ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝ ΑΠΤΥΞΗΣ LTD
(ΚΕΣΕ Α)

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ:

 Υλοποίηση εργαστηρίων:
o «Επιτυχία μέσα από την
αποτελεσματική
διαχείριση έργων» Social Space Academy
– σελ.2
o «Διοίκηση Ανθρώπινου
Δυναμικού σε
Περιόδους δύσκολων
αλλαγών» - Social
Space Academy –
σελ.3
o «Διαχείριση
προσωπικού και
εργατική νομοθεσία» σελ.4
o «Αξιολόγηση απόδοσης
προσωπικού» (Zencode
Services Ltd) – σελ.5
 Οι υπηρεσίες μας – σελ.6-7

Αγαπητοί Συνεργάτες,
Το καλοκαιράκι σιγά σιγά αποχωρεί και μια καινούργια
δημιουργική χρονιά αρχίζει. Το ΚΕΣΕΑ μαζί με τις ευχές του
για Καλή αρχή, σας ενημερώνει γα τις δραστηριότητες και τα
έργα υλοποίησης του, καθώς και για προγράμματα και
σεμινάρια που ίσως σας ενδιαφέρουν.
Πιστοί στην αποστολή μας, στοχεύουμε στην ανάπτυξη μέσα
από την εκπαίδευση, μέσα από συμβουλευτική και
καθοδήγηση στα τρέχοντα Ευρωπαϊκά προγράμματα και
σχέδια, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και
άλλα πολλά, έχοντας πάντα ως άξονα την επαγγελματική
ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων και γνώσεων των
πελατών μας.
Κύρια θέματα που μας απασχολούν σε αυτό το τεύχος:
o Το ΚΕΣΕΑ, σε συνεργασία με την εταιρεία Social Space
διοργανώνει στη Λευκωσία τα σεμινάρια: «Επιτυχία μέσα
από την αποτελεσματική διαχείριση έργων» και «Διοίκηση
Ανθρώπινου Δυναμικού σε περιόδους δύσκολων
αλλαγών».
o Στο ΚΕΣΕΑ σε συνεργασία με την εταιρεία Zencode
Services διοργανώνει στην Πάφο το σεμινάριο:
«Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού».
o Έναρξη καινούργιας σειράς εργαστηρίων EUROPASS –
Δήλωσε τώρα συμμετοχής, φτιάξε το δικό σου βιογραφικό
σημείωμα σε ευρωπαϊκά πρότυπα.
o Το ΚΕΣΕΑ χορηγός σε θεατρική παράσταση. ΠΡΕΜΙΕΡΑ
17 Οκτωβρίου 2015.

 Επίκαιρα θέματα – σελ.8-9
 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη –

ΠΡΕΜΙΕΡΑ σελ.10-11

Για πληροφορίες, συμμετοχές και ότι άλλο χρειαστείτε, είμαστε
στη διάθεση σας.
Καλή Αρχή!
Η Ομάδα του ΚΕΣΕΑ
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Σελίδα 2

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
«Επιτυχία μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση έργων»
Περιγραφή του Προγράμματος
Στη σύγχρονη αγορά, όλο και περισσότεροι οργανισμοί εκτελούν μικρά και μεγάλα έργα, σε συστηματική βάση. Οι
εργαζόμενοι, καλούνται πέραν από τα συνήθη και καθημερινά καθήκοντα τους να αναλάβουν και την υλοποίηση
έργων για τον οργανισμό τους: Η δρομολόγηση ενός νέου προϊόντος, η εφαρμογή ενός νέου πληροφοριακού
συστήματος, μία διαφημιστική καμπάνια, μία εταιρική εκδήλωση, η ετοιμασία και υποβολή μίας προσφοράς, η
δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου για τον πελάτη, έχουν το κοινό χαρακτηριστικό ότι έχουν συγκεκριμένη αρχή
και τέλος, συνεπώς, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως έργα. Οι συμμετέχοντες μεταξύ άλλων θα αποκτήσουν
γνώσεις και εργαλεία, έτσι ώστε αυτό που κάνουν να γίνεται ορθότερα και κυρίως πιο αποτελεσματικά,
εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για τους ίδιους και για τους οργανισμούς τους.
Στόχοι σεμιναρίου
Το σεμινάριο θα αναλύσει τη βασική μεθοδολογία Διοίκησης Έργου, τις αρχές, τεχνικές και εργαλεία που βοηθούν
αυτούς που υλοποιούν το έργο να το διαχειριστούν με επιτυχία. Πρόσθετα, θα εστιάσει στην ανάγκη ύπαρξης
ισορροπίας μεταξύ γραφειοκρατίας, ανθρώπινου δυναμικού, διαδικασιών και εργαλείων, για να γίνει ομαλή η
ενσωμάτωση της διαχείρισης έργου στις καθημερινές πρακτικές του οργανισμού.
Η εκπαίδευση βοηθήσει τους συμμετέχοντες μεταξύ άλλων να:






