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ΔΗΑΓΩΓΖ 

Ζ ζεμνπαιηθή παξελφριεζε είλαη έλα ζνβαξφ θνηλσληθφ θαηλφκελν πνπ 

θαηαγξάθεηαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο: ζην ρψξν εξγαζίαο, ζην 

ζπίηη, ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη πιένλ θαη ζην δηαδίθηπν. Πξφθεηηαη γηα έλα δήηεκα, 

ην νπνίν εηδηθά ζην ρψξν εξγαζίαο ζπλδέεηαη κε έλλνηεο φπσο ε θνηλσληθή 

θαηαζθεπή ηνπ θχινπ, ε δηαρείξηζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, νη έκθπιεο ζρέζεηο, ν 

θπιεηηθφο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ε έκθπιε ηεξαξρία ζηηο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο, θαζψο θαη κε ηα ζηεξεφηππα θχινπ, δειαδή ηηο αληηιήςεηο γηα ηνπο ξφινπο 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα πηνζεηνχληαη θαη επηβάιινληαη. 

Αλ θαη ην θαηλφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο απνηειεί κηα απφ ηηο πην 

ζπρλέο εκθαλίζεηο δηάθξηζεο ιφγσ θχινπ θαη επνκέλσο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, ζπρλά παξακέλεη έλα „αζέαην‟ 

θαηλφκελν, πνπ φκσο κπνξεί λα βηψλεηαη σο εθηαιηηθφ απφ ην άηνκν πνπ 

παξελνριείηαη. Γίρσο ακθηβνιία, πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή έκθπιεο βίαο, πνπ ζπληζηά 

παξαβίαζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ θαη φπσο είλαη 

αλακελφκελν εκπνδίδεη ηελ χπαξμε ή δηαηήξεζε ελφο πγηνχο εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

Ζ παξελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ςπρηθή θαη 

ζσκαηηθή πγεία ησλ ζπκάησλ, θαζψο ε κεηαβνιή ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο ζε ζεμνπαιηθά 

αληηθείκελα απνηειεί αλεπηζχκεηε εηζβνιή ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ρψξν, ελψ κπνξεί 

λα δεκηνπξγεί αθφκε θαη απεηιή ζηελ νηθνλνκηθή απηνλνκία ηνπο, αθνχ ζπρλά 

σζνχληαη εθηφο εξγαζηαθνχ ρψξνπ. Ζ θαηάζηαζε πνπ βηψλεη ην ζχκα επεξεάδεη θαη 

ην νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ, ελψ επηθέξεη αιιαγέο ζηηο ζπλαδειθηθέο 

ζρέζεηο, αθνχ ν ρψξνο εξγαζίαο κεηαηξέπεηαη ζε ερζξηθφ έδαθνο, ζην νπνίν δελ 

επηζπκεί λα παξακέλεη ην ζχκα θαη δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα είλαη παξαγσγηθφ θαη 

απνδνηηθφ φπσο ήηαλ πξηλ βηψζεη πεξηζηαηηθά παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ζηελ ζχγρξνλε 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδεηαη ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη νη ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμαο πνπ πιαηζηψλνπλ ην 

θαηλφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. Σην δεχηεξν θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη 



3 
 

κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, κέζα απφ ηελ θνηλσληθή ηνπ δηάζηαζε. 

Σπγθεθξηκέλα, εμεηάδνληαη: νη κνξθέο ηεο παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαζψο θαη 

νη παξάγνληεο πνπ ελνρνπνηνχληαη γηα ηελ εκθάληζε απηήο, νη κχζνη πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην θαηλφκελν, νη αληηιήςεηο πνπ πηνζεηνχλ μερσξηζηά ηα δπν θχια σο πξνο ην ηη 

ζεσξνχλ ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ζην ρψξν εξγαζίαο, θαζψο θαη νη επηπηψζεηο ηεο 

παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δξάζηε ζηα ζχκαηα. Σην επφκελν θεθάιαην 

(ηξίην) παξνπζηάδεηαη αλαζθφπεζε εξεπλψλ πνπ εζηηάδνπλ ζηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο θαη ηεο εκθάληζεο 

ςπρνινγηθψλ ζπκπησκάησλ, θαζψο θαη ησλ επηπηψζεσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

 Σην ηέηαξην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αθνινπζεί ε δηεμαγσγή πνζνηηθήο έξεπλαο, 

θαζψο θαη ε πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο (επηινγή δείγκαηνο, δεηγκαηνιεςία, 

εξγαιεία, ζπιινγή πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη απνηειέζκαηα) ε νπνία  ζηφρν έρεη λα 

εμεηάζεη βάζεη ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ, ην θαηλφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο. Σπγθεθξηκέλα, νη ζηφρνη ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο εμεηάδνπλ: 

α) ηα είδε θαη ηηο κνξθέο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο πνπ πθίζηαληαη νη γπλαίθεο 

εξγαδφκελεο, 

β) ηε ζηάζε θαη αληίδξαζε ηεο νκάδαο ζηφρνπ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο, 

γ)  ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

δ) ηε ζεκαληηθφηεηα αλαδήηεζεο ζπκβνπιεπηηθήο βνήζεηαο ησλ ζπκάησλ απφ 

εηδηθνχο επαγγεικαηίεο. 

Τα επξήκαηα ηεο ελ ιφγσ κειέηεο έδεημαλ φηη: α) έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ 

γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο (24,0%) αλέθεξε φηη είρε πξφζθαηε ή παιαηφηεξε 

πξνζσπηθή εκπεηξία ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπ β) ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκάησλ (66,7%) δήισζε παξαίηεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπ 

ελψ ην 11,1%  απνιχζεθε θαη γ) θακία γπλαίθα-ζχκα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο δελ 

δήηεζε ηε βνήζεηα/ππνζηήξημε εηδηθνχ γηα ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε πνπ δέρζεθε 

ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Σην ηειεπηαίν θεθάιαην αθνινπζνχλ κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θαηλφκελνπ ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πξσηνγελή, 
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δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ νπνίσλ επηζεκαίλεηαη 

ε αλάγθε χπαξμεο νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ελεξγεηηθψλ 

πνιηηηθψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ: ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

1.1. Ννκνζεηηθό πιαίζην γηα ηε ζεμνπαιηθή παξελόριεζε ζην ρώξν εξγαζίαο 

ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

Τα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κηα ζεηξά 

ζεκαληηθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο 

ζην ρψξν εξγαζίαο κε πην πξφζθαηε ηελ Οδεγία 2006/54/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 5.7.2006 πξνο ηηο ρψξεο κέιε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο (αλαδηαηχπσζε).  Σηελ νδεγία απηή 

αλαθέξεηαη ξεηά πσο „Ζ παξελόριεζε θαη ε ζεμνπαιηθή παξελόριεζε αληηβαίλνπλ 

πξνο ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ θαη απνηεινύλ δηάθξηζε 

ιόγσ θύινπ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο νδεγίαο. Οη κνξθέο απηέο δηάθξηζεο δελ 

παξαηεξνύληαη κόλν ζην ρώξν εξγαζίαο, αιιά θαη ζην πιαίζην ηεο πξόζβαζεο ζηελ 

απαζρόιεζε, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε. Θα πξέπεη 

ζπλεπώο, λα απαγνξεύνληαη θαη λα ππόθεηληαη ζε απνηειεζκαηηθέο, αλαινγηθέο θαη 

απνηξεπηηθέο θπξώζεηο’ (ΔΔ L 204 ηεο 26.7.2006, ζ.27) .  

Σηελ ρψξα καο ε ειιεληθή λνκνζεζία ελαξκνλίζηεθε κε ηελ παξαπάλσ Οδεγία 

κέζσ ηνπ Ν.3500/2006 θαη πξφζθαηα κέζσ ηνπ Ν. 3896/2010, βήκαηα ζεκαληηθά 

πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηελ αλαγλψξηζε κηαο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

επηπξφζζεηα δπζρεξαίλνπλ ηελ εξγαζηαθή εθκεηάιιεπζε. Έηζη, ζην ειιεληθφ 

λνκνζεηηθφ δίθαην, ζεμνπαιηθή παξελφριεζε πξνθχπηεη φηαλ ‘εθδειώλεηαη 

νπνηαζδήπνηε κνξθή αλεπηζύκεηεο ιεθηηθήο, κε ιεθηηθήο ή ζσκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ζεμνπαιηθνύ ραξαθηήξα, κε ζθνπό ή απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο ελόο 

πξνζώπνπ, ηδίσο κε ηε δεκηνπξγία εθθνβηζηηθνύ, ερζξηθνύ, εμεπηειηζηηθνύ, 

ηαπεηλσηηθνύ ή επηζεηηθνύ πεξηβάιινληνο’ (Άξζξν 2, 3896/2010). 

Ο Ν. 3896/2010 πξνβιέπεη επηπιένλ φηη „λνκηθά πξόζσπα θαη ελώζεηο πνπ 

δηθαηνινγνύλ ζρεηηθό έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξνύλ θαηόπηλ ζπλαίλεζεο ηνπ ζηγόκελνπ λα 

αζθνύλ ζην όλνκά ηνπ  πξνζθπγή ή λα παξεκβαίλνπλ πξνο ππεξάζπηζή ηνπ ελώπηνλ 

ησλ αξκόδησλ δηνηθεηηθώλ θαη δηθαζηηθώλ αξρώλ’ (Άξζξν 22, 3896/2010).  
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Δμαηξεηηθά ζεκαληηθή πξνζζήθε είλαη απηή ηεο δηάηαμεο γηα ηελ αληηζηξνθή ηνπ 

βάξνπο ηεο απόδεημεο, κε ηελ νπνία ν λφκνο κεηαζέηεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο ζηνλ 

θεξφκελν σο ζχηε, δειαδή φηαλ ην ζχκα επηθαιείηαη θαη απνδεηθλχεη πεξηζηαηηθά 

απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε παξάβαζε, ν εξγνδφηεο είλαη απηφο πνπ πξέπεη λα 

απνδείμεη φηη δελ ζπλέβε παξάβαζε ή φηη ε παξάβαζε δελ είρε θακία δπζκελή 

ζπλέπεηα ζε βάξνο ηνπ παξαπνλνχκελνπ (Άξζξν 24, 3896/2010).  

Δπηπιένλ, ν λφκνο δίλεη ζηνλ εξγαδφκελν ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη ρξεκαηηθή 

απνδεκίσζε, θαζψο θαη λα ππάξμνπλ δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο ζε 

πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο (Άξζξα 16 θαη 23, 

Ν.3896/2010).  Σε πεξίπησζε δε παξαβίαζεο ηνπ λφκνπ πεξί απαγφξεπζεο 

δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ, πξνβιέπεηαη θαη αμίσζε γηα πιήξε απνδεκίσζε ηνπ 

ζχκαηνο, ε νπνία ζα θαιχπηεη ηελ πιηθή θαη εζηθή βιάβε.  

Αλ θαη ν φξνο „ζεμνπαιηθή παξελφριεζε‟ έρεη θαζηεξσζεί πηα λνκηθά, ππάξρνπλ 

αθφκε πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ θαη δηαθαλνληζκψλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ παξελφριεζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Ζ ίδηα ε 

αλάδεημε θαη θαηαγγειία ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ βξίζθεηαη ζε πξσηαξρηθφ ζηάδην, 

γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζε πιήζνο παξαγφλησλ.  

Παξά ην γεγνλφο φηη ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε είλαη θπξίαξρε εκπεηξία γηα 

κεγάιε κεξίδα γπλαηθψλ, πνιχ ιίγεο είλαη εθείλεο πνπ επηιέγνπλ λα ζπάζνπλ ηελ 

ζησπή ηνπο, λα κνηξαζηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο, λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηηο αξκφδηεο 

αξρέο πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε θαηαγγειία ηεο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο ή λα 

δεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ ηελ ζηήξημε εηδηθψλ επηζηεκφλσλ. Πνιιά ζχκαηα 

απνζαξξχλνληαη θαη επηιέγνπλ λα ππνθέξνπλ ζησπειά, είηε γηαηί θνβνχληαη φηη ζα 

ράζνπλ ηελ ζέζε εξγαζίαο ηνπο αλ δηακαξηπξεζνχλ, είηε γηα άιινπο ιφγνπο. Ζ 

πξφζβαζε ησλ ζπκάησλ ζηα δηθαζηήξηα είλαη δχζθνιε, καθξφρξνλε θαη δαπαλεξή 

θαη ειάρηζηεο ππνζέζεηο θηάλνπλ ζηα δηθαζηήξηα. Δπνκέλσο, νη αλάγθεο ησλ 

γπλαηθψλ ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζε δελ θαιχπηνληαη θαη ηα δηθαηψκαηα 

πνπ θαηέρνπλ δελ γίλνληαη αληηθείκελν δηεθδίθεζεο.  

Σπλαθφινπζε επίπησζε ηεο πξαθηηθήο απηήο είλαη ε έιιεηςε θαηαγεγξακκέλσλ 

πεξηζηαηηθψλ θαη επνκέλσο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζα κπνξέζνπλ λα 

αμηνπνηεζνχλ πξνο κειέηε, ελεκέξσζε θαη ράξαμε πνιηηηθψλ πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ (Κνγθίδνπ, 2014). Τα ζχκαηα δελ έρνπλ 
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ζπλεηδεηνπνηήζεη αθφκε κε πνην ηξφπν κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηηο θαηαγγειίεο ηνπο, 

ελψ ζπρλά νη θαηαγγέιινπζεο δελ κπνξνχλ λα θηλεηνπνηήζνπλ θαη ηνπο ππάξρνληεο 

κάξηπξεο ηεο παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ θαηάζεζε θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ 

καξηπξηψλ ησλ γπλαηθψλ-ζπκάησλ ζα ζπληειέζνπλ ζην ζπάζηκν ηεο ζησπήο, ηελ 

θνηλσληθή θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ εχξνπο ηνπ 

πξνβιήκαηνο απφ ηελ θνηλή γλψκε.  

Αθφκε φκσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζχκαηα απνθαζίδνπλ λα δξάζνπλ θαη λα 

δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο, πξνζθξνχνπλ ζε πιήζνο ζθνπέισλ. Σχκθσλα κε 

ηελ Λίκππ Ταηά-Αξζέι, δελ ππάξρεη αθφκα αξθεηή γλψζε έμσ απφ ηνλ θχθιν ησλ 

εηδεκφλσλ γηα ηελ χπαξμε ηνπ Ν.3896/2010 θαη ηελ πξνζζήθε ηεο δηάηαμεο πεξί 

αληηζηξνθήο ηνπ βάξνπο ηεο απφδεημεο. Οη λνκηθνί θαίλεηαη λα ηελ αγλννχλ θαη λα 

κελ ηελ επηθαινχληαη ζην δηθαζηήξην, ελψ δελ έρεη θαηαγξαθεί δηθαζηηθή απφθαζε 

πνπ λα ζηεξίδεηαη ζε απηή γηα ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία. 

Πνιιέο ππνζέζεηο πνπ θαηαγγέιινληαη ζηνλ Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε θιείλνπλ 

ρσξίο απνηέιεζκα, ιφγσ χπαξμεο θελψλ ζηε δηαδηθαζία θαηαγγειίαο ή θαη ιφγσ ηεο 

κε θαηαγξαθήο θαη ζπιινγήο φισλ ησλ απαξαίηεησλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ ζα 

ζηνηρεηνζεηήζνπλ ηελ ππφζεζε. Τα θξαηηθά φξγαλα θαη θνξείο αδπλαηνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο θαηαγγειίεο, είηε ιφγσ έιιεηςεο απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ, είηε ειιηπνχο εμνηθείσζεο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο. Δίλαη 

εμαηξεηηθά δχζθνιν λα απνδεηρζνχλ εμσδίθσο θαηαγγειίεο γηα ζεμνπαιηθή 

παξελφριεζε, αθνχ ζπλήζσο δελ πξνζθνκίδεηαη θαλέλα απνδεηθηηθφ ζηνηρείν απφ 

ηελ θαηαγγέιινπζα (π.ρ.sms, e-mails, επηζηνιέο, θαηαγεγξακκέλεο θιήζεηο ή 

θσλεηηθά κελχκαηα, θ.α.), νχηε ππάξρνπλ κάξηπξεο. Όζνλ αθνξά ζηελ 

ζπνπδαηφηεηα χπαξμεο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζεσξείηαη ρξήζηκν λα ζεκεησζεί ζην 

ζεκείν απηφ ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε (2010), 

φπσο απηή πεξηγξάθεηαη  ζηελ Έθζεζε Δκπεηξίεο ηνπ Σπλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε ζην ζέκα 

ηεο ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο, (2006-2010):  „Αλ δελ πξνζθνκίδνληαη απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία, καξηπξηθέο θαηαζέζεηο ή νηηδήπνηε κπνξεί λα ζηεξίμεη ηελ αλαθνξά σο 

βάζηκε, ν Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε δεηάεη από ηελ αλαθεξόκελε λα ηα ζηείιεη εληόο 

εύινγνπ ρξόλνπ, ελώ ζε πεξίπησζε πνπ δελ ην θάλεη, δηαθόπηεηαη ε έξεπλα θαη ε 

ππόζεζε ηίζεηαη ζην αξρείν.  Κη απηό γηαηί δελ κπνξεί νύηε θαλ λα πηζαλνινγεζεί ε 

επίκαρε πξάμε ή ζπκπεξηθνξά, πξνθεηκέλνπ λα επηβιεζεί έζησ θάπνην δηνηθεηηθό 

πξόζηηκν.  
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Δλ ζπλερεία, δελ ππάξρεη ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

εξγνδνηψλ γηα ηελ λνκνζεηεκέλε απαγφξεπζε ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο θαη 

γεληθφηεξα γηα ην ζχγρξνλν λνκνζεηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην. Τέινο, ε δεκφζηα 

δηνίθεζε ζηέθεηαη ακήραλε κπξνζηά ζην θαηλφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, 

θσιπζηεξγεί ζηηο απαξαίηεηεο Έλνξθεο Γηνηθεηηθέο Δμεηάζεηο, ελψ αθφκα θαη νη 

ιίγεο δηνηθεηηθέο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο δξάζηεο είλαη κηθξήο αμίαο (π.ρ. 

απιή έγγξαθε επίπιεμε).  

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ Σπλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε (2013), 

„ηα δεηήκαηα ηεο ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο έρνπλ εγγελή 

δπζθνιία, θαζώο εθηόο όισλ ησλ άιισλ ηα πξόζσπα πνπ ηελ πθίζηαληαη δηζηάδνπλ λα 

ηελ αλαθέξνπλ ζε κηα αλεμάξηεηε αξρή. Δίλαη ζεκαληηθό ινηπόλ λα επηηεπρζεί 

ζηαδηαθά ε θνηλσληθή ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ε ζεμνπαιηθή παξελόριεζε ζπληζηά 

πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ πξνζώπσλ ηα νπνία πέθηνπλ ζύκαηα απηήο. Σην 

δήηεκα απηό ν Σπλήγνξνο ζεσξεί όηη πξέπεη λα ιάβεη ρώξα ε ελεκέξσζε γηα ην ηζρύνλ 

λνκνζεηηθό πιαίζην ζε όινπο ηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο, ελδερνκέλσο κε ηε ζπκβνιή 

ελδηάκεζσλ θνηλσληθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ θνξέσλ’. 

Γίρσο ακθηβνιία ινηπφλ, ε λνκνζεηηθά ππνζηεξηγκέλε απαγφξεπζε θαη νη 

αληίζηνηρεο θπξψζεηο κπνξεί λα είλαη ινηπφλ θπξίαξρε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο παξελφριεζεο, αιιά γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

είλαη απαξαίηεηε ε ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ 

εξγνδνηψλ, ησλ αξκφδησλ αξρψλ, νξγαλψζεσλ θαη ζσκαηείσλ (Ταηά-Αξζέι, 2011). 
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1.2.Σν δήηεκα ηεο πνηληθνπνίεζεο ηεο ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο  

Οη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη κεηαξξπζκίζεηο απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν βήκα 

πξνο ηελ ίζε κεηαρείξηζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Ζ Διιάδα, 

αιιά θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο Δ.Δ. ρξεηάδεηαη λα αλαζεσξήζνπλ ην λνκνζεηηθφ ηνπο 

πιαίζην θαη λα επαλαμηνινγήζνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο. Σεκαληηθφο θξίλεηαη ν 

επαλαπξνζδηνξηζκφο θαη ε δηεχξπλζε ηνπ νξηζκνχ ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, 

έηζη ψζηε λα θαιχπηεη πιεξέζηεξα ηελ παξελφριεζε πνπ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζε 

δνκέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ςπραγσγίαο, ζηηο ηππηθέο θαη άηππεο κνξθέο 

εθπαίδεπζεο θαη πιένλ θαη ζην δηαδίθηπν. Ζ ηαρεία επέθηαζε ηεο πξφζβαζεο ζε λέεο 

ηερλνινγίεο (θνηλσληθά δίθηπα, sms, e-mail) θαη ε εθηεηακέλε ρξήζε ηνπο, απμάλνπλ 

ηηο πηζαλφηεηεο εθδήισζεο πεξηζηαηηθψλ ειεθηξνληθήο παξελφριεζεο, θαζψο νη 

δξάζηεο κπνξνχλ λα κείλνπλ αηηκψξεηνη ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο γηα αλσλπκία θαη 

εμαηηίαο ηνπ αλεπαξθνχο λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα θαηάζεζε πξνζθπγψλ (Κνγθίδνπ, 

2014). 

Ταπηφρξνλα, επηηαθηηθή θξίλεηαη ε αλάγθε γηα πνηληθνπνίεζε ηεο εθβηαζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε. Σίγνπξα ε 

πνηληθνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξάο δελ ζα ιχζεη δηα καγείαο έλα ππαξθηφ 

πξφβιεκα, πνπ ε θνηλσλία θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη κε έλνρε ζησπή θαη αλνρή. 

Ψζηφζν, ζα ζέζεη ηα φξηα ηεο απαγφξεπζεο θαη απηά ηεο εγγχεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 

ζε εξγαζηαθέο ζρέζεηο απαιιαγκέλεο απφ ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνζβάιινπλ ηελ 

αμηνπξέπεηα ηνπ αηφκνπ. 

Όζνλ αθνξά ην ηη ζεσξείηαη έγθιεκα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 23 παξ.4 ηνπ Ν. 3896/2010, ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ηππνπνηείηαη ζηελ 

παξ.5 ηνπ άξζξνπ 337 ΠΚ κε ηελ αθφινπζε δηαηχπσζε: „Όπνηνο ηειεί ηελ πξάμε ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 337 ΠΚ εθκεηαιιεπόκελνο ηελ εξγαζηαθή ζέζε ηνπ 

παζόληνο, ή ηε ζέζε πξνζώπνπ πνπ έρεη εληαρζεί ζε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ζέζεο 

εξγαζίαο δηώθεηαη θαη’ έγθιεζε θαη ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε από έμη (6) κήλεο κέρξη 

ηξία (3) έηε θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ ρηιίσλ (1.000) επξώ’. Ζ παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 337 ΠΚ αθνξά ζηελ πξνζβνιή ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο. Δπνκέλσο, ν 

λνκνζέηεο ζπλδέεη ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε κε ηελ ελ ιφγσ πξνζβνιή. Καηά ηελ 

θπξσηηθή δηάηαμε, ην έλλνκν αγαζφ πνπ πξνζβάιιεηαη είλαη ε αμηνπξέπεηα ηνπ 

αηφκνπ ζηνλ ηνκέα ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε 
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θαηαιήγεη λα είλαη κηα εηδηθή κνξθή πξνζβνιήο ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο, ψζηε 

λα απαηηεί ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα ηε ζπγθξφηεζή ηεο. Άξα, ζχκθσλα κε ηνλ 

Θεφδσξν Παπαζενδψξνπ (2006), ε ρξήζε ηνπ άξζξνπ 337 ΠΚ ζα ήηαλ ίζσο αδφθηκε 

γηα ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, αθνχ δελ κπνξεί λα θαιχπηεη 

ηαπηφρξνλα ηελ πξνζβνιή ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο θαη ηε ζεμνπαιηθή 

παξελφριεζε θαη απηφ γηαηί ε ηειεπηαία δελ εθδειψλεηαη απαξαίηεηα κε ζσκαηηθή 

επαθή ή πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ αζειγείο πξάμεηο. Αθφκε θαη αλ ζην πεδίν ηνπ 

άξζξνπ 337 ΠΚ εκπίπηνπλ ζαθψο εθηφο απφ ηηο ρεηξνλνκίεο θαη νη πξνηάζεηο πνπ 

αθνξνχλ αζειγείο πξάμεηο, απηφ δελ αξθεί γηα λα πεξηγξάςεη επαξθψο ην πνηληθφ 

κέγεζνο ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. Οη ιεθηηθέο πηέζεηο, ν εθβηαζκφο,  νη 

θνξηηθέο πξνθιήζεηο ή νη απεηιέο γηα δπζκελή εξγαζηαθή κεηαρείξηζε ζε πεξίπησζε 

άξλεζεο εθ κέξνπο ηνπ ζχκαηνο, ζα πξέπεη λα αξθνχλ γηα λα ζηνηρεηνζεηεζεί ε 

αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ εγθιήκαηνο. Σπκπεξαζκαηηθά, θαηαιήγεη ν  Θεφδσξνο 

Παπαζενδψξνπ (2006), φηη ε δηαηχπσζε γηα ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο, φπσο επίζεο θαη νη αζάθεηεο, νη ανξηζηίεο θαη νη αληηθαηηθνί νξηζκνί 

πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ λένπ λφκνπ ήηαλ ηνπιάρηζηνλ άζηνρεο.  

Σην ίδην πιαίζην θηλείηαη θαη ε εηζήγεζε ηεο Σπκεσλίδνπ-Καζηαλίδνπ (2007), ε 

νπνία αλαθέξεη πσο εζθαικέλα ζεσξείηαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ άξζξνπ 337 ΠΚ θαη επνκέλσο πιένλ θαη ηεο δηάηαμεο γηα ηε ζεμνπαιηθή 

παξελφριεζε, ε βάλαπζε πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο ζην πεδίν ηεο γελεηήζηαο δσήο. 

Βάλαπζε ζεσξείηαη ε πξνζβνιή φηαλ γίλεηαη θαηά ηξφπν ηδηαίηεξα αγελή θαη 

ζπλεπάγεηαη ζνβαξή κείσζε ηεο ηηκήο. Ψζηφζν ην πφηε ε πξνζβνιή είλαη βάλαπζε, 

απνηειεί έλα δχζθνια απνδείμηκν κέγεζνο θαη επηπξφζζεηα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

ειάρηζηε ζεκαζία έρεη αλ ε πξνζβνιή είλαη πξάγκαηη βάλαπζε ή φρη.  Αθφκε θαη κε 

ηελ ειάρηζηε πξνζβνιή ηεο ηηκήο ηεο εξγαδφκελεο, έρεη ζηγεί παξάιιεια ε ειεπζεξία 

ηεο λα εξγάδεηαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Τν ζηνηρείν απηφ δελ κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί κε ην λέν λφκν, αθνχ ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο, κφλν σο κνξθέο 

εμχβξηζεο, κε ηελ πεξηνξηζκέλε πνηλή ηνπ άξζξνπ 361 ΠΚ κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ. 

Αλαθχεηαη έληνλε ινηπφλ ε αλάγθε δηακφξθσζεο ελφο λένπ θπξσηηθνχ θαλφλα 

πνπ ζα μεπεξλά ηα παξαπάλσ εκπφδηα, αζάθεηεο θαη αζηνρίεο θαη ζα δίλεη βάζε ζηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. Ζ 

πιεζψξα ησλ απφςεσλ ησλ λνκηθψλ θαηαιήγεη ζε έλαλ θνηλφ ηφπν: ηελ αλάγθε 
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ηξνπνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 343 ΠΚ (αζέιγεηα κε θαηάρξεζε εμνπζίαο), έηζη ψζηε λα 

απνθηήζεη νξζφ πεξηερφκελν θαη λα ζπκπεξηιεθζεί εθεί ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε 

θαη φρη ζην άξζξν 337 ΠΚ. Με ηελ ηξνπνπνίεζε, ζα ηηκσξνχληαη νη άκεζνη θαη 

έκκεζνη εθβηαζκνί-απεηιέο, νη πξάμεηο δειαδή αλάκεζα ζηελ παξάλνκε βία θαη ην 

βηαζκφ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο ηεξαξρηθά αλψηεξνπο ή γεληθφηεξα άηνκα πνπ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ ζχκαηνο. 

 Έηζη ινηπφλ, ην άξζξν 343 ΠΚ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί έηζη ψζηε λα 

ηππνπνηείηαη «θάζε αζειγήο ρεηξνλνκία ή πξόηαζε γηα ηέιεζε αζειγώλ πξάμεσλ ή 

ρεηξνλνκηώλ, εθόζνλ πξνέξρεηαη από πξόζσπα πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή πξόνδν ηνπ ζύκαηνο θαη ηειείηαη κε θαηάρξεζε κηαο ζρέζεο ππεξεζηαθήο 

εμάξηεζεο ή ηεο αλάγθεο ηνπ αηόκνπ λα εξγαζζεί» (Σπκεσλίδνπ-Καζηαλίδνπ, 2007). 

 Τέινο θαη ε Κηνζζέ-Παπιίδνπ (2008), ζεσξεί φηη ην άξζξν 343 ΠΚ πξέπεη λα 

ηξνπνπνηεζεί σο εμήο «όπνηνο πξνζβάιιεη κε αζειγείο πξάμεηο ή αζειγείο ρεηξνλνκίεο 

ή αζειγείο πξνηάζεηο, όζνπο απαζρνινύληαη ή επηδηώθνπλ λα απαζρνιεζνύλ, ή 

ιακβάλνπλ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ή είλαη ππνςήθηνη γηα επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, αλεμάξηεηα αλ απηή ε απαζρόιεζε είλαη 

δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ή έρεη ηε κνξθή αλεμάξηεηεο ή εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξόλνπ, ή ζρέζε έξγνπ ή έκκηζζεο εληνιήο, ή αζθνύλ ειεπζέξηα 

επαγγέικαηα, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε από έμη (6) κήλεο κέρξη ηξία (3) έηε θαη κε 

ρξεκαηηθή πνηλή ηνπιάρηζηνλ ρηιίσλ (1000) επξώ».  

