
Με πρωτοβουλία της Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας, το Κέντρο Φοιτητικής 
Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο  

Οικογενειακού Προγραμματισμού σας προσκαλεί στο διαδικτυακό σεμινάριο
                                              

Άνδρες και γυναίκες μαζί στην εργασία και την εκπαίδευση. Προωθώντας υγιείς 
χώρους αλληλεπίδρασης μακριά από φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης

 
Τρίτη 12/10/2021, 18:00 

 
Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας και εκπαίδευσης παραμένει 
ένα φαινόμενο, ‘μυστικό’. Συνδεθείτε μαζί μας ώστε να ενημερωθούμε, να 
προβληματιστούμε και να συζητήσουμε:
1. Τί είναι η σεξουαλική παρενόχληση και ποιες οι μορφές της 
2. Ποια τα αίτια και ποιες οι επιπτώσεις 
3. Ποιες οι επιπτώσεις έκθεσης σε σεξουαλική παρενόχληση
4. Πώς διαχειριζόμαστε περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης 
5. Ποιος ο κώδικας πρακτικής της Επιτροπής Ισότητας ΤΕΠΑΚ
6. Πώς καλούνται ο δέκτης αλλά και οι μάρτυρες περιστατικών σεξουαλικής 
παρενόχλησης να τα αντιμετωπίσουν 
7. Ποιες συμπεριφορές προωθούν την ισότητα φύλων στο χώρο εργασίας/ εκπαίδευσης 

Ομιλήτριες:
Μαρία Κραμβία Καπαρδής, Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και 
Τουρισμού, και Πρόεδρος της Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας
Παντελίτσα Νικολάου, Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, Κλινική Συντονίστρια Τομέα 
Στήριξης και Θεραπείας, Κυπριακός Συνδέσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού 
Γεωργία Φράγκου, Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, Λειτουργός Κέντρου Φοιτητικής 
Ανάπτυξης, ΤΕΠΑΚ

Θα δωθούν πιστοποιητικά συμμετοχής. 

Δηλώστε ενδιαφέρον εδώ 

Το σεμινάριο θα γίνει στα Ελληνικά.

https://docs.google.com/forms/d/1hAxNRdE9NAS3YCOHP-vm0MGKh7gUHp0WnY50iaZjPAQ/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1hAxNRdE9NAS3YCOHP-vm0MGKh7gUHp0WnY50iaZjPAQ/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1hAxNRdE9NAS3YCOHP-vm0MGKh7gUHp0WnY50iaZjPAQ/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1hAxNRdE9NAS3YCOHP-vm0MGKh7gUHp0WnY50iaZjPAQ/viewform?edit_requested=true


With the initiative of the Senate Equality Committee, the Center of Student Development 
of Cyprus University of Technology in collaboration with the Cyprus Family Planning 

Association invites you to the online seminar: 
                                              

Men and women together in workforce and education. Promoting healthy 
interaction places away from sexual harassment phenomena

 
Tuesday 12/10/2021, 18:00 

 
Sexual harassment in workplace and education remains a phenomenon with much 
secrecy around it. Join us so that we reflect, discuss and be informed:
1. What is sexual harassment and what are its forms
2. What are its causes and its consequences
3. What are the consequences of sexual harassment exposure
4. How do we manage cases of sexual harassment
5. What is the code of practice of Cyprus University of Technology Equality Committee
6. How are the recipient and the witnesses of sexual harassment called to deal with them
7. What behaviors promote gender equality in the workplace/ education

Presenters:
Maria Kramvia Kapardis, Professor of Hotel Management and Tourism, and 
Chairman of the Senate Equality Committee
Pantelitsa Nicolaou, Registered Clinical Psychologist, Clinical Coordination in 
Support and Treatment Sector, Cyprus Family Planning Association  
Georgia Frangou,  Registered Clinical Psychologist, Student Development Center 
Counseling Officer, Cyprus University of Technology

Certificates of participation will be given.

State your interest here

The seminar will be in Greek.

https://docs.google.com/forms/d/1hAxNRdE9NAS3YCOHP-vm0MGKh7gUHp0WnY50iaZjPAQ/viewform?edit_requested=true

