
ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ – 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ  

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   

 
 

 
 

 

Το σεμινάριο έχει σαν στόχο να συμπληρώσει αυτό το 

κενό στα θέματα Ισότητας, Παρενόχλησης, Εκφοβισμού 

κ.λ.π. ούτως ώστε να επιτρέπει στους υπεύθυνους 

εργασιακών σχέσεων να εκπροσωπούν αποτελεσματικά 

τα συμφέροντα των εργοδοτών τους.  

Οι στόχοι του προγράμματος, μεταξύ άλλων, είναι η 

μείωση περιστατικών εκφοβισμού, παρενόχλησης και 

διακρίσεων στον χώρο εργασίας και η ανάπτυξη σωστής 

αντίληψης των εννοιών αυτών.  

Τέλος αποσκοπεί στην αναβάθμιση του επαγγελματία 

μέσα από την εμβάθυνση και διεύρυνση του θεσμικού και 

νομικού πλαισίου που ήδη χρησιμοποιεί καθημερινά, και 

στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων που είναι 

απαραίτητες για την καθημερινή άσκηση των 

καθηκόντων του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

  

 

Πολυβίου Πολύβιος  Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων ΟΕΒ 

Χατζηκαλλής Γιώργος Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων ΟΕΒ 
 

 

 

 

 
  
  
 

  

01 Φεβρουαρίου 2023 
 

Ξενοδοχείο HILTON Nicosia   Λευκωσία  

Προσέλευση / Εγγραφή : 08:15-08:45 

Ώρες Διεξαγωγής: 08:45 - 17:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 

 

Ίσες Ευκαιρίες  

• Ίση μεταχείριση στη βάση των 

προστατευόμενων από το νόμο 

χαρακτηριστικών (θρησκεία, εθνικότητα, φύλο, 

ηλικία κλπ) 
 

Παρενόχληση και σεξουαλική παρενόχληση στο 

χώρο εργασίας 

• Προσλήψεις, επαγγελματική ανέλιξη, εκπαίδευση 

και κατάρτιση, παρενόχληση και σεξουαλική 

παρενόχληση 

• Κώδικας για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της 

Παρενόχλησης και Σεξουαλικής Παρενόχλησης  

Εκφοβισμός (bullying) – Πειθαρχικός κώδικας 

• Ορίζοντας το bullying. Καθορισμός κώδικα 

συμπεριφοράς. 

• Ο ρόλος και σημασία της εισαγωγής 

Πειθαρχικού Κώδικα και διαδικασίας υποβολής 

και επίλυσης παραπόνων  

• Καλές πρακτικές για την πρόληψη και 

καταπολέμηση των διακρίσεων στο χώρο 

εργασίας. Ανοικτή συζήτηση 

Σεξουαλική Παρενόχληση – Εργαστήριο (βασισμένο 

σε πραγματικές αποφάσεις δικαστηρίου) 

• Παρουσία πραγματικών περιστατικών 

υποθέσεων παρενόχλησης. 

• Μελέτη και ανάλυση δεδομένων 

• Συζήτηση της απόφασης 

  
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ) ΚΥΠΡΟΥ 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ΟΕΒ 
Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού  

Τηλ. 22 643 000 fax: 22 666 661 e-mail:  mpirea@oeb.org.cy / nstylianou@oeb.org.cy   
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ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ – 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ  

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

    

Διευθυντικά, επιστημονικά, εποπτικά στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού/ υπεύθυνοι λογιστηρίου και μισθοδοσίας με 

αρμοδιότητες στην εφαρμογή του Εργατικού Δικαίου  στις επιχειρήσεις που εργοδοτούνται. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

€279.00 (Δίδακτρα) – Μείον €119.00 (Χορηγία ΑνΑΔ) -  Καταβλητέο ποσό ανά άτομο €160.00 
Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται αποδεκτές για σκοπούς επιχορήγησης πληρωμές που γίνονται σε μετρητά (cash). 
 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται ΜΟΝΟ σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς  Μέλη της ΟΕΒ. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  
 
 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα είναι η εγγραφή της επιχείρησής σας καθώς και 

του συμμετεχοντα (εργοδοτούμενού σας) στη ψηφιακή πύλη «ΕΡΜΗΣ» της (ΑνΑΔ).  
 

Αν έχετε ήδη κάνει εγγραφή, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του συνδέσμου 

https://ermis.anad.org.cy  .  
 

Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, σας παρακαλούμε όπως συμπληρώστε και μας αποστείλετε την πιο κάτω δήλωση 

συμμετοχής, μέχρι τις 25 Ιανουαρίου, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις περαιτέρω λεπτομέρειες και τον 

τρόπο εγγραφής σας στη ψηφιακή πύλη «ΕΡΜΗΣ». 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – Μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2023 
 

Ονοματεπώνυμο  Θέση Εργασίας  Αρ. Ταυτότητας 
 Αριθμός Κιν. 

Τηλ. 
 

1.  
 

      

 

2.  
 

      

 

3.  
 

      

 

Στοιχεία Επιχείρησης  
 

 

Όνομα 
Επιχείρησης:  

Αρ. Μητρ. Κοιν. 
Ασφαλίσεων:  

Αρμόδιο Άτομο 

για επικοινωνία:  Email:  

Ταχ. Διεύθυνση 

(Οδός/Αρ):  

Ταχ. 

Κώδικας:  

Ταχ. 
Θυρίδα:  

Ταχ. 
Κώδικας:  Επαρχία:  

Τηλέφωνο:  Φαξ:  

Αριθμός 

Εργοδοτουμένων:  

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ) ΚΥΠΡΟΥ 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ΟΕΒ 

Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού 

Τηλ. 22 643 000 fax: 22 666 661 e-mail:  mpirea@oeb.org.cy / nstylianou@oeb.org.cy  

Παρακαλούμε σημειώστε τα κίνητρα συμμετοχής σας στο πρόγραμμα:    

https://ermis.anad.org.cy/#/front
mailto:mpirea@oeb.org.cy
mailto:stsingis@oeb.org.cy