Μεγάιεο αληηδξάζεηο πξνθάιεζε ζηνπο λνκηθνχο θχθινπο θαη ε εηζαγσγή ηεο 

δηάηαμεο γηα ηελ αληηζηξνθή ηνπ βάξνπο ηεο απόδεημεο, θαζψο ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

„επαίζζεην‟ σο πξνο ηελ εξκελεία αδίθεκα ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, 

ζεσξήζεθε πξνβιεκαηηθή. Δθθξάζηεθαλ θφβνη γηα πηζαλή ζπζζψξεπζε 

θαηαγγειηψλ θαη εγθιήζεσλ -έγηλε κάιηζηα ιφγνο θαη γηα βηνκεραλία κελχζεσλ θαη 

αγσγψλ-, θαζψο θαη γηα αδπλακία ησλ ελαγνκέλσλ λα απνδείμνπλ ηελ αζσφηεηά ηνπο 

(Γνχιηαξνπ & Σηξαηεγάθε, 2006). 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο πνηληθνπνίεζεο ππαγνξεχεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ αλάγθε ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ ζπκάησλ θαη ηεο ηζρπξνπνίεζεο νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ θαη λνκηθψλ 

αμηψλ, ζπλδεδεκέλσλ άξξεθηα κε ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα πέξαλ ηεο 

ζεμνπαιηθήο. Ο πνηληθφο λφκνο, ζην πιαίζην απηφ, ιεηηνπξγεί θαηεμνρήλ εγγπεηηθά 

γηα ην απηνλφεην θαη αλαθαίξεην δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ λα κελ γίλεηαη 
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αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο ιφγσ ηνπ θχινπ ηνπο. Ζ αλάγθε πνηληθνπνίεζεο 

ππαγνξεχεηαη ζπλεπψο απφ ηελ αλαζθάιεηα θαη ηελ εμάξηεζε πνπ παξάγεη ε 

πξνζβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ζηελ ειεχζεξε δηαρείξηζε ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο.  

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο απαηηεί ην γλήζην ελδηαθέξνλ 

ηεο πνιηηείαο θαη ηνπ λνκνζέηε θαη φρη κηα απιή αληηγξαθή-κεηάθξαζε ησλ νδεγηψλ 

ηεο ΔΔ, κηα ηππηθή εθπιήξσζε ππνρξέσζεο δειαδή, αιιά κηα νπζηαζηηθή 

πξνζαξκνγή ησλ νδεγηψλ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, κε ζθνπφ ηελ αλαηξνπή 

ησλ παξαδνζηαθψλ ζηεξενηχπσλ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ησλ θχισλ, ηελ αλαγλψξηζε 

ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο σο πνηληθνχ αδηθήκαηνο, ηελ νπζηαζηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ην ζεκαληηθφηεξν φισλ: ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα δελ έρνπλ θχιν (Παπαζενδψξνπ, 2006).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Ζ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΟΤ 

ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΠΑΡΔΝΟΥΛΖΖ 

 

2.1. Οξηζκόο ηεο ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο  

Σηελ πξνζπάζεηα απφδνζεο νξηζκνχ ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, 

δηαπηζηψζεθε πσο ε ηειεπηαία απνηειεί κία ξεπζηή έλλνηα, ε νπνία κεηαβάιιεηαη ζε 

αλάινγν ρψξν θαη ρξφλν. Οη εθάζηνηε πνιηηηθέο, ηζηνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπγθπξίεο είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο λνεκαηνδφηεζεο  ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο γηα θάζε θνηλσλία. Σχκθσλα κε ηελ 

Μπαθαιάθε (1998), έρεη παξαηεξεζεί πσο ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεη κηα θνηλσλία 

λα πξνζηαηέςεη ηε ζεμνπαιηθή αμηνπξέπεηα ησλ πνιηηψλ ηεο ζε ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή, απνηειεί ηαπηφρξνλα έλαλ έκκεζν ηξφπν λα απνδψζεη λφεκα θαη 

νξηζκφ ζην θαηλφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο.  

Ζ πιεζηέζηεξε πξνζέγγηζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, αλαθέξεη ηελ ηειεπηαία σο επαλαιακβαλφκελε ή 

κε ελέξγεηα, ε νπνία νδεγεί ην ζχκα ζε δηαζπξκφ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη 

επηθέξεη ζνβαξέο ςπρνζσκαηηθέο επηπηψζεηο. Οη ζπλέπεηεο ηεο ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, ελψ επίζεο εληζρχνπλ 

πεξαηηέξσ αληηιήςεηο πεξί εξγαζηαθήο αληζφηεηαο ησλ δχν θχισλ, θαζψο σο επί ησλ 

πιείζηνλ ην θαηλφκελν πιήηηεη ην γπλαηθείν θχιν (Αξηηλνπνχινπ & Παπαζενδψξνπ, 

2004). Τν δήηεκα ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν δελ πξέπεη 

λα ζρεηίδεηαη κε ηε ζεμνπαιηθή πξάμε σο ζθνπφ θαη απνηέιεζκα, αιιά κε ηελ 

επηζπκία απφ ηε κεξηά ηνπ ζχηε λα επηδείμεη ηελ ηζρχ θαη ππεξνρή ηνπ κέζα απφ ηε 

ζεμηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ, θαζψο επίζεο λα πξνβεί ζηε ρεηξφηεξε δπλαηή κνξθή 

εθκεηάιιεπζεο πξνο ην εθάζηνηε ζχκα (Πειαβάθε – Αρηιιέσο  & Γηνκήδνπο, 2007). 

Σχκθσλα κε νδεγία πνπ εμέδσζε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ην 2002 αλαθέξεη, 

κεηαμχ άιισλ, πσο „ε παξελόριεζε αθνξά ζε νηαδήπνηε αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 

ζπλδεόκελε κε ην θύιν ελόο πξνζώπνπ, κε ζθνπό ή απνηέιεζκα ηελ παξαβίαζε ηεο 

αμηνπξέπεηαο ηνπ πξνζώπνπ απηνύ θαη ηε δεκηνπξγία εθθνβηζηηθνύ, εμεπηειηζηηθνύ, 

ηαπεηλσηηθνύ ή επηζεηηθνύ πεξηβάιινληνο. Ζ ζεμνπαιηθή παξελόριεζε αθνξά ζε 

νηαδήπνηε κνξθή αλεπηζύκεηεο  ιεθηηθήο, κε ιεθηηθήο ή ζσκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ζεμνπαιηθνύ ραξαθηήξα κε ζθνπό ή απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο ελόο 
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αηόκνπ, ηδίσο κε ηε δεκηνπξγία εθθνβηζηηθνύ, εμεπηειηζηηθνύ, ηαπεηλσηηθνύ ή 

επηζεηηθνύ πεξηβάιινληνο’ .  

Ζ πξψηε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1975 απφ ηε θεκηλίζηξηα Lin Farley ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Έλσζε Δξγαδνκέλσλ Γπλαηθψλ ηεο Ν. Υφξθεο. Ο ελ ιφγσ νξηζκφο ηεο ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο αθνξνχζε ζε θαηαζηάζεηο φπσο ζπλερηδφκελα θαη κε απνδεθηά απφ ην 

ζχκα ζεμνπαιηθά ππνλννχκελα, αγγίγκαηα, βιέκκαηα, αλήζηθεο πξνηάζεηο θ.α., κε 

απνηέιεζκα ην ζχκα λα ληψζεη ακεραλία, δπζθνξία θαη ελφριεζε ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν. Τν εχξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο ήηαλ πεξηνξηζκέλν, αδπλαηψληαο λα 

θαιχςεη ηηο ηξεηο παξαθάησ πηπρέο ηεο ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο (Crouch, 2001): 

Α. Μηα αλεπηζχκεηε απφ ην δέθηε πξαθηηθή δελ ρξεηαδφηαλ λα είλαη 

επαλαιακβαλφκελε γηα λα ραξαθηεξηζηεί σο ζεμνπαιηθή παξελφριεζε, πνιιέο θνξέο 

αξθεί έλα θαη κφλν ζνβαξφ πεξηζηαηηθφ. 

Β.  Σηελ πξψηε απηή πξνζέγγηζε ηνπ νξηζκνχ, ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε 

ηαπηηδφηαλ απνθιεηζηηθά κε ηελ επηζπκία ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Αξγφηεξα 

πξνζηέζεθε ν φξνο παξελόριεζε βάζεη θύινπ. Ζ εμήγεζε πνπ δίλεηαη απφ ηνπο Β. 

Αξηηλνπνχινπ θαη Θ. Παπαζενδψξνπ (2004), απνζαθελίδεη πσο ζε πεξηζηαηηθά 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, ν ζηφρνο δελ είλαη ε ζχλαςε εξσηηθψλ ζρέζεσλ, αιιά ε 

επίδεημε δχλακεο θαη ππεξνρήο ηνπ δξάζηε. Τέηνηνπ ηχπνπ ζπκπεξηθνξέο βαζίδνληαη 

ζε αληηιήςεηο πεξί αληζφηεηαο ησλ δχν θχισλ θαη πιήηηνπλ ηελ αμηνπξέπεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

Γ.  Ζ άληζε θαηαλνκή ηεο εμνπζίαο ζε θνηλσληθφ επίπεδν, δεκηνχξγεζε εχθνξν 

έδαθνο γηα αλάδπζε πεξηπηψζεσλ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. Ζ παξαηήξεζε απηή 

δελ είρε απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο έσο θαη ηελ πξψηε πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηνπ 

θαηλνκέλνπ, θάηη πνπ αξγφηεξα πξνβιεκάηηζε θαη απαζρφιεζε εθηελψο ηε 

θεκηληζηηθή ηδενινγία. 
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2.2 Καηεγνξίεο ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο 

Σχκθσλα κε ηνλ Morisson (1996), νη θαηεγνξίεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο 

δηαθέξνπλ θαη κεηαιιάζζνληαη αλάινγα κε ηα εθάζηνηε πεξηζηαηηθά. Παξαθάησ 

γίλεηαη κία πξνζέγγηζε, θαηά ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε θαη 

απνζαθήληζε παξεθθιηλφλησλ ζπκπεξηθνξψλ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. 

Α.  Πξνλόκηα κε αληάιιαγκα ην ζεμ. Σε απηή ηε πεξίπησζε ην πεξηζηαηηθφ αθνξά 

ζχηε αλψηεξν εξγαζηαθά (σο επί ησλ πιείζηνλ), ν νπνίνο πξνβάιεη ζεμνπαιηθέο 

απαηηήζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο ππνζρέζεηο γηα νπνηνπδήπνηε ηχπνπ αληακνηβή θαη 

εξγαζηαθά πξνλφκηα. 

Β.  Πξνζβιεηηθό ή ερζξηθό πεξηβάιινλ. Σχκθσλα κε απηή ηε κνξθή ν δξάζηεο 

πξνζπαζεί λα επηβάιεη ηηο επηζπκίεο ηνπ κε επίκνλν ηξφπν, επηβάιινληαο ζπλερψο 

ηελ παξνπζία ηνπ ελψπηνλ ηνπ ζχκαηνο, θαηαπαηψληαο έηζη δηαξθψο ηνλ πξνζσπηθφ 

ηνπ ρψξν, θάηη πνπ θαηαιήγεη λα δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ θφβνπ θαη ερζξφηεηαο. 

Γ. Σεμνπαιηθή ελλνηνθξαηία. Σε απηή ηε δηάζηαζε ν δξάζηεο ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο παξέρεη ζηα άηνκα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θάπνηνπ 

ηχπνπ ακνηβέο θαη πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε. 

 

2.3. Μνξθέο ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο 

Ζ επηηξνπή ησλ επξσπατθψλ θνηλνηήησλ εμέδσζε έλα θαηάινγν παξαδεηγκάησλ 

έθλνκσλ ελεξγεηψλ έηζη ψζηε λα απνζαθελίδνληαη κε ηελ πιεζηέζηεξε αθξίβεηα 

ζπκπεξηθνξέο σο ζεμνπαιηθά  παξελνριεηηθέο ή κε. Ο ζπγθεθξηκέλνο θαηάινγνο 

θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζπκπεξηθνξέο σο εμήο : 

-Σεμνπαιηθά θαηεπζπλόκελε ζπκπεξηθνξά εθθξαδόκελε κε πξάμεηο: Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο αθνξά ζε ελέξγεηεο φπσο 

αγγίγκαηα, ηζηκπήκαηα θαη ράδηα ζην ζψκα ηνπ εθάζηνηε ζχκαηνο, αζθψληαο ηνπ  

έηζη πίεζε κε ζηφρν λα ελδψζεη ζηηο φπνηεο ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο ηνπ ζχηε. 

-Σεμνπαιηθά θαηεπζπλόκελε ζπκπεξηθνξά εθθξαδόκελε κε ιόγηα: Ζ παξαπάλσ 

κνξθή πξνυπνζέηεη πσο έρεη πξνεγεζεί ε μεθάζαξε αξλεηηθή ζηάζε ηνπ ζχκαηνο 

ζηηο ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο ηνπ ζχηε, νη νπνίεο εθθξάδνληαη κε πηεζηηθφ ηξφπν σο 
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πξνο ηε ζχλαςε εξσηηθψλ ζρέζεσλ, κε επίκνλεο αλήζηθεο πξνηάζεηο, ππνλννχκελα, 

πξφζηπρα ζρφιηα, θαζψο επίζεο ζπλερείο πξνηάζεηο γηα θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Υπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ην ζχκα θαηαιήγεη λα αληηκεησπίδεηαη απφ ην ζχηε σο 

αληηθείκελν θαη φρη πιένλ σο ζπλάδειθνο. 

-Σεμνπαιηθά θαηεπζπλόκελε ζπκπεξηθνξά κε εθθξαδόκελε κε ιόγηα: Οη ζπλέπεηεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο είλαη ηφζν ζνβαξέο, πνπ ην 

ζχκα θαηαιήγεη λα αηζζάλεηαη ακήραλα θαη άβνια, θαζψο δεκηνπξγνχληαη 

εθθνβηζηηθέο  ζπλζήθεο, νη νπνίεο ζίγνπλ ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ. Ζ πξαθηηθή απηή 

αθνξά ζε πξνβνιή απφ ην ζχηε άζεκλσλ θαη πξφζηπρσλ εηθφλσλ θαη πνξλνγξαθηθψλ 

πιηθψλ, θαζψο επίζεο θαη ζε ζθπξίγκαηα, βιέκκαηα θαη άζεκλεο ρεηξνλνκίεο. 

-Σεμνπαιηθά θαηεπζπλόκελε ζπκπεξηθνξά βαζηδόκελε ζηε δηάθξηζε ιόγσ θύινπ: 

Ζ κνξθή απηή αθνξά ζε ελέξγεηεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα γεινηνπνηήζνπλ θαη λα 

πξνζβάινπλ ην ζχκα, λα δεκηνπξγήζνπλ εθθνβηζηηθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη λα 

ππνηηκήζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ κε πξάμεηο θαη ιφγηα πνπ βαζίδνληαη ζε ζέζεηο 

πεξί αληζφηεηαο ησλ δχν θχισλ. Ζ κνξθή απηή αθνξά απνθιεηζηηθά ηηο γπλαίθεο σο 

ζχκαηα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

 

2.4. Παξάγνληεο πνπ ελνρνπνηνύληαη γηα ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο 

Ζ αληίιεςε πνπ ζπγθξνηεί κηα θνηλσλία σο πξνο ηε δηαζθάιηζε ηεο ζεμνπαιηθήο 

αμηνπξέπεηαο σο αλαθαίξεην πξνζσπηθφ δηθαίσκα, ζρεηίδεηαη θαη θαζνξίδεη ηελ 

έλλνηα ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο (Μπαθαιάθε, 1998). Ζ νξηνζέηεζε ινηπφλ 

ηεο ζεμνπαιηθήο ειεπζεξίαο κέζα ζε κηα θνηλσλία, θαζνξίδεηαη κέζα απφ δνκέο, 

αμίεο θαη ζπζηήκαηα ζπκπεξηθνξψλ. Παξάιιεια, ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη 

παξεθθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο ηεο ζεμνπαιηθήο αμηνπξέπεηαο (φπσο ζεμνπαιηθή 

παξελφριεζε θ.α.). Τν θαηλφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο είλαη απφξξνηα 

λνκηθψλ θαηνρπξψζεσλ, θνηλσληθφ - πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ αμηψλ 

ηνπ εθάζηνηε πνιηηηζκνχ. Δπίζεο, ε αληίιεςε πνπ ήζειε ηνλ άλδξα λα ηαπηίδεηαη κε 

ην πξνθίι ηνπ ηδαληθνχ εξγαδφκελνπ θαη ε επηθφξηηζή ηνπ λα θαιχπηεη κε ηηο 

εξγαζηαθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ηηο πιηθέο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ θνηλσληθή αληίιεςε πνπ ζέιεη ηε γπλαίθα λα θαιχπηεη ξφινπο 
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φπσο ηεο ζσζηήο ζπδχγνπ θαη κεηέξαο, νδήγεζε ζε ηαξαρψδε (φηαλ απηή ζπλέβε) 

είζνδν ησλ γπλαηθψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Αθφκε θαη κεηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν, ζπλέρηζαλ λα αληηκεησπίδνληαη σο αδχλακν θχιν θαη ππνηαγκέλεο 

ζηελ αλδξηθή ππεξνρή (Αξηηλνπνχινπ & Παπαζενδψξνπ, 2006). Παξάιιεια, 

θαίλεηαη πσο πξνθχπηεη ν φξνο “γπλαηθείεο δνπιεηέο” πξνζδηνξίδεη ρακειφκηζζεο θαη 

βνεζεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο, εμαξηψκελεο πάληα απφ ηελ «ηζρπξφηεξε» αλδξηθή 

ππφζηαζε θαη εληζρχνληαο πεξηζζφηεξν ηελ θνηλσληθή πξνθαηάιεςε (Smauss, 

1998). Σχκθσλα κε ηελ McKinnon (1979), ν φξνο “γπλαηθείεο δνπιεηέο” αθνξά ζε 

ζέζεηο εξγαζίαο φπσο απηή ηεο γξακκαηέσο, πσιήηξηαο, παξνπζηάζηξηαο, 

ηειεθσλήηξηαο θ.α. Σπγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεη πσο ε πξφζιεςε γπλαηθψλ ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε θαζψο κφλν ηφηε αληαπνθξηλφηαλ 

ε αληίιεςε ηνπ άλδξα γηα ηνλ πξέπνληα ξφιν ηεο γπλαίθαο ζην εξγαζηαθφ ρψξν. Σηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο, ε γπλαίθα πξνζιήθζεθε θαη εξγάδεηαη σο γπλαίθα. 

Αλαθνξηθά κε ηελ McKinnon (1979), δελ ζεσξείηαη άηνπε ε απζαίξεηε, πηεζηηθή θαη 

ζεμνπαιηθά παξελνριεηηθή δηάζεζε ηνπ άλδξα πξνο ηε γπλαίθα εξγαδφκελε, θαζφηη ν 

άλδξαο βαζηδφηαλ ζηελ εξγαζηαθή ηνπ ππεξνρή θαη ζηελ εμαξηψκελε θαη επάισηε 

εξγαζηαθή ζέζε ηεο γπλαίθαο.    

Δθηφο ησλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ πξφζθαηεο έξεπλεο έδεημαλ ηε ζχλδεζε  

εξγαζηαθψλ παξαγφλησλ κε πνζνζηά εκθάληζεο ζεμνπαιηθά παξελνριεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.  Οη παξάγνληεο απηνί αθνξνχλ ην 

νξγαλσζηαθό θιίκα θαη ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο (Willness et al., 2007). 

Ζ έλλνηα νξγαλσζηαθό θιίκα αθνξά ζε έλα θνηλφ ηξφπν ζθέςεο θαη αληίιεςεο 

πνπ ραξαθηεξίδεη έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Όηαλ έλα νξγαλσζηαθφ θιίκα 

παξνπζηάδεη αλεθηηθφηεηα ζε ζεμνπαιηθέο παξελνριήζεηο, δεκηνπξγεί πξφζθνξν 

έδαθνο ψζηε λα ελζαξξπλζνχλ θαη λα εληζρπζνχλ πεξαηηέξσ νη ελ ιφγσ 

παξεθθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο (Πειαβάθε-Αρηιιέσο & Βαθφια, 2007). 

Παξαηεξείηαη φηη έλα νξγαλσζηαθφ θιίκα ελζαξξχλεη πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο, φηαλ παξνπζηάδεη ηελ ηάζε λα επηβαξχλεη κε νπνηνδήπνηε θφζηνο ην 

ζχκα φηαλ απηφ αληηδξά ζηελ παξελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά, ελψ ηαπηφρξνλα ν ζχηεο 

κέλεη αηηκψξεηνο.  Τν ίδην ζπκβαίλεη φηαλ ην ελ ιφγσ νξγαλσζηαθφ θιίκα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε ζνβαξφηεηαο  ζηελ αληηκεηψπηζε αλάινγσλ 

ζπκπεξηθνξψλ (Hulin et al., 1996). Τέινο, είλαη πηζαλφηεξν έλαο δξάζηεο 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο λα ζπλερίδεη ηελ παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ηνπ φηαλ 



18 
 

δηαπηζηψζεη πσο νη ζπλάδειθνί ηνπ έρνπλ αλάινγεο ζπκπεξηθνξέο ή θαη κέλνπλ 

ακέηνρνη ζηηο έθλνκεο πξάμεηο ηνπ (Pryor et al., 1993). 

Παξάιιεια κε ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο πνπ θαίλεηαη πσο επλννχλ ζην λα 

ζπκβνχλ πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, 

παξαηεξείηαη πσο νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο είλαη εμίζνπ θαηαιπηηθέο ζηελ εκθάληζε 

θαη ελίζρπζε αλάινγσλ ζπκπεξηθνξψλ. Σπλζήθεο φπσο εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, 

αλαδηάξζξσζε θαη αλαθαηαλνκή ζέζεσλ θαη επζπλψλ, λέα ζπζηήκαηα νξγάλσζεο 

πνπ πξνθαινχλ ζχγρπζε θαη αζάθεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο, θαζψο επίζεο εξγαζηαθή 

αλαζθάιεηα θαη έιιεηςε ηεξαξρίαο, ζπληεινχλ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί εχθνξν έδαθνο 

γηα ηελ εκθάληζε πεξηζηαηηθψλ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο (Di Martino et al., 2003). 

Τέινο, ζε εξγαζηαθά πεξηβάιινληα ζηα νπνία νη γπλαίθεο απνηεινχλ κεηνλφηεηα 

αλάκεζα ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ή ζε επαγγέικαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

απνθιεηζηηθά αλδξηθά, παξαηεξείηαη πσο ζπρλά πηνζεηνχληαη αληηιήςεηο πεξί 

αλδξηθήο ππεξνρήο ζηνπο εξγαζηαθνχο απηνχο ρψξνπο, ζπληειψληαο έηζη ζηε 

θαιιηέξγεηα επλντθνχ θιίκαηνο γηα θαηλφκελα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο 

(Stockdale, 1993). 

 

2.5. Θεσξεηηθά κνληέια πνπ εξκελεύνπλ ηε ζεμνπαιηθή παξελόριεζε 

Σηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο θαη πξνζέγγηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, αλαπηχρζεθαλ ζεσξεηηθά κνληέια ηα νπνία 

ζηφρεπαλ ζηελ εμέηαζε βηνινγηθψλ θαη θνηλσληθν-πνιηηηθψλ παξαγφλησλ. Σχκθσλα 

κε ηνλ Μαλσιηάδε θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2008), ηα κνληέια πνπ εξκελεχνπλ ηε 

ζεμνπαιηθή παξελφριεζε είλαη ηξία:  

 Τν βηνινγηθφ κνληέιν 

 Τν θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ κνληέιν 

 Τν δνκηθφ κνληέιν 

 

Βηνινγηθό Μνληέιν 

Τν βηνινγηθφ κνληέιν εζηηάδεη ζηηο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο θαη ζηε θπζηθή έιμε 

κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, ε νπνία νδεγεί ηα άηνκα ζηελ αλαδήηεζε εξσηηθνχ 

ζπληξφθνπ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλαπαξαγσγή. Οη δηαθνξεηηθνί αλαπαξαγσγηθνί 
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ξφινη ησλ δχν θχισλ εξκελεχνπλ ηε δηαθνξεηηθή ζθνπηά ησλ αλδξψλ θαη ησλ 

γπλαηθψλ ζηε ζεμνπαιηθφηεηα. Ζ ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ έρεη 

θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηνλ ηφπν, ην ρξφλν θαη ηηο 

αληηιήςεηο ηεο θνηλσλίαο. Οη ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο ελφο αηφκνπ δελ είλαη 

αλαγθαίν λα απνζθνπνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ζεμνπαιηθψλ αλαγθψλ. Τέηνηνπ είδνπο 

αλάγθεο κπνξεί λα είλαη ε δχλακε, εμνπζία, επηζεηηθφηεηα, θνηλσληθή ζέζε θ.α. 

Όζν αθνξά ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο αλαδεηνχλ κηα 

ζχγρξνλε ηαπηφηεηα κέζα ζην πιαίζην ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ, ε νπνία ζα ηνπο 

παξέρεη θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε, ελψ παξάιιεια ππάξρνπλ 

παξνξκήζεηο βηνινγηθνχ θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθνχ ραξαθηήξα. Ζ ζεμνπαιηθή 

ζηξαηεγηθή γηα ην γπλαηθείν θχιν εξκελεχεηαη σο δεκηνπξγία καθξνρξφληαο θαη 

ζνβαξήο δέζκεπζεο, ελψ γηα ηνπο άλδξεο ζεσξείηαη ε ζχλαςε ζχληνκσλ 

ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ. Ζ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ επηθέξεη 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, πηζαλή απφξξνηα ησλ νπνίσλ είλαη ε 

ζεμνπαιηθή παξελφριεζε. 

 

Κνηλσληθν-πνιηηηζκηθό Μνληέιν 

Σχκθσλα κε ηε πξνζέγγηζε απηή ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε αληηπξνζσπεχεη 

ηελ θαηάρξεζε εμνπζίαο (Brewis et al., 2000) θαη γηα ην ιφγν απηφ κειεηάηαη κέζα 

ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην πνπ ππάξρνπλ θπιεηηθέο δηαθνξέο ζε δεηήκαηα δχλακεο 

θαη εμνπζίαο. Ζ ζεμνπαιηθφηεηα ηεο γπλαίθαο ζπλδεφηαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε 

ηνλ θπζηθφ ηεο ξφιν σο κεηέξα θαη ζχδπγνο, κε ζηνηρεία θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

ραξαθηεξηδφκελε σο ην «αδχλακν θχιν».  Ζ εηθόλα ηεο γπλαίθαο σο βηηξίλαο ηνπ 

ζπδύγνπ, ηνπ εξαζηή ή ηνπ εξγνδόηε, νδεγεί ζηελ χπαξμε εμαξηεκέλσλ θαη ηεξαξρηθψλ 

ζρέζεσλ πξνο ηε γπλαίθα, ε νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν ζεμνπαιηθήο 

εθκεηάιιεπζεο. Κάπνηεο ζέζεηο εξγαζίαο ζπλδέζεθαλ κε ην γπλαηθείν θχιν θαη ζε 

απηνχο ηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο αλαπηχζζνληαη ζεμηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη 

ζε απηή.  

Σηνλ δξφκν γηα ηελ ηεξαξρία, ε γπλαίθα εξγαδφκελε πηνζεηεί ζπρλά 

αλδξνθξαηηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο ζπκβάινπλ ζην λα κεηαηξαπεί ε ζειπθφηεηά ηεο. 

Ζ ιεγφκελε „business woman‟ γίλεηαη αληαγσληζηηθή ησλ αλδξψλ. «Ζ ζεμνπαιηθή 
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παξελόριεζε, θαηά ζπλέπεηα, δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά κηα κνξθή ζεμνπαιηθήο 

θπξηαξρίαο αλάκεζα ζηα δύν θύια, ε νπνία πιήηηεη θαη επηδεηλώλεη πεξαηηέξσ ηε ζέζε 

ηεο γπλαίθαο ζην θνηλσληθν-νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ» (ΚΔΘΗ, 2004). 

 

Γνκηθό Μνληέιν 

Σχκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ζπλδέεηαη κε ην 

δνκηθφ πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην 

θαηλφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο είλαη απφξξνηα ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο θαη 

ηεξαξρίαο πνπ δίδνληαη ζηα άηνκα απφ ηελ εξγαζηαθή ηνπο ζέζε. Ζ θαηνρή κηαο 

αλψηεξεο επαγγεικαηηθήο ζέζεο ζε κηα επηρείξεζε απφ έλαλ άλδξα, γεγνλφο ην νπνίν 

ζπλαληάκε, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην αλδξηθφ θχιν λα επηβιεζεί θαη λα θάλεη ρξήζε 

ηεο δχλακεο θαη εμνπζίαο ζηε γπλαίθα εθδειψλνληαο ζπκπεξηθνξέο ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο. 

 

2.6. Οη επηπηώζεηο ηεο ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο 

Πνιιαπιέο εκθαλίδνληαη λα είλαη νη επηπηψζεηο ησλ ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ ςπρνζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

πλεπκαηηθή ηνπο πγεία, ζηελ πνηφηεηα θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ελψ πνηθίιινπλ 

αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα ηεο παξελφριεζεο, ηνλ βαζκφ πίεζεο απφ ην ζχηε θαη ηελ 

αληίδξαζε ηνπ θηιηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο (Ταηά-Αξζέι, 2011).  

Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, νη επηπηψζεηο ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ρσξίδνληαη 

ζε δχν θαηεγνξίεο: ε πξψηε ζπλδέεηαη κε ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ 

ζπκάησλ θαη ε δεχηεξε κε ηνλ ρψξν εξγαζίαο (θνξέαο/επηρείξεζε/νξγαληζκφο) ζηνλ 

νπνίν απαζρνιείηαη ε εξγαδφκελε πνπ βίσζε ζπκπεξηθνξέο παξελφριεζεο 

(Πειαβάθε, Α. & Βαθφια, Μ. 2007). 

ζν αθνξά ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε ησλ ζπκάησλ, ε ζεμνπαιηθή 

παξελφριεζε βξέζεθε λα ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε δηαθφξσλ ζπκπησκάησλ πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ ηελ αθεηεξία ηνπο απφ κηα ρξφληα θφπσζε θαη θαθή πνηφηεηα χπλνπ 

(Bjorkqvist et al., 1994) έσο θαη ηελ χπαξμε ζνβαξψλ θαη ρξφλησλ ςπρνζσκαηηθψλ 

δηαηαξαρψλ (Agervold & Mikkelsen, 2004). Μειέηε πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Colligan 
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& Murphy (1979), έδεημε φηη νη γπλαίθεο-ζχκαηα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο 

αλέθεξαλ γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο, δεξκαηνινγηθά πξνβιήκαηα, απφηνκε αιιαγή 

βάξνπο θαη ππεξέληαζε. Ζ παξελφριεζε σο κηα πηεζηηθή θαη ζηξεζζνγφλνο 

ζπκπεξηθνξά κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη εκηθξαλίεο, κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα 

θαη δπζθνιίεο ζηνλ χπλν (Zapf et al., 1996). 

