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Το "PROTECT: PROmoting The prevention and 

Elimination of workplaCe mobbing and 

harrasmenT" (Προώθηση της πρόληψης και εξά-

λειψης του εκφοβισμού και της παρενόχλησης 

στο χώρο εργασίας), είναι ένα διετές έργο, 

χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+ 

της Ε.Ε. στο οποίο συμμετέχουν οκτώ εταίροι 

από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την 

Ιταλία, το Βέλγιο και τη Ρουμανία. 

 

Το mobbing (εργασιακός εκφοβισμός) και η 

παρενόχληση έχουν συνήθως ως στόχο  νεαρές 

γυναίκες και αποτελούν την πιο ακραία, αλλά 

και επίμονη, μορφή διακρίσεων λόγω φύλου. 

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι στην Ε.Ε. το 90% 

των περιπτώσεων παρενόχλησης αφορούν σε 

σεξουαλική παρενόχληση, ενώ έως και το 55% 

των γυναικών έχουν υποστεί σεξουαλική παρε-

νόχληση. 

 

Εστιάζοντας στον τομέα της εργασίας, η δράση 

PROTECT θα συμβάλει σε μια περισσότερο 

συμπεριληπτική, υγιή και τελικά ισότιμη αγορά 

εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω 

διαδοχικών βημάτων που θα αφορούν στην 

δημιουργία εθνικών και κατόπιν διακρατικών 

συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης που θα προωθούν τις ίσες ευκαι-

ρίες, χωρίς αποκλεισμούς. 

 

Οι εταίροι του PROTECT έχουν ήδη αρχίσει να 

εργάζονται πάνω στο πρώτο αποτέλεσμα του 

έργου: τη δημιουργία ενός κώδικα δεοντολογίας 

για την αντιμετώπιση του εργασιακού εκφο-

βισμού και της παρενόχλησης στις τοπικές 

επιχειρήσεις. Για την συγγραφή του, οι εταίροι 

διεξήγαγαν έρευνα στις χώρες τους, ενώ 

παράλληλα πραγματοποίησαν ομάδες εστια-

σμένης συζήτησης ή/και συνεντεύξεις με εργα-

ζόμενες γυναίκες, προκειμένου να αποκτήσουν 

εικόνα για το πώς οι ίδιες έχουν βιώσει το 

mobbing και την παρενόχληση. 
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Σε αυτό το στάδιο, η κοινοπραξία του PROTECT 

ετοιμάζει εθνικές εκθέσεις με όλες τις πληρο-

φορίες που συλλέχθηκαν προκειμένου να 

δημιουργηθεί στη συνέχεια ένα πλήρες έγγραφο 

που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του Κώδικα 

Δεοντολογίας/ Mobbing and Workplace Harassment 

Code of Conduct (MWHCC). 

 

@Protect Protect 

 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά 

έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή 

δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

https://www.linkedin.com/company/86234335/admin/
https://www.facebook.com/Protect-101016875973831
https://www.linkedin.com/company/86234335/admin/
https://www.facebook.com/Protect-101016875973831

