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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 
 
 
 
Η Βιβλιοθήκη του ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών 
πληροφόρησης , αναπτύσσει σειρά θεματικών δελτίων με τίτλο : Τεκμηρίωση 
ΥΑΕ, με στόχο τη βιβλιογραφική ενημέρωση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας 
της Εργασίας. 
 
Το παρόν βιβλιογραφικό θεματικό δελτίο είναι το εικοστό έβδομο στη σειρά 
αυτή και περιλαμβάνει μονογραφίες άρθρα που αφορούν θέματα ηθικής και 
σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και αποτελούν μέρος της 
συλλογής της Βιβλιοθήκης του Κέντρου Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης του 
ΕΛΙΝΥΑΕ. Αρκετές αναφορές είναι σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί ο 
ενδιαφερόμενος να έχει άμεση πρόσβαση στο ντοκουμέντο. Το δελτίο αυτό θα 
το βρείτε στην παρακάτω ιστοθέση της σελίδας του ΕΛΙΝΥΑΕ  
http://www.elinyae.gr 
 
Η συλλογή, επεξεργασία και επιμέλεια του υλικού έγινε από τις 
βιβλιοθηκονόμους  Φανή Θωμαδάκη και Κωνσταντίνα Καψάλη. 

 
                              Αθήνα,  2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.- Λιοσσίων 143 & Θειρσίου 6, 104 45 Αθήνα 
Τηλ.: 210-8200151, 210-8200152 – Fax : 210-8200222 – e-mail : library@elinyae.gr 
Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική, γι’αυτό παρέχεται στους χρήστες δυνατότητα 
φωτοαντιγράφησης. 

http://www.elinyae.gr/
mailto:library@elinyae.gr
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Beyond tolerance / Rebecca Bunn, Health and safety at work, 2006, 28(1), σ. 
11-12 
 
The bullying culture : cause, effect, harm reduction / Ruth Hadikin, Muriel 
O'Driscoll.- Oxford : BfM, c2000.- 179 σ.   ISBN: 0-7506-5201-2   (6423) 
 
Bulling in schools / Jeanie Civil.- Clevedon, UK : Salix Publishing, c2005.- 6 
σ.   (5139) 
 
Mobbing in the library workplace : what it is and how to prevent it / Reba 
Leiding, College and research libraries news, July/August, 2010, σ. 364-384 
 
Organizzazione del lavoro disfunzionale e mobbing : quatro casi 
emblematici / Maria Grazia Cassito, ...[et.al.], La medicina del lavoro, 2003, 
94(5), σ. 440-449 
 
Preventing and responding to violence at work / Kimberly Ann Rogers, 
Duncan Chappell.- Geneva : ILO, 2003.- xi, 139 σ.   ISBN: 92-2-113374-5   (4740, 
4831, 5914) 
 
Psychological workload and stress in the workers’ representative / Martin 
Rabe, Salvatore Giacomuzzi, Matthias Nubbling, BMC public health, 2012, 11 
σ. 
 
Report on sexual harassment in the workplace in EU member states / The 
Irish Presidency of the European Union in association with FGS Consulting 
and professor Aillen McGolgan.- Ireland : Dept. of Justice, Equality, and Law 
Reform, 2004.- 173 σ. 
 
This report and its findings arise as a result of a Questionnaire on sexual 
harassment  in the workplace which was circulated to a number of 
organizations within each Member State of the enlarged European Union. 
 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/gender/publications/Multi-
Country/SexualHarassmentReport.pdf 
 
Responsibility of a frontline manager regarding staff bullying / Carol F. 
Rocker, The online journal of issues in nursing, 2012, 18(2), 9 σ. 
 
Sexual harassment - an EOR survey, Equal opportunities review, 2002, 102, σ. 
8-21 
 
EOR survey of 112 organisations, covering around 742,000 employees, looks 
at how sexual harassment policies work in practice and examines the 
outcomes following complaints. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/gender/publications/Multi-Country/SexualHarassmentReport.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/gender/publications/Multi-Country/SexualHarassmentReport.pdf
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Sexual harassment in employment : recent judicial and arbitral trends / 
Jane Aeberhard-Hodges, International labour reviews, 1996, 135(5), σ. 499-533 
 
Review of national legislation and key cases on sexual harassment in North 
America, Europe, Asia, and Africa identified the following trends: recognition 
of harassment as employment discrimination, the importance of the legal 
framework used and the composition of the hearing body, the issue of 
individual or employer liability, and the influence of the choice of remedies or 
sanctions. (SK) 
http://www.ilo.org/public/english/revue/download/pdf/hodges.pdf 
 
Sexual harassment in the workplace in the European Union / European 
Commission. Directorate-General for Employment, Industrial Relations and 
Social Affairs.- Luxemburg : Office for Official Publications of the European 
Communities, 1999.- 233 σ.   ISBN 978-928-2862-179 
 
The publication of these two studies (Dutch study : Sexual harassment in 
European workplaces, Spanish study : Sexual harassment at work in five 
southern European countries) presenting an overview of all relevant research 
projects conducted over the last ten years represents another step in 
awareness raising.  
http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/shworkpl.pdf 
 
Sexual harassment over the telephone occupational risk at call centres / 
Sabine Sczesny, Dagmar Stahlberg, Work and stress, 2000, 14(2), σ.121-136 
 
Treating violence : a guide to risk management in mental health / Tony 
Maden.- Oxford : Oxford University Press, c2007.- 189 σ. ISBN: 978-0-19-
852690-2   (6234) 
 
Unwelcome, unwanted and increasingly illegal : sexual harassment in the 
workplace, World of work, 1997,  (19),  σ. 7-9 
 
Violence at work / Duncan Chappell, Vittorio Di Martino.- 3η εκδ.- Geneva : 
ILO, 2006.- xxiv, 360 σ.   ISBN: 978-92-2-117948-1   (5697) 
 
Violence on the job : a guidebook for labor and management / Labor 
Occupational Health Program (LOHP).- Berkeley : University of California, 
c1997.- vi, 106 σ.   (6033) 
 
Workplace bullying : what we know, who is to blame, and what can we do? 
/ Charlotte Rayner, Helge Hoel, Cary L. Cooper.- London : Taylor & Francis, 
c2002.- xiii, 208 σ.   ISBN: 0-415-24063-8  (5151, 5337) 
 

http://www.ilo.org/public/english/revue/download/pdf/hodges.pdf
http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/shworkpl.pdf
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Workplace bullying, working environment and health / Gabriel 
Oxenstierna, …[et.al.], Industrial health, 2012, (50), σ. 180-188 
 
Workplace mobbing in academe : reports from twenty universities / 
Kenneth Westhues (ed.).- Lewiston, NewYork : The Edwin Mellen Press, 
c2004.- viii, 410 σ.  ISBN: 0-7734-5977-4   (5422) 
 
Workplace violence and harassment : a European picture / Malgorzata 
Milczarek.- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010.- 
160 σ.   ISBN 978-92-9191-268-1 
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-
TERO09010ENC 
 
Η άσκηση βίας στο εργασιακό περιβάλλον : κοινότοπη πραγματικότητα 
απαξίωσης της αξιοπρέπειας των εργαζομένων / Γρ. Παντελόγλου,  
Επιθεώρηση εργασιακών σχέσεων, 2005, (37), σ. 15-38 
 
Βία ενάντια στις γυναίκες στο χώρο εργασίας τους… ας μιλήσουμε για 
αυτό : οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των γυναικών εξαιτίας της βίας 
και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας τους.- Αθήνα : Εταιρία 
Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, [χ.χ.].- 44 σ. 
 
Βία στην εργασία: η κλασσική περίπτωση με τις ληστείες σε βάρος 
τραπεζών/ Στάθης  Χαρίτος, Δημόσιος τομέας, 2000, (160), σ. 30-33 
 
Εννοιολογικοί ορισμοί και αιτιολογικοί παράγοντες της ψυχολογικής βίας 
στην εργασία : ο ρόλος τους στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας του 
φαινομένου mobbing / Δ. Τούκας, Μ. Δεληχάς, Α. Καραγεωργίου, Αρχεία 
Ελληνικής Ιατρικής, 2012, 29(2), σ. 162-173 
 
Ηθική παρενόχληση στο χώρο εργασίας / Marie-France Hirigoyen ; 
Ασπασία Σιγάλα (μετ.).- Αθήνα : Πατάκη, c2002.- 374 σ.   ISBN: 960-16-0537-1   
(6315) 
 
Η παρενόχληση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων / 
Σοφία Τσιραμπίδου, Οικονομικός ταχυδρόμος, 2002, 31(2517), σ. 46-47 
 
Πώς να καταπολεμήσετε τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις στους χώρους 
εργασίας : οδηγός για την εφαρμογή του κώδικα πρακτικής της επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων / Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Επιτροπή. Γενική 
Διεύθυνση "Απασχόληση, Εργασιακές Σχέσεις και Κοινωνικές Υποθέσεις".- 
Λουξεμβούργο : YEEEK, 1993.- 117 σ.   ISBN 92-826-5224-6   (1791) 
 
Σεξουαλική παρενόχληση γυναικών και ανδρών εργαζομένων στο χώρο 
εργασίας / Βασιλική Σταφίδα, Δημήτριος Σταφίδας, Αριστοτέλης Κάντας, 
Επιθεώρηση εργασιακών σχέσεων, 2002 (26), σ. 30-48 
 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC
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Σεξουαλική παρενόχληση γυναικών και ανδρών εργαζομένων στο χώρο 
εργασίας (μέρος Α) / Βασ. Σταφίδα, Δημ. Σταφίδα, Αριστοτέλη Κάντα, 
Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, 2002, (11), σ. 3-4  
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/Vol11.1103134536125.pdf  
 
Σεξουαλική παρενόχληση γυναικών και ανδρών εργαζομένων στο χώρο 
εργασίας (Μέρος Β') / Βασ.Σταφίδα, Δημ.Σταφίδας, Αριστ.Κάντας, Υγιεινή 
και ασφάλεια της εργασίας. 2002, (12), σ. 4-5  
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/Vol12.1103134670984.pdf  
 
Σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος μισθωτού / Χαρίλαου Γκούτου, 
Επιθεώρησις εργατικού δικαίου, 2003, 62(4), σ. 193-200  
 
Η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία : πρόταση ποινικοποίησης της 
συμπεριφοράς στην Ελλάδα / Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, Βασίλης Καρύδης, 
Σοφία Βιδάλη.- Αθήνα : Κ.Ε.Θ.Ι., 2001.- 48 σ. 
 
Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας : Νο 1 επαγγελματικός 
κίνδυνος για όλες τις γυναίκες! / ΓΣΕΕ. Γραμματεία Γυναικών.- 6 σ. (Ειδική 
συλλογή άρθρων 283) 
 
Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο της εργασίας : πρακτικά συνεδρίου 
(1994 21-22 Ιαν., Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα) / Κίνηση Δημοκρατικών 
Γυναικών.- Αθήνα : Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών, 1995.- 193 σ.   (2930) 
 
Η σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας / Β. Αρτινοπούλου, 
…[κ.ά.].- Αθήνα : Κ.Ε.Θ.Ι., 2004.- 88 σ. 
http://www.kethi.gr/attachments/118_SEXOUALIKI_PARENOXLHSH_GY
NAIKWN.pdf 
 
Σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας / Ιωάννης Κουκιάδης, 
Επιθεώρησις εργατικού δικαίου, 2008, 67(8), σ. 449-458  
 
Η σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας : ο γαλλικός νόμος του 
1992 / Γ. Φ. Κουκουλές, (Ειδική συλλογή άρθρων 251) 
 
Η σεξουαλική παρενόχλησις εις τας εργασιακάς σχέσεις / Αντώνιος 
Ταμπάκης, Δελτίον εργατικής νομοθεσίας, 2001, 57(1366), σ. 1217-1225  
 
Το σύνδρομο "Mobbing" στην εργασία / Σπύρος Δρίβας, Διυλιστήρια και 
χημικές βιομηχανίες, Σεπτ.-Οκτ. 2002, σ. 8-9 
 
 
 
 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/Vol11.1103134536125.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/Vol12.1103134670984.pdf
http://www.kethi.gr/attachments/118_SEXOUALIKI_PARENOXLHSH_GYNAIKWN.pdf
http://www.kethi.gr/attachments/118_SEXOUALIKI_PARENOXLHSH_GYNAIKWN.pdf
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