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Εισαγωγή

Με αφορμή τα 30χρονα από την εισαγωγή του θεσμού του Επιτρόπου Διοικήσεως
στη Δημοκρατία και τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας στις 8
Μαρτίου 2021, κρίθηκε σκόπιμο να ετοιμαστεί, η παρούσα τοποθέτηση επί ενός
ζητήματος που συγκλονίζει σε Κύπρο και Ελλάδα με πρόσφατες αποκαλύψεις και
αφορά την σεξουαλική παρενόχληση.
Δεκάδες μαρτυρίες θυμάτων φέρνουν στην επιφάνεια την ωμή πραγματικότητα,
ότι η έμφυλη βία υφίσταται σε όλους τους χώρους και είναι καλά κρυμμένη.
Προκειμένου να σπάσει ο κύκλος της σιωπής, αποφασίσαμε τη δημιουργία και
έναρξη εκστρατείας ενημέρωσης με θέμα «Σπάσε τη Σιωπή» σε σχέση με
φαινόμενα παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία, υπό την
αρμοδιότητά μου ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων
(Equality Body).
Η εκστρατεία βρίσκεται σε εξέλιξη και στόχος της είναι να ενημερωθούν τα εν
δυνάμει θύματα για τα δικαιώματα τους και τους υφιστάμενους εξωδικαστκούς
μηχανισμούς προστασίας καθώς επίσης να ενθαρρυνθούν για να σπάσουν τη
σιωπή τους.
Στόχοι της παρούσας Τοποθέτησης είναι αφενός, η ανάδειξη των κύριων
προβληματικών πτυχών, όπως διαπιστώθηκαν μέσα από τη διερεύνηση των
παραπόνων που υποβλήθηκαν στο Γραφείο μου τα τελευταία 4 χρόνια και,
αφετέρου, η υποβολή επικαιροποιημένων εισηγήσεών προς τις αρμόδιες αρχές,
για λήψη κατάλληλων μέτρων προς την κατεύθυνση της πρόληψης και την
αντιμετώπιση του φαινομένου, ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν
αποτελεσματικότερη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων από
κακοποιητικές ή παρενοχλητικές συμπεριφορές στο χώρο εργασίας.
Η παρενόχληση και σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας είναι μορφή
έμφυλης βίας, είναι ανεπιθύμητη συμπεριφορά που προσβάλλει την αξιοπρέπεια
των θυμάτων, και συνιστά διάκριση λόγω φύλου. Με βάση στατιστικές έρευνες, τα
περισσότερα θύματα είναι οι γυναίκες.
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Το 2004, ανατέθηκε στον Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, με βάση τον περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην
Νομοθετικό
Πλαίσιοκαι την Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τροποποιητικό) Νόμο1, η
Απασχόληση
αρμοδιότητα για διερεύνηση καταγγελιών για διακρίσεις λόγω φύλου στον τομέα
της απασχόλησης και της εργασίας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό
τομέα, με βάση τον περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων
Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμο του 20042 που καθιστά τον/την Επίτροπο ως
Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων (Equality Body).
Τα ζητήματα που σχετίζονται με την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση
στο χώρο της εργασίας ρυθμίζονται από τους περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και
Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμους του
2002 έως 2014, όπως έχει τροποποιηθεί κατα καιρούς.
Με βάση τους ερμηνευτικούς ορισμούς των πιο πάνω Νόμων,
«άμεση διάκριση λόγω φύλου» υπάρχει όταν ένα πρόσωπο υφίσταται λιγότερο
ευνοϊκή μεταχείριση λόγω φύλου από ό,τι υφίσταται ένα άλλο.
«αρχή της ίσης μεταχείρισης» σημαίνει την απουσία κάθε διακρίσεως λόγω
φύλου, είτε άμεσης είτε έμμεσης, σε συσχετισμό ιδίως με την έγγαμη ή οικογενειακή
κατάσταση, όσον αφορά οποιοδήποτε από τα ρυθμιζόμενα με τον παρόντα Νόμο
θέματα.
«διάκριση λόγω φύλου» σημαίνει κάθε άμεση ή έμμεση διάκριση,
περιλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης ή παρενόχλησης...».
«έμμεση διάκριση λόγω φύλου» υπάρχει όταν μια διάταξη, ένα κριτήριο, ή μια
πρακτική εκ πρώτης όψεως ουδέτερη/ο θέτει άτομα ενός φύλου σε ιδιαίτερα
μειονεκτική θέση, σε σύγκριση με άτομα του άλλου φύλου, εκτός εάν αυτή η
διάταξη, το κριτήριο ή η πρακτική μπορεί να δικαιολογηθεί αντικειμενικά από ένα
νόμιμο σκοπό και τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι κατάλληλα και
αναγκαία
«παρενόχληση» σημαίνει ανεπιθύμητη από τον αποδέκτη της συμπεριφορά
σχετιζόμενη με το φύλο ενός προσώπου, η οποία έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την
προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως όταν δημιουργεί ένα
εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον».
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Άρθρο 17Α του Ν. 191(Ι)/2004
Ν. 42(I)/2004
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«σεξουαλική παρενόχληση» σημαίνει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη από τον
αποδέκτη της συμπεριφορά σεξουαλικής φύσεως, που εκφράζεται λόγω ή έργω
και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου,
ιδίως όταν δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή
επιθετικό περιβάλλον, κατά την απασχόληση...»
Με βάση τις πρόνοιες των περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην
Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμων του 2002 έως 2014,
απαγορεύεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου,
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης. Το άρθρο 12 απαγορεύει
ρητά οποιαδήποτε πράξη (ή παράλειψη), είτε μεμονωμένη είτε
επαναλαμβανόμενη, η οποία συνιστά σεξουαλική παρενόχληση ή παρενόχληση.
Επιπρόσθετα, απαγορεύει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση δυσμενή μεταχείριση του
ατόμου για το λόγο ότι κατήγγειλε τη σεξουαλική παρενόχληση ή παρενόχληση και
κατοχυρώνει την προστασία του ατόμου αυτού από τον εργοδότη.
Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι:
«12(1) Απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη ... η οποία συνιστά παρενόχληση ή
σεξουαλική παρενόχληση ή αποτελεί άμεση ή έμμεση δυσμενή μεταχείριση λόγω
της, με οποιονδήποτε τρόπο, αποκρούσεως ή καταγγελίας παρενόχλησης ή
σεξουαλικής παρενόχλησης, σε σχέση με τα ρυθμιζόμενα στα άρθρα 7, 8, 9 και 10
θέματα. Το γεγονός ότι ένα πρόσωπο αποκρούει τέτοια πράξη ή συμπεριφορά ή
υποκύπτει σ’ αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως βάση για οποιαδήποτε
απόφαση που θα θίγει το πρόσωπο αυτό.
(2) Οι εργοδότες ... οφείλουν να προστατεύουν τους εργαζόμενους ... από
κάθε πράξη προϊσταμένου τους ή προσώπου που είναι αρμόδιο ή υπεύθυνο για
τα αναφερόμενα στα άρθρα 7, 8, 9, και 10 ή οποιουδήποτε άλλου εργαζομένου
... η οποία συνιστά διάκριση λόγω φύλου και ιδίως παρενόχληση ή
σεξουαλική παρενόχληση και, από κάθε πράξη που αποτελεί άμεση ή
έμμεση δυσμενή μεταχείριση λόγω της, με οποιονδήποτε τρόπο,
αποκρούσεως ή καταγγελίας, παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης.
(3) Οι εργοδότες ... έχουν υποχρέωση, απέναντι στο άτομο που υπέστη την
παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση ή/και την άμεση ή έμμεση δυσμενή
μεταχείριση λόγω της αποκρούσεως, ή καταγγελίας, παρενόχλησης ή σεξουαλικής
παρενόχλησης ...αμέσως μόλις περιέλθει σε γνώση τους η συγκεκριμένη
παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση ή οι συνέπειες τους, να λάβουν
κάθε πρόσφορο μέτρο για τη παύση και μη επανάληψη τους, καθώς και για
την άρση των συνεπειών τους. Σε αντίθετη περίπτωση είναι συνυπεύθυνοι
εις ολόκληρον με τον προϊστάμενο ή το πρόσωπο που είναι αρμόδιο ή υπεύθυνο
για τα αναφερόμενα στο άρθρο 7, 8, 9, και 10 θέματα, ή τον εργαζόμενο ... που
διέπραξε τις απαγορευμένες από το εδάφιο (1) πράξεις.»
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(4) Οι εργοδότες και οι εκπρόσωποι των αναφερόμενων στο εδάφιο (3) των
άρθρων 7, 8 και 10 νομικών προσώπων ή οργανισμών έχουν υποχρέωση να
λαμβάνουν κάθε πρόσφορο και έγκαιρο μέτρο για να αποτρέψουν τις πράξεις
που αναφέρονται στο εδάφιο (1) εν γένει στον τομέα της αρμοδιότητάς τους, και,
θεωρείται ότι λαμβάνουν τέτοιο μέτρο, όταν εισάγουν κώδικα συμπεριφοράς
για αποτροπή των πράξεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και λαμβάνουν
επαρκή πρακτικά μέτρα για την εφαρμογή των όσων καθορίζονται σε τέτοιο
κώδικα. Σε αντίθετη περίπτωση, και, σε περίπτωση που διαπράττονται από
προϊστάμενο ή πρόσωπο που είναι αρμόδιο ή υπεύθυνο για τα αναφερόμενα στα
άρθρα 7, 8, 9 και 10 θέματα ή οποιοδήποτε άλλο εργαζόμενο, εκπαιδευόμενο ή
καταρτιζόμενο οι απαγορευμένες δυνάμει του εδαφίου (1) πράξεις, είναι
συνυπεύθυνοι εις ολόκληρον με τα πρόσωπα αυτά».
Προστασία από εκδικητικές ενέργειες εις βάρος των εργαζομένων που
υποβάλλουν καταγγελία προσφέρει το άρθρο 17, το οποίο ορίζει ότι «είναι
απολύτως άκυρη η απόλυση, καθώς και οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή των
συνθηκών απασχολήσεως εργαζομένου, που προέβη σε καταγγελία ή
διαμαρτυρία με σκοπό να κάνει σεβαστή την αρχή της ίσης μεταχείρισης, ... ή
εργαζομένου που απέκρουσε ή κατήγγειλε σεξουαλική παρενόχληση, εκτός
εάν ο εργοδότης αποδείξει ότι η απόλυση ή η βλαπτική μεταβολή οφείλεται σε λόγο
άσχετο προς την καταγγελία ή τη διαμαρτυρία ή την απόκρουση της σεξουαλικής
παρενοχλήσεως.»
Σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 17Α «Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται
από παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δικαιούται, ακόμα και αν η
σχέση στο πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι σημειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, να
υποβάλλει σχετικό παράπονο στον Επίτροπο Διοίκησης, ο οποίος για το
σκοπό αυτό έχει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που προβλέπονται από
τον περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων άλλων Διακρίσεων
(Επίτροπος) Νόμο».
Σημαντική πρόνοια θεωρείται η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης στη
δικαστική και εξωδικαστική προστασία. Σύμφωνα με το εδάφιο (3) του πιο πάνω
αναφερόμενου άρθρου προβλέπεται ότι « Σε κάθε διαδικασία που εμπίπτει στο
εδάφιο (2), αν το πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι θίγεται από παράβαση διατάξεων
του παρόντος Νόμου επικαλείται και στοιχειοθετεί πραγματικά περιστατικά από τα
οποία πιθανολογείται η παράβαση, ο Επίτροπος Διοίκησης υποχρεώνει το
πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται το παράπονο να αποδείξει ότι δεν υπήρξε
οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου». Την αντιστροφή του βάρους
απόδειξης διασφαλίζει επίσης το εδάφιο (2) του άρθρου 14 σε σχέση με κάθε
δικαστική διαδικασία, εκτός από ποινική.
Το άρθρο 30 καθορίζει ποινικά αδικήματα και ποινές για παράβαση των άρθρων
7 έως 12 και 17. Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι:
« (1) Όποιος εκ προθέσεως παραβαίνει κάποια από τις διατάξεις των άρθρων 7
έως 12 και 17 του παρόντος Νόμου, θα είναι ένοχος αδικήματος και θα τιμωρείται
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με πρόστιμο μέχρι τέσσερις χιλιάδες λίρες ή με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή και με
τις δύο ποινές, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλες διατάξεις.
(2) Αν το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου αδίκημα
διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, ένοχοι θα είναι ο διευθύνων
σύμβουλος, πρόεδρος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος παρόμοιος αξιωματούχος
του νομικού προσώπου ή οργανισμού εφόσον αποδειχθεί ότι το αδίκημα έχει
διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, σύμπραξη ή ανοχή του, ο οποίος θα τιμωρείται
κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, καθώς και το νομικό πρόσωπο ή ο
οργανισμός, που θα τιμωρείται μόνο με πρόστιμο μέχρι επτά χιλιάδες λίρες,
εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλες διατάξεις.
(3) Αν το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου αδίκημα
διαπράττεται από βαρεία αμέλεια, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες λίρες,
εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλες διατάξεις. Αν το εν λόγω
αδίκημα διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, ένοχοι θα είναι
διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος παρόμοιος
αξιωματούχος του νομικού προσώπου ή οργανισμού εφόσον αποδειχθεί ότι το
αδίκημα έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, σύμπραξη ή ανοχή του, ο οποίος θα
τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες λίρες, καθώς και το νομικό πρόσωπο ή
ο οργανισμός, που θα τιμωρείται επίσης με πρόστιμο μέχρι τέσσερις χιλιάδες
λίρες».

