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Ι.  ΣΚΟΠΟΣ 

(1) Σκοπός αυτού του κώδικα είναι η σωστή πρόληψη και αντιµετώπιση περιστατικών 

παρενόχλησης σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο του Οργανισµού.  

(2) Ο κώδικας αυτός παρέχει τις απαραίτητες διαδικασίες χειρισµού του προβλήµατος και 

παρεµπόδισης επανάληψης του.  

(3) Ενθαρρύνει και προωθεί την ανάπτυξη και εφαρµογή πολιτικών και διαδικασιών που 

οδηγούν στη δηµιουργία «καθαρών» εργασιακών χώρων από περιστατικά σεξουαλικής 

παρενόχλησης, όπου εργοδότης και εργαζόµενοι/ες σέβονται αµοιβαία την ακεραιότητα 

και αξιοπρέπεια και το δικαίωµα τους για ισοτιµία στον εργασιακό χώροi.  

Ο Οργανισµός αντιλαµβανόµενος τη σοβαρότητα του αδικήµατος της σεξουαλικής 

παρενόχλησης και παρενόχλησης ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δεχτεί καµιά δικαιολόγηση 

τέτοιων φαινοµένων από οποιονδήποτε και αν προέρχονται και θέτει ως στόχο: 

(α) τη δηµιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, όπου όλο το προσωπικό θα 

συµπεριφέρεται µε αξιοπρέπεια, ευγένεια και σεβασµό ο/ή ένας/µια προς τον/την 

άλλο/η  

(β) τη δηµιουργία και εφαρµογή ενός συστήµατος εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του 

προσωπικού σε σχέση µε τη σεξουαλική παρενόχληση, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 

του αναφορικά µε αυτή 

(γ) τη δηµιουργία και εφαρµογή µιας εσωτερικής διαδικασίας πρόληψης, αντιµετώπισης 

και διερεύνησης παραπόνων 

(δ) την αντιµετώπιση όλων των καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχλησης δίκαια, µε 

ευαισθησία, εντός λογικών χρονικών πλαισίων και µε πλήρη εχεµύθεια 

(ε) την προστασία  από εκδικητικές ενέργειες εναντίον των παραπονούµενων και των 

προσώπων που επιθυµούν να δώσουν µαρτυρία σχετικά µε καταγγελία 



(στ) την ενθάρρυνση των εργαζοµένων να αναφέρουν τέτοιες συµπεριφορές που 

παραβιάζουν την πολιτική του Οργανισµού για αντιµετώπιση της σεξουαλικής 

παρενόχλησηςii. 

2. ΣΤΟΧΟΣ 

2.1  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ  

(1) Παρά το γεγονός ότι ο κώδικας αυτός σκοπεύει να καθοδηγήσει τον Οργανισµό ως 

εργοδότη και το προσωπικό του,  οι θύτες και τα θύµατα σεξουαλικής παρενόχλησης 

µπορεί να περιλαµβάνουν: 

(α) Ιδιοκτήτες/τριες 

(β) Εργοδότες 

(γ) ∆ιευθυντές/τριες 

(δ) Προϊσταµένους/ες. 

(ε) Εργαζόµενους/ες 

(στ) Υποψήφιους/ες για εργασία. 

 (ζ) Προµηθευτές. 

(η) Εργολάβους. 

(θ) άλλα άτοµα που συναλλάσσονται µε τον Οργανισµό 

(2) Καµία διάταξη του 2 (1) δεν παρέχει υποχρέωση στους εργοδότες να λάβουν 

πειθαρχικές κυρώσεις σε περίπτωση µη εργαζοµένωνiii. 

 

 

 



 3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ  

(1) Σεξουαλική παρενόχληση είναι κάθε ανεπιθύµητη πράξη από τον αποδέκτη της, 

σεξουαλικής φύσης. Αυτή η ανεπιθύµητη φύση είναι το όριο που διαχωρίζει από τη 

συµπεριφορά που είναι επιθυµητή και αµοιβαία. 

(2) Μια πράξη γίνεται σεξουαλική παρενόχληση αν: 

 (α) Η συµπεριφορά επιµένει, αν και ένα µόνο περιστατικό της παρενόχλησης µπορεί να 

αποτελεί κι αυτό σεξουαλική παρενόχληση και / ή  

(β) Ο/η δέκτης/τρια έχει ξεκαθαρίσει ότι θεωρεί τη συµπεριφορά  προσβλητική iv  

4. ΜΟΡΦΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ  

(1) Η σεξουαλική παρενόχληση µπορεί να περιλαµβάνει ανεπιθύµητη φυσική, λεκτική ή 

µη λεκτική επαφή και δεν περιορίζεται στα παραδείγµατα που ακολουθούν: 

(α) Η φυσική επαφή περιλαµβάνει κάθε φυσική ανεπιθύµητη επαφή, η οποία καλύπτει 

από άγγιγµα µέχρι σεξουαλική κακοποίηση και βιασµό, και περιλαµβάνει ακόµα και το 

σωµατικό έλεγχο από ή στην παρουσία του αντίθετου φύλου. Ο βιασµός και η σεξουαλική 

κακοποίηση αποτελούν ποινικό αδίκηµα µε βάση τον ποινικό κώδικα.  

(β) Λεκτικές µορφές σεξουαλικής παρενόχλησης περιλαµβάνουν εισηγήσεις και 

υποδείξεις, σεξουαλικές συµβουλές, σχόλια µε σεξουαλικό περιεχόµενο, ανέκδοτα 

σεξουαλικού περιεχοµένου ή προσβολές ή ανεπιθύµητα γραφικά σχόλια για το σώµα που 

γίνεται στην παρουσία ή απευθύνονται σ΄αυτούς/ες, ανεπιθύµητες και ακατάλληλες 

ερωτήσεις σχετικά µε τη σεξουαλική ζωή ενός ατόµου.  

(γ) Μη λεκτικές µορφές της σεξουαλικής παρενόχλησης περιλαµβάνουν ανεπιθύµητα 

υπονοούµενα, ανεπιθύµητες χειρονοµίες, ασέλγεια, και/ή ανεπιθύµητη επίδειξη 

σεξουαλικών εικόνων και αντικειµένων, µηνύµατα στο κινητό ή ηλεκτρονικά µηνύµατα 

αισχρού περιεχοµένου κτλ.  

 (δ) Quid pro quo ̟αρενόχληση υ̟άρχει όταν ένας ιδιοκτήτης, εργοδότης, ε̟ό̟της, µέλος 

αναλαµβάνει τη διαχείριση ή συνεργάζεται ή ε̟ιχειρεί να ε̟ηρεάσει συνθήκες εργασίας, 



̟ροαγωγές, την κατάρτιση, την ̟ειθαρχία, την α̟όλυση, αυξήσεις µισθού, αύξηση ή άλλο 

όφελος ενός/µιας υ̟αλλήλου ή υ̟οψήφιου ατόµου για εργασία, µε αντάλλαγµα τις σεξουαλικές 

χάρες. 

 (2) Σεξουαλική ευνοιοκρατία υ̟άρχει όταν ένα ̟ρόσω̟ο ̟ου είναι σε µια θέση εξουσίας 

αµείβει µόνο εκείνους/ες οι ο̟οίοι/ες αντα̟οκρίνονται στις σεξουαλικές ̟ροτάσεις του, ενώ 

άλλοι/ες εργαζόµενοι/ες ̟ου αξίζουν αλλά δεν αντα̟οκρίνονται στις σεξουαλικές του 

̟ροτάσεις στερούνται ̟ροαγωγής ή µισθολογικών αυξήσεων ή άλλων ωφεληµάτωνv. 

Η σεξουαλική ̟αρενόχληση και ̟αρενόχληση λόγω φύλου µ̟ορεί να εκδηλωθεί µε διάφορους 

τρό̟ους, ό̟ως, για ̟αράδειγµα: 

 

Συµ̟εριφορά σεξουαλικής φύσεως ή βασιζόµενη στο φύλο, εκφραζόµενη µε ̟ράξεις: 

• Ανε̟ιθύµητα ή και ̟ροσβλητικά αγγίγµατα, χάδια ή φιλιά σε ο̟οιοδή̟οτε µέρος του 

σώµατος 

• Αχρείαστη οικειότητα  

• Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, εντός ή/και εκτός εργασίας 

