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I. Περιγραφή παραπόνου

Η κ.

, στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, υπέβαλε καταγγελία εναντίον του Υπουργείου

Υγείας, αμφισβητώντας την απόφασή του σε σχέση με καταγγελία της για σεξουαλική
παρενόχληση στον χώρο εργασίας.

Συγκεκριμένα,

η καταγγέλλουσα,

η οποία

εργάζεται

στο

υπό καθεστώς ωρομίσθιου προσωπικού, κατήγγειλε ότι δέχτηκε, λεκτική
σεξουαλική παρενόχληση από προϊστάμενό της, μέλος επίσης του ωρομίσθιου
προσωπικού. Η καταγγέλλουσα προέβη σε καταγγελία στη Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού του

και η υπόθεση έτυχε διερεύνησης από το Υπουργείο

Υγείας. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, εκείνη δεν έλαβε οποιαδήποτε επίσημη
ενημέρωση αναφορικά με το τελικό πόρισμα της έρευνας, ενώ ο καταγγελλόμενος
διέδιδε πως του έγινε μόνο προφορική επίπληξη.

Σύμφωνα με την παράπονούμενη, η έκβαση αυτή δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική για
την ίδια, αφού όπως μας ενημέρωσε, με νέα επιστολή της, ημερομηνίας 11
Σεπτεμβρίου 2017, η ανάρμοστη συμπεριφορά από μέρους του καταγγελλόμενου
συνεχιζόταν

(π.χ.

μέσω

της επανειλημμένης

παρακολούθησής

της

από

τον

καταγγελλόμενο μετά από την αποχώρησή της από τον χώρο εργασίας της). Η ίδια
δήλωσε, επίσης, ότι είχε δεχθεί πολλές προφορικές πιέσεις από συναδέρφους/φίλους
του καταγγελλομένου για απόσυρση του παραπόνου της. Υποστήριξε, δε, ότι τυχόν
συγκάλυψη του περιστατικού θα βοηθούσε τον καταγγελλόμενο σε υπό εκκρεμότητα
διαδικασία προαγωγής.

Μ. Περιγραφή έρευνας - Διαπιστώσεις

Με επιστολή μου, ζήτησα από τη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας, να με
ενημερώσει για την έρευνα που διενεργήθηκε και το τελικό της συμπέρασμα, καθώς
και να μου κοινοποιήσει αντίγραφα των μαρτυριών και άλλω ν εγγράφω ν που

συνεκτιμήθηκαν κατά τη λήψη απόφασης.

?

προσβλητικός και το γεγονός ότι υπήρξε και συνέχεια το μεσημέρι με λόγια που
αφήνουν πολλά υπονοούμενα σεξουαλικού περιεχομένου». Ο ερευνών λειτουργός
κατέληξε, συνεπώς, στο συμπέρασμα ότι ο καταγγελλόμενος είχε υποπέσει σε
πειθαρχικό παράπτωμα.

»- Το πόρισμα υποβλήθηκε στη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας, η οποία
έδωσε οδηγίες στον Εκτελεστικό Ιατρικό Διευθυντή
όπως υποδείξει στον καταγγελλόμενο ότι οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια
και ευπρέπεια προς τους συναδέλφους και προϊσταμένους του, να εκτελεί τα
καθήκοντά του με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και να μην ενεργεί κατά τρόπο
που

ισοδυναμεί

με παράβαση

οποιουδήποτε από

τα

καθήκοντα

και

τις

υποχρεώσεις του ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.
> Στη βάση των πιο πάνω, αποστάλθηκε στον καταγγελλόμενο σχετική επιστολή,
ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2017.

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται στους
Κανονισμούς

περί

Πειθαρχικών

Παραπτωμάτων

-

Όρων

απασχόλησης

του

Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού.

Η παραπονούμενη, ωστόσο, δεν έλαβε οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση, ούτε έγιναν
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας της, στον ίδιο χώρο και
χρόνο, με τον καταγγελλόμενο.

111. Νομικό πλαίσιο

Σύμφωνα

με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως σεξουαλική

παρενόχληση ορίζεται «κάθε μορφή ανεπιθύμητης προφορικής, μη προφορικής ή
φυσικής συμπεριφοράς με πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα με σκοπό ή αποτέλεσμα την
προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, και, ιδίως, τη δημιουργία εκφοβιστικού,
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εχθρικού, ταπεινωτικού, εξευτελιστικού ή επιθετικού περιβάλλοντος»1. Με βάση
πρόσφατα

στατιστικά

στοιχεία

περίπου

το

90 %

των

θυμάτων

σεξουαλικής

παρενόχλησης είναι γυναίκες, σε ποσοστό έως 55 % των γυναικών στην ΕΕ έχουν
υποστεί σεξουαλική παρενόχληση ενώ σε μεγάλο βαθμό η σεξουαλική παρενόχληση
λαμβάνει χώρα στον χώρο της εργασίας.

