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ΔΙΟΝΗ
Απόλυση και διακριτική μεταχείριση γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον:
Υιοθετώντας μια ολοκληρωμένη και συστηματική προσέγγιση παρέμβασης

Η ΔΡΑΣΗ DIONE
ΕΤΑΙΡΟΙ

Ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα στην
ελληνική αγορά εργασίας διαχρονικά, αφορά
στην προστασία των εργαζομένων εγκύων
γυναικών και μητέρων, οι οποίες κινδυνεύουν
με απόλυση ή/και διακριτική μεταχείριση σε
βάρος τους.
Το ευρωπαϊκό έργο DIONE επιδιώκει να συμβάλλει στην καλύτερη αντιμετώπιση του θέματος και απευθύνεται σε γυναίκες
και εργαζόμενους γονείς, σε Δημόσιες Αρχές και στελέχη
στην Επιθεώρηση Εργασίας ή σε Κέντρα Προώθησης στην
Απασχόληση

του

Οργανισμού

Απασχόλησης

Εργατικού

Δυναμικού, καθώς και σε ιδιωτικούς φορείς, εργοδότες/
τριες, στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, συμβούλους

και

γενικότερα σε όσους ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις γνώσεις
τους σχετικά με το ζήτημα.
Στο

πλαίσιο

της

δράσης

έχουν

ήδη

πραγματοποιηθεί

αξιολόγηση του ελληνικού θεσμικού πλαισίου σε σχέση με
τις αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε. και μελέτη των πρακτικών
της αγοράς εργασίας, που αποδεικνύουν ότι πολλές φορές οι
εφαρμοζόμενες πρακτικές δεν συμβαδίζουν με τις προβλεπόμενες διατάξεις σε θέματα προστασίας της εγκυμοσύνης και
της γονικής μέριμνας.
Σύντομα θα βρίσκεται online και η διαδικτυακή πλατφόρμα
του DIONE, που θα λειτουργήσει ως κόμβος πληροφόρησης
και υποστήριξης για όλους τους ενδιαφερομένους.
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ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ:
ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική
μορφή σε Ελληνική & Αγγλική έκδοση
Ο οδηγός αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
έργου

DIONE

εργαζόμενες
παρέχοντας
γραμμές

σκοπό

με

και

-νυν

πληροφορίες

αναφορικά

δικαιώματα

και

με

την

να

ενδυναμώσει

μέλλουσες
και
τα

τις

μητέρες-

κατευθυντήριες
εργασιακά

αντιμετώπιση

τους

περιστατικών

απόλυσης ή διακριτικής μεταχείρισης.
Αποτελεί

επίσης

ένα

χρήσιμο

εργαλείο

για

επαγγελματίες του Δημοσίου Τομέα και φορέων που
παρέχουν συμβουλευτικές, ψυχολογικές, νομικές ή
συνοδευτικές υπηρεσίες σε εργαζόμενες ή απολυμένες γυναίκες, αλλά και σε εργοδότες/τριες και
διαχειριστές/στριες

ανθρώπινου

δυναμικού,

που

χρειάζονται στοχευμένη και έγκυρη πληροφόρηση.
Ο οδηγός σε επιμέλεια και συγγραφή
Θανάση Θεοφιλόπουλου διατίθεται στο
website της Symplexis
.

Ο Οδηγός που έχει συνταχθεί για τους σκοπούς του έργου DIONE,
αντικατοπτρίζει ως περιεχόμενο τις απόψεις του συντάκτη, χωρίς
να αποτελεί επίσημο μέσο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων ή να εκφράζει τις επίσημες πολιτικές του.
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Η έκδοση του παρόντος ενημερωτικού δελτίου εκπονήθηκε με την
οικονομική στήριξη του προγράμματος Δικαιωμάτων, Ισότητας και
Ιθαγένειας (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα αυτής
της έκδοσης αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των εταίρων του έργου
και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντανακλούν
τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

