
Συν-ειρμός ΑΜΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
 

Πολιτική κατά του Εκφοβισμού 

 
Τι σημαίνει η πολιτική κατά του εκφοβισμού στον χώρο εργασίας; 
 
Η Συν-ειρμός πιστεύει ότι το προσωπικό και οι εθελοντές δεν θα πρέπει ποτέ να 
βιώσουν οποιουδήποτε είδους εκφοβισμό, παρενόχληση ή κακομεταχείριση στον 
χώρο εργασίας. Εκφοβισμός είναι η χρήση βίας, εξαναγκασμού, επώδυνου χλευασμού 
ή απειλή, λεκτική ή σωματική κακοποίηση ή επιθετικότητα, ή εκφοβισμός  άλλου 
ατόμου. Αναγνωρίζουμε ότι ο εκφοβισμός προκαλεί βλάβη και πιστεύουμε ότι όλοι 
έχουν το δικαίωμα να είναι απαλλαγμένοι από κακοποίηση και διακρίσεις, ανεξάρτητα 
από την ηλικία, την αναπηρία, την αλλαγή φύλου ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό, 
προστατευόμενο ή μη. Η Συν-ειρμός αναγνωρίζει το καθήκον να υποστηρίζουμε το 
προσωπικό και τους εθελοντές, δημιουργώντας μια κουλτούρα κατά του εκφοβισμού 
στον χώρο εργασίας και να αντιμετωπίζουμε τυχόν περιστατικά εκφοβισμού.  
 
Η Συν-ειρμός επιδιώκει να δημιουργήσει μια κουλτούρα κατά του εκφοβισμού 
στον χώρο εργασίας: 

 
• Διασφαλίζοντας ότι ο κώδικας δεοντολογίας είναι προσβάσιμος, κατανοητός 

και σεβαστός από όλους.  
• Διεξάγοντας τακτικές συζητήσεις με το προσωπικό, τους εθελοντές και όλους 

όσους χρησιμοποιούν το κέντρο σχετικά με τον εκφοβισμό και τον τρόπο 
πρόληψής του.  

• Διασφαλίζοντας ότι η αντίδρασή μας σε περιστατικά εκφοβισμού λαμβάνει 
υπόψη: 

o Τις ανάγκες του ατόμου που υφίσταται τον εκφοβισμό. 
o Τις ανάγκες του ατόμου που εκδηλώνει συμπεριφορά 

εκφοβισμού. 
o Τις ανάγκες των τυχόν παρευρισκομένων και του οργανισμού 

συνολικά. 
• Επανεξετάζοντας οποιοδήποτε σχέδιο αντιμετώπισης τυχόν περιστατικών 

εκφοβισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διασφαλιστεί ότι το 
πρόβλημα έχει επιλυθεί μακροπρόθεσμα.  

• Αναγνωρίζοντας τη σημασία εξύμνησης της διαφορετικότητας και της 
αναζήτησης ευκαιριών προς τούτο.  

 
Η Συν-ειρμός θα αντιμετωπίσει περιστατικά εκφοβισμού: 

 
• Ακούγοντας προσεκτικά τι έχει να πει το άτομο ότι συνέβη. Οι συμπεριφορές 

που εκλαμβάνονται ως εκφοβισμός μπορεί να έχουν στραφεί προς αυτούς ή 
μπορεί να υπήρξαν μάρτυρες αυτών. 

• Καταγράφοντας τις λεπτομέρειες του περιστατικού. 
• Ελέγχοντας την ευημερία του φερόμενου θύματος. Εάν κάποιος τρίτος 

ανέφερε το περιστατικό, η Συν-ειρμός θα τους αναζητήσει και θα διερευνήσει 
το περιστατικό μαζί τους.  

• Μιλώντας στο άτομο, το οποίο φέρεται να εκδήλωσε συμπεριφορά 
εκφοβισμού και ζητώντας την αφήγηση των γεγονότων από αυτό.  

• Αναπτύσσοντας ένα σχέδιο που καθορίζει πώς δεν θα επαναληφθούν τέτοιες 
συμπεριφορές. Αναλύοντάς το μαζί με το άτομο που επέδειξε συμπεριφορά 
εκφοβισμού. Μπορεί επίσης να είναι σκόπιμο να το αναλύσει και με το 
φερόμενο θύμα.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Coercion
https://en.wikipedia.org/wiki/Teasing
https://en.wikipedia.org/wiki/Abuse
https://en.wikipedia.org/wiki/Intimidate


• Επανεξετάζοντας το σχέδιο, ώστε να διασφαλίσει ότι τα περιστατικά έχουν 
πάψει. 

• Αναλογιζόμενη εάν υπάρχουν τυχόν μέτρα που ο οργανισμός μπορεί να λάβει 
για να αποτρέψει περαιτέρω περιστατικά εκφοβισμού.  

 

 

 

 