Ως εκ τούτου, η σεξουαλική παρενόχληση αναγνωρίζεται, όπως δηλώνεται με έμφαση
σε Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την
καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην Ε.Ε.2, ως μία
μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και η πιο ακραία αλλά και επίμονη
μορφή έμφυλης διάκρισης. Όπως, δε, επεξηγείται, η σεξουαλική βία και παρενόχληση
αντίκεινται στην αρχή της ισότητας των φύλων και της ίσης μεταχείρισης και, συνεπώς,
απαγορεύονται στην απασχόληση, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση στην
απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και τις προαγωγές. Τονίζεται, παράλληλα,
ότι η σεξουαλική βία και η παρενόχληση στον χώρο εργασίας αποτελεί θέμα υγείας και
ασφάλειας και ότι, ως τέτοιο, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και να προλαμβάνεται.

Παράλληλα,

έχει

διαφανεί ότι τα

κρούσματα σεξουαλικής παρενόχλησης

και

εκφοβισμού σε μεγάλο βαθμό δεν καταγγέλλονται στις αρχές, λόγω της συνεχιζόμενης
χαμηλής

κοινωνικής

ευαισθητοποίησης

για

το

θέμα,

ανεπάρκειας

διαύλων

υποστήριξης των θυμάτων και του γεγονότος ότι θεωρείται ευαίσθητο κοινωνικά
ζήτημα, ακόμη και όταν υπάρχουν επίσημες διαδικασίες για την αντιμετώπισή του στον
χώρο εργασίας και σε άλλους χώρους. Βάσει των πιο πάνω, η Ε.Ε. εμμένει στην
ουσιαστική εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της
σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης, ενθαρρύνοντας παράλληλα τόσο τα
κράτη μέλη της ΕΕ όσο και τις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις να λάβουν
περαιτέρω

μέτρα για την αποτελεσματική

πρόληψη

και τον τερματισμό της

σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και αλλού. Ειδικότερα, τονίζει ότι θα
πρέπει να ακολουθούνται ειδικές νομικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση των
περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και καλεί τα κράτη να

1 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/your_rights/final_harassem ent_en.pdf.
2 2017/2897(RSP)
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παρακολουθούν την ορθή εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ που απαγορεύουν την
παρενόχληση λόγω φύλου και τη σεξουαλική παρενόχληση.

Οι εν λόγω Οδηγίες έχουν ενσωματωθεί στην κυπριακή νομοθεσία με τον Νόμο περί
Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση (Ν. 205(Ι)/2002), ο οποίος και περιέχει και αναλυτικές ρυθμίσεις για την
πρόληψη περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και για τον χειρισμό
τέτοιων καταγγελιών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Νόμο, «παρενόχληση» είναι η ανεπιθύμητη από τον
αποδέκτη της συμπεριφορά που σχετίζεται με το φύλο του, η οποία έχει σκοπό ή
αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας του, ιδίως όταν δημιουργεί εξευτελιστικό,
εκφοβιστικό,

εχθρικό, ταπεινωτικό

ή επιθετικό περιβάλλον,

ενώ «σεξουαλική

παρενόχληση» είναι κάθε ανεπιθύμητη από τον αποδέκτη της συμπεριφορά
σεξουαλικής φύσης που έχει σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας
του, ιδίως όταν δημιουργεί εξευτελιστικό, εκφοβιστικό, εχθρικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό
περιβάλλον στην εργασία και εκφράζεται με λόγια ή πράξεις. Τόσο η παρενόχληση,
όσο και η σεξουαλική παρενόχληση συνιστούν με βάση τον Νόμο, «διάκριση λόγω

φύλου» και ορίζονται ως ποινικά αδικήματα.

Παράλληλα, το άρθρο 12 του Νόμου, ειδικότερα, που έχει τίτλο «Παρενόχληση και

σεξουαλική παρενόχληση», προβλέπει ως εξής:

12.-(1) Απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού
προσώπου, είτε υευονωυένη είτε επαναλαμβανόμενη, η οποία συνιστά
παρενόγληση ή σεξουαλική παρενόγληση ή αποτελεί άυεση ή έυυεση δυσυενή
υεταγείοιση λόνω της, υε οποιονδήποτε τρόπο, αποκρούσεων ή καταγγελίας
παρενόγλησηο ή σεξουαλικήν παρενόγλησην, 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 ’ αυτήν

δεν

επιτρέπεται

να

χρησιμοποιηθεί ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση που θα θίγει το πρόσωπο
αυτό.
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(2) Οι ερνοδότες και οι εκπρόσωποι των αναφερόμενων στο εδάφιο (3) των
άρθρων 7, 8 και 10 νομικών προσώπων ή οργανισμών οφείλουν να
προστατεύουν τους εοναδόυενους, εκπαιδευόυενους ή καταοτιόόυενους ή
υποψηφίους via απασχόληση, επαννελυατική εκπαίδευση ή κατάρτιση από
κάθε πράξη ποοϊσταυένου τους ή προσώπου που είναι αρυόδιο ή υπεύθυνο
για τα αναφερόμενα στα άρθρα 7, 8, 9 και 10 θέματα ή οποιοσδήποτε άλλου
εργαζομένου, εκπαιδευομένου ή καταρτιζομένου, 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 εονοδότες και οι εκπρόσωποι των αναφερόμενων στο εδάφιο (3) των
άρθρων 7, 8 και 10 νομικών προσώπων ή οργανισμών έχουν υπογρέωση,
απέναντι στο άτομο που υπέστη την παρενόχληση ή τη σεξουαλική
παρενόχληση ή/και την άμεση ή έμμεση δυσμενή μεταχείριση λόγω της
αποκρούσεως ή καταγγελίας, παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης,
από τον προϊστάμενό του 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, αμέσως υόλις περιέλθει σε
γνώση τους η συνκεκριυένη παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση ή οι
συνέπειές τους, να λάβουν κάθε πρόσφορο υέτρο για την παύση και υη
επανάληψή 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 στα άρθρα 7, 8,
9 και 10 θέματα ή τον εργαζόμενο, εκπαιδευόμενο ή καταρτιζόμενο που
διέπραξε τις απαγορευμένες από το εδάφιο (1) πράξεις.

(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

λαυβάνουν

τέτοιο
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υέτρο,

όταν

εισάγουν

κώδικα

συμπεριφοράς για αποτροπή των πράξεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1)
και λαμβάνουν επαρκή πρακτικά υέτρα via 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 1, 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.

IV. Συμπεράσματα - Εισηγήσεις

Στην υπό διερεύνηση υπόθεση, είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η παραπονούμενη
δεν δίστασε να καταγγείλει τη σεξουαλική παρενόχληση την οποία δέχθηκε στον χώρο
εργασίας της. Αποτελεί, επίσης, πολύ ικανοποιητική εξέλιξη το γεγονός ότι οι
καταγγελίες της παραπονούμενης δεν υποτιμήθηκαν από τη Διεύθυνση του
αλλά διερευνηθήκαν και στοιχειοθετήθηκαν, βάσει του
Κανονισμού που διέπει τα πειθαρχικά παραπτώματα του ωρομίσθιου κυβερνητικού
προσωπικού. Τα πιο πάνω οδήγησαν τη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας μα
δώσει οδηγίες όπως ο καταγγελλόμενος δεχθεί προφορικές υποδείξεις σε σχέση με τη
συμπεριφορά του.

Έχοντας αναφέρει τα πιο πάνω, δεν μπορώ παράλληλα να μην επισημάνω 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, ο οποίος εκδόθηκε από το
Γραφείο μου τον Ιούνη του 2018, ενώ τον Ιούλιο του 2018 με σχετική απόφασή του το
Υπουργικό Συμβούλιο καλεί τις δημόσιες υπηρεσίες να τον διαχέουν και να τον
εφαρμόζουν.
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Εξαιτίας των δύο πιο πάνω κανονιστικών κενών, παρότι στο υπό διερεύνηση
παράπονο εφαρμόστηκαν 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 και υπευθυνότητας, αλλά επιπρόσθετα συνιστούσε σοβαρής
μορφής και μεγάλης απαξίας διάκριση λόγω φύλου.

Εάν γινόταν αυτό, είναι πιθανόν η πειθαρχική ποινή, η οποία επιβλήθηκε στον
καταγγελλόμενο, 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 παράπονούμενης 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.

Υποβάλλω

την

παρούσα

Έκθεση

στη

Γενική

Διευθύντρια,

για

σκοπούς

προβληματισμού και καθοδήγησης για τον χειρισμό παρόμοιων περιστατικών στο
μέλλον. Αντίγραφο κοινοποιώ στη Διευθύντρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, αναμένοντας ότι θα την απασχολήσει το ενδεχόμενο τροποποίησης των
Πειθαρχικών Κανονισμών για το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, ώστε η
παρενόχληση και σεξουαλική παρενόχληση να οριστούν ως αυτόνομα πειθαρχικά
παραπτώματα.

Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων

9

