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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας καταδικάζεται διεθνώς ως διάκριση λόγω
φύλου και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ περισσότερα από 75 κράτη έχουν
θεσπίσει νομοθεσία που την απαγορεύει. Επίσης, η σεξουαλική παρενόχληση στο εργασιακό
περιβάλλον αυξάνει τις απουσίες των θιγόμενων προσώπων και την εναλλαγή του προσωπικού
στις θέσεις εργασίας και παράλληλα μειώνει την παραγωγικότητα και την ικανοποίησή τους από
την εργασία. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό είναι ευρέως διαδεδομένο και τα καταγεγραμμένα
περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης είναι λιγότερα από τον πραγματικό αριθμό, σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι ούτε η νομοθεσία ούτε τα κίνητρα της αγοράς έχουν κατορθώσει
μέχρι στιγμής να συμβάλουν στην εξάλειψή του. Οι ισχυρές πολιτικές για την απαγόρευση της
σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, η σχετική ενδοεργασιακή επιμόρφωση και η
καθιέρωση μίας διαδικασίας υποβολής καταγγελιών που θα προστατεύει τους/τις
εργαζόμενους/ες από αντίποινα φαίνεται να συνιστούν τα πλέον ελπιδοφόρα μέτρα για τον
περιορισμό της σεξουαλικής παρενόχλησης1.
Η σεξουαλική παρενόχληση αναφέρεται σε οποιαδήποτε μορφή έμφυλης βίας που περιλαμβάνει
πράξεις ανεπιθύμητης σωματικής, λεκτικής ή μη λεκτικής συμπεριφοράς σεξουαλικού
χαρακτήρα, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή ως αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του
θύματος και ιδίως τη δημιουργία ενός εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή
προσβλητικού περιβάλλοντος2. Η σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας περιλαμβάνει
ακατάλληλα αγγίγματα, αγκαλιές ή φιλιά· ανεπιθύμητες σεξουαλικές υποδείξεις, προτάσεις·
σεξουαλικές υποδείξεις ή αστεία που κάνουν το άτομο να νιώθει προσβεβλημένο· προσβλητικά
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) ή γραπτά μηνύματα (sms) που προσβάλλουν το
άτομο· κοινοποίηση εικόνων σεξουαλικού περιεχομένου που στόχο έχουν να προσβάλουν ένα
άλλο άτομο· προτάσεις για παρακολούθηση και σχολιασμό ταινιών και περιοδικών πορνό·
προσβλητικά σχόλια για την εμφάνιση, το φύλο ενός ατόμου· παρενόχληση, παρενοχλητική
παρακολούθηση, απειλές· προσφορά για προώθηση της επαγγελματικής καριέρας ή αύξηση του
μισθού με αντίτιμο τη συμμετοχή σε σεξουαλική συνεύρεση· εξώθηση ή εξαναγκασμό στην
πορνεία και τη σεξουαλική εκμετάλλευση, σεξουαλική επίθεση3.

Joni Hersch, Sexual harassment in the workplace, Ανακτήθηκε 30 Σεπτεμβρίου, 2020, από: https://wol.iza.org/articles/sexualharassment-in-workplace/long.
2 https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1376
3 Workplace fairness, Sexual Harassment Application of the Law: Is This Sexual Harassment? Ανακτήθηκε 30 Σεπτεμβρίου, 2020,
από: https://www.workplacefairness.org/sexual-harassment-application
1
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Ο γενικός σκοπός του έργου TEAMWORK (combaT sExuAl harassment in the WORKplace) είναι να
συμβάλει στην καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας σε Ελλάδα,
Βουλγαρία, Ισπανία και Ιταλία. Οι επιμέρους στόχοι του έργου πρόκειται να επιτευχθούν μέσω της
ανάπτυξης ερευνητικά τεκμηριωμένων κατευθυντήριων γραμμών, διαδικτυακών εργαλείων και
προγραμμάτων ενδυνάμωσης ικανοτήτων για υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού που θα τους
δώσουν τη δυνατότητα: (α) να αναθεωρήσουν τις πολιτικές προσωπικού, (β) να λάβουν μέτρα για
την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και (γ) να προτείνουν μέτρα για
την προστασία των θυμάτων ανεξαρτήτως φύλου και εργασιακής θέσης.
Οι εταίροι του έργου φιλοδοξούν, μέσω της διενέργειας διαδικτυακής έρευνας, έρευνας γραφείου
και διεξοδικών συνεντεύξεων, να αξιολογήσουν το υφιστάμενο επίπεδο ετοιμότητας του ιδιωτικού
και του δημόσιου τομέα σε περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, να
εντοπίσουν τις προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα θύματα όλων των φύλων και να
συλλέξουν σχετικά δεδομένα, ούτως ώστε να επισημάνουν τους κύριους τομείς ικανοτήτων που
χρήζουν βελτίωσης και τα κενά που κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο να καλυφθούν.

2. ΕΡΕΥΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
2. 1 ΝΟ Μ ΟΘ ΕΣΙ Α ΓΙ Α ΤΗ ΣΠ ΣΤΟ Ν ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙ ΑΣ . ΕΙ ΔΙ ΚΟ ΤΕΡΑ : Η
ΝΟ Μ ΟΘ ΕΣΙ Α ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ Η ΕΝΣΩΜ ΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝ Ι ΚΟ ΝΟΜ Ι ΚΟ
ΠΛΑΙ ΣΙ Ο

H Σεξουαλική Παρενόχληση στον χώρο εργασίας (καλούμενη εφεξής για λόγους συντομίας
«ΣΠ») συνιστά κατάφωρη περιφρόνηση της ισότητας των φύλων και, ως εκ τούτου, αντίφαση
με μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα
παρουσιάσουμε τις νομικές πτυχές της σεξουαλικής παρενόχλησης με αναφορές στο διεθνές,
το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο της Ελλάδας, προκειμένου να επισημάνουμε ζητήματα που
αφορούν τη νομική προστασία των θυμάτων και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται
κατά την καταγγελία περιστατικών ΣΠ.
Κατ' αρχάς, σε επίπεδο διεθνούς νοµικού πλαισίου, θα πρέπει να επισημάνουμε τη Σύμβαση για
την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων Κατά των Γυναικών (CEDAW), η οποία εγκρίθηκε
το 1979 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και επικυρώθηκε από το ελληνικό
κράτος το 1983. Η ισότητα στην απασχόληση (Άρθρο 11 της Σύμβασης) μπορεί να υποστεί
σοβαρό πλήγμα, όταν οι γυναίκες υφίστανται σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Η
σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να έχει ταπεινωτικό χαρακτήρα και πιθανότατα να αποτελέσει
πρόβλημα υγείας και ασφάλειας. Επιπλέον, εισάγει διακρίσεις, όταν η γυναίκα έχει βάσιμους
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λόγους να πιστεύει ότι η αντίρρησή της θα την καθιστούσε μειονεκτική σε σχέση με την
απασχόλησή της, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης ή της προαγωγής, ή όταν δημιουργεί
ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον4.
Τον Ιούνιο του 2019, ψηφίστηκε στη Γενεύη η πρώτη Διεθνής Σύμβαση Κατά της Βίας και της
Παρενόχλησης στην Εργασία κατά τη συνάντηση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ). Η
Σύμβαση αυτή περιλαμβάνει εκτεταμένο ορισμό των εργαζομένων και του χώρου εργασίας
(Άρθρα 2 και 3 της Σύμβασης), ενώ παράλληλα επικαιροποιεί την έννοια της προστασίας
σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες εργασίας5. Οι εκπρόσωποι της Ελλάδας ήταν από αυτούς
που την υπερψήφισαν και αυτό που αναμένεται πλέον είναι η επικύρωσή της, ώστε να γίνει
μέρος της εθνικής νομοθεσίας της6. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρότεινε επίσης να
εξουσιοδοτηθούν τα Κράτη Μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
την προαναφερθείσα Σύμβαση7.
Συνεχίζοντας με τις ευρωπαϊκές συμβάσεις, θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε τη Σύμβαση
για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας Κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής
Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης
το 2011. Η σεξουαλική παρενόχληση συγκαταλέγεται μεταξύ των συμπεριφορών που
απαγορεύονται από τη Σύμβαση και τα Κράτη αναλαμβάνουν την ευθύνη να λάβουν όλα τα
απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα, ούτως ώστε η σεξουαλική παρενόχληση να απαγορεύεται
και να υπόκειται σε ποινικές κυρώσεις και άλλες νομικές συνέπειες. Η προαναφερθείσα
σύμβαση κυρώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση με τον Νόμο υπ’ αριθμ. 4531/20188.
Σύμφωνα με τα Άρθρα 153 (παρ. 1α) και 157 (παρ. 3) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει και συμπληρώνει τη δράση των
κρατών μελών για τη βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας με σκοπό την προστασία της

General recommendation No. 19: Violence against women. Ανακτήθηκε 29 Σεπτεμβρίου, 2020, από:
https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/09/CEDAW-General-Recommendation-No.-19-Violence-againstWomen.pdf
5 No. 190 Convention of ILO. Ανακτήθηκε 29 Σεπτεμβρίου, 2020, από:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
6 Βία και παρενόχληση στην εργασία: Η Μ. Σαμίου μιλά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για την εκστρατεία «Ποτέ και Πουθενά». Ανακτήθηκε 31
Ιουλίου, 2020, από: https://www.actionaid.gr/enhmerwsou/h-drasi-mas-sta-media/via-kai-parenohlisi-stin-ergasia-i-m-samiou-milasto-ape-mpe-gia-tin-ekstrateia-pote-kai-pouthena/
7 European Union’ s Council Decision authorising Member States to ratify, in the interest of the European Union, the Violence and
Harassment Convention, 2019 of the International Labor Organization. Ανακτήθηκε 30 Ιουλίου, 2020, από:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5442-2020-INIT/en/pdf
8 Νόμος 4531/2018. Ανακτήθηκε 29 Σεπτεμβρίου, 2020, από: https://www.e-nomothesia.gr/oikogeneia/nomos-4531-2018-phek-62a5-4-2018.html
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ασφάλειας των εργαζομένων και της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τη μεταχείριση στην εργασία, και τη θέσπιση μέτρων για τη
διασφάλιση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών
και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης.
Με την πάροδο των ετών, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε σημαντικά νομοθετικά κείμενα και
κατευθυντήριες οδηγίες για τη διασφάλιση ευπρεπών συνθηκών εργασίας και ίσης
μεταχείρισης, όπως η Oδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη
θέσπιση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία9,η Oδηγία
2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά
με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και
γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης10, καθώς και το Στρατηγικό Πλαίσιο της ΕΕ για
την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2014-2020, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της
εφαρμογής των υφιστάμενων κανόνων για την ασφάλεια και την υγεία11.
Ακόμη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέθεσε τον Σεπτέμβριο του 2018 ψήφισμα σχετικά με
μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της εσκεμμένης ηθικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής
παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και την πολιτική ζωή στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εν λόγω ψήφισμα καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση
για την καταπολέμηση της εσκεμμένης ηθικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής
παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και να την συμπεριλάβει σε έναν επικαιροποιημένο και
ολοκληρωμένο ορισμό της παρενόχλησης. Επιπρόσθετα, τονίζει την επείγουσα ανάγκη να
κατανοήσουν τα Κράτη Μέλη, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οργανώσεις εργοδοτών
και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα στην καταγγελία
περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης και, ως εκ τούτου, να προσφέρουν πλήρη στήριξη και
ενθάρρυνση στα άτομα που καταγγέλλουν τέτοια περιστατικά. Είναι αποφασιστικής σημασίας
τα Κράτη Μέλη να επενδύσουν στην κατάρτιση επιθεωρητών εργασίας, σε συνεργασία με
ειδικούς ψυχολόγους, και να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες και οι οργανώσεις προβλέπουν
ειδικευμένη επαγγελματική και ψυχολογική υποστήριξη για τα θύματα12.

9

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32000L0078.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0054
11 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=151.
12 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της
ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ΕΕ [2018/2055(INI)].
Ανακτήθηκε 30 Ιουλίου, 2020, από: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0331_EL.html
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Σε ό,τι αφορά το ελληνικό νομικό πλαίσιο για τη σεξουαλική παρενόχληση, θα πρέπει να
αναφέρουμε τον Νόμο υπ’ αριθμ. 3896/201013 που προσάρμοσε την εθνική νομοθεσία στην
Οδηγία 2006/54/ΕΕ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης
ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης14. Ο Νόμος αυτός αντικατέστησε
τον Nόμο υπ’ αριθμ. 3488/200615, ο οποίος ήταν ο πρώτος ελληνικός νόμος για τη σεξουαλική
παρενόχληση.
Με τον Νόμο υπ’ αριθμ. 3896/2010 (Άρθρο 2 δ), η σεξουαλική παρενόχληση ορίζεται ως «κάθε
μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού
χαρακτήρα, με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως με
τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού
περιβάλλοντος». Πέραν αυτού, η σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και οποιαδήποτε λιγότερο
ευνοϊκή μεταχείριση που οφείλεται στην ανοχή ή στην απόρριψη αυτής της συμπεριφοράς,
συνιστά πράξη διάκρισης λόγω φύλου και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται (Άρθρο 3 παρ. 2). Η
σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να εκδηλωθεί στον χώρο εργασίας από τον εργοδότη ή έναν
συνάδελφο σε βάρος άλλου υπαλλήλου. Η παραβίαση του Νόμου παρέχει στο θύμα το δικαίωμα
να διεκδικήσει πλήρη αποζημίωση, η οποία θα καλύπτει κάθε είδους ζημία που υπέστη, καθώς
και την ηθική βλάβη, ενώ στον εργοδότη επιβάλλεται πρόστιμο για παραβίαση της εργατικής
νομοθεσίας (Άρθρο 23, παρ. 1 και 2).
Ο εργαζόμενος που έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση από τον εργοδότη έχει το δικαίωμα
να θεωρήσει ότι η συμπεριφορά του συνιστά δυσμενή μεταβολή των συνθηκών εργασίας του, η
οποία οδηγεί στην άμεση καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη (με όλες τις
νομικές συνέπειες που απορρέουν από την ανωτέρω καταγγελία). Δικαιούται επίσης να αξιώσει
την καταβολή αποζημίωσης απόλυσης από τον εργοδότη. Από την άλλη πλευρά, η απόλυση
ενός εργαζομένου λόγω της άρνησής του να ενδώσει στη σεξουαλική παρενόχληση του
εργοδότη είναι άκυρη, γεγονός που συνεπάγεται ότι ο απολυμένος εργαζόμενος διατηρεί τα
δικαιώματά του από τη σχέση εργασίας που έχει συνάψει16.

Νόμος 3896/2010. Ανακτήθηκε 30 Ιουλίου, 2020, από: https://www.taxheaven.gr/law/3896/2010
Oδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των
ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης. Ανακτήθηκε 30 Ιουλίου, 2020,
από: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0054
15 Με σκοπό την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2002/73/EΕ.
16Ρόζου
Αθανάσιος, Η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία. 2017. Ανακτήθηκε 30 Ιουλίου, 2020, από:
https://www.nomikosodigos.info/guide/simple-legal/893-sexual-harassment-at-work
13
14
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Το Άρθρο 24 του προαναφερθέντος νόμου μετατοπίζει το «βάρος της απόδειξης» στον
φερόμενο ως δράστη, όταν υπάρχει εκ πρώτης όψεως περίπτωση διάκρισης. Με άλλα λόγια,
εναπόκειται στον κατηγορούμενο να αποδείξει ενώπιον του δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας
αρχής ότι δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.
Σύμφωνα με το Άρθρο 25, παρ. 1 και 10 του προαναφερθέντος νόμου, το θύμα έχει το δικαίωμα
να καταγγείλει το περιστατικό στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας – Σ.ΕΠ.Ε.17 και στον Συνήγορο
του Πολίτη18. Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι η αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής
του Νόμου.
Όπως ορίζεται στο Άρθρο 22, παρ. 2 του ίδιου νόμου, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων
που δικαιολογούν σχετικό έννομο συμφέρον μπορούν, κατόπιν συναίνεσης του θιγόμενου από
παραβάσεις του παρόντος νόμου, να ασκούν στο όνομά του προσφυγή ή/ και να παρεμβαίνουν
προς υπεράσπισή του ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών ή δικαστικών αρχών.
Αναφορικά με τις ποινικές διαδικασίες, το πρόσωπο που υπήρξε θύμα σεξουαλικής
παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας του μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην οποία να
δηλώνει ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος του το αδίκημα της παραβίασης της γενετήσιας
αξιοπρέπειας (Άρθρο 337 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα). Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του
προαναφερθέντος άρθρου, επιβάλλεται αυστηρότερη ποινή όταν το έγκλημα διαπράττεται κατά
προσώπου που εξαρτάται εργασιακά από τον δράστη ή όταν γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης
η ανάγκη ενός ατόμου να εργαστεί.
Πρόσφατα, θεσπίστηκε ο Νόμος υπ’ αριθμ. 4604/2019, ο οποίος αποσκοπεί στην προώθηση
της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, της πρόληψης και της καταπολέμησης της έμφυλης βίας.
Ο νέος Νόμος υιοθετεί κατά κύριο λόγο τους ορισμούς της βίας σύμφωνα με τη Σύμβαση της
Κωνσταντινούπολης, και αναγνωρίζει τη βία στην εργασία ως «κάθε επιθετική συμπεριφορά,
σωματική, ψυχολογική ή λεκτική βία λόγω φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας
φύλου, εντός εργασιακού χώρου, κατά τη διάρκεια και εξ αφορμής της εργασίας» και ορίζει τους
κεντρικούς, περιφερειακούς και τοπικούς μηχανισμούς και φορείς για την πραγμάτωση της
ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Σε κεντρικό επίπεδο, στην Ελλάδα, οι μηχανισμοί
περιλαμβάνουν τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, το

17
18

https://www.sepenet.gr/liferayportal/odegies-gia-katangelia
https://www.synigoros.gr/?i=equality.el
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Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες των υπουργείων για
την ισότητα των φύλων και τον Συνήγορο του Πολίτη19.
Όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα, το άτομο που είναι θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο
που εργάζεται, μπορεί να καταγγείλει το περιστατικό στην επιθεώρηση εργασίας ή στον
Συνήγορο του Πολίτη, καθώς και στην αστυνομία, δεδομένου ότι διαπράττεται το αδίκημα της
παραβίασης της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Επιπλέον, το θύμα μπορεί να αναφέρει το
περιστατικό στο εργατικό συνδικάτο που ανήκει ή να ζητήσει συμβουλές και υποστήριξη από
την τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και
Ισότητας των Φύλων (πρώην Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων) ή από το Κέντρο Ερευνών
για την Ισότητα των Φύλων, καθώς και από πολυάριθμες ΜΚΟ που προσφέρουν στήριξη στα
θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης. Το θύμα, από την πλευρά του, μπορεί σε κάθε περίπτωση
να προσφύγει στο δικαστήριο και να διεκδικήσει αποζημίωση για την ηθική ή οποιαδήποτε άλλη
βλάβη που υπέστη (άρθρα 57, 59, 914 και 932 του Αστικού Κώδικα).
2. 2 ΕΡΕΥ ΝΕΣ , ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΕΙ Σ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

Η Ελλάδα αποτελεί μία χώρα που έχει διεξαγάγει ολιγάριθμες και παρωχημένες έρευνες για τη
σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Η μόνη εκτεταμένη έρευνα που
πραγματοποιήθηκε ποτέ για το φαινόμενο αυτό στην Ελλάδα ήταν το 2004 υπό την επίβλεψη
του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας20. Ο πληθυσμός που ερευνήθηκε περιλάμβανε
αποκλειστικά γυναίκες και για την ακρίβεια, 1.200 γυναίκες ηλικίας άνω των 18 ετών. Το δείγμα
ελήφθη από μεγάλα και μικρά αστικά κέντρα καθώς και από το νησί της Κρήτης. Τα
αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
Το 10% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι είχαν προσωπική εμπειρία
σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Αυτό συνέβαινε πιο συχνά σε γυναίκες
ηλικίας από 16 έως 25 ετών (57,5%) σε σύγκριση με τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Οι
μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης που αναφέρθηκαν από τα θύματα σχετίζονταν με
ανεπιθύμητη επαφή ή άγγιγμα, προκλητικές χειρονομίες, φορτική πίεση για έξοδο-ραντεβού,
πίεση για σύναψη σχέσης και αστεία με σεξουαλικό περιεχόμενο. Οι δράστες είναι στη
συντριπτική τους πλειοψηφία άνδρες (97%) και στις περισσότερες περιπτώσεις, κατέχουν

Νόμος 4604/2019. Ανακτήθηκε 30 Ιουλίου, 2020, από: https://www.e-nomothesia.gr/autodioikese-demoi/nomos-4604-2019-phek50a-26-3-2019.html
20 Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ). Η Σεξουαλική Παρενόχληση στους Χώρους Εργασίας. 2004. Ανακτήθηκε 30
Ιουλίου, 2020 από: https://www.kethi.gr/ereunes-meletes/i-sexoyaliki-parenohlisi-kata-ton-gynaikon-stoys-horoys-ergasias.
19
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ανώτερη θέση στην επιχείρηση από τις γυναίκες-θύµατα. Πρόκειται κυρίως για διευθυντές
(45%), άμεσα προϊστάμενους (18,3%), συναδέλφους (15,8%) και πελάτες (14,2%). Το 36,7%
των θυμάτων δήλωσε ότι η παρενόχληση συνέβη μόνο μία φορά από το συγκεκριμένο πρόσωπο,
ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπήρχαν άλλα πρόσωπα παρόντα, πέραν του δράστη
και του θύματος, κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η
διοίκηση της εταιρείας δεν είχε αντιληφθεί το γεγονός (67,5%) αλλά ακόμη και στις περιπτώσεις
που η σεξουαλική παρενόχληση είχε γίνει αντιληπτή από τη διοίκηση, οι ιθύνοντες δεν έλαβαν
κανένα προληπτικό μέτρο (56,7%). Σε αυτό το σημείο, αξίζει να επισημανθεί ότι ακόμη και στις
περιπτώσεις όπου η διοίκηση έλαβε μέτρα, τα μέτρα αυτά είχαν αρνητικές συνέπειες κυρίως στο
θύμα και όχι στον θύτη (στο 30,8% των περιπτώσεων υπήρξε απόλυση). Συνεχίζοντας, στο
44,2% των περιπτώσεων, οι συνάδελφοι των γυναικών είχαν αντιληφθεί το γεγονός, αλλά δεν
αντέδρασαν με κανέναν τρόπο (92,5%). Οι περισσότερες γυναίκες που είχαν στο παρελθόν
υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας, έπαψαν να εργάζονται στο
συγκεκριμένο περιβάλλον είτε επειδή παραιτήθηκαν (86,2%) είτε επειδή απολύθηκαν (8,5%).
Σε ό,τι αφορά την αντίδραση των θυμάτων, στις περισσότερες περιπτώσεις, μίλησαν ευθέως με
τον δράστη ζητώντας του να σταματήσει (42,5%), ενώ το 37,5% των θυμάτων σεξουαλικής
παρενόχλησης προτίμησε να παραιτηθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν το θύμα ζήτησε
από τον δράστη να σταματήσει αυτή τη συμπεριφορά, ο τελευταίος σταμάτησε (75,7%), αν και
στο 14,9% των περιπτώσεων η παρενοχλητική συμπεριφορά συνεχίστηκε. Επιπρόσθετα, οι
γυναίκες-θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης εμπιστεύονται τη δυσάρεστη εμπειρία στους
φίλους τους (48,3%) και σε μέλη της οικογένειάς τους (45%). Το 20% συζητά για την
παρενόχληση με συναδέλφους και το 11,7% ζητά βοήθεια από τη διοίκηση της επιχείρησης.
Τέλος, το 32,5% των θυμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας απάντησε ότι
γνωρίζει και άλλη γυναίκα εργαζόμενη που έχει υποστεί τέτοιου είδους παρενόχληση στον ίδιο
χώρο και μάλιστα από το ίδιο άτομο.
Ακόμη, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο της έκθεσης, οι αρχές που είναι αρμόδιες
για την αντιμετώπιση περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας είναι ο
Συνήγορος του Πολίτη και το Σώμα Επιθεώρηση Εργασίας. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να
μνημονεύσουμε την έκθεση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του 201721, σύμφωνα με την
οποία καταγγέλθηκαν μόνο τρία περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Έκθεση Πεπραγμένων Σ.ΕΠ.Ε Έτους 2017. Ανακτήθηκε 30 Ιουλίου, 2020 από:
https://www.ypakp.gr/uploads/docs/11919.pdf.
21
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Από αυτές τις υποθέσεις, μόνο η μία εκδικάστηκε από τα αρμόδια δικαστήρια, η δεύτερη
επιλύθηκε με εξωδικαστικό συμβιβασμό, ενώ στην τρίτη, επιβλήθηκε πρόστιμο στον δράστη.
Στην ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 201822, περιγράφηκε ένα περιστατικό
σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας προκειμένου να προωθηθεί ο τρόπος
λειτουργίας του Συνηγόρου. Πιο συγκεκριμένα, αφορούσε μία γυναίκα που προσέφυγε στο
Σ.ΕΠ.Ε., διότι δέκα (10) ημέρες μετά την πρόσληψη της, ο εργοδότης της προέβη σε μία άσεμνη
χειρονομία σε βάρος της. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ενώπιον της Επιθεώρησης
Εργασίας, παρέστη και εκπρόσωπος του Συνηγόρου του Πολίτη. Ο εργοδότης παραδέχτηκε ότι
έκανε τη σχετική χειρονομία, αλλά, όπως δήλωσε, δεν ήθελε να την παρενοχλήσει σεξουαλικά,
ενώ η πράξη του στόχευε να την ενθαρρύνει στη νέα της εργασία. Ο Συνήγορος του Πολίτη
απεφάνθη ότι η ενέργεια του εργοδότη ήταν αναμφίβολα περιστατικό σεξουαλικής
παρενόχλησης έναντι της εργαζόμενης και εισηγήθηκε στο ΣΕΠΕ την επιβολή προστίμου προς
την επιχείρηση, το οποίο και επιβλήθηκε.
Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε από φοιτητές του Τεχνολογικού Ιδρύματος Κρήτης με
θέμα τη σεξουαλική παρενόχληση κατά μεταναστριών που εργάζονται ως οικιακές βοηθοί σε
ιδιωτικές κατοικίες, στην οποία συμμετείχαν 116 γυναίκες (κυρίως από την Αλβανία, τη Ρωσία
και τη Ρουμανία), το 9,6 % ισχυρίστηκε ότι τους έχει ασκηθεί ψυχολογική πίεση ή εκβιασμός
από τον εργοδότη τους με απώτερο σκοπό τη σεξουαλική του ικανοποίηση. Στην έρευνα,
τονίζεται επίσης ότι οι γυναίκες μικρότερης ηλικίας και χαμηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης και
αυτοπεποίθησης πέφτουν συχνότερα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης. Η έρευνα καταλήγει
στο συμπέρασμα ότι ένα σημαντικό αντίμετρο είναι ο αποτελεσματικός χειρισμός του
καθεστώτος «παράνομης» παραμονής των μεταναστών και της αδήλωτης φύσης της εργασίας
τους, καθώς σε πολλές περιπτώσεις, το γεγονός αυτό καθιστά τις μετανάστριες απρόθυμες να
προστατευθούν από την καταχρηστική συμπεριφορά του εργοδότη και να καταγγείλουν τέτοια
περιστατικά στις αρχές23.
Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Humans
Right Watch), γυναίκες και κορίτσια περιέγραψαν περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Ετήσια έκθεση για το έτος 2018. Ανακτήθηκε 30 Ιουλίου, 2020, από:
https://www.synigoros.gr/?i=stp.el.annreports.559223.
23 ΚΕΦΑΛΑΚΗ Μ., ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ Β., ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗ AIK., Πτυχιακή Εργασία για τη Σεξουαλική Παρενόχληση
Μεταναστριών σε κατ’ οίκον απασχόληση, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, 2014. Ανακτήθηκε 25 Σεπτεμβρίου, 2020,
από:
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/seyp/ker/2014/KefalakiMaria,ManolarakiVasiliki,BraoudakiAikaterini/attached-document1456994870-6791-15592/KefalakiMaria_ManolarakiVasiliki_BraoudakiAikaterini2014.pdf
22
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ένα επίμονο αίσθημα ανασφάλειας ότι οι αρχές δεν ανταποκρίνονται στις καταγγελίες τους και
δεν λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εγγυηθούν την ασφάλειά τους24.
Αναφορικά με την έμφυλη βία, οι ερευνητικές εκθέσεις αποκαλύπτουν ότι η βία κατά των
γυναικών εμφανίζεται με υψηλή συχνότητα σε διάφορες μορφές. Για παράδειγμα, σύμφωνα με
μία έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα τις σεξουαλικές
επιθέσεις, το 83,4% των γυναικών και των ανδρών αναφέρει ότι η ΕΕ θα πρέπει να δώσει
προτεραιότητα στην καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών. Με βάση τα
στοιχεία της έρευνας, το 20,2% των Ελληνίδων και το 11,5% των Ελλήνων συμφώνησε ότι η
σεξουαλική παρενόχληση κατά των γυναικών είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ελλάδα25.
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (FRA) το 2014, η οποία βασίστηκε σε συνεντεύξεις με 42.000 γυναίκες στα 28 κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), περίπου το 45%-55% των γυναικών στην ΕΕ-28 έχουν
υποστεί σεξουαλική παρενόχληση από την ηλικία των 15 ετών. Από τις γυναίκες αυτές, το 32%
υπέδειξε ως δράστη άτομο από το επαγγελματικό περιβάλλον, όπως για παράδειγμα, έναν
συνάδελφο, τον προϊστάμενο ή έναν πελάτη. Στην έρευνα, υπογραμμίστηκε ο σπουδαίος ρόλος
που καλούνται να επιτελέσουν οι οργανώσεις των εργοδοτών και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
στην προώθηση της ενημέρωσης σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση και την ενθάρρυνση
των γυναικών προκειμένου να καταγγέλλουν σχετικά περιστατικά26.
Στις Εκθέσεις των Χωρών για τις Πρακτικές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το έτος 2019, το
Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αναφέρθηκε στη νέα νομοθεσία που εισήγαγε η Ελλάδα τον
Μάρτιο του 2019, η οποία αποσκοπούσε στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην πολιτική
και τις επιχειρήσεις και στην τυποποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται σε κρατικούς ξενώνες
σε θύματα έμφυλης βίας, καθώς και στο γεγονός ότι βάσει του νέου ποινικού κώδικα, οι ποινικές
κυρώσεις για σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να φθάσουν έως και τα τρία χρόνια φυλάκισης,
με τις αυστηρότερες ποινές να επιβάλλονται στους δράστες που εκμεταλλεύονται τη θέση
εξουσίας που κατέχουν ή την ανάγκη του θύματος για απασχόληση. Η αντίστοιχη ποινή

Gender-based violence in Greece report. SAFER – REC project. Ανακτήθηκε 31 Ιουλίου, 2020, από:
http://gendersafer.eu/sites/default/files/2019-11/Greece.National_Report_0.pdf.
25
Gender-based violence in Greece report. SAFER – REC project. Ανακτήθηκε 31 Ιουλίου, 2020, από:
http://gendersafer.eu/sites/default/files/2019-11/Greece.National_Report_0.pdf.
26 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), Βία κατά των γυναικών: πανευρωπαϊκή έρευνα, Τα
αποτελέσματα με μια ματιά.2014. Ανακτήθηκε 25 Σεπτεμβρίου, 2020, από: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vawsurvey-at-a-glance-oct14_el.pdf.
24
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φυλάκισης που προβλεπόταν υπό το προηγούμενο νομικό πλαίσιο κυμαινόταν από δύο μήνες
έως πέντε έτη27.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν
περαιτέρω έρευνες για τη σεξουαλική παρενόχληση, γίνεται εύκολα αντιληπτό το ερευνητικό
κενό που υπάρχει σχετικά με το εν λόγω φαινόμενο στη χώρα μας.
Βέβαια, έχει πραγματοποιηθεί ένας σημαντικός αριθμός αναλύσεων σχετικά με την ισότητα των
φύλων στην ελληνική αγορά εργασίας με θέμα τα υφιστάμενα κενά και τις ανισότητες που
επικρατούν. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι συντάκτες μίας έκθεσης, «τα ζητήματα
έμφυλης ισότητας έχουν περιθωριοποιηθεί στον δημόσιο λόγο και στις επίσημες διαδικασίες
χάραξης πολιτικής μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2009». Όπως σημειώνει η συντάκτρια,
Νέλλη Καμπούρη, παρά τα βήματα που έχουν υλοποιηθεί σχετικά με τη νομική προστασία των
γυναικών από τις διακρίσεις στον χώρο εργασίας, η εκπροσώπηση των γυναικών εξακολουθεί
να είναι περιορισμένη στις πολιτικές διαδικασίες, ενώ οι απαιτήσεις που αφορούν τα δικαιώματά
τους παραβλέπονται28.
Πρόσφατα, η εταιρεία επικοινωνιών και ψηφιακών τεχνολογιών Vodafone, το Alba Graduate
Business School και η ΜΚΟ Women on Top, δημοσίευσαν τα αποτελέσματα της έρευνας
“Breaking the Glass Ceiling” σχετικά με τη θέση των γυναικών και την έκταση των έμφυλων
διακρίσεων στις επιχειρήσεις. Μεταξύ πολλών και ενδιαφερόντων αποτελεσμάτων, η έρευνα
κατέδειξε ότι υπάρχουν περιορισμένες γνώσεις σχετικά με το τι ορίζεται ως σεξουαλική
παρενόχληση στον χώρο εργασίας και μόλις το 30% των επιχειρήσεων προσφέρουν
προγράμματα εκπαίδευσης των εργαζομένων για την πρόληψη της βίας και της σεξουαλικής
παρενόχλησης29.
Μία άλλη έρευνα αφορούσε το φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης (mobbing) στον χώρο
εργασίας του τομέα της υγείας, το οποίο αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την
ψυχική και συναισθηματική ισορροπία των εργαζομένων και την εύρυθμη λειτουργία των
οργανισμών. Σε αυτή την έρευνα, οι ερευνητές Αριστοτέλης Κοΐνης και Μαρία Σαρίδη τόνισαν
πόσο σημαντικό είναι να εκπαιδεύονται οι προϊστάμενοι των τμημάτων, για να γνωρίζουν πώς

US Department of State, 2019 Country Reports on Human Rights Practices. Ανακτήθηκε 31 Ιουλίου, 2020, από:
https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/greece/
28 KAMBOURI N. Gender Equality in the Greek labour market – The gaps narrow, inequalities persist. Friedrich Ebert Stiftung. 2013.
Ανακτήθηκε 30 Ιουλίου, 2020, από: https://library.fes.de/pdf-files/id/09822.pdf .
29 Breaking the glass ceiling. 2020. Ανακτήθηκε 25 Σεπτεμβρίου, 2020, από: https://www.vodafone.gr/vodafone-ellados/digital-pressoffice/deltia-typou/20200619-breaking-the-glass-ceiling-i-ereuna-tis-vodafone-xekina-ti-syzitisi-gia-ti-thesi-ton-gynaikon-stisepicheiriseis-kai-tis-prooptikes-veltiosis-tis/
27
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να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα εργασιακής παρενόχλησης, καθώς και να διοργανώνουν
σεμινάρια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τους εργαζόμενους αλλά και ομάδες
αυτοβοήθειας με στόχο την επανένταξη ατόμων που έχουν υποστεί ηθική παρενόχληση30.
Σε ό,τι αφορά την έρευνα και τις κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής
παρενόχλησης, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (που πλέον έχει μετονομαστεί σε
Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων) δημοσίευσε το 2011 έναν
οδηγό, ο οποίος περιλαμβάνει έρευνα σχετικά με τους παράγοντες που προκαλούν την έμφυλη
βία, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε
κακοποιημένες γυναίκες. Οι συμβουλές που παρέχονται στις εργαζόμενες γυναίκες είναι, μεταξύ
άλλων, να αντιδράσουν ήρεμα αλλά δυναμικά σε περίπτωση σεξουαλικής παρενόχλησης, να
τηρούν αποδεικτικά στοιχεία, να μιλούν σε ανθρώπους που εμπιστεύονται το συντομότερο
δυνατόν και να μην κατηγορούν τον εαυτό τους ή να προσπαθούν να βρουν δικαιολογίες για την
παρενοχλητική συμπεριφορά των άλλων. Επιπλέον, θα πρέπει να μη διστάζουν να απευθυνθούν
στο εργατικό σωματείο που υπάγονται, στην επιθεώρηση εργασίας, σε κέντρα συμβουλευτικής
για γυναίκες ή σε έναν δικηγόρο για να λάβουν νομικές συμβουλές εάν ο δράστης επιμένει να
επιδεικνύει παρενοχλητική συμπεριφορά31.
Εκτός από αυτόν τον οδηγό, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων δημοσίευσε ένα
εγχειρίδιο συμβουλευτικής με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και την ικανότητα διαχείρισης
περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας των εργαζόμενων γυναικών, των
εργοδοτών και των φορέων που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη και την καταπολέμηση
αυτού του φαινομένου, όπως δημόσιες υπηρεσίες, εργατικά σωματεία, συμβουλευτικά κέντρα
και γυναικείες οργανώσεις. Ο οδηγός περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον όρο
«σεξουαλική παρενόχληση», τις αρμόδιες αρχές, πρακτικές συμβουλές για τους/τις
εργαζόμενους/ες, τους/τις εργοδότες/ριες και τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τον
βέλτιστο τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος, καθώς και ένα πρότυπο εντύπου υποβολής
καταγγελίας τέτοιων περιστατικών32. Πιο συγκεκριμένα, στο εγχειρίδιο συμβουλευτικής,
προτείνεται να συναφθούν συγκεκριμένες συμφωνίες μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών για

Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης. 2013. Ανακτήθηκε 31 Ιουλίου, 2020, από: http://journal-ene.gr/wpcontent/uploads/2013/11/mobbing_ergosiako_xoro.pdf .
31 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Οδηγός Συμβουλευτικής για τη Βία. 2011. Ανακτήθηκε 31 Ιουλίου, 2020, από:
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/07/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%92%CE%99%CE%91.pdf
32 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Εγχειρίδιο Συμβουλευτικής προς Εργαζόμενες, Εργοδοσία και Κοινωνικούς Φορείς.
2011. Ανακτήθηκε 30 Ιουλίου, 2020, από: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/EGXEIRIDIOSYMBOULEYTIKIS.pdf
30
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το πώς πρέπει να χειρίζονται τις υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης. Ακόμη, συνιστάται στις
γυναίκες να μοιράζονται το πρόβλημά τους με τις αρμόδιες αρχές που μπορούν να τους
προσφέρουν βοήθεια, ενώ στους φορείς που έχουν ευθύνη για δράση (π.χ. επιθεώρηση
εργασίας, συμβουλευτικό κέντρο, σωματείο κτλ.) παρέχονται οδηγίες για το πώς πρέπει να
μιλήσουν στο θύμα, να το ενθαρρύνουν να καταγγείλει το περιστατικό και να αντιμετωπίσουν το
πρόβλημά του με διακριτικότητα και ευαισθησία.
Μία άλλη ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ήταν το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης "USVReact". Το εν
λόγω πρόγραμμα, εισήγαγε το θέμα της σεξουαλικής βίας και της παρενόχλησης στο
πανεπιστήμιο (καθώς υλοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο της Αθήνας) προκειμένου να
εντοπιστούν τα θεσμικά κενά, καθώς και οι γενικές στάσεις του πανεπιστημιακού προσωπικού
και των φοιτητών/ριών για το πρόβλημα αυτό. Οι συμμετέχοντες/ουσες ανέφεραν ότι η σιωπή
γύρω από το πρόβλημα της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας αντικατοπτρίζει ευρύτερες
πολιτισμικές στάσεις όσον αφορά την αποκάλυψη τέτοιων υποθέσεων είτε στον χώρο εργασίας
είτε στην οικογένεια33.
Αναμφίβολα, η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο στην πρόληψη και την
αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας σε σύγκριση με το παρελθόν.
Αυτό γίνεται εύκολα φανερό εάν συγκριθούν τα σύγχρονα νομοθετικά και λειτουργικά
συστήματα με αυτά που περιγράφονται στις επίσημες εκθέσεις στις αρχές της δεκαετίας του
2000. Για παράδειγμα, όπως ανέφερε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στην εθνική
έκθεση για την εφαρμογή της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου το 1999, οι γυναίκες δεν
προστατεύονται επαρκώς σε περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας,
ιδίως στον ιδιωτικό τομέα και για τον λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία μία ειδική νομοθετική ρύθμιση
για τη ΣΠ34. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2004, το ίδιο συμπέρασμα παρουσιάστηκε στην έκθεση
που δημοσίευσε η ιρλανδική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη σεξουαλική
παρενόχληση στον χώρο εργασίας στα κράτη μέλη της ΕΕ. Την εποχή εκείνη, η Ελλάδα δεν
διέθετε καν νομοθεσία που να αφορά τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας ή ειδικά
μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από ενδεχόμενη θυματοποίηση35. Επομένως,

33Έκθεση

του Προγράμματος Εκπαίδευσης USVReact. Ανακτήθηκε 31 Ιουλίου, 2020, από: http://usvreact.eu/wpcontent/resources/panteion_pte_gr.pdf .
34 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, GREECE NATIONAL REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE BEIJING
PLATFORM
FOR
ACTION.
1999.
Ανακτήθηκε
31
Ιουλίου,
2020,
από:
https://www.un.org/womenwatch/daw/followup/responses/greece.pdf
35 REPORT ON SEXUAL HARASSMENT IN THE WORKPLACE IN EU MEMBER STATES.2004. Ανακτήθηκε 31 Ιουλίου, 2020,
από: http://www.justice.ie/en/JELR/SexualHrrsmtRpt.pdf/Files/SexualHrrsmtRpt.pdf
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συνάγεται εύλογα το συμπέρασμα ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα βήματα για την ενίσχυση
της πρόληψης και της αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος.
2. 3 ΑΝΤΙ ΔΡ ΑΣΕΙ Σ ΑΠΕΝ ΑΝΤΙ ΣΤΟ ΦΑΙ ΝΟ ΜΕΝΟ ΚΑΙ Ι ΣΤΟ ΡΙ ΕΣ ΕΠΙ ΤΥΧΙ ΑΣ

Ο πίνακας που ακολουθεί παρατίθενται ορισμένες καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση της ΣΠ
στον χώρο εργασίας:
Καλή πρακτική
«Δεν ανεχόμαστε τη
σεξουαλική
παρενόχληση στο
χώρο εργασίας»:
εγχειρίδιο
συμβουλευτικής προς
εργαζόμενες,
εργοδοσία και
κοινωνικούς φορείς

Παρακολούθηση των
εκθέσεων για
σεξουαλική
παρενόχληση στον
χώρο εργασίας

Ανώνυμη καταγγελία

Περιγραφή
Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει
πληροφορίες σχετικά με το
φαινόμενο, κατευθυντήριες
οδηγίες για την αντιμετώπιση του
φαινομένου,
συμπεριλαμβανομένων των
δημοσίων αρχών στις οποίες
μπορεί ένα άτομο να απευθυνθεί
και να ζητήσει πληροφορίες
σχετικά με το νομικό πλαίσιο,
καθώς και οδηγίες για τους
εργοδότες.
Ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ)
είναι η αρμόδια αρχή για την
εξέταση καταγγελιών
σεξουαλικής παρενόχλησης,
μεταξύ άλλων, στο εργασιακό
περιβάλλον του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα και τη διενέργεια
διαμεσολάβησης. Στα
ενημερωτικά δελτία και τις
ετήσιες εκθέσεις του, ο ΣτΠ
δημοσιεύει στοιχεία και
υποθέσεις στις οποίες παρενέβη.
Οι εργαζόμενοι μπορούν να
καταγγείλουν οποιοδήποτε
περιστατικό που σχετίζεται με την
ασφάλεια και την υγεία στις
εργασιακές και τις
επαγγελματικές τους σχέσεις. Το

Φορέας υλοποίησης και πηγή
Εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των
Φύλων, 2011:
http://www.isotita.gr/wpcontent/uploads/2017/04/EGXEIRIDIOSYMBOULEYTIKIS.pdf

Ο Συνήγορος του Πολίτη
Έκθεση με τίτλο «Η εμπειρία του
Συνηγόρου του Πολίτη στο θέμα της
σεξουαλικής παρενόχλησης (2006-2010)»:
https://www.synigoros.gr/resources/8894_
1_sexualharassment.pdf
Ετήσια έκθεση για την ίση μεταχείριση:
https://www.synigoros.gr/resources/docs/e
e_im_2019_el.pdf

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ανώνυμη καταγγελία:
https://apps.sepenet.gr/portal/anonymous
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«Εξάλειψη των
περιπτώσεων
παρενόχλησης και
καταπίεσης στον χώρο
εργασίας»: Οδηγίες
προς ναυτιλιακές
εταιρείες
Πρωτοβουλίες που
ανέλαβαν οι κοινωνικοί
εταίροι για την
αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης και την
αποτελεσματική
συμμετοχή στον
κοινωνικό διάλογο

πρόσωπο που υποβάλει
καταγγελία μπορεί επίσης να
ζητήσει να διενεργηθεί
επιθεώρηση κατά τη διάρκεια
συγκεκριμένων ωρών,
αναφέροντας απλώς τον λόγο.
Οδηγίες που επεξηγούν τι είναι η
παρενόχληση και η καταπίεση,
τις διάφορες πτυχές αυτών των
φαινομένων, την ανάγκη
εκπαίδευσης του προσωπικού και
επικοινωνίας με τους
εργαζόμενους και σχετικές
μελέτες περίπτωσης.
Θεματικές μελέτες, έγγραφα
πολιτικής, επισκέψεις μελέτης και
εργαστήρια με θέμα τις
διακρίσεις στον χώρο εργασίας
μεταξύ βασικών ενδιαφερόμενων
φορέων στην Ελλάδα.

«Μαζί στη Γνώση»

Εκπαιδεύσεις δημιουργικής
ηγεσίας

“EMBRACIVEEmbracing diversity
and fostering inclusion
in the workplace”.

Το έργο στοχεύει στην
προώθηση της διαφορετικότητας
στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα
και την Κύπρο εστιάζοντας στην
ανάγκη δημιουργίας πρακτικών
κατά των διακρίσεων
συμπεριλαμβανομένου του
ζητήματος της σεξουαλικής
παρενόχλησης. Στο πλαίσιο του
έργου, θα αναπτυχθεί μία
«εργαλειοθήκη» καθώς και ένας
οδηγός για τους εργοδότες, τους

Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας & Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
Εργαζομένων στις Μεταφορές:
https://www.etf-europe.org/wpcontent/uploads/2018/09/Guidelines-toshipping-companies-GR.pdf
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ
και εργοδοτικές ενώσεις ΣΕΤΕ, ΓΣΕΒΕΕ,
ΣΕΒ, ΕΣΕΕ. 2014-2015:
https://imegsevee.gr/en/projects/initiativesundertaken-by-the-social-partners-forrestoring-trust-and-strengthening-theireffective-participation-in-the-socialdialogue/.
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
(ΣΕΒ) και Alba Graduate Business School:
https://www.sev.org.gr/tomeisdraseon/ergasia-anthropino-kefalaio/koiniekpaideftiki-protovoulia-sev-kai-alba-2/
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
(ΣΕΒ) και λοιποί φορείς.2020:
https://embracive.eu/
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διευθυντές κλπ., ο οποίος θα
δοκιμαστεί πιλοτικά σε 13
επιχειρήσεις.

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Διενεργήθηκε τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική έρευνα με σκοπό τον εντοπισμό των
υφιστάμενων στρατηγικών, αντιλήψεων και κενών στην πρόληψη και την καταπολέμηση της
σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Συγκεκριμένα, εκτός από έρευνα γραφείου,
διεξήχθησαν συνεντεύξεις και μία διαδικτυακή έρευνα με στόχο την παρουσίαση μίας όσο το
δυνατόν πιο ολοκληρωμένης εικόνας της τρέχουσας κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα.
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποσκοπούσε στη διερεύνηση του σχετικού νομικού πλαισίου και
των συναφών διατάξεων, του υφιστάμενου συστήματος υποβολής καταγγελιών, της εμπλοκής
ποικίλων οργανισμών/οργανώσεων στο θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο
εργασίας, καθώς και των καλών πρακτικών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτού του
φαινομένου.
Πιο αναλυτικά, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις εις βάθος με εκπροσώπους δύο
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, εκπροσώπους δύο Ενώσεων Εργοδοτών, εκπροσώπους μίας
ΜΚΟ και έναν/μία εκπρόσωπο της Επιτροπής για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων. Οι εν
λόγω συνεντεύξεις αφορούσαν θέματα όπως η εκτίμηση της έκτασης και του εύρους της
σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, των συνεπειών που έχει στα θύματα, τα μέτρα
που έχουν λάβει οι επιχειρήσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση του φαινομένου, καθώς
και οι υφιστάμενες διαδικασίες υποβολής καταγγελιών για ΣΠ.
Παράλληλα, υλοποιήθηκε διαδικτυακή έρευνα κατά το διάστημα 10 Ιουνίου-10 Σεπτεμβρίου
2020 μέσω της οποίας συγκεντρώθηκαν δεδομένα σχετικά με το επίπεδο ετοιμότητας του
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης όσον
αφορά την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων, τα μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης
του φαινομένου και την παροχή σχετικής επιμόρφωσης. Από τις 203 απαντήσεις που
συνελέγησαν συνολικά, οι 50 ήταν ελλιπείς και, ως εκ τούτου, απορρίφθηκαν, ενώ ελήφθησαν
υπόψη 153 πλήρως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Από το σύνολο των ερωτηθέντων, οι 126
ήταν εργαζόμενοι/ες και οι 27 εργοδότες/ριες.
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4. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
4. 1 ΑΞΙ Ο ΛΟ Γ ΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙ ΑΔΙ ΚΤΥ ΑΚΗΣ ΕΡ Ε ΥΝΑΣ ΓΙ Α ΕΡΓΑΖΟ Μ ΕΝΟ ΥΣ/ ΕΣ
Α. ΔΗΜ Ο Γ ΡΑΦΙ ΚΟ ΠΡΟ ΦΙ Λ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘ ΕΝΤΩΝ/ ΕΙ ΣΩΝ

Από τα συνολικά 126 άτομα από την Ελλάδα που συμπλήρωσαν το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο
για εργαζόμενους/ες, το 84,13% ήταν γυναίκες, το 14,29% ήταν άνδρες και το 0,79% μη δυϊκά
(non-binary) ως προς το φύλο άτομα. Ένα μόνο άτομο δεν θέλησε να απαντήσει στη σχετική
ερώτηση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων/ουσών (43,65%) ήταν ενήλικες νεαρής
ηλικίας (21-30 ετών), το 30,95% ήταν ηλικίας 31-40 ετών και το 19,05% ήταν ηλικίας 41- 50
ετών. Ένα πολύ μικρότερο ποσοστό (5.56%) εξ αυτών ήταν άνω των 50 ετών και ένας/μία
συμμετέχων/ουσα ήταν κάτω των 20 ετών. Η συντριπτική πλειοψηφία (84,92%) επέλεξε την
απάντηση «εργαζόμενος/η» ως επαγγελματική ιδιότητα, ενώ το 15,08% ανέφερε ότι κατέχει
διευθυντική θέση. Όπως αποτυπώνεται στα παρακάτω σχήματα, το μεγαλύτερο μέρος του
δείγματος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και διαμένει στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, την
Αθήνα.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ιδιωτικό

Δημόσιο

Μεικτό

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Πρωτεύουσα

Μεγάλη πόλη

Μικρή πόλη
9%

11%
21%

34%
68%

57%

Όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα, τα περισσότερα άτομα που συμμετείχαν στην
έρευνα δεν προσδιόρισαν με ακρίβεια την οικονομική δραστηριότητα της εταιρείας/οργάνωσης
στην οποία εργάζονται στη σχετική ερώτηση αλλά έδειξαν να προτιμούν την επιλογή «λοιπές
δραστηριότητες». Μερικά άλλα άτομα δήλωσαν ότι εργάζονται στον κλάδο της εκπαίδευσης,
λιγότερα ότι ασχολούνται με επαγγελματικές δραστηριότητες και με τον τομέα της έρευνας και
ελαφρώς λιγότερα με διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες.
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Οικονομική δραστηριότητα της οργάνωσης/εταιρείας των συμμετεχόντων/ουσών

Ποσοστό

Λοιπές δραστηριότητες

24,60%

Εκπαίδευση

23,81%

Επαγγελματικές δραστηριότητες και έρευνα

9,52%

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες

7,94%

Υγεία και κοινωνική εργασία

7,94%

Πολιτισμός, αθλητισμός και ψυχαγωγία

6,35%

Μεταφορές, αποθήκευση και αποστολή

3,97%

Στέγαση και τροφοδοσία

2,38%

Δημιουργία και διάδοση πληροφοριών και δημιουργικών προϊόντων· τηλεπικοινωνίες

2,38%

Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

2,38%

Κατασκευές

2,38%

Δημόσια διοίκηση και άμυνα

1,59%

Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και αερίων καυσίμων

1,59%

Μεταποίηση

1,59%

Εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

0,79%

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

0,79%

Β. ΚΟ Ι ΝΩΝΙ ΚΗ ΣΗΜ ΑΣΙ Α ΤΟ Υ ΦΑΙ ΝΟΜ ΕΝΟ Υ
ΠΑΡΕ ΝΟ ΧΛΗΣΗΣ Σ ΤΟ Ν ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗΣ

ΣΕΞΟ ΥΑΛΙ ΚΗΣ

Αναφορικά με τη συχνότητα της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, προέκυψαν
τρία μοντέλα κατάταξης με βάση τις απαντήσεις των ερωτηθέντων/εισών, όπως απεικονίζεται
στο παρακάτω σχήμα.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ 2

Δεν απάντησε.

11,90%

8,73%

0

10,32%

8,73%

68,25%

12,70%

3,17%

0

14,29%

ΜΟΝΤΕΛΟ 1

Σωματική βία

79,37%

Σεξουαλική παρενόχληση

82,54%

Ψυχολογική βία

ΜΟΝΤΕΛΟ 3

Από το συνολικό δείγμα, τα περισσότερα άτομα ανέφεραν ότι οι μορφές σεξουαλικής
παρενόχλησης που ασκούνται συχνότερα στον χώρο της εργασίας τους αφορούν σεξουαλικές
προτάσεις ή αστεία που τους κάνουν να αισθάνονται προσβεβλημένα (70,63%), ανεπιθύμητα/ες

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου,
το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

21

σεξουαλικά/ές υπονοούμενα/προτάσεις (65,08%), συζητήσεις σχετικά με τη σεξουαλική ζωή
ενός/μίας συναδέλφου (59,52%) και σεξουαλικά σχόλια για την εμφάνιση, τα μέρη του σώματος
ή τα ρούχα ενός ατόμου (59,52%). Λιγότερα από τα μισά άτομα που απάντησαν στη διαδικτυακή
έρευνα επισήμαναν ως τις πιο συχνά ασκούμενες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης στον
χώρο όπου εργάζονται: προσβλητικά σχόλια σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την
ταυτότητα φύλου ενός ατόμου (36,51%), λάγνα και ερωτικά βλέμματα, σφυρίγματα και
προσβλητικές χειρονομίες (34,92%) και διάδοση σεξουαλικών φημών (31,75%). Ακόμα
λιγότεροι/ες ήταν οι ερωτηθέντες/είσες που δήλωσαν ως συχνότερες μορφές σεξουαλικής
παρενόχλησης: προτάσεις για προώθηση στην ιεραρχία/την αύξηση μισθού με αντίτιμο την
παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών (15,87%), διώξεις, επιτήρηση, απειλές (9,52%), προβολή
φωτογραφιών σεξουαλικού περιεχομένου, προτάσεις για την παρακολούθηση πορνογραφικών
ταινιών (5,56%) και άσεμνα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανώνυμες επιστολές
(4,76%). Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2,38% του δείγματος ανέφερε ότι
η/ο εξώθηση/εξαναγκασμός στην πορνεία ή τη σεξουαλική εκμετάλλευση είναι διαδεδομένα
φαινόμενα, ενώ το 1,59% παραδέχθηκε ότι εκδηλώνονται συχνά στον χώρο της εργασίας τους
σεξουαλικές επιθέσεις (βιασμοί). Ένα ποσοστό της τάξης του 3,97% ανέφερε ότι όλες οι
προαναφερθείσες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης είναι διαδεδομένες στον χώρο όπου
εργάζονται. Αντίθετα, το 10,32% του δείγματος υποστήριξε ότι καμία από τις αναφερόμενες
μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης δεν είναι συχνή στον χώρο εργασίας του, ενώ το 2,38% δεν
απάντησε στη σχετική ερώτηση.
Σύμφωνα με την πλειονότητα των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα, και όπως φαίνεται στο
παρακάτω σχήμα, ασκείται συχνά ψυχολογική βία στον χώρο που εργάζονται, σπάνια
σεξουαλική παρενόχληση και ποτέ σωματική βία.
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Συχνότητα εκδήλωσης βίας στον
χώρο εργασίας των
ερωτηθέντων/εισών
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΑ

0,79%
0
15,87%
0,79%
22,22% 41,27%
35,71%
16,67% 35,71%
24,60%
23,02%

83,33%

0,00%10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
Κάθε μέρα

Συχνά

Σπάνια

Ποτέ

Όσον αφορά τη δέσμευση των εργοδοτών-ριών/διευθυντών-ριών του οργανισμού στον οποίο
εργάζονται για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης, τα
περισσότερα άτομα θεωρούν ότι δεν έχουν αναλάβει καμία δέσμευση (37,30%), λιγότερα είναι
αυτά που πιστεύουν ότι μάλλον δεν έχουν αναλάβει κάποια σχετική δέσμευση (28,57%), ακόμη
λιγότερα είναι εκείνα που υποστηρίζουν ότι είναι κάπως δεσμευμένοι/ες (21,43%), ενώ το
12,7% δήλωσε ότι είναι πλήρως δεσμευμένοι/ες.
Οι συνηθέστεροι παράγοντες που επηρεάζουν τους δράστες να ασκούν σεξουαλική
παρενόχληση είναι η έλλειψη αντίδρασης των ατόμων που βρίσκονται γύρω τους (69,05%), η
απουσία ποινικής δίωξης και η έλλειψη μέτρων για την τιμωρία των δραστών (64,29%), το
χαμηλό επίπεδο ισότητας των φύλων στον χώρο εργασίας (54,76%) και η έλλειψη
προσαρμοσμένων πολιτικών και διαδικασιών της εταιρείας (49,21%). Οι λιγότερο συνήθεις
παράγοντες που αναφέρθηκαν ήταν η έλλειψη μέτρων ασφάλειας και ελέγχου (41,27%), το στυλ
διοίκησης των υφισταμένων – έλλειψη καναλιών ανατροφοδότησης από κάτω προς τα πάνω
(41,27%), το οικογενειακό ιστορικό του δράστη (39,68%) και οι σχέσεις στο γραφείο – ισχυρή
εταιρική ιεραρχική δομή και κατωτερότητα των εργαζόμενων (30,95%).
Γ . ΔΙ ΑΔΟ ΣΗ ,
ΚΟ Ι ΝΩΝΙ ΚΕΣ
ΑΝΤΙ ΛΗ ΨΕΙ Σ ,
ΑΝΤΙ ΔΡΑΣ ΕΙ Σ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙ ΚΤΥ ΠΟ Σ ΤΗΣ ΣΕΞΟ ΥΑΛΙ ΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟ Χ ΛΗΣΗΣ ΣΤ Ο Ν ΧΩΡΟ
ΕΡΓ ΑΣΙ ΑΣ

Περισσότερο από το μισό δείγμα (52,38%) ανέφερε ότι έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση
κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής, αν και το 45,24% δήλωσε το αντίθετο και το
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2,38% αρνήθηκε να απαντήσει στην αντίστοιχη ερώτηση. Σε ό,τι αφορά τα συναισθήματα που
είχαν τα θύματα μετά το περιστατικό, το 17,46% απάντησε ότι το συζήτησαν ήρεμα και πλέον
θεωρούν ότι το έχουν ξεπεράσει. Από την άλλη πλευρά, το 15,87% ανέφερε ότι το περιστατικό
επανέρχεται κατά καιρούς στη μνήμη του και έχει βασανιστικές αναμνήσεις, το 10,32%
εκδηλώνει ξεσπάσματα θυμού και επιθετικότητα, το 9,52% έγινε υπερευαίσθητο, καταπιεσμένο
και προσεκτικό και τέλος, το 7,14% δήλωσε ότι εργάζεται βιώνοντας άγχος και πίεση. Επίσης,
το 6,35% σχολίασε ότι αποφεύγει να το σκέφτεται και να μιλά για το εν λόγω περιστατικό, ενώ
το 3,97% παραιτήθηκε από τη δουλειά του. Εκτός από αυτό, το 3,17% ανέφερε ότι μετά βίας
είναι σε θέση να συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της εργασίας του, αισθάνεται ανίσχυρο και
ένοχο, νιώθει ντροπή/ότι παρεξήγησε τους/τις συναδέλφους του ή ότι εξέλαβε τη σεξουαλική
παρενόχληση ως φυσιολογική συμπεριφορά, ενώ το 0,79% δεν δίστασε να ομολογήσει ότι
υποφέρει από πονοκεφάλους, αϋπνία, άγχος κλπ. Από τους/τις συνολικά 66 ερωτηθέντες/είσες
που απάντησαν ότι έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο της εργασίας τους, οι
63 συμφώνησαν ότι ο δράστης ήταν άνδρας, δύο δήλωσαν ότι ο δράστης ήταν γυναίκα και
ένας/μία αναφέρθηκε την περίπτωση ενός μη δυϊκού ως προς το φύλο δράστη.
Συνεχίζοντας, η πλειονότητα των ερωτηθέντες/εισών (55,56%) δήλωσαν ότι δεν έχουν υπάρξει
ποτέ μάρτυρες καμίας μορφής σεξουαλικής παρενόχλησης κατά των συναδέλφων τους στο
χώρο της εργασίας τους, αν και το 42,86% ανέφερε το αντίθετο και το 1,59% δεν επιθυμούσε
να απαντήσει. Οι υπάλληλοι μεγαλύτερης ηλικίας αναφέρθηκαν ως οι συχνότεροι δράστες
σεξουαλικής παρενόχλησης (76,19%), ακολουθούμενοι από συναδέλφους (51,59%), ανώτερα
διοικητικά
στελέχη/εκπροσώπους
εξωτερικών
οργανισμών
(20,63%)
πελάτες/ασθενείς/προμηθευτές (18,25%). Ωστόσο, το 4,76% του δείγματος δεν θέλησε να
απαντήσει σε αυτή την ερώτηση και το 2,38% ανέφερε ότι δεν έχουν σημειωθεί τέτοια
περιστατικά στο εργασιακό τους περιβάλλον.
Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος (91,27%) διαπίστωσε ότι οι γυναίκες είναι
περισσότερο εκτεθειμένες στη σεξουαλική παρενόχληση, το 7,14% πιστεύει ότι οι γυναίκες και
οι άνδρες είναι εξίσου εκτεθειμένοι σε τέτοια φαινόμενα και το 1,59% δεν γνώριζε ή δεν ήταν
σε θέση να απαντήσει. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, ο φόβος για τη θέση εργασίας
του θύματος και η αίσθηση της ντροπής ή της δήθεν παρεξήγησης από τους συναδέλφους είναι
οι παράγοντες που οι ερωτηθέντες/είσες πιστεύουν ότι επηρεάζουν περισσότερο την αντίδραση
του θύματος.
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Οι αντιλήψεις των ερωτηθέντων/εισών σχετικά με τους παράγοντες που
επηρεάζουν την αντίδραση του θύματος
Φόβος για τη θέση εργασίας
76.19%
Αίσθηση ντροπής/παρεξήγησης από συναδέλφους
65.87%
Έλλειψη γνώσης των διαδικασιών προστασίας

57.14%

Επίρριψη κατηγοριών στο θύμα
Φόβος αντιποίνων

55.56%
53.17%

Έλλειψη αποτελεσματικών διαδικασιών προστασίας
Η σεξουαλική παρενόχληση δεν θεωρείται ως πρόβλημα.
Προσδοκίες για αύξηση μισθού και λοιπές παροχές
Άγνοια

47.62%
36.51%
19.05%
2.38%

Σύμφωνα με τους/τις ερωτηθέντες/είσες, σε περίπτωση που ένα θύμα σεξουαλικής
παρενόχλησης προβάλει αντίσταση σε μία τέτοια συμπεριφορά, θα αντιμετωπίσει δυσμενείς
συνέπειες, όπως δημιουργία εχθρικού περιβάλλοντος (43,65%), ψυχολογική βία/ηθική
παρενόχληση (27,78%), κίνδυνο επικείμενης απόλυσης (24,6%), ανάθεση πιο
περίπλοκων/δύσκολων εργασιών (15,87%), άρνηση προώθησης της καριέρας (15,08%) και
μετάθεση σε άλλες ανεπιθύμητες θέσεις εργασίας (11,11%). Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω,
το 30,16% του δείγματος ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία επίπτωση για το θύμα,
ενώ το 17,46% απάντησε ότι δεν γνώριζε.
Δ. ΕΝΗΜ ΕΡΩ ΣΗ ΣΧ Ε ΤΙ ΚΑ Μ Ε ΤΙ Σ ΔΙ ΑΔΙ ΚΑΣΙ ΕΣ ΠΡΟ Λ ΗΨΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟ ΣΤΑΣΙ ΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΞΟ ΥΑΛΙ ΚΗ ΠΑΡΕΝΟ Χ ΛΗΣΗ ΣΤΟ Ν ΧΩΡΟ
ΕΡΓ ΑΣΙ ΑΣ - Γ ΝΩΣΕΙΣ , ΕΦΑΡΜ Ο ΓΗ , ΕΠΙΜ Ο ΡΦΩΣΗ

Από το συνολικό δείγμα, το 39,68% ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τις διαδικασίες στις οποίες πρέπει
να προβεί ένα θύμα για να αναζητήσει προστασία στην εταιρεία που εργάζεται, αν και το
35,71% δήλωσε ότι πιστεύει ότι γνωρίζει, αλλά δεν ήταν εντελώς σίγουρο και το 24,6%
απάντησε ότι είναι εξοικειωμένο με τέτοιες διαδικασίες. Το υψηλότερο ποσοστό των
ερωτηθέντων/εισών (42,06%) ανέφερε ότι η/ο εταιρεία/οργανισμός όπου εργάζονται δεν
διαθέτει κανένα έγγραφο που να περιλαμβάνει ρήτρες που απαγορεύουν τη σεξουαλική
παρενόχληση, ενώ ορισμένοι/ες/α (35,71%) δεν το γνώριζαν καν. Όσοι/ες υποστήριξαν ότι η/ο
εταιρεία/οργανισμός που εργάζονται διαθέτει σχετικά έγγραφα, ανέφεραν συγκεκριμένα ότι οι
σχετικές ρήτρες περιλαμβάνονται στον Κώδικα Δεοντολογίας (16,67%), σε εσωτερικούς
εταιρικούς κανονισμούς (14,29%), στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (2,38%), σε κάποιο άλλο
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έγγραφο (2,38%) ή στις διατάξεις των επιτροπών για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία
(0,79%).
Σε περίπτωση που το περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης καταγγελθεί στην
εταιρεία/οργανισμό που εργάζεται το θύμα, οι περισσότεροι/ες ανέφεραν ότι δεν υπάρχει
εσωτερική διαδικασία διασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της αμερόληπτης
ακρόασης (40,48%) ή ένα καθορισμένο πρόσωπο/τμήμα που να αναλαμβάνει την ευθύνη να
κινήσει τη διαδικασία (53,97%). Εντούτοις, μερικοί/ές υποστήριξαν το αντίθετο (20.63% και
12.7% αντίστοιχα) και κάποιοι/ες άλλοι/ες δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν (38.89% και 33.33%
αντίστοιχα). Επιπρόσθετα, η πλειονότητα των ερωτηθέντων/εισών δεν γνώριζε αν η εταιρεία
στην οποία εργάζονται δύναται να παρέχει μετάθεση σε άλλους χώρους/τμήματα εργασίας
(49,21%) ή προσωρινή άδεια (50,79%) κατόπιν αιτήματος των εργαζομένων. Ορισμένοι/ες,
όμως, δήλωσαν ότι η εταιρεία τους δεν προσφέρει τέτοιες μεταθέσεις (35,71%) ή άδειες
(32,54%) σε αντίθεση με άλλους/ες που απάντησαν ότι παρέχει αυτή τη δυνατότητα (15,08%
και 16,67% αντίστοιχα). Ακόμη, σύμφωνα με τον μεγαλύτερο αριθμό των ερωτηθέντων/εισών,
οι περισσότερες εταιρείες δεν παραπέμπουν το θύμα σε εξειδικευμένες υπηρεσίες (51,59%)
ούτε του παρέχουν οικονομική στήριξη (61,9%), αν και λίγα άτομα διαφώνησαν με αυτές τις
απόψεις (11,11% και 0,79% αντίστοιχα). Ωστόσο, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ένα μεγάλο
μέρος του δείγματος δεν ήταν ενημερωμένο σχετικά με την παροχή ψυχολογικής (37,3%) ή
οικονομικής στήριξης (37,3%) που δικαιούται το θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Το ίδιο
ισχύει και για την ανάπτυξη συνεργασίας με εξωτερικούς φορείς, όπως η αστυνομία, οι
κοινωνικές υπηρεσίες και οι ΜΚΟ, καθώς, όπως διευκρίνισαν οι περισσότεροι/ες
συμμετέχοντες/ουσες, δεν υφίσταται τέτοια συνεργασία (45,24%) ή δεν γνωρίζουν αν υπάρχει
(44,44%). Μόνο ένα μικρό ποσοστό των ερωτηθέντων/εισών (10,32%) επιβεβαίωσε την ύπαρξη
τέτοιων συνεργασιών. Επιπλέον, το 19,05% εξέφρασε τη βεβαιότητά του για τη διασφάλιση της
εμπιστευτικότητας του προσώπου που υποβάλει την καταγγελία, το 29,37% δεν έκρινε ότι θα
μπορούσε να εξασφαλιστεί και το 51,59% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει. Όπως ανέφερε η
συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων/εισών (73,81%), δεν παρέχονται ευκαιρίες
επιμόρφωσης στο προσωπικό σχετικά με τρόπους αντιμετώπισης της σεξουαλικής
παρενόχλησης, ενώ το 19,05% απάντησε ότι δεν γνωρίζει. Στον αντίποδα, ένα μικρό ποσοστό
του δείγματος (7,14%) διευκρίνισε ότι οι εν λόγω εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται. Ομοίως, το
65,08% υποστήριξε ότι δεν παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τα υφιστάμενα μέτρα κρατικής
στήριξης από τον οργανισμό στον οποίο εργάζεται, το 29,37% δεν γνώριζε και το 5,56%
απάντησε ότι παρέχεται τέτοια ενημέρωση στους/στις εργαζόμενους/ες.
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Τα γραμματοκιβώτια για ανώνυμες ειδοποιήσεις δεν αποτελούν ενεργό πρακτική για το 73,02%
των οργανισμών των συμμετεχόντων/ουσών, σε αντίθεση με το 10,32% των ερωτηθέντων/εισών
που υποστήριξε την αντίθετη άποψη, το 15,87% που δεν γνώριζε και το 0,79% που δεν
μπορούσε να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση.
Σε περίπτωση σεξουαλικής παρενόχλησης, οι ερωτηθέντες/είσες απάντησαν ότι θα στρέφονταν
οι ίδιοι/ες ή θα συμβούλευαν το θύμα να ζητήσει βοήθεια από τον/την προϊστάμενό/ένη τους
(46,83%), έναν/μία δικηγόρο (42,06%), την αστυνομία (34,13%), το Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού (29,37%), την Επιθεώρηση Εργασίας (28,57%), έναν/μία φίλο/η που δεν είναι μέλος
του προσωπικού (23,02%), τους/τις συναδέλφους τους (21,43%), ή μία συνδικαλιστική
οργάνωση που εκπροσωπείται στην εταιρεία (17,46%). Άλλοι/ες δήλωσαν ότι θα στρέφονταν οι
ίδιοι/ες ή θα πρότειναν στο θύμα να ζητήσει βοήθεια από ένα μέλος της οικογένειας ή έναν/μία
συγγενή (14,29%), μία ΜΚΟ (12,7%) ή έναν/μία γιατρό ή άλλον/η εξειδικευμένο/η επαγγελματία
υγείας (7,14%). Όπως ανέφερε το 3,97% των ερωτηθέντων/εισών, τα θύματα φοβούνται να
καταγγείλουν περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, με αποτέλεσμα το 2,38% να δηλώσει ότι
δεν θα επιζητούσε ή δεν θα συμβούλευε ένα θύμα να ζητήσει βοήθεια, ενώ το 0,79% δεν ήθελε
να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση.
Το υψηλότερο ποσοστό των ερωτηθέντων/εισών (39,68%) ανέφερε ότι η εταιρεία στην οποία
εργάζονται δεν έχει λάβει προληπτικά μέτρα για τη σεξουαλική παρενόχληση, ενώ ορισμένοι/ες
(36,51%) απάντησαν ότι δεν γνώριζαν. Στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται τέτοια μέτρα,
αναγράφονται στην πολιτική της εταιρείας, στον εσωτερικό κανονισμό ή τη Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας (15,08%) και διαδίδονται μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών που προωθούν
μία πολιτική κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης (12,7%). Αντικατοπτρίζονται συγχρόνως στην
αύξηση των δράσεων ευαισθητοποίησης σχετικά με τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες
πρόληψης και καταπολέμησης της σεξουαλικής παρενόχλησης που εφαρμόζονται από
συγκεκριμένο πρόσωπο ή τμήμα, το οποίο παρακολουθεί επίσης τη συμμόρφωσή τους (6,35%)
ή σε άλλα προληπτικά μέτρα (3,97%).
Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι με τους οποίους οι ερωτηθέντες/είσες λαμβάνουν πληροφορίες
σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση είναι μέσω του διαδικτύου (65,87%), της συμμετοχής
σε εργαστήρια για την ισότητα των φύλων (38,1%) ή απλώς στηρίζονται στις προσωπικές τους
γνώσεις (31,75%). Άλλοι τρόποι λήψης σχετικής πληροφόρησης είναι τα μέσα ενημέρωσης και
τα ενημερωτικά έντυπα, φυλλάδια ή λοιπό ενημερωτικό υλικό (30,16%), καθώς και τα
προγράμματα επιμόρφωσης για την προσωπική προστασία/ασφάλεια (21,43%), η διαδικτυακή
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επιμόρφωση (19,84%), οι φιλικός κύκλος (15,08%), οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ή οι
εκπρόσωποι των εργαζομένων (11,11%) και ο/η εργοδότης/ότρια, ο/η διευθυντής/ύντρια ή ο/η
υπεύθυνος/η Ανθρώπινου Δυναμικού (7,14%). Το 4,76% των ερωτηθέντων/εισών αρνήθηκε να
απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Η συντριπτική πλειοψηφία (82,54%) ανέφερε την έλλειψη
προγραμμάτων επιμόρφωσης εκ μέρους της εταιρείας στην οποία εργάζονται με θέμα την
πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης, ορισμένοι/ες (10,32%), όμως,
υποστήριξαν ότι πραγματοποιούνται τέτοιες επιμορφώσεις, ενώ το 7,14% απάντησε ότι δεν
γνώριζε. Γενικά, οι περισσότεροι ερωτηθέντες/είσες (71,43%) εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους
να παρακολουθήσουν σχετικές εκπαιδεύσεις, αν και το 15,08% φάνηκε να είναι απρόθυμο και
το 13,49% δήλωσε ότι δεν ήταν σίγουρο.
Τα προγράμματα επιμόρφωσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής
παρενόχλησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με το εν λόγω
ζήτημα και τον αντίκτυπο που έχει στα θύματα (66,67%), πληροφορίες σχετικά με το νομοθετικό
πλαίσιο (65,08%), μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας (58,73%) και εξειδικευμένη
υποστήριξη σε άτομα που έχουν υποστεί ΣΠ (57,14%). Παράλληλα, οι εκπαιδεύσεις αυτές θα
πρέπει να περιλαμβάνουν τις κυρώσεις που αφορούν τους δράστες (53,97%), τις ρήτρες
προστασίας στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (53,17%), πληροφορίες για οργανώσεις που
παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες (50%), στατιστικά δεδομένα και ανάλυση τέτοιων
υποθέσεων (36,51%).
Κατά τη γνώμη των ερωτηθέντων/εισών, οι εταιρείες οφείλουν να εφαρμόζουν σαφείς και
ισχυρές πολιτικές (70,63%) και να υλοποιούν μεγαλύτερο αριθμό εκστρατειών
ευαισθητοποίησης (68,25%). Πέραν αυτών, θα πρέπει να διεξάγονται περισσότερα
επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια (61,9%) σε συνδυασμό με συμμετοχικά εργαστήρια
(56,35%) και την ανάπτυξη συνεργασίας με την αστυνομία, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τον
δημόσιο τομέα (46,83%). Τέλος, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούνται στις
επιχειρήσεις θα πρέπει να εγκαινιάσουν περισσότερες δράσεις πρόληψης και προστασίας
(27,78%), ενώ θα πρέπει να συσταθούν περισσότερο ενεργές επιτροπές για την υγεία στην
εργασία (26,19%) και να αυξηθεί ο αριθμός των συζητήσεων μεταξύ ομοτίμων (16,67%).
Ε. ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Είναι προφανές ότι η σεξουαλική παρενόχληση είναι διαδεδομένη στον χώρο εργασίας και
συχνά ασκείται με τη μορφή σεξουαλικών προτάσεων, αστείων, υπονοούμενων, σχολίων
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σχετικά με την εμφάνιση κάποιου και συζητήσεων σχετικά με τη σεξουαλική ζωή των
συναδέλφων ενός ατόμου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί/ες από τους/τις
εργαζόμενους/ες που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ανέφεραν ότι η ψυχολογική βία
εκδηλώνεται συχνά ή σε καθημερινή βάση στον χώρο όπου εργάζονται, ενώ το ένα τέταρτο του
δείγματος δήλωσε ότι παρατηρούνται συχνά περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης στο
εργασιακό τους περιβάλλον. Οι εργοδότες/ότριες, από την πλευρά τους, δεν είναι πλήρως
δεσμευμένοι/ες απέναντι στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης,
ενώ οι συνηθέστεροι παράγοντες που επηρεάζουν τους δράστες είναι η έλλειψη αντίδρασης των
ανθρώπων, η απουσία ποινικής δίωξης και η έλλειψη μέτρων για την τιμωρία του δράστη, η
έλλειψη ισότητας των φύλων στον χώρο εργασίας και η έλλειψη συναφών πολιτικών και
διαδικασιών της εταιρείας. Είναι απολύτως σαφές ότι οι εργαζόμενοι/ες εκλαμβάνουν την
έλλειψη μέτρων και τη δέσμευση των διευθυντικών στελεχών ως μερικούς από τους πιο
καθοριστικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη διαιώνιση του εν λόγω φαινομένου.
Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι περισσότερο από το μισό δείγμα φέρεται να
έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο της εργασίας του, ενώ 63 από τους/τις 66
ερωτηθέντες/είσες που δήλωσαν τα παραπάνω, προσδιόρισαν τον δράστη ως άνδρα. Αν και οι
περισσότεροι/ες εργαζόμενοι/ες που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο δεν έχουν υπάρξει
μάρτυρες αντίστοιχων περιστατικών, πάνω από το ένα τρίτο του δείγματος ανέφερε το αντίθετο
και μάλιστα χαρακτήρισαν ως συχνότερους δράστες τους υπαλλήλους μεγαλύτερης ηλικίας. Από
την άλλη, οι γυναίκες αναγνωρίστηκαν ως τα άτομα που είναι περισσότερο εκτεθειμένα στη
σεξουαλική παρενόχληση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η θυματοποίηση φαίνεται να είναι συνεχής,
καθώς η αντίδραση των θυμάτων μπορεί να επηρεαστεί από τον φόβο απώλειας της θέσης
εργασίας τους και την αίσθηση ντροπής/παρεξήγησης εκ μέρους των συναδέλφων τους,
γεγονός που μπορεί με τη σειρά του να επηρεάσει τον αυτοπροσδιορισμό των ίδιων των
θυμάτων. Σε περιπτώσεις που τα θύματα αντιστάθηκαν σε τέτοιες συμπεριφορές, αντιμετώπισαν
ένα εχθρικό περιβάλλον, ψυχολογική βία ή τον κίνδυνο μίας επικείμενης απόλυσης.
Μόνο λίγοι εργαζόμενοι/ες δήλωσαν ότι η εταιρεία τους διαθέτει έγγραφα που περιλαμβάνουν
ρήτρες που απαγορεύουν τη σεξουαλική παρενόχληση ή σχετικές διαδικασίες για
καταγγελία/αναζήτηση βοήθειας. Ωστόσο, ακόμη και όταν τα μέτρα για την πρόληψη και την
αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης είναι ενεργά και διαθέσιμα, δεν διαδίδονται
ευρέως σε εταιρείες/οργανισμούς και οι εργαζόμενοι/ες εξακολουθούν να αγνοούν και να μην
είναι σε θέση να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι
οργανισμοί και οι εταιρείες δεν διαθέτουν σαφείς και δομημένες κατευθυντήριες οδηγίες για την
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πρόληψη και την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, ούτε παρέχουν επιμόρφωση, ενημέρωση
ή υποστήριξη στους/στις εργαζόμενους/ες που έχουν βιώσει αντίστοιχες εμπειρίες.
Επιπλέον, οι ερωτηθέντες/είσες αμφισβήτησαν το θέμα της διασφάλισης της εμπιστευτικότητας
των δεδομένων που θα παράσχει το θύμα. Τα προαναφερθέντα ευρήματα φανερώνουν την
έλλειψη ετοιμότητας των επιχειρήσεων και την έλλειψη οργάνωσης για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Η υποτιθέμενη
«ανεκτικότητα» και παθητικότητα μπορεί να εκληφθεί ως ένας παράγοντας που οδηγεί στη
διαιώνιση του φαινομένου επηρεάζοντας όχι μόνο το εργασιακό περιβάλλον αλλά και την
καθημερινή ζωή του θύματος. Οι οργανισμοί/εταιρείες και άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς,
καθώς και η κοινωνία, θα πρέπει να είναι περισσότερο προετοιμασμένοι να συμβάλουν στην
πρόληψη και την αντιμετώπιση του εν λόγω φαινομένου χαράσσοντας πιο συγκεκριμένες
κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων
μερών, δημιουργώντας συνεργασίες και συνέργειες και τέλος, ενισχύοντας την προσωπική και
συλλογική ευθύνη των ατόμων.
Δεδομένου ότι ο συνηθέστερος τρόπος με τον οποίο οι εργαζόμενοι/ες δήλωσαν ότι λαμβάνουν
πληροφορίες είναι το διαδίκτυο, κρίνεται σκόπιμο να αναπτυχθούν και να διαδοθούν οι
εκστρατείες ευαισθητοποίησης μέσω του διαδικτύου. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), η
προώθηση διαφημίσεων σε blogs, μηχανές αναζήτησης, στο YouTube και σε διαδικτυακές
εφημερίδες, καθώς και απευθείας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) σε
προϊσταμένους/ες και υπεύθυνους/ες ανθρώπινου δυναμικού. Γενικά, θα πρέπει να
περιλαμβάνονται σε όλα αυτά τα μέσα απλά και άμεσα μηνύματα, προκειμένου να ενισχυθεί η
ατομική ευθύνη και η συλλογική αποτελεσματικότητα, συμπεριλαμβανομένων τρόπων με τους
οποίους θα μπορούσε κανείς να βοηθήσει τα θύματα και τρόπων καταγγελίας τέτοιων
περιστατικών.
Κλείνοντας, οι ερωτηθέντες/είσες εξέφρασαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε σχετικές
επιμορφώσεις, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης σχετικά με τις διάφορες πτυχές του ζητήματος, όπως οι παράγοντες που
επηρεάζουν τον δράστη και ο αντίκτυπος της σεξουαλικής παρενόχλησης στα θύματα και στον
χώρο εργασίας, το νομοθετικό πλαίσιο, τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για τη διασφάλιση
της εμπιστευτικότητας των θυμάτων και οι τρόποι παροχής εξειδικευμένης υποστήριξης.
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4. 2

ΑΞΙΟ ΛΟ Γ ΗΣΗ
ΤΗΣ
ΔΙ ΑΔΙ ΚΤΥΑΚ Η Σ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΓΙ Α
ΤΡΙ ΕΣ / ΥΠΕΥΘ ΥΝΟ Υ Σ - ΕΣ ΑΝΘ ΡΩΠΙ ΝΟ Υ ΔΥΝΑΜ Ι ΚΟ Υ

ΕΡΓΟ ΔΟ ΤΕΣ -

Α. ΔΗΜ Ο Γ ΡΑΦΙ ΚΟ ΠΡΟ ΦΙ Λ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘ ΕΝΤΩΝ/ ΕΙ ΣΩΝ

Συνολικά, 27 εργοδότες-ριες/ανώτερα διευθυντικά στελέχη/υπεύθυνοι-ες ανθρώπινου
δυναμικού συμπλήρωσαν το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο στην Ελλάδα. Το 70,37% του
δείγματος ήταν γυναίκες, το 25,93% ήταν άνδρες και το 3,7% μη δυϊκά (non binary) ως προς
το φύλο άτομα.
Όπως δήλωσαν, ασχολούνται με διοικητικές και ερευνητικές δραστηριότητες (14,81%),
χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (14,81%), τη δημιουργία και τη διάδοση
πληροφοριών και δημιουργικών προϊόντων – τηλεπικοινωνίες (11,11%), ενώ άλλοι/ες
εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης (11,11%), στον τομέα της έρευνας (7,41%), στη
δημόσια διοίκηση και την άμυνα (7,41%) και σε λοιπές δραστηριότητες (7,41%). Λιγότεροι
εργοδότες/ριες ανέφεραν ότι εργάζονται στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της
αλιείας, της παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και αερίων καυσίμων,
του εμπορίου – επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, της στέγασης και της
τροφοδοσίας, των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, της υγείας και της κοινωνικής εργασίας και
των δραστηριοτήτων ετερόδικων οργανισμών και φορέων (3,7% για κάθε κατηγορία). Στις
επιχειρήσεις που εργάζονται, ο αριθμός των εργαζομένων που έχουν συμβάσεις εργασίας είναι
0-9 (37,04%), 10-49 (33,33%), 50-249 (14,91%) ή άνω των 250 (14,91%). Το μέσο ποσοστό
των γυναικών εργαζομένων που απασχολούνται στις/στους εταιρείες/οργανισμούς των
ερωτηθέντων/εισών είναι 55,84%, ενώ το μέσο ποσοστό για τους άνδρες εργαζόμενους είναι
40,83%.
Οι οργανισμοί/επιχειρήσεις όπου εργάζονται οι περισσότεροι/ες από τους/τις
συμμετέχοντες/ουσες είναι του ιδιωτικού τομέα (81,48%), λιγότεροι/ες υπάγονται στον δημόσιο
τομέα (11,11%) και ακόμη λιγότεροι/ες υιοθετούν ένα μεικτό ιδιοκτησιακό καθεστώς (7,41%).
Περισσότερος από τον μισό πληθυσμό του δείγματος (55,56%) δήλωσε ότι είναι διευθυντικό
στέλεχος σε οργανισμό ανωτάτου επιπέδου, λιγότεροι/ες ερωτηθέντες/είσες (40,74%) είναι
διευθυντές/ύντριες σε οργανισμούς μεσαίου επιπέδου και ένας/μία (3,7%) σε οργανισμό
χαμηλότερου επιπέδου.
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Β. ΕΥΑΙ ΣΘ ΗΤΟ ΠΟ Ι ΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙ Λ ΗΨΕΙ Σ ΣΧΕΤΙ ΚΑ Μ Ε ΤΗ ΣΕ ΞΟ ΥΑΛΙ ΚΗ
ΠΑΡΕ ΝΟ ΧΛΗΣΗ ΣΤ Ο Ν ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙ ΑΣ

Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, προέκυψαν τρία μοντέλα κατάταξης με βάση τις
απαντήσεις των ερωτηθέντων/εισών σχετικά με τη συχνότερη μορφή σεξουαλικής
παρενόχλησης που παρατηρείται στους χώρους εργασίας.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ
ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ …

ΜΟΝΤΕΛΟ 1

ΜΟΝΤΕΛΟ 2

3,70%

7,41%

18,52%

Δεν απάντησε.
70,37%

Σωματική βία
18,52%

48,15%

22,22%

Σεξουαλική βία
11,11%

0

14,81%

29,63%

55,56%

Ψυχολογική βία

ΜΟΝΤΕΛΟ 3

Σύμφωνα με τους/τις εργοδότες/ριες που συμπλήρωσαν το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, θα
πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες για ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση
από τo κράτος (48,15%), τις επιχειρήσεις (33,33%), τα μέσα ενημέρωσης (33,33%), τις ΜΚΟ
(18,52%) και τα εργατικά σωματεία (14,81%). Βέβαια, περισσότερο από το μισό δείγμα
(59,26%) συμφώνησε ότι όλοι οι προαναφερόμενοι παράγοντες θα πρέπει να εργαστούν από
κοινού με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από το εν λόγω φαινόμενο.
Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος (77,78%) θεωρεί ότι το πρόβλημα της σεξουαλικής
παρενόχλησης είναι πολύ σοβαρό. Μερικοί/ές από τους/τις ερωτηθέντες/είσες (18,52%)
απάντησαν ότι είναι κάπως σοβαρό και λιγότεροι/ες (3,7%) ότι δεν είναι τόσο σοβαρό. Ωστόσο,
το 33,33% δήλωσε ότι δεν έχουν εκδηλωθεί ποτέ περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης στην
εταιρεία τους, το 29,83% ότι δεν παρατηρούνται συχνά τέτοια περιστατικά, ενώ το 22,22%
υποστήριξε ότι είναι κάπως συχνά. Το υπόλοιπο 14,81% εξέφρασε την αβεβαιότητά του να
δώσει απάντηση στην προκειμένη ερώτηση. Επίσης, το υψηλότερο ποσοστό των
ερωτηθέντων/εισών (44,44%) θεωρεί ότι έχουν ληφθεί ορισμένα επαρκή μέτρα στην εταιρεία
τους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, το 18,52% πιστεύει ότι τα
μέτρα αυτά είναι απολύτως επαρκή, ενώ το 25,93% πιστεύει ότι μάλλον δεν είναι και το 11,11%
δήλωσε ότι τα εν λόγω μέτρα δεν επαρκούν.
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Γ . ΔΙ ΑΔΟ ΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙ Μ ΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟ ΒΑΡΟ ΤΗΤΑΣ ΤΟ Υ ΦΑΙ ΝΟ Μ ΕΝΟ Υ

Πάνω από τους/τις μισούς/ές ερωτηθέντες/είσες (66,67%) θεωρούν ότι το στυλ διοίκησης της
επιχείρησης δεν επιτρέπει διακρίσεις και ιδίως σεξουαλική παρενόχληση, αν και ορισμένοι/ες το
βρίσκουν αρκετά πιθανό (18,52%) ή κάπως πιθανό (14,81%). Η πλειονότητα του δείγματος
ανέφερε ότι, σε περίπτωση που ένας/μία εργαζόμενος/η καταγγείλει περιστατικό σεξουαλικής
παρενόχλησης, αποτελεί καθήκον της διοίκησης να λάβει τα κατάλληλα μέτρα στο πλαίσιο των
ελάχιστων απαιτήσεων της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων (96,3%) και ότι το
πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί ακολουθώντας την κατάλληλη εσωτερική διαδικασία
(85,19%). Άλλοι/ες, όμως, εξέφρασαν την άποψη ότι πρόκειται για καθήκον των κρατικών
θεσμών (π.χ. αστυνομία, δικαστήριο) (62,96%). Όλοι/ες οι ερωτηθέντες/είσες ανεξαιρέτως
συμφώνησαν ότι το πρόβλημα της σεξουαλικής παρενόχλησης είναι σημαντικό/χρήζει ιδιαίτερης
προσοχής, ενώ η πλειοψηφία δεν το θεωρεί ως προσωπικό ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί
μεταξύ των δύο μερών (88,89%), ως ζήτημα των ΜΚΟ (77,78%) ή καθήκον των εργατικών
συνδικάτων (62,96%).
Περισσότερα από τα μισά άτομα που συμμετείχαν στη διαδικτυακή έρευνα (51,85%) δήλωσαν
ότι η διοίκηση της εταιρείας τους δεν έχει δεχθεί ποτέ καταγγελίες από μάρτυρες ή θύματα
σεξουαλικής παρενόχλησης, αν και το 14,81% εξέφρασε το αντίθετο και το 33,33% απάντησε
ότι δεν γνώριζε.
Δ. ΔΙ ΑΔΙ ΚΑΣΙ ΕΣ Κ ΑΤΑΠΟ ΛΕΜ ΗΣΗΣ Τ ΗΣ ΣΕΞΟ ΥΑΛΙ ΚΗΣ ΠΑΡΕ ΝΟ ΧΛΗΣΗ Σ
ΣΤΟ Ν ΧΩΡΟ ΕΡΓ ΑΣΙ ΑΣ

Από το συνολικό δείγμα, το 37,04% των ερωτηθέντων/εισών δήλωσε ότι η εταιρεία στην οποία
εργάζονται έχει προκαθορίσει την εταιρική πολιτική για την πρόληψη/καταπολέμηση της
σεξουαλικής παρενόχλησης, η οποία περιλαμβάνεται στον Κώδικα Δεοντολογίας και στις
Εσωτερικές Διαδικασίες κατά της κακοποίησης και της βίας. Επίσης, το 33,33% ανέφερε ότι η
εταιρεία τους έχει αναπτύξει μέτρα στον Εσωτερικό Κανονισμό της, το 29,63% απάντησε ότι η
εταιρική πολιτική κατά των διακρίσεων περιλαμβάνει την προσέγγιση της ισότητας των φύλων
και το 7,41% δήλωσε ότι η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας περιέχει ειδικές ρήτρες προστασίας.
Ωστόσο, το 29,63% των ερωτηθέντων/εισών τόνισε ότι η εταιρεία όπου εργάζονται δεν υιοθετεί
τέτοιες πολιτικές/κανονισμούς, ενώ σε περίπτωση ανάγκης τα διοικητικά στελέχη ανατρέχουν
στην εθνική νομοθεσία, και το 11,11% παραδέχθηκε ότι δεν γνώριζε.
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Πολλοί/ές από τους/τις εργοδότες/ριες συμπλήρωσαν ότι σε περίπτωση σεξουαλικής
παρενόχλησης, ειδοποιείται ο/η προϊστάμενος/ένη (44,44%), υποβάλλονται οι καταγγελίες στο
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (29,63%), ακολουθείται η γενική διαδικασία για την καταγγελία
παραβιάσεων των εσωτερικών εργασιακών δικαιωμάτων και πειθαρχίας (22,22%) ή
ακολουθείται ένα ανώνυμο σύστημα καταγγελίας μέσω ενός ταχυδρομικού κουτιού (11,11%).
Ορισμένες εταιρείες διαθέτουν ειδικό πρωτόκολλο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
σεξουαλικής παρενόχλησης (11,11%). Εντούτοις, το 29,63% των εργοδοτών/ριων ανέφερε ότι
δεν υπάρχουν ειδικές διαδικασίες υποβολής καταγγελιών στην εταιρεία τους, ενώ το 11,11%
δεν γνώριζε. Περισσότερο από το μισό δείγμα (55,56%) επισήμανε ότι δεν υπάρχει ειδικό
σύστημα για την παρακολούθηση υποθέσεων σεξουαλικής παρενόχλησης. Το 33,33% δήλωσε
ότι υπάρχει εσωτερικό σύστημα πληροφόρησης και το 7,41% προσέθεσε ότι
πραγματοποιούνται τακτικά εκθέσεις και αναλύσεις.
Σε ό,τι αφορά την επίλυση προβλημάτων σε περίπτωση σεξουαλικής παρενόχλησης, μερικές
φορές υπάρχει εσωτερική διαδικασία διασφάλισης, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
έρευνα και αμερόληπτη ακρόαση (44,44%), ένα καθορισμένο πρόσωπο ή υπηρεσία που
αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαδικασία (51,85%) ή προσωρινή άδεια κατόπιν αιτήματος
του/της εργαζομένου/ης (44,44%). Διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα για το πρόσωπο που
υποβάλλει την καταγγελία (70,37%), ενώ ο/η εργαζόμενος/η λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με
τα υφιστάμενα μέτρα κρατικής υποστήριξης (40,74%) και δημιουργούνται συνεργασίες με
εξωτερικούς φορείς, όπως η αστυνομία, οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι ΜΚΟ (40,47%). Οι
περισσότερες εταιρείες δεν προσφέρουν μεταθέσεις σε άλλους χώρους εργασίας ή τμήματα
(44,44%), ούτε ψυχολογική (40,74%) ή οικονομική στήριξη (55,56%) στο θύμα. Τέλος,
περισσότεροι/ες από τους/τις μισούς/ές εργοδότες/ριες διευκρίνισαν ότι δεν παρέχονται
στους/στις εργαζομένους/ες ευκαιρίες επιμόρφωσης σχετικά με τους τρόπους καταπολέμησης
της σεξουαλικής παρενόχλησης (59,26%).
E. ΔΙ ΑΔΙ ΚΑΣΙ ΕΣ ΠΡΟ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΞΟ ΥΑΛΙ ΚΗΣ ΠΑΡΕ ΝΟ ΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ Ν
ΧΩΡΟ ΕΡΓ ΑΣΙ ΑΣ

Σχεδόν οι μισοί/ές από τους/τις ερωτηθέντες/είσες (48,15%) ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν μέτρα
πρόληψης σε ισχύ στην εταιρεία που εργάζονται, ενώ το 11,11% απάντησε ότι δεν γνώριζε.
Ορισμένοι/ες, όμως, δήλωσαν ότι η εταιρεία τους παρέχει σχετικές επιμορφώσεις στο
προσωπικό (22,22%), διεξάγει εσωτερικές έρευνες για την παρακολούθηση της κατάστασης
(22,22%), προωθεί την πολιτική της για την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης μέσω
ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών ή αναθέτει σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή τμήμα
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δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες πρόληψης και
καταπολέμησης της σεξουαλικής παρενόχλησης (18,52%).
Αναφορικά με την παροχή βοήθειας και υποστήριξης από συνδικαλιστικές οργανώσεις και
φορείς εκπροσώπησης εργαζομένων που υπάρχουν στην/στον εταιρεία/οργανισμό, μόνο
ένας/μία εργοδότης/ρια (3,7%) δήλωσε ότι ενθαρρύνει τη συνεργασία προς όλες τις
κατευθύνσεις. Από την άλλη πλευρά, το 37,04% των ερωτηθέντων/εισών ανέφερε ότι δεν
συνεργάζεται με συνδικαλιστικές οργανώσεις, το 22,22% διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν τέτοιες
οργανώσεις στην εταιρεία τους, το 14,81% δεν το γνώριζε και το 3,7% δεν επιθυμούσε να
απαντήσει σε αυτή την ερώτηση.
Εκτός από αυτό, οι περισσότεροι/ες από τους/τις παραπάνω οργανισμοί/εταιρείες (66,67%) δεν
έχουν συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες που οργανώνονται από εξωτερικούς φορείς για την
καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης. Ορισμένοι/ες, βέβαια, έχουν λάβει μέρος σε
αντίστοιχες πρωτοβουλίες (22,22%), ενώ το 11,11% των ερωτηθέντων/εισών υποστήριξε ότι
δεν γνωρίζει.
ΣΤ. ΕΠΙ Μ Ο ΡΦΩΣΗ

