
 

 

 

 

 

Εκπαιδευτική επίσκεψη εκπροσώπων του ΚΕΘΙ στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας στη Γενεύη  

 

 

Στο πλαίσιο των δράσεων του Έργου «Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και 

παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας», το οποίο εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εργασίας του μέλους 

του ΔΣ του ΚΕΘΙ κ. Χριστόδουλου Κωνσταντινίδη και στελεχών του φορέα στα γραφεία της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labour Organisation – ILO) στη Γενεύη την Πέμπτη 

26 Ιανουαρίου 2023. 

Η εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με στόχο την ενημέρωση και την ανταλλαγή 

απόψεων σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας. Πιο 

συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι του ΚΕΘΙ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, είχαν την ευκαιρία να 

συνομιλήσουν με στελέχη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, από τα ακόλουθα Τμήματα: Gender, 

Equality, Diversity and Inclusion Branch (GEDI), Labour Administration, Labour Inspection and 

Occupational Safety and Health Branch (LABADMIN/OSH), Bureau for Employers' Activities 

(ACT/EMP) και International Labour Standards Department (NORMES). Ειδικότερα, στο πλαίσιο 

της συνάντησης, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν τα παρακάτω τα θέματα:  

 Η Σύμβαση 190 και η Σύσταση 206 μέσα από την οπτική της ισότητας 

 Το έργο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την ισότητα των φύλων: εστίαση στην ίση 

αμοιβή και στη φροντίδα  

 Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 

 Ο ρόλος των Επιθεωρητών/-τριών Εργασίας 

 Βία και παρενόχληση στην εργασία – Οδηγός για Εργοδότες/-τριες 

 Η Σύμβαση 190 και μηχανισμοί παρακολούθησης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 

Παράλληλα, τα στελέχη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ενημερώθηκαν για τις δράσεις του 

ΚΕΘΙ και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το έργο που αναπτύσσει ο φορέας, με στόχο την 

υποστήριξη της εφαρμογής της Σύμβασης 190, την οποία πρώτη κύρωσε στην Ευρώπη η Ελλάδα 

με τον Νόμο 4808/2021.  

Τέλος, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που διεξήχθησαν οι εκπρόσωποι των δύο φορέων 

συμφώνησαν να παραμείνουν σε επικοινωνία καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και να διευκολυνθεί η επίτευξη των επιδιωκόμενων 

αποτελεσμάτων.  

https://www.ilo.org/gender/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/organigramme/governance/labadmin-osh/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/actemp/about-us/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm

