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Τι αφορά το έργο DIONE;
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. Όπως προκύπτει, οι ισχύουσες νομικές διατάξεις δεν συμβαδίζουν 
με τις πρακτικές που εφαρμόζονται στους χώρους εργασίας σχετικά με 
τις μέλλουσες και νέες μητέρες ή γενικότερα τους γονείς.Το έργο DIONE 
επιδιώκει να συμβάλλει στην καλύτερη αντιμετώπιση του θέματος, μέσω 
έρευνας και ανάπτυξης μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, που θα λειτουργήσει 
ως κόμβος πληροφόρησης και υποστήριξης για όλους τους ενδιαφερομένους. 
Ειδικότερα, θα προσφέρει ενδυνάμωση και καθοδήγηση σε γυναίκες-
θύματα διακριτικής μεταχείρισης λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, ενώ 
ταυτόχρονα θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες στις 
αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες ή σε φορείς που παρέχουν υποστηρικτικές 
(συμβουλευτικές, ψυχολογικές, νομικές, συνοδευτικές) υπηρεσίες σε 
εργαζόμενες ή απολυμένες γυναίκες, καθώς και σε εργοδότες/τριες και 
διαχειριστές/στριες ανθρώπινου δυναμικού, που επιθυμούν να ενισχύσουν τις 
γνώσεις τους σχετικά με το ζήτημα.

Σε ποιους απευθύνεται το έργο στην Ελλάδα;
Γυναίκες που χρειάζονται έγκυρη 
πληροφόρηση σχετικά με τη νομοθεσία 
που τις προστατεύει απέναντι σε κάθε 
παραβίαση ή προσπάθεια παραβίασης 
δικαιωμάτων τους λόγω μητρότητας ή 
εγκυμοσύνης στον εργασιακό τομέα.

Εργαζόμενους γονείς που χρειάζονται 
εξατομικευμένη υποστήριξη για να 
προσδιορίσουν εάν έχουν υπάρξει θύματα 
διακριτικής μεταχείρισης.

Δημόσιες Αρχές και επαγγελματίες στην 
Επιθεώρηση Εργασίας, ή σε οργανισμούς 
απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού, οι 
οποίοι/ες χρειάζονται ένα λειτουργικό 
εργαλείο για το έργο τους.

Ιδιωτικούς φορείς, εργοδότες/
τριες, στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, 
συμβούλους σταδιοδρομίας, νεοφυείς 
επιχειρήσεις κ.λπ. που χρειάζονται 
στοχευμένη πληροφόρηση και καθοδήγηση, 
ώστε να ενεργούν σύμφωνα με το νομικό 
πλαίσιο που αφορά στην προστασία της 
εγκυμοσύνης και της μητρότητας.

Ποιοι είναι οι στόχοι του DIONE;
Ευαισθητοποίηση των γυναικών και 
των εργοδοτών/τριών και στελεχών 
ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις για 
την ενίσχυση της ισορροπίας μεταξύ 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Υποστήριξη γονέων - θυμάτων 
διακριτικής μεταχείρισης στο χώρο 
εργασίας τους.

Αποτροπή και μείωση των πρακτικών 
διακριτικής μεταχείρισης σε 
βάρος εργαζομένων γυναικών λόγω 
εγκυμοσύνης ή μητρότητας.

Ενίσχυση του γνωστικού υπόβαθρου 
των εργαζόμενων σε Δημόσιες Αρχές, 
στελεχών ανθρώπινου δυναμικού και 
φορέων της κοινωνίας των πολιτών, που 
ασχολούνται με το ζήτημα.

Διευκόλυνση και υποστήριξη του 
έργου των Δημοσίων Υπηρεσιών ή άλλων 
φορέων για την αντιμετώπιση πρακτικών 
διακριτικής μεταχείρισης.

Προώθηση του κοινοτικού και εθνικού 
νομικού πλαισίου κατά της απόλυσης 
και της δυσμενούς μεταχείρισης λόγω 
εγκυμοσύνης, μητρότητας ή άσκησης 
γονικής μέριμνας.

Τι θα προκύψει στο πλαίσιο του DIONE;

«Μητρότητα και εργασία: Οδηγός 
Δικαιωμάτων» σχετικά με το νομικό 
πλαίσιο για την προστασία των εγκύων 
και των εργαζόμενων γονέων.

Διαδικτυακή πλατφόρμα που 
θα υποστηρίζει ενημέρωση, αυτό-
αξιολόγηση, εκπαίδευση, καθοδήγηση 
και δικτύωση σε θέματα σχετικά με 
δυσμενή μεταχείριση λόγω εγκυμοσύνης, 
μητρότητας ή άσκησης γονικής 
μέριμνας.

Υποστήριξη, καθοδήγηση και 
επαγγελματικές συμβουλές σχετικά 
με περιπτώσεις δυσμενούς μεταχείρισης 
και διευκόλυνση για την υποβολή 
καταγγελιών.

Στοχευμένα εκπαιδευτικά 
προγράμματα τόσο για γυναίκες όσο 
και για εργοδότες/τριες και στελέχη 
ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με 
το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
σχετικά με τη μητρότητα στην αγορά 
εργασίας.

Διευκόλυνση του έργου Δημόσιων 
Αρχών και Φορέων της αγοράς 
εργασίας, καθώς και καθοδήγηση 
εργοδοτών/τριών σχετικά με τις 
υποχρεώσεις έναντι εγκύων και γονέων 
μέσω της πληροφόρησης και των 
υποστηρικτικών υπηρεσιών της 
διαδικτυακής πλατφόρμας.