Αναφορικά με τα επιμορφωτικά προγράμματα ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την
αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης, το 33,33% των εργοδοτών/ριών δήλωσε ότι δεν
παρέχει τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις η/ο εταιρεία/οργανισμός όπου εργάζονται, καθώς δεν είναι
απαραίτητο. Ένα άλλο 33,33% του δείγματος ανέφερε ότι οι εν λόγω επιμορφώσεις παρέχονται
σπάνια (όχι σε ετήσια βάση), ενώ το 11,11% των εταιρειών των ερωτηθέντων/εισών υλοποιεί
τέτοιες δράσεις ετησίως, όπως επίσης και το 3,7% περισσότερες από μία φορά ετησίως. Το
14,81% απάντησε ότι δεν ήταν σίγουρο και το 3,7% δεν επιθυμούσε να απαντήσει στη
συγκεκριμένη ερώτηση. Σύμφωνα με τους/τις ερωτηθέντες/είσες, τις επιμορφώσεις αυτές θα
πρέπει να παρακολουθούν οι/το εργαζόμενοι-ες/προσωπικό (81,48%), το τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού (74,07%), οι προϊστάμενοι/ένες (59,26%) και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων
(48,15%), ενώ το 7,41% ανέφερε ότι δεν ήταν σίγουρο.
Οι εν λόγω επιμορφώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με
το ζήτημα της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης και τον αντίκτυπο που έχει στα θύματα
(92,59%), πληροφορίες σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο (88,89%), τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του εργοδότη (88,89%) και των εργαζομένων (92,59%), καθώς και των
διαδικασιών σήμανσης και υποβολής καταγγελιών εντός της εταιρείας (92,59%). Επιπλέον, θα
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πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ισότητα των φύλων, την ποικιλομορφία,
τη συμπερίληψη και τη διαχείριση των σχέσεων εξουσίας (85,19%), τους φακέλους
καταγγελιών, τις εσωτερικές και εξωτερικές έρευνες (81,48%), την εξειδικευμένη υποστήριξη
προς τα θύματα – νομική, ιατρική ή άλλου είδους (81,48%). Όπως παρατήρησαν οι
ερωτηθέντες/είσες, οι εταιρείες θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να καταρτίσουν σχέδια δράσης
(77,78%), να διεξαγάγουν περιοδικές έρευνες για να διαπιστώσουν εάν η έλλειψη ενδείξεων δεν
συνεπάγεται όντως παρενόχληση (77,78%), να τηρούν αρχεία και στατιστικά στοιχεία, τακτικές
εκθέσεις και γραφήματα (74,07%), να αναπτύσσουν κοινωνική εταιρική σχέση μεταξύ των
εργοδοτών/ριών και των εργαζομένων κατά της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης στο
πλαίσιο των πολιτικών ισότητας των φύλων στον χώρο εργασίας και να οργανώνουν εκστρατείες
ευαισθητοποίησης και μηδενικής ανοχής στη βίας/σεξουαλική παρενόχληση ως μέρος της
εταιρικής τους κουλτούρας (74,7%).
Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων/εισών (70,37%) εξέφρασε θετική στάση στο θέμα
της συμμετοχής της εταιρείας τους σε δράσεις για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των
εργαζομένων σχετικά με το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης. Αντιθέτως, το 11,11%
δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται και το 18,52% ότι δεν ήταν σίγουρο για την απάντησή του.
Ζ. ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Σύμφωνα με τους/τις εργοδότες/ριες, η ψυχολογική βία, η σεξουαλική παρενόχληση και η
σωματική βία κυριαρχούν στο εργασιακό περιβάλλον. Πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του
φαινομένου θα πρέπει να αναλάβουν το κράτος, οι εταιρείες, τα μέσα ενημέρωσης, οι ΜΚΟ και
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς η σεξουαλική παρενόχληση παραμένει ένα σοβαρό
πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά. Σε αντίθεση με την
πλειονότητα των εργαζομένων, οι εργοδότες/ριες δήλωσαν ότι η σεξουαλική παρενόχληση δεν
είναι πολύ συχνή ή δεν είναι καθόλου συχνή στον χώρο της εργασίας τους. Μολονότι αυτό θα
μπορούσε να οφείλεται εν μέρει στη διαδικασία της δειγματοληψίας, θα μπορούσε συγχρόνως
να σημαίνει ότι τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη ή/και οι εργοδότες/ριες δεν έχουν σαφή,
ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης και των μορφών της σεξουαλικής παρενόχλησης που
εκδηλώνονται στην/στον εταιρεία/οργανισμό τους λόγω της έλλειψης σαφών κατευθυντήριων
οδηγιών, παρακολούθησης και θεσμοθετημένων διαδικασιών ή λόγω του φόβου των θυμάτων
για τις συνέπειες που ενδέχεται να υποστούν στο εργασιακό τους περιβάλλον σε περίπτωση που
υποβάλουν καταγγελία. Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι/ες από τους/τις
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μισούς/ές εργοδότες/ριες δήλωσαν ότι η διοίκηση της εταιρείας στην οποία εργάζονται δεν έχει
δεχθεί ποτέ καταγγελίες από μάρτυρες ή θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης.
Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί/ές εργοδότες/ριες δήλωσαν ότι τα μέτρα που λαμβάνει η εταιρεία τους
είναι κάπως επαρκή. Ακόμη, σύμφωνα με την πλειονότητα των εργοδοτών/ριών, το στυλ
διοίκησης της επιχείρησης δεν επιτρέπει διακρίσεις και ιδίως σεξουαλική παρενόχληση, ενώ
αποτελεί καθήκον της διοίκησης να λάβει τα κατάλληλα μέτρα στο πλαίσιο των ελάχιστων
απαιτήσεων της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, όταν καταγγέλλονται τέτοια
περιστατικά, καθώς το πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ακολουθώντας την κατάλληλη
εσωτερική διαδικασία. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι/ες από τους/τις
μισούς/ές ερωτηθέντες/είσες θεωρούν ότι πρόκειται για πρόκειται για καθήκον των κρατικών
θεσμών, όπως η αστυνομία και το δικαστήριο.
Πολλοί/ές από τους/τις ερωτηθέντες/είσες ανέφεραν ότι εφαρμόζονται μέτρα και πολιτικές για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης από την εταιρεία στην
οποία εργάζονται και μάλιστα περιλαμβάνονται στον Κώδικα Δεοντολογίας, τις Εσωτερικές
Διαδικασίες κατά της κακοποίησης και της βίας, στον Εσωτερικό Κανονισμό της ή στη Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας. Σε περίπτωση σχετικού συμβάντος, ειδοποιείται ο/η προϊστάμενος/η, οι
καταγγελίες υποβάλλονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή/και ακολουθείται η γενική
διαδικασία για την καταγγελία παραβιάσεων των εσωτερικών εργασιακών δικαιωμάτων και
πειθαρχίας. Παρά ταύτα, η έλλειψη καταγγελιών και η συχνότητα των περιστατικών σεξουαλικής
παρενόχλησης που αναφέρουν τόσο οι εργαζόμενοι/ες όσο και οι εργοδότες/ριες αποκαλύπτουν
ότι τα υφιστάμενα συστήματα υποβολής καταγγελιών δεν είναι επαρκή για τα θύματα, ούτως
ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να τηρηθούν οι σχετικές διαδικασίες. Για τον λόγο
αυτό, θα πρέπει να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες σχετικά με τις ανάγκες των θυμάτων και τους
καταλληλότερους τρόπους καταγγελίας ενός τέτοιου συμβάντος και τα/την αντίστοιχα/η
μέτρα/διαδικασία που θα πρέπει να εφαρμόζονται/εται. Κατά παρόμοιο τρόπο, τα συναφή
εργαλεία και οι κατευθυντήριες οδηγίες θα πρέπει να ελέγχονται και να εφαρμόζονται, ώστε να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανθρώπων που υφίστανται τέτοιες συμπεριφορές και στους
κανονισμούς της εκάστοτε εταιρείας.
Η έλλειψη ενός ειδικού συστήματος για την παρακολούθηση υποθέσεων σεξουαλικής
παρενόχλησης συμβάλλει συγχρόνως στην έλλειψη σχετικών δεδομένων που θα μπορούσαν να
τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη εργαλείων και διαδικασιών, καθώς και να συνθέσουν μία
σαφέστερη εικόνα σχετικά με τις διάφορες πτυχές του φαινομένου. Αν και ορισμένοι/ες
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εργοδότες/ριες δήλωσαν ότι η εταιρεία τους παρέχει επιμορφώσεις και διεξάγει έρευνες για την
παρακολούθηση της κατάστασης σχετικά με το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης στον
χώρο εργασίας, δεν φαίνεται να επαρκούν. Από την άλλη, μερικοί/ές ερωτηθέντες/είσες
ανέφεραν ότι δεν παρέχονται σχετικές επιμορφώσεις, επειδή δεν θεωρούνται αναγκαίες.
Όμοια με τους/τις εργαζόμενους/ες, οι εργοδότες/ριες ήταν θετικοί/ές απέναντι στο ενδεχόμενο
να συμμετάσχει η εταιρεία που εργάζονται σε σχετικές επιμορφώσεις. Αυτές, με τη σειρά τους,
θα πρέπει να περιλαμβάνουν αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη βία και τη σεξουαλική
παρενόχληση και τον αντίκτυπο που έχει στα θύματα, πληροφορίες σχετικά με το νομοθετικό
πλαίσιο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εργοδότη και του εργαζομένου, καθώς και τις
διαδικασίες σήμανσης και υποβολής καταγγελιών εντός της εταιρείας. Είναι απαραίτητο να
οργανώνονται τακτικά οι εν λόγω επιμορφώσεις, προκειμένου να συζητούνται όλες οι τυχόν
επικαιροποιήσεις και προτάσεις, καθώς και να ενημερώνονται σχετικά με το θέμα οι νέοι
εργαζόμενοι. Τέλος, οι νέοι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται άμεσα σχετικά με τις
υφιστάμενες πολιτικές, τα μέτρα και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμβάλουν στην
πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.
4. 3 ΑΞΙ Ο ΛΟ Γ ΗΣΗ
ΤΩΝ
ΕΙ Σ
ΕΝΔΙ ΑΦ ΕΡΟ Μ ΕΝΑ Μ ΕΡΗ

ΒΑΘΟ Σ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩ Ν

ΜΕ

ΛΟΙ ΠΑ

Α. ΓΕΝΙ ΚΕΣ ΠΛΗ ΡΟ ΦΟ ΡΙ ΕΣ

Στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις εις βάθος με τη συμμετοχή
εκπροσώπων ενδιαφερόμενων φορέων στην Ελλάδα. Οι θέσεις και οι απόψεις τους σχετικά με
τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας συνοψίζονται στις ακόλουθες παραγράφους.
Τα άτομα που δέχθηκαν να λάβουν μέρος στις συνεντεύξεις ήταν τα εξής:
1. Μία εκπρόσωπος του Συνηγόρου του Πολίτη (ΣτΠ). Όπως προαναφέρθηκε, ο ΣτΠ
είναι ο αρμόδιος διοικητικός φορέας για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την
εφαρμογή της αρχής της ισότητας ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και
γυναικών σε σχέση με την εργασία και την απασχόληση τόσο στον ιδιωτικό όσο
και στον δημόσιο τομέα.
2. Μία εκπρόσωπος της ένωσης εργοδοτών «Πανελλήνια Ομοσπονδία Κυλικείων
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων» - Π.Ο.Κ.Δ.Ι.Σ., το οποίο συμμετέχει στον
κοινωνικό διάλογο σε κλαδικό επίπεδο και απαριθμεί περίπου 8.500 επιχειρήσεις–
μέλη (1.500 εργαζόμενοι/ες).
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3. Μία εκπρόσωπος της ένωσης εργοδοτών «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών» - ΣΕΒ, το οποίο ως τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση
συμμετέχει στον κοινωνικό διάλογο σε εθνικό επίπεδο. Αποτελείται από περίπου
400 εταιρείες–μέλη που απασχολούν συνολικά 216.000 εργαζόμενους/ες.
4. Μία εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Γενική Συνομοσπονδία
Εργατών Ελλάδος» – Γ.Σ.Ε.Ε., η οποία ως ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο (γ΄
βαθμού) συμμετέχει στον κοινωνικό διάλογο εκπροσωπώντας τα δικαιώματα και
τα συμφέροντα των εργατών και των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Η εν λόγω
συνομοσπονδία αποτελείται από περίπου 400.000 εγγεγραμμένα μέλη.
5. Μία εκπρόσωπος από το «Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο» - Π.Α.ΜΕ.. Πρόκειται
για μία συνδικαλιστική οργάνωση που συμμετέχει στον κοινωνικό διάλογο
εκπροσωπώντας τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εργατών και των
εργαζομένων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
6. Δύο εκπρόσωποι της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ) "Action Aid Hellas", η
οποία, μεταξύ άλλων δράσεων, επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της βίας κατά
των γυναικών. Η εν λόγω οργάνωση δημιούργησε «φιλικούς προς τις γυναίκες
χώρους» σε καταυλισμούς προσφύγων και μεταναστών στη Λέσβο και σε άλλα μέρη,
αλλά και ένα κέντρο ενδυνάμωσης για άτομα που έχουν ανάγκη στην περιοχή του
Κολωνού στην Αθήνα («Επίκεντρο») στο οποίο οι γυναίκες-θύματα κακοποίησης και
τα παιδιά τους λαμβάνουν πολύτιμη στήριξη και καθοδήγηση.
Β. ΕΚΤΙ Μ ΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟ ΒΑΡΟ ΤΗΤΑΣ ΤΟ Υ ΠΡΟ ΒΛΗΜ ΑΤΟ Σ

Η εκπρόσωπος του Συνηγόρου του Πολίτη (ΣτΠ) θεωρεί το πρόβλημα της σεξουαλικής
παρενόχλησης στον χώρο εργασίας πολύ σοβαρό σε έκταση (βαθμολογία 7 σε μία κλίμακα από
1 έως 10), αλλά υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία σχετικά με αυτό, γεγονός που δείχνει ότι
πολλά τέτοια περιστατικά δεν καταγγέλλονται ποτέ από τα θύματα. Όπως διευκρίνισε, ενώ ο
ΣτΠ δέχεται περίπου 2.000 καταγγελίες κάθε χρόνο για διακρίσεις λόγω φύλου, μόνο το 1-2%
των υποθέσεων αφορά τη ΣΠ. Τα περισσότερα από τα θύματα αποφεύγουν να καταγγείλουν το
περιστατικό, επειδή φοβούνται το «κοινωνικό στίγμα», την απώλεια της θέσης εργασίας τους ή
πιθανές πράξεις αντεκδίκησης από τον δράστη. Επιπλέον, υποστήριξε την άποψη ότι η ΣΠ
φαίνεται να είναι εξίσου διαδεδομένη τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Ωστόσο,
η οικονομική εξάρτηση στον ιδιωτικό τομέα θα μπορούσε να αποτελέσει πρόσθετο εμπόδιο στην
καταγγελία ενός τέτοιου περιστατικού. Σε ό,τι αφορά τον κλάδο στον οποίο είναι πιθανότερο να
εμφανιστούν περιστατικά ΣΠ, η εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία, αν
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και έχει παρατηρηθεί ότι μεγάλος αριθμός περιστατικών ΣΠ σημειώνεται στον τριτογενή τομέα
και ιδίως σε επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας (π.χ. εργαζόμενες γυναίκες σε εστιατόρια,
καφετέριες κλπ.).
Την άποψη ότι η ΣΠ μπορεί να εκδηλωθεί με την ίδια συχνότητα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο
τομέα συμμερίστηκε και η εκπρόσωπος της Π.Ο.Κ.Δ.Ι.Σ. συμπληρώνοντας ότι στον ιδιωτικό
τομέα το θύμα μπορεί να μην καταγγείλει την παρενοχλητική συμπεριφορά του δράστη, διότι
έχει ανάγκη από δουλειά. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο κίνδυνος ΣΠ στον χώρο εργασίας ενδέχεται
να είναι υψηλότερος, όταν ο/η εργαζόμενος/η συνεργάζεται στενά με το αφεντικό του/της.
H εκπρόσωπος του ΣΕΒ εστίασε στο γεγονός ότι η ΣΠ είναι ένα ζήτημα που μπορεί να επηρεάσει
κάθε εργαζόμενο/η ανεξάρτητα από το φύλο ή τον τομέα της απασχόλησής του. Αναφορικά με
την έκταση του προβλήματος, παρατηρείται έλλειψη πρόσφατων δεδομένων, παρόλο που ο ΣΕΒ
παρακολουθεί την κατάσταση στην Ελλάδα μετά από έρευνα που διεξήχθη στο Alba Graduate
Business School (που ιδρύθηκε παρεμπιπτόντως από τον ΣΕΒ). Για την ακρίβεια, η
εκπρόσωπος αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην έρευνα με τίτλο “Breaking the Glass Ceiling”, η
οποία παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 2.2 της παρούσας έκθεσης και υλοποιήθηκε από τη
Vodafone, το Alba Graduate Business School και τη ΜΚΟ “Women on Top”.
Έπειτα, η εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε. δήλωσε ότι το φαινόμενο της ΣΠ στους χώρους εργασίας
δεν καταγράφεται στην πραγματική του έκταση, διότι οι εργαζόμενοι/ες φοβούνται να
καταγγείλουν τέτοια περιστατικά. Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία, η πείρα
δείχνει ότι ορισμένοι κλάδοι, όπως ο τομέας παροχής υπηρεσιών στον οποίο απασχολούνται
περισσότερες γυναίκες, διευκολύνουν την εκδήλωση ανάλογων περιστατικών. Ένας σημαντικός
παράγοντας που οξύνει το πρόβλημα της ΣΠ στην Ελλάδα είναι ότι η πλειοψηφία των
επιχειρήσεων είναι αρκετά μικρές, ενώ συνήθως αποτελούνται από τον/την εργοδότη/ρια και
λίγους/ες εργαζόμενους/ες. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει οργανωμένο τμήμα
ανθρώπινου δυναμικού στο οποίο ο/η εργαζόμενος/η να μπορεί να απευθυνθεί σε περίπτωση
που αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα στον χώρο όπου εργάζεται. Ύστερα, η εκπρόσωπος της
Γ.Σ.Ε.Ε. αναφέρθηκε σε μία υπόθεση ΣΠ που χειρίστηκε στο παρελθόν, όπου μία εργαζόμενη
κατήγγειλε ότι παρενοχλήθηκε σεξουαλικά από τον εργοδότη της. Το περιστατικό καταγγέλθηκε
στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και στη συνέχεια, η υπόθεση έφτασε στο
δικαστήριο. Η υπάλληλος έλαβε αποζημίωση, αλλά η διαδικασία ήταν ψυχοφθόρα και
τραυματική. Ο εργοδότης προσπάθησε να εκδικηθεί τόσο την ίδια όσο και τους/τις μάρτυρες
που την υποστήριξαν στο δικαστήριο κινώντας ποινικές διαδικασίες εναντίον τους. Το
περιστατικό αυτό ήταν ενδεικτικό των δυσκολιών που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα θύματα
ΣΠ προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά την έκταση του προβλήματος στον
ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, η εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε. συμφώνησε ότι στον ιδιωτικό τομέα,
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το θύμα είναι πιθανό να δείξει μεγαλύτερη απροθυμία να καταγγείλει το περιστατικό από φόβο
μήπως χάσει τη δουλειά του. Δεν παρέλειψε, όμως, να αναφέρει ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι
καλύτερα οργανωμένος όσον αφορά τη διεκπεραίωση υποθέσεων σεξουαλικής παρενόχλησης.
Αντιθέτως, στον δημόσιο τομέα, δεν υπάρχει Επιθεώρηση Εργασίας στην οποία να μπορεί να
απευθυνθεί το θύμα για να καταγγείλει το περιστατικό και γενικά, οι μηχανισμοί είναι λιγότερο
ευέλικτοι και αποτελεσματικοί.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ΠΑ.Μ.Ε., η σεξουαλική παρενόχληση περιλαμβάνει ένα ευρύ
φάσμα συμπεριφορών, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν την έκταση του
προβλήματος. Στον ιδιωτικό τομέα, εκδηλώνονται σε μεγαλύτερη συχνότητα περιστατικά ΣΠ και
πιο συγκεκριμένα, στον τομέα του εφοδιασμού τροφίμων, π.χ. στα σούπερ μάρκετ. Δεν δίστασε
να αναφέρει επίσης, ένα περιστατικό ΣΠ λεκτικού χαρακτήρα που υπέστη η ίδια προσωπικά
στον χώρο όπου εργαζόταν, το οποίο τελικά δεν κατήγγειλε, αλλά ο δράστης αργότερα
προσπάθησε να την απειλήσει και να την εκδικηθεί.
Όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποι της Action Aid Hellas, δεν υπάρχουν πρόσφατα και επαρκή
στοιχεία σχετικά με την έκταση του προβλήματος της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους
εργασίας. Πέραν αυτού, συμπλήρωσαν ότι είναι μικρός ο αριθμός των επίσημων εκθέσεων που
σχετίζονται με αληθινά περιστατικά. Στην Ελλάδα, όπως υπογράμμισαν, δεν υπάρχουν στοιχεία
για τις συνθήκες εργασίας. Ανέφεραν ότι σύμφωνα με τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας που
διεξήγαγε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός διαNEOσις, το 40% των γυναικών έχουν βιώσει ΣΠ
γενικά, ενώ στο 63% των περιπτώσεων, η ΣΠ έλαβε χώρα στον χώρο εργασίας. Η σεξουαλική
παρενόχληση στον χώρο εργασίας είναι η συνηθέστερη μορφή βίας στην Ευρώπη, σύμφωνα με
άλλη έρευνα που διεξήχθη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμη, δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία
σχετικά με τον επαγγελματικό κλάδο ή τον τομέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) της εργασίας στον οποίο
είναι πιο πιθανό να εκδηλωθεί ΣΠ. Ωστόσο, σε μία έρευνα που διεξήχθη σε σκανδιναβικές
χώρες, φαίνεται ότι οι γυναίκες που εργάζονται στην «πρώτη γραμμή» στον τομέα της παροχής
υπηρεσιών, π.χ. σερβιτόρες, υφίστανται σε μεγαλύτερο βαθμό σεξουαλική παρενόχληση που θα
μπορούσε μάλιστα να αγγίξει ακόμη και το 60%. Οι εκπρόσωποι επισήμαναν τον ρόλο που
καλείται να επιτελέσει το κράτος, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας για την ευαισθητοποίηση επί
του θέματος, αλλά προϋποθέτει να αναλάβουν ενεργό ρόλο όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Όπως
τόνισαν, είναι πολύ σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το εν λόγω
ζήτημα και συγχρόνως να ενημερωθούν τα θύματα για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό
το πρόβλημα. Εξήγησαν, μεταξύ άλλων, ότι πολλές γυναίκες που είχαν υποστεί ΣΠ δεν γνώριζαν
ότι μπορούσαν να επικοινωνήσουν με την τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 της Γενικής
Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Επιπλέον, οι εκπρόσωποι
δήλωσαν ότι οι εταιρείες δείχνουν απροθυμία να συμμετάσχουν σε έργα με θέμα τη σεξουαλική
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παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Ένας άλλος σπουδαίος παράγοντας για την καταπολέμηση
της ΣΠ είναι τα μέσα ενημέρωσης και ο τρόπος με τον οποίο αναφέρονται στην έμφυλη βία.
Δυστυχώς, όμως, υιοθετούν συχνά μία γλώσσα που παρουσιάζει τις γυναίκες ως υπεύθυνες για
τη βία που τους ασκείται.

Γ . ΕΚΤΙ Μ ΗΣΗ ΤΩΝ Ο Ι ΚΟ ΝΟΜ Ι ΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟ Ι ΝΩΝΙ ΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙ ΩΝ

Μολονότι δεν έχουν καταγραφεί τέτοια στοιχεία, η εκπρόσωπος του ΣτΠ δήλωσε ότι υπάρχουν
συνέπειες όχι μόνο για το θύμα (ψυχολογικές και οικονομικές) αλλά και για το κράτος,
δεδομένου ότι οποιαδήποτε πράξη παραβίασης δικαιωμάτων έχει αρνητικές συνέπειες από την
άποψη ότι επηρεάζει αρνητικά τις αποφάσεις των ανθρώπων. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος
του Π.Ο.Κ.Δ.Ι.Σ., υπάρχουν οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες κυρίως για το θύμα, αλλά και
για τις επιχειρήσεις, όπως η χειροτέρευση του εργασιακού κλίματος, η συχνή εναλλαγή του
προσωπικού, η πιθανή νομική αποζημίωση του θύματος και η σπίλωση της καλής εταιρικής
φήμης της επιχείρησης σε περίπτωση δημοσιοποίησης του συμβάντος.
Η εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε. συμφώνησε με το τελευταίο από τα προηγούμενα παραδείγματα,
σε περίπτωση που το περιστατικό ΣΠ συμβεί σε μία μεγάλη εταιρεία, αλλά δήλωσε ότι γενικά, οι
συνέπειες για την εταιρεία είναι ήσσονος σημασίας σε σύγκριση με εκείνες που καλείται να
αντιμετωπίσει το θύμα. Η εταιρεία θα επιβαρυνθεί με υψηλότερα δικαστικά έξοδα, την
υποχρέωση αποζημίωσης του θύματος, καθώς και λειτουργικές δυσκολίες σε περίπτωση που το
θύμα αποχωρήσει λόγω ασθένειας ή παραιτηθεί από τη θέση του. Όπως διευκρίνισε η
εκπρόσωπος του Π.Α.ΜΕ., η ΣΠ έχει ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για το
θύμα. Διαταράσσει την οικογενειακή του ζωή και συχνά οδηγεί στην απώλεια της εργασίας. Το
θύμα μπορεί να χρειαστεί να λάβει αναρρωτική άδεια ή να έχει ιατρικά έξοδα.
Η συνεκτίμηση των συνεπειών της ΣΠ είναι ένα θέμα που πρέπει να μελετηθεί και να διερευνηθεί
σύμφωνα με τις εκπροσώπους της Action Aid Hellas. Με βάση τις έρευνες που διεξάγονται στο
εξωτερικό, φαίνεται ότι η ΣΠ επηρεάζει τις εταιρείες από την άποψη ότι οι εργαζόμενοι/ες συχνά
δηλώνουν παραίτηση από τη δουλειά τους ή λαμβάνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα
αναρρωτική άδεια, μειώνεται η παραγωγικότητα της επιχείρησης, επιδεινώνεται το εργασιακό
κλίμα και αυξάνονται τα εταιρικά έξοδα (π.χ. αμοιβή δικηγόρου, πιθανή καταβολή αποζημίωσης
στο θύμα) μετά την καταγγελία ενός τέτοιου περιστατικού. Οι συνέπειες για τους/τις
εργαζόμενους/ες είναι ψυχολογικές, σωματικές και οικονομικές. Για παράδειγμα, πολλά από τα
θύματα δεν εργάζονται ποτέ ξανά στη ζωή τους ή αναγκάζονται να βρουν δουλειά σε έναν
εντελώς διαφορετικό τομέα, ξεκινώντας από την αρχή και λαμβάνοντας χαμηλό μισθό. Άλλοτε

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου,
το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

42

βιώνουν ανασφάλεια, κατάθλιψη, φόβο, ακόμη και ενοχές για τον τρόπο με τον οποίο
χειρίστηκαν τη βία που ασκήθηκε εναντίον τους. Τέλος, ανέφεραν ότι το κράτος είναι οικονομικά
ζημιωμένο από την περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις στην αγορά
εργασίας και τη μείωση της παραγωγικότητας των εργαζόμενων που έχουν πέσει θύματα ΣΠ
στο εργασιακό τους περιβάλλον.
Δ. ΑΝΤΙ ΚΤΥΠΟ Σ ΤΩΝ ΔΙ ΑΔΙ ΚΑΣΙ ΩΝ Ε Φ ΑΡΜ Ο ΣΜ ΕΝΗΣ ΑΝΤΙ ΣΤΑΘ Μ ΙΣΗΣ ΣΕ
ΝΟ Μ ΟΘ ΕΤΙ ΚΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙ ΡΙ ΚΟ ΕΠΙ ΠΕΔΟ

Ο Νόμος υπ’ αριθμ. 3896/2010 σχετικά με την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών
και την απαγόρευση κάθε είδους διάκρισης εφαρμόζεται σε περιπτώσεις σεξουαλικής
παρενόχλησης. Σε γενικές γραμμές, η εθνική νομοθεσία θεωρείται επαρκής και συμμορφώνεται
προς τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άποψη του/της εκπροσώπου του ΣτΠ,
δεν υπάρχει έλλειψη νομοθετικού πλαισίου, αλλά κενό στην εφαρμογή του νόμου. Ο
προαναφερόμενος νόμος περιλαμβάνει νομικές πράξεις με σκοπό τη στήριξη των θυμάτων,
ούτως ώστε να καταγγέλλονται περιστατικά ΣΠ, όπως η απόδοση στον δράστη του λεγόμενου
«βάρους αποδείξεων». Ο νόμος επιτρέπει επίσης στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να
υποστηρίζουν και να εκπροσωπούν τους εργαζομένους στη διαδικασία. Το σημαντικότερο είναι
ότι εάν η ΣΠ εκδηλωθεί στον ιδιωτικό τομέα, ο ΣτΠ θα συνεργαστεί με το Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας. Όταν ένα περιστατικό ΣΠ καταγγέλλεται στην Επιθεώρηση Εργασίας, είναι
υποχρεωτικό να ενημερώνεται ο ΣτΠ προκειμένου να διερευνήσει την υπόθεση. Μετά την
ολοκλήρωση της έρευνας από τον ΣτΠ, προκύπτει μία απόφαση και η Επιθεώρηση Εργασίας
(εάν το περιστατικό συνέβη στον ιδιωτικό τομέα) ή άλλη αρμόδια αρχή (εάν συνέβη στον
δημόσιο τομέα) τη λαμβάνει. Στη δεύτερη από τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, ο ΣτΠ μπορεί
να προτείνει την εκκίνηση πειθαρχικής διαδικασίας στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης. Σε κάθε
περίπτωση, ο ΣτΠ οφείλει να ενημερώνει τον/την εισαγγελέα εάν μία υπόθεση φαίνεται να έχει
ποινικές προεκτάσεις. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η συμμετοχή του ΣτΠ
στη διαδικασία είναι δωρεάν για το θύμα. Επιπρόσθετα, το θύμα διατηρεί το δικαίωμα να
προσφύγει στο δικαστήριο και να ζητήσει αποζημίωση. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση του
ΣτΠ αποτελεί αδιάσειστο αποδεικτικό στοιχείο.
Εντούτοις, η εκπρόσωπος του Π.Ο.Κ.Δ.Ι.Σ. ανέφερε ότι η νομοθεσία είναι ανεπαρκής και ότι το
ευρωπαϊκό δίκαιο θα μπορούσε να συνεισφέρει στη θέσπιση μίας ενιαίας προσέγγισης του
ζητήματος για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη γνώμη της, σε εταιρικό
επίπεδο, δεν υπάρχει οργανωμένη διαδικασία για τη διαχείριση του φαινομένου της σεξουαλικής
παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Όπως υποστηρίζει, οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου,
το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

43

οργανώνονται από το Υπουργείο Εργασίας. Η συνεργασία μεταξύ των συνδικαλιστικών
οργανώσεων των εργοδοτών και των εργατικών σωματείων (δηλαδή μέσω της συμπερίληψης
της ΣΠ στις συλλογικές συμβάσεις) είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχή αντιμετώπιση
του προβλήματος. Στον αντίποδα, η εκπρόσωπος του ΣΕΒ δήλωσε ότι η νομοθεσία είναι
επαρκής, αλλά δεν εφαρμόζεται σωστά, ειδικά όταν πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες
δεν διαθέτουν οργανωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή μηχανισμούς
εσωτερικής διαμεσολάβησης για την επίλυση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν στον
χώρο εργασίας.
Η εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε. επισήμανε ότι η νομοθετική μεταρρύθμιση θα πρέπει να
περιλαμβάνει τροποποίηση της δικαστικής διαδικασίας, ώστε να μετατοπιστεί με επιτυχία το
«βάρος της απόδειξης» στον εργοδότη που κατηγορείται για παρενοχλητική συμπεριφορά.
Εκτός από αυτό, επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι η Επιθεώρηση Εργασίας δεν διερευνά
υποθέσεις ΣΠ, παρά μόνο αν ο/η εργαζόμενος/η αναφερθεί συγκεκριμένα στον νόμο περί
απαγορεύσεως των διακρίσεων (Νόμος υπ’ αριθμ. 3896/2010). Με λίγα λόγια, μία υπόθεση ΣΠ
θα μπορούσε να παραβλεφθεί εάν η καταγγελία του/της εργαζόμενου/ης εκληφθεί κατά κύριο
λόγο ως άλλη μία υπόθεση εργατικού δικαίου. Επομένως, είναι σημαντικό η Επιθεώρηση
Εργασίας να διερευνά αυτεπαγγέλτως πιθανές πράξεις διακρίσεων. Τα νέα πρότυπα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να φανούν ιδιαιτέρως χρήσιμα για την υποστήριξη αυτής
της εξέλιξης. Ακόμη, η εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε. πρόσθεσε ότι το ζήτημα της ΣΠ περιλαμβάνεται
στην εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2004-2005 και μπορεί εξίσου να συμπεριληφθεί στον
εσωτερικό κανονισμό μίας μεγάλης εταιρείας, αν και είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο λόγω του
μεγέθους και της δομής των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι συνήθως μικρές.
Αναφορικά με τη νομοθεσία, η εκπρόσωπος του Π.Α.ΜΕ. συμφώνησε ότι εφαρμόζεται εν μέρει
και ότι τα νέα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα εάν ήταν
εφικτό να επιβάλουν οικονομικές κυρώσεις ή ακόμη και παύση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας για τις εταιρείες που παραβιάζουν τον Νόμο.
Οι εκπρόσωποι της Action Aid Hellas αναφέρθηκαν στη Σύμβαση υπ’ αριθμ. 190 της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και δήλωσαν ότι η ΜΚΟ στην οποία εργάζονται επικοινώνησε με
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (κράτος και συνδικαλιστικές οργανώσεις) και επετεύχθη συναίνεση
για την έγκρισή της. Ωστόσο, εξακολουθεί να μην έχει επικυρωθεί από την ελληνική κυβέρνηση.
Η προαναφερθείσα Σύμβαση περιλαμβάνει ευρύτερους ορισμούς για τους/τις εργαζομένους/ες
και τους χώρους εργασίας, παρέχοντας συνάμα ένα νομικό πλαίσιο που είναι πλήρες, συνεκτικό
και προσαρμοσμένο στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς εργασίας.
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Ε.

ΠΡΟ ΤΑΣΕΙ Σ ΓΙ Α ΚΟ Ι ΝΕΣ ΠΟ ΛΙΤΙ ΚΕΣ ΚΑΙ Μ ΕΤΡΑ ΠΡΟ ΛΗΨΗΣ .
ΣΥΝΕΡΓ ΑΣΙ Α Μ Ε ΣΥΝΔΙ ΚΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙ Σ ΚΑΙ ΜΚΟ . ΚΑΛΕΣ
ΠΡΑΚΤΙ Κ ΕΣ . ΕΚΣΤΡ ΑΤΕΙ ΕΣ . ΑΠΟ ΤΕΛΕΣ Μ ΑΤΑ

Όσον αφορά την πρόληψη και την ενημέρωση του κοινού, ο ΣτΠ δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις
στους τομείς της αρμοδιότητάς του. Διοργανώνει επίσης σεμινάρια με την Αστυνομία, την
Επιθεώρηση Εργασίας καθώς και συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
σχετικά με την τήρηση της αρχής της ισότητας και την απαγόρευση των διακρίσεων. Μεταξύ
άλλων, έχει κυκλοφορήσει έναν οδηγό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο επιμόρφωσης
από τους δημοσίους υπαλλήλους και την αστυνομία σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων
(συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης). Αναμφίβολα, όταν τα θύματα ΣΠ είναι
ενημερωμένα σε ζητήματα δικαιωμάτων και νομικών διαδικασιών, μπορούν να διεκδικήσουν τα
δικαιώματά τους με μεγαλύτερη επιτυχία. Σε πολλές περιπτώσεις, η συνεργασία μεταξύ του ΣτΠ
και των συνδικαλιστικών οργανώσεων υπήρξε εξαιρετική. Όπως επισημάνθηκε, δεν μπορεί να
υπάρξει πραγματική πρόοδος στο ζήτημα αυτό δίχως την ενεργό συμβολή των συνδικαλιστικών
οργανώσεων. Η συμβολή τους θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη βελτίωση της εφαρμογής του
νόμου, τόσο μέσω της υποστήριξης των θυμάτων όσο και μέσω της πρόληψης τέτοιων
συμπεριφορών. Εξάλλου, δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις
ΣΠ, ο δράστης ήταν συνάδελφος. Συνεπώς, η συμβολή του ΣτΠ είναι αναμφισβήτητα ζωτικής
σημασίας για την καταπολέμηση της ΣΠ, αλλά εξαρτάται κυρίως από το θύμα το αν θα
καταγγείλει το αδίκημα. Η καταπολέμηση της ΣΠ θα ενισχυθεί εάν τα εμπλεκόμενα μέρη
ενημερωθούν διεξοδικά για το θέμα αυτό και εάν τα θύματα λάβουν τη βοήθεια που χρειάζονται,
όπως επαρκή οικονομική και ηθική στήριξη, μέσω ενός οργανωμένου προγράμματος για να
καταγγείλουν όσα έχουν υποστεί.
Η εκπρόσωπος του Π.Ο.Κ.Δ.Ι.Σ. αναφέρθηκε σε μελλοντικές «ημέρες δράσης» που σχεδιάζουν
να οργανώσουν και ότι η διοίκηση της ομοσπονδίας εξετάζει το ενδεχόμενο οργάνωσης ενός
μηχανισμού μέσω του οποίου θα παρέχεται υποστήριξη στα θύματα της ΣΠ.
Η εκπρόσωπος του ΣΕΒ αναφέρθηκε στο έργο “EMBRACIVE – Embracing diversity and
fostering inclusion in the workplace” (βλ. κεφάλαιο 2.3) στο οποίο συμμετέχει ο Σύνδεσμος, και
στοχεύει στην προώθηση της διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο
και παράλληλα εξετάζει το πρόβλημα της ΣΠ στον χώρο εργασίας. Στο πλαίσιο του έργου, θα
αναπτυχθεί μία «εργαλειοθήκη» ως οδηγός για τους εργοδότες, τους διευθυντές κλπ., η οποία
αργότερα θα δοκιμαστεί πιλοτικά σε επιχειρήσεις. Επιπλέον, ο ΣΕΒ και το Alba Graduate
Business School παρέχουν εκπαιδεύσεις δημιουργικής ηγεσίας (μέσω της κοινής εκπαιδευτικής
πρωτοβουλίας «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ» – βλ. κεφάλαιο 2.3) που μπορούν να βοηθήσουν τις
γυναίκες υπαλλήλους να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν επίγνωση των
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δυνατών σημείων και των δικαιωμάτων τους. Εκτός από τα παραπάνω, ο ΣΕΒ δημοσίευσε το
2005 τη «Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων», έναν πλήρη οδηγό για τη
λειτουργία και τη συμπεριφορά της σύγχρονης επιχείρησης στην Ελλάδα.
Η εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε. δήλωσε ότι κατά το διάστημα 2014–2015, η Συνομοσπονδία
συνεργάστηκε με διάφορες εργοδοτικές ενώσεις σε ένα εθνικό έργο κοινωνικών εταίρων με
στόχο την υλοποίηση κοινών δράσεων που σχετίζονται με την καταπολέμηση των διακρίσεων
στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ΣΠ (βλ. κεφάλαιο 2.3). Χαρακτηρίστηκε ως
μία εξαιρετική συνεργασία και ένα σπουδαίο γεγονός παρόμοιο με την υπογραφή εθνικής
συλλογικής σύμβασης εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύθηκε ένα έγγραφο πολιτικής και
διοργανώθηκαν εκπαιδεύσεις σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Σύμφωνα με τον/την
εκπρόσωπο, το εν λόγω έργο ήταν η απόδειξη ότι η οργάνωση είναι το παν, όταν υπάρχει
προθυμία για αύξηση της ευαισθητοποίησης, ακόμη και αν στην πράξη, υπάρχουν πολλά
εμπόδια. Η Γ.Σ.Ε.Ε. προσπάθησε να ενθαρρύνει την καταγγελία περιστατικών ΣΠ μέσω
οργανωμένων δράσεων σε συνεργασία με συνδικαλιστικές οργανώσεις α΄ και β΄ βαθμού, αλλά
η πλειοψηφία των θυμάτων (περίπου 80%) σταματούσε τη διαδικασία λίγο πριν φτάσει στην
Επιθεώρηση Εργασίας. Πέραν αυτού, η Γ.Σ.Ε.Ε. εκπροσωπεί νομικά τους/τις εργαζόμενους/ες
στο δικαστήριο σε λίγες υποθέσεις (περίπου 3–4 ετησίως). Ωστόσο, παρατηρείται ότι τα θύματα
ΣΠ λαμβάνουν ανεπαρκή αποζημίωση σε σχέση με τη σοβαρότητα της κατάστασης.
Η εκπρόσωπος του Π.Α.ΜΕ. ανέφερε ότι δεν υπάρχουν διαδικασίες για την υποβολή
καταγγελιών στην εν λόγω συνδικαλιστική οργάνωση, ενώ διαπιστώνεται έλλειψη γνώσεων
σχετικά με το ζήτημα αυτό τόσο από την πλευρά των εργαζομένων όσο και από την πλευρά των
εργοδοτών. Η συμπερίληψη της ΣΠ στις ρήτρες της συλλογικής σύμβασης εργασίας θα
μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της έκτασης αυτού του φαινομένου. Το Π.Α.ΜΕ.
χρησιμοποιεί κοινωνική και συλλογική προσέγγιση για να χειριστεί τα προβλήματα των μελών
του με τον/την εκάστοτε εργοδότη/ρια μέσω δηλαδή της δημοσιοποίησης του περιστατικού. Το
πρόβλημα της ΣΠ στον χώρο εργασίας θα μπορούσε επίσης να αντιμετωπιστεί μέσω της
ενίσχυσης της εκπαίδευσης και των γνώσεων των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ακόμη και
από τη σχολική ηλικία, αλλά και αργότερα με τη διοργάνωση σεμιναρίων και παρουσίασης
κατευθυντήριων οδηγιών. Κατά τη γνώμη της εκπροσώπου του Π.Α.ΜΕ., οι εταιρείες θα πρέπει
να αναπτύξουν ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον, καθώς και να χορηγούν ένα αξιοπρεπές
εισόδημα, ούτως ώστε οι εργαζόμενοι/ες να αισθάνονται αρκετά δυνατοί/ές για να διεκδικήσουν
τα δικαιώματά τους. Σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό διάλογο επί του θέματος, το Π.Α.ΜΕ. θα ήταν
πρόθυμο να συμμετάσχει, αλλά προς το παρόν δεν οργανώνονται αντίστοιχες δράσεις.
Όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποι της Action Aid Hellas, έχουν θεσπίσει πολιτικές και έχουν
οργανώσει εκπαιδεύσεις για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και των
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διακρίσεων. Διεξάγουν παράλληλα μία εκστρατεία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής
παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, η οποία στοχεύει στη νομική μεταρρύθμιση, ιδίως μέσω
της άσκησης πίεσης στην κυβέρνηση, προκειμένου να επικυρώσει τη Σύμβαση υπ’ αριθμ. 190
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με
το θέμα και την προώθηση της εταιρικής ευθύνης, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ασφαλές
εργασιακό περιβάλλον για τις γυναίκες. Τα θύματα ΣΠ έχουν τη δυνατότητα να λάβουν την
υποστήριξη που θα επιλέξουν (π.χ. ψυχολογική, νομική κλπ.). Η εν λόγω οργάνωση δεν
συνεργάζεται με δικηγόρους που παρέχουν δωρεάν νομικές υπηρεσίες στα θύματα, αλλά
στηρίζει τα θύματα που έχουν ανάγκη, ενώ στο κέντρο ενδυνάμωσης «Επίκεντρο» παρέχονται
νομικές συμβουλές σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν. Η οργάνωση
παρέχει επιμορφωτικά προγράμματα για τα μέλη της, τα οποία λειτουργούν αποτελεσματικά από
την άποψη της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης. Παρόμοιες επιμορφώσεις θα
μπορούσαν να υλοποιηθούν σε επιχειρήσεις. Οι εταιρείες είναι σημαντικό να διαθέτουν ένα
πρόσωπο αναφοράς, όπως για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ο «Συνήγορος της Γυναίκας»,
που θα εργαζόταν ανεξάρτητα από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και θα παρείχε
συμβουλευτικές υπηρεσίες στα θύματα ΣΠ ή απλώς την ευκαιρία να μιλήσουν για το περιστατικό
(αν δεν επιθυμούν να το καταγγείλουν). Στο τέλος, οι εκπρόσωποι της Action Aid Hellas
περιέγραψαν μία επιτυχημένη πρακτική μίας βιομηχανικής επιχείρησης, η οποία λειτουργεί μία
τηλεφωνική γραμμή SOS για τους/τις εργαζόμενους/ες στην οποία μπορούν να καταγγέλλουν
περιστατικά ΣΠ.
ΣΤ.
ΠΡΟ ΤΑΣΕΙ Σ Γ Ι Α ΤΗΝ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗ Κ ΑΤΕ ΥΘ ΥΝΤΗΡΙ ΩΝ Ο ΔΗ ΓΙ ΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟ Γ ΡΑΜ Μ ΑΤΩΝ ΣΠΟ ΥΔΩΝ ΓΙ Α ΣΕΜ Ι ΝΑΡΙ Α ΑΝΑΠ ΤΥΞΗΣ
Ι ΚΑΝΟ ΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Δ ΡΑΣΕΙ Σ ΕΥΑΙ ΣΘ ΗΤΟ ΠΟ Ι ΗΣΗΣ