• Συµ̟εριφορά ̟ου µ̟ορεί να θεωρηθεί ̟οινικό αδίκηµα µε βάση τον Ποινικό Κώδικα, 

ό̟ως, για ̟αράδειγµα, βιασµός, κοινή ε̟ίθεση, άσεµνη ε̟ίθεση εναντίον γυναίκας, 

άσεµνη ε̟ίθεση εναντίον άντρα κ.ο.κvi 

 

Συµ̟εριφορά σεξουαλικής φύσεως ή βασιζόµενη στο φύλο, εκφραζόµενη µε λόγια: 

• Ανήθικα ή ̟ροσβλητικά σχόλια ή «αστεία» 

• Ανε̟ιθύµητες ̟ροσκλήσεις για ραντεβού ή για σεξουαλική ε̟αφή 

• ∆ιεισδυτικές ερωτήσεις αναφορικά µε την ̟ροσω̟ική ζωή ή το σώµα και σεξουαλικά 

υ̟ονοούµενα 

• Προφορικά ερωτόλογα και ενοχλητικό φλερτάρισµα 

• Προσβολές ή ̟ειράγµατα σε σχέση µε το φύλο ή/και το σεξουαλικό ̟ροσανατολισµόvii 

 

Συµ̟εριφορά σεξουαλικής φύσεως ή βασιζόµενη στο φύλο, µη εκφραζόµενη µε λόγια: 

• Ε̟ίµονα κοιτάγµατα ή ̟ρόστυχες χειρονοµίες και νοήµατα µε τα µάτια, χέρια, γλώσσα, 

σφυρίγµατα κ.ο.κ 



• Μηνύµατα µέσω κινητών τηλεφώνων µε ̟ροσβλητικό ̟εριεχόµενο 

• Προβολή ή έκθεση εικόνων, φωτογραφιών, ταινιών σεξουαλικού ̟εριεχοµένου, µε 

ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο ή µέσο 

• Γρα̟τά ερωτόλογαviii 

 

Σεξουαλική ̟αρενόχληση δεν είναι η σεξουαλική ε̟αφή, ερωτοτρο̟ίες ή φιλίες οι ο̟οίες είναι 

καλοδεχούµενες ή αµοιβαίεςix. 

 5. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ  

(1) Ο Οργανισµός .... έχει θέσει στις προτεραιότητες του τη δηµιουργία και διατήρηση 

ενός εργασιακού περιβάλλοντος,  στο οποίο η αξιοπρέπεια όλων των εργαζοµένων γίνεται 

σεβαστή. Ως εκ τούτου τα θύµατα σεξουαλικής παρενόχλησης ενθαρρύνονται και 

προτρέπονται να αισθάνονται ότι τα παράπονά τους δεν θα αγνοούνται ή δεν θα 

θεωρούνται ασήµαντα και να µη φοβούνται αντίποινα. Αντίποινα ή οποιεσδήποτε άλλες 

εκδικητικές ενέργειες δεν θα υποστούν ούτε άλλοι/ες εργαζόµενοι/ες  που θα δώσουν 

µαρτυρία.  

Οι ̟αρακάτω οδηγίες  ̟ρέ̟ει α̟αραίτητα να τηρούνται α̟ό:   

(α) ∆ιευθυντές/ντριες, ̟ροϊστάµενους/ες και υ̟αλλήλους, οι ο̟οίοι οφείλουν να α̟έχουν α̟ό 

τη διά̟ραξη ̟ράξεων σεξουαλικής ̟αρενόχλησης. 

(β) Όλοι οι διευθυντές/ντριες, ̟ροϊστάµενοι/ες και  εργαζόµενοι/ες έχουν να διαδραµατίσουν  

ρόλο, συµβάλλοντας στη δηµιουργία και διατήρηση ενός εργασιακού ̟εριβάλλοντος στο ο̟οίο 

η σεξουαλική ̟αρενόχληση θα είναι α̟αράδεκτη. Θα ̟ρέ̟ει να διασφαλίζουν ότι τα ̟ρότυ̟α 

συµ̟εριφοράς τους δεν ̟ροκαλούν αδίκηµα και θα ̟ρέ̟ει να α̟οθαρρύνουν την α̟αράδεκτη 

συµ̟εριφορά εκ µέρους των άλλων.  

(γ) Οι διευθυντές/ντριες  και οι ̟ροϊστάµενοι/ες ̟ρέ̟ει να εξασφαλίζουν ότι τα άτοµα, ό̟ως 

̟ελάτες, ̟ροµηθευτές, οι αιτούντες εργασία και άλλοι ̟ου έχουν σχέση µε τον Οργανισµό/την 

ε̟ιχείρηση, δεν υ̟όκεινται σε σεξουαλική ̟αρενόχληση α̟ό ο̟οιοδή̟οτε µέλος του 

̟ροσω̟ικού τους, ̟εριλαµβανοµένων των ̟ροϊστάµενων ή και το αντίθετο.  



(δ) Οι διευθυντές/ντριες και οι ̟ροϊστάµενοι ̟ρέ̟ει  να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα ̟ου 

α̟αιτούνται, σύµφωνα µε αυτό τον κώδικα, όταν οι ̟ερι̟τώσεις σεξουαλικής ̟αρενόχλησης 

̟ου συµβαίνουν στο χώρο εργασίας ̟εριέρχονται σε γνώση τουςx
. 

6. ∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

(1) Ο Οργανισµός........ ως πρώτο βήµα για να εκφράσει την ανησυχία και τη 

δέσµευση του για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της σεξουαλικής 

παρενόχλησης, εκδίδει αυτή τη δήλωση πολιτικής η οποία προβλέπει ότι:  

(α) Όλοι οι εργαζόµενοι/ες έχουν υποχρέωση να συµµορφώνονται µε την πολιτική του 

Οργανισµού στο θέµα της σεξουαλικής παρενόχλησης και να προσφέρουν στήριξη στο 

θύµα σεξουαλικής παρενόχλησης 

(β)  Όλοι οι εργαζόµενοι/ες έχουν υποχρέωση πλήρους εχεµύθειας προς τους υπόλοιπους 

συναδέλφους σε περίπτωση που καταθέτουν στοιχεία ως µέρος της διερεύνησης της 

καταγγελίας. Σχολιασµός εµπιστευτικών πληροφοριών ή και διάδοση φηµών δεν πρέπει 

και δεν θα γίνεται ανεκτή. 

(γ) Όλοι οι εργαζόµενοι/ες, οι αιτούντες/σες εργασία και άλλα πρόσωπα που έχουν σχέση 

µε την επιχείρηση, έχουν το δικαίωµα να αντιµετωπίζονται µε αξιοπρέπεια. 

(δ) Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας δεν θα είναι επιτρεπτή ή ανεκτήxi και 

θα τιµωρείται αυστηρά (άρθρο 5). 

(ε) Τα άτοµα που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας έχουν 

δικαίωµα να υποβάλουν παράπονο γι 'αυτό έχουν ληφθεί τα κατάλληλα µέτρα από τον 

Οργανισµό(άρθρο 7). 

(2) Ο Οργανισµός έχει υ̟οχρέωση να εφαρµόσει τον κώδικα αυτό και να λάβει ̟ειθαρχικά 

µέτρα εναντίον όσων εργαζοµένων δεν συµµορφώνονται µε την ̟ολιτική αυτή. 

 (α) Όλοι/ες εργαζόµενοι/ες, υ̟οψήφιοι/ες για εργασία και άλλα ̟ρόσω̟α ̟ου συνεργάζονται 

µε τον Οργανισµό, έχουν δικαίωµα να αντιµετω̟ίζονται µε αξιο̟ρέ̟εια.  

(β)  Η σεξουαλική ̟αρενόχληση στον εργασιακό χώρο δεν ε̟ιτρέ̟εται και δεν συγχωρείται.  



(γ) Τα άτοµα ̟ου έχουν υ̟οστεί σεξουαλική ̟αρενόχληση στο χώρο εργασίας έχουν δικαίωµα 

να υ̟οβάλουν ̟αρά̟ονο στο άτοµο ̟ου έχει εξουσιοδοτηθεί α̟ό τον Οργανισµό για το σκο̟ό 

αυτό.  

(3) Η διαδικασία ̟ου θα ακολουθείται α̟ό τους υ̟αλλήλους ̟ου έχουν ̟έσει θύµατα 

σεξουαλικής ̟αρενόχλησης είναι η ακόλουθη: 

(α) Οι καταγγελίες σεξουαλικής ̟αρενόχλησης θα αντιµετω̟ίζονται σοβαρά, γρήγορα, µε 

ευαισθησία και µε εχεµύθεια. 

(β) Οι εργαζόµενοι/ες θα ̟ροστατεύονται α̟ό θυµατο̟οίηση, αντί̟οινα και α̟ό ψεύτικες 

κατηγορίες. 

(4) Ο κώδικας αυτός κοινο̟οιείται ̟ρος όλους/ες τους/τις εργαζοµένους/ες.  

7. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

Ο Οργανισµός έχει αναπτύξει σαφείς διαδικασίες για την αντιµετώπιση της σεξουαλικής 

παρενόχλησης. Αυτές οι διαδικασίες εξασφαλίζουν την επίλυση των προβληµάτων µε ένα 

ευαίσθητο, αποδοτικό και αποτελεσµατικό τρόπο. 

(1) Συµβουλές και βοήθεια  

Ε̟ειδή η σεξουαλική ̟αρενόχληση είναι ένα ευαίσθητο θέµα και το θύµα µ̟ορεί να µην 

αισθάνεται άνετα να ̟ροσεγγίσει το δράστη ή να καταθέσει ε̟ίσηµη διαµαρτυρία ή να 

α̟ευθυνθεί ̟ρος συναδέλφους/σες για υ̟οστήριξη, ο Οργανισµός έχει ορίσει τον/την ........ως 

το άτοµο στο ο̟οίο τα θύµατα µ̟ορούν να α̟ευθυνθούν για εµ̟ιστευτικές συµβουλές.  Για το 

σκο̟ό αυτό το άτοµο αυτό έχει καταρτιστεί ε̟αρκώς α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Ισότητας των Φύλων 

στην Α̟ασχόληση και στην Ε̟αγγελµατική Εκ̟αίδευση και είναι σε θέση να ακούσει 

̟αρά̟ονα και να ̟αράσχει συµβουλές και καθοδήγηση µε ̟λήρη εχεµύθεια.  

 

 



(2) Ε̟ιλογές για την ε̟ίλυση ενός ̟ροβλήµατος 

(α) Οι εργαζόµενοι/ες ̟ρέ̟ει να γνωρίζουν ότι υ̟άρχουν δύο ε̟ιλογές για την ε̟ίλυση ενός 

̟ροβλήµατος ̟ου αφορά τη σεξουαλική ̟αρενόχληση. Ο ανε̟ίσηµος/άτυ̟ος τρό̟ος  ε̟ίλυσης 

του ̟ροβλήµατος  ή η έναρξη µια τυ̟ικής διαδικασίας.   

(β) Ο/η εργαζόµενος/η είναι ελεύθερος χωρίς  καµία α̟ειλή να α̟οδεχθεί τη µία ή την άλλη 

ε̟ιλογήxii. 

(3) Άτυ̟η διαδικασία 

(α) Αν ικανο̟οιείται το θύµα θα ενθαρρυνθεί να εξηγήσει στο άτοµο ̟ου ̟ροκαλεί την 

ανε̟ιθύµητη συµ̟εριφορά ότι αυτή δεν είναι ευ̟ρόσδεκτη, ότι τον ̟ροσβάλλει, ότι του 

δηµιουργεί δυσαρέσκεια, και ότι ε̟εµβαίνει στην εργασία του/της.  

β) Εάν η άτυ̟η αυτή ̟ροσέγγιση δεν δώσει ικανο̟οιητικά α̟οτελέσµατα, ή εάν η υ̟όθεση 

είναι σοβαρή ή αν η συµ̟εριφορά συνεχίζεται, θα αρχίσει µια ε̟ίσηµη διαδικασία. Σοβαρές 

̟ερι̟τώσεις ̟εριλαµβάνουν: σεξουαλική κακο̟οίηση,  βιασµό, α̟ειλή, εκβιασµό, 

θυµατο̟οίηση κτλxiii. 

 (4) Επίσηµη διαδικασία 

Όταν ε̟ιλεγεί η ε̟ίσηµη διαδικασία α̟ό το θύµα, του ̟ροσδιορίζονται οι θεσµοί στους ο̟οίους 

µ̟ορεί να υ̟οβάλει ̟αρά̟ονο αν δεν ικανο̟οιηθεί α̟ό τον εσωτερικό χειρισµό και 

ενηµερώνεται  για τυχόν  χρονικά ̟λαίσια ̟ου υ̟άρχουν για υ̟οβολή του ̟αρα̟όνου.  

(γ) Τόσο στην ε̟ιλογή της άτυ̟ης ή της τυ̟ικής διαδικασίας εξηγείται στο θύµα ότι εάν η 

υ̟όθεση δεν ε̟ιλυθεί ικανο̟οιητικά, το θέµα µ̟ορεί να αντιµετω̟ιστεί µε την υ̟οβολή 

̟αρα̟όνου στους ε̟ίσηµους θεσµούς του κράτους. Ενθαρρύνεται δε να υ̟οβάλει το ̟αρά̟ονο 

για διερεύνηση το ταχύτερο δυνατόxiv. 

 (5) ∆ιερεύνηση και λήψη ̟ειθαρχικών µέτρων 



(α)  Κατά τη διάρκεια της έρευνας τόσο στην άτυ̟η όσο και στην τυ̟ική διαδικασία 

διασφαλίζεται ότι το θιγόµενο ̟ρόσω̟ο δεν είναι σε µειονεκτική θέση, και ότι η θέση του/της 

καταγγελλόµενου/ης δεν θίγεται εάν το ̟αρά̟ονο κριθεί αδικαιολόγητο. 

(β)  Οι ̟ειθαρχικές κυρώσεις ισχύουν και για τυχόν αντί̟οινα σε άτοµα τα ο̟οία µε καλή ̟ίστη 

υ̟έβαλαν ̟αρά̟ονο σεξουαλικής ̟αρενόχλησης ̟ου δεν κρίθηκαν ως τέτοια.  

(γ) Οι ̟ειθαρχικές κυρώσεις δύνανται να ̟εριλαµβάνουν: 

Ε̟ίσηµες ε̟ι̟λήξεις ή και ̟ροειδο̟οιήσεις ̟ου θα ̟εριληφθούν στον ̟ροσω̟ικό φάκελο, 

υ̟οβιβασµό, µετακίνηση, δυσµενή µετάθεση ή και α̟όλυσηxv. 

(6) Ποινική και αστική διαδικασία 

Ένα θύµα σεξουαλικής κακο̟οίησης έχει το δικαίωµα να ασκήσει ξεχωριστές ̟οινικές και/ή 

αστικές κατηγορίες εναντίον ενός φεροµένου ως δράστη, και τα νοµικά δικαιώµατα του 

θύµατος σε καµία ̟ερί̟τωση δεν ̟εριορίζονται α̟ό αυτόν τον κώδικα. 

(7) Ε̟ίλυση διαφορών 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου µια καταγγελία σεξουαλικής ̟αρενόχλησης δεν µ̟ορεί να ε̟ιλυθεί 

ικανο̟οιητικά α̟ό τις εσωτερικές διαδικασίες ̟ου καθορίζονται ̟αρα̟άνω, κάθε µέρος µ̟ορεί 

να υ̟οβάλει ̟αρά̟ονο στους θεσµούς του κράτους(δες άρθρο 11).  

8. Εµ̟ιστευτικότητα 

(1) Ο Οργανισµός και οι εργαζόµενοι/ες ̟ρέ̟ει να διασφαλίζουν ότι τα ̟αρά̟ονα σεξουαλικής 

̟αρενόχλησης διερευνώνται και αντιµετω̟ίζονται µε τρό̟ο ̟ου εξασφαλίζει ότι η ταυτότητα 

των εµ̟λεκοµένων ̟ροσώ̟ων δεν γνωστο̟οιείται, µέχρι τη διερεύνηση της καταγγελίας. 

(2) Εξασφαλίζεται η εµ̟ιστευτικότητα κατά την ̟ειθαρχική έρευνα. Μόνο τα αρµόδια µέλη της 

διοίκησης, καθώς και το θιγόµενο ̟ρόσω̟ο και ο φερόµενος ως δράστης, οι µάρτυρες και τυχόν 

διερµηνέας, αν α̟αιτείται, ̟ρέ̟ει να είναι ̟αρόντες/ούσες  κατά την ̟ειθαρχική έρευνα. 



(3) Ο Οργανισµός υ̟οχρεούται να γνωστο̟οιεί στα δύο µέρη ή στους εκ̟ροσώ̟ους τους, τις 

̟ληροφορίες ̟ου µ̟ορεί να είναι λογικά αναγκαίες για να µ̟ορέσουν τα ενδιαφερόµενα µέρη 

να ̟ροετοιµαστούν για ο̟οιαδή̟οτε διαδικασία ̟ροκύ̟τει α̟ό την εφαρµογή του κώδικα 

αυτούxvi. 

9. Πρόσθετη αναρρωτική άδεια 

Όταν το δικαίωµα του/της εργαζοµένου/ης σε αναρρωτική άδεια έχει εξαντληθεί, ο 

Οργανισµός θα λαµβάνει δεόντως υ̟όψη τη χορήγηση ̟ρόσθετης αναρρωτικής άδειας σε 

̟ερί̟τωση σοβαρής µορφής σεξουαλικής ̟αρενόχλησης, και το θύµα έχει ̟ιστο̟οιητικό 

γιατρού, ότι χρειάζεται ψυχολογική υ̟οστήριξηxvii. 

10. Ενηµέρωση και εκ̟αίδευση 

(1) Ο Οργανισµός ̟ρέ̟ει να διασφαλίζει ότι αντίγραφα αυτού του κώδικα είναι ̟ροσιτά και 

διαθέσιµα σε όλο το ̟ροσω̟ικό. 

(2) Ο Οργανισµός θα ̟εριλάβει το θέµα της σεξουαλικής ̟αρενόχλησης σε ̟ρογράµµατα 

̟ροσανατολισµού, εκ̟αίδευσης και κατάρτισης των εργαζοµένων του, καθώς και των ηγετικών 

στελεχών τουxviii. 

11.  Σε ̟οιους φορείς/Τµήµατα µ̟ορούν να υ̟οβληθούν ̟αρά̟ονα για διερεύνηση 

- Στην Ε̟ιτρο̟ή Ισότητας των Φύλων στην Α̟ασχόληση και Ε̟αγγελµατική Εκ̟αίδευση, 

Κλήµεντος 9, 6ος όροφος,  Λευκωσία, τηλ. 22400895  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.genderequality.spidernet.com.cy, συµ̟ληρώνοντας το έντυ̟ο υ̟οβολής ̟αρα̟όνου ή 

α̟ευθείας στο  ηλεκτρονικό ταχυδροµείο genderequality@spidernet.com.cy  

 

- Στους/στις Ε̟ιθεωρητές/τριες του Τµήµατος Εργασίας  του Υ̟ουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κλήµεντος 9, 4ος όροφος, Λευκωσία, στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

director@dl.mlsi.gov.cy (τηλ. 22400847) 

 

- Στην Αρχή Ισότητας της Ε̟ιτρό̟ου ∆ιοίκησης, Era House, ∆ιαγόρου 2 1097, τηλ. 22405500 ή 

στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ombudsman@ombudsman.gov.cy 



 

Οι φορείς αυτοί ̟ροσφέρουν καθοδήγηση και θα χειριστούν και διερευνήσουν το ̟αρά̟ονο µε 

εχεµύθεια και αντικειµενικότητα 

 

Μπορούν επίσης να υποβληθούν παράπονα:  

-Στις συνδικαλιστικές Οργανώσεις 

-Σε οργανώσεις/φορείς προώθησης της έµφυλης ισότητας     

 

Αν επιθυµεί να προχωρήσει ένα θύµα δικαστικά, η Επιτροπή Ισότητας των 

Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελµατική Εκπαίδευση, µπορεί να  εξετάσει τη 

δυνατότητα παροχής ανεξάρτητης νοµικής συνδροµής, εφόσον υπάρχει σχετική 

έκθεση από Επιθεωρητές/τριες ισότητας του Υπουργείου Εργασίας  ή από την 

Αρχή Ισότητας της Επιτρόπου ∆ιοίκησης.  

Για τον Οργανισµό                                                     Για το προσωπικό 

……………………………..                                              …………………………….. 
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