Ετοιμασία Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την
Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής
Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία.
Στα πλαίσια της αρμοδιότητάς μου ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των
Διακρίσεων, δυνάμει του άρθρου 40 του περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και
Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμου του 2004, ετοιμάστηκε από το
Γραφείο μου, Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της
Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία.
Κατόπιν πρότασης της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του με αρ. 85.394 ημερ.
12 Ιουλίου 2018, κάλεσε όπως όλα τα Υπουργεία, Τμήματα, Υπηρεσίες,
Ανεξάρτητα Γραφεία, Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ συνεργαστούν για την εφαρμογή του
Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και
της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία, με ιδιαίτερη έμφαση
στην υποχρέωση της κάθε Αρμόδιας Αρχής στη λήψη μέτρων, έτσι ώστε να
συμβάλει η δημόσια διοίκηση στην εξάλειψη τέτοιων φαινομένων στη Δημόσια
Υπηρεσία.
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Δυνάμει της πιο πάνω Απόφασης, απεστάλη επιστολή προς όλες τις αρμόδιες
αρχές, με την οποία (α) ενημερώθηκαν εκτενώς για την έγκριση του Κώδικα από
το Υπουργικό Συμβούλιο, τις βασικές του πρόνοιες, τη διαδικασία διερεύνησης
καταγγελιών και την παροχή σχετικών πληροφοριών και περαιτέρω (β) κλήθηκαν
όπως προχωρήσουν στη σύσταση Επιτροπής Ισότητας και, αν τούτο δεν είναι
εφικτό, για ορισμό Λειτουργού Ισότητας, στο χώρο εργασίας τους, όπως
προβλέπεται στον υπό αναφορά Κώδικα, στα πλαίσια μίας συλλογικής
προσπάθειας για υιοθέτηση προληπτικών ή/και αποτελεσματικών κατασταλτικών
μέτρων αντιμετώπισης του φαινομένου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για
μηδενική ανοχή έναντι τέτοιων συμπεριφορών στο χώρο εργασίας.
Στα πλαίσια διάχυσης του Κώδικα, το Γραφείο μου διοργάνωσε σε συνεργασία με
την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και την Επιτροπή
Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση, σειρά
εργαστηρίων ενημέρωσης των εργαζόμενων στη δημόσια υπηρεσία
αναφορικά με τον Κώδικα και τη σημασία της πρόληψης και της
καταπολέμησης της παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης στη
δημόσια υπηρεσία.
Με δεδομένο ότι δεν τύχαμε ενημέρωσης από τις πλείστες δημόσιες υπηρεσίες για
τη σύσταση Επιτροπών Ισότητας / ορισμό Λειτουργού Ισότητας στο χώρο
εργασίας τους, απεστάλη στις 24 Φεβρουαρίου 2021 εκ νέου υπενθυμητική
επιστολή προς 68 Δημόσιες Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων Υπουργείων,
Υπηρεσιών και Τμημάτων, προς το σκοπό ενημέρωσης ως προς το κατά πόσον
έχουν υιοθετήσει τον Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση
της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία.
Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας Τοποθέτησης ανταποκρίθηκαν θετικά 41
υπηρεσίες, οι οποίες ανέφεραν ότι έχουν ήδη προχωρήσει στη σύσταση
Επιτροπής/ ορισμό Λειτουργού Ισότητας.
Σημειώνεται ότι, αν και ο υπό αναφορά Κώδικας επικεντρώνεται στη Δημόσια
Υπηρεσία, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η υποχρέωση του εργοδότη, να
λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτροπή και την αντιμετώπιση
οποιασδήποτε παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης και θεωρείται ότι
λαμβάνεται τέτοιο μέτρο, όταν εισάγεται σχετικός Κώδικας, αφορά και στον
ιδιωτικό τομέα δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 12 του
περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και την
Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμων,3 σε συνδυασμό με τον ερμηνευτικό ορισμό
του όρου «εργοδότης4» που καθορίζεται στους υπό αναφορά Νόμους.
Υλοποιώντας την πιο πάνω υποχρέωση του Νόμου, τον Ιούνιο του 2019, με
πρωτοβουλία των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, ΣΕΚ και ΠΕΟ σε συνεργασία με
Ν.205(Ι)/2002
σημαίνει την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο ή οργανισμό, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή κλάδο
δραστηριότητας, που απασχολεί ή απασχολούσε εργαζομένους·
3
4
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την ΟΕΒ ,αντλώντας έμπνευση απο το Κώδικα Πρακτικής που ετοιμάστηκε για τη
Δημόσια Υπηρεσία, συντάχθηκε και υπογράφτηκε ο Κώδικας Πρόληψης και
Αντιμετώπισης της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην
Εργασία, με στόχο να υιοθετηθεί από τους εργοδότες στον Ιδιωτικό τομέα και να
αποτελέσει εργαλείο που να μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην πρακτική
καθοδήγησης εργοδοτών και εργαζομένων και να διασφαλίσει τις απαραίτητες
διαδικασίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου, προληπτικά και κατασταλτικά.

Γενικά Στοιχεία
 Έρευνα FRA (2014) Βία κατά των γυναικών: πανευρωπαϊκή έρευνα,

Τα αποτελέσματα με μια ματιά
Σύμφωνα με τη μεγαλύτερη έρευνα που έχει γίνει για την έμφυλη βία5,
διαπιστώθηκε σε σχέση με εμπειρίες σεξουαλικής παρενόχλησης ότι, μία στις
πέντε γυναίκες έχει βιώσει ανεπιθύμητο άγγιγμα, αγκάλιασμα ή φιλί από την
ηλικία των 15 ετών και άνω, ενώ 6 % επί του συνόλου των γυναικών έχουν
υποστεί αυτή τη μορφή παρενόχλησης τουλάχιστον έξι φορές από την
ηλικία των 15 ετών και άνω. Από τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα
σεξουαλικής παρενόχλησης τουλάχιστον μία φορά από την ηλικία των 15 ετών και
άνω, 32 % ανέφεραν ως δράστη τον προϊστάμενο, κάποιο συνάδελφο ή πελάτη.
Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν επίσης ότι η σεξουαλική παρενόχληση
των γυναικών μπορεί να γίνεται από διάφορες κατηγορίες δραστών και να
περιλαμβάνει χρήση των «νέων» τεχνολογιών. Μία στις 10 γυναίκες (11 %) έχει
δεχτεί ανάρμοστες προτάσεις σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή ανεπιθύμητα
ηλεκτρονικά μηνύματα ή SMS σεξουαλικού περιεχομένου. Αυτές οι μορφές
σεξουαλικής παρενόχλησης επηρεάζουν ιδιαίτερα τις νεότερες γυναίκες.


Έρευνα6 Insights Market Research (IMR)/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Το φαινόμενο της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης, αποτελεί
ένα σοβαρό πρόβλημα που ταλανίζει κυρίως γυναίκες στον εργασιακό χώρο,
όπως επιβεβαιώνεται σε πρόσφατη έρευνα που διενήργησε ο Οργανισμός Insights
Market Research (IMR)/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της έρευνας, 9/10 εργαζόμενους/-ες και το
σύνολο των εργοδοτών αναγνωρίζουν την ύπαρξη έμφυλης ανισότητας στην
FRA (2014) Βία κατά των γυναικών: πανευρωπαϊκή έρευνα, Τα αποτελέσματα με μια ματιά
Διεξαγωγή: 27-28 Ιανουαρίου 2021. Κάλυψη: Παγκύπρια - αστικές και αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά
δείγματος: Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: Τυχαία
στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή στοιχείων: Συνδυασμός διαδικτυακών και τηλεφωνικών
συνεντεύξεων με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.
5
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αγορά εργασίας στην Κύπρο, 86% των πολιτών είναι πεπεισμένοι πως τα
περιστατικά διακρίσεων συμβαίνουν πιο συχνά στις γυναίκες. Ποσοστό 51% των
ερωτηθέντων/θεισών ανέφεραν πως γνωρίζουν περιπτώσεις ατόμων εντός του
φιλικού ή οικογενειακού τους κύκλου, τα οποία δέχθηκαν κάποιας μορφής
σεξουαλική παρενόχληση ή έτυχαν σεξουαλικής κακοποίησης. Πεποίθηση της
συντριπτικής πλειοψηφίας των συμπολιτών μας (82%), ανέφεραν πως το
φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης/κακοποίησης υπάρχει στην κυπριακή
κοινωνία σε μεγάλο ή αρκετό βαθμό.
Μάλιστα, κατά την επικρατούσα άποψη (72%), πρόκειται για ένα φαινόμενο που
εκδηλώνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους, ενώ μεγάλος αριθμός πολιτών
θεωρούν πως οι εργασιακοί χώροι (26%), είναι αυτοί στους οποίους οι θύτες
εκδηλώνουν κατά κύριο λόγο ανάλογου είδους ειδεχθείς συμπεριφορές. Στην
αντίληψη της τεράστιας πλειοψηφίας των συμπολιτών μας (81%), τα θύματα
συμπεριφορών σεξουαλικής παρενόχλησης/κακοποίησης είναι γυναίκες, ενώ από
την άλλη -όπως επίσης η τεράστια πλειοψηφία θεωρεί-, οι θύτες είναι άντρες
(78%). Τέσσερις στις δέκα εργαζόμενες κυρίως στον ιδιωτικό τομέα ήρθαν
αντιμέτωπες με προβλήματα που σχετίζονται με το φύλο τους. Δύο στις δέκα
εργαζόμενες αισθάνονται ότι έχουν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση στον
εργασιακό χώρο με τη συντριπτική πλειοψηφία (78%) να δηλώνει ότι δεν έχει
προχωρήσει σε καταγγελία του περιστατικού.
Οι βασικότεροι λόγοι, για τους οποίους τα θύματα σεξουαλικής
παρενόχλησης/κακοποίησης δυσκολεύονται να σπάσουν άμεσα τη σιωπή τους και
να καταγγείλουν τους θύτες τους, είναι σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η
αμφισβήτηση την οποία θα βιώσουν και η έλλειψη πίστης ότι θα μπορέσουν να
δικαιωθούν, ο φόβος για τις συνέπειες στην προσωπική/οικογενειακή και
επαγγελματική τους ζωή, αλλά και ο γενικότερος κοινωνικός στιγματισμός που
πιστεύουν πως θα βιώσουν.
Σημειώνεται πως μόλις δύο στους δέκα συμπολίτες μας δηλώνουν ότι θα
προχωρούσαν άμεσα σε καταγγελία, σε περίπτωση κατά την οποία ένιωθαν ότι
δέχονται σεξουαλική παρενόχληση ή ετύγχαναν σεξουαλικής κακοποίησης.
Τέσσερεις στους δέκα αναφέρουν πως δεν ξέρουν πώς θα αντιδρούσαν αν τους
συνέβαινε κάτι τέτοιο.
Προβληματισμό προκαλεί και το γεγονός ότι μια πολύ μεγάλη μερίδα συμπολιτών
μας, ποσοστό 56%, δεν γνωρίζουν τους θεσμούς, οι οποίοι υπάρχουν στην Κύπρο
και στους οποίους θα μπορούσαν να απευθυνθούν για να υποβάλουν καταγγελία,
αν δέχονταν σεξουαλική παρενόχληση ή έπεφταν θύματα σεξουαλικής
κακοποίησης, αν και το μεγαλύτερο ποσοστό (31%) των ερωτηθέντων ανέφερε ότι
γνώριζε και εμπιστεύεται το θεσμό του Επιτρόπου Διοικήσεως ως μηχανισμό
διερεύνησης παραπόνων.
Ενδεικτικό, δε, της γενικότερης άγνοιας που επικρατεί, εξάλλου, είναι το γεγονός
ότι η μεγάλη πλειοψηφία, σχεδόν επτά στους δέκα, δεν γνωρίζουν την ύπαρξη του
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Κώδικα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Παρενόχλησης και Σεξουαλικής
Παρενόχλησης στην εργασία, ο οποίος εκδόθηκε από το Γραφείο μας το 2018 και
προσαρμόστηκε ανάλογα από συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις.



Νέα Σύμβαση ΔΟΕ και Σύσταση για την καταπολέμηση της βίας και
της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας από τη Διεθνή Οργάνωση
Εργασίας

Τον Ιούνιο του 2019, στα πλαίσια των εκατοντάχρονων της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας (ΔΟΕ)7, κατά τη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας, υιοθετήθηκε νέα Σύμβαση
και Σύσταση για την καταπολέμηση της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης
στους χώρους εργασίας.
Η Σύμβαση, αναγνωρίζει πως η βία και η σεξουαλική παρενόχληση στον
εργασιακό χώρο μπορεί να στοιχειοθετούν παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ή κακοποίηση και ότι αυτά αποτελούν απειλή για τις ίσες ευκαιρίες. Τα θεωρεί ότι
είναι απαράδεκτα και μη συμβατά με την αξιοπρεπή εργασία. Καθορίζει τη βία και
τη σεξουαλική παρενόχληση ως συμπεριφορές, πρακτικές ή απειλές που
στοχεύουν και οδηγούν ή είναι πιθανόν να οδηγούν σε σωματική, ψυχολογική,
σεξουαλική ή οικονομική ζημιά και υπενθυμίζει στα Κράτη ότι έχουν ευθύνη για
ένα εργασιακό περιβάλλον μηδενικής ανοχής.
Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι στις Συνόδους της ΔΟΕ συμμετέχουν τριμερείς
αντιπροσωπείες (κυβερνήσεις, εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις) όλων
των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η νέα Σύμβαση στοχεύει στην προστασία των
εργαζομένων, ανεξαρτήτως της μορφής απασχόλησής τους.
Τα νέα εργασιακά πρότυπα καλύπτουν φαινόμενα βίας και παρενόχλησης που
συμβαίνουν στο χώρο εργασίας σε χώρους όπου ένας/μία εργαζόμενος/η
αμείβεται, κάνει διάλειμμα για φαγητό ή ξεκουράζεται, χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις
υγιεινής ή αποδυτηρίων, κατά τη διάρκεια ταξιδίων που σχετίζονται με την εργασία,
μετακινήσεων, κατάρτισης, εκδηλώσεων ή κοινωνικών δραστηριοτήτων,
επικοινωνίας που σχετίζεται με την εργασία (συμπεριλαμβανομένης μέσω
τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών) σε χώρους διαμονής που
προσφέρονται από τον εργοδότη και κατά τις μετακινήσεις προς και από την
εργασία. Αναγνωρίζουν, επίσης, πως η βία και η παρενόχληση μπορεί να
περιλαμβάνουν και τρίτους. Τα νέα εργασιακά πρότυπα, σύμφωνα με τον
Γενικό Διευθυντή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κ. Guy Ryder,
αναγνωρίζουν τα δικαιώματα όλων σε ένα κόσμο εργασίας απαλλαγμένο
από βία και παρενόχληση.
7

International Labour Conference, Provisional Record 108th Session, Geneva, 20 June 2019
Fifth item on the agenda: Violence and harassment in the world of work
Reports of the Standard-Setting Committee on Violence and Harassment in the World of Work: Instruments
submitted for adoption by the Conference
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Παράπονα για παρενόχληση/σεξουαλική παρενόχληση που

υποβλήθηκαν
τα τελευταία
Τα τελευταία
τέσσερατέσσερα
χρόνια,χρόνια:
το Γραφείο μας έλαβε περισσότερα από 62

παράπονα για παρενόχληση στον εργασιακό χώρο, εκ των οποίων για είκοσι οκτώ
(28) διαπιστώθηκε ότι υπήρχε βάσιμος λόγος για περαιτέρω διερεύνηση, ενώ τα
υπόλοιπα αφορούσαν εργασιακές διαφορές ή ζητήματα δημοσιοϋπαλληλικής
ιεραρχίας που δεν ενέπιπταν στο χώρο της παρενόχλησης.
Για τις 28 βάσιμες περιπτώσεις, σύνοψη των οποίων παρατίθεται πιο κάτω, το
Γραφείο προχώρησε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και εισηγήσεις προς τους
προϊσταμένους των Τμημάτων, ώστε να λάβουν τα μέτρα που προβλέπονται από
τον Κώδικα Παρενόχλησης και Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.
Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι σε διάστημα λιγότερο των δύο εβδομάδων, από την
έναρξη της εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού με θέμα «Η σιωπή δεν είναι λύση»
υποβλήθηκαν γραπτώς στο Γραφείο μας άλλες επτά γραπτές (7) καταγγελίες, ενώ
δεκάδες τηλέφωνα ζητούσαν καθοδήγηση για το τρόπο υποβολής παραπόνου
στο Γραφείο μας σε σχέση με τη σεξουαλική παρενόχληση.
Αρκετά δε από αυτά ήταν παράπονα για παρενόχληση που έλαβαν χώρα εκτός
χώρου εργασίας, γι’ αυτό παραπέμφθηκαν για χειρισμό στην Αστυνομία.
Το γεγονός αυτό, όμως, επιβεβαιώνει ότι η ισότητα δεν κατοχυρώνεται μόνο μέσα
από την δημιουργία το νομοθετικού πλαισίου προστασίας , αλλά επιβάλλεται η
συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, ώστε να γνωρίζουν
τα δικαιώματά τους, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς στους οποίους μπορούν
να απευθύνονται για να καταγγέλλουν συμπεριφορές και ενέργειες που δεν
αρμόζουν στον κόσμο της εργασίας.
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Ενδεικτικές Αναφορές Εκθέσεων και Παρεμβάσεων

α. Αναφορικά με τον χειρισμό από το Υπουργείο Υγείας καταγγελίας για

Η σύσταση
υποβλήθηκε
σεξουαλική
παρενόχληση

μετά τη διερεύνηση παραπόνου γυναίκας, εργαζόμενης
υπό καθεστώς ωρομίσθιου προσωπικού σε κρατικό νοσηλευτήριο, σε σχέση με
τον χειρισμό που έτυχε η καταγγελία της για σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο
εργασίας.
Η παραπονούμενη είχε, συγκεκριμένα, καταγγείλει ότι δέχτηκε, λεκτική σεξουαλική
παρενόχληση από προϊστάμενό της, μέλος επίσης του ωρομίσθιου προσωπικού.
Όπως υποστήριξε, παρότι προέβη σε καταγγελία στη Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού και η υπόθεση έτυχε διερεύνησης από το Υπουργείο Υγείας, η ίδια δεν
έλαβε οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση αναφορικά με το τελικό πόρισμα της
έρευνας και η ανάρμοστη συμπεριφορά από μέρους του καταγγελλόμενου
συνεχιζόταν.
Από τη διερεύνηση του παραπόνου διαφάνηκε ότι οι καταγγελίες της
παραπονούμενης δεν υποτιμήθηκαν μεν από τη Διεύθυνση του εμπλεκόμενου
κρατικού νοσηλευτηρίου, αλλά διερευνήθηκαν και στοιχειοθετήθηκαν, βάσει του
Κανονισμού που διέπει τα πειθαρχικά παραπτώματα του ωρομίσθιου
κυβερνητικού προσωπικού το οποίο προβλέπει επαχθείς ποινές που δεν
αντανακλούν την σοβαρότητα της παρενοχλητική συμπεριφοράς. Τα πιο πάνω
οδήγησαν τη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας να δώσει οδηγίες όπως ο
καταγγελλόμενος δεχθεί μόνο προφορικές υποδείξεις σε σχέση με τη
συμπεριφορά του.
Παράλληλα, ωστόσο, επισημάνθηκε ότι η σεξουαλική παρενόχληση δεν
περιλαµβάνεται ρητά στα πειθαρχικά παραπτώµατα που προβλέπονται στον
Κανονισµό για το ωροµίσθιο κυβερνητικό προσωπικό. Ούτε κατά τον δεδοµένο
χρόνο, υπήρχε σε ισχύ Κώδικας πρακτικής για την πρόληψη και την αντιµετώπιση
της σεξουαλικής παρενόχλησης στα µέλη της δηµόσιας υπηρεσίας,
συµπεριλαµβανοµένου και του ωροµίσθιου προσωπικού.
Ένεκα των δύο πιο πάνω κανονιστικών κενών και παρότι στο υπό διερεύνηση
παράπονο είχαν εφαρμοστεί οι σχετικοί πειθαρχικοί κανονισµοί, δεν δόθηκε η
αναγκαία έµφαση στο γεγονός ότι η συµπεριφορά του καταγγελλόµενου δεν ήταν
απλώς µη ευπρεπής ή µη ευγενής, ούτε καταδείκνυε µόνο έλλειψη σοβαρότητας
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και υπευθυνότητας, αλλά επιπρόσθετα, συνιστούσε σοβαρής µορφής διάκρισης
λόγω φύλου.
Εάν είχε γίνει αυτό, πιθανόν η πειθαρχική ποινή, η οποία του είχε επιβληθεί, να
ήταν µεγαλύτερη, η δε παραπονούµενη, ως θύµα µιας τέτοιας συµπεριφοράς, να
λάµβανε επαρκή ενηµέρωση σε σχέση µε τη διερεύνηση των καταγγελιών της και
το τελικό πόρισµα.
Επιπρόσθετα, θα αξιολογείτο ο αντίκτυπος που είχε η παρενόχληση στην
ικανότητα και τη διάθεση της παραπονούµενης να συνεχίσει να εργάζεται υπό τις
ίδιες συνθήκες και στο ίδιο περιβάλλον µε τον καταγγελλόµενο, ώστε να κριθεί κατά
πόσο ήταν αναγκαίο να γίνουν διευθετήσεις για την προστασία της και την άρση
τυχόν δυσµενών συνεπειών και του αρνητικού κλίµατος που είχε δηµιουργηθεί.
Η σύσταση υποβλήθηκε στη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας, για σκοπούς
προβληµατισµού και καθοδήγησης για τον χειρισµό παρόµοιων περιστατικών στο
µέλλον, ενώ αντίγραφο κοινοποιήθηκε στη Διευθύντρια Τµήµατος Δηµόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, ώστε να την απασχολήσει το ενδεχόµενο
τροποποίησης των Πειθαρχικών Κανονισµών για το Ωροµίσθιο
Κυβερνητικό Προσωπικό, κατά τρόπο που η παρενόχληση και σεξουαλική
παρενόχληση να οριστούν ως αυτόνοµα πειθαρχικά παραπτώµατα.
Ζητήθηκε, δε, περαιτέρω προς το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού η
τροποποίηση των Πειθαρχικών Κανονισµών και σε σχέση με τους δημόσιους
υπαλλήλους ώστε να προωθηθεί η σεξουαλική παρενόχληση ως ξεχωριστό
πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο θα επισύρει μεγαλύτερη ποινή , ζήτημα
το οποίο εξετάζεται από το Τμήμα Δηµόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.



Σύσταση κατά «Κρατικού Πανεπιστημίου» αναφορικά με καταγγελία
εργαζόμενης σεξουαλική παρενόχληση και εξακολουθητική
παρακολούθηση στο χώρο εργασίας

Το περιεχόμενο της Έκθεσης ήταν εμπιστευτικό και συμπεριλάμβανε και
εξακολουθητική παρακολούθηση .



Σύσταση αναφορικά με παρενόχληση
Προϊστάμενο Τμήμα Τελωνείων

λόγω

φύλου,

από

Από τη διερεύνηση σχετικής καταγγελίας που υποβλήθηκε, αναφορικά με
παρενόχληση λόγω φύλου, από τον Προϊστάμενο της καταγγέλλουσας, στο Τμήμα
Τελωνείων, διαπιστώθηκε ότι αυτός είχε επανειλημμένα προβεί σε παρατηρήσεις
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και υποδείξεις προς την καταγγέλλουσα, αναφορικά με το ντύσιμο της, που, κατά
την άποψή του, ήταν προκλητικό, η σύζυγος, δε, του προϊστάμενου επιτέθηκε
λεκτικά στην καταγγέλλουσα σε σχέση με το ντύσιμο της, ενώ, λόγω μη
συμμόρφωσης της καταγγέλλουσας με τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις και
υποδείξεις, η καταγγέλλουσα μετακινήθηκε, εν τέλει, σε άλλο γραφείο.
Στην Έκθεση που υποβλήθηκε, επισημάνθηκε ότι οι διακρίσεις λόγω φύλου και
ιδίως παρενόχληση στην εργασία «οικοδομούνται σταδιακά με τις καθημερινές και
εκ πρώτης όψεως ανώδυνες αλλά σεξιστικές συνήθειες, υποδείξεις, αναφορές και
παρατηρήσεις, οι οποίες απορρέουν από αντιλήψεις και πεποιθήσεις αναφορικά
με τη θέση της γυναίκας και τους προκαθορισμένους γυναικείους ρόλους», κάτι
που δεν θα πρέπει να γίνεται ανεκτό.
Στην προκειμένη περίπτωση, διαπιστώθηκε ότι η ανεπιθύμητη από την
καταγγέλλουσα συμπεριφορά του Προϊστάμενου της, σε σχέση με το ντύσιμο της
«είχε αιτία τις υποκειμενικές αντιλήψεις/απόψεις του για το πώς πρέπει να ντύνεται
μια ιδιαιτέρα γραμματέας, φορτισμένες από σεξιστικά στερεότυπα σε βάρος του
γυναικείου φύλου εν γενεί, στο χώρο εργασίας … και ειδικά εκείνα που αφορούν
στις σχέσεις προϊστάμενου – γραμματέα».
Ως αποτέλεσμα, κρίθηκε ότι η καταγγέλλουσα υπέστη «παρενόχληση στο χώρο
εργασίας της, που συνιστά απαγορευμένη διάκριση λόγω φύλου με βάση τον περί
Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο και επιπρόσθετα τιμωρήθηκε με …μετακίνηση
της …εξαιτίας της ανυπακοής της να υιοθετήσει το πρότυπο, κατά την άποψη του
Προϊστάμενου, ντύσιμο, για να μην τον εκθέτει και να διαψεύσει το στερεότυπο για
τις σχέσεις προϊσταμένων και ιδιαιτέρων γραμματέων».
Περαιτέρω, κρίθηκε ότι η διεύθυνση του Τμήματος Τελωνείων, αφενός, δεν
προσέγγισε το αντικείμενο της καταγγελίας υπό το φως των διατάξεων της
ισχύουσας νομοθεσίας και, κατ’ επέκταση, δεν αναγνώρισε τη διάσταση του
φύλου, αλλά τη διαχειρίστηκε ως μια απλή διαφορά μεταξύ προϊστάμενου και
ιδιαιτέρας γραμματέως, αφετέρου, δεν προστάτευσε την καταγγέλλουσα, ούτε
ενήργησε για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος εργασίας της, όπως
απαιτείται με βάση το άρθρο 12 του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου, αλλά υιοθέτησε
με ευκολία τη λύση της μετακίνησης της, ικανοποιώντας το αίτημα του
Προϊστάμενου της. Συνακόλουθα, τόσο ο Προϊστάμενος, όσο και η διεύθυνση του
Τμήματος, κρίθηκε ότι παραβίασαν τις πρόνοιες του υπό αναφορά άρθρου.
Υποδείχθηκε προς τη διεύθυνση του Τμήματος Τελωνείων ότι θα πρέπει «να
φροντίσει για την προστασία της καταγγέλλουσας από τις όποιες δυσμενείς
ενέργειες ή μεταβολές στο χώρο εργασίας της, εξαιτίας της υποβολής της υπό
αναφορά καταγγελίας της».
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Σύσταση για Παρενόχληση στην Εθνική Φρουρά

Σε διάρκεια 10 χρόνων, ληφθήκαν επτά (7) διαφορετικά παράπονα από λοχία της
Εθνικής Φρουράς, σχετικά με σεξουαλική παρενόχληση και παρενόχληση που
υπέστη στον χώρο εργασίας της. Στα πλαίσια διερεύνησης των παραπόνων,
υποβλήθηκε έκθεση στο Υπουργείο Άμυνας, με σύσταση όπως το Υπουργείο
Άμυνας εισάγει κώδικα συμπεριφοράς για αποτροπή πράξεων σεξουαλικής
παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, στον οποίο να προβλέπεται η διαδικασία η
οποία πρέπει να ακολουθείται για διερεύνηση των καταγγελιών αυτών. Το
Υπουργείο, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαβουλεύσεων που έλαβαν χώρα
και στη βάση της πιο πάνω σύστασης, αποφάσισε την εισαγωγή του Κώδικα.
Στη συνέχεια, η παραπονούμενη υπέβαλε εκ νέου παράπονα για σεξουαλική
παρενόχληση και παρενόχληση στο χώρο εργασίας και αιτήματα για μετάθεση σε
άλλο τμήμα, τα οποία ικανοποιήθηκαν. Λόγω της φορτισμένης κατάστασης που
είχε δημιουργηθεί - διαπιστώθηκε ότι η παραπονούμενη σε διάστημα 8 χρόνων
μετατέθηκε 8 συνολικά φορές σε 8 διαφορετικές Μονάδες και Υπηρεσίες της
Εθνικής Φρουράς - υπεβλήθη εισήγηση προς το Υπουργείο Άμυνας, όπως προβεί
στη λήψη μέτρων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ένα φιλικό και ασφαλές εργασιακό
περιβάλλον για την παραπονούμενη, στο οποίο οποιεσδήποτε παρενοχλητικές
συμπεριφορές θα προλαμβάνονται και/ή θα αντιμετωπίζονται.

Σύσταση προς Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
(ΥΠΠΑΝ)

-

Εργαζόμενη στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), υπέβαλε παράπονο για εκφοβισμό και παρενόχληση
στον χώρο εργασίας της που είχαν ως κατάληξη τη μετακίνησή της σε άλλη
θέση για εκδικητικούς λόγους. Από τη διερεύνηση του παραπόνου
διαπιστώθηκαν αδυναμίες στην όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε, καθώς
και ότι η ταλαιπωρία της παραπονούμενης θα μπορούσε να είχε
αποφευχθεί και να μην πάρει προσωπικό χαρακτήρα το ζήτημα. Το ζήτημα
έληξε με την μετακίνηση της παραπονούμενης ως η επιθυμία της, σε άλλο
Τμήμα, ενώ με βάση το Πόρισμα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, είχαν
επίσης προωθηθεί μέτρα για το ευρύτερο ζήτημα.

Σύσταση για παράπονο στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας
-

Δημόσια υπάλληλος υπέβαλε παράπονο εναντίον της Διεύθυνσης του
Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λευκωσίας, καθώς, σύμφωνα με
την ίδια, δεν της ανατίθετο ικανοποιητική εργασία και αισθανόταν ότι
εργαζόταν κάτω από δύσκολες συνθήκες. Στην καταγγέλλουσα

16
παραχωρήθηκε, μετά από σύσταση του αρμόδιου Ιατροσυμβουλίου, άδεια
ασθένειας για τρεις μήνες, με τη λήξη της οποίας διαπιστώθηκε ομαλή
λειτουργία της υπηρεσίας και συνεργασία μεταξύ των υπαλλήλων.
Παράπονο για ενοχλητική συμπεριφορά από Προϊστάμενο σε Δήμο

-

Μετά από παράπονο εργαζόμενης σε Δήμο, σε σχέση με ανάρμοστη
συμπεριφορά που επέδειξε Προϊστάμενος απέναντί της, ότι ο Δήμος αφού
προέβη σε εξέταση των ισχυρισμών και των δύο πλευρών, έστειλε επιστολή
στον καταγγελλόμενο, στην οποία, αφενός, του ανέφερε ότι η συμπεριφορά
του ήταν «επιεικώς απαράδεκτη» και αφετέρου, του υπέδειξε ότι αυτή δεν
ήταν σύμφωνη με τους Κανονισμούς της Δημοτικής Υπηρεσίας. Του
επισημάνθηκε, κατά συνέπεια, ότι σε περίπτωση που τέτοιου είδους
συμπεριφορά επαναληφθεί στο μέλλον, η Υπηρεσία θα προχωρούσε σε
πειθαρχική δίωξη εναντίον του, σύμφωνα με τους Δημοτικούς Κανονισμούς.

Παράπονα στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
-

Γραμματέας Κοινοτικού Συμβουλίου υπέβαλε καταγγελία αναφορικά με
παρενόχληση εναντίον της, στον χώρο εργασίας της. Ειδικότερα, μας
ανέφερε ότι τέθηκε παράνομα σε διαθεσιμότητα, και όταν επέστρεψε, βάσει
δικαστικής απόφασης, της είχε στερηθεί πρόσβαση στο γραφείο της, στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή της, και τέλος ότι δεν της είχε καταβληθεί ο μισθός
της για κάποιους μήνες.

-

Δημόσια υπάλληλος, υπέβαλε παράπονο, σε σχέση με παρενόχληση στον
χώρο εργασίας της και παράλειψη της Υπηρεσίας της να προβεί σε επαρκή
διερεύνηση και να λάβει μέτρα προστασίας της. Το ζήτημα έληξε όταν
αποφασίστηκε η μετακίνηση της καταγγέλλουσας ύστερα από την
αποχώρηση άλλης συναδέλφου, ως ήταν και το κυριότερο αίτημα της
παραπονούμενης, μετά απο την παρέμβαση μας.

-

Παράπονο, αφορούσε σε παρενοχλητική, προσβλητική και εξευτελιστική
συμπεριφορά σε βάρος του παραπονούμενου στον χώρο εργασίας του από
Ανώτερο Λειτουργό. Η αρμόδια Υπηρεσία όρισε Ερευνώντα Λειτουργό και
την έναρξη πειθαρχικής έρευνας.

-

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός υπέβαλε παράπονο για παράλειψη του
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) να ανταποκριθεί
στο αίτημά της για μετακίνησή σε άλλη Υπηρεσία, λόγω της ψυχολογικής
κατάστασης που βίωνε εξαιτίας του αντικειμένου της εργασίας της, αφού
δεν επιθυμούσε να είναι πλέον αποσπασμένη στον χώρο εργασίας της.
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Από τη διερεύνηση προέκυψε ότι, τα προβλήματα που αντιμετώπιζε στο
χώρο εργασίας, όσο και το αίτημα της, ήταν εις γνώση των αρμόδιων
Υπηρεσιών, οι οποίες και προωθούσαν τρόπους για επίλυση των
προβλημάτων.
-

Η παραπονούμενη, υπέβαλε παράπονο σε σχέση με σεξουαλική
παρενόχληση που υπέστη στον χώρο εργασίας της, καθώς και για το
γεγονός ότι δεν έλαβε καμία ενημέρωση σε σχέση με τις ενέργειες που
έγιναν για διερεύνηση της καταγγελίας της από τον Προϊστάμενό της και την
Αστυνομία. Όπως διαπιστώθηκε, είχε διαταχθεί η ετοιμασία έκθεσης, η
άμεση μετάθεση του καταγγελλομένου, και ότι η παραπονούμενη
ενημερώθηκε για τις εξελίξεις, περιλαμβανομένης και της άσκησης ποινικής
δίωξης κατά του καταγγελλομένου.

-

Δημόσιος Υπάλληλος υπέβαλε καταγγελία, κατά του Τμήματός του, σε
σχέση με παρενόχληση και εκφοβισμό που υπέστη από συναδέλφους και
προϊσταμένους του. Η διεύθυνση είχε καλέσει τα εμπλεκόμενα μέρη για
εξεύρεση αμοιβαίας αποδεκτής λύσης αλλά επειδή η προσπάθεια αυτή δεν
τελεσφόρησε, εκδόθηκε εγκύκλιος με οδηγίες, με στόχο τον καθορισμό
συγκεκριμένων καθηκόντων κα την αποφυγή νέων συγκρούσεων.
Υποδείχθηκε μέσα από σύσταση δε, στην Προϊστάμενη, η υποχρέωσή της
να συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για υγιείς σχέσεις ανάμεσα στο προσωπικό
και για προστασία των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων, χωρίς
θυματοποίηση.

-

Επιστάτης, υπέβαλε παράπονο σε σχέση με απρεπή συμπεριφορά
εναντίον του, από συναδέλφους στον χώρο εργασίας του, στον οποίο είχε
αποσπαστεί από άλλη Υπηρεσία. Ο παραπονούμενος εν τέλει
μετακινήθηκε πίσω στην Υπηρεσία του, καθότι ήταν δυσαρεστημένος με την
απόσπαση του.

-

Εργαζόμενη σε Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κοινοτικό Συμβούλιο),
κατήγγειλε απρεπή και απειλητική συμπεριφορά εναντίον της από
Προϊστάμενο στον χώρο εργασίας της, τα οποία της προκαλούσαν
εργασιακό άγχος και την επιθυμία να παραιτηθεί από την εργασία της. Σε
επιστολή της προς τον Πρόεδρο και Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου
επισημάνθηκε, μεταξύ άλλων, ότι αποτελεί ευθύνη του Προέδρου να
διασφαλίζει ασφαλές και φιλικό περιβάλλον εργασίας για όλο το
προσωπικό, ενώ συμπεριφορές που προσβάλουν την αξιοπρέπεια
οποιουδήποτε εργαζομένου, είναι επικριτικές, αγενείς ή απειλητικές,
συνεπάγονται δυσχέρειες στο χώρο εργασίας και ταλαιπωρία στους
εργαζόμενους. Έγινε, δε εισήγηση να λαμβάνονταν όλα τα αναγκαία μέτρα
για να τερματιστεί αμέσως, και να μην επαναληφθεί οποιαδήποτε αρνητική,
κακή ή ανάρμοστη συμπεριφορά έναντι της παραπονούμενης στο χώρο
εργασίας της, και ο Πρόεδρος να μεριμνούσε, με τη συνδρομή των μελών
του Συμβουλίου, προς το σκοπό αυτό. Πρόσθετα, υπήρξε εισήγηση όπως
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παρασχεθεί στην καταγγέλλουσα η μέγιστη δυνατή προστασία, από τυχόν
εκδικητικές συμπεριφορές λόγω της υποβολής της καταγγελίας της.
-

Συμβασιούχος εργαζόμενη στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και
Μετανάστευσης, υπέβαλε παράπονο για εργασιακό εκφοβισμό και
παρενόχληση στον χώρο εργασίας από άλλα μέλη του προσωπικού, ενώ
υποστήριξε ότι το Τμήμα παρέλειψε να λάβει μέτρα για τον τερματισμό των
συμπεριφορών αυτών, με αποτέλεσμα να εξαναγκαστεί σε παραίτηση. Στα
πλαίσια διερεύνησης του παραπόνου, διαπιστώθηκε ότι η καταγγελία
διερευνήθηκε από τον αρμόδιο Λειτουργό συντονιστή της σύμβασης και
απορρίφθηκε ως ανυπόστατη. Έγιναν αυστηρές συστάσεις προς όλους, για
εκτέλεση των καθηκόντων τους με τον ανάλογο επαγγελματισμό και
κατόπιν αιτήματος της παραπονούμενης, κρίθηκε σκόπιμη η μετακίνησή της
σε άλλο γραφείο, στο οποίο δεν θα είχε επαφή με τους συναδέλφους,
εναντίον των οποίων αφορούσε η καταγγελία της.