Κατανοήσουν τις βασικές αρχές που διέπουν την υλοποίηση ενός έργου.
Διαχειρίζονται, ελέγχουν και διορθώνουν ένα έργο μικρού μεγέθους.
Αναπτύξουν τεχνικές και μεθοδολογίες διαχείρισης έργου.
Κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν εργαλεία απαραίτητα για τη διαχείριση ενός έργου.
Κατανοήσουν και να μπορούν να εντοπίσουν τους πιθανούς κινδύνους και εμπόδια που εμφανίζονται κατά τη
διάρκεια υλοποίησης ενός έργου.
 Αντιληφθούν τις απαραίτητες δεξιότητες ενός διαχειριστή έργων και να αναπτύξουν κάποιες από αυτές.
 Κατανοήσουν τις βασικές αρμοδιότητες του Διαχειριστή Έργων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός έργου (έναρξη,
σχεδιασμό, εκτέλεση, παρακολούθηση και κλείσιμο) μέσα από την εφαρμογή τεχνικών και παραδειγμάτων.
Στα πλαίσια του εργαστηρίου δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίζουν την μεθοδολογία του ΡΜΙ, του
διεθνώς αναγνωρισμένου Ινστιτούτου Διαχείρισης Έργων που εδρεύει στην Αμερική και
παρέχει ένα από τα πιο διαδεδομένα πρότυπα διαχείρισης έργων. Μέσα από αυτή τη
μεθοδολογία, η ομάδα θα έρθει σε επαφή με τα εργαλεία και τις τεχνικές που στόχο
έχουν να υποβοηθήσουν στην υλοποίηση ενός έργου, αυξάνοντας τις πιθανότητες
επιτυχίας του.
Για εγγραφή μέσω διαδικτύου συνδεθείτε στο:
http://www.socialspaceacademy.com/business-seminars/epitixia-mesa-apo-tin-apotelesmatiki-dioikisi-ergwn/
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«Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε περιόδους δύσκολων
αλλαγών »
Περιγραφή Προγράμματος
Το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και η παρατεταμένη οικονομική ύφεση σε συνδυασμό με το αβέβαιο μέλλον,
έχει οδηγήσει αρκετούς οργανισμούς σε δύσκολες και πολλές φορές επώδυνες αλλαγές, έτσι ώστε να διασφαλίσουν
τη βιωσιμότητά τους ή να ενισχύσουν την αποδοτικότητα του προσωπικού τους. Καθημερινά παρακολουθούμε
αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις, πλεονασμούς, αυτοματοποιήσεις και καταργήσεις ή μειώσεις ωφελημάτων κ.α.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των οργανισμών
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επίτευξης των στόχων της αλλαγής. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους
συμμετέχοντες εργαλεία και τεχνικές για την αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού κατά την
διαδικασία της αλλαγής.
Στόχοι Σεμιναρίου
1. Απόκτηση γνώσεων σε σχέση με τη διαχείριση της αλλαγής
2. Ανάπτυξη χρήσιμων ικανοτήτων και δεξιοτήτων διαχείρισης της αλλαγής
3. Διαμόρφωση μίας θετικής στάσης, που θα βοηθά στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού με τις αλλαγές
που εφαρμόζει.
Με το τέλος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:









Γνωρίζουν τα βήματα-στάδια μια επιτυχημένης αλλαγής
Γνωρίζουν τα βασικά μοντέλα της αλλαγής
Εντοπίζουν και χειρίζονται αντιστάσεις και αντιδράσεις στην αλλαγή
Επικοινωνούν αποτελεσματικά τα δύσκολα ή δυσάρεστα μηνύματα
Αναπτύσσουν κουλτούρα αλλαγής στον οργανισμό τους
Εφαρμόζουν πρακτικές ενίσχυσης της αφοσίωσης του προσωπικού
Εξασκούν σωστά τον ηγετικό τους ρόλο κατά τη διάρκεια της αλλαγής
Καθοδηγούν το προσωπικό τους και να το βοηθούν να χειριστεί την αλλαγή

Συμμετέχοντες
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές , Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού, Προϊσταμένους Τμημάτων και
επιστημονικό προσωπικό οργανισμών σε θέσεις με αυξημένα καθήκοντα που έχουν ρόλο στη διαχείριση αλλαγών
στον οργανισμό τους.

Για εγγραφή μέσω διαδικτύου συνδεθείτε στο:
http://www.socialspaceacademy.com/business-seminars/dioikisi-anthrwpinou-dinamikou-se-periodousdiskolwn-allagwn/?doing_wp_cron=1440659852.2947199344635009765625
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«Διαχείριση προσωπικού και εργατική νομοθεσία»
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διαχείριση προσωπικού και εργατική νομοθεσία»
επικεντρώνεται στις εξής ενότητες:










Μισθωτή απασχόληση vs Αγορά υπηρεσιών
Συνομολόγηση συμφωνίας εργοδότησης
Σύμβαση καθορισμένης διαρκείας και μερική απασχόληση
Άδειες προσωπικού ( ανάπαυσης, ασθενείας, γονική, μητρότητας)
Βασικές αρχές ασφάλειας και υγείας για το γραφειακό προσωπικό
Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και περιπτώσεις έμμεσης διάκρισης
Σεξουαλική παρενόχληση και ευθύνες Εργοδοτών και Στελεχών
Πειθαρχική διαδικασία και κώδικας επαγγελματικής συμπεριφοράς
Τερματισμός απασχόλησης – Λόγοι και διαδικασία

Μεθοδολογία:
Το πρόγραμμα εστιάζεται σε αποφάσεις Δικαστηρίων ( Ανωτάτου,
Εργατικών Διαφορών, Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ), Επιτρόπου Διοικήσεως και σε καλές
επιχειρηματικές πρακτικές.
Χώρος διεξαγωγής: Executive Training Room NETinfo Tower,
Λεωφόρος Αγλαντζιάς 23, Λευκωσία
Ημερομηνία: μέσα Οκτωβρίου (η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα)
Διάρκεια προγράμματος: 8:45 πμ – 16:00 μμ
Εισηγητές:
 Ζαχαρίας

Ιωάννου : MA HRM – CIPD, Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού /
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής

 Εμπειρογνώμονες

σε θέματα Εργατικού Δικαίου και Ασφάλειας & Υγείας στην εργασία.
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«Αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού»

Περιγραφή Προγράμματος
Η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού
ενός οργανισμού, είναι μια ευρέως εφαρμοζόμενη
τεχνική διοίκησης προσωπικού, που κύριο σκοπό
έχει τη μέτρηση της απόδοσης, μέσω μιας
συστηματικής εκτίμησης η οποία αναφέρεται στην
εκτέλεση της εργασίας από τον εργαζόμενο,
καθώς επίσης και στις δυνατότητες του για
προοπτική και ανάπτυξη.
Ένα σύστημα Αξιολόγησης και Απόδοσης του
προσωπικού αποσκοπεί στην αποτελεσματική,
αντικειμενική και συστηματική αξιολόγηση της
απόδοσης μέσω της αξιολόγησης των ικανοτήτων
που απαιτείται να επιδεικνύει το προσωπικό.
Πρόσθετα, το σύστημα αξιολόγησης μπορεί να
παρέχει αξιόλογο μέτρο και κριτήριο που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και για σκοπούς προαγωγής ή
ανάληψης διαφορετικής θέσης από υπαλλήλους
του οργανισμού.
Λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν επέλθει
διάφορες τροποποιήσεις στους οργανισμούς με
αποτέλεσμα την αλλαγή των προτεραιοτήτων σε
θέματα ανάπτυξης προσωπικού. Στελέχη έχουν
επιφορτιστεί με πρόσθετα καθήκοντα και ευθύνες,
χωρίς
να
έχουν
τύχει
της
ανάλογης
προετοιμασίας.
Συνεπώς, θα πρέπει να
αποκτήσουν
τις
γνώσεις
και
δεξιότητες
διαχείρισης του προσωπικού τους.
Το σεμινάριο αυτό θα εξοπλίσει τους
συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις και τα
κατάλληλα εργαλεία, για την εφαρμογή του
συστήματος αξιολόγησης με απώτερο στόχο την
ανάπτυξη του προσωπικού και τη βελτίωση της
αποδοτικότητας του.

Ημερομηνίες: 22 & 23 Οκτωβρίου 2015
Ώρες: 8:00 πμ – 16:00 μμ.
Τοποθεσία: Zencode Services Paphos

Στόχοι Προγράμματος
Οι συμμετέχοντες στα πλαίσια του εργαστηρίου
θα είναι σε θέση να:
 Αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και
δεξιότητες, ώστε το σύστημα αξιολόγησης
να λειτουργήσει με αποτελεσματικότητα
 Υλοποιούν αντικειμενικές αξιολογήσεις και
να παρέχουν ανατροφοδότηση με το σωστό
τρόπο
 Αξιολογούν το προσωπικό τους με
αποτελεσματικότητα
 Αποδίδουν
αρνητική
κριτική/
ανατροφοδότηση με εποικοδομητικό τρόπο
 Επεξηγούν στο προσωπικού τους τις
απαραίτητες προσωπικές αλλαγές που θα
πρέπει ο καθένας να κάνει, για να
προσαρμοστεί στις νέες καταστάσεις
Συμμετέχοντες
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε Διευθυντές,
Προϊστάμενοι,
Τμηματάρχες,
εποπτικό
προσωπικό και γενικά σε όσους αξιολογούν
προσωπικό.
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ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Προσωπικές Συναντήσεις «Europass»

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΣΕΑ) Ltd και η εταιρεία KPMG Ltd
συνεχίζουν
την
υλοποίηση
του
έργου
«Οργάνωση
και
Υλοποίηση
Ενημερωτικών
Συναντήσεων/Εργαστηρίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Europass». Στα πλαίσια
του έργου αυτού διοργανώνονται εργαστήρια για τη δημιουργία βιογραφικού τύπου Europass και παρέχεται
ατομική συμβουλευτική βελτίωσης του βιογραφικού σημειώματος.
 Είσαι νέος/νέα και χρειάζεται καθοδήγηση για τη δημιουργία του Βιογραφικού σου;
 Έχεις αγανακτήσει να στέλνεις βιογραφικά και να μην έχεις θετική ανταπόκριση;
 Θα ήθελες το βιογραφικό σου να είναι πιο ελκυστικό, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες διεκδίκησης
κάποιας θέσης εργασίας;
 Έχεις ήδη δημιουργήσει το Βιογραφικό σου και χρειάζεσαι συμβουλές βελτίωσης του;
 Χρειάζεσαι κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα παρουσιάσεις τον εαυτό σου και τα προσόντα
σου στο βιογραφικό σου;
Αν η απάντηση σε ένα από αυτά είναι ΝΑΙ τότε μπορείς να
επικοινωνήσεις μαζί μας είτε για να συμμετέχεις σε εργαστήρι είτε
για την διευθέτηση συνάντησης με έμπειρους συμβούλους,
εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.

Η κοινοπραξία σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων διοργανώνει:
 Εργαστήρια Europass: Βιογραφικό Σημείωμα – Συνοδευτική Επιστολή και Συνέντευξη
Εργασίας
o Λεμεσό: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 (10:00-13:45) / Αίθουσα Η/Υ Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου (Κτίριο Θεμιστοκλέους)
o *Λάρνακα: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 (09:30-13:15) / Κέντρο Πληροφόρησης Νέων
Λάρνακα «Θρασύβουλος Θρασυβούλου»
o *Πάφο: Σάββατο 03 Οκτωβρίου 2015 (10:00-13:45) / Αίθουσα Η/Υ Πολυκέντρο Νεολαίας
Πάφου
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Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Το σχολεία άρχισαν, κι οι μαθητές προβληματίζονται εάν έκαναν σωστές επιλογές, ή τι επιλογές να
κάνουν…
Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελεί μια προσωπική εμπειρία ενδοσκόπησης των ιδιαίτερων
στοιχείων που κρύβει μέσα του ο κάθε νέος και νέα. Απευθύνεται σε μαθητές, υποψήφιους σπουδαστές
αλλά και νέους πτυχιούχους που έχουν όραμα για μια καταξιωμένη επαγγελματική πορεία βάσει
σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων αλλά και της τρέχουσας ανάγκης στον τομέα της αγοράς
εργασίας.
Οι σύμβουλοι μας με την επαρκή πανεπιστημιακή κατάρτιση και την πολύχρονη πείρα στη συμβουλευτική
ανθρώπων από όλες τις κοινωνικές ομάδες, στοχεύουν στον εντοπισμό των επαγγελματικών
κατευθύνσεων που ταιριάζουν στον συγκεκριμένο νέο, πολλαπλασιάζοντας με τον τρόπο αυτό τις
δυνατότητες του για μια επιτυχημένη επαγγελματική αποκατάσταση.
Τα προγράμματα του ΚΕΣΕΑ παρέχουν 3 ειδών υπηρεσίες:
1. Διάγνωση μέσω του ψυχομετρικού εργαλείου
2. Συμβουλευτική
3. Πληροφόρηση
Μέσω των υπηρεσιών μας στοχεύουμε στη διερεύνηση των τεσσάρων βασικών στοιχείων του ατόμου που
συμβάλλουν καθοριστικά στη σχέση του ανθρώπου με την επιλογή επαγγέλματος:
i. Την προσωπικότητα του ατόμου (δηλαδή τί ταιριάζει στο άτομο)
ii. Τα ενδιαφέροντα (τι θα του άρεσε να κάνει)
iii. Τις ικανότητας και δεξιότητες του ατόμου (τι είδους εργασίες θα μπορούσε να εκτελέσει
με εύκολα και αποτελεσματικά)
iv. Τις αξίες του ατόμου (τι είναι σημαντικό να παίρνει από την εργασία)

Αποφάσισα… Θα γίνω
make – up artist! Παίρνω
τον κουβά μου και
έτοιμη..!
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί αδίκημα και απαγορεύεται ρητά σε όλα τα στάδια μιας εργασιακής σχέσης
(πρόσληψη, ανέλιξη, κατάρτιση, όρους εργασίας κ.ο.κ) ακόμη και σε δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν αυτό που
λέμε προέκταση του χώρου εργασίας όπως, για παράδειγμα τα υπηρεσιακά ταξίδια, τα χριστουγεννιάτικα πάρτι, τα
σεμινάρια κ.α. Συνεπώς, ένας οργανισμός θα πρέπει να προστατεύει το εργασιακό περιβάλλον και τα στελέχη του,
αλλά για να το κάνει αυτό θα πρέπει να γνωρίζει τι σημαίνει.
Πως ορίζεται η σεξουαλική παρενόχληση
Σύμφωνα με τους περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην
Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση εναρμονιστικούς
Νόμους του 2002 έως 2009 «σεξουαλική παρενόχλησης» ενός ατόμου
στον χώρο εργασίας σημαίνει την ανεπιθύμητη από τον αποδέκτη
συμπεριφορά σεξουαλικής φύσεως, η οποία να εκφράζεται με λεκτικά, μη
λεκτικά λόγια ή με πράξεις και να έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την
προσβολή της αξιοπρέπειας του ατόμου, ιδιαίτερα όταν του δημιουργεί
ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον κατά την
απασχόληση.
Ενδεχόμενοι τρόποι εκδήλωσης της σεξουαλικής παρενόχλησης
Συμπεριφορά εκφραζόμενη με πράξεις, όπως :






Ανεπιθύμητα ή/και προσβλητικά αγγίγματα ή φιλιά σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.
Αχρείαστη και υπερβολική οικειότητα,
Παράβαση της ιδιωτικής ζωής, εντός ή/και εκτός εργασίας
Συμπεριφορά, που μπορεί να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα όπως, για ̟παράδειγμα, κοινή επίθεση, άσεμνη
επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον άντρα κ.ο.κ

Συμπεριφορά εκφραζόμενη με λόγια, όπως :







Ανήθικα ή προσβλητικά σχόλια ή «αστεία»,
Ανεπιθύμητες προσκλήσεις για ραντεβού
Διεισδυτικές ερωτήσεις αναφορικά με την προσωπική ζωή ή το σώμα και σεξουαλικά υπονοούμενα.
Ενοχλητικό φλερτάρισμα
Προσβολές ή πειράγματα σε σχέση με το φύλο ή/και το σεξουαλικό προσανατολισμό.

Συμπεριφορά εκφραζόμενη μη λεκτικά, όπως :




Επίμονα κοιτάγματα ή πρόστυχες χειρονομίες και νοήματα με τα μάτια, χέρια, γλώσσα, σφυρίγματα κ.α.
Προβολή ή έκθεση εικόνων, φωτογραφιών, ταινιών κ.ο.κ. σεξουαλικού περιεχομένου.

Να σημειωθεί ότι δεν συνιστούν οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης, οι αμοιβαίες και καλοδεχούμενες υγιείς σχέσεις,
φιλίες και συνεργασίες που αναπτύσσονται μεταξύ συναδέλφων στον επαγγελματικό χώρο.
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Οι νομικές υποχρεώσεις των Εργοδοτών
Οι Εργοδότες και οι εκπρόσωποι αυτών (Διευθυντές, Στελέχη) είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση των
φαινομένων σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, με τη λήψη προληπτικής και κατασταλτικής δράσης
προς όφελος των προσώπων, που υποβάλλουν καταγγελία.
Ως εκ τούτου, μόλις περιέλθει σε γνώση τους συγκεκριμένο κρούσμα σεξουαλικής παρενόχλησης εργαζομένου/ης
τους οφείλουν να λάβουν κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο για την παύση και τη μη επανάληψη της, καθώς και για
την άρση των συνεπειών της. Σε αντίθετη περίπτωση, καθίστανται συνυπεύθυνοι εις ολόκληρο με το «δράστη» ( εκ
προστήσεως ευθύνη). Σχετικό απόσπασμα παρατίθεται πιο κάτω από απόφαση του Δικαστηρίου Εργατικών
η
Διαφορών (η 1 που εκδικάστηκε και κερδήθηκε από εργαζόμενη στην Κυπριακή Δημοκρατία)
«Διαπιστώνουμε ότι ο Εργοδότης δεν έλαβε οποιαδήποτε
μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή σεξουαλικών
παρενοχλήσεων παραβαίνοντας έτσι σημαντικές νομικές του
υποχρεώσεις. Δεν έλαβε επίσης έγκαιρα τα αναγκαία και
κατάλληλα μέτρα για την παύση της παρενόχλησης και άρσης
των συνεπειών αυτής»
Κρίνουμε ότι συνευθύνεται με το Δράστη και θα καταβάλει
εξολοκλήρου τη δίκαιη και εύλογη αποζημίωση στο «θύμα»
για τη ηθική ζημιά που υπέστη από την απαγορευμένη
συμπεριφορά του δράστη»
ΣΑ vs Κυπριακή Δημοκρατία και ΧΚ
Μέτρα και καλές πρακτικές
Για την εκπλήρωση της αυξημένης νομικής ευθύνης των Εργοδοτών όσο αφορά το ευαίσθητο θέμα της σεξουαλικής
παρενόχλησης προτείνονται οι ακόλουθες καλές πρακτικές, οι οποίες
μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν από τους εξειδικευμένους Συμβούλους Ισότητας του ΚΕΣΕΑ :
I.

Δημιουργία πολιτικής σεξουαλικής παρενόχλησης

II.

Διαδικασία υποβολής καταγγελιών και παραπόνων

III.

Κώδικας αντιμετώπισης κρουσμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης

IV.

Εκπαίδευση προσωπικού και κυρίως Διευθυντών ή / και Προϊσταμένων μέσω ειδικών εργαστηρίων σε θέματα
διακρίσεων και ίσης μεταχείρισης φύλων.

Ζαχαρίας Ιωάννου
Σύμβουλος Ισότητας / Εκπαιδευτής Εργατικής Νομοθεσίας
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Χορηγός στη θεατρική παράσταση:
«Μήδεια – Ο Σπαραγμός της Ανατολής

Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του, το ΚΕΣΕΑ, προσφέρει στον πολιτισμό και θα είναι
χορηγός στη θεατρική παράσταση «Μήδεια – Ο Σπαραγμός της Ανατολής».
Μια παράσταση που επιχειρεί να αναδείξει την ακραία σύγκρουση ανάμεσα στον κόσμο της Ανατολής και
στον κόσμο της Δύσης, έτσι όπως με σοφή δεξιότητα, την καταγράφει ο Ευριπίδης στην ομώνυμη τραγωδία
του.
Ο ορθολογισμός τους Δυτικού κόσμου, που μέχρι και σήμερα χαρακτηρίζεται από πράξεις συμφέροντος –
και που ο έρωτας συνδυάζεται με το συμφέρον – προσωποποιείται στον γοητευτικό Έλληνα Ιάσωνα. Η
Ανατολή, από την άλλη, ενσαρκώνεται στο πρόσωπο
της εξωτικής, βάρβαρης Μήδειας, της γυναίκας που τα
αισθήματα και οι πράξεις της έχουνε ρίζες αρχέγονες,
χθόνιες,
απόλυτα
ανορθολογικές
και
εντέλει
καταστροφικές. «Δεν έχω λόγο να ζω» λέει η Μήδεια
όταν παίρνει την απόφαση να πραγματοποιήσει το
φρικτό έργο της «Γιατί δεν έχω πατρίδα, γιατί δεν έχω
σπίτι – γιατί δεν έχω οδό να ξεφύγω από την κακιά μου
μοίρα» Και ακριβώς το ίδιο λένε και οι σύγχρονες
παλαιστίνιες βομβίστριες αυτοκτονίας, που είτε ζώνονται
οι ίδιες τα εκρηχτικά, είτε ζώνουν με αυτά τα παιδιά τους
πραγματοποιώντας
τις
αυτοκαταστροφικές
και
θανατηφόρες ενέργειες τους.
Στην παράσταση, ο λόγος της Μήδειας αντιπαρατίθεται με το λόγο των γυναικών αυτών έτσι όπως
καταγράφεται στο βιβλίο της Αμερικανίδας δημοσιογράφου Μπάρμπαρα Βίκτορ με τίτλο «Ο στρατός των
Ρόδων».
Συντελεστές
Σκηνοθεσία – Δραματουργική επιμέλεια: Δέσποινα Γκάτζιου
Ηθοποιοί: Σοφία Καλλή, Αιμίλιος Χειλάκης (σε βιντεοσκοπημένη παρουσία)
Βίντεο: Δώρα Μασκλαβάνου Φωτισμός: Άγκελ Πέτκωφ
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