
Ανάγκη κατάρτισης:
Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει εκπαίδευση στα μέλη του προσωπικού του σχετικά με το θέμα της 
Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και πως πρέπει να αντιμετωπίζεται και ιδιαίτερα των μελών που θα 
αποτελούν την επιτροπής ασφάλειας. 

Σε ποιους απευθύνεται:
Πρόεδρος και μέλη της επιτροπής ασφάλειας, διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, Διευθυντής και στελέχη Τμημάτων 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντές Τμημάτων.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Στόχοι:
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Επίπεδο γνώσεων:
1. Απαριθμούν τις διάφορες πηγές κινδύνου στον χώρο εργασίας.
2. Διατυπώνουν τις ασφαλείς μεθόδους προσέγγισης των θυμάτων και θυτών.
3. Περιγράφουν την εν ισχύ Κυπριακή νομοθεσία.

Επίπεδο δεξιοτήτων:
1. Επεξηγούν τις πρόνοιες της Κυπριακής Νομοθεσίας και του κώδικα.
2. Επιλέγουν τη διαδικασία του κώδικα που πρέπει να ακολουθούν.

Πληροφορίες και Εγγραφές:
Kέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης @ KES College 
Λεωφόρος Καλλιπόλεως 5, 1055 Λευκωσία
www.training.kes.ac.cy             Τηλ: 22875363 Φαξ: 22756562 Email:info@training.kes.ac.cy

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο
εργασίας και η αντιμετώπιση της

Πληρωτέο Ποσό για Επιχειρήσεις που 

δικαιούνται Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ:  €140
Κόστος πριν την επιχορήγηση: €259           Επιχορήγηση: €119

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023  
Ώρες: 08:30 - 16:30
Διάρκεια: 7 ώρες
Χώρος: KES College, Λευκωσία



Επίπεδο στάσεων:
1. Συμμετέχουν στην αντιμετώπιση ή μείωση των κινδύνων σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο

εργασίας.
2. Συνεργάζονται για αντιμετώπιση των κινδύνων σε διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες και να

παρακινούν στην διαμόρφωση θετικών στάσεων των εργαζομένων.

Περιεχόμενο προγράμματος:

Η Κυπριακή νομοθεσία και νομολογία:
• Ανάλυση του σκοπού και των στόχων του Προγράμματος
• Ανάλυση του προγράμματος
• Ανάλυση της νομοθεσίας και της νομολογίας μέσα από πραγματικές περιπτώσεις
• Αποφάσεις Δικαστηρίου
• Αποφάσεις ΕΙΦ

Κώδικας πρακτικής, καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης:
• Καλές πρακτικές  στην Κύπρο_ πρόγραμμα «ΑΣΤΡΑΠΗ»
• Κώδικες σεξουαλικής παρενόχλησης στην κυπριακή πραγματικότητα
• Επεξήγηση υποδείγματος συγγραφής κώδικα σε επιχειρησιακό επίπεδο
• Πηγές ενημέρωσης και πληροφόρησης

Πρακτική εξάσκηση σε ομάδες εργασίας
• Θα δοθούν διάφορα σενάρια στις υποομάδες για συζήτηση και παρουσίαση των ευρημάτων στην ολομέλεια

Παρουσίαση των ευρημάτων
• Παρουσίαση των ευρημάτων των υποομάδων εργασίας
• Συζήτηση
• Ανακεφαλαίωση Σεμιναρίου
• Συμπλήρωση ερωτηματολογίου/Αξιολόγηση

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Βιογραφικό Εκπαιδευτή: 
Ο Μιχαλάκης Θεοδότου είναι κάτοχος του Τίτλου MA Industrial Relations and Health and Safety (Middlesex 
University). Είναι εγκεκριμένος εκπαιδευτής της ΑνΑΔ από το 2015 και ΕΞΥΠΠ από το 2007.

Διετέλεσε Μέλος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας 2002 -2019. Επίσης διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. 
Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου από το 2012 και Γραμματέας Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου 
από το 2016 - 2018. Στον ερευνητικό τομέα έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και ως 
ειδικός ερευνητής στα πιο κάτω εξειδικευμένα προγράμματα.
Συγγραφή μέρους εγχειριδίου για την εκτίμηση του κινδύνου στο Τραπεζικό Τομέα στα πλαίσια του προγράμματος 
LEONARDO «TRIA» 2006-2007. Πρόγραμμα OIRA: Expert στην προετοιμασία του διαδραστικού Εργαλείου OIRA για 
την Εκπαίδευση (2014-2015). Έρευνα ΣΑΥΚ για το Εργασιακό Άγχος 2014-2015. Έρευνα ΣΑΥΚ με θέμα Ασφαλείς και 
Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις Ηλικίες 2016-2017. Είναι εθελοντής στο Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό ως 
Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών.

Με τη λήξη του προγράμματος θα δίνεται στους συμμετέχοντες «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης» από το KEK 
KES COLLEGE. 

Το ΚΕΚ KES College έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ και ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών προσόντων 
(ΚΑΕΠ) στους τομείς Τουριστική Βιομηχανία και Παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας
και η αντιμετώπιση της