-

Υποβλήθηκε παράπονο από Καθαρίστρια στην σε Τεχνική Σχολή (επαρχία
Λεμεσού), σχετικά με εκφοβισμό και παρενόχληση της στον χώρο εργασίας,
καθώς και για τις ευρύτερες συνθήκες εργασίας της. Η Διεύθυνση Μέσης
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔΜΤΕΕΚ)
είχαν συγκαλέσει συνάντηση με σκοπό την καλλιέργεια ενός θετικού
εργασιακού κλίματος με τον επανακαθορισμό του προγράμματος
καθαριότητας, αλλά και την ίση κατανομή καθηκόντων, αλλά το πρόβλημα
δεν λύθηκε. Έγινε εισήγηση στο ΥΠΠΑΝ για την ευνοϊκή εξέταση του
αιτήματος της καταγγέλλουσας για μετακίνηση είτε σε άλλο σχολείο είτε σε
άλλο τμήμα.

-

Εργαζόμενη ως Λειτουργός Γεωργίας, υπέβαλε καταγγελία εναντίον του
προϊσταμένου της, Λειτουργού Α’, αναφορικά με εργασιακό εκφοβισμό και
παρενόχληση που συνεχιζόταν για περίοδο ενός έτους, με αποτέλεσμα τη
κακή αξιολόγησή της από τον Λειτουργό Α’. Επισημάνθηκε η υποχρέωση
των εργοδοτών, τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, να
εξισορροπούν την ανάγκη εποπτείας και ορθής καθοδήγησης των
εργαζομένων, με την υποχρέωση σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους και
τονίστηκε ότι οι προσπάθειες που θα καταβάλει η Διεύθυνση του Τμήματος
Γεωργίας για βελτίωση των σχέσεων των δύο Λειτουργών, έπρεπε να
αποσκοπούν
στην
επίτευξη
ενός
ικανοποιητικού
εργασιακού
περιβάλλοντος, και τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας κάθε
προσώπου
στον
χώρο
εργασίας
του.

-

Εργαζόμενη στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), υπέβαλε παράπονο για εκφοβισμό και παρενόχληση
στον χώρο εργασίας της. Από τη διερεύνηση διαπιστώθηκαν αδυναμίες
καθώς και ότι η ταλαιπωρία της παραπονούμενης θα μπορούσε να είχε
αποφευχθεί. Η παραπονούμενη εν τέλει μετακινήθηκε, ως η επιθυμία της,
σε άλλο Τμήμα.
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Παράπονα στον Ιδιωτικό Τομέα
-

Εργαζόμενος σε ιδιωτική εταιρία υπέβαλε παράπονο σε σχέση με
εξαναγκασμό του σε υπερωριακή εργασία και εκφοβιστικό κλίμα. Ενόψει
της υποβολής του παραπόνου, η εταιρία προχώρησε στη λήψη μέτρων για
την αποφυγή της ανάγκης διεκπεραίωσης εργασιών εκτός του
καθορισμένου ωραρίου εργασίας ως η εισήγηση.

-

Εργαζόμενη κατήγγειλε σεξουαλική παρενόχληση ενω προσλήφθηκε ως
συνοδός .Το παράπονο βρίσκεται υπο διερεύνηση με την συλλογή
στοιχείων και εκθέσεων απο τους εμπλεκόμενους τα οποία αξιολογούνται .

-

Ιδιωτική υπάλληλος, υπέβαλε καταγγελία κατά της εταιρίας που εργαζόταν,
αναφορικά με σεξιστικές συμπεριφορές που δεχόταν από τον Υπεύθυνο
του τμήματος της, λόγω του φύλου της. Σημείωσε επίσης, ότι η ίδια και ο
σύντροφός της έθεσαν τα πιο πάνω υπόψη του Διευθυντή της Εταιρίας. Η
εταιρεία πληροφόρησε το Γραφείο μας ότι, μίλησε με τον καταγγελλόμενο,
ο οποίος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, όπως επίσης και με όλο το
προσωπικό, σχετικά με το αν είχε υποπέσει κάτι στην αντίληψή τους, χωρίς
όμως να αναφέρει το όνομα της παραπονούμενης και κατά πόσο είχαν
οποιοδήποτε πρόβλημα με τη συμπεριφορά του καταγγελλόμενου, πράγμα
το οποίο όλοι αρνήθηκαν. Επίσης, ο Διευθυντής απέστειλε αντίγραφο του
Κώδικα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Παρενόχλησης και της
Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Εργασία, το οποίο είχε κυκλοφορήσει σε
όλο το προσωπικό, μαζί με μια σημείωση στην οποία ενθαρρύνει την
καταγγελία σε εκείνον σε τέτοιες περιπτώσεις.

-

Οι δικηγόροι, εκ μέρους της παραπονούμενης η οποία είναι ιδιωτικός
υπάλληλος, υπέβαλαν παράπονο αναφορικά με την παράλειψη της
Τράπεζας στην οποία εργάζεται, να λάβει κατάλληλα μέτρα για την
προστασία της από σεξουαλική παρενόχληση που υπέστη στο χώρο
εργασίας της, καθώς και για βλαπτική μεταβολή των συνθηκών εργασίας
της, λόγω της υποβολής της καταγγελίας. Η παρενόχληση αυτή εκφράστηκε
μέσω ερωτικών σχολίων, προτάσεων και βλεμμάτων, καθώς και σε
τηλεφωνική επικοινωνία στο προσωπικό της τηλέφωνο εκτός ωρών
εργασίας. Η παραπονούμενη προέβη σε προφορική και γραπτή καταγγελία
στους Υπεύθυνους της εταιρίας. Μετά από επανειλημμένα τηλεφωνήματά
της, κλήθηκε να δώσει οικειοθελή συνέντευξη προς την αρμόδια, με βάση
τους εσωτερικούς κανονισμούς της Τράπεζας, επιτροπή. Μετά από τρεις
μήνες, μετακινήθηκε σε άλλο κτήριο, και έξι μέρες μετά, τοποθετήθηκε και
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πάλι στο προηγούμενο κτήριο. Τον ίδιο μήνα, έλαβε αδικαιολόγητα
μειωμένη αξιολόγηση, συγκριτικά με τις αξιολογήσεις που είχε λάβει κατά
τα προηγούμενα χρόνια υπηρεσίας της. Η ίδια θεωρούσε ότι τα
προαναφερόμενα συνιστούν εκδικητικές ενέργειες εις βάρος της, και έτσι
προσέβαλε την αξιολόγησή της. Τέλος ενημερώθηκε ότι η καταγγελία της
απορρίφθηκε. Στην επιστολή μας προς την Τράπεζα, ενημερώσαμε τη
Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού για το άρθρο 12 του Ν.205(Ι)/2002 και
ζητήσαμε όπως τοποθετηθούν και ταυτόχρονα να μας διαβιβάσουν
αντίγραφο του πορίσματος της έρευνάς τους. Σε απαντητική τους επιστολή,
μας ενημέρωσαν για τα διάφορα σημεία που ειπώθηκαν ότι δεν ευσταθούν
με λεπτομερείς εξηγήσεις, που επί του παρόντος εξετάζονται από το
Γραφείο μας. Επιπλέον, η Τράπεζα προχώρησε σε δημοσίευση Κώδικα
Αντιμετώπισης Σεξουαλικής Παρενόχλησης και στη βάση τούτου,
πραγματοποιήθηκαν διάφορες εκπαιδεύσεις του προσωπικού με σκοπό
την ενημέρωση και την εκπαίδευσή τους αναφορικά με θέματα σεξουαλικής
παρενόχλησης.
Διακοπή έρευνας
Η διερεύνηση συγκεκριμένων παραπόνων διακόπηκε, λόγω ανεπαρκών στοιχείων
που δεν επέτρεπαν τη στοιχειοθέτηση της υπόθεσης, επειδή ήταν έκδηλα
αβάσιμα, είτε λόγω παραίτησης των παραπονούμενων από τη θέση που κατείχαν,
λόγω της καταχώρησης αγωγής στο δικαστήριο από τους παραπονούμενος,
κατόπιν επιθυμίας των ίδιων των παραπονούμενων είτε λόγω της έναρξης
πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον των καταγγελλόμενων από την εμπλεκόμενη
υπηρεσία.
Περαιτέρω, η διερεύνηση αριθμού παραπόνων δεν ήταν δυνατή λόγω
αναρμοδιότητας, αφού δεν αφορούσαν τον εργασιακό χώρο και ως εκ τούτου, τα
ενδιαφερόμενα πρόσωπα ενημερώθηκαν για το πού θα έπρεπε να απευθύνονταν,
αλλά διακόπηκαν γιατί είχαν υποβληθεί ανώνυμα και αλλά ήταν γενικά και
αόριστα.
Καταγγελίες για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση

-

Καταγγελία αναφορικά με σεξουαλική παρενόχληση της παραπονούμενης
από συνάδελφό στον χώρο εργασίας, στη δημόσια υπηρεσία, καθώς και για
παράλειψη του Προϊσταμένου της να λάβει μέτρα τόσο για τον τερματισμό
της συμπεριφοράς, όσο και για την προστασία της ιδίας. Ο Προϊστάμενος
μας ενημέρωσε ότι προχώρησε άμεσα σε προφορική και γραπτή
προειδοποίηση προς το καταγγελλόμενο, και ενημέρωσε την ίδια μέρα την
υπεύθυνη Ανθρωπίνου Δυναμικού για το συμβάν. Παράλληλα,
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επικοινώνησε και επισκέφθηκε τον Αστυνομικό Σταθμό, και ακολούθως
εισηγήθηκε τη μετακίνηση ενός εκ των δύο από την Αποθήκη, όπως και
έγινε.
-

Η παραπονούμενη, που εργάζεται σαν Βοηθητικό Γραμματειακό
Προσωπικό σε Δημοτικό Σχολείο, υπέβαλε παράπονο αναφορικά με
ανάρμοστη και απαξιωτική συμπεριφορά από μέρους της Διευθύντριας.
Λόγω του γεγονότος ότι η παραπονούμενη δουλεύει σε δύο διαφορετικά
Σχολεία, η μια Διευθύντρια της τράβηξε τον υπολογιστή από τα χέρια της
υποστηρίζοντας ότι αυτός ανήκε στο σχολείο της μόνο, ενώ η άλλη
Διευθύντρια συνέχισε να της αναθέτει τις συγκεκριμένες εργασίες. Οι
συμπεριφορές αυτές όπως αναφέρει η παραπονούμενη, είχαν δυσμενείς
επιπτώσεις στην υγεία της. Αναμένονται σχόλια και απόψεις.