Ζ ζπλερήο θαη πηεζηηθή παξελφριεζε απνηειεί κηα επηθίλδπλε θαηάζηαζε γηα 

ηελ πγεία ηνπ ζχκαηνο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλάγθε καθξνρξφληαο ηαηξηθήο θαη 

ςπρνινγηθήο βνήζεηαο, θάηη πνπ κπνξεί λα επηβαξχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζχκαηνο. Μειέηε πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Kim & Kleiner 

(1999), αλέθεξε φηη ζπλήζσο νη γπλαίθεο κε πξνζσπηθή εκπεηξία ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο παξνπζηάδνπλ απψιεηα απηνπεπνίζεζεο, ελνρνπνηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο, 

βηψλνπλ ην αίζζεκα ηεο ληξνπήο, εκθαλίδνπλ κειαγρνιία, άγρνο, απνγνήηεπζε θαη 

αηζζάλνληαη „άξξσζηα‟ άηνκα. Οη ζπλέπεηεο ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο κπνξεί 

λα είλαη θαηαζηξνθηθέο γηα ηελ πγεία, ην εζηθφ θαη ηελ εηθφλα ησλ ζπκάησλ γηα ηνλ 

ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ θαη θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ δηαδξακαηίδεηαη ε 

παξελφριεζε, αιιά θαη κεηά απφ πηζαλή παξαίηεζε, κεηάζεζε ή απφιπζε απφ ηελ 

εξγαζία (Ταηά-Αξζέι 2011). Δπίζεο, βξέζεθε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο θαη ηεο εκθάληζεο θαηάζιηςεο θαη επηζεηηθφηεηαο, κε πνιινχο 

κειεηεηέο λα θάλνπλ αλαθνξά ζε πεξηζηαηηθά απηνθηνληψλ, ηα νπνία νθείινληαη ζε 

παξελνριεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Vignalou, 2001). Γελ απνπζηάδνπλ θαη νη αλαθνξέο 

γπλαηθψλ-ζπκάησλ νη νπνίεο εκθαλίδνπλ κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο (PTSD) θαη 

κεηαηξαπκαηηθέο λεπξψζεηο: κείσζε ηθαλφηεηαο κλήκεο, δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο, 

χπλνπ, έκκνλεο ζθέςεηο, θαηαζιηπηηθέο ηδέεο, παξάλνηα θ.α. (Αλησλίνπ, 2001). 

Όζν αθνξά ηηο ζρέζεηο ησλ ζπκάησλ κε ην νηθνγελεηαθφ/θηιηθφ/ζπλαδειθηθφ 

πεξηβάιινλ, κειέηε ησλ Einarsen θαη Raknes (1997), έδεημε φηη ηα ζχκαηα 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο εκθαλίδνπλ αδπλακία θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο, 

εξγαζηαθή απνκφλσζε, κίζνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ληψζνπλ φηη βξίζθνληαη ζε 

αδηέμνδν. Άηνκα πνπ είλαη ζχκαηα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο πηζαλφλ λα 

επεξεαζηνχλ αξλεηηθά ζηηο πξνζσπηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ηνπο ζρέζεηο θαη 

ζπλήζεηεο, αθνχ είηε απνκνλψλνληαη αθφκε θαη απφ ηνπο πην ζηελνχο ζπγγελείο θαη 

θίινπο, είηε ζπδεηνχλ ζπλερψο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλνπλ, δεκηνπξγψληαο έλα 

αξλεηηθφ θιίκα, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη σο θαη ζε ρσξηζκφ, δηαδχγην 

(Αξηηλνπνχινπ, B., 2000). Πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη θαη ζηηο ζρέζεηο κε άιινπο 



22 
 

ζπλαδέιθνπο, αθνχ νη εξγαδφκελεο πνπ έρνπλ ππνζηεί παξελφριεζε κπνξεί λα 

απνθεχγνπλ αθφκε θαη ζπλήζεηο θαζεκεξηλέο ζπδεηήζεηο, λα θξαηνχλ ζσκαηηθή 

απφζηαζε απφ ηνπο άιινπο, λα επηδηψθνπλ κηα ζηνηρεηψδε, απξφζσπε επηθνηλσλία ή 

αθφκε θαη λα έξρνληαη ζε ζνβαξέο πξνζηξηβέο (Αλησλνπνχινπ & Αλησλίνπ 2012). 

Δπηπιένλ, ε χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο βξέζεθε λα 

ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε 

ηελ εξγαζηαθή απφδνζε, παξαγσγηθφηεηα, εξγαζηαθή εμνπζέλσζε θαη ηε γεληθφηεξε 

επεκεξία ησλ αηφκσλ (Judge et al., 2001).  Οη γπλαίθεο-εξγαδφκελεο κε πξνζσπηθή 

εκπεηξία παξελφριεζεο αδπλαηνχλ λα ηεξήζνπλ πξνζεζκίεο ζηα εξγαζηαθά ηνπο 

θαζήθνληα, εκθαλίδνπλ κείσζε ζηελ απφδνζή ηνπο, επεξεάδεηαη ε επαγγεικαηηθή 

ηνπο θαξηέξα, θαζψο θαη επηδεηλψλεηαη ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. Σπγθεθξηκέλα,  

γπλαίθεο-εξγαδφκελεο πνπ έρνπλ ππνζηεί πξνζβιεηηθή κεηαρείξηζε παξνπζηάδνπλ 

κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, ρακειή πνηνηηθή εξγαζία, 

απνθπγή θαζεθφλησλ, δπζθνιία ζπλεξγαζίαο, ρακειφ βαζκφ αληνρήο ζην άγρνο, 

γεληθφηεξε αίζζεζε αλαζθάιεηαο, έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη έληνλε επηζεηηθφηεηα. 

Ζ αγσλία θαη ην άγρνο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε νδεγνχλ 

ζπλήζσο εθείλεο πνπ ηελ πθίζηαληαη λα επηδεηνχλ ηε ιήςε άδεηαο ιφγσ αζζελείαο, 

πξαθηηθή πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ ζηηγκαηηζκφ, αθνχ ν ζχηεο κπνξεί 

πην εχθνια λα ππνλνκεχζεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζχκαηνο ή αθφκε θαη λα ην 

θαηεγνξήζεη γηα πζηεξία, αληθαλφηεηα ή αληζνξξνπία (Ταηά-Αξζέι 2012). Σπρλά ηα 

ζχκαηα θαηαιήγνπλ λα εγθαηαιείπνπλ ηελ εξγαζία ηνπο φηαλ ληψζνπλ ππνρξεσκέλα 

λα εξγάδνληαη ζε έλα „ηνμηθφ‟ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν δελ γίλεηαη ζεβαζηή ε 

αμηνπξέπεηα θαη ε αθεξαηφηεηα ηνπ αηφκνπ (Πειαβάθε Α. & Γηνκήδνπο Γ.,2007), 

δεκηψλνληαο ή θαηαζηξέθνληαο ηελ θαξηέξα ηνπο, αιιά θαη αδπλαηψληαο λα 

πξνζπνξηζηνχλ ηα πξνο ην δελ. Τέινο, δελ είλαη απίζαλν θαηλφκελν ε απνδνρή ζέζεο 

εξγαζίαο ζε δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ, ρακειφηεξσλ εξγαζηαθψλ απαηηήζεσλ, 

πξνζφλησλ ή θαη απνιαβψλ κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ αίζζεζε αζθάιεηαο θαη 

εξεκίαο.                                                                                                                                                                                                      

Ζ ζεμνπαιηθή παξελφριεζε κπνξεί επίζεο λα έρεη επηπηψζεηο θαη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο/εο φρη κφλν ζε εθείλνπο πνπ είλαη αληηθείκελν αλεπηζχκεηεο 

ζπκπεξηθνξάο, αιιά ζε άηνκα πνπ είλαη κάξηπξεο ζ' απηήλ ή είλαη γλψζηεο ηεο. Σηα 

παξαπάλσ ζπγθαηαιέγνληαη νη ζπλάδειθνη πνπ α) γλσξίδνπλ ηελ παξελνριεηηθή 

ζπκπεξηθνξά αιιά ζησπνχλ θαη δελ παξεκβαίλνπλ ζεσξψληαο φηη δελ ηνπο αθνξά ην 
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ζέκα γηα πνηθίινπο ιφγνπο θαη β) νη ζπλάδειθνη πνπ γλσξίδνπλ ην πεξηζηαηηθφ 

παξελφριεζεο, επεξεάδνληαη απφ ηελ ζηξεζζνγφλν θαηάζηαζε ηεο ζπλαδέιθνπ, 

φκσο πάιη ζησπνχλ θαη απνζηαζηνπνηνχληαη ππφ ην θφβν απψιεηαο ηεο ζέζεο 

εξγαζίαο ηνπο (Πειαβάθε & Βαθφια, 2007). Κφζηνο φκσο ζπλεπάγεηαη θαη γηα ηνπο 

ζπλαδέιθνπο πνπ έρνπλ άγλνηα ηνπ θαηλνκέλνπ, θαζψο ελδέρεηαη λα θιεζνχλ λα 

εθηειέζνπλ πεξηζζφηεξα θαζήθνληα, γηα λα θαιχςνπλ ηελ απνχζα ζπλάδειθν ή ηελ 

ζπλάδειθν πνπ παξνπζηάδεη ρακειή απφδνζε. Τέινο, είλαη πηζαλή θαη ε αδπλακία ή 

ε θαζπζηέξεζε εθπιήξσζεο ησλ εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ, ιφγσ ειιείςεσλ ή ιαζψλ 

πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί απφ ηνλ απνδέθηε ηεο παξελφριεζεο. Όια ηα παξαπάλσ 

αλαπφθεπθηα νδεγνχλ ζε έλα αξλεηηθά θνξηηζκέλν θαη πξνβιεκαηηθφ εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ. 

 

Σε φιεο ηηο παξαπάλσ δπζάξεζηεο επηπηψζεηο ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο 

ζην ρψξν εξγαζίαο, δελ ζα κπνξνχζε λα κελ πξνζηεζεί θαη ην θφζηνο γηα ηελ ίδηα ηελ 

επηρείξεζε/νξγαληζκφ, φπνπ θαη ιακβάλεη ρψξα ην θαηλφκελν. Τν θφζηνο κπνξεί λα 

είλαη νηθνλνκηθήο θχζεσο, ιφγσ ηεο ελδερφκελεο απαίηεζεο απνδεκίσζεο απφ ηνπο 

παξελνριεζέληεο, ελδέρεηαη αθφκε λα αθνξά ζπαηάιε ρξφλνπ, ιφγσ ηεο αλάγθεο 

πξφζιεςεο λέσλ ππαιιήισλ πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ απνρσξεζάλησλ, θαζψο θαη 

έλα επηπξφζζεην θφζηνο ιφγσ ηεο πνιχηηκεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη γλψζεο πνπ 

δηαζέηνπλ ηα ζχκαηα, ηα νπνία κε ηελ παξαίηεζή ηνπο δεκηνπξγνχλ δπζθνιίεο θαη 

πξνβιήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνχο (Αλησλίνπ, 2008). Τέινο, ν εθθνβηζκφο 

θαη ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε δελ απνθιείεηαη λα κεηψζνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνηφηεηαο θαη ηελ ζσζηή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ/πνιηηψλ θαη ελ θαηαθιείδη λα 

επηδεηλψζνπλ ηελ εηθφλα θαη ηελ θήκε ηεο εηαηξείαο/ππεξεζίαο. 

 

2.7. Πξνθίι ζύηε – ζύκαηνο 

Έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γπλαίθαο ζχκαηνο ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο, ζπγθιίλνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ζηε αλάδεημε ελφο θνηλνχ πξνθίι. 

Σηελ πξνζέγγηζε πνπ θάλεη ε Γξ.Ταηά-Αξζέι (2012), ην πξνθίι ηεο γπλαίθαο 

ζχκαηνο αλαδεηθλχεηαη σο εμήο: λέεο, ειηθίαο  18-30 εηψλ, ζε κεγάιν βαζκφ είλαη 

άγακεο, δηαδεπγκέλεο θαζψο θαη αλχπαληξεο κεηέξεο. Όζν αθνξά ηελ εξγαζηαθή 

ηνπο θαηάζηαζε, βξέζεθε φηη ζπλήζσο θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο ρσξίο ηδηαίηεξε 
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εξγαζηαθή ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα, φπσο αζθνχκελεο, καζεηεπφκελεο θαη 

ζπκβαζηνχρνη. Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε πηζαλφηαηα εμεγεί ηνπο ιφγνπο πνπ πηζαλψο 

δελ πξνβαίλνπλ ζε νπζηαζηηθή αληίδξαζε ή/θαη θαηαγγειία πεξηζηαηηθψλ, θαζψο ε 

εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε δελ ηνπο ην επηηξέπεη. Γπλαίθεο-ζχκαηα ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο ζπρλά αλήθνπλ ζε επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο (π.ρ. κεηαλάζηξηεο), 

γεγνλφο πνπ πηζαλψο ηηο αλαγθάδεη λα πξνβνχλ ζε απεγλσζκέλεο πξνζπάζεηεο 

αλάιεςεο εξγαζηαθήο ζέζεο, ρσξίο λα εμεηάδνπλ θαηά πφζν απηφ ην πεξηβάιινλ 

κπνξεί λα ηνπο παξέρεη εξγαζηαθή αζθάιεηα. Δπίζεο παξαηεξήζεθε πσο λεαξέο 

γπλαίθεο απνηεινχλ πφιν έιμεο γηα άλδξεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο, νη νπνίνη ηηο 

πξνζιακβάλνπλ ζπγθξηηηθά επθνιφηεξα ζε ζρέζε κε γπλαίθεο άιισλ ειηθηαθψλ 

νκάδσλ. Ζ κηθξή εξγαζηαθή πείξα πνπ ζπλήζσο θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ νη 

ζπγθεθξηκέλεο γπλαίθεο, ηηο θαζηζηά  πεξηζζφηεξν επάισηεο θαη επηξξεπείο ζηνπο 

ζχηεο θαη ζηελ απνδνρή ησλ παξαβαηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπο.  

Όζν αθνξά ην πξνθίι ηνπ άληξα-ζχηε ζηε πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ 

θαίλεηαη λα αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 30 έσο 50 εηψλ, ζε έγγακε 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. Οη έξεπλεο έδεημαλ πσο νη άληξεο-ζχηεο έρνπλ ήδε 

ζπγθεληξψζεη πνιπεηή παξακνλή ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηαθφ ρψξν, θάηη πνπ ηνπο 

παξέρεη εξγαζηαθή ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα κε θαζνξηζηηθά ηεξαξρηθά πξνλφκηα. 

Έηζη κε ηελ θάιπςε πνπ ηνπο παξέρεη ε επηηπρεκέλε εξγαζηαθή ηνπο πνξεία, 

επηδηψθνπλ λα θξαηνχλ ηε παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ηνπο φζν πεξηζζφηεξν 

αζέαηε κπνξνχλ. Τέινο, παξνπζηάδνπλ έλαλ ηδηαίηεξα εμνπζηαζηηθφ ραξαθηήξα θαη  

θαηαιήγνπλ ζε επίκνλεο θαη ελνριεηηθέο πξαθηηθέο εηο βάξνο ηνπ ζχκαηνο, κε ζηφρν 

λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ απαηηεηηθνχ ραξαθηήξα ηνπο θαη λα επηβάινπλ ηελ 

εμνπζία θαη ππεξνρή ηνπο ζην ζχκα. Όια ηα παξαπάλσ ζπγθιίλνπλ ζην φηη ν άλδξαο 

ζχηεο δηαθαηέρεηαη απφ ζεμηζηηθέο απφςεηο θαη αληηιήςεηο πεξί αληζφηεηαο ησλ δχν 

θχισλ.  

 

 

 

 



25 
 

2.8. Μύζνη θαη πξνθαηαιήςεηο γηα ηε ζεμνπαιηθή παξελόριεζε ζηνλ εξγαζηαθό 

ρώξν 

Οη κχζνη θαη νη πξνθαηαιήςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε 

ζην ρψξν εξγαζίαο δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπφ λα εξκελεπζεί ην θαηλφκελν, θαζψο 

επίζεο θαη κε ραξαθηήξα εθεζπραζηηθφ σο πξνζπάζεηα λα εμαιεηθζνχλ πξνζσπηθέο 

αλεζπρίεο θαη θνβίεο ησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο (Αξηηλνπνχινπ & Παπαζενδψξνπ, 

2004). 

-Έλαο πξψηνο κχζνο είλαη ε αληίιεςε πσο ε ζεμνπαιηθή παξελόριεζε έρεη σο 

ζθνπό ηελ έλαξμε εξσηηθώλ, ξνκαληηθώλ ζρέζεσλ. Απηφ θαίλεηαη λα αλαηξείηαη, 

θαζψο ην θαηλφκελν απηφ αθνξά θαζαξά ζε επίδεημε ηζρχνο απφ ηε κεξηά ηνπ ζχηε. 

-Δπίζεο έλαο αθφκα κχζνο πνπ αλαδχεηαη είλαη πσο ην ζύκα ηεο ζεμνπαιηθήο 

παξελόριεζεο πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθό θαη εκθαλίζηκν. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

νπηηθή θαίλεηαη λα κελ ζηεξίδεηαη, θαζψο θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην λα είλαη θάπνηνο 

ζχκα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, απνηειεί ε εχθνια αληηιεπηή επαισηφηεηά ηνπ  

απφ ηνλ επίδνμν δξάζηε. 

-Έλαο ηξίηνο κχζνο ζέιεη λα επηθξαηεί ε άπνςε πσο ε ζεμνπαιηθή παξελόριεζε 

απνηειεί ζπλέπεηα ηεο ζπλύπαξμεο ησλ δύν θύισλ ζε θνηλό εξγαζηαθό πεξηβάιινλ. 

Βάζεη ηνπ κχζνπ απηνχ, αλακέλεηαη απφ ην ζχκα λα δέρεηαη, ρσξίο αληίδξαζε, ηελ 

επηζεηηθή θαη παξελνριεηηθή απηή ζπκπεξηθνξά. Ζ αληίδξαζε φκσο ησλ ζπκάησλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, θαηαθέξλεη λα ζηακαηήζεη ηε ζπλέρεηα απηήο ηεο 

παξεθθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο, θάηη πνπ αλαηξεί ηε θπζηθφηεηα ηεο ξνήο πξαγκάησλ 

πνπ ζπληζηά ν παξαπάλσ κχζνο. 

-Άηνκα πνπ κπνξεί λα εθδειώζνπλ παξεθθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο, δελ 

πξνζιακβάλνληαη. Ζ ζπγθεθξηκέλε νπηηθή είλαη άηνπε, θαζψο ζπάληα ζπκβαίλεη έλα 

άηνκν, πνπ πξφζθαηα πξνζιήθζεθε ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, λα παξνπζηάζεη 

ηέηνηεο παξεθθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο, θαζψο είλαη θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζπρλφηεξα κε 

άηνκα πνπ έρνπλ εμαζθαιίζεη εξγαζηαθή ζηαζεξφηεηα. Άιισζηε, είλαη ζρεδφλ 

αθαηφξζσην λα απνζαθεληζηεί γξήγνξα θαη εχθνια αλ έλα άηνκν ελδέρεηαη λα 

παξνπζηάζεη αλάινγεο ζπκπεξηθνξέο. 

-Κάηη πνπ θαίλεηαη πσο έρεη επηθξαηήζεη είλαη πσο όινη νη άλδξεο απνηεινύλ 

πηζαλνύο δξάζηεο ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο. Σηε πξαγκαηηθφηεηα θαίλεηαη πσο 
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ζπκβαίλεη ην αθξηβψο αληίζεην, θαζψο ην πνζνζηφ αλδξψλ πνπ επηδηψθεη λα 

ελεκεξψλεηαη σο πξνο ην πνηεο ελέξγεηεο  ζεσξνχληαη ζεμνπαιηθή παξελφριεζε θαη 

πνηεο είλαη νη θαιχηεξεο πξαθηηθέο πάηαμεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ζπλερψο απμάλεηαη. Τα 

παξαπάλσ δείρλνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ αλδξψλ γηα ην θαηλφκελν ηεο 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. 

-Ο παξφλ κχζνο θαίλεηαη πσο ηαπηίδεηαη κε ηηο αληηιήςεηο κεγάιεο κεξίδαο αηφκσλ 

ζηε θνηλσλία. Αθνξά ζηελ νπηηθή πνπ παξνπζηάδεη πσο ην ζύκα ζεμνπαιηθήο 

παξελόριεζεο έρεη πξνθαιέζεη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηνλ δξάζηε (π.ρ. 

πξνθιεηηθό ληύζηκν). Όπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, δελ παίδεη ξφιν ε εμσηεξηθή 

εκθάληζε ελφο αηφκνπ γηα λα γίλεη ζχκα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, αιιά ην θαηά 

πφζν ε εππάζεηα θαη ε επάισηε ζηάζε ηνπ γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηνλ επίδνμν 

δξάζηε. Σε ηειηθή αλάιπζε, είλαη άηνπν λα ζεσξείηαη πσο ηα ζχκαηα επηζπκνχλ ηελ 

εθδήισζε ηέηνησλ αλάξκνζησλ ζπκπεξηθνξψλ εηο βάξνο ηνπο. 

-Σηε ζπλέρεηα ζπλαληάηαη ε πξνθαηάιεςε πσο ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ 

πξνθύπηεη γηα κηα επηρείξεζε ε νπνία δηαηίζεηαη λα πηνζεηήζεη κηα πξνιεπηηθή 

πνιηηηθή γηα ηε πάηαμε θαηλνκέλσλ ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο, είλαη 

δπζβάζηαρηε. Σε αληηδηαζηνιή κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξνθαηάιεςε αξθεί λα 

αλαινγηζηεί θαλείο ην ηδηαίηεξα πςειφηεξν θφζηνο πνπ πξνθχπηεη ηφζν γηα ην ίδην ην 

ζχκα, φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηε επηρείξεζε (απνδεκηψζεηο, κείσζε εξγαζηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο θ.α.). 

-Ζ παξνχζα αληίιεςε αθνξά εμίζνπ ζε πνιηηηθέο πξφιεςεο θαηλνκέλσλ 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο. Απηή ε αληίιεςε ππνζηεξίδεη πσο νη 

πνιηηηθέο πξόιεςεο θαη πάηαμεο ηεο ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο “εηζβάινπλ” 

ζηελ ηδησηηθόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε δηαθύιαμε ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο. 

Δδψ αξθεί λα γίλεη αληηιεπηφ πσο ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πξφιεςεο δελ αθνξά 

ζηελ ηδησηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά έρεη σο ζηφρν ηελ εδξαίσζε ελφο 

ζπζηήκαηνο γεληθφηεξεο αζθάιεηαο θαη επεκεξίαο ζην ρψξν εξγαζίαο. 

-Μπνξεί ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ν δξάζηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο 

λα θαηέρεη πςειφηεξε εξγαζηαθή ζέζε απφ απηή ηνπ ζχκαηνο, αιιά δελ ιείπνπλ 

πεξηζηαηηθά θαηά ηα νπνία ν δξάζηεο βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ή θαη ζε θαηψηεξε 

εξγαζηαθή βαζκίδα κε ην ζχκα. Ζ ελ ιφγσ πξνθαηάιεςε παξνπζηάδεη πσο κόλν νη 

δηεπζπληέο ή νη πξντζηάκελνη αληαπνθξίλνληαη ζην πξνθίι ηνπ δξάζηε.  
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-Τέινο κία απφ ηηο επηθξαηέζηεξεο πξνθαηαιήςεηο είλαη απηή πνπ ππνζηεξίδεη πσο 

κόλν νη γπλαίθεο πέθηνπλ ζύκαηα ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο θαη  πνηέ νη  άλδξεο. 

Έξεπλεο δείρλνπλ πσο θαη νη άλδξεο πέθηνπλ ζχκαηα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη λα εκθαλίδεηαη κε κηθξφηεξα πνζνζηά 

(Rubenstein, 1989). 

 

2.9. Αληηιήςεηο ησλ δύν θύισλ γηα ην πώο εξκελεύνπλ ηε ζεμνπαιηθή 

παξελόριεζε 

Σην Δγρεηξίδην Σπκβνπιεπηηθήο πξνο Δξγαδφκελεο, Δξγνδνζία θαη Κνηλσληθνχο 

Φνξείο (2011), γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αληηιήςεηο πνπ πηνζεηνχλ μερσξηζηά ηα δπν 

θχια σο πξνο ην ηη ζεσξνχλ ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Όζν αθνξά ηηο γπλαίθεο, θαίλεηαη πσο απηέο είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη 

πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά σο ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο. 

Κάπνηεο ελέξγεηεο κπνξεί απφ ηε γπλαηθεία νπηηθή λα αληαπνθξίλνληαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, ελψ αληίζεηα απφ ηελ νπηηθή ησλ 

αλδξψλ λα ζεσξνχληαη απινί θνιαθεπηηθνί ραξαθηεξηζκνί. Σηε ζπλέρεηα γπλαίθεο-

ζχκαηα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ηείλνπλ φρη απιά λα κελ θνιαθεχνληαη απφ ηηο 

πξνηάζεηο ησλ δξαζηψλ, αιιά θηάλνπλ λα ράλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο, ελψ 

παξάιιεια ηνπο πξνθαιείηαη απέρζεηα ζην πξφζσπν ηνπ δξάζηε.  

Σε αληίζεζε κε ηηο γπλαίθεο, νη άληξεο πνπ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, θαίλνληαη λα δέρνληαη ηελ πξνζέγγηζε ησλ γπλαηθψλ σο 

θνιαθεπηηθή, αλ θαη δελ παχνπλ  λα ηε ζεσξνχλ αλεπηζχκεηε. Δπίζεο, ε επηκνλή πνπ 

κπνξεί λα παξνπζηάζεη κηα γπλαίθα ζηε δηεθδίθεζε ελφο άλδξα κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

εξγαζηαθνχ ρψξνπ, ζπάληα γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηε κεξηά ηνπο σο κνξθή 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, παξ‟ φια απηά εκκέλνπλ ζηελ ζηάζε ηνπο λα κελ 

επηζπκνχλ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ζχλαςε εξσηηθψλ ζρέζεσλ κε ηε γπλαίθα – ζχηε. 

Δίλαη αμηνζεκείσην πσο νη άλδξεο-ζχκαηα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο εκθαλίδεηαη 

πσο απνθεχγνπλ λα θαηαγγείινπλ ή λα γλσζηνπνηήζνπλ κε φπνηνλ ηξφπν ηε 

ζεμνπαιηθή παξελφριεζε πνπ δέρνληαη, θαζψο δελ ζέινπλ γεινηνπνηεζνχλ ή λα 

πιήμνπλ ηελ αλδξηθή ηνπο ππφζηαζε σο πξνο ηελ αδπλακία δηαρείξηζεο ηεο 

θαηάζηαζεο. Τέινο, ζε αληίζεζε κε ηηο γπλαίθεο-ζχκαηα, νη άλδξεο πνπ έρνπλ 
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ππνζηεί ζεμνπαιηθή παξελφριεζε δελ θαίλεηαη λα ληψζνπλ ηδηαίηεξα ηελ απεηιεηηθή 

δηάζηαζε πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδεη έλα πεξηζηαηηθφ. Ζ απεηιή απηή γίλεηαη 

αληηιεπηή θαη εθθνβηζηηθή κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε γπλαίθα–ζχηεο θαηέρεη 

πςειφηεξε εξγαζηαθή ζέζε απφ εθείλνπο, θαζψο επίζεο θαη ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο ε παξνχζα θαηάζηαζε θηάλεη λα απεηιεί ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

θνηλσληθήο ηνπο δσήο (Ταηά-Άξζει, 2011). 

 

2.10. Ο θύθινο ηεο ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο 

H θνηλσληθή θαηαλφεζε ηνπ εχξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο ζπληειείηαη πξννδεπηηθά, 

θπξίσο κέζα απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ καξηπξηψλ γπλαηθψλ-ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο. Μέζα απφ ηελ εμηζηφξεζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπο θαη ην ζπάζηκν ηεο 

ζησπήο ηνπο, πεξηνξίδεηαη ε άγλνηα θαη ε αδηαθνξία γηα ην θαηλφκελν, έξρνληαη ζηελ 

επηθάλεηα θξπθέο φςεηο ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ κνξθψλ ηνπ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ πάηαμε θαη πξφιεςή ηνπ. 

Σηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε παξελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά εκθαλίδεηαη 

ζηαδηαθά: Αξρηθά, ν ζχηεο είλαη θηιηθφο, δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ εξγαζία, ηηο 

ηδέεο θαη ηελ πξφνδν ηεο γπλαίθαο, ελψ εθθξάδεη ηελ εθηίκεζή ηνπ πξνο απηή κε 

ζεβαζκφ. Ζ γπλαίθα κε ηε ζεηξά ηεο ζρεκαηίδεη κηα ζεηηθή εηθφλα γηα ην άηνκφ ηνπ, 

ηνλ εκπηζηεχεηαη θαη ηνλ εθηηκά. Αξγφηεξα, εθείλνο αξρίδεη λα μεπεξλά ζηαδηαθά 

θάπνηα φξηα, π.ρ. κε αζηεία θαη θηινθξνλήζεηο, πνπ ην ζχκα δελ αληηιακβάλεηαη σο 

απεηιή. Οη πξνζπάζεηεο ζσκαηηθήο επαθήο, ηα αγγίγκαηα, ηα ράδηα θαη γεληθφηεξα ε 

απξνθάιππηε ζεμνπαιηθή πξνζέγγηζε έξρνληαη ζε δεχηεξν ρξφλν. Δχινγα ινηπφλ, ε 

εξγαδφκελε δπζθνιεχεηαη λα κεηαβάιιεη ηελ θαιή άπνςε ηνπ „ραξηησκέλνπ‟ άλδξα 

πνπ είρε αξρηθά ζρεκαηίζεη θαη θαηαιήγεη λα αηζζάλεηαη πξνδνκέλε, αθνχ 

νπζηαζηηθά έρεη παξαπιαλεζεί απφ ηηο πξνζέζεηο ηνπ. 

Τα ζχκαηα, ζπλεπψο, αξγνχλ λα αληηιεθζνχλ ηελ ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο 

θαη επνκέλσο λα αληηδξάζνπλ, δηφηη ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ζπλήζσο μεθηλά κε 

θιεξη θαη „αζψα‟ αζηεία θαη αξγφηεξα κεηαηξέπεηαη ζε κηα απεηιεηηθή θαηάζηαζε. 

Όηαλ ηα ζχκαηα αξρίδνπλ λα βιέπνπλ ηνλ ζχηε φπσο πξαγκαηηθά είλαη, πξνζπαζνχλ 

λα „γιπηψζνπλ‟ απφ απηή ηελ ζπκπεξηθνξά θαη παξάιιεια λα κελ ράζνπλ ηελ 

δνπιεηά ηνπο, επηδηψθνληαο έηζη λα κελ έξζνπλ ζε αληηπαξάζεζε καδί ηνπ. Οη 

γπλαίθεο-ζχκαηα απνθεχγνπλ λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν κε ηνλ δξάζηε, ελψ 
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θξνληίδνπλ λα απνηξαβηνχληαη ζσκαηηθά θαη λα κελ ηνπ δίλνπλ ζάξξνο, ελψ 

ελδερνκέλσο αξρίδνπλ λα ληχλνληαη κε ιηγφηεξν ζειπθά ξνχρα πνπ θξχβνπλ ην ζψκα 

ηνπο. Τέινο, κε ηελ επίδεημε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζχηε ή θαη 

αλαθνξέο ζηελ δηθή ηεο, ε εξγαδφκελε  πξνζπαζεί λα θάλεη ηνλ άλδξα-ζχηε λα ηελ 

δεη σο άλζξσπν θαη φρη σο -ζεμνπαιηθφ- αληηθείκελν. Σηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

βέβαηα, ν ζχηεο εθιακβάλεη απηή ηε θξνληίδα θαη ην ελδηαθέξνλ σο πξφζθιεζε γηα 

ζχλαςε ζρέζεο.  

Δίλαη επίζεο πηζαλφ ηα ζχκαηα λα κέκθνληαη ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ ή αθφκε λα 

πηνζεηνχλ ηελ ζηάζε «δελ ζπκβαίλεη ηίπνηα ζνβαξφ», «θάπνηα ζηηγκή ζα βαξεζεί- ζα 

θαηαιάβεη ην ιάζνο ηνπ θαη ζα ζηακαηήζεη», ή θαη λα πξνζπαζνχλ λα εθινγηθεχζνπλ 

ην θαηλφκελν, ζθεπηφκελα φηη «ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ζπκβαίλνπλ αλάινγα 

πεξηζηαηηθά». Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηελ θάζε παίδεη ε αληίδξαζε ηνπ 

θηιηθνχ/ζπλαδειθηθνχ πεξηβάιινληνο, εθφζνλ ην ζχκα απνθαζίζεη λα κνηξαζηεί ηελ 

εκπεηξία ηνπ. Τα ζχκαηα θνβνχληαη κήπσο θαηεγνξεζνχλ φηη  πξνθάιεζαλ  εθείλεο 

κε ηνλ ηξφπν ή θαη ην ληχζηκφ ηνπο ην δξάζηε ή αθφκε κήπσο θαηεγνξεζνχλ γηα 

έιιεηςε ρηνχκνξ θαη ππεξβνιηθή αληίδξαζε ζε κηα αζψα ζπκπεξηθνξά θαη γη‟ απηφ 

δελ αλαθέξνπλ φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο θνξηηθήο θαηάζηαζεο πνπ βηψλνπλ.  

Αλ ηχρεη δε, λα αληηκεησπίζνπλ ηελ παξακηθξή δπζπηζηία, παχνπλ λα κηινχλ γηα 

ηελ πίεζε πνπ ηνπο αζθείηαη, απνθαζίδνπλ λα ην πεξάζνπλ κφλεο, αθνχ ζπρλά 

θνβνχληαη πσο δελ ζα ηηο πηζηέςεη θαλείο θαη ειπίδνληαο φηη ν δξάζηεο „ζα 

θαηαιάβεη φηη δε ζα ελδψζσ θαη φηη κε ελνριεί απηνχ ηνπ είδνπο ε ζπκπεξηθνξά θαη 

ηφηε ζα ζηακαηήζεη‟. Όιεο νη παξαπάλσ πξαθηηθέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ιεγφκελε ‘απνηξεπηηθή έκκεζε ηαθηηθή αληηκεηώπηζεο’, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Δγρεηξίδην Σπκβνπιεπηηθήο γηα ηε Σεμνπαιηθή Παξελφριεζε ζην Φψξν Δξγαζίαο 

(2011). 

Μεξηθά ζχκαηα ζθεπηφκελα πσο δελ αμίδεη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ θαξηέξα 

ηνπο, επηιέγνπλ αθφκε θαη λα ππνθχςνπλ ζηηο πηέζεηο ηνπ ζχηε, κε ηελ ειπίδα φηη 

ίζσο αθνχ ηθαλνπνηεζεί, ζα απνζηαζηνπνηεζεί θαη ζα γιπηψζνπλ ηελ απφιπζε ή ηελ 

κεηάζεζε,  ηαθηηθή πνπ είλαη εκθαλψο ππνρσξεηηθή. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

φκσο, ηα πξάγκαηα θαίλνληαη δπζνίσλα, αθνχ ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα φηαλ ε 

γπλαίθα ζειήζεη πηα λα ηεξκαηίζεη ηε ζρέζε, ν δξάζηεο λα ζηξαθεί ζε εληνλφηεξε 

παξελφριεζε, κε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή πγεία θαη ηελ εξγαζηαθή 

θαηάζηαζε ηεο εξγαδφκελεο. Τέινο ζε πιήζνο πεξηπηψζεσλ, νη γπλαίθεο είλαη 
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πεπεηζκέλεο πσο „δελ πξφθεηηαη λα ππάξμεη απνηέιεζκα - δελ ζα ιεθζνχλ δξαζηηθά 

κέηξα‟ θαη θαηαιήγνπλ λα ππνθέξνπλ ζησπειά. 

Μία ηξίηε θαη ε πην απνηειεζκαηηθή ηαθηηθή αληηκεηψπηζεο κεηά απφ έθζεζε ζε 

ζεμνπαιηθή παξελφριεζε είλαη ε „απνθαζηζηηθή άκεζε ιεθηηθή ηαθηηθή’. Ζ 

παξελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά απνξξίπηεηαη άκεζα, επζέσο, ιεθηηθά (θαη κεηά γξαπηά 

αλ ζπλερηζηεί ε πίεζε), ςχρξαηκα θαη ςπρξά. Τν άηνκν πνπ παξελνριείηαη 

μεθαζαξίδεη ρσξίο πξνζηξηβέο ηελ ζηάζε ηνπ θαη ηελ δπζθνξία ηνπ απφ ηελ πξψηε 

ζηηγκή πνπ ζα αηζζαλζεί πξνζβεβιεκέλν θαη δελ δηζηάδεη λα αλαθέξεη φηη ζα ιάβεη 

επηπξφζζεηα κέηξα αλ ζπλερηζηεί ε παξελφριεζε, θάηη πνπ πξέπεη λα εθαξκφζεη 

ελεκεξψλνληαο ηελ εηαηξεία ή ηνλ άκεζα πξντζηάκελν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθεί 

ην πεξηζηαηηθφ (Ταηά-Αξζέι, 2011).  

Ζ ππνζηήξημε θαη ε ζπκπαξάζηαζε απφ ην ζπλαδειθηθφ πεξηβάιινλ είλαη 

αδηακθηζβήηεηα αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ αίζηα έθβαζε απηνχ ηνπ ηξφπνπ 

ελέξγεηαο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Τελ επηηπρία ηεο 

ηαθηηθήο απηήο φκσο εληζρχεη πξσηαξρηθά ε αλαγλψξηζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ απφ ην ίδην ην ζχκα. Οη εξγαδφκελεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, δελ 

έρνπλ επίγλσζε φηη είλαη ζχκαηα παξελνριεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Φαίλεηαη λα 

πηζηεχνπλ φηη ιφγσ ηεο αλεξγίαο, ηεο αλαζθάιεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο είλαη νπζηαζηηθά κέξνο ησλ απαηηεηηθψλ θαη αληαγσληζηηθψλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο (Φίηζηνπ, 2011).  Δθηφο ινηπφλ απφ ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηεο, ε γπλαίθα εξγαδφκελε-ζχκα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο έρεη 

αλάγθε λα γλσξίδεη ηελ χπαξμε, αιιά θπξίσο ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ 

θαλνληζκψλ θαη νδεγηψλ, θαζψο θαη ηελ επηβνιή πνηλψλ. 

 

2.11. Διεγθηηθνί κεραληζκνί γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζεμνπαιηθήο 

παξελόριεζεο ζηελ Διιάδα 

2.11.1. Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (ηΠ) 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ εμσδηθαζηηθφ θνξέα, ν νπνίνο έρεη επηιεγεί απφ ην 2006 

(Ν.3488/2006), σο ν θεληξηθφο θνξέαο ειέγρνπ θαη πξνψζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο ηζφηεηαο. Ο 

ΣηΠ ιεηηνπξγεί νπζηαζηηθά σο „θεληξηθή ηξάπεδα πεξηπηψζεσλ‟, πνπ κπνξεί λα 

ηξνθνδνηεί ην λνκνζέηε κε ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζηηθέο ή λνκνζεηηθέο αιιαγέο 
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(Ταηά-Αξζέι, 2011). Με ην Ν.3896/2010, νη αξκνδηφηεηέο ηνπ επεθηάζεθαλ θαη νη 

παξεκβάζεηο ηνπ αλαβαζκίζηεθαλ πνηνηηθά θαη αθνινχζσο: 

 Δμεηάδεη θαηαγγειίεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, φρη κφλν ειέγρνληαο ηε 

λνκηκφηεηα ησλ ελεξγεηψλ, αιιά αλαιακβάλεη πηα θαη λα πξνσζεί ηελ 

νπζηαζηηθή ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ζε ζπλεξγαζία κε φινπο 

ηνπο άιινπο αξκφδηνπο θνξείο. 

 Δάλ δηαπηζηψζεη παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ δχν 

θχισλ, ηφηε δηακεζνιαβεί γηα λα απνθαηαζηήζεη ην δηθαίσκα:  

- Εεηψληαο ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο ή ηνπ κέηξνπ, 

- Γηαηππψλνληαο ζπζηάζεηο πξνο ηε δηνίθεζε ή ηνλ εξγνδφηε, 

- Δμεηάδνληαο καξηπξίεο θαη δηελεξγψληαο απηνςίεο, 

- Γηαηππψλνληαο λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο. 

 Δηζεγείηαη ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ θαη ηελ άζθεζε πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ απφ ηα 

αξκφδηα φξγαλα (Σψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο). 

 Σπλεξγάδεηαη κε ην Σψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΣΔΠΔ) ζε πεξίπησζε πνπ ε 

ππφζεζε αθνξά εξγνδφηε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, είηε γηα ηε ζπκθηιησηηθή επίιπζε 

ηεο δηαθνξάο, είηε γηα ηελ επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ (απφ ην 

ΣΔΠΔ).  

 Μπνξεί λα ππνδείμεη δηελέξγεηα Δ.Γ.Δ. ή θαη κεηάηαμε ππαιιήισλ, φηαλ ε 

ππφζεζε αθνξά παξελφριεζε ζην δεκφζην ηνκέα. Αλ ε παξελφριεζε ζπκβαίλεη 

κεηαμχ ζπλαδέιθσλ, ν ΣηΠ ζπζηήλεη ζηνλ πξντζηάκελν λα ιάβεη φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ππαιιήινπ. 

Ο Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε:  

 

 Γελ παξέρεη δηθαζηηθή εθπξνζψπεζε ζηα ζχκαηα  

 Γελ ρνξεγεί απνδεκηψζεηο  

 Γελ επηβάιεη πξφζηηκα ή θπξψζεηο  

 Οη πξάμεηο ηνπ δελ είλαη εθηειεζηηθέο θαη δελ δεζκεχνπλ ηε δηνίθεζε θαη ηνπο 

ηδηψηεο  
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 Γελ παξεκβαίλεη ζε πξάμεηο Γηθαζηηθψλ Αξρψλ, ηνπ Ννκηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Κξάηνπο, άιισλ αλεμάξηεησλ Αξρψλ (π.ρ. ΑΣΔΠ), Θξεζθεπηηθψλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ  

 Γελ κπνξεί λα παξέκβεη φηαλ έρνπλ πεξάζεη 6 κήλεο απφ ηφηε πνπ ν/ε πνιίηεο 

δηαπίζησζε ηελ άληζε κεηαρείξηζε.  Όκσο, φηαλ δέρεηαη θαηαγγειία γηα δηάθξηζε 

ιφγσ θχινπ ζηελ εξγαζία, εξεπλά ηελ ππφζεζε αθφκα θαη αλ ην ζχκα θαηαθχγεη 

ζηηο δηθαζηηθέο αίζνπζεο, είηε κέρξη ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο ζην 

αθξναηήξην/δηθαζηήξην, είηε έσο φηνπ ππάξμεη απφθαζε ηεο δηθαζηηθήο αξρήο, 

θάηη πνπ δελ ίζρπε κε ην Νφκν ηνπ 2006. 

 

Ζ πξνζπάζεηα ηνπ ΣηΠ επηθεληξψλεηαη ζηελ επίηεπμε κηαο ιχζεο, ε νπνία ζα 

ζπληειεί θπξίσο ζηελ απνθαηάζηαζε ελφο αμηνπξεπνχο θαη θηιηθνχ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, πνπ ζα επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο θαη ηελ 

απνηξνπή επαλάιεςεο παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην κέιινλ. 

 

2.11.2. Σν ώκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.) 

Τν Σψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΣΔΠΔ) θαη νη θαηά ηφπνλ Κνηλσληθέο 

Δπηζεσξήζεηο Δξγαζίαο, ππάγνληαη ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θαη απνηεινχλ έλαλ αθφκε ειεγθηηθφ κεραληζκφ κε 

καθξνρξφληα πείξα ζηηο  παξεκβάζεηο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

Τν ΣΔΠΔ ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε, θαζψο νθείιεη λα 

δηαβηβάδεη ηηο θαηαγγειίεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα νπνηαδήπνηε δηάθξηζε ζε απηφλ 

(Άξζξν 23, Ν. 3896/2010). Έρεη βέβαηα θαη αξκνδηφηεηα λα εθθηλήζεη δηθή ηνπ 

έξεπλα γηα ηελ ππφζεζε θαη λα δηακνξθψζεη ην ηειηθφ πφξηζκα γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

θαηαγγειία. 

Τν Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο απέζηεηιε ζηηο 

αξρέο ηνπ 2011 κία ιεπηνκεξή εγθχθιην πξνο ην ΣΔΠΔ, ηνλ ΣηΠ θαη φια ηα Τκήκαηα 

Κνηλσληθήο Δπηζεψξεζεο ζηε ρψξα καο, κε ζέκα ηελ αλάγθε θαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο 

ησλ δχν πξψησλ θνξέσλ θαη κε ζαθείο νδεγίεο πξνο ηα ηειεπηαία πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξψλνπλ άκεζα ηνλ ΣηΠ γηα φιεο ηηο θαηαγγειίεο ή πιεξνθνξίεο πνπ δέρνληαη 

θαη αθνξνχλ πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο (Άξζξν 25, Ν. 3896/2010) . 

Μεηά ηελ απνζηνιή ηεο εγθπθιίνπ, ν ΣηΠ δηαπίζησζε αχμεζε ησλ θαηαγγειηψλ πνπ 
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απνζηέιινληαη, ε νπνία αγγίδεη ην 50% γηα ππνζέζεηο άληζεο κεηαρείξηζεο (Κηληή, 

2013). 

Τν γεγνλφο φηη ε πνιηηηθή θαη δηνηθεηηθή βνχιεζε βειηίσζε ηελ ζπλεξγαζία 

ΣΔΠΔ θαη ΣηΠ είλαη πνιχ ελζαξξπληηθφ, θαζψο παξάιιεια δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε 

εθπξφζσπν ηνπ ΣηΠ λα παξίζηαηαη ζηα Τκήκαηα Κνηλσληθήο Δπηζεψξεζεο ζε φιε ηε 

ρψξα φηαλ ιακβάλνπλ ρψξα ζπδεηήζεηο δηαθνξψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν. Βέβαηα, ε ζπλεξγαζία απηή θαιχπηεη έλα κηθξφ κφλν κέξνο ηεο ρψξαο, αθνχ 

ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ ζηειερψλ ηνπ ΣΔΠΔ ζε φιεο ηεο Γηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηεο 

ηεο ρψξαο είλαη κεγάια, κε απνηέιεζκα εξγαδφκελεο γπλαίθεο ζηελ επαξρία λα κε 

ηπγράλνπλ ηεο κεηαρείξηζεο πνπ ζα έπξεπε (Ταηά-Αξζέι, 2011).  

 

2.11.3. Τπνζηεξηθηηθνί κεραληζκνί 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εμειίμεηο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη ηεο ρψξαο καο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ππήξμε αλακθίβνια ε δεκηνπξγία θαη ε αλάπηπμε ελφο ζεκαληηθνχ 

αξηζκνχ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, πνπ επηδηψθνπλ θνηλσληθά σθέιηκνπο 

ζθνπνχο, θπξίσο ζθνπνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ δχν θχισλ. Ζ δεκηνπξγία δνκψλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο, ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ ζπκάησλ θαη ηελ έμνδφ ηνπο απφ 

ηηο ζπλζήθεο βίαο θαη παξελφριεζεο, ηελ ελεκέξσζε αιιά θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

ηεο θνηλήο γλψκεο, αλαληίξξεηα επηδξά ζεηηθά ζηελ αχμεζε ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ζηελ αλαδήηεζε 

βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο ησλ γπλαηθψλ πνπ πιήηηνληαη απφ απηφ.  

Σηηο δνκέο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, ηνπ βηαζκνχ, ηεο εκπνξίαο γπλαηθψλ θαη ηεο ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα Σπκβνπιεπηηθά Κέληξα Γπλαηθψλ θαη νη 

μελψλεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ γηα ηελ ζηήξημε ησλ αηφκσλ 

πνπ πέθηνπλ ζχκαηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο έκθπιεο βίαο. 

Τα Σπκβνπιεπηηθά Κέληξα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ θαη ζηηο 13 Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν σο 

ζπλδεηηθφο θξίθνο ησλ ΣηΠ-ΣΔΠΔ, ζε πφιεηο φπνπ δελ ιεηηνπξγνχλ Τκήκαηα 

Κνηλσληθήο Δπηζεψξεζεο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 
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ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. Τα Σπκβνπιεπηηθά Κέληξα ηεο ΓΓΗΦ, ζηειερψλνληαη 

απφ εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ζπκβνχισλ, εμεηδηθεπκέλσλ ζηελ πξνζέγγηζε 

ησλ γπλαηθψλ κε ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ (ςπρνιφγνπο, θνηλσληθέο/-νχο ιεηηνπξγνχο 

θαη λνκηθνχο) θαη παξέρνπλ δσξεάλ ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο 

ζηηο γπλαίθεο πνπ απεπζχλνληαη ζε απηά, ζην πιαίζην νινθιεξσκέλσλ δξάζεσλ 

ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο. Λεηηνπξγνχλ ήδε Σπκβνπιεπηηθά Κέληξα ηεο ΓΓΗΦ ζε 

Αζήλα, Ζξάθιεην, Λακία, Πάηξα, Τξίπνιε, Ησάλληλα, Κέξθπξα, Κνκνηελή, Λάξηζα, 

Μπηηιήλε θαη Δξκνχπνιε, Θεζζαινλίθε θαη Κνδάλε, ελψ έρεη πξνγξακκαηηζζεί θαη 

ε δεκηνπξγία ελφο επηπιένλ Κέληξνπ ζηνλ Πεηξαηά. 

Τα Τκήκαηα Κνηλσληθήο Δπηζεψξεζεο ηνπ Σ.ΔΠ.Δ. ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΣηΠ, 

ηηο παξαπάλσ δνκέο ηεο Γ.Γ.Η.Φ. θαη ην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, ηε Γ.Σ.Δ.Δ., Δξγαηηθά 

Κέληξα θαη Σσκαηεία θαη Μ.Κ.Ο., ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή απηνδηνίθεζε, 

κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ ηνπηθή ελεκέξσζε εξγαδνκέλσλ, 

εξγνδνηψλ, αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ γηα ην θαηλφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο θαη ηηο νιέζξηεο ζπλέπεηεο ηνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΔΡΔΤΝΩΝ 

 

Έλα κεγάιν ζψκα εξεπλψλ έρεη εζηηάζεη ζηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο θαη ηεο εκθάληζεο ςπρνινγηθψλ 

ζπκπησκάησλ, θαζψο θαη ησλ επηπηψζεσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.  Μειέηε ησλ 

Dansky & Kilpatrick (1997), εξεχλεζε ηηο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ηεο ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο ζε 4.000 γπλαίθεο εξγαδφκελεο θαη αλέδεημε φηη νη γπλαίθεο κε 

εκπεηξία ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο κε ηε κνξθή ηνπ εμαλαγθαζκνχ, είλαη 

πηζαλφηεξν λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ή κεηα-ηξαπκαηηθφ ζηξεο 

(PTSD) αθφκε θαη κεηά ηελ πάξνδν ησλ 11 εηψλ βίσζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Μηα άιιε 

κειέηε πνπ δηεμήρζε απφ ηνλ Crull (1982), είρε σο αληηθείκελν ηελ εμέηαζε ησλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. Τα 

επξήκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ην 63% ησλ γπλαηθψλ-ζπκάησλ πνπ δήηεζε 

ππνζηήξημε απφ ην Ηλζηηηνχην Δξγαδνκέλσλ Γπλαηθψλ, αλέθεξε ζνβαξά ςπρνινγηθά 

ζπκπηψκαηα, ελψ ην 94% απηψλ βίσζε ζπλαηζζεκαηηθή απειπηζία σο απφξξνηα ηεο 

εκπεηξίαο ηεο παξελφριεζεο. Δλψ, έξεπλα ηεο Fitzgerald θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο 

(1997) κε αληηθείκελν κειέηεο ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ άγρνπο θαη ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, θαηέδεημε φηη ε χπαξμε άγρνπο ζε γπλαίθεο εξγαδφκελεο ζπλδέεηαη κε 

ηελ βίσζε πεξηζηαηηθψλ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο (κε ηε κνξθή πξνζβιεηηθψλ 

ζρνιίσλ, θαξζψλ, εμχβξηζεο, πξνζπάζεηα γηα ζσκαηηθή επαθή).  

Μειέηε πνπ δηεμήρζε  απφ ηελ Schneider θαη ηηο ζπλεξγάηεο ηεο (1997), εμέηαζε 

ηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηάζε, ηελ ςπρνινγηθή επεκεξία θαη ηελ αληίδξαζε 

ησλ γπλαηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ βίσζε πεξηζηαηηθψλ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. Τα 

δείγκαηα κειέηεο ήηαλ: α) γπλαίθεο- εξγαδφκελεο ζε ηδησηηθφ νξγαληζκφ θαη β) 

γπλαίθεο εξγαδφκελεο ζε δεκφζην παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα. Όζν αθνξά ην πξψην 

δείγκα, απηφ απνηειείην απφ 447 γπλαίθεο, κε κέζν φξν ειηθίαο 40-44 εηψλ θαη 10 

έηε πξνυπεξεζίαο ζηνλ νξγαληζκφ. Τν 66% ηνπ δείγκαηνο ήηαλ έγγακεο θαη ην 33% 

απφθνηηνη θνιιεγίνπ/παλεπηζηεκίνπ. Απφ ην αξρηθφ δείγκα ησλ 447 γπλαηθψλ ηειηθά  

ζπκκεηείρε ην 91%. Όζν αθνξά ην δεχηεξν δείγκα, απηφ απνηειείην απφ 300 

γπλαίθεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 115 αλήθαλ ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη νη 185 ζην 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 40-44 εηψλ θαη ην 

64% ήηαλ έγγακεο ή ζε ζπκβίσζε. Απφ ην αξρηθφ δείγκα ησλ 300 γπλαηθψλ ηειηθά 
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ζπκκεηείρε ην 76%. Τα εξγαιεία, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμέηαζε ηνπ 

ζθνπνχ ηεο έξεπλαο, ήηαλ ηα εμήο: α) Sexual Experiences Questionnaire (SEQ) 

(Fitzgerald et al., 1995), β) U.S. Merit Systems Protection Board (1981, 1987), γ) 

Coping With Harassment Questionnaire (Fitzgerald, 1990), δ) Satisfaction With 

Work, Co-Workers, and Supervision Scales of the Job Descriptive Index (Smith et al., 

1969) θαη ε) Mental Health Index (Ware, 1984). 

Τα επξήκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη α) αθφκε θαη ε κηθξή ζπρλφηεηα χπαξμεο 

πεξηζηαηηθψλ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο αζθνχζε ζεκαληηθή αξλεηηθή επίδξαζε 

ζηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ησλ ζπκάησλ ζηελ εξγαζηαθή ηνπο ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά, 

β) θαη ζηα δχν δείγκαηα νη γπλαίθεο πνπ βίσζαλ πςειά επίπεδα παξελφριεζεο 

αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε θαη 

γ) ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαη ησλ δχν δεηγκάησλ αλέθεξαλ φηη αλέρζεθαλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ δξάζηε πξνζπαζψληαο απιψο λα ηνλ απνθχγνπλ, δηφηη ε θχζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπο απαηηνχζε θαζεκεξηλή αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία καδί ηνπ. 

Μειέηε ηνπ Ellis θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (1991), εμέηαζε ηηο επηπηψζεηο ηεο 

πξαγκαηηθήο θαη ηεο αληηιακβαλφκελεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, θαζψο θαη ην 

ράζκα κεηαμχ ησλ δχν. Τν δείγκα ηεο κειέηεο απνηειείην απφ 138 γπλαίθεο 

εξγαδφκελεο ζε 4 απηφλνκεο δεκφζηεο δνκέο ζην Ηζξαήι. Τα 51 άηνκα ηνπ δείγκαηνο 

επηιέρζεθαλ ηπραία απφ δχν νξγαληζκνχο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ρψξνη «γπλαηθείαο 

θπξηαξρίαο», ελψ νη 87 απφ νξγαληζκνχο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ρψξνη «αλδξηθήο 

θπξηαξρίαο». Τν 78% ηνπ δείγκαηνο ήηαλ έγγακεο, ην 59%  αλήθαλ ζηελ ειηθηαθή 

θαηεγνξία 31-45 εηψλ, ελψ φζν αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξακνλήο ηνπο ζηελ ελ 

ιφγσ εξγαζία, ην 45% δήισζε φηη ήηαλ πάλσ απφ 10 ρξφληα.  Τν εξγαιείν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ ην Sexual Experiences 

Questionnaire (SEQ) (Fitzgerald et al., 1988) θαη ην Subjective workplace‟s sex ratio. 

Τα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη θαη ζηελ πξαγκαηηθή θαη ζηελ 

αληηιακβαλφκελε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε, φζν πςειφηεξε είλαη ε εξγαζηαθή ζέζε 

ηνπ ζχηε ηφζν κεγαιχηεξε ε πηζαλφηεηα εθδήισζεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. 

Δπίζεο βξέζεθε φηη, φζν κεγαιχηεξν είλαη ην ράζκα κεηαμχ πξαγκαηηθήο θαη 

αληηιακβαλφκελεο ηφζν ρακειφηεξε ε αληαπφθξηζε ησλ πξαγκαηηθψλ θαη ησλ 

αληηιακβαλφκελσλ πεξηζηαηηθψλ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. 
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Δπίζεο, ν Barling θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2001), κειέηεζαλ ηηο εκπεηξίεο βίαο θαη 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο επαγγεικαηηψλ πγείαο πνπ εξγάδνληαη απνθιεηζηηθά ζε 

ζπίηηα αζζελψλ. Ζ ελ ιφγσ έξεπλα εζηηάδεη ζηε ζνβαξφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε βία θαη ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ηφζν γηα έλα νξγαληζκφ, φζν 

θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο ππαιιήινπο-ζχκαηα αλάινγσλ πεξηζηαηηθψλ. 

Τν δείγκα απνηειείην απνθιεηζηηθά απφ επαγγεικαηίεο πγείαο φπσο: 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, επαγγεικαηίεο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο παηδηθψλ 

πξνβιεκάησλ, εηδηθνί ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ζπκπεξηθνξάο θαη θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί. Όινη νη παξαπάλσ επαγγεικαηίεο απαζρνινχληαλ απνθιεηζηηθά ζηα 

ζπίηηα ησλ αζζελψλ ηνπο. Γεσγξαθηθά, ε κειέηε επηθεληξψζεθε ζε κηα επαξρία ηνπ 

Καλαδά. Γηαλεκήζεθαλ 1.100 εξσηεκαηνιφγηα, κε ηα 399 λα επηζηξέθνληαη 

ζπκπιεξσκέλα (πνζνζηφ αληαπφθξηζεο 36%). Τν 81% (n=323) ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ηνπ δείγκαηνο ήηαλ γπλαίθεο θαη ν κέζνο φξνο ειηθίαο ηνπο αλεξρφηαλ ζηα 36.6 έηε, 

ελψ ε εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία θπκαίλνληαλ ζηα 8 έηε. Απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ είραλ απαληεζεί απφ γπλαίθεο 

εξγαδφκελεο. Ο πξψηνο ιφγνο πνπ νδήγεζε ηνπο εξεπλεηέο ζε απηή ηελ ελέξγεηα 

ήηαλ πσο έρεη παξαηεξεζεί πσο νη άλδξεο εξγαδφκελνη βηψλνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

παξελφριεζεο θαη αληαπνθξίλνληαη κε εληειψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηηο επηπηψζεηο 

πνπ επηθέξεη κηα αλάινγε θαηάζηαζε (Barling et al., 1996). Δπίζεο, ην δείγκα 

απνηεινχληαλ ζρεδφλ νινθιεξσηηθά απφ γπλαίθεο, κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ αλδξψλ λα 

είλαη ηδηαίηεξα ρακειή (n=76, ψζηε λα κελ είλαη επαξθείο πξνο πεξαηηέξσ αλάιπζε. 

Δμαηηίαο ειιηπψλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ, ην δείγκα θαηέιεμε λα 

απνηειείηαη απφ 292 εξγαδφκελεο γπλαίθεο. 

Τα απνηειέζκαηα ππνζηήξημαλ ηηο ππνζέζεηο θαη έδεημαλ πσο ε ζρέζε κεηαμχ 

ηεο χπαξμεο βίαο θαη ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ηφζν ζε έλαλ νξγαληζκφ, φζν θαη ζηνπο ππαιιήινπο, είλαη έκκεζε. Ο 

ζπλδεηηθφο θξίθνο ηεο παξαπάλσ ζπζρέηηζεο θάλεθε λα είλαη ν παξάγνληαο ηνπ 

θφβνπ θαη ην αίζζεκα ηεο θαθήο δηάζεζεο. 

Μειέηε πνπ δηεμήρζε απφ ηoλ Gruber (1998), εζηηάδεη  ζηελ επίδξαζε 2 ηχπσλ 

κεηαβιεηψλ ζηε γπλαηθεία ζεμνπαιηθή παξελφριεζε: α) ζηελ θπιεηηθή νπηηθή ηεο 

γπλαηθείαο ππφζηαζεο ζην ρψξν απαζρφιεζεο, ζε ζρέζε κε ηελ αλδξηθή ππεξνρή 

ηφζν αξηζκεηηθά, φζν θαη ζε ζρέζε κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη β) ζηελ παξνπζία ή 
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απνπζία ζηξαηεγηθψλ θαη κεζφδσλ σο πξνο ηελ θαηαπνιέκεζε θαηλνκέλσλ 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. Σπγθεθξηκέλα, νη ππνζέζεηο ηεο κειέηεο ήηαλ: α) ε 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο πεξηζζφηεξσλ πεξηζηαηηθψλ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζε 

έλα ρψξν εξγαζίαο, ζηνλ νπνίν παξαηεξείηαη ππεξνρή ησλ αλδξψλ ηφζν αξηζκεηηθά 

φζν θαη ζε ζρέζε κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο, ζε ζπζρέηηζε κε έλαλ αληίζηνηρν ρψξν 

ζηνλ νπνίν δελ παξαηεξείηαη ε ελ ιφγσ ππεξνρή, β) ε πηζαλφηεηα κείσζεο θαηά 

κεγάιν βαζκφ ησλ πεξηζηαηηθψλ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζηελ εξγαζία, φηαλ ε 

δηνίθεζε παξνπζηάδεη νπζηαζηηθή δέζκεπζε ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ζεκαληηθή αιιαγή 

ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ζε αληηδηαζηνιή κε ρψξνπο εξγαζίαο ζηνπο νπνίνπο 

παξαηεξείηαη απιή ελεκέξσζε ησλ ππαιιήισλ σο πξνο ηελ χπαξμε νξγαλσζηαθψλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη κέηξσλ θαη γ) φηαλ ν θαηακεξηζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο κέζα ζε έλα 

νξγαληζκφ δελ γίλεηαη ηζφηηκα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ θαη παξαηεξείηαη ε αλδξηθή 

αξηζκεηηθή ππεξνρή, είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ιάβνπλ ρψξα πεξηζηαηηθά 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. 

