στις δραστηριότητες κατάρτισης του EUAA πρέπει να 
εκτελούν τα καθήκοντά τους με αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο. 

4.2. Πρέπει να μην εκμεταλλεύονται τον ρόλο τους για οποιοδήποτε παράνομο προσωπικό 
όφελος και κατά τρόπο επιζήμιο για τη φήμη της κατάρτισης του EUAA. 
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4.3. Δεν πρέπει να δέχονται δώρα που θα μπορούσαν να τα θέσουν, ή να θεωρηθούν ότι τα 
θέτουν, υπό μια υποχρέωση που θα μπορούσε να τα επηρεάσει κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. 

4.4. Εάν βρεθούν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, θα πρέπει να απέχουν αμέσως 
από τη συνέχιση των δραστηριοτήτων κατάρτισης του EUAA σε σχέση με τις οποίες 
έχει προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, και να θέτουν αμελλητί το θέμα υπόψη του 
άμεσου επόπτη τους και του Κέντρου, ο οποίος θα τους παράσχει την κατάλληλη 
καθοδήγηση. 

5. Απόρρητο  

5.1. Τα πρόσωπα που συμβάλλουν στις δραστηριότητες κατάρτισης του EUAA δεν πρέπει 
να γνωστοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Η εν 
λόγω υποχρέωση εξακολουθεί να υφίσταται και μετά την παύση της εκτέλεσης των 
καθηκόντων τους και έως ότου ο Οργανισμός επιτρέψει τη γνωστοποίηση των εν λόγω 
πληροφοριών ή έως ότου υποχρεωθούν νομίμως να τις γνωστοποιήσουν. 

6. Γενική δεοντολογία  

6.1. Τα άτομα που συμμετέχουν στις δραστηριότητες κατάρτισης του EUAA πρέπει, ανά 
πάσα στιγμή, να διατηρούν τα επαγγελματικά όρια, να είναι δίκαια, ευγενικά και να 
σέβονται τους άλλους. 

6.2. Πρέπει να συμπεριφέρονται με πολιτισμικά ευαίσθητο τρόπο, ιδίως σε καταστάσεις 
όπου αλληλεπιδρούν με άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα. 

6.3. Πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται υπό την επήρεια ή τις επακόλουθες επιπτώσεις 
ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή άλλων παράνομων ουσιών κατά τη συμμετοχή τους στις 
δραστηριότητες κατάρτισης του Οργανισμού. 

6.4. Πρέπει να συμμορφώνονται με τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες που ισχύουν για 
τα καθήκοντα ή τις λειτουργίες τους, καθώς και με όλους τους ισχύοντες νόμους και 
κανονισμούς, ιδίως όσον αφορά θέματα υγείας και ασφάλειας. 

7. Σεβασμός της ποικιλομορφίας και της ισότητας 

7.1. Τα άτομα που συμμετέχουν στις δραστηριότητες κατάρτισης του EUAA έχουν την 
ευθύνη να συμβάλλουν σε ένα περιβάλλον το οποίο προάγει την ποικιλομορφία, την 
ισότητα και την ενσωμάτωση. Δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις εις βάρος κανενός 
ατόμου κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στις δραστηριότητες κατάρτισης του 
EUAA. 
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8. Πρόληψη της παρενόχλησης 

8.1. Τα άτομα που συμμετέχουν στις δραστηριότητες κατάρτισης του EUAA πρέπει να 
απέχουν από κάθε πράξη παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος 
οποιουδήποτε ατόμου. 

8.2. Όταν σημειώνεται παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση και συνιστά άμεση απειλή 
ή κίνδυνο για την ασφάλεια ή την ευημερία άλλων, ο εκπαιδευτής ή άλλο υπεύθυνο 
άτομο έχει το δικαίωμα να λάβει άμεσα και αναλογικά μέτρα για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης, μεταξύ άλλων ζητώντας από τον δράστη να εγκαταλείψει το περιβάλλον 
κατάρτισης. 

9. Υποβολή εκθέσεων και κυρώσεις  

9.1. Κάθε άτομο που συμμετέχει στις δραστηριότητες κατάρτισης του EUAA και έχει 
λόγους να πιστεύει ότι έχει σημειωθεί ή ενδέχεται να σημειωθεί παραβίαση του 
παρόντος κώδικα δεοντολογίας θα πρέπει να αναφέρει το ζήτημα στον Οργανισμό 
χωρίς καθυστέρηση. 

9.2. Ο Οργανισμός θεσπίζει ειδική διαδικασία για τη διαχείριση των αναφορών σχετικά με 
παραβιάσεις του παρόντος κώδικα δεοντολογίας, η οποία καθορίζεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία υποβολής καταγγελιών σχετικά με την 
κατάρτιση.  Μια καταγγελία, η οποία περιγράφει τις συνθήκες των εικαζόμενων 
παραβιάσεων, υποβάλλεται στην καθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα εντύπου καταγγελίας που περιλαμβάνεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές. 

9.3. Ο Οργανισμός διερευνά τις περιστάσεις του περιστατικού που αναφέρεται στην 
καταγγελία και λαμβάνει κατάλληλα και αναλογικά μέτρα για την αντιμετώπιση του 
ζητήματος ή/και την αποτροπή της επανάληψής του. 

9.4. Σε σοβαρές περιπτώσεις και εν αναμονή της τελικής απόφασης επί της καταγγελίας, 
όταν υπάρχει βάσιμος λόγος να πιστεύεται ότι τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια ή η 
ευημερία των ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες κατάρτισης του EUAA, ο 
Οργανισμός μπορεί να λαμβάνει προσωρινά μέτρα έναντι των ενδιαφερόμενων 
προσώπων κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων και για τον προσωρινό αποκλεισμό των εν 
λόγω προσώπων από τη συμμετοχή στις δραστηριότητες κατάρτισης του Οργανισμού. 

9.5. Κανένα άτομο δεν θα πρέπει να υπόκειται σε αντίποινα λόγω της υποβολής 
καταγγελίας βάσει του παρόντος άρθρου. 

9.6. Ο EUAA διατηρεί το δικαίωμα να παραπέμπει περιπτώσεις παραβίασης του παρόντος 
κώδικα δεοντολογίας από πρόσωπο που δεν έχει εργασιακή ή συμβατική σχέση με τον 
Οργανισμό στον εργοδοτικό οργανισμό ή τον συμβαλλόμενο με το πρόσωπο 
οργανισμό, κατά περίπτωση. Ανεξάρτητα από την απόφαση που λαμβάνεται από τον 
εργοδοτικό οργανισμό ή τον συμβαλλόμενο οργανισμό, κατά συνέπεια, ο EUAA 
λαμβάνει την απόφαση σχετικά με την περαιτέρω συμμετοχή του εν λόγω προσώπου 
στις δραστηριότητες κατάρτισής του. 
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10. Διάδοση του κώδικα δεοντολογίας 

10.1. Ο EUAA καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι ο παρών κώδικας 
δεοντολογίας γνωστοποιείται στα άτομα που συμμετέχουν στις δραστηριότητες 
κατάρτισης του Οργανισμού. Τους παρέχεται ενημέρωση κατά τη συμμετοχή τους σε 
δραστηριότητες κατάρτισης. 

10.2. Οι εθνικές διοικήσεις που είναι αρμόδιες για το άσυλο και την υποδοχή πρέπει να 
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να θέσουν υπόψη των ατόμων που εκτελούν 
καθήκοντα στον τομέα της κατάρτισης τον εν λόγω κώδικα δεοντολογίας. 

10.3. Ο παρών κώδικας δεοντολογίας είναι δημοσιευμένος στον ιστότοπο του EUAA.  

11. Παρακολούθηση και επανεξέταση  

11.1. Ο EUAA θα παρακολουθεί την εφαρμογή του εν λόγω κώδικα δεοντολογίας σε τακτική 
βάση και θα τον επανεξετάζει και θα τον επικαιροποιεί, εφόσον απαιτείται. 
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