-

Παραπονούμενη υπέβαλε καταγγελία αναφορικά με παρενόχληση στον
χώρο εργασίας της και παράλειψη του Τμήματος, να προβεί σε επαρκή
διερεύνηση και αφετέρου να λάβει μέτρα προστασίας της. Η Διευθύντρια
του Τμήματος απορρίπτει τους ισχυρισμούς, της παραπονούμενης.

-

Ομάδα έξι εργαζομένων στο Γ.Ν., υπέβαλαν παράπονο υποστηρίζοντας ότι
η συμπεριφορά συγκεκριμένης Λειτουργού είναι απαράδεκτη, καθώς
προσβάλλει και μειώνει τις υφιστάμενές της, τους μιλά απρεπώς, και
προβαίνει σε εξευτελιστικούς ελέγχους, αμφισβητώντας την επαγγελματική
τους επάρκεια, καθώς και την προσωπική τους ακεραιότητα.

-

Γυναίκα Δεσμοφύλακας, υπέβαλε καταγγελία αναφορικά με τον χειρισμό
καταγγελίας της για σεξουαλική παρενόχληση ή/και παρενόχληση λόγω
φύλου στον χώρο εργασίας. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι συνάδελφος της
αντέδρασε σε υπόδειξη που του είχε κάνει, στα πλαίσια της άσκησης των
καθηκόντων της σε ένα συγκεκριμένο μηχάνημα, κοιτάζοντας την
επιδεικτικά και δείχνοντας της τα γεννητικά του όργανα. Το συγκεκριμένο
περιστατικό, όπως αναφέρει η παραπονούμενη, καταγράφηκε από τις
κάμερες του κλειστού συστήματος παρακολούθησης. Η Διεύθυνση των
Φυλακών μας ενημέρωσε ότι, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε πειθαρχική
έρευνα εναντίον του καταγγελλόμενου, ώστε να δοθεί το δικαίωμα
ακρόασης στα πλαίσια των κανόνων φυσικής δικαιοσύνης και της χρηστής
διοίκησης.

-

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός σε Αρχή τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμο),
υπέβαλε παράπονο, αναφορικά με εργασιακό εκφοβισμό τον οποίο
ισχυρίζεται ότι υφίσταται στον επαγγελματικό χώρο της ,όπως φωνασκίες,
εκδικητική μετακίνηση και χλευασμός κατά η διάρκεια συνεδριάσεων της
Ολομέλειας ή του προσωπικού.

-

Παραπονούμενη υπέβαλε παράπονο, για παρενόχληση της από
συνάδελφο της, καθώς και για τον τρόπο χειρισμού της καταγγελίας της από
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το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού της συγκεκριμένης ιδιωτικής εταιρίας
στην οποία εργάζεται. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο υπεύθυνος του
καταστήματος περνούσε από πίσω της διαρκώς και την ακουμπούσε
ανάρμοστα, ενώ προέβη σε καταγγελία στην Αστυνομία.

-

Παράπονο κατά του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά με ανάρμοστες,
ανεπίτρεπτες και σε ορισμένες περιπτώσεις, κατ’ ισχυρισμόν παράνομες
συμπεριφορές και ενέργειες των Νοσηλευτικών Διοικήσεων των Γενικών
Νοσοκομείων προς τους νοσηλευτές/τριες, οι οποίες συνίστανται σε
εργασιακό εκφοβισμό, υπό μορφή απειλής, καθώς και καταπίεση.
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Όσον αφορά στο ερώτημα «κατά πόσον έχουν υιοθετήσει τον Κώδικα Πρακτικής
για τηνανάλυση
Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της
Στατιστική
Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία και έχουν προχωρήσει σε ορισμό
Επιτροπής / Λειτουργού Ισότητας», ανταποκρίθηκαν θετικά 41 Δημόσιες
Υπηρεσίες/Αρχές, εκ των οπίων οι περισσότερες όρισαν την εν λόγω Επιτροπή
μετά την υπενθύμιση μας στα πλαίσια της Εκστρατείας.

Ανταπόκριση δημόσιων υπηρεσιών στην
επιστολή του Γραφείου μας
Δεν απάντησαν

Απάντησαν

0%

18%

35%

53%

70%

Ανταπόκριση δημόσιων υπηρεσιών στην επιστολή του Γραφείου μας

Με βάση τον αριθμό παραπόνων που λήφθηκε υπόψη στα πλαίσια της
διερεύνησης τα τελευταία τέσσερα χρόνια (2017-2020) και τα οποία αφορούσαν
Παρενόχληση στην Εργασία λόγω φύλου ή Σεξουαλική Παρενόχληση προκύπτει
ότι κοντά στο 40% των παραπόνων που υποβλήθηκαν, είχαν θετική κατάληξη, είτε
με εισηγήσεις/συστάσεις προς τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες είτε λόγω
ικανοποίησης του /της παραπονούμενου/ης του αιτήματος για το οποίο
προσέφυγε στο Γραφείο μας.
Συγκεκριμένα, από την εμπειρία μας στην εξέταση τέτοιων καταγγελιών
παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
► Για ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως

του 39,48% των παραπόνων,
υπήρξε ικανοποίηση από πλευράς του/της παραπονούμενου/ης με σχετική
παρέμβασή μας, συμπεριλαμβανομένων, συγκεκριμένων σε έκαστη
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περίπτωση, εισηγήσεων προς τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες για υλοποίηση.
Οι εισηγήσεις αυτές αποσκοπούσαν, αφενός, στην εξεύρεση λύσης για
επίλυση του θέματος και, αφετέρου, στη λήψη προληπτικών και
αποτρεπτικών μέτρων από πλευράς των υπηρεσιών, για προστασία
του/της καταγγέλλοντος/καταγγέλλουσας από τυχόν δυσμενείς ενέργειες
στον χώρο εργασίας του/της εξαιτίας της υποβολής καταγγελίας.
► Η ικανοποίηση αφορούσε, σε πολλές περιπτώσεις,και την μετακίνηση του

παραπονούμενου/ης σε άλλο γραφείο ή κτίριο στον χώρο εργασίας του/της
κατόπιν δικής του/της επιθυμίας, παροχή άδειας, απομάκρυνση του
καταγγελλόμενου από την υπηρεσία, ή/και σύσταση της Επιτρόπου
Διοικήσεως προς την εμπλεκόμενη υπηρεσία για επίλυση του θέματος και
την λήψη μέτρων για αποφυγή παρόμοιων περιπτώσεων στο μέλλον.
► Ποσοστό 22,58% των παραπόνων τερματίστηκαν λόγω διακοπής της

έρευνας, είτε μετά από επιθυμία του/της παραπονούμενου/ης, είτε λόγω
αντικρουόμενων ισχυρισμών και ανεπαρκών στοιχείων, είτε λόγω
προσφυγής στο δικαστήριο.
► Ποσοστό της τάξης του 19,35% ήταν εκτός αρμοδιότητας, είτε επειδή ήταν

ανώνυμα είτε επειδή ήταν γενικά και αόριστα, με αποτέλεσμα να μην
μπορούσαν να τεκμηριωθούν επαρκώς τα επιχειρήματα της κάθε πλευράς
και να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.
► Ποσοστό της τάξης του 19,35% των παραπόνων εξακολουθεί να βρίσκεται

υπό διερεύνηση και αφορούν είτε σεξουαλική παρενόχληση, είτε
παρενόχληση στην εργασία λόγω φύλου.
Τα παράπονα που αφορούσαν παρενόχληση στην εργασία, λόγω φύλου
αποτελούσαν το 68% των συνολικών παραπόνων, ενώ το 32% των παραπόνων,
αφορούσαν σε σεξουαλική παρενόχληση.
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Είδος Παραπόνων
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ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Σε ποσοστό 10% των παραπόνων, η έρευνα τερματίστηκε, χωρίς να ολοκληρωθεί,
μετά από επιθυμία του/της παραπονούμενου/ης.
Ο μεγαλύτερος αριθμός παραπόνων για παρενόχληση στην εργασία ή σεξουαλική
παρενόχληση έχει υποβληθεί από γυναίκες, με ποσοστό 80% έναντι των
παραπόνων που υποβλήθηκαν από άντρες.
Στα πλαίσια διερεύνησης αρκετών παραπόνων (6%), διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν
αντικρουόμενοι ισχυρισμοί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τεκμηριωθούν
επαρκώς οι ισχυρισμοί του/της καταγγέλλοντος /σας και η εξαγωγή ασφαλών
συμπερασμάτων.
Το μεγαλύτερο ποσοστό παραπόνων που διερευνήθηκαν, αφορούσαν τον
δημόσιο τομέα (90%), έναντι αρκετά μικρού αριθμού παραπόνων που αφορούσε
ιδιωτικές επιχειρήσεις (10%).
Η διαφορά αυτή, οφείλεται κυρίως στον φόβο που διακατέχει τα άτομα που
εργάζονται σε ιδιωτικούς οργανισμούς, σχετικά με την απώλεια της εργασίας τους
ή με τυχόν δυσμενείς συνέπειες που μπορεί να ακολουθήσουν στον χώρο
εργασίας τους, σε περίπτωση που προχωρήσουν με την καταγγελία περιστατικού
παρενόχλησης. Επιπρόσθετα, ένας επιπλέον παράγοντας που οδηγεί σε
μειωμένο ποσοστό καταγγελίας αναφορικά με τον ιδιωτικό τομέα, αποτελεί η
ανησυχία των προσώπων, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος προσβολής τους ή/και
πρόκλησης αρνητικών συνεπειών στην φήμη τους, λόγω δημοσιοποίησης του
γεγονότος.
Ένα βασικό κενό που διαπιστώθηκε κατά τη διερεύνηση των παραπόνων ήταν η
διαπίστωση παραλείψεων και ο µη ικανοποιητικός χειρισμός των καταγγελιών
τους από την αρμόδια αρχή.
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♦ Η πλειοψηφία των θυμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης εξακολουθούν να είναι
οι γυναίκες και τούτο, επειδή ο χώρος εργασίας, αναπαράγει τους κυρίαρχους
Διαπιστώσεις
Συμπεράσματα
έμφυλους -ρόλους,
που θέλουν τους άνδρες παραδοσιακά να κατέχουν υψηλότερη
Οργανωσιακή θέση ως προϊστάμενοι των γυναικών συνοδευόμενοι με την
αναγκαία προς τούτο εξουσία και τις γυναίκες ακόμη να αγωνίζονται για το
αυτονόητο πως : Όλες οι θέσεις δύνανται να διεκδικούνται ισότιμα μεταξύ
ανδρών και γυναικών και δη οι θέσεις στην λήψη αποφάσεων χωρίς καμία
άμεση διάκριση.
Τα περισσότερα, ωστόσο, παράπονα αφορούν σε εργασιακή παρενόχληση από
συναδέλφους, όπου καλείται ο εκάστοτε προϊστάμενος να λάβει τα απαραίτητα
μέτρα σύμφωνα με τις επιθυμίες του/της καταγγέλλοντος/ουσας. Όπως για
παράδειγμα, να ζητήσουν μετακίνηση, την παρατήρηση, να ζητήσουν, πολλές
φορές την πειθαρχική δίωξη του θύτη και συνήθως ικανοποιούνται με την
μετακίνησή τους από τον εργασιακό χώρο και την παρατήρηση. Με τις εν λόγω
παρεμβάσεις συνήθως εξομαλύνεται η κατάσταση, και εάν όχι, ο προϊστάμενος
υποχρεούται να αναλάβει πιο δραστικά μέτρα.
♦ Ο µη ικανοποιητικός χειρισμός των καταγγελιών από την αρμόδια αρχή αποτελεί
κοινή διαπίστωση σε σωρεία υποθέσεων. Ειδικά στη Δημόσια Υπηρεσία, τομέας
εναντίον του οποίου στρέφεται η πλειοψηφία των παραπόνων που υποβάλλονται
στο Γραφείο, έχει παρατηρηθεί είτε κωλυσιεργία στο να διερευνήσει αντικειμενικά
τις καταγγελίες, είτε μη έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων, με αποτέλεσμα να
αφήνεται το θύμα και ο/η δράστης/ρια σε ένα δηλητηριασμένο, από την
εκκρεμούσα υπόθεση, εργασιακό περιβάλλον, είτε στη θυματοποίηση του θύματος
με δυσμενείς ενέργειες σε βάρος του/της.
♦ Η διαμεσολάβηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων με τις σχετικές παρεμβάσεις και συστασεις όπου χρειάζεται
αποβλέπει κυρίως στην αποκατάσταση ενός αξιοπρεπούς εργασιακού
περιβάλλοντος, που θα επιτρέψει τη συνέχιση της εργασιακής σχέσης, την
προστασία του θύματος, στην άρση τυχόν δυσμενών συνεπειών που υπέστη,
καθώς επίσης στην αποτροπή επανάληψης τέτοιων συμπεριφορών στο μέλλον.
Το ζήτημα της παρενόχλησης ή/και της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο
εργασίας, είναι ένα πολυσύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, που πολλές φορές
υπεραπλουστεύεται, με αναφορές που εκφράζουν κυρίως τις κυρίαρχες αντιλήψεις
για το ρόλο των δυο φύλων στην εργασία, στην οικογένεια και ευρύτερα στην
κοινωνία.
Το φαινόμενο, ωστόσο, είναι υπαρκτό και αποτελεί ένα από τα κατ’ εξοχήν
«αθέατα» εγκλήματα, αυτά δηλαδή τα οποία δύσκολα καταγγέλλονται.