Τν δείγκα ηεο κειέηεο απνηειείην απφ γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη ή είραλ εξγαζηεί 

κέζα ζην δηάζηεκα ησλ πξνεγνχκελσλ 12 κελψλ. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ εξεπλεηέο ζε παλεπηζηήκην ζην Αλαηνιηθφ Οληάξην ηνπ 

Καλαδά. Τν 65% ηνπ δείγκαηνο νινθιήξσζε ηηο ζπλεληεχμεηο (n=1990), νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά κέζσ ηειεθψλνπ. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ 

γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ηα 34 έηε, ην 70% ήηαλ ζε έγγακε νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ είραλ πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν.     

Τα επξήκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη: α) γπλαίθεο θάησ ησλ 25 εηψλ (56%), 

αλχπαλδξεο (52.2%), εξγαδφκελεο ζε αλδξνθξαηνχκελα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα 

(53.8%) ηα νπνία δελ έρνπλ πηνζεηήζεη κέηξα θαηά ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο 

(51.5%), παξνπζίαζαλ απμεκέλα πνζνζηά παξελφριεζεο ελ αληηζέζεη κε άιιεο 

εξγαδφκελεο πνπ δελ πιεξνχζαλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, β) εξγαδφκελεο πνπ είραλ 

πεξηνξηζκέλε επαθή κε ην αλδξηθφ θχιν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, θαζψο 

θαη εξγαδφκελεο πνπ απαζρνινχληαη ζε ακηγψο γπλαηθεία επαγγέικαηα, αλέθεξαλ 

πνιχ ρακειά πνζνζηά θαηαγγειηψλ γηα πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο 

(31%). Αληίζεηα, εξγαδφκελεο γηλφηαλ επθνιφηεξα ζηφρνη ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο φηαλ απαζρνινχληαη ζε κε-παξαδνζηαθά γπλαηθεία επαγγέικαηα ζε 

αλδξνθξαηνχκελα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα (55%), ηα νπνία δηαθαηέρνληαη απφ 

ζηεξενηππηθέο απφςεηο θαη δηαθξίζεηο βάζεη θχινπ, φπσο επίζεο θαη γπλαίθεο πνπ 
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θαηείραλ κία παξαδνζηαθά γπλαηθεία εξγαζία, ε νπνία φκσο απαηηνχζε ζπρλή επαθή 

θαη ζπλεξγαζία κε ην αληίζεην θχιν (54%). 

Τα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ πσο ν ρψξνο 

εξγαζίαο πνπ επηιέγεη κηα γπλαίθα λα απαζρνιεζεί, απνηειεί θαζνξηζηηθφηεξν 

παξάγνληα σο πξνο ηηο πηζαλφηεηεο λα ππάξμεη ζχκα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο  ζε 

ζχγθξηζε κε ην πνην επάγγεικα επηιέγεη λα αθνινπζήζεη. Σε εξγαζηαθά 

πεξηβάιινληα ζηα νπνία παξαηεξείηαη ε αξηζκεηηθή ππεξνρή ηνπ αλδξηθνχ θχινπ, 

είλαη πηζαλφηεξν λα εκθαληζηνχλ πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο θαη λα 

δεκηνπξγεζεί ερζξηθή θαη απεηιεηηθή αηκφζθαηξα γηα ηηο γπλαίθεο ππαιιήινπο. 

Δηδηθφηεξα, ε έξεπλα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο γπλαίθεο εξγαδφκελεο ζε 

νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ζηξαηεγηθή πξφιεςεο θαηά ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, είραλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα βηψζνπλ απεηιέο ή/θαη 

λα γίλνπλ ζηφρνη πξνζβιεηηθψλ ζρνιίσλ ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ:  ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

4.1. Αληηθείκελν θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

 

Τν αληηθείκελν ηεο πνζνηηθήο κειέηεο αθνξά ζηελ εμέηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ζηελ ζχγρξνλε 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σπγθεθξηκέλα, νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο εμεηάδνπλ: 

α) ηα είδε θαη ηηο κνξθέο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο πνπ πθίζηαληαη νη γπλαίθεο- 

εξγαδφκελεο, 

β)  ηε ζηάζε θαη αληίδξαζε ηεο νκάδαο ζηφρνπ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο,  

γ) ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

δ) ηε ζεκαληηθφηεηα αλαδήηεζεο ζπκβνπιεπηηθήο βνήζεηαο ησλ ζπκάησλ απφ 

εηδηθνχο επαγγεικαηίεο. 

 

4.2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

4.2.1. Σν δείγκα ηεο κειέηεο 

Τν δείγκα ηεο κειέηεο  απνηειείηαη  απφ 100 γπλαίθεο – εξγαδφκελεο, πνπ 

εξγάδνληαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ή πνπ έρνπλ εξγαζηεί ζην 

παξειζφλ θαη αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία ησλ 18 εηψλ θαη πάλσ. Τν 

ζπγθεθξηκέλν απηφ ην δηάζηεκα είλαη ζπνπδάζηξηεο ηεο Αλψηαηεο Σρνιήο 

Παηδαγσγηθήο θαη Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α.Σ.ΠΑΗ.Τ.Δ.), θαη παξαθνινπζνχλ 

ηα ηκήκαηα Δ.Π.ΠΑΗ.Κ. ή Π.Δ.ΣΥ.Π. γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 ζηε 

Μπηηιήλε. Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ησλ ζπνπδαζηξηψλ ηεο Α.Σ.ΠΑΗ.Τ.Δ. έγηλε γηα 

ηνπο εμήο ιφγνπο:  α) πξνέξρνληαη απφ δηάθνξα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα θαη απηφ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εμεηάζνπκε ην θαηλφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο 

κέζα απφ έλα επξχηεξν εξγαζηαθφ θάζκα θαη β) Τν δείγκα επηιέρζεθε απφ έλα 
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ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ, ζην νπνίν ππάξρεη εχθνιε πξφζβαζε γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

4.2.2. Μέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο 

Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο 

επθνιίαο ή επρέξεηαο (convenience sampling) ή ζπκπησκαηηθή δεηγκαηνιεςία ή 

πξφρεηξε ή πεξηζηαζηαθή δεηγκαηνιεςία (accessibility ή haphazard sampling). Ο 

ζρεκαηηζκφο ηνπ δείγκαηνο γίλεηαη κε γλψκνλα ηελ επθνιία ή ηελ πξνζβαζηκφηεηα 

πνπ έρνπκε ζηα ζηνηρεία ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ, δηφηη δελ ππήξρε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο κειέηεο.  

 
Σε φηη αθνξά ην ρσξν-ρξνληθφ πιαίζην, ε έξεπλα δηεμήρζε ζηε Μπηηιήλε, ζε 

ζπνπδάζηξηεο ηεο ΑΣΠΑΗΤΔ, απφ 04/05/2015-15/05/2015.   

 

4.2.3. Δξεπλεηηθό εξγαιείν (εξσηεκαηνιόγην)– πιινγή εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ 

Σηελ πνζνηηθή δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο, ε ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

έγηλε βάζεη ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηνπ πεδίνπ ηηκψλ πνπ είραλ νξηζηεί. Τν δνκεκέλν 

εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ελφηεηεο: α) θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (εξσηήζεηο Α1 έσο Α5), β) ελδερφκελε εκπεηξία πεξηζηαηηθψλ 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (εξσηήζεηο Β1 έσο Β23), γ) 

έκκεζε γλψζε πεξηζηαηηθψλ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

(εξσηήζεηο Γ1 έσο Γ5) θαη δ) ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε (εξσηήζεηο Γ1 έσο Γ9) 

(βιέπε Παξάξηεκα Α).  Τν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηήζεσλ είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, 

φπνπ νη εξσηψκελνη πξέπεη λα επηιέμνπλ κία κφλν απάληεζε, θαζψο θαη εξσηήζεηο, 

ζηηο νπνίεο ν ζπκκεηέρσλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

απαληήζεηο. Πεξηνξηζκέλεο, αιιά δελ απνπζηάδνπλ απφ ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν θαη 

εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ, ζηηο νπνίεο ην δείγκα είρε ηε δπλαηφηεηα λα πεξηγξάςεη 

ηελ άπνςε ηνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, νη εξεπλήηξηεο ηεο 

νκάδαο βξέζεθαλ ζην ρψξν δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ ησλ ηκεκάησλ ηεο 
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Α.Σ.ΠΑΗ.Τ.Δ., φπνπ θαη  πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε 

ηελ ζπγθαηάζεζε ησλ ζπνπδαζηξηψλ. Πξνεγνπκέλσο, έγηλε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο θαζψο θαη γηα ηελ αλψλπκε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ απφ ην δείγκα κειέηεο. Ο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ  

εξσηεκαηνινγίνπ δηήξθεζε  πεξίπνπ 15-20 ιεπηά. 

 

4.2.4. Καηαρώξεζε θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ 

Ζ θαηαρψξεζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην 

SPSS. Όζν αθνξά ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, έγηλε 

κε ηελ κέζνδν ηεο Πεξηγξαθηθήο Σηαηηζηηθήο, κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε 

πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο νκάδαο πιεζπζκνχ. 
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4.3. Απνηειέζκαηα πνζνηηθήο έξεπλαο 

 

Α. Κνηλσληθν-δεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά  

 

Σρεηηθά κε ηελ ειηθία ηνπ δείγκαηνο, απφ ηνλ Πίλαθα 1 παξαηεξείηαη φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ γπλαηθψλ- εξγαδνκέλσλ αλήθαλ ζηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο ησλ 

24-28 εηψλ (36,0%) θαη 29-33 εηψλ (30,0%). Αθνινπζεί ην πνζνζηφ γπλαηθψλ πνπ 

αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 34-38 εηψλ θαη 39-45 εηψλ (16,0% θαη 10,0% 

αληίζηνηρα) ελψ κφιηο ην 6,0% αθνξά ζε γπλαίθεο εξγαδφκελεο πνπ είλαη πάλσ απφ 

46 εηψλ.  

 

Πίλαθαο 1: Ζιηθηαθή θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ην δείγκα κειέηεο. 

 

 

 Πνζνζηό % 

 18-23 εηώλ 2,0 

24-28 εηώλ 36,0 

29-33 εηώλ 30,0 

34-38 εηώλ 16,0 

39-45 εηώλ 10,0 

46- πάλσ 6,0 

ύλνιν 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

Γηάγξακκα 1: Ζιηθηαθή θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ην δείγκα κειέηεο. 

 

 
 

 

Σρεηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ γπλαηθψλ, δηαπηζηψλεηαη φηη πάλσ απφ 

ην κηζφ πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο είλαη άγακεο γπλαίθεο (55,0%) ελ ζπγθξίζεη κε ηηο 

έγγακεο νη νπνίεο είλαη ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 29,0%.  Πνιχ κηθξφηεξα 

εκθαλίδνληαη ηα πνζνζηά γπλαηθψλ πνπ αλήθνπλ ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο: 

δηαδεπγκέλε (8,0%), ζπκβίσζε κε ή ρσξίο ζχκθσλν (7,0%) θαη ζε δηάζηαζε (1,0%). 

(Βιέπε Πίλαθα 2 θαη Γηάγξακκα 2). 

 

 

Πίλαθαο 2: Οηθνγελεηαθή θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ην δείγκα κειέηεο 

 

 Πνζνζηό % 

 Έγγακε 29,0 

Άγακε 55,0 

πκβίσζε κε ή ρσξίο ζύκθσλν 7,0 

Γηαδεπγκέλε 8,0 

ε δηάζηαζε 1,0 

ύλνιν 100,0 
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Γηάγξακκα 2: Οηθνγελεηαθή θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ην δείγκα κειέηεο 

 

 

 

 Σχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 3, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα πνζνζηά ηνπ δείγκαηνο φζν αθνξά 

ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ην νπνίν έρνπλ νινθιεξψζεη θαηαλέκνληαη σο εμήο: ηo 

59,0% ησλ γπλαηθψλ ήηαλ απφθνηηεο ΑΔΗ/ΤΔΗ/Διιεληθφ Παλεπηζηήκην θαη Λνηπέο 

Αλψηεξεο Σρνιέο  θαη ην 41,0 % θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ. Ζ κε χπαξμε άιισλ 

βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην δείγκα κειέηεο αθνξνχζε ζε 

ζπνπδάζηξηεο ηεο Α.Σ.ΠΑΗ.Τ.Δ. νη νπνίεο γηα λα θνηηήζνπλ ζηελ ελ ιφγσ ζρνιή 

έπξεπε λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ ηελ Τξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

 

Πίλαθαο 3: Τν αλψηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο  πνπ έρεη νινθιεξψζεη ην δείγκα 

κειέηεο 

 

 Πνζνζηό % 

 ΑΔΗ/ΣΔΗ/Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην/Λνηπέο 

Αλώηεξεο ρνιέο 
59,0 

Μεηαπηπρηαθό 41,0 

ύλνιν 100,0 
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Γηάγξακκα 3: Τν αλψηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο  πνπ έρεη νινθιεξψζεη ην δείγκα 

κειέηεο 

 

 

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο είλαη 

άλεξγεο φζν αθνξά ηελ παξνχζα εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε (31,0%). Αθνινπζνχλ 

κε ζεκαληηθά πνζνζηά ν δεκφζηνο ππάιιεινο (19,0%), ν ηδησηηθφο ππάιιεινο κε 

ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ (14,0%) θαη ν ηδησηηθφο ππάιιεινο κε ζχκβαζε 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ (11,0%). Δλψ ιηγφηεξεο θαίλνληαη λα είλαη νη γπλαίθεο 

εξγαδφκελεο ρσξίο ζχκβαζε, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαζψο θαη απηέο πνπ έρνπλ ζε 

άιινπ ηχπνπ εξγαζηαθή ζρέζε (8,0% αληίζηνηρα γηα ηελ θάζε θαηεγνξία). (Βιέπε 

Πίλαθα 4 θαη Γηάγξακκα 4). 

 

Πίλαθαο 4: Ζ παξνχζα εξγαζηαθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην δείγκα 

κειέηεο 

 Πνζνζηό % 

 Γεκόζηνο ππάιιεινο 19,0 

Ηδησηηθόο ππάιιεινο κε ζύκβαζε ανξίζηνπ 14,0 

Ηδησηηθόο ππάιιεινο κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ 11,0 

Δξγαδόκελνο ρσξίο ζύκβαζε 8,0 

Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο 8,0 

Άιινπ ηύπνπ εξγαζηαθή ζρέζε 8,0 

Άλεξγνο 31,0 

Άιιν 1,0 

ύλνιν 100,0 
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Γηάγξακκα 4: Ζ παξνχζα εξγαζηαθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην δείγκα 

κειέηεο 

 

 

 

 

Όζν αθνξά ηελ πεξηνρή δηακνλήο ηνπ δείγκαηνο, ηα επξήκαηα έδεημαλ φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ (73,0%) δηακέλεη ζε αζηηθή πεξηνρή, ελψ κηθξφηεξα είλαη 

ηα πνζνζηά ηνπ δείγκαηνο πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζηελ εκηαζηηθή πεξηνρή (15,0%) θαη 

ζηελ Αγξνηηθή (12,0%). (Βιέπε Πίλαθα 5 θαη Γηάγξακκα 5). 

 

 

Πίλαθαο 5: Φαξαθηεξηζκφο ηεο πεξηνρήο δηακνλήο ηνπ δείγκαηνο κειέηεο. 

 

 Πνζνζηό % 

 Αγξνηηθή 12,0 

Ζκηαζηηθή 15,0 

Αζηηθή 73,0 

ύλνιν 100,0 
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Γηάγξακκα  5: Φαξαθηεξηζκφο ηεο πεξηνρήο δηακνλήο ηνπ δείγκαηνο κειέηεο. 
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Β. Δκπεηξία Πεξηζηαηηθώλ εμνπαιηθήο Παξελόριεζεο ζηνλ Δξγαζηαθό Υώξν 

 

Σχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην εχξεκα φηη έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο (24,0%) αλέθεξε φηη είρε πξφζθαηε ή 

παιαηφηεξε πξνζσπηθή εκπεηξία ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο 

ηνπ. (Βιέπε Πίλαθαο 6 θαη Γηάγξακκα 6). 

 

Πίλαθαο 6: Πξνζσπηθή εκπεηξία ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο πξφζθαηε ή 

παιαηφηεξε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

 
Πνζνζηό % 

 Ναη 24,0 

ρη 76,0 

ύλνιν 100,0 

 

 

Γηάγξακκα 6: Πξνζσπηθή εκπεηξία ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο πξφζθαηε ή 

παιαηφηεξε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

 

 

Σε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην είδνο-κνξθή παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηελ νπνία 

βίσζαλ νη γπλαίθεο – ζχκαηα θαη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δψζνπλ πάλσ απφ κηα 
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απάληεζε, απφ ηνλ Πίλαθα 7 παξαηεξείηαη φηη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά 

ζπγθεληξψλνληαη γηα ηηο εμήο ηξεηο πεξηπηψζεηο: Πξνθιεηηθό βιέκκα πνπ ζαο έθαλε 

λα αηζζαλζείηε άβνια (70,8%),  Απξεπή αζηεία, ζρόιηα, ζπδεηήζεηο πνπ ζαο έθαλαλ λα 

αηζζαλζείηε άβνια (54,2%) θαη Αλεπηζύκεηα αγγίγκαηα, ράδηα, αγθαιηέο, θηιηά, 

ρεηξνλνκίεο, ήρνη πνπ ζαο έθεξαλ ζε δύζθνιε ζέζε (50,0%). Αθνινπζνχλ κε 

ζεκαληηθά πνζνζηά νη κνξθέο: Αθαηάιιειεο πξνζθιήζεηο-θνξηηθέο πηέζεηο γηα 

ξαληεβνύ εθηόο εξγαζηαθνύ ρώξνπ (37,5%), Πξνζσπηθέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ 

ηδησηηθή/ζεμνπαιηθή δσή (33,3%) θαη Αλεπηζύκεηεο θαη επίκνλεο θιήζεηο/sms/e-mail 

πνπ ζαο έθεξαλ ζε δύζθνιε ζέζε (33,3%). 

 

Πίλαθαο 7: Μνξθή παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (πεξηζζφηεξεο απφ κία 

απαληήζεηο) 

 

 Πνζνζηό % 

Απξεπή αζηεία, ζρόιηα, ζπδεηήζεηο 

πνπ ζαο έθαλαλ λα αηζζαλζείηε άβνια 

54,2 

Άζεκλα/αλεπηζύκεηα ζρόιηα γηα ηελ 

εμσηεξηθή ζαο εκθάληζε (ζώκα, ξνύρα, 

καθηγηάδ, θ.α.) 

25,0 

Αλεπηζύκεηα αγγίγκαηα, ράδηα, 

αγθαιηέο, θηιηά, ρεηξνλνκίεο, ήρνη πνπ 

ζαο έθεξαλ ζε δύζθνιε ζέζε 

50,0 

Πξνθιεηηθό βιέκκα πνπ ζαο έθαλε λα 

αηζζαλζείηε άβνια 

70,8 

Πξνθιεηηθή επίδεημε ζεκείσλ 

ζώκαηόο ηνπ/ηεο 

4,2 

Πξνζσπηθέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ 

ζηελ ηδησηηθή/ζεμνπαιηθή ζαο δσή 

33,3 

Αθαηάιιειεο πξνζθιήζεηο-θνξηηθέο 

πηέζεηο γηα ξαληεβνύ εθηόο εξγαζηαθνύ 

ρώξνπ 

37,5 

Αλεπηζύκεηεο θαη επίκνλεο 

θιήζεηο/sms/e-mail πνπ ζαο έθεξαλ ζε 

δύζθνιε ζέζε 

33,3 

Αθεγήζεηο-πεξηγξαθέο πξνζσπηθώλ 

εκπεηξηώλ από κέξνπο ηνπ/ηεο πνπ ζαο 

έθεξαλ ζε δύζθνιε ζέζε 

29,2 

Παξαβίαζε ηδησηηθνύ ρώξνπ 8,3 

Άζθεζε πίεζεο γηα ζεμνπαιηθή 

ζπλεύξεζε 

4,2 

Αλήζηθεο πξνηάζεηο γηα επλντθόηεξε 8,3 
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κεηαρείξηζε κε αληαιιάγκαηα 

(πξναγσγή, δώξα, αύμεζε κηζζνύ, θα) 

Απεηιέο-εθβηαζκνί γηα δπζρεξή 

κεηαρείξηζε ζε πεξίπησζε απόξξηςεο 

(απόιπζε, δηαζπξκόο, θα) 

12,5 

 

 

Γηάγξακκα 7: Μνξθή παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (πεξηζζφηεξεο απφ κία 

απαληήζεηο) 

 

 

 

 

Όζν αθνξά ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο ζεμνπαιηθήο παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

απφ ην ίδην ην άηνκν παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο  

(37,5%) αλέθεξε φηη ην πεξηζηαηηθφ έιαβε ρψξα ηέζζεξηο - πέληε θνξέο. Δπίζεο, 

ζεκαληηθφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ αλέθεξαλ φηη ε παξελφριεζε 

επαλαιήθζεθε πεξηζζφηεξεο απφ 10 θνξέο απφ ην ίδην ην άηνκν (16,7%) (Βιέπε 

Πίλαθα 8 θαη Γηάγξακκα 8). 
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Πίλαθαο 8. Φνξέο πνπ έιαβε ρψξα ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε απφ ην ίδην ην άηνκν 

 
Πνζνζηό % 

 1 θνξά 12,5 

2 θνξέο 8,3 

3 θνξέο 8,3 

4 θνξέο 16,7 

5 θνξέο 20,8 

7 θνξέο 4,2 

10+ θνξέο 16,7 

Γελ ζπκάκαη 12,5 

ύλνιν 100,0 

 

 

Γηάγξακκα 8. Φνξέο πνπ έιαβε ρψξα ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε απφ ην ίδην ην 

άηνκν 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ Πίλαθα 9 παξαηεξείηαη φηη φζν κηθξφηεξα είλαη ηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα εξγαζίαο ηνπ ζχκαηνο ζηελ επηρείξεζε, ηφζν πςειφηεξα εκθαλίδνληαη 

λα είλαη ηα πνζνζηά εθδήισζεο παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σπγθεθξηκέλα, πάλσ 

απφ ην κηζφ πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (54,2%) αλέθεξε φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

εξγαζίαο ηνπο ήηαλ απφ 0-6 κήλεο. Αθνινπζνχλ ηα πνζνζηά ηνπ δείγκαηνο πνπ 

απαζρνινχληαλ απφ 7-12 κήλεο θαη απφ 1-2 ρξφληα (16,7% αληίζηνηρα). Αξθεηά 
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ρακειφηεξα είλαη ηα πνζνζηά παξελφριεζεο γηα γπλαίθεο εξγαδφκελεο απφ 2 έηε θαη 

πάλσ. (Βιέπε Πίλαθα 9 θαη Γηάγξακκα 9). 

 

Πίλαθαο 9: Φξνληθφ δηάζηεκα απαζρφιεζεο ζηελ επηρείξεζε φπνπ έιαβε ρψξα ην 

πεξηζηαηηθφ παξελφριεζεο 

 

 Πνζνζηό % 

 0-6 κήλεο 54,2 

7-12 κήλεο 16,7 

1-2 ρξφληα 16,7 

2+-5 ρξφληα 8,3 

5+-10 ρξφληα 4,2 

ύλνιν 100,0 

 

Γηάγξακκα 9: Φξνληθφ δηάζηεκα απαζρφιεζεο ζηελ επηρείξεζε φπνπ έιαβε ρψξα ην 

πεξηζηαηηθφ παξελφριεζεο 

 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ αληίδξαζε ησλ γπλαηθψλ – ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο 

παξαηεξείηαη απφ ηνλ Πίλαθα 10 φηη πάλσ απφ ην 54,2% δήηεζε 

επγεληθά/ήξεκα/θηιηθά απφ ην άηνκν λα ζηακαηήζεη. Αθνινπζνχλ νη αληηδξάζεηο : 

Εήηεζα κε απζηεξό/απόηνκν/μεθάζαξν ηξόπν από ην άηνκν λα ζηακαηήζεη (37,5%) θαη 

Αλαξσηήζεθα κήπσο έθαλα θάηη θαη ην πξνθάιεζα (29,2%). Σην ζεκείν απηφ αμίδεη 

λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο φηη ειάρηζηεο ήηαλ νη γπλαίθεο- ζχκαηα πνπ δήηεζαλ ηε 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

0-6 μινεσ 7-12 μινεσ 1-2 χρόνια 2+-5 χρόνια 5+-10 χρόνια 



54 
 

βνήζεηα ηξίησλ πξνζψπσλ (ζπλάδειθνη- 4,2%) ή απεπζχλζεθαλ ζηε δηνίθεζε 

(4,2%). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη, επίζεο, ην εχξεκα φηη θακία γπλαίθα δελ πξνέβε ζε 

θαηαγγειία ηνπ πεξηζηαηηθνχ. 

 

Πίλαθαο 10: Αληίδξαζε ησλ ζπκάησλ ζην πεξηζηαηηθφ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο  

(πεξηζζφηεξεο απφ κηα απαληήζεηο) 

 Πνζνζηό % 

Εήηεζα επγεληθά/ήξεκα/θηιηθά από ην 

άηνκν λα ζηακαηήζεη 

54,2 

Εήηεζα κε απζηεξό/απόηνκν/μεθάζαξν 

ηξόπν από ην άηνκν λα ζηακαηήζεη 

37,5 

Αλέρηεθα ηελ θαηάζηαζε-δελ έθαλα 

ηίπνηα 

16,7 

Εήηεζα από ζπλαδέιθνπο λα επέκβνπλ 4,2 

Σνπ/ηεο επηηέζεθα ζσκαηηθά 4,2 

Αλαξσηήζεθα κήπσο έθαλα θάηη θαη 

ην πξνθάιεζα 

29,2 

Αλαξσηήζεθα κήπσο ήηαλ απιά θιεξη 

θαη όρη θάηη παξαπάλσ 

20,8 

Απεπζύλζεθα ζηελ δηνίθεζε 4,2 

Άιιν 8,3 

 

Γηάγξακκα 10: Αληίδξαζε ησλ ζπκάησλ ζην πεξηζηαηηθφ ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο  (πεξηζζφηεξεο απφ κηα απαληήζεηο) 
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Θεηηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο γπλαίθεο-ζχκαηα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο 

πνπ αληέδξαζαλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ δξάζηε. Σπγθεθξηκέλα, ε πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο (70,8%) αλέθεξε φηη ε παξελφριεζε ζηακάηεζε άκεζα ή ζηαδηαθά ελ 

αληηζέζεη κε ην 20,8% πνπ αλέθεξε φηη ε παξελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ δξάζηε 

ζπλερίζηεθε (Βιέπε Πίλαθα 11 θαη Γηάγξακκα 11). 

Πίλαθαο 11. Απνηέιεζκα ηεο αληίδξαζεο ησλ ζπκάησλ ζηελ παξελνριεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ δξάζηε 

 Πνζνζηό % 

 Ζ παξελόριεζε ζηακάηεζε ακέζσο 20,8 

Ζ παξελόριεζε ζηακάηεζε ζηαδηαθά 50,0 

Ζ παξελόριεζε ζπλερίζηεθε 20,8 

Γελ μέξσ 8,3 

ύλνιν 100,0 

 

 

Γηάγξακκα 11. Απνηέιεζκα ηεο αληίδξαζεο ησλ ζπκάησλ ζηελ παξελνριεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ δξάζηε 

 

 

Σε εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζην δείγκα γπλαηθψλ πνπ έρεη πξνζσπηθή εκπεηξία 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζρεηηθά κε ην αλ παξέκεηλε ή φρη ζηελ εξγαζία απηή, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ απάληεζε ζεηηθά. Δλ αληηζέζεη κε ην πνζνζηφ ηνπ 37,5% πνπ 

θαίλεηαη λα κελ παξέκεηλε ζηνλ ίδην εξγαζηαθφ ρψξν πνπ βίσζε πεξηζηαηηθφ 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο (Βιέπε Πίλαθα 12 θαη Γηάγξακκα 12). 
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Πίλαθαο 12. Παξακνλή ζηελ εξγαζία κεηά ην πεξηζηαηηθφ παξελφριεζεο 

 

 Πνζνζηό % 

 Ναη 62,5 

ρη 37,5 

ύλνιν 100,0 

 

Γηάγξακκα 12. Παξακνλή ζηελ εξγαζία κεηά ην πεξηζηαηηθφ παξελφριεζεο 

 

 

Άμην ιφγνπ απνηειεί ην εχξεκα φηη απφ ην πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο πνπ απάληεζε 

ζεηηθά ζηελ εξψηεζε 12 ζρεηηθά κε ηελ απνρψξεζε ηνπ απφ ην ρψξν εξγαζίαο, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (66,7%) δηαπηζηψλεηαη φηη παξαηηείηαη. Σεκαληηθφ επίζεο, είλαη  

ην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 11,1% πνπ αλέθεξε φηη απνιχζεθε απφ ηελ εξγαζία ηνπ 

ιφγσ ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο πνπ δέρζεθε. (Βιέπε Πίλαθα 13 θαη Γηάγξακκα 

13). 

 

Πίλαθαο 13: Ο ιφγνο κε παξακνλήο ζηελ εξγαζία 

 Πνζνζηό % 

 Παξαηηήζεθε 66,7 

Απνιύζεθε 11,1 

Άιιν 22,2 

ύλνιν 100,0 
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Γηάγξακκα 13: Ο ιφγνο κε παξακνλήο ζηελ εξγαζία 

 

 

Σε εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζην δείγκα γπλαηθψλ πνπ είρε πξνζσπηθή εκπεηξία 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, ζρεηηθά κε ελδερφκελεο αιιαγέο ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο δσή, ην 50,0% αλέθεξε αδπλακία ζπγθέληξσζεο. Αθνινπζνχλ νη αιιαγέο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ κείσζε απνδνηηθφηεηαο/ παξαγσγηθφηεηαο (37,5%), ζθέςεηο γηα 

παξαίηεζε (33,3%) θαη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (20,8%) (Βιέπε Πίλαθα 14 θαη 

Γηάγξακκα 14). 

Πίλαθαο 14: Αιιαγέο ζηελ επαγγεικαηηθή δσή ηνπ ζχκαηνο  (πεξηζζφηεξεο απφ κία 

απαληήζεηο) 

 Πνζνζηό % 

Μείσζε 

απνδνηηθόηεηαο/παξαγσγηθόηεηαο 

37,5 

Αδπλακία ζπγθέληξσζεο 50,0 

Αδπλακία ηήξεζεο πξνζεζκηώλ 16,7 

Αύμεζε αδεηώλ αζζελείαο 12,5 

Γπζθνιία ζπλεξγαζίαο κε άιια άηνκα 16,7 

θέςεηο γηα παξαίηεζε 33,3 

Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 20,8 

Απνκόλσζε από 

νηθνγελεηαθό/θηιηθό/επαγγεικαηηθό 

πεξηβάιινλ 

4,2 

Άιιν 4,2 
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Γηάγξακκα 14: Αιιαγέο ζηελ επαγγεικαηηθή δσή ηνπ ζχκαηνο (πεξηζζφηεξεο απφ 

κία απαληήζεηο) 

 

 

Όζν αθνξά ηε γλψζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηε ζεμνπαιηθή παξελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ δξάζηε ζηελ πεξίπησζε πνπ είρε ζπκβεί, ην κηζφ πνζνζηφ ησλ παξελνριεκέλσλ 

γπλαηθψλ (50,0%) απάληεζε αξλεηηθά ελ αληηζέζεη κε ην 16,7% ηνπ δείγκαηνο πνπ 

αλέθεξε φηη ε δηνίθεζε είρε αληηιεθζεί ηα πεξηζηαηηθά παξελνριεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο . Σεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην 16,7% αλέθεξε φηη ν δξάζηεο ήηαλ 

ε ίδηα ε δηνίθεζε. (Βιέπε Πίλαθα 15 θαη Γηάγξακκα 15). 

 

Πίλαθαο 15. Γλψζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε 

 

 Πνζνζηό % 

 Ναη 16,7 

ρη 50,0 

Απηόο ήηαλ ε δηνίθεζε 16,7 

Γελ μέξσ αλ έιαβε γλώζε 16,7 

ύλνιν 100,0 
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 Γηάγξακκα 15. Γλψζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε 

 

 

 

Απφ ην πνζνζηφ πνπ απάληεζε ζεηηθά ζηελ γλψζε ηεο δηνίθεζεο γηα ζεμνπαιηθή 

παξελφριεζε ην 50,0% ηνπ δείγκαηνο αλέθεξε φηη ε δηνίθεζε δελ έιαβε θαλέλα 

κέηξν αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ελ αληηζέζεη κε ην άιιν κηζφ ην νπνίν αλέθεξε 

φηη  ε δηνίθεζε πξνέβε ζηελ ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο: ηo 33,3% έθαλε ζχζηαζε 

ζην δξάζηε θαη ην 16,7% ην κεηέζεζε ζε άιιν ηκήκα (Βιέπε Πίλαθα 16 θαη 

Γηάγξακκα 16). 

 

Πίλαθαο 16: Μέηξα πνπ πήξε ε δηνίθεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο 

 

 Πνζνζηό % 

 Μεηέζεζε ηνλ δξάζηε ζε άιιν ηκήκα 16,7 

Έθαλε ζύζηαζε ζην δξάζηε 33,3 

Γελ πξνέβε ζε θακία ελέξγεηα 50,0 

ύλνιν 100,0 
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Γηάγξακκα 16: Μέηξα πνπ πήξε ε δηνίθεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο 

 

 

 

Τν 33% ηνπ δείγκαηνο αλέθεξε φηη δελ γλψξηδαλ νη ζπλάδειθνη ηνπ φηη ήηαλ ζχκα 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, ελ αληηζέζεη κε ην 29,2% πνπ αλέθεξε γλψζε ησλ 

ζπλαδέιθσλ γηα ην ελ ιφγσ ζέκα. Δπίζεο, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 

37,5% αλέθεξε φηη δελ γλψξηδε αλ έιαβαλ γλψζε νη ζπλάδειθνη (Βιέπε Πίλαθα  17 

θαη Γηάγξακκα 17).  

 

 

 Πίλαθαο 17. Γλψζε ησλ ζπλαδέιθσλ γηα ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε.  

 Πνζνζηό % 

 Ναη 29,2 

ρη 33,3 

Γελ μέξσ αλ έιαβαλ γλώζε 37,5 

ύλνιν 100,0 
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Γηάγξακκα 17. Γλψζε ησλ ζπλαδέιθσλ γηα ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε.  

 

 

 

Απφ ην πνζνζηφ πνπ απάληεζε ζεηηθά ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ γλψζε ησλ 

ζπλαδέιθσλ γηα πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο,  ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη 

ην εχξεκα φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ εκθαλίδεηαη λα αληέδξαζε (42,9%). Δλψ ην 

28,6% αλέθεξε φηη δελ γλψξηδε αλ νη ζπλάδειθνη έιαβαλ γλψζε. (Βιέπε Πίλαθαο 18 

θαη Γηάγξακκα 18). 

 

Πίλαθαο 18. Αληίδξαζε ησλ ζπλαδέιθσλ γηα ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε.  

 Πνζνζηό % 

 Ναη 42,9 

ρη 28,6 

Γελ μέξσ αλ αληέδξαζαλ 28,6 

ύλνιν 100,0 
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Γηάγξακκα 18. Αληίδξαζε ησλ ζπλαδέιθσλ γηα ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε. 

 

 

Σχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 19, νη πξψηεο αληηδξάζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ είραλ γλψζε 

πεξηζηαηηθψλ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο είλαη: Με ζπκβνχιεπζαλ λα ηνπ/ηεο 

δεηήζσ κε επγεληθφ/ήξεκν/θηιηθφ ηξφπν λα κελ κε ελνριήζεη μαλά (33,3%), κε 

παξαθίλεζαλ λα απεπζπλζψ ζηελ δηνίθεζε (33,3 %) θαη επηηέζεθαλ ιεθηηθά ή θαη 

ζσκαηηθά ζην δξάζηε (33,3%). 

 

Πίλαθαο 19. Πξψηε αληίδξαζε ησλ ζπλαδέιθσλ γηα ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε.  

 Πνζνζηό % 

 Με ζπκβνύιεπζαλ λα ηνπ/ηεο δεηήζσ κε 

επγεληθό/ήξεκν/θηιηθό ηξόπν λα κελ κε ελνριήζεη 

μαλά 

33,3 

Με παξαθίλεζαλ λα απεπζπλζώ ζηελ δηνίθεζε 33,3 

Δπηηέζεθαλ ιεθηηθά ή θαη ζσκαηηθά ζην δξάζηε 33,3 

ύλνιν 100,0 
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Γηάγξακκα 19. Πξψηε αληίδξαζε ησλ ζπλαδέιθσλ γηα ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε. 

 

 

 

Σε εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζηηο γπλαίθεο κε εκπεηξία ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν, ζρεηηθά κε ην αλ αλέθεξαλ ην πεξηζηαηηθφ ζε θάπνην άιιν 

άηνκν, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (62,5%) απάληεζε ζεηηθά ελ αληηζέζεη 

κε ην 37,5% πνπ θαίλεηαη λα κελ επηζπκνχζε λα κνηξαζηεί ηελ εκπεηξία απηή κε 

θάπνην άιιν άηνκν. (Βιέπε Πίλαθα 20 θαη Γηάγξακκα 20). 

 

Πίλαθαο 20. Αλαθνξά ηνπ πεξηζηαηηθνχ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζε θάπνην άιιν 

πξφζσπν 

 

 

 

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Με ςυμβοφλευςαν να 
του/τθσ ηθτιςω με 

ευγενικό/ιρεμο/φιλικό 
τρόπο να μθν με ενοχλιςει 

ξανά 

Με παρακίνθςαν να 
απευκυνκϊ ςτθν διοίκθςθ 

Επιτζκθκαν λεκτικά ι και 
ςωματικά ςτο δράςτθ 

 Πνζνζηό % 

 Ναη 62,5 

ρη 37,5 

ύλνιν 100,0 
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Γηάγξακκα 20. Αλαθνξά ηνπ πεξηζηαηηθνχ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζε θάπνην 

άιιν πξφζσπν 

 

 

 

Τα πξφζσπα πνπ εκπηζηεχνληαη νη γπλαίθεο-ζχκαηα ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο 

θαίλεηαη λα είλαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ην θηιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ (73,3%). 

Αθνινπζνχλ νη ζπγγελείο θαη νη ζπλάδειθνη κε ην ίδην πνζνζηφ 33,3% ελψ 

κηθξφηεξα είλαη ηα πνζνζηά γπλαηθψλ πνπ απεπζχλνληαη ζηε 

δηνίθεζε/δηεπζπληή/ζπλάδειθν ή ζε θάπνην άιιν πξφζσπν (13,3% αληίζηνηρα). Σην 

ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη θαλέλα άηνκν πνπ είρε πξνζσπηθή εκπεηξία 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο δελ απεπζχλζεθε ζε θάπνην εηδηθφ (ζχκβνπιν, 

ςπρνιφγν, θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ) (Βιέπε Πίλαθαο 21 θαη Γηάγξακκα 21) (εξψηεζε κε 

δπλαηφηεηα επηινγήο πάλσ απφ κία απάληεζεο). 

 

Πίλαθαο 21: Τν πξφζσπν αλαθνξάο ηνπ πεξηζηαηηθνχ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο 

(πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο) 

 

 Πνζνζηό % 

            πγγελείο 33,3 

               Φίινη 73,3 

πλάδειθνη 33,3 

Γηνίθεζε/ Γηεπζπληή/ Πξντζηάκελν 13,3 

Άιιν 13,3 
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Γηάγξακκα 21: Τν πξφζσπν αλαθνξάο ηνπ πεξηζηαηηθνχ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο 

 

 

 

Απφ ηηο γπλαίθεο- ζχκαηα  πνπ απάληεζαλ αξλεηηθά ζηελ αλαθνξά πεξηζηαηηθψλ 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζε άιιν άηνκν, παξαηεξείηαη φηη πάλσ απφ ην κηζφ 

πνζνζηφ απηνχ ηνπ δείγκαηνο (55,6%) δελ πξνέβε ζε απηήλ ηελ ελέξγεηα γηαηί 

ζεσξνχζε φηη κπνξεί λα ην ρεηξηζηεί κφλν ηνπ. Αθνινπζνχλ νη γπλαίθεο πνπ 

αλέθεξαλ φηη δελ είραλ ηελ αλάγθε λα κηιήζνπλ ζε θάπνηνλ γηα ην πεξηζηαηηθφ απηφ 

κε πνζνζηφ 22,2%. Δλψ κηθξφηεξα είλαη ηα πνζνζηά ηνπ δείγκαηνο πνπ αλαθέξνπλ 

σο ιφγνπο: ‘Πεξίκελα όηη ζα θαηαιάβεη όηη ελνρινύκαη θαη ζα ζηακαηήζεη’ θαη 

„Φνβήζεθα όηη ζα κε θαηεγνξήζνπλ όηη ην πξνθάιεζα εγώ’ (11,1% αληίζηνηρα). 

(Βιέπε Πίλαθα 22 θαη Γηάγξακκα 22). 

 

Πίλαθαο 22: Αλ δελ ππήξρε θάπνην πξφζσπν αλαθνξάο, πνηνο ήηαλ ν ιφγνο 

 Πνζνζηό % 

 Γελ είρα ηελ αλάγθε λα κηιήζσ ζε θάπνηνλ 22,2 

Πίζηεπα όηη κπνξώ λα ην ρεηξηζηώ κόλε κνπ 55,6 

Πεξίκελα όηη ζα θαηαιάβεη όηη ελνρινύκαη θαη ζα 

ζηακαηήζεη 
11,1 

Φνβήζεθα όηη ζα κε θαηεγνξήζνπλ όηη ην πξνθάιεζα 

εγώ 
11,1 

ύλνιν 100,0 
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Γηάγξακκα 22: Αλ δελ ππήξρε θάπνην πξφζσπν αλαθνξάο, πνηνο ήηαλ ν ιφγνο 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ηνλ δξάζηε ζε παξελνριεηηθή 

ζπκπεξηθνξά, νη γπλαίθεο- ζχκαηα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο αλάθεξαλ σο 

θπξηφηεξνπο ιφγνπο: ηελ επηβεβαίσζε αλδξηζκνύ (62,5%) θαη είλαη ν ραξαθηήξαο ηνπ 

ηέηνηνο θαη ζπλεζίδεη λα παξελνριεί θνπέιεο (58,3%). Αθνινπζνχλ σο ιφγνη κε 

ζεκαληηθά πνζνζηά: Γελ ζεσξνύζε όηη θάλεη θάηη κεκπηό (45,8%) θαη Δθκεηάιιεπζε 

ηεο ηεξαξρηθά αλώηεξεο ζέζεο ηνπ (37,5%). Σην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζεί φηη ζηελ ελ 

ιφγσ εξψηεζε ην δείγκα είρε ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη πεξηζζφηεξεο απφ κία 

απαληήζεηο. (Βιέπε Πίλαθα 23 θαη Γηάγξακκα 23). 

 

Πίλαθαο 23: Λφγνο εξκελείαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δξάζηε (πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

απαληήζεηο). 

 Πνζνζηό % 

Δίλαη ν ραξαθηήξαο ηνπ/ηεο ηέηνηνο/ 

πλεζίδεη λα παξελνριεί θνπέιεο 

58,3 

Έρεη πξνβιήκαηα δηαηαξαρήο 

πξνζσπηθόηεηαο 

25,0 

Ήζειε λα ζπλάςνπκε ζρέζε-Σνπ άξεζα 

σο γπλαίθα 

29,2 

Γελ ζεσξνύζε όηη θάλεη θάηη κεκπηό 45,8 

Δθκεηάιιεπζε ηεο ηεξαξρηθά 

αλώηεξεο ζέζεο ηνπ 

37,5 

Δπηβεβαίσζε αλδξηζκνύ 62,5 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Δεν είχα τθν ανάγκθ 
να μιλιςω ςε κάποιον 

Πίςτευα ότι μπορϊ να 
το χειριςτϊ μόνθ μου 

Περίμενα οτι κα 
καταλάβει ότι 

ενοχλοφμαι και κα 
ςταματιςει 

Φοβικθκα ότι κα με 
κατθγοριςουν ότι το 

προκάλεςα εγϊ 



67 
 

Γηάγξακκα 23: Λφγνο εξκελείαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δξάζηε (πεξηζζφηεξεο απφ 

κηα απαληήζεηο). 

 

 

Πίλαθαο 24. Φχιν δξάζηε παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

 

 Πνζνζηό % 

 Άλδξαο 100,0 

 

 

Γηάγξακκα 24. Φχιν δξάζηε παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 
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Πίλαθαο 25. Ζιηθία δξάζηε παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

 

 Πνζνζηό % 

 26-34 εηώλ 16,7 

35-40 εηώλ 16,7 

41-45 εηώλ 20,8 

46-50 εηώλ 25,0 

51-55 εηώλ 8,3 

56 εηώλ θαη πάλσ 12,5 

ύλνιν 100,0 

 

Γηάγξακκα 25. Ζιηθία δξάζηε παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

 

 

 

Πίλαθαο 26. Μνξθσηηθφ επίπεδν δξάζηε 

 Πνζνζηό % 

 Γεκνηηθό 4,2 

Γπκλάζην 4,2 

Λύθεην, Δπαγγεικαηηθή ρνιή, Σερληθή 

Δπαγγεικαηηθή ρνιή 
16,7 

ΑΔΗ/ΣΔΗ/Διιεληθό Αλνηρηό Παλεπηζηήκην/Λνηπέο 

Αλώηεξεο ρνιέο 
45,8 

Μεηαπηπρηαθό 20,8 

Γηδαθηνξηθό 4,2 

Γελ μέξσ 4,2 

ύλνιν 100,0 
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46-50 ετϊν 51-55 ετϊν 56 ετϊν και πάνω 
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Γηάγξακκα 26. Μνξθσηηθφ επίπεδν δξάζηε 

 

 

 

 

Πίλαθαο 27. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε δξάζηε 

 

 Πνζνζηό % 

 Έγγακνο/ε 54,2 

Άγακνο/ε 16,7 

Γηαδεπγκέλνο/ε 16,7 

ε δηάζηαζε 4,2 

Γελ μέξσ 8,3 

ύλνιν 100,0 
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Γηάγξακκα 27. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε δξάζηε 

 

 

 

 

Πίλαθαο 28:  Δπαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ηνπ δξάζηε 

 

 Πνζνζηό % 

 Γηεπζπληήο 29,2 

Πξντζηάκελνο 29,2 

πλάδειθνο 20,8 

Πειάηεο 12,5 

Άιιν 4,2 

Γελ μέξσ 4,2 

ύλνιν 100,0 
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Γηάγξακκα 28:  Δπαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ηνπ δξάζηε 

 

 

 

 

Όζν αθνξά ην πξνθίι ηνπ δξάζηε, δηαπηζηψλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα άλδξα, ειηθίαο 

46-50 εηψλ, έγγακν, κε αλψηαηε κφξθσζε θαη θαηέρνληαο πςειέο ηεξαξρηθά ζέζεηο 

εξγαζίαο (π.ρ Γηεπζπληέο, Πξντζηάκελνη θ.α.) (Βιέπε Πίλαθεο 24-28). 
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Γ. Έκκεζε Γλώζε Πεξηζηαηηθνύ εμνπαιηθήο Παξελόριεζεο ζε Άιιε 

Δξγαδνκέλε Γπλαίθα ζηνλ Ίδην Δξγαζηαθό Υώξν 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ γλψζε ηνπ δείγκαηνο γηα πεξηζηαηηθφ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο 

εηο βάξνο άιιεο εξγαδφκελεο ζηνλ ίδην ρψξν, ην 82,0% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε 

αξλεηηθά, ελψ κφιηο ην 18,0% αλέθεξε λα γλσξίδεη θαη άιιε γπλαίθα - ζχκα 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζηνλ ίδην ρψξν εξγαζίαο (Πίλαθαο 29 θαη Γηάγξακκα 

29). 

Πίλαθαο 29. Έκκεζε γλψζε πεξηζηαηηθνχ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο εηο βάξνο 

άιιεο γπλαίθαο εξγαδφκελεο ζην ίδην ρψξν. 

 Πνζνζηό % 

 Ναη 18,0 

ρη 82,0 

ύλνιν 100,0 

 

 

Γηάγξακκα 29. Έκκεζε γλψζε πεξηζηαηηθνχ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο εηο βάξνο 

άιιεο γπλαίθαο εξγαδφκελεο ζην ίδην ρψξν. 

 

 

Όζν αθνξά ηηο απαληήζεηο γπλαηθψλ πνπ είραλ έκκεζε γλψζε πεξηζηαηηθψλ 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο παξαηεξείηαη φηη ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα 
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ηνπ δξάζηε, ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπγθεληξψλνληαη ζηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή 

(38,9%), αθνινπζεί ν ζπλάδειθνο (27,2%) θαη ν πξντζηάκελνο (22,2%). Αξθεηά 

κηθξφηεξα είλαη ηα πνζνζηά πνπ αλαθέξνπλ φηη ν δξάζηεο ήηαλ πειάηεο (11,1%). 

(Βιέπε Πίλαθαο 30 θαη Γηάγξακκα 30). 

 

Πίλαθαο 30: Δπαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ηνπ δξάζηε- έκκεζε γλψζε 

 
Πνζνζηό % 

 Γηεπζπληήο 38,9 

Πξντζηάκελνο 22,2 

πλάδειθνο 27,8 

Πειάηεο 11,1 

ύλνιν 100,0 

 

 

Γηάγξακκα 30: Δπαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ηνπ δξάζηε- έκκεζε γλψζε 

 

 

 

Σε εξψηεζε «Σε πεξίπησζε πνπ ππήξμαηε θαη εζείο ζχκα ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο, ν δξάζηεο ήηαλ ην ίδην άηνκν;», ην 22,2% αλέθεξε φηη είρε θαη 

πξνζσπηθή θαη έκκεζε εκπεηξία ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζηνλ ίδην εξγαζηαθφ 

ρψξν θαη ν δξάζηεο ήηαλ ην ίδην άηνκν. Δλψ ην 27,8 % αλέθεξε φηη ήηαλ άιιν 

πξφζσπν ν δξάζηεο. (Βιέπε Πίλαθα 31 θαη Γηάγξακκα 31). 
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Πίλαθαο 31: Ο δξάζηεο  ηνπ ζχκαηνο , ίδην πξφζσπν κε ηνλ δξάζηε- έκκεζε γλψζε 

 

 Πνζνζηό % 

 Ναη 22,2 

ρη 27,8 

Γελ ππήξμα εγώ ζύκα 50,0 

ύλνιν 100,0 

 

 

Γηάγξακκα 31 : Ο δξάζηεο  ηνπ ζχκαηνο , ίδην πξφζσπν κε ηνλ δξάζηε- έκκεζε 

γλψζε 

 

 

Απφ ηηο εξσηψκελεο πνπ είραλ έκκεζε γλψζε ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, ην κηζφ 

πνζνζηφ (50,0%) αληέδξαζε είηε σο κάξηπξαο είηε σο γλψζηεο κηαο ηέηνηαο 

ζπκπεξηθνξάο εηο βάξνπο ηεο ζπλαδέιθνπ ηνπ, ελψ ην άιιν κηζφ (50,0%) δελ πξνέβε 

ζε θακία είδνπο αληίδξαζε. (Βιέπε Πίλαθα 32 θαη Γηάγξακκα 32). 
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Πίλαθαο 32:  Αληίδξαζε σο κάξηπξαο ή γλψζηεο παξελνριεκέλεο εξγαδφκελεο 

 

 Πνζνζηό % 

 Ναη 50,0 

ρη 50,0 

ύλνιν 100,0 

 

 

 

Γηάγξακκα 32:  Αληίδξαζε σο κάξηπξαο ή γλψζηεο παξελνριεκέλεο εξγαδφκελεο 

 

 

 

Όζν αθνξά ηελ αληίδξαζε ησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο ζε πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο πνπ ζπλέβε ζε εξγαδφκελεο γπλαίθεο ζηνλ ίδην εξγαζηαθφ ρψξν, 

ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 33, ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπγθεληξψλνληαη γηα ηηο εμήο 

αληηδξάζεηο: Τελ ζπκβνύιεπζα λα ηνπ/ηεο δεηήζεη κε επγεληθό/ήξεκν/θηιηθό ηξόπν λα 

κελ ηελ ελνριήζεη μαλά (55,6%), ηελ ζπκβνύιεπζα λα ηνπ/ηεο δεηήζεη κε έληνλν/ 

απζηεξό/ απόηνκν/ μεθάζαξν ηξόπν λα κελ ηελ ελνριήζεη μαλά (44,4%) ηεο δήηεζα λα 

βεβαησζεί όηη δελ πξόθεηηαη γηα απιό θιεξη (44,4%). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη, επίζεο, 

ην εχξεκα φηη θακία γπλαίθα δελ πξνέβε ζε θαηαγγειία ηνπ πεξηζηαηηθνχ (εξψηεζε 

κε δπλαηφηεηα επηινγήο πάλσ απφ κία απάληεζεο). 
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Πίλαθαο 33: Αληίδξαζε ηεο εξσηψκελεο ζε πεξηζηαηηθφ ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο- έκκεζε γλψζε  (πεξηζζφηεξεο απφ κηα απαληήζεηο) 

 

 Πνζνζηό % 

Σεο δήηεζα λα βεβαησζεί όηη δελ 

πξόθεηηαη γηα απιό θιεξη 

44,4 

Θεώξεζα όηη παξαλόεζε/ππεξέβαιε 11,1 

Σελ παξόηξπλα λα αγλνήζεη ην 

πεξηζηαηηθό 

11,1 

Σεο πξόηεηλα λα πεξηκέλεη λα δεη αλ ζα 

επαλαιεθζεί 

33,3 

Σελ ζπκβνύιεπζα λα ηνπ/ηεο δεηήζεη 

κε έληνλν/ απζηεξό/ απόηνκν/ 

μεθάζαξν ηξόπν λα κελ ηελ ελνριήζεη 

μαλά 

44,4 

Σελ ζπκβνύιεπζα λα ηνπ/ηεο δεηήζεη 

κε επγεληθό/ήξεκν/θηιηθό ηξόπν λα κελ 

ηελ ελνριήζεη μαλά 

55,6 

Σελ παξαθίλεζα λα απεπζπλζεί ζηε 

δηνίθεζε 

22,2 

Σε ζπκβνύιεπζα λα δειώζεη 

παξαίηεζε/κεηάζεζε 

11,1 

Σελ πξνέηξεςα λα δεηήζεη ηε βνήζεηα 

θάπνηνπ εηδηθνύ ζπκβνύινπ 

11,1 

 

 

Γηάγξακκα 33: Αληίδξαζε ηεο εξσηψκελεο ζε πεξηζηαηηθφ ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο- έκκεζε γλψζε  (πεξηζζφηεξεο απφ κηα απαληήζεηο) 
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Γ. πκβνπιεπηηθή Παξέκβαζε 

 

Σχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 34, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην εχξεκα φηη θακία γπλαίθα-

ζχκα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο δελ δήηεζε ηε βνήζεηα/ ππνζηήξημε εηδηθνχ γηα ηε 

ζεμνπαιηθή παξελφριεζε πνπ δέρζεθε ζην ρψξν εξγαζίαο. (Βιέπε Πίλαθα 34 θαη 

Γηάγξακκα 34). 

 

Πίλαθαο 34: Αλαδήηεζε βνήζεηαο/ππνζηήξημεο εηδηθνχ 

 

 Πνζνζηό % 

 ρη, δελ δήηεζα βνήζεηα 24,0 

ρη, δελ ππήξμα πνηέ ζύκα ζεμνπαιηθήο 

παξελόριεζεο 
76,0 

ύλνιν 100,0 

 

 

Γηάγξακκα 34: Αλαδήηεζε βνήζεηαο/ππνζηήξημεο εηδηθνχ 

 

 
 

Σε εξψηεζε «πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο βνήζεηαο απφ 

εηδηθφ ζηελ πεξίπησζε πεξηζηαηηθψλ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν;» ην 65,0% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε πνιχ ζεκαληηθή, ην 31,0% αξθεηά 

ζεκαληηθή ελψ κφιηο ην 4,0% ειάρηζηα ζεκαληηθή. (Βιέπε Πίλαθα 35 θαη Γηάγξακκα 

35). 
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Πίλαθαο 35:  Σεκαληηθφηεηα παξνρήο ζπκβνπιεπηηθήο βνήζεηαο 

 

 Πνζνζηό % 

 Πνιύ ζεκαληηθή 65,0 

Αξθεηά ζεκαληηθή 31,0 

Διάρηζηα ζεκαληηθή 4,0 

ύλνιν 100,0 

 

 

Γηάγξακκα 35:  Σεκαληηθφηεηα παξνρήο ζπκβνπιεπηηθήο βνήζεηαο 

 

 

 

Τν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (86,0%) αλέθεξε φηη ε ζεμνπαιηθή 

παξελφριεζε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ζηε ρψξα καο είλαη απφ αξθεηά έσο πνιχ 

ζχλεζεο θαηλφκελν. Δλψ πνιχ κηθξφ είλαη ην πνζνζηφ πνπ ζεσξεί φηη ε ζεμνπαιηθή 

παξελφριεζε είλαη ζε ειάρηζην βαζκφ ζχλεζεο θαηλφκελν (13,0%). (Βιέπε Πίλαθαο 

36 θαη Γηάγξακκα 36). 
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Πίλαθαο 36: Πφζν ζχλεζεο είλαη ην θαηλφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο 

 

 

 Πνζνζηό % 

 Πνιύ 20,0 

Αξθεηά 66,0 

Διάρηζηα 13,0 

Γελ μέξσ/ Γελ απαληώ 1,0 

ύλνιν 100,0 

 

Γηάγξακκα 36: Πφζν ζχλεζεο είλαη ην θαηλφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο 

 

 

 

 

 

Τν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο απάληεζε αξλεηηθά ζηελ εξψηεζε „εάλ ε 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ/θνξέα φπνπ εξγάδεηαη έρεη ραξάμεη πνιηηηθέο 

αληηκεηψπηζεο θαη πξφιεςεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν‟ (49,0%). Δλ αληηζέζεη κε ην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 17,0% πνπ 

αλέθεξε ηελ χπαξμε πνιηηηθψλ αληηκεηψπηζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. (Βιέπε Πίλαθαο 

37 θαη Γηάγξακκα 37). 
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Πίλαθαο 37: Φάξαμε πνιηηηθψλ αληηκεηψπηζεο θαη πξφιεςεο απφ ηε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ/θνξέα. 

 

 Πνζνζηό % 

 Ναη 17,0 

ρη 49,0 

Γελ μέξσ/ Γελ απαληώ 34,0 

ύλνιν 100,0 

 

 

Γηάγξακκα 37: Φάξαμε πνιηηηθψλ αληηκεηψπηζεο θαη πξφιεςεο απφ ηε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ/θνξέα. 

 

 

Τν 54,0% ηνπ δείγκαηνο αλέθεξε λα γλσξίδεη ηελ χπαξμε αξκφδησλ θξαηηθψλ αξρψλ 

εθηφο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε 

δηεπζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δλψ, ην 27,0% απάληεζε αξλεηηθά ζηελ εξψηεζε 

απηή. (Βιέπε Πίλαθαο 38 θαη Γηάγξακκα 38). 

 

Πίλαθαο 38. Γλψζε χπαξμεο αξκφδησλ θξαηηθψλ αξρψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 

δηεπζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

 Πνζνζηό % 

 Ναη 54,0 

ρη 27,0 

Γελ μέξσ/ Γελ απαληώ 19,0 

ύλνιν 100,0 
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Γηάγξακκα 38.  Γλψζε χπαξμεο αξκφδησλ θξαηηθψλ αξρψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 

δηεπζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

 

 

 

Σρεδφλ ην κηζφ πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (47,0%) απάληεζε ζεηηθά ζηε γλψζε χπαξμεο 

δνκψλ/ζσκαηείσλ/θνξέσλ πνπ κπνξεί λα απεπζπλζεί κηα γπλαίθα- ζχκα ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηεο, ζε πεξίπησζε πνπ έλα ηέηνην πεξηζηαηηθφ 

ιάβεη ρψξα. Σεκαληηθφ φκσο θαίλεηαη λα είλαη θαη έλα πνζνζηφ γπλαηθψλ πνπ 

απάληεζαλ αξλεηηθά ζηελ γλψζε απηή (35,0%). (Βιέπε Πίλαθαο 39 θαη Γηάγξακκα 

39). 

 

 

Πίλαθαο 39. Γλψζε χπαξμεο δνκψλ/ ζσκαηείσλ/ θνξέσλ πνπ κπνξεί λα απεπζπλζεί 

θαλείο ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ ζε πεξίπησζε χπαξμεο πεξηζηαηηθνχ ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο. 

 

 

 Πνζνζηό % 

 Ναη 47,0 

ρη 35,0 

Γελ μέξσ/ Γελ απαληώ 18,0 

ύλνιν 100,0 
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Γηάγξακκα 39. Γλψζε χπαξμεο δνκψλ/ζσκαηείσλ/ θνξέσλ πνπ κπνξεί λα 

απεπζπλζεί θαλείο ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ ζε πεξίπησζε χπαξμεο πεξηζηαηηθνχ 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. 

 

 

 

 

Σε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ γλψζε χπαξμεο λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ/ πνιηηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ ζηε ρψξα καο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ην 43,0% απάληεζε αξλεηηθά ελ αληηζέζεη κε ην 

40,0% πνπ θαίλεηαη λα γλσξίδεη ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη πνιηηηθέο 

πξσηνβνπιίεο. (Βιέπε Πίλαθα 40 θαη Γηάγξακκα 40). 

 

 

 

Πίλαθαο 40. Γλψζε χπαξμεο λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ/πνιηηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζηε 

ρψξα καο γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν. 

 

 Πνζνζηφ % 

 Ναη 40,0 

ρη 43,0 

Γελ μέξσ/ Γελ απαληώ 17,0 

ύλνιν 100,0 
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Γηάγξακκα 40. Γλψζε χπαξμεο λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ/πνιηηηθψλ πξσηνβνπιηψλ 

ζηε ρψξα καο γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖ 

ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΠΑΡΔΝΟΥΛΖΖ 

 

5.1. Ση κπνξεί θαη ηη πξέπεη λα θάλεη ην άηνκν-απνδέθηεο παξελόριεζεο 

 

Τν ζέκα ηεο αλάδεημεο θαη θαηαγγειίαο κηαο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο φπσο 

θαίλεηαη, βξίζθεηαη ζε „λεπηαθή‟ θάζε, γεγνλφο πνπ θαηά θχξην ιφγν νθείιεηαη ζηηο 

δπζκελείο πξνθαηαιήςεηο θαη ηα „ηακπνχ‟, πνπ δελ επηηξέπνπλ ζηα ζχκαηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ρσξίο θφβν ηελ πηζαλφηεηα αλαθνξάο ηνπ ζπκβάληνο. Σηελ θνβηθή 

αληίδξαζε ζπλέβαιε ζεκαληηθά ε αλππαξμία λνκνζεζίαο, ε έιιεηςε 

απνηειεζκαηηθήο εκπεηξίαο θαη δηαρείξηζεο  ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη αδηακθηζβήηεηα ε 

άγλνηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα λνκηθά ηνπο δηθαηψκαηα, ηνπο ζπκβνπιεπηηθνχο 

θνξείο θαη ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ. 

Πνιιέο εξγαδφκελεο επηρεηξνχλ λα αγλνήζνπλ ηελ ελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά, δελ 

κνηξάδνληαη ηελ εκπεηξία θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, κε νδπλεξέο επηπηψζεηο ζηελ 

ςπρνζσκαηηθή ηνπο πγεία. Όπσο γίλεηαη μεθάζαξν θαη ζηηο νδεγίεο πνπ παξέρεη ην 

Δγρεηξίδην Σπκβνπιεπηηθήο γηα ηε Σεμνπαιηθή Παξελφριεζε ζην Φψξν Δξγαζίαο 

(2011) πξνο ηελ εξγαδφκελε-ζχκα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, δελ πξέπεη λα 

αγλννχληαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ μππλά ε παξαβίαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ρψξνπ θαη ηεο 

πξνζσπηθήο αμηνπξέπεηαο. Ζ πξνζβνιή, ν θφβνο, ε ελνρή, ε ληξνπή, ε ακεραλία θαη 

ην άγρνο είλαη ζπλαηζζήκαηα πνπ αλ βηψλνληαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, εηδηθά ζε 

ζπρλή βάζε, ηνλ κεηαβάιινπλ ζε ερζξηθφ πεδίν ζπγθξνχζεσλ.   

Σχκθσλα θαη κε ηελ Δπηηξνπή Ίζσλ Δπθαηξηψλ θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

ηεο ΔΔ (2008), ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ην άηνκν πνπ έρεη ππνζηεί 

ζεμνπαιηθή παξελφριεζε, αλ αθφκε βξίζθεηαη ζην παξελνριεηηθφ πεξηβάιινλ είλαη: 

 

 Άκεζε ζπδήηεζε/εθκπζηήξεπζε ηεο δπζάξεζηεο ζπκπεξηθνξάο ζε έλα 

θίιν/έκπηζην ζπλάδειθν, έηζη ψζηε λα ππάξρεη θαη δπλαηφηεηα καξηπξίαο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απνθαζηζηεί ε θαηαγγειία ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Ζ απνκφλσζε ιφγσ 

ληξνπήο ή θφβνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί νιέζξηα. 

 Ξεθάζαξε θαη απνθαζηζηηθή ιεθηηθή δήισζε ηεο ελφριεζεο/άξλεζεο ζηνλ 

δξάζηε. Ζ δπλακηθή γιψζζα ηνπ ζψκαηνο είλαη ζεκαληηθή: επζπηελήο ζηάζε, 

νπηηθή επαθή, ηήξεζε απφζηαζεο αζθαιείαο θαη απνθπγή ζπκβηβαζηηθψλ 



85 
 

ρεηξνλνκηψλ. Μπνξεί λα γίλεη θαη γξαπηή δήισζε, αλ ππάξμεη αδπλακία άκεζεο 

αληίδξαζεο, ζηελ νπνία φκσο πξέπεη λα γίλεη πξνζεθηηθή επηινγή ησλ ιέμεσλ-

εθθξάζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 Ζ ζπζηεκαηηθή ηήξεζε ελφο εκεξνινγίνπ θαηαγξαθήο, αλ ε παξελφριεζε 

ζπλερηζηεί, ζα θαλεί εμαηξεηηθά ρξήζηκε ζην ζχκα, θαζψο νη ιεπηνκέξεηεο ηεο 

πξνζβιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία (Ταηά-Αξζέι, 2011). 

 Ζ άκεζε ελεκέξσζε ηνπ ακέζσο αλψηεξνπ δηνηθεηηθνχ πξντζηακέλνπ, 

δηεπζπληή, ηκεκαηάξρε πξνζσπηθνχ ή εθπξνζψπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ελδερνκέλσο θαη κε ηελ παξνπζία θαη αθφκε ελφο πξνζψπνπ.  

 Ζ πιήξεο ελεκέξσζε γηα ηε λνκνζεηεκέλε απαγφξεπζε ηεο ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ηα γεληθφηεξα δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε 

ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. 

 Ζ ζθαηξηθή ελεκέξσζε γηα φινπο ηνπο θνξείο πνπ κπνξεί λα απεπζπλζεί ην 

ζχκα. Οη αξκνδηφηεξνη θνξείο πνπ κπνξνχλ λα δερζνχλ θαη λα δηεξεπλήζνπλ 

θαηαγγειίεο εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ή ηνλ δεκφζην ηνκέα είλαη: ην Σψκα 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ν Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, νη Με Κπβεξλεηηθνί 

Οξγαληζκνί θαη  ηα Σπκβνπιεπηηθά Κέληξα, θαζψο θαη ε δεκφζηα δηνίθεζε, νη 

δηθεγφξνη θαη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ζσκαηεία. Τέινο, άηνκα πνπ 

έρνπλ δερζεί παξελφριεζε ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ 

αλψλπκα θαη ζηελ ηειεθσληθή γξακκή SOS 15900 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ. 

 Ζ ιήςε ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο, αλ ην ζχκα δελ κπνξεί λα αληηδξάζεη δπλακηθά θαη λα αληέμεη 

ηελ πηεζηηθή θαηάζηαζε ή αλ ππνθέξεη απφ ζπκπηψκαηα κειαγρνιίαο, άγρνπο 

θαη αλεζπρίαο. 
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5.2. Ο ξόινο ησλ εξγνδνηώλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ νξγαλώζεσλ ζηελ 

πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο ζην ρώξν εξγαζίαο 

Οη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ρσξίο ακθηβνιία απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν βήκα 

πξνο έλαλ εξγαζηαθφ ρψξν πγηή, απαιιαγκέλν απφ ζηεξεφηππα, φπνπ θπξηαξρεί ε ίζε 

κεηαρείξηζε κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. Ζ επξσπατθή θαη ε ειιεληθή λνκνζεζία έρνπλ 

πιένλ νξίζεη φηη ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ζην ρψξν εξγαζίαο είλαη παξάλνκε. 

Όκσο φπσο ζπκβαίλεη ζπρλά, νη λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη νη λνκηθέο 

δηαδηθαζίεο ελεξγνπνηνχληαη φηαλ ήδε έρεη εθδεισζεί ε πξνζβιεηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Ζ ζεζκνζέηεζε πνιηηηθήο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, ζα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δελ ζα ηελ αλέρεηαη, θαζψο σο ζεκαληηθφηεξε 

παξάκεηξνο γηα ηελ εκθάληζή ηεο αλαδεηθλχεηαη ε αλνρή ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο. Όζν πην αλεθηηθφ είλαη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ηφζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε εμάπισζε ηνπ θαηλνκέλνπ  (European Commission, 1998). 

Όπσο αλαθέξεηαη ζην Δγρεηξίδην Σπκβνπιεπηηθήο γηα ηε Σεμνπαιηθή 

Παξελφριεζε ζην Φψξν Δξγαζίαο (2011), γηα ηελ εγθαζίδξπζε κηαο δηαθνξεηηθήο 

εξγαζηαθήο θνπιηνχξαο, απαξαίηεην είλαη έλα κνληέιν πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο 

πνπ ζα δξα ζε ηξία επίπεδα:   

Τελ πξσηνγελή πξόιεςε, πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε 

ηεο δηνίθεζεο, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη φισλ ησλ κειψλ ηνπ θνξέα/νξγαληζκνχ κέζσ 

εκεξίδσλ, ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ, αθηζψλ θ.α. 

Ζ νξγαλσκέλε πξφιεςε δίρσο ακθηβνιία ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε εθζηξαηείεο 

ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, ζε ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ή 

αθφκε θαη ζε εθπαίδεπζε κε ηερληθέο ιεθηηθήο απηνάκπλαο θαη ελζάξξπλζεο ηεο 

ειεχζεξεο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηφκνπ (Αλησλίνπ, 2008).  

Ζ δηαζθάιηζε ελφο πγηνχο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, απαιιαγκέλνπ απφ 

πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, νθείιεη λα είλαη κέιεκα θάζε 

επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ. Έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν ππάξρνπλ θηιηθέο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηνπο ππαιιήινπο θπζηθά θαη είλαη πην απνδνηηθφ, επράξηζην θαη 

επηζπκεηφ. Θα πξέπεη λα γίλεηαη θαηαλνεηή φκσο ε δηάθξηζε αλάκεζα ζε κία θηιηθή 

ζπκπεξηθνξά, πνπ είλαη εππξφζδεθηε, επηζπκεηή θαη θπξίσο ακνηβαία θαη ζε κία 
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αλεπηζχκεηε, κε εππξφζδεθηε θαη θπξίσο κνλνκεξή ζπκπεξηθνξά, πνπ αλ 

ηαπηφρξνλα ζίγεη ηελ αμηνπξέπεηα ελφο αηφκνπ, ζπληζηά ζεμνπαιηθή παξελφριεζε. 

 Οη δηεπζπληέο θαη νη εθπξφζσπνί ηνπο ππνρξενχληαη λα πξνζηαηεχνπλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο ή εθπαηδεπφκελνπο απφ θάζε πξάμε παξελφριεζεο ή δπζρεξνχο 

κεηαρείξηζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Ο εξγνδφηεο έρεη ηε λνκηθή επζχλε λα απνηξέπεη 

ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ε επζχλε απηή ζπλδέεηαη ηφζν 

κε ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, δειαδή ηηο ζρέζεηο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη δηνίθεζεο, φζν θαη κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, 

δειαδή θαη ηηο ζρέζεηο κε πειάηεο, πξνκεζεπηέο θαη εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 

(Αξηηλνπνχινπ & Παπαζενδψξνπ, 2006).  

Δίλαη πηζαλφ βέβαηα ν εξγνδφηεο λα κελ αληηιακβάλεηαη ηε ζεμνπαιηθή 

παξελφριεζε σο δήηεκα πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη κεηαρείξηζεο, αιιά σο 

πξνζσπηθή ππφζεζε, ζηελ νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα επέκβεη ε δηνίθεζε ή αθφκε, πσο 

δελ είλαη απαξαίηεηε ε ζέζπηζε εηδηθψλ εηαηξηθψλ θαλφλσλ, αθνχ ηα φπνηα 

πξνβιήκαηα πξνθχςνπλ, κπνξνχλ λα επηιπζνχλ θηιηθά.  

Ο εξγνδφηεο, είηε πξφθεηηαη γηα ηδηψηε, είηε γηα ην Γεκφζην, νθείιεη λα γλσξίδεη 

θαη λα απνδερζεί ηελ πνηληθή επζχλε θαη ππνρξέσζε πνπ απνδίδεηαη κε ην 

Ν.3896/2010 γηα εμαζθάιηζε αξκνληθνχ, πγηνχο θαη αζθαινχο εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο. Αλ ινηπφλ, πεξηέιζεη ζε γλψζε ηεο δηνίθεζεο, πεξηζηαηηθφ 

εθδήισζεο αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, νθείιεη λα ην εμεηάζεη 

θαη λα ελεξγήζεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν γηα ηελ παχζε θαη κε επαλάιεςε ηεο 

παξελφριεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ άξζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, ν 

εξγνδφηεο πξέπεη λα γλσξίδεη φηη αλ αγλνήζεη ή ππνβαζκίζεη ην πξφβιεκα, επηθέξεη 

θφζηνο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ελδέρεηαη λα ζεσξεζεί ζπλππεχζπλνο εμ νινθιήξνπ 

κε ην πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν ηεο απαγνξεπηηθήο πξάμεο. Ζ επηβνιή 

απζηεξφηεξσλ πξνζηίκσλ θαη πνηλψλ ζε πεξίπησζε παξαβηάζεσλ, ζίγνπξα ζα 

απνηειέζεη μεθάζαξε δήισζε γηα ηε κεδεληθή αλνρή ζε θαηλφκελα βίαο θαηά ησλ 

γπλαηθψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

Ζ δεπηεξνγελήο πξόιεςε επνκέλσο, ζηνρεχεη ζηελ παχζε θαη κε επαλάιεςε 

εθδήισζεο πεξηζηαηηθνχ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζηνπο θφιπνπο ηνπ 

θνξέα/νξγαληζκνχ, κέζσ ηεο γλσζηνπνίεζεο ησλ θπξψζεσλ-πνηλψλ πνπ 

επηβάιινληαη γηα αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξέο, ηεο πεξηγξαθήο ησλ δηαδηθαζηψλ 
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ππνβνιήο θαη εμέηαζεο θαηαγγειηψλ θαη ηεο ζαθνχο δηαθήξπμεο φηη ζα απνηξαπεί 

νπνηαδήπνηε κνξθή δπζκελνχο κεηαρείξηζεο ζχκαηνο ή κάξηπξα. 

Ζ πηνζέηεζε ελφο θψδηθα ζπκπεξηθνξάο, κηαο γξαπηήο νδεγίαο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο ζα ζπκβάιιεη 

απνθαζηζηηθά ζηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, φπσο 

αλαθέξεηαη θαη ζην Δγρεηξίδην Σπκβνπιεπηηθήο γηα ηε Σεμνπαιηθή Παξελφριεζε ζην 

Φψξν Δξγαζίαο (2011). Σηνλ ελ ιφγσ θψδηθα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη: 

 Ο νξηζκφο ηνπ Ν.3896/2010 γηα ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε. Θα 

πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

εθδεισζεί ε παξελφριεζε, γηα λα κελ ππάξρνπλ παξαλνήζεηο θαη ακθηβνιίεο. 

 Ζ ξεηή απαγφξεπζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη δήισζε φηη δελ ζα γίλνπλ αλεθηά 

ζην ρψξν εξγαζίαο θαηλφκελα παξελφριεζεο. 

 Ζ εμήγεζε ησλ άκεζσλ θπξψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απφιπζεο 

φζσλ θξηζνχλ έλνρνη, αιιά θαη ησλ απζηεξψλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ πνπ ζα 

επηβιεζνχλ ζε φζνπο/εο ελζαξξχλνπλ ζεμνπαιηθή παξελφριεζε (Άξζξν 16, 

Ν.3896/2010). 

 Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή νιφθιεξεο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο θαη εμέηαζεο 

θαηαγγειηψλ. Ψθέιηκν είλαη λα έρεη νξηζηεί ζπγθεθξηκέλν άηνκν κε εηδηθέο 

δεμηφηεηεο, θχξνο θαη θνηλή απνδνρή, σο απνδέθηεο ησλ θαηαγγειηψλ. Οη 

εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ην άηνκν απηφ ζα ελεξγήζεη κε 

πιήξε ερεκχζεηα, αληηθεηκεληθφηεηα θαη επαηζζεζία θαη ζα εμεηάζεη φιεο ηηο 

φςεηο θαη ιεπηνκέξεηεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ. 

 Ζ ξεηή δέζκεπζε φηη φιεο νη θαηαγγειίεο θαη νη καξηπξίεο ζα παξακείλνπλ 

εκπηζηεπηηθέο θαη ζα ηπγράλνπλ δηαθξηηηθνχ ρεηξηζκνχ. 

 Ζ ζαθήο δηαθήξπμε φηη δελ ζα επηηξαπεί ε άκεζε ή έκκεζε δπζκελήο 

κεηαρείξηζε νπνηνπδήπνηε επεηδή απέθξνπζε, θαηήγγεηιε, έδσζε καξηπξία ή 

κε άιιν ηξφπν ζπλέβαιε ζηε δηεξεχλεζε θαηαγγειίαο ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο. 

 Ζ ιήςε πεηζαξρηθψλ κέηξσλ, κε απνθιεηνκέλεο θαη ηεο απφιπζεο εάλ 

εμαθξηβσζεί φηη ε θαηαγγειία ήηαλ εθ πξνζέζεσο θαθφπηζηε. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαξηηζηνχλ πξψηα ηα άηνκα πνπ ζα αλαιάβνπλ θαζήθνληα 

ιήςεο θαη εμέηαζεο θαηαγγειηψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηε λνκηθή 
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βάζε ηεο εηαηξηθήο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, κεηά ηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε, πνπ ρξεηάδεηαη λα ιάβνπλ θαη απηά κηα εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε θαη κεηά ην 

ππφινηπν πξνζσπηθφ. Σην πιαίζην απηφ ζα σθεινχζε θαη ε απνηειεζκαηηθή 

γλσζηνπνίεζε ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ αμηψλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ 

νξγαληζκνχ (πρ κέζσ δηαλνκήο εγρεηξηδίσλ, ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ, ζπρλψλ 

ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ θ.α.).  

Σηα κέηξα δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ηέινο, νη δηαδηθαζίεο επηινγήο πξνζσπηθνχ, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ εθηφο απφ ην 

πιήξεο βηνγξαθηθφ θαη ηελ ζπλέληεπμε ηνπ ππνςεθίνπ, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

ζπγθεληξψλνληαη θαη άιια ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ πξνεγνχκελνπο εξγνδφηεο. 

       Ο ζπλάδειθνη εξγαδφκελνη/εο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ θαη εθείλνη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε 

είλαη έλα κε αλεθηφ θαηλφκελν. Μέζσ ζπλερνχο ελεκέξσζεο ζα κπνξνχλ λα 

αλαγλσξίζνπλ ηα δηαθνξεηηθά είδε ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο θαη έηζη λα 

απνθχγνπλ ζπκπεξηθνξέο θαη πξάμεηο πνπ δχλαηαη λα πξνζβάιινπλ ηελ αμηνπξέπεηα 

θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα άιισλ ζπλαδέιθσλ. Δπηπιένλ, αλ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή 

ηνπο ή ππνςηάδνληαη αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ζπλαδέιθνπ, κπνξνχλ λα 

θαηαζηήζνπλ ζαθέο φηη ηελ απνξξίπηνπλ, λα πξνζπαζήζνπλ λα ηελ απνζαξξχλνπλ ή 

λα ηελ αλαθέξνπλ ζηελ θαηάιιειε πεγή. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή επίζεο ε ζηήξημε 

πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζε ζπλαδέιθνπο πνπ πθίζηαληαη παξελνριεηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ ππνβνιή θαηαγγειίαο (Αξηηλνπνχινπ 

& Παπαζενδψξνπ, 2006). 

Οη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο κπνξνχλ θη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο λα έρνπλ 

θξίζηκν ξφιν ζηελ θαηαζηνιή πεξηζηαηηθψλ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. Καη‟ αξρήλ 

νθείινπλ λα θαηαξηίζνπλ θάπνηα ζηειέρε ηνπο ζε φια ηα λνκηθά, ζεζκηθά θαη 

θνηλσληθά δεηήκαηα πνπ πεξηθιείεη ην θαηλφκελν, πξνθεηκέλνπ λα πεηζζνχλ ηα κέιε 

ηνπο φηη κπνξνχλ λα ιάβνπλ ζνβαξή, αμηφπηζηε, ερέκπζε θαη κεζνδηθή δηαρείξηζε ηεο 

θαηαγγειίαο. Σην πιαίζην απηφ ζα είλαη ρξήζηκε θαη ε πεξηνδηθή ελεκέξσζε ησλ 

κειψλ γηα ην ζέκα. Οη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπληνλίδνπλ ηε δξάζε ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνπλ ηα κέιε φρη κφλν γηα ηα 

δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην  Ν.3896/2010, αιιά θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηελ επίιπζε ησλ παξαβηάζεσλ, ην ξφιν ηνπ Σπλεγφξνπ ηνπ 
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Πνιίηε, αιιά θαη ηε δηαδηθαζία εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ (Φίηζηνπ,  

2011). Σε εξγνδνηηθφ επίπεδν, ε δηεθδίθεζε ηεο αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ θαη 

επζπλψλ, ε δηαζθάιηζε ηεο έθδνζεο ελφο εηαηξηθνχ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο, ε 

θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε ζηειερψλ ζην ρεηξηζκφ ηνπ επαίζζεηνπ απηνχ ζέκαηνο 

είλαη παξεκβάζεηο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, πνπ κπνξνχλ λα σθειήζνπλ 

ζεκαληηθά (Πειαβάθε & Γηνκήδνπο, 2007). Τέινο, δελ ζα πξέπεη λα παξαιείπεηαη ε 

ελεκέξσζε ησλ κειψλ πσο ε λνκηθή ππνζηήξημε ησλ ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο είλαη δηθαίσκα πιένλ ησλ νξγαλψζεσλ: ‘λνκηθά πξόζσπα θαη ελώζεηο 

πνπ δηθαηνινγνύλ ζρεηηθό έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξνύλ θαηόπηλ ζπλαίλεζεο ηνπ 

ζηγόκελνπ λα αζθνύλ ζην όλνκά ηνπ  πξνζθπγή ή λα παξεκβαίλνπλ πξνο ππεξάζπηζή 

ηνπ ελώπηνλ ησλ αξκόδησλ δηνηθεηηθώλ θαη δηθαζηηθώλ αξρώλ’ (Άξζξν 22, 

3896/2010).  

Σε θάζε πεξίπησζε ε αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθή, νθείιεη λα είλαη πνιχπιεπξε θαη λα 

πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ηαθηηθψλ πνπ ζα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ θάζε κνξθή 

βίαο. Υπφ απηή ηελ έλλνηα, νη πνιηηηθέο πξφιεςεο ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλνπλ 

πνηθίινπο ηχπνπο αληίδξαζεο θαη λα κπνξνχλ λα ελεξγνπνηνχλ πνιινχο κεραληζκνχο 

ηαπηφρξνλα (Αξηηλνπνχινπ & Παπαζενδψξνπ, 2006).  

Ζ ηξηηνγελήο πξόιεςε ζηνρεχεη ζηελ κείσζε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ηα ζχκαηα κέζσ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο, 

ζηελ πξνζπάζεηα αλεχξεζεο ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο ιχζεο γηα απηά θαη ζηελ 

επαλαθνξά ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο ιεηηνπξγίαο θαη επαλέληαμε ηνπο ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. Ζ ζπκβνπιεπηηθή νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλαο ζχκβνπινο 

ζπλεξγάδεηαη κε ζπκβνπιεπφκελνπο κε απψηεξν ζηφρν ηελ απνζαθήληζε, 

πξνζδηνξηζκφ θαη εθαξκνγή απνθάζεσλ θαζψο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε απηέο. 

Ζ ζπκβνπιεπηηθή εμεηάδεη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ κε άιινπο ξφινπο ζηε 

δσή (Amundson et al., 2008). 

Ο ξφινο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ δερζεί 

ζεμνπαιηθή παξελφριεζε είλαη θαζνξηζηηθφο θαη ζεκαληηθφο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ ζπκβνπιεπηηθή ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο ζε γπλαίθεο-ζχκαηα 

πνπ έρνπλ ππνζηεί ζεμνπαιηθή παξελφριεζε, αιιά θαη νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή 

έκθπιεο βίαο, ζηνρεχεη ζηελ ελδπλάκσζε θαη ζηήξημε ησλ γπλαηθψλ απηψλ. Ζ 
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ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε ζηφρν δελ έρεη κφλν λα βνεζήζεη θαη λα ζηεξίμεη ηε 

γπλαίθα-ζχκα λα „ζηαζεί ζηα πφδηα ηεο‟ θαη λα δηεθδηθήζεη ηα δηθαηψκαηά ηεο. Ζ 

ζπκβνπιεπηηθή ζχκθσλα κε ηνλ Hopson (1982), νξίδεηαη σο ‘ε βνήζεηα πνπ 

πξνζθέξεηαη πξνο ην άηνκν ώζηε λα κπνξέζεη λα βνεζήζεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη λα 

δηαθξίλεη ηελ αληίιεςε πνπ έρεη γηα ηε δσή ηνπ. Να δηεπθξηλίζεη θαη λα δηεξεπλήζεη, 

δειαδή, από κόλν ηνπ ην πξόβιεκα θαη ηηο ζπγθξνύζεηο πνπ αληηκεησπίδεη. Να 

αλαθαιύςεη ηηο δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο πνπ ηνπ αλνίγνληαη σο πξνο ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα πάξεη ηηο ηειηθέο απνθάζεηο όζνλ αθνξά ηηο 

πξάμεηο ηνπ’.  Μέζσ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο ινηπφλ, ζε έλα πεξηβάιινλ 

αζθάιεηαο θαη ερεκχζεηαο, ε γπλαίθα ζχκα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ζα 

ελζαξξπλζεί λα εθθξάζεη ηνπο θφβνπο θαη ηα πξνβιήκαηά ηεο, λα αλαθαιχςεη 

άγλσζηεο πηπρέο ηνπ εαπηνχ ηεο θαη σο απνηέιεζκα ζα κπνξέζεη λα ιάβεη ηηο ζσζηέο 

θαη θαηάιιειεο γηα ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή ηεο πγεία απνθάζεηο. Ζ πξνζέγγηζε ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο αθνξά ην άηνκν θαη ην θνηλσληθό θαη ζπλαηζζεκαηηθό πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν δεη, κε ζηόρν λα γίλεη έλα ςπρνινγηθά ώξηκν άηνκν. Πξόθεηηαη γηα κηα 

ζεξαπεπηηθή ζπδήηεζε κεηαμύ δύν αηόκσλ, πνπ δηεμάγεηαη ζε έλα πεξηβάιινλ 

ζεξαπεπηηθήο ζπκκαρίαο, γηα κηα πξνζπάζεηα λα ππνζηεξηρζεί ην άηνκν ώζηε λα 

επηιύζεη ην πξόβιεκά ηνπ, κε ηαπηόρξνλε κείσζε ηεο δηάξθεηάο ηνπ, αιιά θαη κε 

παξάιιειε ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, θνηλσληθνύ θαη ζπλαηζζεκαηηθνύ 

(Burnard, 1995). Απνβιέπεη, επηπξφζζεηα, ζηελ ππνζηήξημε ησλ γπλαηθψλ-ζπκάησλ 

θαη ζηελ ηφλσζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο, ζηελ απφθηεζε απηνεθηίκεζεο θαη 

απηνζεβαζκνχ, ζηνλ απφ θνηλνχ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπο, θαη 

ελδερνκέλσο κέζα απφ απηή ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία λα γίλνπλ νη ίδηεο 

„πξέζβεηξεο‟ βνεζείαο θαη πξνζηαζίαο θαη άιισλ ελ δπλάκεη ζπκάησλ.  

 Σηελ ζχγρξνλε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, έλα ζεκαληηθά κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

γπλαηθψλ-ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο πξνζπαζνχλ λα αγλνήζνπλ ηελ 

παξελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ δξάζηε, δελ κνηξάδνληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη δελ 

επηζπκνχλ λα αλαθέξνπλ ην πεξηζηαηηθφ απεηιεηηθήο θαηάζηαζεο πνπ βίσζαλ ζε 

άιια πξφζσπα, εηδηθά ζε θάπνην ζχκβνπιν, θαζψο ληψζνπλ άβνια, αηζζάλνληαη 

ληξνπή θαη θφβν. Ζ αλεξγία, νη αλεπαξθείο κηζζνί θαη νη ξπζκνί εξγαζίαο απνηεινχλ 

γφληκν έδαθνο γηα εθβηαζκνχο απφ ηνλ «ηζρπξφ» δξάζηε, κε απνηέιεζκα ηα ζχκαηα 

λα δηζηάδνπλ λα πξνβνχλ ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο θαη λα δεκνζηνπνηήζνπλ ηε 

παξελνριεηηθή ζπκπεξηθνξά. Έηζη, θηλνχληαη ζην παξαζθήλην θαη δελ πξνβαίλνπλ ζε 
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δξαζηηθέο πξάμεηο, φπσο θαηαγγειία ή αλαθνξά ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη αλαδήηεζε 

βνήζεηαο απφ εηδηθφ ζχκβνπιν. Πνιιέο θνξέο θαη νη ίδηεο νη γπλαίθεο δε 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο, απνδίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

δξάζηε ζην ραξαθηήξα ηνπ ή θαη ζηελ θνηλσληθή θαη εξγαζηαθή θπξηαξρία ηνπ 

άλδξα. 

Τν θαηλφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο ησλ γπλαηθψλ ζην ρψξν εξγαζίαο 

ζεσξείηαη κέρξη θαη ζήκεξα έλα ζέκα „ηακπνχ‟, ην νπνίν πξνζπαζνχλ ηα ζχκαηα λα 

απνθξχςνπλ. Τν γεγνλφο απηφ απνηειεί αηηία ψζηε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

γπλαηθψλ απηψλ λα κελ αλαδεηά ηε βνήζεηα εηδηθνχ γηα παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο 

ππνζηήξημεο. Τα παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαη θαη ζηελ παξνχζα πνζνηηθή έξεπλα, ε 

νπνία αλέδεημε φηη απφ ην πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο πνπ είραλ παξελνριεζεί (24%), 

θακία γπλαίθα ζχκα δελ πξνέβε ζηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ εηδηθφ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παξελνριεηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ δέρζεθε. Αλαθνξηθά κε ηελ 

εξψηεζε πνπ ηνπο ηέζεθε «Πνηνη είλαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξείηαη φηη δελ 

ρξεηαζηήθαηε ηε βνήζεηα εηδηθνχ», νη απαληήζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ είλαη νη εμήο :α) 

είρα ππνζηήξημε από ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, β) ην ρεηξίζηεθα κόλε κνπ, γ) δελ 

ήζεια λα πάξεη δηαζηάζεηο ην ζέκα, δ) ε παξελόριεζε δηήξθεζε γηα κηθξό ρξνληθό 

δηάζηεκα, ε) παξαηηήζεθα  θαη δελ ρξεηάζηεθα ηελ βνήζεηα εηδηθνύ, ζη) έιιεηςε 

νηθνλνκηθώλ δπλαηνηήησλ, δ) δελ ην ζεώξεζα ζεκαληηθό θαη ε) είρα αξθεηό ζάξξνο, 

δύλακε θαη έληνλε πξνζσπηθόηεηα λα ην δηαρεηξηζηώ. Σηελ πεξίπησζε πνπ 

απνθαζίζνπλ λα „ζπάζνπλ ηελ ζησπή ηνπο‟ θαη λα αλαθέξνπλ ηελ πξνζσπηθή 

ζηξεζζνγφλν εκπεηξία ηνπο, ηα άηνκα ηνπ θηιηθνχ ή νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο 

απνηεινχλ θπξίσο ηα πξφζσπα, ζηα νπνία ίζσο αλαθέξνπλ ηα πεξηζηαηηθά 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. Οη ζπκβνπιέο πνπ δίλνληαη αβίαζηα θαη θαινπξναίξεηα 

απφ ην θηιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ φκσο ζε θακία πεξίπησζε δελ 

ππνθαζηζηνχλ ηε ζεκαζία θαη ηε ζεξαπεπηηθή βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη ε 

ζπκβνπιεπηηθή. 

Γηα λα είλαη φκσο σθέιηκε, απνηειεζκαηηθή θαη επηηπρεκέλε ε ζπκβνπιεπηηθή 

δηαδηθαζία, ρξεηάδεηαη πξψηηζηα νη ζχκβνπινη λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα 

φιεο ηηο λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηηο εμειίμεηο γηα ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ, 

θαζψο θαη λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηε βία πνπ πθίζηαληαη νη γπλαίθεο ζε φιεο 

ηηο κνξθέο. Δπηπιένλ, ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπίδνπλ ηζφηηκα θαη κε ζεβαζκφ ηε 

γπλαίθα θαη φρη απιά απφ ηε ζέζε ηεο απζεληίαο θαη λα εξγάδνληαη καδί, αξκνληθά 
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γηα ηε επίηεπμε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο ιχζεο ζην πξφβιεκά ηεο, αιιά θαη σο 

κνλαδηθή πεξίπησζε, αθνχ ε εκπεηξία θάζε γπλαίθαο είλαη μερσξηζηή θαη ρξήδεη 

εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο. Δπηπιένλ, ν ζχκβνπινο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη 

δεμηφηεηεο φπσο ελζπλαίζζεζε, γλεζηφηεηα, απζεληηθφηεηα, ζεβαζκφ θαη απνδνρή 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, εξρφκελνο ζε επαθή κε ηε γπλαίθα- ζχκα. Δίλαη ζεκαληηθφ ζε 

απηφ ην ζεκείν λα αλαθεξζεί, φηη ε γπλαίθα ζπκβνπιεπφκελε έρεη ηε δπλαηφηεηα 

αμηνπνίεζεο φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηεο παξέρεη ν ζχκβνπινο κε ηνλ 

ηξφπν πνπ ζεσξεί εθείλε θαηαιιειφηεξν γηα ηε δηθή ηεο πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή εμέιημε. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

 

ΡΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΔΛΚΕΤΘ ΣΘ 

ΣΥΜΒΟΤΛΕΤΣΛΚΘ   ΚΑΛ ΣΟΝ 

ΡΡΟΑΝΑΣΟΛΛΜΟ (Ρ.Ε.ΣΥ.Ρ.) 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΜΤΣΛΛΘΝΘ 

Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2014-15 

 

 

 ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

τα πλαίςια εκπόνθςθσ πτυχιακισ εργαςίασ με κζμα “Το φαινόμενο τησ 

ςεξουαλικήσ παρενόχληςησ των γυναικών ςτον εργαςιακό χώρο ςτη 

ςφγχρονη ελληνική πραγματικότητα και ςυμβουλευτική παρέμβαςη”, 

διεξάγεται ποςοτικι ζρευνα ςτθν οποία κα επικυμοφςαμε να 

ςυμμετζχετε με τθ ςυμπλιρωςθ του παρακάτω ερωτθματολογίου. Θ 

ςυμμετοχι ςασ ςε αυτι τθ διαδικαςία είναι ανϊνυμθ και οι απαντιςεισ 

ςασ κα χρθςιμοποιθκοφν αποκλειςτικά για ερευνθτικοφσ λόγουσ. 

Ευχαριςτοφμε πολφ για τθν ςυνεργαςία. 

Μαργαρίτθ Νότα, Σρίγκα Χριςτίνα, Χίου Μιχαλίτςα  
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Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΘΜΟΓΑΦΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

 

Α1. Σε ποια θλικιακι κατθγορία ανικετε; 

1. 18-23 ετϊν 

2. 24-28 ετϊν 

3. 29-33 ετϊν 

4. 34-38 ετϊν 

5. 39-45 ετϊν 

6. 46 ετϊν και πάνω 

Α2. Ροια είναι θ οικογενειακι ςασ κατάςταςθ; 

1. Ζγγαμθ 

2. Άγαμθ 

3. υμβίωςθ με ι χωρίσ ςφμφωνο 

4. Διαηευγμζνθ 

5. ε διάςταςθ 

6. Χιρα 

7. Κάτι άλλο. Αναφζρετε τι……………………………………. 

Α3. Ροιο είναι το ανϊτερο επίπεδο εκπαίδευςθσ που ζχετε ολοκλθρϊςει; 

1. Δθμοτικό 

2. Γυμνάςιο 

3. Λφκειο *Γενικό, Ενιαίο ι Επαγγελματικό Λφκειο (ΣΕΛ, ΣΕΕ, Πολυκλαδικό), 

Επαγγελματικι χολι (ΕΠΑ), Σεχνικι Επαγγελματικι χολι (ΣΕ)+ 

4. Μεταλυκειακι εκπαίδευςθ (ΛΕΚ/Λοιπζσ χολζσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ)  

5. ΑΕΛ/ΣΕΛ/Ελλθνικό Ανοιχτό Πανεπιςτιμιο (ΕΑΠ)/Λοιπζσ Ανϊτερεσ χολζσ 

6. Μεταπτυχιακό (MSc., MBA) 

7. Διδακτορικό (Ph.D.) 

8. Κάτι άλλο. Αναφζρετε τι……………………………………. 

Α4. Ροια είναι θ παροφςα εργαςιακι ςασ κατάςταςθ; 

1. Δθμόςιοσ υπάλλθλοσ 

2. Λδιωτικόσ υπάλλθλοσ με ςφμβαςθ αορίςτου χρόνου 

3. Λδιωτικόσ υπάλλθλοσ με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου 

4. Εργαηόμενοσ χωρίσ ςφμβαςθ 

5. Ελεφκεροσ επαγγελματίασ (με ι χωρίσ προςωπικό) 

6. Άλλου τφπου εργαςιακι ςχζςθ (πρόγραμμα κοινωφελοφσ 

εργαςίασ/πρόγραμμα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ voucher κ.α.) 
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7. Αγρότθσ 

8. Άνεργοσ 

9. Κάτι άλλο. Αναφζρετε τι……………………………………. 

Α5. Ρϊσ χαρακτθρίηεται θ περιοχι που κατοικείτε; 

1. Αγροτικι (ζωσ 2.000 κάτοικοι) 

2. Θμιαςτικι (2.000-10.000 κάτοικοι) 

3. Αςτικι (πάνω από 10.000 κάτοικοι) 

 

 

Β. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΘ ΕΜΡΕΙΙΑ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΘΣ 

ΡΑΕΝΟΧΛΘΣΘΣ ΣΤΟΝ ΕΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΟ 

Β1. Ζχετε υποςτεί πρόςφατα ι παλαιότερα ςεξουαλικι παρενόχλθςθ ςτο 

χϊρο εργαςίασ ςασ; 

1. Ναι 

2. Όχι (Πιγαινε ςτθν ερϊτθςθ Γ1). 

Β2. Σθμειϊςτε τθ μορφι παρενοχλθτικισ ςυμπεριφοράσ που δεχκικατε 

(Μπορείτε να επιλζξετε πάνω από μία απάντθςθ). 

1. Απρεπι αςτεία, ςχόλια, ςυηθτιςεισ που ςασ ζκαναν να αιςκανκείτε άβολα 

2. Άςεμνα/ανεπικφμθτα ςχόλια για τθν εξωτερικι ςασ εμφάνιςθ (ςϊμα, ροφχα, 

μακιγιάη, κ.α.) 

3. Απρεπι ςχόλια/αναρτιςεισ για το άτομό ςασ ςε κοινωνικά δίκτυα 

4. Ανεπικφμθτα αγγίγματα, χάδια, αγκαλιζσ, φιλιά, χειρονομίεσ, ιχοι που ςασ 

ζφεραν ςε δφςκολθ κζςθ 

5. Προκλθτικό βλζμμα που ςασ ζκανε να αιςκανκείτε άβολα 

6. Προκλθτικι επίδειξθ ςθμείων ςϊματόσ του/τθσ 

7. Προςωπικζσ ερωτιςεισ που αφοροφν ςτθν ιδιωτικι/ςεξουαλικι ςασ ηωι 

8. Ακατάλλθλεσ προςκλιςεισ-φορτικζσ πιζςεισ για ραντεβοφ εκτόσ εργαςιακοφ 

χϊρου 

9. Ανεπικφμθτεσ και επίμονεσ κλιςεισ/sms/e-mail που ςασ ζφεραν ςε δφςκολθ 

κζςθ 

10. Προβολι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ (video, φωτογραφίεσ, αφίςεσ, 

τραγοφδια) με άςεμνο/πορνογραφικό περιεχόμενο 

11. Αφθγιςεισ-περιγραφζσ προςωπικϊν εμπειριϊν από μζρουσ του/τθσ που ςασ 

ζφεραν ςε δφςκολθ κζςθ 

12. Παραβίαςθ ιδιωτικοφ χϊρου 
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13. Άςκθςθ πίεςθσ για ςεξουαλικι ςυνεφρεςθ 

14. Ανικικεσ προτάςεισ για ευνοϊκότερθ μεταχείριςθ με ανταλλάγματα 

(προαγωγι, δϊρα, αφξθςθ μιςκοφ, κα) 

15. Απειλζσ-εκβιαςμοί για δυςχερι μεταχείριςθ ςε περίπτωςθ απόρριψθσ 

(απόλυςθ, διαςυρμόσ, κα) 

16. Απόπειρα βιαςμοφ 

17. Κάτι άλλο. Αναφζρετε τι………………………………………………………………………………… 

 

Β3. Ροιο είναι το χρονικό διάςτθμα που εργάηεςτε ι εργαηόςαςταν  ςτθν 

επιχείρθςθ/φορζα/οργανιςμό όπου ζλαβε χϊρα το περιςτατικό; 

1. 0- 6 μινεσ 

2. 7- 12 μινεσ 

3. 1- 2 χρόνια 

4. 2+- 5 χρόνια 

5. 5+-10 χρόνια 

6. 10+-15 χρόνια 

7. 15+-20 χρόνια 

8. 20 χρόνια και πάνω 

Β4. Φορζσ που ζλαβε χϊρα θ παρενοχλθτικι ςυμπεριφορά από το ίδιο 

άτομο; 

1. 1 φορά 

2. 2 φορζσ 

3. 3 φορζσ 

4. 4 φορζσ 

5. 5 φορζσ 

6. 6 φορζσ 

7. 7 φορζσ 

8. 8 φορζσ 

9. 9 φορζσ 

10.  10+ φορζσ 

11.  Δεν κυμάμαι 

Β5. Ροια ιταν θ αντίδραςι ςασ ςτο/α περιςτατικό/ά παρενόχλθςθσ που 

δεχκικατε; (Μπορείτε να επιλζξετε πάνω από μία απάντθςθ). 

1. Ηιτθςα ευγενικά/ιρεμα/φιλικά από το άτομο να ςταματιςει 

2. Ηιτθςα με αυςτθρό/απότομο/ξεκάκαρο τρόπο από το άτομο να ςταματιςει 

3. Ανζχτθκα τθν κατάςταςθ-δεν ζκανα τίποτα 
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4. Κατιγγειλα το/α περιςτατικό/ά 

5. Ηιτθςα από ςυναδζλφουσ να επζμβουν 

6. Ηιτθςα από το φιλικό/οικογενειακό μου περιβάλλον να επζμβει 

7. Σου/τθσ επιτζκθκα ςωματικά 

8. Αναρωτικθκα μιπωσ ζκανα κάτι και το προκάλεςα 

9. Αναρωτικθκα μιπωσ ιταν απλά φλερτ και όχι κάτι παραπάνω 

10.  Απευκφνκθκα ςτθν διοίκθςθ 

11. Κάτι άλλο. Αναφζρετε τι……………………………………. 

Β6. Ροιο ιταν το αποτζλεςμα τθσ αντίδραςισ ςασ όςον αφορά ςτθ 

ςυμπεριφορά του δράςτθ; 

1. Θ παρενόχλθςθ ςταμάτθςε αμζςωσ 

2. Θ παρενόχλθςθ ςταμάτθςε ςταδιακά 

3. Θ παρενόχλθςθ ςυνεχίςτθκε 

4. Ο δράςτθσ απολφκθκε 

5. Ο δράςτθσ παραιτικθκε 

6. Ο δράςτθσ μετατζκθκε  

7. Κάτι άλλο. Αναφζρετε τι…………………………………………… 

8. Δεν ξζρω/ Δεν απαντϊ 

Β7. Ραραμείνατε ςτθν εργαςία ςασ μετά το περιςτατικό/α ςεξουαλικισ 

παρενόχλθςθσ; 

1. Ναι (Πιγαινε ςτθν ερϊτθςθ Β9). 

2. Όχι  

Β8.  Αν Πχι, γιατί: 

1. Μετατεκικατε  

2. Παραιτθκικατε 

3. Απολυκικατε 

4. Κάτι άλλο. Αναφζρετε τι……………………………………………  

Β9. Ραρατθριςατε εςείσ ι κάποιοσ άλλοσ κάποια/εσ από τισ παρακάτω 

αλλαγζσ ςτθν επαγγελματικι ςασ ηωι; (Μπορείτε να επιλζξετε πάνω από 

μία απάντθςθ). 

1. Μείωςθ αποδοτικότθτασ/παραγωγικότθτασ 

2. Αδυναμία ςυγκζντρωςθσ 

3. Αδυναμία τιρθςθσ προκεςμιϊν 
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4. Αφξθςθ αδειϊν αςκενείασ 

5. Δυςκολία ςυνεργαςίασ με άλλα άτομα 

6. κζψεισ για παραίτθςθ 

7. Επαγγελματικι εξουκζνωςθ 

8. Απομόνωςθ από οικογενειακό/φιλικό/επαγγελματικό περιβάλλον 

9. Κάτι άλλο. Αναφζρετε τι……………………………………. 

Β10. Θ διοίκθςθ ζλαβε γνϊςθ του/των περιςτατικοφ/ϊν ςεξουαλικισ 

παρενόχλθςθσ που δεχκικατε; 

1. Ναι  

2. Όχι (Πιγαινε ςτθν ερϊτθςθ Β12). 

3. Αυτόσ ιταν θ διοίκθςθ (Πιγαινε ςτθν ερϊτθςθ Β12). 

4. Δεν ξζρω αν ζλαβε γνϊςθ (Πιγαινε ςτθν ερϊτθςθ Β12). 

Β11.Αν Ναι, τι είδουσ μζτρα πιρε θ διοίκθςθ; 

1. Ζδωςε άδεια κάποιεσ μζρεσ ςτον δράςτθ 

2. Απζλυςε το δράςτθ 

3. Δικαιολόγθςε τον δράςτθ 

4. Μετζκεςε τον δράςτθ ςε άλλο τμιμα 

5. Μετζκεςε εςάσ ςε άλλο τμιμα 

6. Με απζλυςε 

7. Ζκανε ςφςταςθ ςτον δράςτθ 

8. Δεν προζβθ ςε καμία ενζργεια 

9. Κάτι άλλο. Αναφζρετε τι…………………………………………. 

Β12. Οι ςυνάδελφοί ςασ ζλαβαν γνϊςθ του/των περιςτατικοφ/κϊν τθσ 

ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ που δεχκικατε; 

1. Ναι 

2. Όχι (Πιγαινε ςτθν ερϊτθςθ Β15). 

3. Δεν ξζρω αν ζλαβαν γνϊςθ (Πιγαινε ςτθν ερϊτθςθ Β15). 

Β13. Σε περίπτωςθ γνϊςθσ του/των περιςτατικοφ/κϊν ςεξουαλικισ 

παρενόχλθςθσ οι ςυνάδελφοί ςασ αντζδραςαν; 

1. Ναι  

2. Όχι (Πιγαινε ςτθν ερϊτθςθ Β15). 

3. Δεν ξζρω αν αντζδραςαν (Πιγαινε ςτθν ερϊτθςθ Β15). 
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Β14. Αν Ναι, ποιά ιταν θ πρϊτθ αντίδραςθ τουσ; (Επιλζξτε μια απάντθςθ). 

1. Μου ηιτθςαν να βεβαιωκϊ ότι δεν πρόκειται για απλό φλερτ 

2. Κεϊρθςαν ότι παρανόθςα/υπερζβαλα 

3. Με παρότρυναν να αγνοιςω το περιςτατικό 

4. Μου πρότειναν να περιμζνω να δω αν κα επαναλθφκεί 

5. Με ςυμβοφλευςαν να του/τθσ ηθτιςω με ζντονο/αυςτθρό/απότομο/ 

ξεκάκαρο τρόπο να μθν με ενοχλιςει ξανά 

6. Με ςυμβοφλευςαν να του/τθσ ηθτιςω με ευγενικό/ιρεμο/φιλικό τρόπο να 

μθν με ενοχλιςει ξανά 

7. Με παρακίνθςαν να απευκυνκϊ ςτθ διοίκθςθ 

8. Κατιγγειλαν οι ίδιοι το περιςτατικό ςτθ διοίκθςθ 

9. Επιτζκθκαν λεκτικά ι και ςωματικά ςτο δράςτθ 

10. Με κατθγόρθςαν ότι εγϊ το προκάλεςα  

11. Με ςυμβοφλευςαν να δθλϊςω παραίτθςθ/μετάκεςθ 

12. Κάτι άλλο. Αναφζρετε τι…………………………………………. 

Β15. Αναφζρατε το περιςτατικό/α ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ που 

δεχκικατε ςε κάποιο/α άτομο/α; 

1. Ναι  

2. Όχι (Πιγαινε ςτθν ερϊτθςθ Β17). 

Β16. Ροιο/ά ιταν το/α πρόςωπο/α με τα οποία μιλιςατε για το 

περιςτατικό/α ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ που δεχκικατε;  

1. Ειδικόσ (ςφμβουλοσ, ψυχολόγοσ, κοινωνικόσ λειτουργόσ, κ.α.) 
2. υγγενείσ 
3. Φίλοι 
4. υνάδελφοι 
5. Διοίκθςθ/ Διευκυντι/ Προϊςτάμενο 
6. Άλλο. Αναφζρετε ποιο………………………………………… 

Β17. Αν δε μιλιςατε με κανζναν για το ςυμβάν για ποιο λόγο δεν το 

κάνατε; (Επιλζξετε μία απάντθςθ). 

1. Δεν είχα τθν ανάγκθ να μιλιςω ςε κάποιον 
2. Πίςτευα ότι μπορϊ να το χειριςτϊ μόνθ μου 
3. Περίμενα ότι κα καταλάβει ότι ενοχλοφμαι και κα ςταματιςει 
4. Φοβόμουν ότι δεν κα με πιςτζψει κανείσ 
5. Κάποιοσ με ςταμάτθςε/με αποκάρρυνε 
6. Φοβικθκα ότι κα με κατθγοριςουν ότι το προκάλεςα εγϊ 
7. Δεν ιξερα που να απευκυνκϊ 
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8. Δεν ικελα να το μάκει κανείσ 
9. Άλλο. Αναφζρετε τι………………………………………….... 

Β18. Ροιοσ/οι κεωρείτε ότι είναι ο λόγοσ/οι που οδιγθςαν τον δράςτθ ςε 

ςυμπεριφορζσ ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ; (Μπορείτε να επιλζξετε πάνω 

από μία απάντθςθ). 

1. Είναι ο χαρακτιρασ του/τθσ τζτοιοσ/υνθκίηει να παρενοχλεί κοπζλεσ 
2. Ζχει προβλιματα διαταραχισ προςωπικότθτασ 
3. Ικελε να ςυνάψουμε ςχζςθ-Σου άρεςα ωσ γυναίκα 
4. Δεν κεωροφςε ότι κάνει κάτι μεμπτό 
5. Εκμετάλλευςθ τθσ ιεραρχικά ανϊτερθσ κζςθσ του 
6. Ανταγωνιςμόσ/ηιλια/αίςκθμα κατωτερότθτασ  λόγω τθσ δικισ μου ιεραρχικά 

ανϊτερθσ κζςθσ 
7. Επιβεβαίωςθ ανδριςμοφ 
8. Κάτι άλλο. Αναφζρετε τι……………………………………. 

 

Β19. Ροιο είναι το φφλο του δράςτθ ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ; 

1. Γυναίκα 

2. Άνδρασ 

 

Β20. Σε ποια θλικιακι κατθγορία ανικει ο δράςτθσ ςεξουαλικισ 

παρενόχλθςθσ; 

1. 18-25 ετϊν 

2. 26-34 ετϊν 

3. 35-40 ετϊν 

4. 41- 45 ετϊν 

5. 46-50 ετϊν 

6. 51-55 ετϊν 

7. 56 και πάνω 

8. Δεν ξζρω/ Δεν απαντϊ 

Β21. Ροιο είναι το μορφωτικό επίπεδο του δράςτθ ςεξουαλικισ 

παρενόχλθςθσ; 

1. Δθμοτικό 

2. Γυμνάςιο 

3. Λφκειο *Γενικό, Ενιαίο ι Επαγγελματικό Λφκειο (ΣΕΛ, ΣΕΕ, Πολυκλαδικό), 

Επαγγελματικι χολι (ΕΠΑ), Σεχνικι Επαγγελματικι χολι (ΣΕ)+ 

4. Μεταλυκειακι εκπαίδευςθ (ΛΕΚ/Λοιπζσ χολζσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ)  

5. ΑΕΛ/ΣΕΛ/Ελλθνικό Ανοιχτό Πανεπιςτιμιο (ΕΑΠ)/Λοιπζσ Ανϊτερεσ χολζσ 
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6. Μεταπτυχιακό (MSc., MBA) 

7. Διδακτορικό (Ph.D.) 

8. Κάτι άλλο. Αναφζρετε τι……………………………………. 

9. Δεν ξζρω/ Δεν απαντϊ 

Β22. Ροια είναι θ οικογενειακι κατάςταςθ του δράςτθ ςεξουαλικισ 

παρενόχλθςθσ; 

1. Ζγγαμοσ/θ 

2. Άγαμοσ/θ 

3. υμβίωςθ με ι χωρίσ ςφμφωνο 

4. Διαηευγμζνοσ/θ 

5. ε διάςταςθ 

6. Χιροσ/α 

7. Κάτι άλλο. Αναφζρετε τι…………………………………….. 

8. Δεν ξζρω/ Δεν απαντϊ 

Β23. Ροια είναι θ επαγγελματικι ιδιότθτα του δράςτθ ςεξουαλικισ 

παρενόχλθςθσ; 

1. Διευκυντισ 

2. Προϊςτάμενοσ 

3. υνάδελφοσ 

4. Τφιςτάμενοσ 

5. Πελάτθσ 

6. Κάτι άλλο. Αναφζρετε τι…………………………………….. 

7. Δεν ξζρω/ Δεν απαντϊ 

 

Γ. ΕΜΜΕΣΘ ΓΝΩΣΘ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΘΣ ΡΑΕΝΟΧΛΘΣΘΣ ΣΕ 
ΑΛΛΘ ΕΓΑΗΟΜΕΝΘ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΟ 

 

Γ1. Γνωρίηετε τθν φπαρξθ περιςτατικοφ ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ εισ 

βάροσ άλλθσ εργαηόμενθσ γυναίκασ ςτον ίδιο χϊρο εργαςίασ με εςάσ; 

1. Ναι  

2. Όχι Πιγαινε ςτθν ερϊτθςθ Δ1.) 

Γ2. Αν Ναι, ο δράςτθσ ιταν: 

1. Διευκυντισ 

2. Προϊςτάμενοσ 
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3. υνάδελφοσ 

4. Τφιςτάμενοσ 

5. Πελάτθσ 

6. Κάτι άλλο. Αναφζρετε τι…………………………………….. 

7. Δεν ξζρω/ Δεν απαντϊ 

Γ3. Σε περίπτωςθ που υπιρξατε και εςείσ κφμα ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ, 

ο δράςτθσ ιταν το ίδιο άτομο; 

1. Ναι 

2. Όχι 

Γ4. Εςείσ ωσ μάρτυρασ ι γνϊςτθσ μιασ τζτοιασ ςυμπεριφοράσ εισ βάροσ τθσ 

ςυναδζλφου ςασ, αντιδράςατε; 

1. Ναι 

2. Όχι (Πιγαινε ςτθν ερϊτθςθ Δ1). 

Γ5. Ροια ιταν θ αντίδραςι ςασ; (Μπορείτε να επιλζξετε πάνω από μία 

απάντθςθ). 

1. Σθσ ηιτθςα να βεβαιωκεί ότι δεν πρόκειται για απλό φλερτ 

2. Κεϊρθςα ότι παρανόθςε/υπερζβαλε 

3. Σθν παρότρυνα να αγνοιςει το περιςτατικό 

4. Σθσ πρότεινα να περιμζνει να δει αν κα επαναλθφκεί 

5. Σθν ςυμβοφλευςα να του/τθσ ηθτιςει με ζντονο/ αυςτθρό/ απότομο/ 

ξεκάκαρο τρόπο να μθν τθν ενοχλιςει ξανά 

6. Σθν ςυμβοφλευςα να του/τθσ ηθτιςει με ευγενικό/ιρεμο/φιλικό τρόπο να 

μθν τθν ενοχλιςει ξανά 

7. Σθν παρακίνθςα να απευκυνκεί ςτθ διοίκθςθ 

8. Κατιγγειλα θ ίδια το περιςτατικό ςτθ διοίκθςθ 

9. Επιτζκθκα λεκτικά ι και ςωματικά ςτο δράςτθ 

10. Σθ ςυμβοφλευςα να δθλϊςει παραίτθςθ/μετάκεςθ 

11. Σθν προζτρεψα να ηθτιςει τθ βοικεια κάποιου ειδικοφ ςυμβοφλου 

12. Κάτι άλλο. Αναφζρετε τι…………………………………………. 
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Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΘ ΡΑΕΜΒΑΣΘ 

 

Δ1. Ηθτιςατε τθν βοικεια/ υποςτιριξθ ειδικοφ για τθ ςεξουαλικι 

παρενόχλθςθ τθν οποία δεχκικατε; 

1. Ναι, ηιτθςα βοικεια (Πιγαινε ςτθν ερϊτθςθ Δ2) 

2. Όχι, δεν ηιτθςα βοικεια (Πιγαινε ςτθν ερϊτθςθ Δ3) 

3. Όχι, δεν υπιρξα ποτζ κφμα ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ (Πιγαινε ςτθν 

ερϊτθςθ Δ4) 

 

Δ2. Αν Ναι, ςασ βοικθςε; (Πποια και αν είναι θ απάντθςθ ςασ, παρακαλϊ 

αναλφςτε τθν). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δ3. Ροιοσ/οι ιταν ο λόγοσ/οι για τουσ οποίουσ κεωρείτε ότι δεν 

χρειαςτικατε τθ βοικεια ειδικοφ; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Δ4. Ρόςο ςθμαντικι κεωρείτε τθν παροχι ςυμβουλευτικισ βοικειασ από 

ειδικό ςτθν περίπτωςθ περιςτατικϊν ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ ςτον 

εργαςιακό χϊρο; 

1. Πολφ ςθμαντικι 

2. Αρκετά ςθμαντικι 

3. Ελάχιςτα ςθμαντικι 

4. Κακόλου ςθμαντικι 
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Δ5. Ρόςο ςφνθκεσ φαινόμενο κεωρείτε ότι είναι θ ςεξουαλικι 

παρενόχλθςθ ςτον εργαςιακό χϊρο ςτθ χϊρα μασ; 

1. Πολφ  

2. Αρκετά  

3. Ελάχιςτα  

4. Κακόλου  

5. Δεν ξζρω/Δεν απαντϊ 

Δ6. Θ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ/οργανιςμοφ/φορζα όπου εργάηεςτε ζχει 

χαράξει ςαφείσ πολιτικζσ αντιμετϊπιςθσ και πρόλθψθσ του φαινομζνου τθσ 

ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ ςτον εργαςιακό χϊρο; 

1. Ναι 

2. Όχι 

3. Δεν ξζρω/Δεν απαντϊ 

Δ7. Γνωρίηετε τθν φπαρξθ αρμόδιων κρατικϊν αρχϊν εκτόσ του εργαςιακοφ 

ςασ περιβάλλοντοσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθ διευκζτθςθ του 

προβλιματοσ; 

1. Ναι  

2. Όχι  

3. Δεν ξζρω/Δεν απαντϊ 

Δ8. Γνωρίηετε τθν φπαρξθ δομϊν/ςωματείων/φορζων που μπορείτε να 

απευκυνκείτε ςτον τόπο κατοικίασ ςασ, ςε περίπτωςθ που ζνα τζτοιο 

περιςτατικό λάβει χϊρα; 

1. Ναι  

2.  Όχι  

3. Δεν ξζρω/Δεν απαντϊ 

Δ9. Γνωρίηετε τθν φπαρξθ νομοκετικϊν διατάξεων/πολιτικϊν 

πρωτοβουλιϊν ςτθ χϊρα μασ για τθν πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςι τθσ 

ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ ςτον εργαςιακό χϊρο; 

1. Ναι  

2. Όχι  

3. Δεν ξζρω/Δεν απαντϊ 

 

Σασ ευχαριςτοφμε πολφ για τθ ςυνεργαςία! 