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του ΣτΠ, οι επιμορφώσεις θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες για
την ενίσχυση της πρόληψης και την υποστήριξη των θυμάτων. Εξακολουθεί να υπάρχει
παρανόηση σχετικά με το πώς ορίζεται η σεξουαλική παρενόχληση. Ορισμένες συμπεριφορές
ακόμη και στις μέρες μας θεωρούνται ήσσονος σημασίας ή δικαιολογούνται ως μία μορφή
«πειράγματος». Όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες θα πρέπει να επιμορφώνονται (π.χ.
εργαζόμενοι/ες, εργοδότες/ριες, συνδικάτα, αστυνομικοί υπάλληλοι, δικαστικοί κτλ.)
συμμετέχοντας σε σεμινάρια, όπως αυτά που διοργανώνει ο ΣτΠ. Ωστόσο, σε πρώτο επίπεδο,
θα πρέπει να παρασχεθεί βοήθεια στο θύμα προκειμένου να φτάσει η υπόθεση στον ΣτΠ.
Η εκπρόσωπος του ΣΕΒ πιστεύει ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί συνεργασία μεταξύ των
εργαζομένων, των εργοδοτών/ριών και του κράτους για την αντιμετώπιση της ΣΠ. Αναφέρθηκε
επίσης στη θετική συνεργασία με τη Γ.Σ.Ε.Ε. το 2015 στο θέμα της αρχής της ίσης μεταχείρισης
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στον χώρο εργασίας. Αναφορικά με τις επιμορφώσεις, θα πρέπει να απευθύνονται εξίσου
στους/στις εργοδότες/ριες και στους/στις εργαζόμενους/ες, αλλά σε κάθε περίπτωση, η
εκπαίδευση και η επιμόρφωση θα πρέπει να ξεκινούν από μικρή ηλικία. Ως προς το περιεχόμενο,
οι επιμορφώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία, αλλά και
δεξιότητες που σχετίζονται με καλύτερους τρόπους συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών/ριών και
εργαζομένων. Δεν υλοποιούνται επί του παρόντος εκπαιδεύσεις σχετικά με τη ΣΠ στα μέλη του
Συνδέσμου, αλλά τέτοιου είδους επιμορφώσεις θεωρούνται ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την
καταπολέμηση της ΣΠ στο εργασιακό περιβάλλον. Συνεχίζοντας, η εκπρόσωπος της
Π.Ο.Κ.Δ.Ι.Σ. συμμερίστηκε την ίδια άποψη και εξήγησε ότι τέτοιες επιμορφωτικές δράσεις θα
πρέπει να οργανώνονται από ΜΚΟ, με τη συμμετοχή ψυχολόγων που έχουν ανάλογη πείρα επί
του θέματος. Εξέφρασε μάλιστα την άποψη ότι αντίστοιχα επιμορφωτικά προγράμματα θα
μπορούσαν να ενταχθούν στις «ημέρες δράσης» που σχεδιάζει να οργανώσει η Ομοσπονδία.
Η εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε. συμφώνησε με τις προαναφερθείσες θέσεις υποστηρίζοντας ότι
πρέπει να οργανωθούν επιμορφώσεις και να απευθύνονται τόσο στους/στις εργοδότες/ριες όσο
και στους/στις εργαζόμενους/ες. Η Γ.Σ.Ε.Ε. έχει στο παρελθόν οργανώσει εκπαιδεύσεις στο
πλαίσιο ενός έργου της περιόδου 2014-2015 σε συνεργασία με εργοδοτικές ενώσεις. Τα
επιμορφωτικά προγράμματα για τη ΣΠ στον χώρο εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν
πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία και τη διαδικασία της υποβολής καταγγελίας, καθώς και
να υιοθετείται σε αυτά μία βιωματική προσέγγιση με ανοικτή συζήτηση και παιχνίδια ρόλων.
Έπειτα, η εκπρόσωπος συμπλήρωσε ότι δεν υπάρχει κοινωνικός διάλογος για το θέμα της ΣΠ
μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των εργοδοτικών ενώσεων και του κράτους. Η
τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε τέτοιος διάλογος ήταν κατά την εφαρμογή της οδηγίας
της αρχής της ίσης μεταχείρισης του Νόμου υπ’ αριθμ. 3896/2010, στην οποία η Γ.Σ.Ε.Ε.
συμμετείχε ως μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Η Συνομοσπονδία είναι πάντοτε
διαθέσιμη να συνεργαστεί σε αυτό το θέμα με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά οι
αδυναμίες του ελληνικού συστήματος συλλογικών συμβάσεων σε αυτό το σημείο καθιστούν
δύσκολη τη λήψη τέτοιων πρωτοβουλιών. Η εκπρόσωπος του Π.Α.ΜΕ. ανέφερε ότι δεν έχουν
οργανώσει ποτέ κάποια εκπαίδευση με θέμα τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας,
αλλά θεωρεί ότι θα μπορούσαν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες τέτοιες επιμορφώσεις που θα
πραγματοποιούνται έστω σε ετήσια βάση. Σε ό,τι αφορά τη μορφή που θα πρέπει να λάβουν,
πρότεινε τη συμπερίληψη διαλόγου επί του θέματος, την ενημέρωση ειδικά των εργαζόμενων,
ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, αλλά και την υιοθέτηση μίας βιωματικής προσέγγισης
και εκπαίδευσης για επαγγελματίες του κλάδου του ανθρώπινου δυναμικού. Βέβαια, το κράτος
θα πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο στην προβολή της έκτασης του προβλήματος.
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Σύμφωνα με τις εκπροσώπους της Action Aid Hellas, ο κοινωνικός διάλογος θα πρέπει να
επικεντρωθεί στην άσκηση πίεσης στο κράτος και τις επιχειρήσεις για την επιτυχή αντιμετώπιση
του προβλήματος σε συνεργασία με ΜΚΟ. Πρώτον και κύριον, πρέπει να διεξαχθούν έρευνες,
ούτως ώστε να γνωστοποιηθούν η έκταση και οι συνέπειες αυτού του προβλήματος. Τα μέσα
ενημέρωσης θα πρέπει επίσης να αποτελούν μέρος του κοινωνικού διαλόγου. Θα πρέπει να
διοργανώνονται εκστρατείες ευαισθητοποίησης με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων
φορέων, καθώς και επιμορφώσεις σε εταιρείες από ΜΚΟ. Οι διαδραστικές εκπαιδεύσεις θα
πρέπει να είναι άρτια οργανωμένες και να απευθύνονται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Με αυτό
τον τρόπο, θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της κατάστασης με τη βοήθεια
παραδειγμάτων. Τέλος, αναφέρθηκε ότι έχει μεγάλη σημασία η διοργάνωση συναντήσεων με τη
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών προκειμένου να διευκολυνθεί ο διάλογος, δηλαδή
να σχηματιστούν ομάδες εργασίας στις οποίες οι αρχές, τα συνδικάτα και οι οργανώσεις θα
μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, γνώσεις και εμπειρίες για την πρόληψη και την
αντιμετώπιση της ΣΠ στον χώρο εργασίας.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η έρευνα γραφείου, οι συνεντεύξεις και τα ευρήματα της διαδικτυακής έρευνας μας βοήθησαν
να συναγάγουμε ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση
στον χώρο εργασίας στην Ελλάδα.
❖ Το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα περιλαμβάνει σημαντική προστασία από πλευράς
νομοθεσίας και διαδικασιών, καθώς και πλήθος αρχών και φορέων που είναι αρμόδιοι
για την αντιμετώπιση περιστατικών ΣΠ στον χώρο εργασίας. Η εθνική νομοθεσία είναι
προσαρμοσμένη στους κανονισμούς των διεθνών συμβάσεων και της νομοθεσίας της
ΕΕ.
❖ Στην Ελλάδα, η έρευνα για το θέμα αυτό είναι περιορισμένη ή/και παρωχημένη, ενώ τα
στοιχεία δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική έκταση του προβλήματος.
❖ Το αποτέλεσμα της διαδικτυακής έρευνας τόνισε με σαφήνεια τους παράγοντες που
συμβάλλουν στη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας και τους παράγοντες
που την εμποδίζουν. Οι εργαζόμενοι/ες δήλωσαν ότι σημαντικοί παράγοντες που
συμβάλλουν στην όξυνση του εν λόγω φαινομένου είναι η έλλειψη αντίδρασης των
ατόμων, η απουσία ποινικής δίωξης και η έλλειψη μέτρων για την τιμωρία των δραστών,
το χαμηλό επίπεδο ισότητας των φύλων στον χώρο εργασίας και η έλλειψη
προσαρμοσμένων πολιτικών και διαδικασιών της εταιρείας. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, οι οργανισμοί και οι εταιρείες δεν διαθέτουν σαφείς και δομημένες
κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών,
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ούτε παρέχουν επιμόρφωση, ενημέρωση ή υποστήριξη σε εργαζόμενους/ες που έχουν
βιώσει αντίστοιχες εμπειρίες. Από την άλλη πλευρά, οι εργοδότες/ριες κλπ. δήλωσαν
ότι η σεξουαλική παρενόχληση είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, αν και η πλειονότητα
αυτών ανέφερε ότι δεν είναι σύνηθες φαινόμενο στον χώρο της εργασίας τους.
Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την
καταπολέμηση του φαινομένου από την κυβέρνηση, τις εταιρείες, τα μέσα
ενημέρωσης, τις ΜΚΟ και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ωστόσο, η έλλειψη
υποβολής καταγγελιών αποκαλύπτει ότι τα υφιστάμενα συστήματα υποβολής
καταγγελιών δεν είναι επαρκή. Σε ό,τι αφορά την πρόληψη, οι εργαζόμενοι/ες
απάντησαν ότι οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης θα πρέπει να αναπτυχθούν και να
διαδοθούν μέσω του διαδικτύου. Γενικά, η πλειονότητα των εργαζομένων και των
εργοδοτών/ριών εκδήλωσε ενδιαφέρον να συμμετάσχει στο μέλλον σε σχετικά
επιμορφωτικά προγράμματα.
❖ Με βάση τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων με εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων
φορέων στην Ελλάδα (π.χ. Συνήγορος του Πολίτη, συνδικαλιστικές οργανώσεις,
ενώσεις εργοδοτών, Action Aid Hellas), φαίνεται ότι το πρόβλημα της σεξουαλικής
παρενόχλησης στον χώρο εργασίας στην Ελλάδα είναι πιο εκτεταμένο από ό,τι
καταδεικνύουν οι επίσημες εκθέσεις. Όμως, εξαρτάται κυρίως από τα θύματα το αν θα
καταγγείλουν ή όχι το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές. Μεγάλος αριθμός θυμάτων ΣΠ
εκδηλώνουν απροθυμία ή φόβο να το πράξουν λόγω έλλειψης υποστήριξης. Η
νομοθεσία θεωρείται σε γενικές γραμμές επαρκής. Ωστόσο, στην πράξη, ο νόμος δεν
εφαρμόζεται κατά τρόπο που να βοηθά ουσιαστικά το θύμα. Οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις έχουν το νόμιμο δικαίωμα όχι μόνο να υποστηρίξουν αλλά και να
εκπροσωπήσουν νομικά τα μέλη τους ενώπιον των αρχών και του δικαστηρίου, παρόλο
που, όπως αναφέρθηκε στις συνεντεύξεις, τα θύματα διστάζουν να ακολουθήσουν τις
διαδικασίες λόγω του κόστους που σχετίζεται με τη διαδικασία, του μεγάλου χρόνου
που απαιτείται, της ανεπαρκούς αποζημίωσης που μπορεί να λάβουν και του φόβου
για αντίποινα από τον δράστη. Επιπλέον, οι περισσότερες εταιρείες δεν διαθέτουν
εσωτερικούς μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών, επειδή ως επί το πλείστον είναι
αρκετά μικρές και δεν διαθέτουν τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Γενικά, η
αναποτελεσματική εφαρμογή του νόμου, ο φόβος απώλειας της εργασίας ή αντιποίνων,
η έλλειψη εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας για την αντιμετώπιση των
περιστατικών ΣΠ θεωρούνται ως παράγοντες που επιτείνουν το εν λόγω φαινόμενο.
Από την άλλη πλευρά, όλοι/ες οι εκπρόσωποι τόνισαν την ανάγκη για μία συλλογική
προσέγγιση του ζητήματος της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας εκ
μέρους του κράτους, των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και των
εργοδοτών/ριών και των ΜΚΟ. Κρίθηκε απαραίτητο, μεταξύ άλλων, να οργανωθούν
επιμορφώσεις που θα απευθύνονται τόσο στους/στις εργαζομένους/ες όσο και στουςστις/στο εργοδότες-ριες/υπεύθυνους-ες ανθρώπινου δυναμικού/διοικητικό προσωπικό
και θα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία και τις διαδικασίες, καθώς
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και μία διαδραστική προσέγγιση για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, ώστε να
κατανοήσουν καλύτερα τι συνεπάγεται η σεξουαλική παρενόχληση, πώς να την
αναγνωρίζουν και να την προλαμβάνουν και ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι για να
βοηθήσουν ένα θύμα. Κατά γενική ομολογία, εκφράστηκε η άποψη ότι ο ουσιαστικός
κοινωνικός διάλογος με όλα τα αρμόδια θεσμικά όργανα επί του θέματος, καθώς και η
υλοποίηση σχετικών επιμορφωτικών προγραμμάτων θα μπορούσαν κάλλιστα να
αποτελέσουν επιτυχή προληπτικά μέτρα στον αγώνα κατά της ΣΠ στον χώρο εργασίας.

6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΕ

ΕΘΝΙΚΟ

ΚΑΙ

Σύμφωνα με τα ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα γραφείου και την έρευνα πεδίου
που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης, κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν σοβαρά
υπόψη οι ακόλουθες προτάσεις/μελλοντικές δράσεις:
❖ Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να επικυρώσει τη Σύμβαση υπ’ αριθμ. 190 της
ΔΟΕ προκειμένου να επικαιροποιήσει τη νομοθετική προστασία στις προσωρινές
συνθήκες εργασίας.
❖ Οι ρήτρες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των καταγγελθέντων
περιστατικών θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας,
καθώς και στις εταιρικές συμβάσεις, προκειμένου να παρέχεται στους/στις
εργαζόμενους/ες δομημένη και αποτελεσματική προστασία.
❖ Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η υλοποίηση ερευνών, ώστε να μάθουμε ποια είναι η
πραγματική έκταση του προβλήματος.
❖ Θα πρέπει να αναπτυχθούν και να θεσπιστούν απλουστευμένες κατευθυντήριες
οδηγίες και διαδικασίες σε όλες τις εταιρείες και τους οργανισμούς που θα εξηγούν
τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα θύματα ΣΠ για να καταγγείλουν και
να αντιμετωπίσουν ανάλογα περιστατικά. Τα συναφή μέτρα θα πρέπει να
διαδίδονται με κατάλληλο τρόπο (δηλαδή μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων και
ενημερωτικών ημερίδων). Θα πρέπει επίσης να διαδίδονται πληροφορίες σχετικά
με τις γραμμές βοήθειας και λοιπές διαθέσιμες υπηρεσίες, εκτός της εταιρείας,
ούτως ώστε τα θύματα να μπορούν να απευθυνθούν σε άλλους οργανισμούς, σε
περίπτωση που φοβούνται ή διστάζουν να καταγγείλουν σχετικά περιστατικά στο
εργασιακό τους περιβάλλον.
❖ Θα πρέπει να δημιουργηθούν σαφείς συνδέσεις με τις αρχές, τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών/ριών, τις κοινωνικές υπηρεσίες
και τις ΜΚΟ που ασχολούνται με αυτό το θέμα, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η
έναρξη κοινωνικού διαλόγου.
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❖ Οι επιμορφώσεις θα πρέπει να οργανώνονται με τη συμμετοχή του κράτους, των
συνδικαλιστικών οργανώσεων, των ενώσεων εργοδοτών και των ΜΚΟ. Εκτός από
αυτό, θα πρέπει να απευθύνονται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (εργαζόμενοι/ες,
εργοδότες/ριες και υπεύθυνοι/ες ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνικοί εταίροι και
κράτος), να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις νομικές διαδικασίες,
καθώς και ανοικτές συζητήσεις σε συνδυασμό με παιχνίδια ρόλων για τη μέγιστη
δυνατή κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης και την κατάλληλη προσέγγιση
τέτοιων περιστατικών.
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου,
το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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