27
Η παρενόχληση και η σεξουαλική παρενόχληση, στο χώρο εργασίας ως μορφές
έμφυλης βίας, και διάκρισης που σχετίζεται με το φύλο, στηρίζονται σε μία διάχυτη
κουλτούρα σεξισμού η οποία απορρέει από τις διαχρονικά άνισες σχέσεις ανδρών
και γυναικών.
Και παρόλο που αυτή βρίσκεται σε όλους τους χώρους, στον εργασιακό χώρο η
παρενόχληση αποκτά ιδιαίτερη σημασία γιατί η κάθε αντίδραση εμπεριέχει και τον
φόβο δυσμενούς συνέπειας , ενώ στον ιδιωτικό τομέα ο φόβος επεκτείνεται και
στην δυνατότητα απόλυσης γεγονός που αντανακλάται στο περιορισμένο αριθμών
παραπόνων που λαμβάνουμε εναντίων εργοδοτών του εν λόγω τομέα.
Είναι γι’αυτό που η ενημέρωση των εν δυνάμει θυμάτων ως προς τα δικαιώματα
τους και τις δικλείδες προστασίας που παρέχουν οι Θεσμοί, καθίσταται ακόμη πιο
επιβεβλημένη ώστε τα θύματα να σπάσουν την σιωπή καθότι η μαζικότητα των
πρόσφατων καταγγελιών καταδεικνύει πως δεν πρόκειται για μεμονωμένα
περιστατικά, αλλά για συστημική παθογένεια.
Τα στατιστικά στοιχεία των ερευνών επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της σεξουαλικής
παρενόχλησης εργαζομένων, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που δύναται να
αντανακλούν στις εργασιακές σχέσεις ενώ διαπιστώνουμε πως ποσοστό 40% της
Δημόσιας Υπηρεσίας δεν έχει υιοθετήσει τον εν λόγω Κώδικα, στο δημόσιο και
ευρύτερο δημόσιο τομέα και σαν αποτέλεσμα της εν λόγω παράλειψης δεν έχουν
συσταθεί οι αρμόδιες Επιτροπές Ισότητας που προβλέπονται απο αυτόν .
Επειδή δε ο κάθε εργοδότης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, κάθε προϊστάμενος,
κάθε αρμόδια αρχή, έχουν τη νομική ευθύνη να διασφαλίζουν ένα ασφαλές,
αξιοπρεπές, υγιές εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζόμενους και τις
εργαζόμενες θα πρέπει αφενός να αναγνωρίσουν ότι η παρενόχληση και η
σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία συνιστούν απαγορευμένη διάκριση λόγω
φύλου και αφετέρου να λάβουν όλα τα προβλεπόμενα από τον Νόμο και τον οικείο
Κώδικα για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων στην εργασία .
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Ως εκ τούτου εισηγούμαι όπως ακολουθηθεί η :
Εισηγήσεις:

Α. Άμεση υιοθέτηση του Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την
Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη
δημόσια υπηρεσία, από κάθε δημόσια αρχή, οργανισμό, νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου,
Β. Άμεση σύσταση Επιτροπών Ισότητας / Λειτουργών Ισότητας.
Κάθε δημόσια αρχή θα πρέπει να προχωρήσει στη σύσταση Επιτροπών Ισότητας
και, όπου δεν είναι εφικτό, Λειτουργού Ισότητας, στην οποία θα συμμετέχουν
εργαζόμενοι και των δυο φύλων, ένας/μια εκ των οποίων να είναι ιεραρχικά
ανώτερος/η εργαζόμενος/η, οι οποίοι/ες θα έχουν την αρμοδιότητα για την
υποβολή εισηγήσεων στη δημόσια αρχή,την ενημέρωση των εργαζόμενων, τη
διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την παρακολούθηση της εφαρμογής
του Κώδικα.

Γ. Ο κάθε εργοδότης να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την πρόληψη
,αντιμετώπιση παύση, μη επανάληψη και άρση των συνεπειών κάθε
παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.
Η παράλειψη του εργοδότη να αντιμετωπίσει την σεξουαλική παρενόχληση στην
εργασία, τον καθιστά «συνυπεύθυνος εις ολόκληρον» (άρθρο 12(3)) για τις
ενέργειες ή πράξεις των εργαζομένων του που συνιστούν σεξουαλική
παρενόχληση.
Δ. Τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου/ Κανονισμών ώστε
η σεξουαλική παρενόχληση να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό πειθαρχικό
αδίκημα επισύροντας μεγαλύτερη ποινή. Επειδή έχει ήδη υποβληθεί σχετική
σύσταση προς το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, η οποία εξετάζεται
γι’αυτό εισηγούμαι την εντατικοποίηση της προσπάθειας για τροποποίηση του
περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, προς αυτή την κατεύθυνση.
Ε. Αναθεώρηση υφιστάμενης νομοθεσίας. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καλείται να εξετάσει, υπό το φως της νέας Σύμβασης
και Σύστασης της ΔΟΕ, το ενδεχόμενο τροποποίησης της υφιστάμενης
νομοθεσίας και τις σχετικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής
παρενόχλησης, αναγνωρίζοντας ότι μπορεί να σημειωθεί και από τρίτα
πρόσωπα προς την επιχείρηση, που δεν εμπίπτουν, επί του παρόντος στον
ορισμό του εργαζόμενου, και, ως εκ τούτου, δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε αυτούς
οι πρόνοιες του Ν. 205(Ι)/2002.
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ΣΤ. Άμεση προώθηση του νομοσχεδίου για ποινικοποίηση της
παρενόχλησης (harassment) και της παρενοχλητικής παρακολούθησης
(stalking) ώστε να προστατευτούν άμεσα τα θύματα και να καταστεί δυνατή η
τιμωρία των δραστών.
Ζ. Ενεργότερη εμπλοκή των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών
οργανώσεων. Σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα δραστηριοτήτων, οι εργοδοτικές
και συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει, για την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση του φαινομένου, να θέσουν εκ νέου το ζήτημα της πρόληψης και
αντιμετώπισης της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο
εργασίας, ως υψίστη προτεραιότητα και να εντατικοποιήσουν, αφενός, τις
προσπάθειες για ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών, μέσω της
εισαγωγής Κώδικα πρακτικής, εκεί και όπου δεν υπάρχει, προκειμένου να
καλλιεργήσουν ένα περιβάλλον στήριξης των θυμάτων και, αφετέρου, μέσω της
διαδικασίας συλλογικής διαπραγμάτευσης, να διασφαλίζουν την ουσιαστική
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών τους και να προάγουν την εφαρμογή
της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην εργασία.
Η. Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση εργαζομένων και εργοδοτών.
Παρά την ύπαρξη σαφούς νομοθετικού πλαισίου και καθορισμένων διαδικασιών,
φαίνεται ότι είναι αναγκαία η συνεχής εκπαίδευση ή/και καθοδήγηση τόσο των
εργαζομένων όσο και των εργοδοτών, τόσο σε σχέση με τις διαδικασίες που
πρέπει να ακολουθούνται στις περιπτώσεις υποβολής καταγγελιών, όσο και σε
σχέση με τη λήψη μέτρων που έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν οι εργοδότες για
να διασφαλίζουν την προστασία των θυμάτων και να αντιμετωπίζουν
αποτελεσματικά τέτοιες συμπεριφορές.
Η Τοποθέτηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού , στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
και στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις
εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, για τις δικές τους ενέργειες.
Δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 33, η παρούσα Τοποθέτηση αποστέλλεται
και στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη
Επίτροπος Διοικήσεως
και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων

