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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
 

Σκοπός αυτής εδώ της εργασίας είναι η µελέτη των στάσεων νέων, ενηλίκων, 

στο φαινόµενο της σεξουαλικής παρενόχλησης, θεωρούµενο όχι ως πρόβληµα που 

αφορά την προσωπική σχέση του "παρενοχλητή" µε τον "παρενοχλούµενο", αλλά 

ως ζήτηµα που έχει και κοινωνικές διαστάσεις. Σύµφωνα µε αυτά διερευνώνται 

παράγοντες όπως οι µορφές της σεξουαλικής παρενόχλησης, ποια είναι κάποια 

από τα χαρακτηριστικά των παρενοχλητών  και των παρενοχλούµενων, ποιά είναι 

τα κυρίαρχα συναισθήµατα και οι πιο συνηθισµένες αντιδράσεις που θεωρείται ότι 

σχετίζονται µε αυτό το ζήτηµα, αν το θέµα συζητείται διεξοδικά και, τέλος, ποια 

µπορεί να είναι τα κατάλληλα µέτρα αντιµετώπισης, όπως και πρόληψης της 

σεξουαλικής παρενόχλησης, εστιάζοντας στον ιδιαίτερο τρόπο µε τον οποίο γίνονται 

αντιληπτοί από το σύνολο του δείγµατος νέων ανθρώπων που διαµένουν σε 

αστικού τύπου περιοχή. 

 

Το θέµα της σεξουαλικής παρενόχλησης αποτελεί ένα θέµα που άρχισε να 

ερευνάται τις τελευταίες δεκαετίες. Εντούτοις φαίνεται πως διαθέτει µια 

αναπτυσσόµενη δυναµική που σιγά σιγά αρχίζει να αποκαλύπτεται. Προς το παρόν 

βέβαια η σχετική βιβλιογραφία είναι περιορισµένη Είναι ένα θέµα που µε 

απασχόλησε όταν το παρακολούθησα να παρουσιάζεται από τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης. ∆ιέκρινα λοιπόν, ότι οι αρχικά ελάχιστες µαρτυρίες αποτελούσαν 

σαφώς στοιχεία ενδεικτικά µιας διαδικασίας που υφίσταται όχι µόνο σε ατοµικό 

επίπεδο ως θέµα που δηµιουργεί δυσκολίες αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο 

συνυφασµένο µε τη δοµή της κοινωνίας στην οποία παρατηρείται. Αυτές οι σκέψεις 

αποτέλεσαν κινητήρια δύναµη για το σχεδιασµό και τη διεξαγωγή της εργασίας 

αυτής. 

 

Προκειµένου να διεκπεραιωθεί αυτή η εργασία σηµαντική ήταν η εµβάθυνση 

χάρη στο διαθέσιµο προς τους ενδιαφερόµενους υλικό που υπάρχει στις 

οργανώσεις που ασχολούνται µε θέµατα ισότητας, όπως είναι η Γ.Γ.Ι, το Κ.Ε.Θ.Ι., 



κατόπιν προσωπικής επικοινωνίας µαζί τους, ενώ υλικό για την τεκµηρίωση της 

µελέτης επίσης αναζήτησα στις οικείες ελλαδικές βιβλιοθήκες.  

Ευχαριστώ την υπεύθυνη καθηγήτρια, που ανέλαβε τη δηµιουργική εποπτεία 

αυτής της πτυχιακής εργασίας. Συνολικά ευχαριστώ θερµά τους ανθρώπους που µε 

υποστήριξαν, ώστε έγινε εφικτή η παρουσίαση αυτής της εργασίας . 



 
 
 

  Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
 
 

Το πρόβληµα της σεξουαλικής παρενόχλησης  είναι ένα κοινωνικό φαινόµενο 
άµεσα συναρτηµένο µε τη δοµή και τους θεσµούς της κάθε κοινωνίας και σε τελευταία 
ανάλυση καταγράφει το επίπεδο του πολιτισµού της. ∆εν θα πρέπει κατά συνέπεια να 
ανάγουµε  τα αίτια της εµφάνισής του στις προσωπικές συµπεριφορές εκείνων που 
παίζουν το ρόλο του θύτη και του θύµατος. 

Γιατί αυτές οι συµπεριφορές είναι προϊόντα µιας µέσης κοινωνικής συνείδησης, η 
οποία παράγεται µέσα σε κάθε εποχή και χαρακτηρίζουν την ίδια τη δοµή της 
κοινωνίας. ∆ε θα συναντήσουµε, π.χ. σεξουαλική παρενόχληση στην πρωτόγονη 
κοινωνία της κοινοκτηµοσύνης, θα συναντήσουµε, όµως, έντονα τα φαινόµενα στη 
σηµερινή κοινωνία του ελεύθερου ανταγωνισµού όπου κυριαρχεί το δίκαιο του 
ισχυρότερου ή του αφεντικού (ιδιωτική επιχείρηση), του προϊσταµένου στο δηµόσιο 
τοµέα, του συναδέλφου, τέλος, που έχει άµεση πρόσβαση στα κέντρα εξουσίας. 

Ακόµη η σεξουαλική παρενόχληση είναι για πολλούς µια έννοια καινούρια και 
συγκεχυµένη αν και αναφέρεται σαν ένα φαινόµενο παλιό και συχνό. Φαινόµενο που 
παρέµεινε κρυφό γιατί κανένας δεν ήθελε ή δεν τολµούσε να µιλήσει γι’ αυτό. Οι 
γυναίκες γινόντουσαν αντικείµενα σεξουαλικής παρενόχλησης πολύ πριν η εργασία 
τους αρχίσει να αµοίβεται – έστω και στοιχειωδώς – πολύ πριν από τη µαζική είσοδό 
τους στο χώρο της βιοµηχανικής εργασίας και παρέµεινε κρυφό γιατί, σύµφωνα µε το 
σύστηµα των κοινω-νικών αντιλήψεων, η γυναίκα ανήκε στην οικογένειά της και κάθε 
αποµάκρυνσή της από αυτή σήµαινε εκτροπή από τον παραδοσιακό της ρόλο. Οι 
γυναίκες – θύµατα της σεξου-αλικής παρενόχλησης δεν τολµούσαν να παραπονεθούν 
γιατί κινδύνευαν να χάσουν τη θέση τους στην εργασία και επιπλέον να διασυρθούν. 
Σε µια κοινωνία που ήθελε τις γυναίκες ανεκτικές και υποτακτικές, η αντίληψη ότι 
αυτές έφταιγαν γι’ αυτό που τις συνέβαινε, τις συνόδευε. 

Το φαινόµενο της σεξουαλικής παρενόχλησης, το οποίο  ονοµάζουµε τώρα 
έτσι, φαίνεται πως υπήρχε ανέκαθεν. Αποδείξεις για την ύπαρξή του δίνουν δύο 
έρευνες που έγιναν το 19ο αι. στη Γαλλία για τη µελέτη της ηθικής στο χώρο 
εργασίας1. Απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια έδωσαν κατά το µεγαλύτερο µέρος 
άνδρες. Οι περισσότερες γυναίκες είχαν κρατήσει ανωνυµία και µόνο δεκαέξι είχαν το 
θάρρος να παρουσιαστούν και να εκφράσουν προφορικά τι συνέβαινε. Βέβαια, δεν 
υπήρχε τότε θέµα ισότητας αλλά απλά άνδρες και γυναίκες να µάθουν  να 
συνυπάρχουν στο χώρο εργασίας. 

  Τότε λοιπόν άρχισε το φαινόµενο, πρώτα ο επιστάτης να παρενοχλεί τις 
εργαζόµενες γυναίκες σε γνώση όλου του υπόλοιπου προσωπικού που όχι µόνο το 
ήξερε άλλά, αφού το έκανε ο επιστάτης, γιατί να µην το κάνουν και οι ίδιοι. Αποδείξεις 
από την περίοδο 1832 – 1834 αναφέρθηκαν από τον Frederick Angels. «Οι 
εργοδότες είναι κυρίαρχοι των ανθρώπων και γοητεύονται από τους υπαλλήλους. 

                                                 
1 ∆ηµοκρατική Κίνηση Γυναικών, Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο της εργασίας (πρακτικά συνεδρίου),(µε την οικονοµική 
υποστήριξη της 5ης ∆ιεθνούς Επιτροπής της Ε.Ε.)χορηγός έκδοσης Ίδρυµα  Μελετών Λαµπράκη, Αθήνα,1999,σελ.60-61 
 



Απειλούν µε απόλυση, εάν δεν τους ικανοποιήσουν και αν προβάλλουν αντίσταση 
9/10 φορές…» (Angels, p. 177). 

 Παρόµοια στοιχεία υπάρχουν και στις Η.Π.Α. Μια κοπέλα που δούλευε σε 
κατάστηµα έγραψε στην εφηµερίδα Jewish Forward το 1907 έπειτα από την απόλυσή 
της, επειδή αρνήθηκε τις σεξουαλικές προτάσεις του προϊσταµένου της. « Τα κορίτσια 
στο κατάστηµα ήταν πολύ αναστατωµένα από τη χυδαιότητα του προϊσταµένου, αλλά 
δεν ήθελαν να τις πετάξει έξω, έτσι φοβόταν να γίνουν µάρτυρες εναντίον του. Τι 
µπορούσαµε να είχαµε κάνει γι’ αυτό;» (Bularzik, p.8 ). Ακόµη, στον ελληνικό 
κινηµατογράφο αποτέλεσε συχνά θέµα κινηµατογραφικών ταινιών η κακοµεταχείριση 
των γυναικών και παιδιών που εργάζονταν ως υπηρέτριες σε σπίτια πλούσιων 
οικογενειών. 

Το 1980 στη Βρετανία αναφέρθηκε η υπόθεση µιας δικηγόρου σε µια µικρή 
κατασκευαστική εταιρία, που άφησε τη δουλειά της εξαιτίας της συµπεριφοράς του 
αφεντικού της. Σε αυτή την περίπτωση, σε αντίθεση µε το κορίτσι του 1907 που έφυγε για 
να προφυλάξει τον εαυτό της, η κοπέλα πήγε την υπόθεση στα δικαστήρια και πήρε για 
άδικη απόλυση 945 δολάρια για αποζηµίωση. Σήµερα, σε αντίθεση µε άλλες εποχές, τα 
θύµατα της σεξουαλικής παρενόχλησης συχνότερα καταφεύγουν στα δικαστήρια, 
καταγγέλλοντας παρόµοιες συµπεριφορές και πολλές φορές δικαιώνονται.  

Τις τελευταίες δεκαετίες άρχισε να αναγνωρίζεται ως ένα δοµικό πρόβληµα. Έρευνες 
που είδαν το φως της δηµοσιότητας διαπίστωσαν* ότι: 

1. Η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί µορφή διάκρισης που βασίζεται στο 
φύλο. Θύµατα σεξουαλικής παρενόχλησης είναι κυρίως οι γυναίκες. 

2. Οι γυναίκες σε όλες τις χώρες ασκούν το επάγγελµά τους σε συνθήκες 
δύσκολες, όπου η άµεση εξάρτηση από τι αφεντικό είναι συχνά συνώνυµη µε πιέσεις 
ποικίλων µορφών. Πρόκειται για µια βία, ύπουλη, καθηµερινή που πλήττει τα θύµατα 
στην οικονοµική τους επιβίωση, στη σωµατική τους ακεραιότητα αλλά και στην 
ψυχοπνευµατική τους αρτιότητα, υποκρύπτει άρνηση των δικαιωµάτων τους στην 
εργασία. 

3. Το πρόβληµα µεγιστοποιείται εξαιτίας δύο πρόσθετων παραγόντων που 
δηλώνουν άνιση µεταχείριση στην εργασία. Ο πρώτος αφορά τη γυναικεία ανεργία που 
είναι ψηλότερη της ανδρικής και ο δεύτερος έχει σχέση µε τη διαφορά µεταξύ γυναικείων 
και ανδρικών ηµεροµισθίων. Ακόµη, οι γυναίκες βρίσκονται συγκεντρωµένες 
περισσότερο από τους άνδρες στις κατώτερες βαθµίδες της κλίµακας. 

4. Σχετικά µε το περιεχόµενο των παρενοχλήσεων, διαπιστώθηκε ότι σ’ αυτές 
περιλαµβάνονται όλες οι µορφές «περιποιήσεων» ή προτάσεων µη επιθυµητών 
συγκεχυµένης σεξουαλικότητας που προκαλούν αδιέξοδο και φόβο και απειλούν την 
εργασία και την ηρεµία της εργαζόµενης. Μπορεί να εκδηλώνεται µε λόγια ή µε 
χειρονοµίες, µε ανεπίτρεπτες επαφές, µε επίµονες προτάσεις, µε απειλές, πιέσεις, 
«φάρσες», αλλά και µε σεξουαλικές επιθέσεις. 

5. ∆ράστης της παρενόχλησης είναι ανάλογα µε τις περιστάσεις, ο εργοδότης, ο 
επόπτης, ένας πελάτης, αλλά και ο συνάδελφος της εργαζόµενης. 

6. Οποιαδήποτε µορφή της παρενόχλησης, εφόσον γίνεται χωρίς τη συναίνεση 
του θύµατος είναι µονοµερής, καταναγκαστική και επηρεάζει αρνητικά τόσο τις συνθήκες 
εργασίας όσο και την ιδιωτική ζωή της εργαζόµενης, την απόδοση και τις ευκαιρίες 
προαγωγής της. 



7. Επίσης, η σεξουαλική παρενόχληση στοιχίζει στο πορτοφόλι του αφεντικού. 
Γιατί η απώλεια χρόνου, που διαθέτει στην παρενόχληση των υπαλλήλων σηµαίνει και 
απώλεια χρήµατος και όχι µόνο. Γιατί στοιχίζει και στην εκµετάλλευση των ανθρώπινων 
πηγών (πτώση παραγωγικότητας, διακοπές εργασίας λόγω προσχηµατικής ασθένειας, 
καταστροφή των ανθρώπινων σχέσεων. 
Όµως, οι συγκλονιστικές αλλαγές που σηµειώνονται παγκοσµίως έχουν διαµορφώσει ένα 
νέο τοπίο για τις γυναίκες, τα προβλήµατά τους, τις ανάγκες και τις προοπτικές τους. 
Ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία οι ευρωπαϊκές και εθνικές προοπτικές που αφορούν την 
ισότητα ευκαιριών έχουν αλλάξει. 

Από τη δεκαετία του ’70, µε αφετηρία τις Η.Π.Α. τον Καναδά οι γυναικείες οργανώσεις 
αποκάλυψαν τη σοβαρότητα του προβλήµατος. Έκτοτε ακολούθησαν νοµικές αναλύσεις, 
έρευνες, οι δίκες πολλαπλασιάστηκαν και αυξήθηκε η συνειδητοποίηση από τα 
συνδικάτα, τη νοµολογία, τις επιχειρήσεις. Από την άλλη µεριά στη δεκαετία  ’80, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση  θέτοντας τις βάσεις ενός ορισµού ευνόησε τη µελέτη του φαινοµένου 
και τις πρωτοβουλίες των κρατών-µελών, εστιάζοντας στην εµφάνισή του στους 
εργασιακούς χώρους. Σήµερα, πολλές φορές τα θύµατα εξακολουθούν να παραµένουν 
στη θέση τους εις βάρος της σωµατικής και ψυχικής τους υγείας. Ορισµένες, όµως, 
φορές έδρασαν αποτελεσµατικά, έτσι το φαινόµενο δηµοσιοποιείται σιγά-σιγά και η 
κοινωνία αρχίζει να προβληµατίζεται. 

 
 

   
 

1.1. Έννοια και φύση της σεξουαλικής παρενόχλησης 
 

Υπάρχει µια δυσκολία γύρω από τα θέµατα που διαπραγµατεύονται την 
ανθρώπινη σεξουαλικότητα, επειδή αγγίζουν τα όρια της ανθρώπινης ψυχολογίας 
και της κοινωνικοποίησης του ατόµου (ταυτότητα, οικογένεια, θρησκεία) όπως και 
τις κοινωνικές πρακτικές που απορρέουν από τα παραπάνω (συµπεριφορά, 
διασκέδαση, απόλαυση, εργασιακές σχέσεις). 

To πρόβληµα της σεξουαλικής παρενόχλησης είναι ένα αξιοπρόσεκτο 
κοινωνικό φαινόµενο µε ποικίλες εκφάνσεις. Παρενόχληση στους δρόµους, στα 
µέσα µαζικής µεταφοράς, σε ένα πάρτι, σε ιδιωτικούς χώρους, στους εργασιακούς 
χώρους, εκτείνεται σε όλους τους τοµείς της ζωής και µπορεί να υπάρξει σε όλα τα 
επίπεδα, είναι συχνή, δεν έχει ηλικία, ούτε αφορά µια συγκεκριµένη τάξη και µπορεί 
να φτάσει ως την επίθεση και το βιασµό. 

Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες ( European Communities) υιοθέτησαν, το 1991, 
τη σχετική Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission) στην οποία 
επισυνάφθηκε ο Κώδικας Πρακτικής για την καταπολέµηση της σεξουαλικής 
παρενόχλησης, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη του φαινοµένου. Στον Κώδικα αυτό 
διατυπώθηκε ένας ευρύς ορισµός του φαινοµένου. Σύµφωνα µε αυτόν «Σεξουαλική 
παρενόχληση» σηµαίνει: «Ανεπιθύµητη συµπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα ή 
άλλη συµπεριφορά βασιζόµενη στη διαφορά φύλου που θίγει την αξιοπρέπεια 
αντρών και γυναικών κατά την εργασία και η οποία εκφράζεται λόγω ή έργω».1 
                                                 

1
βλ. Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Σύσταση της Επιτροπής , της 27/11/91,(Για την προστασία της 

αξιοπρέπειας ανδρών και γυναικών κατά την εργασία),24/2/92, σελ4.  



Ο ορισµός αυτός σαφώς εστιάζεται στην σεξουαλική παρενόχληση στους 
εργασιακούς χώρους. Εκτός του στόχου να οριοθετηθούν οι συµπεριφορές που 
συνιστούν σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία θέτοντας τις βάσεις ενός 
ορισµού ευρέως αποδεκτού από τα κράτη-µέλη σταθµός στον συγκεκριµένο Κώδικα 
είναι η στοιχειοθέτηση των µέτρων πρακτικής, µιας διαδικασίας δηλαδή στα πλαίσια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των προβληµάτων που παρουσιάζονται 
ώστε να υπάρχει πρόληψη του φαινοµένου. Ο Κώδικας Πρακτικής1 περιλαµβάνει 
οδηγίες που απευθύνονται προς τους εργοδότες, τα συνδικάτα και τους 
εργαζόµενους. (Γιατί είναι ανάγκη να γίνει σε όλους συνείδηση ότι πρόκειται για ένα 
δικαίωµα σε ένα εργασιακό περιβάλλον απαλλαγµένο από παρενοχλήσεις). 

Εκτός τούτου, δόθηκαν κατά καιρούς στη δηµοσιότητα και άλλοι ορισµοί. 
Συγκεκριµένα η Commission όρισε τη σεξουαλική παρενόχληση µε βάση τις 
συµπεριφορές. Τις διαχώρισε σε κατηγορίες που εκτείνονται από λεκτικές ή µη, 
σωµατικές επαφές σεξουαλικής φύσεως όσο και συµπεριφορές που προσβάλλουν 
την αξιοπρέπεια του εργαζοµένου. Οι γυναικείες οργανώσεις την οριοθετούν ως 
κατάχρηση εξουσίας, σεξουαλική έκφραση της βίας µε σκοπό την απόδειξη και 
επιβεβαίωση της ισχύος και της κυριαρχίας του δράστη. 

 

    Εκτός τούτων, υπάρχει και διάκριση που βασίζεται στις διαφορετικές µορφές της 
σεξουαλικής παρενόχλησης. Είναι οι ακόλουθες: 

Α) Προσωπική δράση, όπου ένας άντρας παρενοχλεί µια ή και περισσότερες 
γυναίκες. 

Β) Σεξιστικό περιβάλλον, όπου πολλοί άντρες κατατρέχουν πολλές γυναίκες 
συγχρόνως, που είναι χειρότερο για τις υψηλά εκπαιδευµένες γυναίκες. 

 
 
 

    Η άλλη διάκριση είναι η εξής: 
Α) Παρενόχληση έµµεση (έντονο κοίταγµα, σφυρίγµατα, αστειάκια κ.τ.λ.) 
Β) Έντυπα, πόστερ, ηµερολόγια άσεµνου χαρακτήρα κ.ά. 
Γ) Άµεση (αγγίγµατα, εκβιασµοί για αρνητικές επιπτώσεις στην εργασία). 

Πρέπει όµως να τονίσουµε ότι το πρόβληµα δεν υφίσταται µόνο σε βάρος των 
γυναικών. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου γυναίκες στα ανώτερα κλιµάκια ενεργούν 
παρενοχλήσεις στους άνδρες υφισταµένους, το ποσοστό εντούτοις παραµένει 
χαµηλό. 

Το είδος της διάκρισης είναι ένας τρόπος αναγνώρισης του φαινοµένου. 
Καθοριστική είναι η προσβολή του δικαιώµατος στην εργασία και η προσβολή των 
συνθηκών εργασίας. Συγκεκριµένα λοιπόν σεξουαλική παρενόχληση µπορεί να 
θεωρηθεί: 

Οποιαδήποτε ανεπιθύµητη σωµατική επαφή σεξουαλικού χαρακτήρα, η οποία 
περιλαµβάνει από απλά αγγίγµατα, σκουντήµατα, τριψίµατα, τσιµπήµατα, 
χαϊδέµατα, µέχρι σεξουαλική επίθεση και βιασµό. 

Προφορική επαφή σεξουαλικού χαρακτήρα, η οποία περιλαµβάνει ανεπιθύµητες 
προτάσεις, πιέσεις για σύναψη σεξουαλικών σχέσεων, συχνές προτάσεις για 
εξόδους, πρόστυχα σχόλια, προσβλητικό φλερτ. 

                                                 
1 Ο κώδικας πρακτικής βρίσκεται στο παράρτηµα και συνοδεύει τη σχετική Σύσταση της Επιτροπής( Για την προστασία της 
αξιοπρέπειας ανδρών και γυναικών κατά την εργασία), 24/2/92,βλ. υποσηµ.1 σελ..6 



Μη προφορική συµπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα όπως η επίδειξη 
πορνογραφικού υλικού (φωτογραφίες, αντικείµενα, αφίσες), χειρονοµίες µε 
σεξουαλικά υπονοούµενα , σφυρίγµατα, λοξά βλέµµατα. 

Σύµφωνα µε τον κώδικα πρακτικής1 ορισµένες οµάδες είναι ιδιαίτερα 
ευπρόσβλητες. Έρευνες δείχνουν ότι οι διαζευγµένες και οι χήρες, οι νέες γυναίκες 
και οι νεοεισερχόµενες στην αγορά εργασίας και εκείνες µε αντικανονικές ή 
προσωρινές συµβάσεις απασχόλησης, γυναίκες εργαζόµενες σε µη παραδοσιακές 
εργασίες, γυναίκες µε αναπηρίες, οµοφυλόφιλες γυναίκες και γυναίκες 
προερχόµενες από φυλετικές µειονότητες είναι δυσανάλογα εκτεθειµένες στον 
κίνδυνο. Επίσης, νέοι άντρες και οµοφυλόφιλοι άντρες είναι ευπρόσβλητοι σε 
παρενοχλήσεις 

Η σεξουαλική παρενόχληση ως µέσο εκβιασµού είναι η χειρότερη µορφή όταν 
χρησιµοποιείται  ως βάση για τη λήψη απόφασης σχετικά µε θέµατα προαγωγής ή 
πρόσβασης σε επαγγελµατική, εκπαίδευση και  ένα ασφαλές για την ανθρώπινη 
πρόοδο περιβάλλον. Καθιστά τους εργαζόµενους θύµατα του προϊσταµένου πλέον 
γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν καµία πιθανότητα προαγωγής ή αύξησης του 
µισθού τους αν δεν υποχωρήσουν στις πιέσεις αυτές. Βέβαια, πρέπει να 
διευκρινίσουµε ότι δεν περιορίζεται µόνο στον ιδιωτικό τοµέα αλλά και στο δηµόσιο. 
Εδώ δε διακυβεύεται τόσο η απόλυση όσο και η στασιµότητα. 

Το φαινόµενο της σεξουαλικής παρενόχλησης αν και υπήρχε ανέκαθεν 
καλυπτόταν από ένα πέπλο σιωπής. Όµως, τα τελευταία χρόνια όλο και 
περισσότερες γυναίκες αντιδρούν στην επίµονη ενόχληση του αφεντικού, που 
εκβιάζει τη συµπάθεια µε αντάλλαγµα τη διατήρηση της θέσης ή των κεκτηµένων 
στην εργασία.. 

 
 

1.2 Έρευνες πάνω στο συγκεκριµένο θέµααααα 
 
 

Bέβαια, η σεξουαλική παρενόχληση δεν είναι πάντα µια άµεση και γρήγορη 
πρόταση ή βία από τον συνάδελφο ή τον προϊστάµενο, αλλά µια διαδικασία που 
µπορεί να έχει και διάρκεια. Έχει, τότε, τρεις φάσεις: Στην πρώτη φάση 
δηµιουργείται φιλική σχέση ενώ «κυκλοφορούν» διφορούµενες προτάσεις. Στη 
δεύτερη φάση που παίρνει καθαρά σεξουαλικό χαρακτήρα οι προτάσεις είναι 
απροκάλυπτες και, τέλος, στην τρίτη φάση η σχέση γίνεται, εάν δεν είναι αποδεκτές, 
εχθρική και οδηγεί σε σεξουαλική βία. 

Οι συνέπειες είναι καταστροφικές για το θύµα. Έχει παρατηρηθεί υψηλό στρες 
και διάφορα ψυχοσωµατικά  συµπτώµατα: κλαίει συχνά, αποµονώνεται κοινωνικά, 
έχει αϋπνίες, φόβο για οποιοδήποτε άγγιγµα, µια αφύσικη κούραση. 

Οι στρατηγικές που συνήθως χρησιµοποιούν οι γυναίκες είναι η τεχνική της 
εθελοτυφλίας, τεχνητής άγνοιας και έµµεσης αντίστασης. ∆ηλαδή η γυναίκα 

                                                 
1
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Σύσταση της Επιτροπής , της 27/11/91,(Για την προστασία της αξιοπρέπειας 

ανδρών και γυναικών κατά την εργασία, και κώδικας πρακτικής για τα µέτρα καταπολέµησης της σεξουαλικής παρενόχλησης ως 
παράρτηµα στη σύσταση αυτή), L49, σελ. 3 

  
 



περιορίζει τη δική της συµπεριφορά. Αποφεύγει να είναι µόνη µαζί του, αποφεύγει 
να µπαίνει µέσα στο γραφείο ή στην αποθήκη µαζί του. Φοράει ριχτά ρούχα για να 
µην προκαλεί, νοµίζοντας ότι η ίδια φταίει και έτσι χειροτερεύει εκούσια τις δικές της 
συνθήκες εργασίας για να µην χάσει την δουλειά της. 

 
 

 
1.2.1 Τα χαρακτηριστικά των παρενοχλητών και ποιες 
πληθυσµιακές οµάδες κινδυνεύουν να παρενοχληθούν 

 
 

Η προέλευση και οι σηµαντικές επιδράσεις στα θιγόµενα πρόσωπα 
προσδιορίζεται ποικιλοτρόπως σύµφωνα µε τις παραµέτρους που σαφώς 
εκδηλώνουν την έκταση του φαινοµένου όπως το αντιµετωπίζουν άντρες και 
γυναίκες σε διάφορους χώρους. Γι’ αυτό συνθέτοντας την εικόνα του φαινοµένου 
προσδιορίζονται σηµαντικές ενδείξεις ως προς τους «θύτες» και τους θιγόµενους. 

Όπως εκτιµάται λοιπόν η σεξουαλική παρενόχληση προέρχεται από διάφορα 
πρόσωπα. Κατά την έκθεση που κατέθεσε ο M. Rubinstein διαπράττεται 
δυσανάλογα από άντρες ανώτερους ή µάνατζερ. Σε  νεότερες έρευνες οι ιεραρχικά 
ανώτεροι παραµένουν σε υψηλά επίπεδα.. Στη βελγική µελέτη τονίζεται ότι στις 
περισσότερες περιπτώσεις είναι συνάδελφοι (κατά µέσον όρο 50% ) ή επόπτες 
(κατά µέσον όρο 30%). Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασµό ότι η λιγότερο 
αναφερθείσα κατηγορία είναι οι υφιστάµενοι, Βέβαια, αναφέρεται ότι όταν η φύση 
της εργασίας προϋποθέτει συχνότερη επαφή µε το κοινό, είτε ως πελάτες είτε ως 
ασθενείς, οι πελάτες ή οι ασθενείς είναι οι δράστες της παρενόχλησης (κατά µέσον 
όρο 15%). 
Πάντως, το πρόσωπο του παρενοχλητή σκιαγραφείται ως άντρας, ηλικίας 30-50 
χρονών, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης, µε αρχαιότητα στην επιχείρηση. 
Ενώ οι γυναίκες όταν παρενοχλούν, τείνουν να είναι νεαρές, ελκυστικές και γυναίκες 
σε όχι υπεύθυνες θέσεις. 

Ελάχιστες έρευνες έχουν συλλέξει στοιχεία για τους παρενοχλητές των 
αντρών υπαλλήλων στον ευρωπαϊκό χώρο. Σύµφωνα µε τη Γερµανική εθνική 
έρευνα οι παρενοχλητές των αντρών τείνουν να είναι νεότεροι σε σχέση µε το θύµα, 
συχνότερα του ίδιου φύλου και πιθανότερα του ίδιου ιεραρχικού επιπέδου στην 
οργάνωση. Οι παρενοχλητές των αντρών ήταν κατά 63% των περιπτώσεων άντρες 
και κατά 37% αυτών γυναίκες. 

 Είναι συντριπτικά τα ποσοστά σύµφωνα µε τα οποία σεξουαλικές 
παρενοχλήσεις υφίστανται κυρίως  γυναίκες. 

 Σε µια Ισπανική µελέτη οι απαντήσεις σχετικά µε τους παρενοχλητές 
συσχετίστηκαν µε τη σχέση που προηγήθηκε της παρενόχλησης. ¨Έτσι το 79,9% 
δήλωσαν ότι είχαν σχέσεις εµπιστοσύνης µε το συνάδελφο που τις παρενόχλησε. 
Στο 13,6% που  

 
 



είπαν ότι παρενοχλήθηκαν από ανώτερο, στο 49,1% εκτιµήθηκε ως καλή η 
προηγούµενη συσχέτιση. Τέλος, στο 7% που δέχτηκαν ανάλογα περιστατικά από 
πελάτες οι ερευνούµενοι απάντησαν ότι καµιά σχέση εµπιστοσύνης δεν υπήρχε. 

Αν και οι γυναίκες προσβάλλονται κυρίως, εντούτοις κάποια χαρακτηριστικά 
είτε  προσωπικά είτε κοινωνικά είτε στην εργασία καθιστούν ορισµένες οµάδες 
γυναικών ιδιαίτερα τρωτές και κινδυνεύουν σε µεγάλο βαθµό. 
Όταν η κατάσταση στην αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται αβέβαιη και τα ποσοστά 
της ανεργίας για ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού (γυναίκες, νέοι, µετανάστες) 
παρουσιάζονται υψηλά διακυβεύονται οι προοπτικές και υποθάλπεται η ατοµική 
τους ευηµερία. Οι γυναίκες χωρίς µόνιµες συµβάσεις εργασίας ή µε αντικανονικές 
συµβάσεις, οι άγαµες µητέρες και οι γυναίκες από µειονοτικές οµάδες από άλλες 
χώρες προέλευσης είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. 

Σε κάποιες έρευνες σε σχέση µε την οικογενειακή κατάσταση βρέθηκε ότι οι 
ελεύθερες, οι διαζευγµένες, χωρισµένες ή χήρες υφίστανται περισσότερο τη 
σεξουαλική παρενόχληση. Η γυναίκα που έχει έναν άντρα δίπλα της είναι πιο 
δύσκολο να παρενοχληθεί, γιατί τότε θεωρείται ότι κάποιος την προστατεύει, ότι έχει 
έναν προστάτη δίπλα της. 

Στην έρευνα στην Ιταλία από τις 780 γυναίκες που ανταποκρίθηκαν σε 
ποσοστό 20,1% είπαν ότι είχαν παρενοχληθεί και οι νεότερες σε µεγαλύτερη 
συχνότητα. Σαφείς είναι οι ενδείξεις ότι οι νεαρές γυναίκες (συχνά εµφανίζεται η 
ηλικιακή οµάδα 20-30 χρόνων) και οι γυναίκες που είχαν εργαστεί για λιγότερο από 
5 έτη για τον εργοδότη δοκίµασαν µεγαλύτερης συχνότητας παρενόχληση, ενώ η 
παρενόχληση εµφανίζει µειωτικές τάσεις µετά την ηλικία των 40. 

Επίσης, στην Πορτογαλία η έρευνα έδειξε ότι η συχνότητα και η ένταση της 
παρενόχλησης αυξάνεται για τις υψηλά ελκυστικές γυναίκες. 
Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία ότι αποτελεί πρόβληµα για τις γυναίκες ακόµη και 
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους στο επάγγελµα, όπως δείχνει έρευνα σε 
εκπαιδευόµενους σε µια επαγγελµατική σχολή. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι µια σε 
κάθε 6 γυναίκες µεταξύ 15 και 20 χρόνων είχαν ήδη δοκιµάσει τη σεξουαλική 
παρενοχλητική συµπεριφορά στη σύντοµη εργασιακή τους εµπειρία, και αυτό 
δείχνει την υψηλή ευπάθεια αυτής της οµάδας στην παρενόχληση (Karrer, 1996). 

Κάποτε το µορφωτικό επίπεδο σε σχέση µε το εισόδηµα συνέβαλλε στην 
εκδήλωση της συµπεριφοράς.  

Μια Φινλανδική έρευνα (Hogbacka, 1987) έδειξε ότι οι γυναίκες µε χαµηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης και ένα χαµηλό εισόδηµα παρενοχλήθηκαν συχνά. 
Ένα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο είναι ο τοµέας εργασίας. (Μια ελληνική έρευνα, 
1988). Ο ιδιωτικός τοµέας παρουσιάζει ένα σηµαντικό % γυναικών που έχουν 
υποστεί παρενόχληση που ανέρχεται στο 64%, ενώ στο δηµόσιο φτάνει στο 55%. 
Όπως φαίνεται όσο πιο αδύναµη είναι η εργασιακή κατάσταση (η εργασία στον 
ιδιωτικό τοµέα δεν καλύπτεται από µονιµότητα, όσο λιγότερο εξοπλισµένη είναι το 
πρόσωπο που θίγεται για να αντιµετωπίσει το δράστη) τόσο πιο ευάλωτο γίνεται. 
 



1.2.2 Τρόποι αντίδρασης στη σεξουαλική παρενόχληση 
 
 
 

Χαρακτηριστική είναι η δυσκολία προσωπικής διευθέτησης της σεξουαλικής 
παρενόχλησης όταν συνήθως οι παρενοχλούµενοι αναζητούν τρόπους να 
αποφύγουν τις επιπτώσεις που σχετίζονται µε την παρενόχληση. Οι µεγαλύτερες 
δυσχέρειες  εµφανίζονται όταν διακυβεύονται πολλά, όταν οι παρενοχλούµενοι 
διακινδυνεύουν τη θέση τους στην εργασία και ακολούθως την οικονοµική ασφάλεια 
που αυτή συνεπάγεται. Συµβάλλουν λοιπόν οι επίφοβες συνέπειες και αυτή 
συνεπάγεται ανασφάλεια, άγχος και στρες. 

Εξάλλου, η ενοχή για την ενδεχόµενη ανάµειξη στην εµφάνιση του 
περιστατικού ενεργεί ανασταλτικά όποιον τρόπο κι αν ακολουθήσουν. Τείνουν να 
σκέφτονται τις αρνητικές επιδράσεις που µπορεί να έχει στην οικογένεια, στο 
εργασιακό κλίµα και τις σχέσεις µε τους συνεργάτες εάν δε γίνουν κατανοητοί. 
Καταλήγουν έτσι στη σιωπή κινδυνεύοντας να βρεθούν παρεξηγηµένοι. Κι όµως 
αυτές οι συνέπειες ίσως είναι πιο αγχωτικές από το ίδιο το γεγονός. 

Οι πιο συνήθεις τρόποι αντίδρασης των προσώπων που δέχονται 
σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο της εργασίας είναι οι εξής: 

• Προσπαθούν να αγνοήσουν το γεγονός µες ενδεχόµενη προσωπική 
επιβάρυνση. 

• Λαµβάνουν άδειες για λόγους υγείας και προσπαθούν να αποµακρυνθούν µε 
αποφυγή των χωρών και των προσώπων. 

• Καταθέτουν τη µαρτυρία τους, κάνοντας αναφορές αλλά ρισκάρουν την 
αντεκδίκηση, 

• Παραιτούνται 
• Τέλος, κάποιοι ενδίδουν προκειµένου να διατηρήσουν την εργασία. 

Ανάµεικτα είναι τα συναισθήµατα φόβου, θυµού και µεγάλης δυσαρέσκειας 
που δηµιουργεί η προσπάθεια να κατανοήσουν γιατί βρίσκονται προσωπικά 
αντιµέτωποι µε το ζήτηµα που τους απασχολεί. Γνωρίζουν ότι χρειάζονται εφόδια 
για να µπορέσουν να αντεπεξέλθουν. 

Ασφαλώς είναι δύσκολο να µιλήσουν για τα γεγονότα σε άλλους τρίτους. 
Όταν επιλέγουν να αναζητήσουν τη βοήθεια από κάποιο τρίτο πρόσωπο, ίσως σε 
µεγαλύτερο βαθµό συγκριτικά µε τις επίσηµες οδούς, καταφεύγουν σε πρόσωπα 
εµπιστοσύνης. Τότε συζητούν το συµβάν µε το σύντροφο, τους φίλους και τους 
συναδέλφους. Αυτές συνιστούν «άτυπες απαντήσεις» για να λάβουν τη βοήθεια των 
φίλων ή της οικογένειας. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατόν να 
προκαθοριστεί αν η συζήτηση θα συνοδευτεί από κατανόηση και υποστήριξη ή αν, 
τελικά, θα φέρει απογοήτευση και αποδοκιµασία. 

Λίγοι, εν γένει, αντιπαρατίθενται στον παρενοχλητή και λίγοι προσφεύγουν  
σε «επίσηµες λύσεις». Άλλοτε, συζητώντας  µε το δράστη ζητούν ευθέως να 
σταµατήσει τις ενοχλήσεις διότι δεν είναι ανεκτές, άλλοτε πάλι αντιµετωπίζοντας το 
γεγονός χιουµοριστικά και άλλοτε  αντιστεκόµενοι µε φυσικούς τρόπους. 
Συνηθέστερα επιλέγουν να αποφύγουν τον παρενοχλητή είτε σε χώρους και µε 
πρόσωπα που δεν ενδέχεται να ξανασυναντήσουν οπότε λύνεται το ζήτηµα αν και 



όχι χωρίς συνέπειες, είτε στο χώρο της εργασίας  µε αµφίβολα αποτελέσµατα λόγω 
των σχέσεων που αναπτύσσονται  εδώ, συγκεκριµένα. 

Η κυριότερη στρατηγική για τις γυναίκες στους χώρους της εργασίας είναι η 
έµµεση αντίσταση, γιατί ελπίζουν ότι µε έναν υποµονετικό τρόπο θα τον κάνουν να 
καταλάβει τα συναισθήµατά τους και το πραγµατικό ενδιαφέρον. ∆ηλαδή 
προσπαθούν να του δείχνουν τα συναισθήµατά τους ή, µερικές φορές, 
προσπαθούν να τον φροντίσουν περισσότερο. Μια γυναίκα αγόραζε κέικ, του έκανε 
καφέ για να του δείξει ότι η µεταξύ τους σχέση ήταν φιλική και όχι σεξουαλική. 
Όµως, αυτή η στρατηγική της φροντίδας που πολλές γυναίκες ακολουθούν είναι 
ίσως η πιο καταστροφική από όλες. ∆ιότι ο άντρας εκλαµβάνει τη φροντίδα ως 
ένδειξη ότι τελικά η γυναίκα θα ενδώσει. 

Η στρατηγική της εθελοτυφλίας, τεχνητής άγνοιας και έµµεσης αντίστασης 
είναι αυτοπεριοριστική. Η γυναίκα εντείνει την προσπάθεια να βρίσκεται συνεχώς σε 
εγρήγορση για να αποφύγει τα χτυπήµατα του δράστη και τις επαφές µαζί του. 
Παρατηρείται ότι η γυναίκα περιορίζει τη δική της συµπεριφορά. Αποφεύγει να είναι 
µόνη της µαζί του, να µπαίνει στο γραφείο ή στην αποθήκη µαζί του. Ακόµη, αλλάζει 
την ενδυµασία της για να µην τον προκαλεί βάζει ριχτά ρούχα, νοµίζοντας ότι εκείνη 
είναι προκλητική. Αυτή η συνεχής εγρήγορση δηµιουργεί ένταση και υψηλό βαθµό 
άγχους στο πρόσωπο που τη χρησιµοποιεί. 

Η στρατηγική αυτή συνήθως χρησιµοποιείται από ευάλωτα άτοµα τα οποία 
έχουν δυσκολία να βρουν εργασία. Βλέπουµε την εκούσια ανοχή σε γεωγραφικές 
περιοχές που υπάρχει µεγάλη ανεργία ή που οι γυναίκες είναι άµεσα εξαρτηµένες 
από την εργασία τους. Η γυναίκα φοβάται τις συνέπειες της άµεσης αντιµετώπισης 
που πάντα έχει συνέπειες γι’ αυτήν αν δεν υπάρχουν άλλοι σύµµαχοι στη δουλειά. 

Η στρατηγική της άµεσης αντιµετώπισης αποφασίζεται όταν η γυναίκα έχει 
συµµάχους στα ανώτερα κλιµάκια, αλλιώς χάνει την εργασία της, ενώ αντίθετα ένας 
άντρας ως παρενοχλητής σπανίως έχει συνέπειες. Για παράδειγµα, στην 
περίπτωση γυναίκας 60 χρονών που ανέφερε τη σεξουαλική παρενόχληση 
διάρκειας χρόνων, παρόλο που η Οµοσπονδία της παρείχε όλων των ειδών της 
βοήθειας, δηλαδή τη µετέφεραν σε άλλο τµήµα, της έδωσαν ψυχολογική στήριξη, 
της ζήτησαν συγνώµη και παρόλο που είχαν τη δυνατότητα να επιβάλλουν 
κυρώσεις στον παρενοχλητή δεν το έκαναν για να µην κατηγορήσουν ένα ανδρικό 
µέλος της επιχείρησης. Πράγµατι η αντιµετώπιση είναι τέτοιου είδους. 

Όσον αφορά τη σεξουαλική παρενόχληση είναι λίγοι εκείνοι που ακολουθούν 
τη δικαστική οδό, κάνουν καταγγελία ή στον εισαγγελέα ή σε ένα αστυνοµικό τµήµα. 
Στην εξέλιξη µιας τέτοιας διαδικασίας υπάρχει το ενδεχόµενο ο κατηγορούµενος να 
προχωρήσει σε αντεκδίκηση, καταγγέλλοντας για συκοφαντική δυσφήµηση. Αξίζει 
να αναφερθεί πως οι παρενοχλούµενοι µέσω των διαδικασιών για την επίλυση των 
εργατικών διαφορών µπορεί να κερδίσει αποζηµίωση για κέρδη και ζηµιές. 

Σε έρευνες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες η άµεση κατηγορηµατική 
απάντηση τείνει να εµφανίζεται ως η αποτελεσµατικότερη, ενώ η στρατηγική της 
εθελοτυφλίας, τεχνητής άγνοιας και έµµεσης αντίστασης δε φαίνεται ιδιαίτερα 
επιτυχής, λίγες γυναίκες πάλι χρησιµοποιούν την καταφυγή στην ποινική οδό. 

Σε άλλη έρευνα οι απαντήσεις στο ερώτηµα για τον τρόπο αντίδρασης 
φανέρωσαν ότι σε % 88% οι ερωτώµενοι δήλωσαν «µε αποφασιστική αντίκρουση». 
Ακόµη, 22 από τις 100 γυναίκες είπαν ότι πιστεύουν ότι πιο αποτελεσµατικός 



τρόπος είναι η  άµεση αντίδραση. Άλλες απαντήσεις που δείχνουν παθητική στάση 
είναι οι εξής: µε αναφορά στον προϊστάµενο (17,2%), µε αίτηση αλλαγής υπηρεσίας 
(16,2%), µε αποκάλυψη στους συναδέλφους (15,4%), µε αναφορά στο 
συνδικαλιστικό φορέα(17,5%). Ένα ποσοστό γυναικών (6%) θεωρεί ως καλύτερη 
λύση την παραίτηση. 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες δεν αντιδρούν 
δυναµικά στη σεξουαλική παρενόχληση. ∆ηλαδή υπάρχουν λόγοι συνειδησιακοί. 
Πρώτον υπάρχει το εµπόδιο της έννοιας του ορισµού. Πολλές γυναίκες – αλλά και 
άντρες – δεν ξέρουν αυτό που υφίστανται και ότι έχουν δικαίωµα να απευθυνθούν 
κάπου για να βοηθηθούν. 

Επίσης πολλές γυναίκες δε θέλουν να παραδεχτούν ότι  είναι θύµατα και 
κρύβονται από τους άλλους και από τον ίδιο τους τον εαυτό. Ακόµη θα πρέπει να 
ξέρουµε ότι οι γυναίκες πιστεύουν στους µύθους που υπάρχουν γύρω από τη 
σεξουαλική παρενόχληση. ∆ηλαδή ότι οι γυναίκες τα θέλουν και γι΄ αυτό τα 
υφίστανται, ότι εκείνες προκαλούν τους άντρες, ότι τη σεξουαλική παρενόχληση τη 
συναντάµε ειδικά σε µερικούς τύπους γυναικών, οι οποίοι τύποι βέβαια είναι σχεδόν 
πόρνες, χωρίς φραγµούς.  

Παρατηρείται για τις γυναίκες που αποκαλύπτουν το γεγονός να 
εκλαµβάνεται ως µη ρεαλιστικό, ότι υπερβάλλουν, λέγεται ότι θέλουν να 
τιµωρήσουν τους άντρες για άλλους λόγους. Ακόµη οι ίδιες οι γυναίκες όταν 
βιώνουν το περιστατικό ανεξαρτήτως της αντίστασης που καταβάλλουν, η  µη 
αποτελεσµατικότητα εν µέρει οδηγεί στην άποψη ότι αν αντιστέκονταν µε το σωστό 
τρόπο τότε θα τερµατίζονταν. Σ’ αυτή την περίπτωση παρατηρείται ότι τείνουν να 
εσωτερικεύσουν το θέµα και το θεωρούν δικό τους φταίξιµο. Τότε κυριαρχούν 
σκέψεις όπως «ίσως εγώ τον παρότρυνα» ή «ίσως εγώ του έδωσα πολύ θάρρος» 
κτλ.  

 
 
 

 
1.2.3 Λόγοι εµφάνισης και οι ακόλουθες  επιπτώσεις της 

 
 
 

Ποια, όµως, µπορεί να είναι η εξήγηση των φαινοµένων σεξουαλικής 
παρενόχλησης; 

Κατά µια άποψη όπως εµφανώς δηλώνει η ποικιλία των µορφών και των 
συµπερι-φορών που συµπεριλαµβάνονται στον όρο – από τα σφυρίγµατα και τα 
παρανόµια (συζητήσεις µε το µικρό όνοµα που χρησιµοποιούνται για κάποιον χωρίς 
τη συγκατάθεσή του) ως τη σεξουαλική επίθεση – η σεξουαλική παρενόχληση δεν 
είναι ένα ενιαίο φαινόµενο.  

Πρόκειται για ένα ζήτηµα σύγχρονο και συγχρόνως σύνθετο και εξηγείται 
µέσα στα πλαίσια του κοινωνικού συνόλου όπου εµφανίζεται. Γι’ αυτό ενδείκνυται 
επίσης να εξετάσουµε τη φύση της παρενόχλησης σε συγκεκριµένες  καταστάσεις. 

Ακόµη, ας σηµειωθεί ότι µέχρι σήµερα µεγάλη προσοχή έχει δοθεί στη 
σεξουαλικά παρενοχλητική συµπεριφορά την οποία επιβάλλουν οι άντρες στις 



γυναίκες σε ακαδηµαϊκούς ή εργασιακούς χώρους. Αυτή η συµπεριφορά είναι 
αξιοσηµείωτη αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι ίσως πιο πιθανό να παρενοχληθούν 
σε άλλες περιστάσεις. Για παράδειγµα, οι Hammer  και Saunders (1984) ανέφεραν 
ότι η πλειοψηφία των εµπειριών των γυναικών για άσκηση βίας απέναντί τους 
συνέβησαν στο δρόµο (67%), ενώ µόνο 15% από τα περιστατικά που αναφέρθηκαν 
συνέβησαν στην   εργασία. 

Η παρενόχληση έχει ως πηγή της πολλές αιτίες. Οι πιο βασικές όµως είναι η 
έκλυση των ηθών, η οικονοµική κρίση και η ανεργία, που µετατρέπει σε ανισότιµα 
άτοµα τους πολίτες µέσα στο εργασιακό περιβάλλον και η ατιµώρητη καταπάτηση 
των ανθρώπινων συνταγµατικών και νοµοθετικά κατοχυρωµένων δικαιωµάτων των 
γυναικών – κύρια αλλά όχι µόνο – από άτοµα που έχουν ισχυρές θέσεις στο χώρο 
εργασίας. 

Επικουρικά συµβάλλουν η γενικότερη υποβάθµιση της γυναίκας στην 
κοινωνία, η κατοχή οικονοµικής και ιεραρχικής δύναµης κύρια από άντρες και η 
εξάρτηση της γυναίκας από την εργασία σε συνδυασµό µε την εκµετάλλευση στην 
οποία υποβάλλεται.  

Έτσι, σε ορισµένες, πολύ µικρές επιχειρήσεις, η πρόσληψη της γυναίκας 
µπορεί εύκολα να αποτελέσει εκβιαστικό µέσο για σεξουαλικές παραχωρήσεις προς 
τον εργοδότη. Το ίδιο και η διατήρηση της θέσης εργασίας. Εδώ εµφανίζεται µια 
εντελώς διαπροσωπική σχέση µεταξύ εργοδότη, εργαζόµενης και παρεισφρέουν  
πολλοί παράγοντες όπως η εξωτερική εµφάνιση, οι οποιεσδήποτε υποσχέσεις για 
σοβαρές προθέσεις από πλευράς του εργοδότη, οι διαθέσεις, η κουλτούρα και η 
οικονοµική ευρωστία των εργοδοτών.  

Η όλη υπόθεση του εκβιασµού και της παρενόχλησης παίρνει συνήθως 
συναισθηµατικές και ανθρώπινες µορφές στο χώρο αυτό της εργασίας, αφού η 
απόσταση είναι µικρή.  

Κύρια αίτια τώρα αντιδραστικά που φρενάρουν το φαινόµενο είναι ο φόβος 
του εργοδότη από τις προσωπικές ευθύνες, από το διασυρµό στο στενό 
περιβάλλον και την ευκολία αποκάλυψης της παρενόχλησης κυρίως αφού δεν 
εµπλέκονται τρίτοι παράγοντες που να εξωθούν στην αποδοχή. 

Στις µεσαίες τώρα επιχειρήσεις αυτές που αριθµούν από 10-45 άτοµα, η 
παρενόχληση και ο εκβιασµός µπορεί να ασκείται από πλήθος ατόµων που 
κατέχουν κάποια θέση στην ιεραρχία της επιχείρησης. Οι εκβιασµοί στις µεσαίες 
επιχειρήσεις ξεκινούν από την απλή πρόσληψη και φτάνουν µέχρι το θέµα του 
µισθού, τα πριµ της ιεραρχικής εξέλιξης και τις ανθρώπινες φιλοδοξίες για άνοδο. 

Εξάλλου, είναι χρήσιµο να αναφερθούν δύο ακόµη περιπτώσεις σεξουαλικής 
παρενόχλησης στο χώρο δουλειάς που διαφέρουν από το κλασικό µοντέλο (αν και 
δεν συµβαίνουν συχνά). Η πρώτη είναι η σεξουαλική παρενόχληση από µέρους 
γυναικών εργοδοτών ή προϊσταµένων προς τους άντρες που βρίσκονται σε 
µειονεκτικότερη θέση. Η άλλη, που είναι και πιο συχνή από την προηγούµενη είναι 
εκείνη της χρήσης µέσων και υποσχέσεων από µέρους γυναικών προς άντρες µε 
σκοπό να αποσπάσουν εργασιακά ανταλλάγµατα. 

Η πρώτη περίπτωση προέρχεται από την καλλιέργεια ενός µοντέλου 
επιθετικής και κατακτητικής γυναίκας και η δεύτερη ενός µοντέλου  γυναίκας που 
µπορεί να κάνει χρήση των φυσικών χαρισµάτων για να αναδειχθεί. Θύµατα αυτών 



των περιπτώσεων είναι και οι άντρες και οι γυναίκες αφού αναπτύσσουν αφύσικες 
εργασιακές σχέσεις, ανεξάρτητες από προσόντα και ικανότητες. 

Βέβαια, η συζήτηση είναι καθοριστικό να περιλαµβάνει τη δοµή και το 
περιεχόµενο της κοινωνίας στο οποίο οι γυναίκες καθηµερινά και στερεότυπα 
υποβάλλονται σε ενοχλήσεις ή και απειλές από άντρες.  

Για τις γυναίκες η σεξουαλική παρενόχληση είναι θέµα βίας. Ιστορικά, ο 
ανδρικός έλεγχος έναντι των γυναικών διασφαλίστηκε καθώς οι γυναίκες 
περιορίστηκαν να δρουν µόνο στην ιδιωτική σφαίρα ως σύζυγοι, µητέρες και 
αποκλειστικοί υπηρέτες του σπιτιού. Πρωταρχικός λοιπόν στόχος ήταν να 
υπηρετούν τις ανάγκες των αντρών και των παιδιών. Ακολούθως, όταν οι γυναίκες 
αποπειράθηκαν να κάνουν την είσοδό τους και να ενταχθούν στη δηµόσια ζωή, η 
σεξουαλική παρενόχληση µετατράπηκε σε εργαλείο των αντρών προκειµένου να 
διατηρήσουν την κυριαρχική θέση τους. Φρόντισαν λοιπόν οι γυναίκες να 
συνεχίσουν να βρίσκονται σε µειονεκτικότερη θέση, µε τη διατήρηση στη µνήµη του 
ρόλου τους ως σεξουαλικά αντικείµενα, που δέχονται να υποταχθούν στην ανδρική 
βούληση. 

Η προσπάθεια των γυναικών να διαπραγµατευτούν αυτή την 
πραγµατικότητα, ότι δηλαδή δε δικαιούνται να αυτοπροσδιορίζονται και να απαιτούν 
ίση αντιµετώπιση µε το φόβο και τη σύγχυση που προκαλεί η σεξουαλική 
παρενόχληση είναι καθηµερινό βίωµα για τις περισσότερες γυναίκες που αρχίζει 
πολύ πριν την ενηλικίωση. Οι γυναίκες αρχίζουν να µαθαίνουν τις κυρίαρχες αξίες 
της ανδροκρατούµενης κοινωνίας, όπου θα ενταχθούν. Ακόµη, ότι θα πρέπει 
συνέχεια να βρίσκονται σε ετοιµότητα (για να αντέχουν σ’ αυτά τα χτυπήµατα όπως 
είναι και αυτό της ενόχλησης και της υποβάθµισης της αξίας τους) προκειµένου να 
ενταχθούν ασφαλώς σε έναν απειλητικό κόσµο. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σταδιακά αυτή η κατάσταση εγρήγορσης – καθώς 
συνεχώς µε πανοµοιότυπο τρόπο παρακολουθούν και ελέγχουν τις κινήσεις τους – 
αποκτά το αίσθηµα ψευδεπίβουλης οµαλότητας. Όµως µια νέα γυναίκα είπε « 
απλώς σκέφτοµαι, να το πάλι» δηλαδή είναι τόσο ο κοινός τόπος ώστε σχεδόν 
εκλαµβάνεται ως ο κανόνας και απόλυτα φυσιολογικά. Χαρακτηριστικά αναφέρεται 
ότι οι σεξουαλικά παρενοχλητικές εκφράσεις, λέξεις και χειρονοµίες σιγά- σιγά 
απορροφούνται  στο αναπτυσσόµενο αίσθηµα του εαυτού του νεαρού κοριτσιού και 
γίνονται βασικό κοµµάτι αυτού που αντιλαµβάνονται ότι είναι (Larkin et al. 1996) 

Συνήθως οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις είτε αντιµετωπίζονται ως ατοµικές 
υποθέσεις, είτε αποσιωπούνται ή θεωρούνται «φυσικά» µε αποτέλεσµα να µην 
έχουν αντιµετωπιστεί ως κοινωνικό πρόβληµα. Παράλληλα υπάρχει ο επηρεασµός 
από τον Τύπο. Ο επηρεασµός αυτός από γενικότερες καταστάσεις όπως π.χ. τα 
τηλεοπτικά σήριαλ, τις σκανδαλοθηρικές δηµοσιεύσεις και την κυκλοφορία ροζ 
ιστοριών για εξέχουσες προσωπικότητες της κοινωνίας είναι άµεσος για την 
συνειδητοποίηση της κατάστασης και για αδιάφορη αποδοχή των γεγονότων. Ο 
Τύπος λοιπόν βλέπουµε ότι αποτελεί µια µορφή πίεσης που οδηγεί σε µάλλον 
αρνητική κατεύθυνση. 

Τελικά, εν τέλει µόνα αν εστιάσουµε ευρύτερα ώστε να περιλάβουµε τις 
διάχυτες µορφές σεξουαλικής παρενόχλησης που περικόπτουν τη δυναµική των 
ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού για ισότιµη αντιµετώπιση και συµµετοχή στο 
δηµόσιο βίο, είναι µάλλον απίθανο ότι οι άνθρωποι  µε πεποίθηση  στις δυνάµεις 



τους θα αντιµετωπίσουν την προσβλητική και ταπεινωτική συµπεριφορά στους 
χώρους όπου οι εργασιακοί και οι ακαδηµαϊκοί στόχοι τους διακυβεύονται. 

 
Οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις έχουν συνέπειες. Έχει έναν αντίκτυπο στην 

προσωπική ευηµερία των παρενοχληµένων υπαλλήλων καθώς επίσης και στην 
κατάσταση εργασίας. Ως συνέπειες που απορρέουν από τη σεξουαλική 
παρενόχληση επιδρούν αρνητικά στην ατοµική ευηµερία συµπεριλαµβάνονται 
συναισθήµατα όπως η δυσπιστία, ο φόβος, ο θυµός και η ταπείνωση, 
ψυχοσωµατικά συµπτώµατα όπως πονοκέφαλοι, πόνοι στο στοµάχι και 
προβλήµατα ύπνου και κατάθλιψη.  

Η Γερµανική εθνική έρευνα βρήκε ότι η σεξουαλική παρενόχληση επηρεάζει 
την υγεία και την ευηµερία σοβαρά µε διάφορους τρόπους: 80% των 
παρενοχληµένων γυναικών ανέφεραν ότι παρατήρησαν ψυχοσωµατικά 
συµπτώµατα ως αποτέλεσµα της σεξουαλικής παρενόχλησης. Οι γυναίκες πιο 
συχνά ανέφεραν αισθήµατα φόβου, ανασφάλειας, και δυσπιστίας (21%). 23% 
ανέφεραν ότι ένιωσαν περισσότερο ευερέθιστοι. 4%-5% είχαν ψυχοσωµατικά 
συµπτώµατα όπως πονοκεφάλους, εφιδρώσεις, αϋπνίες. Και 2% εµφάνισαν 
συναισθήµατα κατάπτωσης. 12% των γυναικών δήλωσαν αύξηση της 
επιθετικότητας. 5% των γυναικών ανέφεραν ότι ένιωσαν αποστροφή προς τη 
σεξουαλική δραστηριότητα µε τους συντρόφους τους στην προσωπική τους ζωή ως 
συνέπεια της σεξουαλικής παρενόχλησης. Στις εις βάθος συνεντεύξεις οι γυναίκες 
περιέγραψαν µια ευρεία κλίµακα συνεπειών που κατηγοριοποιούνται σε αυτές κατά 
τη διάρκεια και αµέσως µετά την παρενόχληση, και αυτές που έχουν πιο 
µακροπρόθεσµες επιδράσεις. 

Οι άµεσες συνέπειες συµπεριέλαβαν αισθήµατα αδιεξόδου νιώθοντας 
ταπεινωµένοι, πληγωµένοι και υποβαθµισµένοι σε µια κατάσταση που δεν 
µπορούσαν να αποφύγουν. Ως πιο µακροπρόθεσµες απόρροιες, κάποιες γυναίκες 
βίωσαν καχυποψία απέναντι σε  συναδέλφους µε τους οποίους προηγουµένως 
υπήρχαν καλές εργασιακές συνθήκες. 

Εκτός από τις συνέπειες στην προσωπική ευηµερία των παρενοχληµένων 
εργαζοµένων, επιπτώσεις υπήρξαν στη σταδιοδροµία, τη δυνατότητα να εργαστεί, 
το κλίµα εργασίας και τα κίνητρα. Αυτό σηµαίνει ότι µια ιδιαίτερη αναλογία 
υπαλλήλων αφήνει την εργασία είτε λαµβάνει συχνότερα άδειες ασθένειας. Επίσης 
συχνά αναφέρεται ότι προχωρούν σε αλλαγές 

Η εµπειρία της σεξουαλικής παρενόχλησης καταστρέφει τη γενική 
ατµόσφαιρα στην εργασία και στην ικανοποίηση από την εργασία. Η Σουηδική 
µελέτη του πανεπιστηµίου εξέθεσε την αποµόνωση (17%), τη διάδοση φηµών 
(10%), την ανησυχία για τη µετάβαση στην εργασία (17%), την άσκηση 
αδικαιολόγητης κριτικής και   χειροτέρευση στους όρους εργασίας. 
 Η Γερµανική µελέτη σε διάφορους κλάδους (Einarsen,1993) βρήκε ότι οι γυναίκες 
µε την εµπειρία σεξουαλικής παρενόχλησης ήταν λιγότερο ικανοποιηµένες µε την 
εργασία και αισθάνθηκαν πιο αδιάφορες γι’ αυτή. Ως συνέπεια της παρενόχλησης, 
για µια στις πέντε γυναίκες η εµπειρία µε τη σεξουαλική παρενόχληση οδήγησε 
στην µείωση της ικανοποίησης από την εργασία. ∆ηλαδή ανέφεραν ότι 
απολάµβαναν λιγότερο την εργασία τους. Οι γυναίκες που κατέθεσαν παράπονα ή 
δηµοσιοποίησαν την σεξουαλική παρενόχληση βίωσαν δευτερογενή θυµατοποίηση 



από τις αντιδράσεις των συναδέλφων και εκείνων στους οποίους απευθύνθηκαν. 
Σχεδόν οι µισές είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην εργασιακή κατάσταση εξαιτίας της 
σεξουαλικής παρενόχλησης, 6% των γυναικών εγκατέλειψαν την εργασία τους και 
3% ζήτησαν µετάθεση. 

Η σεξουαλική παρενόχληση πλήττει οικονοµικά την ίδια την επιχείρηση όταν 
χρειάζεται να εκπαιδεύσει νέο προσωπικό κατόπιν απόλυσης εξαιτίας της 
παρενόχλησης, το προσωπικό ζητάει άδειες εργασίας και οι επιδράσεις στο κλίµα 
το εργασιακό µπορεί να επιφέρει µείωση αποδοτικότητας και µείωση της 
παραγωγικότητας της επιχείρησης. 
 
 
 

1.3. Τι ισχύει από πλευράς νοµικού πλαισίου στην Ελλάδα 
 
 

Αν και σχετικές έρευνες στην Ελλάδα δείχνουν ότι η σεξουαλική 
παρενόχληση είναι αρκετά διαδεδοµένη στο χώρο εργασίας στην Ελλάδα, όµως δεν 
έχουν αναπτυχθεί «πολιτικές» και στρατηγικές για την πρόληψή της, ενώ ήδη από 
τη δεκαετία του ’80 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε τη δηµιουργία σχετικής 
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.  

Ακόµη τα δικαστήρια αντιµετωπίζουν τέτοιες υποθέσεις – υπό την 
προϋπόθεση ότι θα φτάσουν στο δικαστήριο – εφαρµόζοντας τις διατάξεις του 
κοινού αστικού καθώς και του εργατικού δικαίου, προκειµένου να αποτρέψουν 
απολύσεις που αποδεικνύεται ότι οφείλονται σε λόγους εκδίκησης, επειδή η 
εργαζόµενη απώθησε τις σεξουαλικές προτάσεις προϊσταµένου ή άλλου προσώπου 
µε εξουσία, µέσα στο χώρο εργασίας.   

Οι γυναίκες κατά κύριο λόγο προσφεύγουν στα δικαστήρια για άλλες αιτίες 
(π.χ. µη προαγωγή, απόλυση κ.τ.λ.) ενδεχοµένως, όµως, να υποκρύπτεται 
σεξουαλική παρενόχληση. 

Ιδιαίτερα η σεξουαλική παρενόχληση δε συνιστά αδίκηµα στους χώρους 
εργασίας ή οπουδήποτε αλλού. Όµως, νοµοθετικό έλλειµµα για την αντιµετώπιση 
της βίας κατά των γυναικών και την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων δεν 
υφίσταται ούτε αυτή η αντιµετώπιση δεν έρχεται σε αντίφαση µε το πνεύµα και τις 
αρχές του Κώδικα της Κοινότητας για το θέµα της σεξουαλικής παρενόχλησης. 

Νοµοθετικά, λοιπόν, οι προβλεπόµενες µορφές βίας ρυθµίζονται από γενικές 
διατάξεις του Αστικού ή του Ποινικού ∆ικαίου αλλά και από άλλους ειδικούς νόµους 
(Εργατικό ∆ίκαιο) και κατατάσσονται: 

• Στις σωµατικές βλάβες. 
• Στα εγκλήµατα τιµής. 

Στο έγκληµα του βιασµού που ρυθµίζεται από το Ν. 14/9/1984. Με το νόµο αυτό 
καθιερώθηκε η αυτεπάγγελτη δίωξη για το έγκληµα του βιασµού. 

Η Ελληνική νοµοθεσία για το θέµα προβλέπει**: 
Στον αστικό Κώδικα, άρθρο57, για το δικαίωµα στην προσωπικότητα, αναφέρεται 
ότι: «όποιος προσβάλλεται παράνοµα στην προσωπικότητά του, έχει δικαίωµα να 
απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να µην επαναληφθεί στο µέλλον. Αξίωση 
αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται». 



Αντίστοιχα στον ποινικό κώδικα, στο κεφάλαιο για τα εγκλήµατα της 
γενετήσιας αξιοπρέπειας προβλέπεται ότι «Όποιος µε ασελγείς χειρονοµίες ή 
προτάσεις που αφορούν ασελγείς πράξεις προσβάλλει βάναυσα την αξιοπρέπεια 
άλλου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του  τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός έτους 
ή µε χρηµατική ποινή». 
Επίσης, στο επόµενο άρθρο 338, που αναφέρεται στην κατάχρηση σε ασέλγεια στο 
πρώτο εδάφιο λέει: «Όποιος καταχράται την παραφροσύνη γυναίκας ή την από 
οποιαδήποτε αιτία προερχόµενη ανικανότητά της να αντισταθεί για να έλθει σε 
εξώγαµη συνουσία µαζί της τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών». Αλλά και στο 
δεύτερο εδάφιο λέει: «Όποιος καταχράται τις παραπάνω καταστάσεις και ενεργεί 
άλλη ασελγή πράξη σε γυναίκα ή άνδρα τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 6 
µηνών». 

Στον ποινικό κώδικα πάλι, υπάρχει άλλο ένα άρθρο εξειδικευµένο για τους 
δηµοσίους υπαλλήλους, το 343 όπου αναφέρεται ότι: Με φυλάκιση τουλάχιστον 
ενός έτους τιµωρείται ο δηµόσιος υπάλληλος που ασελγεί πράξη µε πρόσωπο που 
εξαρτάται υπηρεσιακά απ’ αυτόν, εκµεταλλευόµενος αυτή τη σχέση. 
Στο κεφάλαιο για τα εγκλήµατα κατά της τιµής (άρθρο 361), για το θέµα της 
εξύβρισης αναφέρεται: «Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της δυσφήµισης, 
προσβάλει την τιµή άλλου µε λόγο ή µε έργο ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός έτους ή µε χρηµατική ποινή. Η χρηµατική ποινή 
µπορεί να επιβληθεί και µαζί µε την ποινή της φυλάκισης. Όταν η προσβολή της 
τιµής δεν είναι ιδιαίτερα βαριά, αν ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις και το πρόσωπο 
του ατόµου που προσβλήθηκε, ο υπαίτιος τιµωρείται µε κράτηση ή µε πρόστιµο.» 

Ακόµη, στο Σύνταγµα, άρθρο 22, αναφέρεται ότι η εργασία στην Ελλάδα 
αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα του κάθε πολίτη και προστατεύεται από το κράτος, 
το οποίο φροντίζει για τη δηµιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών 
και για την ηθική και ολική εξίσωση όλων των εργαζοµένων. 
Παράλληλα σε άλλες διατάξεις του Συντάγµατος θεµελιώνονται δικαιώµατα των 
πολιτών που αφορούν το σεβασµό της ανθρώπινης αξίας, (άρθρο 2), την ελεύθερη 
ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και τη συµµετοχή του στην κοινωνική, 
οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας, αρκεί να µην προσβάλλει τα δικαιώµατα 
των άλλων και να µην παραβιάζονται το Σύνταγµα και τη χρηστά ήθη. 

Επίσης, νόµοι της εργατικής νοµοθεσίας συµπληρώνουν και ρυθµίζουν 
θέµατα εργασιακών σχέσεων των πολιτών. 
Σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις του αστικού κώδικα «περί µισθώσεως εργασίας» 
ο εργαζόµενος οφείλει να εκτελεί µε επιµέλεια την εργασία που ανέλαβε για 
ορισµένο ή αόριστο χρόνο, ο δε εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει το µισθό 
που συµφώνησαν ή αυτόν που προβλέπεται από τις συλλογικές συµβάσεις 
εργασίας. 
Κάθε άλλη αξίωση αναγόµενη στη σφαίρα της προσωπικότητας του εργαζοµένου, 
είναι παράνοµη και καταχρηστική. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει, υπέρβαση των 
εργοδοτικών ορίων, αφετέρου υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν τα χρηστά 
ήθη. Οι συνέπειες τέτοιων πράξεων δίνουν την ελευθερία στον εργαζόµενο να 
καταφύγει στο αρµόδιο δικαστήριο ζητώντας είτε χρηµατική αποζηµίωση λόγω 
ηθικής βλάβης (άρθρο 281, 97, 59, 914, 932 Α.Κ.) αλλά και την άρση της 
προσβολής. Βεβαίως, αν η πράξη που υφίσταται ο εργαζόµενος /η συνιστά ποινικό 



αδίκηµα ενδέχεται και µπορεί να επισύρει ποινές όπως αυτές που προβλέπονται 
ειδικότερα για κάθε πράξη. 
Η πρακτική δυσκολία στη δίωξη του δράστη για τα παραπάνω αδικήµατα είναι ότι 
τα περισσότερα διώκονται κατ’ έγκληση, δηλαδή πρέπει να τον µηνύσει η γυναίκα. 
Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του βιασµού µε το Ν. 1419/94, τη δίωξη του 
δράστη αναλαµβάνει η Εισαγγελική Αρχή, µόλις λάβει γνώση από οποιονδήποτε 
της τελέσεως του αδικήµατος. (Εντούτοις ο αριθµός των καταγγελιών είναι 
ελάχιστος που προσέρχονται να ακολουθήσουν επίσηµες διαδικασίες και τη νοµική 
οδό). 

Η Γενική Γραµµατεία ισότητας που έχει ασχοληθεί µε το θέµα επισηµαίνει ότι: 
ανασταλτικά θεωρείται ότι δρουν σ’ αυτή τη χρονοβόρα ποινική διαδικασία, η 
δυσκολία ανεύρεσης µαρτύρων (η παρενόχληση συνήθως γίνεται χωρίς την 
παρουσία µαρτύρων), το πρόβληµα της απόδειξης των ισχυρισµών που βαρύνουν 
τις ιδέες, η καχυποψία µε την οποία αντιµετωπίζονται ήδη από το ανακριτικό στάδιο 
(οι λόγοι αυτοί, φυσικά, δεν είναι ανεξάρτητοι από τις κοινωνικές προκαταλήψεις και 
τα ήθη που επικρατούν στην κοινωνία). Επίσης, ο φόβος απόλυσης, οι επιπτώσεις 
στην επαγγελµατική εξέλιξη, οι προκαταλήψεις για τη θέση της γυναίκας στην αγορά 
εργασίας και στους χώρους δουλειάς και η κοινοποίηση του προβλήµατος στο 
οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. («Βία κατά των γυναικών, νοµική και 
δικαστηριακή προσέγγιση», Γεν. Γραµµ. Ισότητας, 2000). 

 
1.3.1. Η σεξουαλική παρενόχληση σε διάφορες χώρες 

 
 

Το 1992 δυο νόµοι µε θέµα τη σεξουαλική παρενόχληση ψηφίστηκαν στη 
Γαλλία. Αυτοί οι νόµοι έκαναν τη Γαλλία µια από τις πρώτες χώρες που 
εφοδιάστηκαν µε εξειδικευµένα κείµενα τόσο στο ποινικό όσο και στο ποινικό όσο 
και στο εργατικό δίκαιο σε λιγότερο από 10 χρόνια από την εµφάνιση του όρου. 

Η κινητοποίηση των φορέων των γυναικών υποστηριζόµενες από τα ΜΜΕ 
δηµιούργησαν µέσα σε λίγα χρόνια την εντύπωση ότι το πρόβληµα δεν µπορεί να 
συνεχίζει να αγνοείται (Sylvie Cromer, εκπρόσωπος της AEYFT – Ευρωπαϊκή 
Οργάνωση ενάντια στη βία κατά των γυναικών στην εργασία). 

Το αδίκηµα της σεξουαλικής παρενόχλησης εντάσσεται στο κεφάλαιο «περί 
προσβολής της ανθρώπινης ακεραιότητας», ως «σεξουαλική επίθεση». Η ποινική 
ρύθµιση τιµωρεί τη σεξουαλική παρενόχληση ακόµα και εκτός εργασίας. Όπως για 
παράδειγµα αναφέρεται στην περίπτωση στο σχολείο, ανάµεσα σε ασθενή και 
γιατρό, σε πελάτη και δικηγόρο, δικαστή και δικαζόµενο, καθηγητή και φοιτητή. 
Αλλά νοείται µόνο ως κατάχρηση εξουσίας και ως σεξουαλικός εκβιασµός. 

Το ίδιο ισχύει και για τις εργατικές διατάξεις αν και θέτουν κάποιους 
περιορισµούς. Κατά πρώτον δε στοχεύει αφού εξαιρεί τους συναδέλφους. 
Επιπλέον, δε στοχεύει τη σεξουαλική παρενόχληση παρά µόνο από τη στιγµή που 
υπάρχουν επαγγελµατικές επιπτώσεις στο θύµα. 
Τέλος, όσον αφορά την πρόληψη, η αξία της γενικά αναγνωρίζεται. Όµως, ο νόµος 
δεν προσδιορίζει τα µέτρα, ούτε έχει καµία υποχρέωση σ’ αυτή την περίπτωση. 
Τελικά, η λήψη πειθαρχικών µέτρων επαφίεται στην «καλή διάθεση» του εργοδότη, 
ο οποίος νοµικά είναι ο µόνος υπεύθυνος για την οργάνωση και πειθαρχία. 



Οι κυρώσεις για το αδίκηµα της σεξουαλικής παρενόχλησης – που είτε 
καλύπτονται από συγκεκριµένους νόµους είτε µε τους σχετιζόµενους µε τις 
περιπτώσεις διακρίσεων – προβλέπουν ποινές φυλάκισης έως και ενός χρόνου µαζί 
και καταβολή αποζηµίωσης. Προαιρετικά επιπλέον ποινές προτείνονται όπως η 
δηµοσιοποίηση της απόφασης, προσωρινή ή µόνιµη αναίρεση της άδειας 
επαγγέλµατος κ.ά. 

 
Το Βέλγιο επίσης διαθέτει µια πρακτική προορισµένη για την προστασία των 

εργαζοµένων. Οι πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, των 
εργαζοµένων, των εκπροσώπων τους, και των εργοδοτών ξεκίνησαν από την 
Επιτροπή Εργασίας Γυναικών. Η Γραµµατεία Περιβάλλοντος και Κοινωνικής 
Χειραφέτησης ανταποκρίθηκε στην πορεία και σήµερα το θέµα έχει αναλάβει το 
Βελγικό Υπουργείο Εργασίας. Πραγµατοποιήθηκε, βέβαια, χάρη στη θέληση για τις 
ίσες ευκαιρίες. ∆εν είναι τυχαίο ότι εκείνη την εποχή επικεφαλής και των τριών 
οργάνων ήταν η κ. Smet, η υπουργός εργασίας που κατηύθυνε τις αλλαγές. 

Η δράση για να ληφθούν µέτρα ενισχύθηκε από την ενεργοποίηση της Ε.Ε. 
και τη σύσταση της commission που προέτρεπε προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, 
το Βελγικό Υπουργείο Εργασίας συνέταξε το «Βασιλικό ∆ιάταγµα» το οποίο 
δηµοσιεύτηκε το1992.  
Αυτό υποχρέωνε όλες τις επιχειρήσεις, µε αναφορά στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό 
τοµέα, να τροποποιήσουν (µε τη συναίνεση των εργαζοµένων και των εργοδοτών) 
τον κανονισµό εργασίας που ήδη υπήρχε στον Κώδικα Εργασίας (ως νοµικό 
εργαλείο για να προσδιορίζει τις συνθήκες εργασίας σε µια επιχείρηση. 
Η τροποποίηση λοιπόν αυτή υποχρέωνε τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν µια 
δήλωση αρχών για τη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία. Ανάµεσα στα άλλα 
έπρεπε να υποδείξουν ένα πρόσωπο ή υπηρεσία εµπιστοσύνης που θα υποδέχεται 
και θα στηρίζει τα θύµατα, θα παρακολουθεί τη διαδικασία µηνύσεων – επαφίοντας 
στον εργοδότη να προτιµήσει µια άτυπη ή µια επίσηµη διαδικασία – και θα ορίζει τις 
ποινές που µπορούν να επιβληθούν.  
Ο κανονισµός εργασίας πρέπει επίσης να προβλέπει τις ποινές που θα 
επιβάλλονται. Οι κυρώσεις µπορούν να είναι προφορικές ή γραπτές 
προειδοποιήσεις, επίπληξη, µετακίνηση ή πρόστιµο. Σε αυτή την περίπτωση το 
πρόστιµο καθορίζεται από τον κανονισµό που συνοδεύει τη σύµβαση εργασίας και 
δε µπορεί να ξεπερνάει το 1/5 των αποδοχών του εργαζοµένου. Μπορεί επίσης να 
προβλέπεται διαθεσιµότητα µε ή χωρίς απώλεια µισθού και τέλος απόλυση µη ή 
χωρίς προειδοποίηση για βαρύ παράπτωµα. 
 

Ακόλουθα, στη ∆ανία δεν υπάρχει κανένας νόµος που να απαγορεύει τη 
σεξουαλική παρενόχληση. Οι δίκες που κερδήθηκαν (αναγνωρίζοντας το 
πρόβληµα) κερδήθηκαν µε το νόµο για τις συνθήκες εργασίας που λέει για την τιµή 
και την αξιοπρέπεια του εργαζοµένου. 

 
Στο πλαίσιο του Βρετανικού νόµου δεν υπάρχει συγκεκριµένος νόµος ενάντια 

στη σεξουαλική παρενόχληση. Σ’ αυτόν, για την υπεράσπιση κατά των 
παρενοχλήσεων, έχουν επιδιώξει να στηριχτούν στις δυνατότητες που δίνουν 
διάφορες διατάξεις που αποτρέπουν τη διάκριση. Η σεξουαλική παρενόχληση 



εποµένως θεωρείται στους νοµικούς όρους ως µορφή διάκρισης που βασίζεται στο 
φύλο. Έτσι, οι πολιτικές για το θέµα αυτό περιλαµβάνονται στις πολιτικές για τις ίσες 
ευκαιρίες που έχουν αναπτυχθεί στη χώρα και αποτρέπουν τις διακρίσεις. 

 
Στην Αµερική από το 1980 η Αµερικανική Επιτροπή ίσων ευκαιριών στην 

απασχόληση (EEOC) υιοθέτησε την άποψη ότι είναι µια µορφή φυλετικής διάκρισης 
που αντιβαίνει την Πράξη των Αστικών ∆ικαιωµάτων του 1964 (title VII of the civil 
Rights Act of 1967). Συγκεκριµένα απαγορεύεται η διάκριση την εργασία που 
βασίζεται στη φυλή, στο χρώµα του δέρµατος, στη θρησκεία ή στην περίπτωση των 
εθνικών µειονοτήτων. Για τους σκοπούς της αντιµετώπισης και της πρόληψης του 
φαινοµένου εφαρµόζει σε κάθε περίπτωση µια πλήρη έρευνα για την εξακρίβωση 
των γεγονότων και ενθαρρύνει τους εργοδότες να λάβουν µέτρα για την εµφάνιση 
της σεξουαλικής παρενόχλησης, να φροντίσουν για την ενηµέρωση των υπαλλήλων 
τονίζοντας ότι η σεξουαλική παρενόχληση δε θα γίνεται ανεκτή. Μπορούν έτσι να 
λάβουν µέτρα ως προς την καθιέρωση µιας αποτελεσµατικής διαδικασίας 
καταγγελίας ή διαµαρτυρίας για την ανάληψη µιας άµεσης, κατάλληλης ενέργειας 
όταν παραπονιέται ο υπάλληλος. 

 
       

1.4  Προτάσεις για µέτρα παρέµβασης 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
 

Για την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και των συνθηκών 
εργασίας, η Ε.Ε., αναγνωρίζοντας ότι η σεξουαλική παρενόχληση πλήττει καίρια τις 
εργασιακές συνθήκες, τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, δεν παρέλειψε να επικεντρωθεί 
στο θέµα-πρόβληµα.  

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η ανεπιθύµητη συµπεριφορά σεξουαλικού 
χαρακτήρα ή άλλη συµπεριφορά που θίγει την αξιοπρέπεια γυναικών και ανδρών 
κατά την εργασία χαρακτηρίζεται απαράδεκτη. Γι’ αυτό το λόγο έχουν καταρτιστεί 
εκθέσεις, έχουν υιοθετηθεί συστάσεις, αποσκοπώντας στην αναγνώριση και την 
αντιµετώπιση του φαινοµένου. 

 Θεωρείται ότι η σεξουαλική παρενόχληση µπορεί να είναι αντίθετη µε την 
αρχή της ίσης µεταχείρισης της οδηγίας του Συµβουλίου, της 7-11-76, περί της 
εφαρµογής της ίσης µεταχείρισης, γυναικών και αντρών, σε σχέση µε την 
πρόσβαση σε απασχόληση, επαγγελµατική κατάρτιση και τις συνθήκες εργασίας. 

Βέβαια, είναι σχετική, και αξίζει να σηµειωθεί η Σύσταση του Συµβουλίου της 
13/12/84 που υποστηρίζει την ανάγκη προστασίας της γυναικείας αξιοπρέπειας 
στην εργασία. Σ’ αυτή, λοιπόν, τα κράτη-µέλη κλήθηκαν µεταξύ άλλων να 
αναλάβουν δράσεις για το σεβασµό της αξιοπρέπειας των γυναικών στην εργασία. 
Σύµφωνα µε αυτή κάποια από τα κράτη - µέλη δραστηριοποιήθηκαν ενεργά για το 
θέµα. Κατόπιν, ακολούθησε µια απόφαση που ψηφίστηκε από την ολοµέλεια του 
κοινοβουλίου για τη βία κατά των γυναικών. Εκεί συµπεριλήφθηκαν προτάσεις για 
να ξεκινήσουν εκστρατείες προς όλα τα µέλη του εργατικού δυναµικού σχετικά µε τα 
δικαιώµατά τους. 



Στο πρόγραµµα δράσης σχετικά µε την εφαρµογή του Κοινοτικού Χάρτη των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων των εργαζοµένων, η Επιτροπή, κλήθηκε να εξετάσει την 
προστασία των εργαζοµένων κατά την εργασία. 

Η έκθεση του εµπειρογνώµονα που συγκέντρωσε στοιχεία για την 
κατάσταση στα κράτη - µέλη φανέρωσε ότι λαµβάνει έκταση και το φαινόµενο είναι 
σοβαρό σε όλους τους χώρους εργασίας και φανέρωσε την ανάγκη για σχετική 
δραστηριότητα. Έτσι, το 1990, το Συµβούλιο επιβεβαίωσε ότι η συµπεριφορά που 
βασίζεται στο φύλο και προσβάλλει την αξιοπρέπεια γυναικών και αντρών κατά την 
εργασία συνιστά απαράδεκτη παραβίαση της αξιοπρέπειας εργαζοµένων ή 
εκπαιδευοµένων, όπου εµφανίζεται. Το 1991, λοιπόν ακολούθησε η Σύσταση της 
Επιτροπής για την προστασία των συνθηκών εργασίας για όλους ανεξαίρετα τους 
εργαζοµένους, στις 27-11-91, που αναφέρεται ρητά στο πρόβληµα της σεξουαλικής 
παρενόχλησης ως ανεπιθύµητης συµπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα ή σε 
άλλης συµπεριφοράς βασιζόµενης στη διαφορά φύλου που θίγει την αξιοπρέπεια 
γυναικών και αντρών κατά την εργασία. 

Καθοριστική ενέργεια στην αναγνώριση του προβλήµατος, µιας και ο όρος 
είναι καινούριος διεθνώς, ήταν η Σύσταση της Επιτροπής. Σ’ αυτή προσδιορίστηκε 
η σηµασία του όρου και καθορίστηκαν οι συνθήκες που καθιστούν τις 
συµπεριφορές απαράδεκτες ( στο στοιχείο του ανεπιθύµητου και ο προσβλητικός 
χαρακτήρας των συµπεριφορών). Επίσης, ότι το πρόβληµα το υφίστανται κυρίως οι 
γυναίκες, όµως, χρειάζεται να υπάρξει προστασία και των αντρών και αποβολή του 
φαινοµένου από το χώρο της εργασίας. Περιλήφθηκαν ακόµη προτάσεις για την 
λήψη µέτρων, ανασταλτικών και κατασταλτικών, του φαινοµένου. Εκφράστηκε, 
τέλος, το ενδιαφέρον όσων εργάστηκαν για το θέµα να υπάρξει συνέχεια, από τα 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πράγµατι, το1993, εκδόθηκε «οδηγός» µε συγκεκριµένα παραδείγµατα για 
κάθε άρθρο του κώδικα. Αργότερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε σχετικά 
µε το διορισµό «ειδικού συµβούλου-µεσολαβητή» στους εργασιακούς χώρους υπό 
ορισµένες προϋποθέσεις προκειµένου να εργαστούν αναπόσπαστα και 
αποτελεσµατικά και ο ρόλος του να είναι ουσιαστικός.  

Τελικά, το 1997, προκειµένου να αξιολογηθεί το αντίκτυπο όσων 
προηγήθηκαν, τα αποτελέσµατά τους, ανατέθηκε σε οµάδα ειδικών να 
συγκεντρώσουν στοιχεία σχετικά µε τα δεδοµένα και το ενδιαφέρον συγκεκριµένα, 
στα κράτη-µέλη κατά τη διάρκεια της προηγούµενης δεκαετίας. Κατόπιν τούτου, 
από την κατανόηση των συµπερασµάτων και όσων αυτή η έκθεση περιλαµβάνει 
αναµένεται να ακολουθήσει, ως επόµενο βήµα, διατύπωση µίας οδηγίας (directive) 
από το αρµόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέµα. 

Οι συστάσεις, οι οδηγίες που υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ανήκουν 
στο νοµοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουν τη µορφή 
κατευθυντήριων γραµµών. Για να µπορέσουν να εφαρµοστούν πρέπει να 
κυρωθούν ως νόµος της κάθε χώρας. Η χρησιµότητά τους, να δώσουν την ευκαιρία 
να ασκηθεί πίεση - διαµέσου του διαλόγου που επιτρέπουν - στα θεσµοθετηµένα 
όργανα, να παρέµβουν ,ώστε τελικά να τροποποιηθούν ορισµένες νοµικές 
διατάξεις, τις καθιστούν χρήσιµα εργαλεία. 
   
 



1.4.1 Νοµοθετική ρύθµιση από Ε.Ε. 
 

Η νοµοθετική ρύθµιση που προτείνεται από την Ε.Ε προς τα κράτη - µέλη είναι η 
νοµοθετική και η διοικητική ρύθµιση του προβλήµατος. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στη 
Σύσταση (είναι αποτέλεσµα µεγάλων ερευνών). Η αντιµετώπιση αυτή του θέµατος 
στη Σύσταση συνάδει µε το δικαίωµα σε αντιµετώπιση χωρίς διακρίσεις που 
περιέχεται στην οδηγία του 1976 (Ευρωπαϊκές Κοινότητες - για την ισότητα στην 
αντιµετώπιση γυναικών και αντρών κατά την εργασία). Ο κάθε εργαζόµενος / η, 
ατοµικά, ορίζει τι είναι ανεπιθύµητο και τι τον προσβάλλει.  Για αυτό στον ορισµό 
περιγράφονται οι σεξουαλικής φύσεως ή άλλες συµπεριφορές µε αναφορά προς το 
θιγόµενο πρόσωπο και προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία (που τις 
διαφοροποιούν ). Τα στοιχεία αυτά που τις καθιστούν απαράδεκτες είναι το στοιχείο 
του ανεπιθύµητου και ο προσβλητικός χαρακτήρας τους. 

 

Επίσης, είναι απαράδεκτες όταν1: 
α) Η αποδοχή ή η απόρριψή τους από τον εργαζόµενο χρησιµοποιείται, κατά 

τρόπο συγκαλυµµένο ή µη, σαν βάση για µια απόφαση που έχει επίπτωση στην 
πρόσβαση του ατόµου σε επαγγελµατική κατάρτιση, σε απασχόληση, σε συνέχιση 
σε απασχόληση, σε προαγωγή, σε θέµατα µισθοδοσίας ή σε άλλες αποφάσεις 
σχετιζόµενες µε την απασχόληση. 

β) Η συµπεριφορά αυτή δηµιουργεί εκφοβισµό, εχθρικό ή ταπεινωτικό 
περιβάλλον εργασίας για το άτοµο που την υφίσταται. 

 

Στην έκθεση της Σύστασης και του Κώδικα πρακτικής διακρίνονται οι 
επιδιώξεις του νοµοθέτη. Πρώτον να θέσει τις βάσεις ενός ορισµού, ώστε αυτός να 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τα κράτη - µέλη, (να συνάδει δηλαδή µε την 
πραγµατικότητα στα κράτη - µέλη) για να προσδιορίζει τι είναι σεξουαλική 
παρενόχληση. Γι’ αυτό υπάρχει µέριµνα για τις συµπεριφορές που συνιστούν 
σεξουαλική παρενόχληση κατά την εργασία, αλλά πια θεωρείται ότι συµβάλλει στη 
µέριµνα και για τις περιπτώσεις που αυτή έχει επίπτωση στην πρόσβαση σε 
εκπαίδευση. 

Ο επόµενος στόχος ήταν να καταστήσει σαφές ότι η σεξουαλική 
παρενόχληση είναι αντίθετη προς την αρχή της ισότητας στη µεταχείριση (οδηγία 
του 1976, που έγινε αποδεκτή από τα κράτη-µέλη Ακολούθως αποτελεί διάκριση 
λόγω φύλου, καθόσον το φύλο του θιγόµενου αποτελεί το βασικό παράγοντα της 
παρενόχλησης. 
Ένας τρίτος στόχος τέλος ήταν η ανάδειξη µιας διαφανούς διαδικασίας µε µέτρα 
πρακτικής για συγκεκριµένους λόγους πρόληψης ή / και επίλυσης στα προβλήµατα 
που τυχόν ανακύπτουν. Η πρακτική καθοδήγηση είναι αναγκαία για να επιτευχθεί 
αλλαγή της ατοµικής συµπεριφοράς και αποφυγή της επανάληψής της. 

Πιο συγκεκριµένα  στον κώδικα πρακτικής υπάρχουν οδηγίες (που 
οριοθετούν την κατεύθυνση της πολιτικής ), που απευθύνονται στους εργοδότες, 
στους συνδικαλιστικούς φορείς, τους εργαζόµενους. Είναι οι πλέον αρµόδιοι και 

                                                 
1  Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Σύσταση της Επιτροπής , της 27/11/91,(Για την προστασία της αξιοπρέπειας 
ανδρών και γυναικών κατά την εργασία, και κώδικας πρακτικής για τα µέτρα καταπολέµησης της σεξουαλικής παρενόχλησης ως 
παράρτηµα στη σύσταση αυτή), L49, σελ. 4 

  



έχουν υποχρεώσεις (για την προστασία των εργαζοµένων και των συνθηκών 
εργασίας), πολλές φορές επιβαλλόµενες από το νόµο. Βέβαια καθώς το ίδιο ισχύει 
για το κάθε κράτος, γι’ αυτό τονίζεται ότι θα πρέπει να εφαρµόζουν τις υποδείξεις 
της Σύστασης στις δηµόσιες υπηρεσίες µε τρόπο ώστε να αποτελούν παράδειγµα. 
(Όλα τα κράτη-µέλη δεν ανέλαβαν τη δέσµευση να εισάγουν µία νέα νοµοθεσία σε 
θέµατα σεξουαλικής παρενόχλησης. Κάποια από αυτά όπως η Γαλλία, το Βέλγιο το 
έκαναν.) 

Είναι αναµφισβήτητο ότι η σεξουαλική παρενόχληση έχει συνέπειες. Οι 
έρευνες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φανερώνουν ότι υπονοµεύει την 
αξιοπρέπεια κατά την εργασία και µολύνει το εργασιακό περιβάλλον. Οι συνέπειες 
εκτείνονται στους εργαζόµενους και τους εργοδότες. Συνδέονται µε επίπτωση στο 
ηθικό και την υγεία των εργαζοµένων, µε πτώση στην αποδοτικότητα των 
εργαζοµένων και την παραγωγικότητα. 

Ειδικότερα από τις ήδη υπάρχουσες έρευνες προκύπτει ότι έχουν 
µεγαλύτερες πιθανότητες να υποστούν σεξουαλική παρενόχληση οι διαζευγµένες 
και χωρισµένες γυναίκες, οι νέες γυναίκες και οι νεοεισερχόµενες στην αγορά 
εργασίας, εκείνες µε αντικανονικές ή προσωρινές συµβάσεις απασχόλησης, 
γυναίκες εργαζόµενες σε µη παραδοσιακές εργασίες, γυναίκες µε αναπηρίες, 
οµοφυλόφιλοι (γυναίκες και άντρες), γυναίκες προερχόµενες από φυλετικές 
µειονότητες και νέοι άντρες (είναι επίσης ευπρόσβλητοι σε παρενοχλήσεις). Είναι 
φανερή σ’ αυτό το σηµείο µια σχέση µεταξύ κινδύνου και ευάλωτων κοινωνικών 
οµάδων ως αποδεκτών. Επίσης, πάντα µε αναφορά στον κώδικα, η σεξουαλική 
παρενόχληση δεν αποτελεί ένα µεµονωµένο φαινόµενο. Αποτελεί ένα εµπόδιο στην 
ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ο κώδικας εστιάζεται στο πρόβληµα ως 
διάκριση λόγω φύλου. Η αποτελεσµατικότητα (µε κύριους άξονες την ανάδειξη και 
επίλυση των προβληµάτων που παρουσιάζονται και την αποφυγή επανάληψης) 
των µέτρων θεωρείται ότι θα είναι µεγαλύτερη αν αυτά (τα µέτρα) συνδεθούν µε µία 
ευρύτερη πολιτική για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και τη βελτίωση της 
θέσης των γυναικών. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω υπεύθυνοι να εκκινήσουν τις διαδικασίες είναι 
οι εργοδότες, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι εργαζόµενοι. Ως βάσεις για την 
ενεργοποίησή τους τίθενται η συνειδητοποίηση των ευθυνών, η επιµόρφωση και οι 
συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Βέβαια, όλοι χρειάζεται να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους. Είναι µια µορφή κακής συµπεριφορά. Οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να 
την αντιµετωπίσουν στους χώρους όπου έχουν αρµοδιότητα. Έτσι, είναι αναγκαίο 
να εξηγήσουν την πολιτική που θα επιλέξουν και να λάβουν µέτρα για να εγγυηθούν 
την τήρησή τους. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν ουσιαστικές ευθύνες και 
σαφή ρόλο να διαδραµατίσουν για να συµβάλλουν στην προστασία του εργασιακού 
περιβάλλοντος. Το ίδιο και οι εργαζόµενοι τόσο για τους ίδιους, αλλά και το 
περιβάλλον εργασίας τους. 

Η πρόβλεψη και η αντιµετώπιση που προβλέπεται είναι η εξής: Το πρώτο 
βήµα είναι η εκδήλωση του ενδιαφέροντος και της δέσµευσης των εργοδοτών, κατ’ 
αρχήν, να υπάρξει πρόληψη περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης αλλά και 
καθορισµένη µεθοδολογία στην αντιµετώπισή τους. Έτσι, για να προσδιορίζει τις 
ευθύνες των εργοδοτών προτείνεται η διατύπωση ενός κειµένου, µια δήλωση 
αρχής, όχι τόσο ενδεικτική της πρόθεσης να γίνει κάτι, αλλά τέτοια ώστε, 



απευθυνόµενη στους εργαζόµενους, να προσδιορίζει τι είναι δυνατόν να αναµένεται 
από την οργάνωση όπως και τι οι εργαζόµενοι µπορούν να συνεισφέρουν. 

Η δήλωση, βέβαια, αυτή θα πρέπει, στη συνέχεια, να κοινοποιηθεί για να 
µπορέσει, εφόσον τεθεί σε εφαρµογή να λειτουργήσει. Για να γίνει, δηλαδή, 
ευρύτερα γνωστή ως προληπτικό µέσο, ως διαδικασία συγκεκριµένη µε ορισµένα 
πρόσωπα (εντός ή εκτός των εργασιακών χώρων) υπεύθυνους όπου θα 
απευθύνονται όσοι το επιθυµούν. Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι διαδικασίες ορίζονται 
ακριβώς ποιες είναι (είτε επίσηµες είτε ανεπίσηµες), ακόµη και για την περίπτωση 
της επίσηµης καταγγελίας, τι ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητη η 
παροχή δυνατότητας συµβουλών και συνδροµής, για να αποφευχθούν ο κίνδυνος 
από αντίποινα. 

Προτείνεται, λοιπόν, ο διορισµός (υποστηρίχτηκε εκτενώς και έγινε σχετική 
αξιολόγηση αυτής της πρότασης αργότερα) υπευθύνων να παρέχουν υποστήριξη 
στα θύµατα σεξουαλικής παρενόχλησης, όπου είναι δυνατόν, µε αρµοδιότητες να 
συντελέσουν στη λύση των όποιων προβληµάτων. Θεωρείται πιθανόν, αν υπάρχει 
η σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, αυτό 
θα ενισχύσει την αποδοχή τους. Είναι απαραίτητο να έχουν την έγκριση εκείνων µε 
τους οποίους θα εµπλακούν. Επίσης είναι σηµαντικό να γνωρίζουν ότι βρίσκονται 
σε έναν συγκεκριµένο χώρο στον οποίο µπορούν να έχουν πρόσβαση. Η θέση 
αυτών των εποπτών εντός της οργάνωσης η υπό ορισµένου άλλου πλαισίου είναι 
καθοριστική για την ελευθερία κινήσεων που απαιτείται και για την αποφυγή 
θυµατοποίησης εξαιτίας της  βοήθειας που πρόσφεραν και του διαµεσολαβητικού 
ρόλου στο πρόβληµα. Για παράδειγµα, συγκεκριµένα (στον οδηγό) συστήνεται για 
τους υπεύθυνους: i) να είναι υπόλογοι µόνο στην κορυφή της διοίκησης  
ii) να µην έχουν δυσχέρειες στη θέση τους ως εργαζόµενοι, λόγω ακριβώς των 
αρµοδιοτήτων τους iii) η τήρηση προσωπικού, εχέµυθου αρχείου περιπτώσεων. Για 
να µπορούν να αφοσιωθούν στο έργο τους θα πρέπει να καλυφτούν ορισµένοι όροι 
ανάλογα µε τις οικονοµικές δυνατότητες και τους διαθέσιµους χώρους. Για 
παράδειγµα, αν παραστεί ανάγκη ίσως χρειάζεται να διακόψουν τους ρυθµούς της 
καθηµερινής εργασίας.  
Αλλά και οι χώροι απασχόλησης θα πρέπει να είναι προσπελάσιµοι, να 
διευκολύνουν τις εµπιστευτικές συζητήσεις µε όλα τα αναγκαία µέσα υπεύθυνου 
χειρισµού των περιπτώσεων. Φυσικά, όλα αυτά επιδέχονται αξιολόγηση ως προς 
την αποτελεσµατικότητά τους.  

Σχετική µε την πρόβλεψη στο θέµα της σεξουαλικής παρενόχλησης είναι η 
διεξαγωγή ερευνών µε προσοχή, τηρώντας εχεµύθεια, για να υπηρετείται και η 
αντικειµενικότητα. Για να υπάρξει εγγύηση ότι η όποια κατάληξη λαµβάνεται 
ανεξάρτητα, σεβόµενοι τα δικαιώµατα των εµπλεκόµενων µερών, είναι βασικό να 
ακουστούν και οι δύο πλευρές και να υπάρχει  χρονικό περιθώριο για την 
περάτωση των ερευνών. 

Επίσης για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις αποτελεί ένα θέµα πως θα 
µπορούσαν να δραστηριοποιηθούν για να ανεβάσουν το επίπεδο εµπιστοσύνης 
στα µέλη τους. Οφείλουν να διατυπώνουν δηλώσεις αρχής, να ανεβάσουν το 
επίπεδο συνειδητοποίησης ώστε να συµβάλλουν στη δηµιουργία ενός κλίµατος 
απαλλαγµένου από παρενοχλήσεις. Εξίσου µπορεί τα µέλη τους να κινδυνέψουν να 
χάσουν τη θέση τους ή µπορεί να αναγκάζονται να εργάζονται υπό βεβαρηµένες  



συνθήκες εξαιτίας των συµπεριφορών που συνιστούν σεξουαλική παρενόχληση. 
Για παράδειγµα, µπορούν να κινηθούν για την παροχή εκπαίδευσης σε θέµατα 
ισότητας και ευρύτερα πληροφόρηση για τις σχετικές νόµιµες αποφάσεις ή 
πρωτοβουλίες της εργοδοσίας που υπάρχουν. 

Άλλωστε, οι εργαζόµενοι ευθύνονται για την προστασία των συνθηκών 
εργασίας για όλους τους εργαζόµενους και είναι καθήκον τους να επιβάλλουν το 
σεβασµό και των συναδέλφων και των ίδιων, κάνοντας χρήση των δικαιωµάτων 
τους. 

Όσο για την επιµόρφωση είναι ένα ικανό µέσο να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει 
ένα θέµα το οποίο, όµως µπορεί να επιλυθεί αποτελεσµατικά. Κυρίως µπορεί να 
συµβάλλει να εντοπιστούν οι παράγοντες που συµβάλουν στην εµφάνιση του 
προβλήµατος. Πολλές φορές είναι προϋπόθεση γνώσης και συνειδητοποίησης των 
ευθυνών και των υποχρεώσεων. Επίσης, µπορεί να κάνει γνωστά τα εργαλεία της 
πολιτικής και των στρατηγικών που προβλέπονται. ∆εύτερον, κρίνεται αξιόλογη για 
την των αποδεκτών αυτής (της πολιτικής). Κατά κύριο λόγο διασφαλίζει τη 
διαφάνεια µεταξύ οργάνωσης – εργαζοµένων και κατ’ αυτόν τον τρόπο προάγει την 
επικοινωνία, το αίσθηµα µιας ασφάλειας, την συνεργασία στο χώρο εργασίας. 

Τελικά είναι φανερή η ανάγκη που επιβάλλει το θέµα να αποτελέσει 
αντικείµενο στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Κυρίως, γιατί  οι επιλεγόµενες 
στρατηγικές, σε κάθε περίπτωση, είναι πιο αποτελεσµατικές όταν αποφασίζονται 
από κοινού. 

 
 

1.5 Μαρτυρίες που έλαβαν το φως της δηµοσιότηταςββββ 
 

 
Οι γυναίκες ακόµη διστάζουν να δηµοσιοποιήσουν τις εµπειρίες µε τη σεξουαλική 
παρενόχληση από το φόβο της κοινωνικής κατακραυγής. Το κοινωνικό σύνολο 
µάλλον θεωρεί το φαινόµενο «φυσικό» και οι ευθύνες αποδίδονται σε εκείνους που 
υφίστανται τη συµπεριφορά. Στις περισσότερες περιπτώσεις το θύµα καθίσταται 
υπεύθυνο για ό,τι συνέβη. Πρόκειται για µια παλαιά πρακτική που εξακολουθεί να 
υφίσταται. 

Το θέµα της σεξουαλικής παρενόχλησης δεν είναι καινούριο στην Ελλάδα και 
διεθνώς. Το φαινόµενο εξελίσσεται όσο αυξάνεται η αναγνωρισµότητα ορισµένων 
µορφών ως συνισταµένες του φαινοµένου. Η συνειδητοποίηση της σοβαρότητας 
του προβλήµατος οδήγησε σε κάποιες περιπτώσεις στη λήψη µέτρων για την 
αντιµετώπισή του, δίνοντας τη δυνατότητα στους θιγόµενους να βρουν διέξοδο στα 
προβλήµατα που δηµιουργεί. 

Οι εργαζόµενες στην θυγατρική της αυτοκινητοβιοµηχανίας Mitsubishi 
κατέθεσαν παράπονα για τις ανήθικες προτάσεις και χειρονοµίες που δέχονταν από 
τους άντρες συναδέλφους, οι οποίοι απευθύνονταν µα προσβλητικά λόγια, ενώ η 
διεύθυνση δεν έδρασε για να σταµατήσει αυτή η δράση. Η αµερικανική επιτροπή 
ίσων ευκαιριών στην εργασία (EEOC) κατέθεσε αγωγή για λογαριασµό των 
γυναικών υπαλλήλων. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη αγωγή για σεξουαλική 
παρενόχληση η οποία διευθετήθηκε εξωδίκως µε την καταβολή ποσού 
αποζηµίωσης που ανέρχεται σε εκατοµµύρια δολάρια. Στο διακανονισµό τονίζεται 



ότι η εταιρία υποχρεούται να περιβάλει το θέµα της προστασίας των γυναικών από 
τις παρενοχλήσεις στην πολιτική της. 

Στη Γαλλία πάλι η AEYFT στο διάστηµα `85 έως το `90 έλαβε περίπου 300 
κλήσεις  και επεξεργάστηκε 120υποθέσεις. Τα 3/4 των γυναικών έχασαν τη δουλειά 
τους, είτε από παραίτηση είτε από απόλυση και όλες οι γυναίκες που κατήγγειλαν 
το γεγονός ανέφεραν συµπτώµατα στην υγεία τους. 

Όσες υποθέσεις απέτυχαν να διακανονιστούν στο εσωτερικό, ακολούθησαν 
τη δικαστική οδό στα Πληµµελειοδικεία, στα Ποινικά δικαστήρια ή στα συµβούλια 
πραγµατογνωµόνων εργατικών διαφορών που λύνουν τέτοιου είδους υποθέσεις: 
στο εσωτερικό των επιχειρήσεων. Στις 120 υποθέσεις στην πενταετία αυτή υπήρξαν 
14 ποινικές διαδικασίες και 61 περιπτώσεις κατέληξαν στα εργατοδικεία. 

Με όποια µορφή κι αν εµφανίζεται, έχει επιπτώσεις. Ανάλογα µε τις 
δυνατότητες αντίδρασης και την ετοιµότητά τους οι γυναίκες εφαρµόζουν έντονα 
προσωπικές και άτυπες λύσεις για να αντισταθούν προστατεύοντας παράλληλα την 
ακεραιότητά τους. Υπάρχουν µαρτυρίες στον ηµερήσιο  και τον περιοδικό τύπο για 
τη σεξουαλική παρενόχληση στο δρόµο. Η διήγηση του περιστατικού αρχίζει 
περιγράφοντας την εµπειρία «ως παρ` ολίγον βιασµό». Συνέβη στο δρόµο κατά την 
επιστροφή από τη νυχτερινή διασκέδαση όταν έγινε αισθητή η παρουσία ενός 
αγνώστου παρακολουθητή. Αυτή η κατάσταση κατέληξε σε επίθεση πολύ κοντά 
στην κατοικία της Τ.Μ. οπότε βρήκε καταφύγιο στο σπίτι της. Το σοκ που ένοιωσε 
το θύµα συνοδευόµενο από φωνές µε την ελπίδα ότι έτσι θα προσελκύσει βοήθεια 
είχε επιτυχία. Η διήγηση του περιστατικού καταλήγει µε τη φράση: «από τότε 
αποφεύγω να κυκλοφορώ µόνη µου αργά τη νύχτα, αλλά φροντίζω να συνοδεύοµαι 
είτε από σύζυγό µου είτε από κάποιον συγγενή ή φίλο. 
Σε άλλη περίπτωση η Ελπίδα, µοντέλο που εργάζεται στην Αθήνα, δεχόταν για 
αρκετό καιρό αισχρόλογα που αργότερα µετατράπηκαν σε απειλές ως τη στιγµή 
που αναγκάστηκε να αλλάξει αριθµό τηλεφώνου. Αναφέρει λοιπόν: «Είχα 
τροµοκρατηθεί τόσο που τρόµαζα και στο κουδούνισµα της συσκευής. Ευτυχώς, 
ύστερα από την αλλαγή στον αριθµό του τηλεφώνου µε άφησε ήσυχη αλλά και πάλι 
συνέχισα για καιρό µε το φόβο των απειλών του. Τελικά κατάλαβα ότι αυτοί οι 
άνθρωποι είναι θρασύδειλοι και ενώ ικανοποιούνται τροµοκρατώντας τα θύµατά 
τους, δεν έχουν ούτε τη διάθεση ούτε την τόλµη , ευτυχώς, να πραγµατοποιήσουν 
τις απειλές τους.» 

Σχετικά µε τις περιστάσεις αποκαλύπτεται ότι δεν είναι πάντα µια άµεση 
πρόταση ή ενέργεια αλλά µια διαδικασία που έχει διάρκεια και σηµαντικές 
συνέπειες. 
Όπως περιγράφεται η Β.Α. είχε δεχθεί επανειληµµένα  ασελγείς χειρονοµίες και 
προτάσεις κατά την εργασία της στο ίδρυµα, από µέλος του διοικητικού 
συµβουλίου. Ο καιρός περνούσε και ο δράστης απέµενε να επιδεικνύει την ίδια 
αξιόποινη συµπεριφορά παρά την σθεναρή αντίσταση του θύµατος. Ή σε άλλη 
περίπτωση µου είπε: «Ή θα προαχθείς ή θα απολυθείς. ∆ιάλεξα να τον χαστουκίσω 
και να παραιτηθώ». Ή άλλοτε «κάθε µέρα έκανε κάτι παραπάνω. Οι προσεγγίσεις 
γίνονταν όλο και πιο πιεστικές χωρίς το θύµα να βρίσκει διέξοδο. Στην αφήγησή της 
συνεχίζει: «Νόµιζα ότι φταίω εγώ. Άλλαξα κολόνια, κουβαλούσα κάθε µέρα µια … 
βαλίτσα για να κρατάει εκείνος τη δική του…, σταµάτησα να φοράω µίνι, δηλαδή  
για την ακρίβεια ντυνόµουν σαν καλόγρια.». 



Επιπρόσθετα έχει γίνει αναφορά στον πανεπιστηµιακό χώρο. Όταν εις βάρος 
καθηγητή διατυπώθηκαν καταγγελίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης φοιτητριών 
και ο σύλλογος φοιτητών εξέδωσε σχετική ανακοίνωση ο καθηγητής 
αποµακρύνθηκε. Όµως ώσπου να διεξαχθούν οι σχετικές δίκες αρκετά χρόνια 
αργότερα για κάποια εκδόθηκαν αθωωτικές αποφάσεις και για άλλα διαπιστώθηκε 
παραγραφή. Κατόπιν αυτών ο καθηγητής προσπάθησε να επιστρέψει για να 
ασκήσει τα καθήκοντά του, προκαλώντας τη θυµηδία των αρµοδίων µε αποτέλεσµα 
απειλές για µηνύσεις… 

Η 26χρονη Ν.Α. αναφέρει: «Επειδή ήξερα καλά τη δουλειά λόγω πολλών 
χρόνων που εργαζόµουν στο κατάστηµα ήµουν το δεξί χέρι στην επιχείρηση. Μετά 
την άρνησή µου όµως να ενδώσω στις προτάσεις του αφεντικού µου, η 
συµπεριφορά απέναντί µου άλλαξε ριζικά. Μου έκανε συστηµατικά ψυχολογικό 
πόλεµο, άλλαξε το ωράριό µου, σταµάτησε να µου µιλά και σιγά-σιγά µείωσε τις 
αρµοδιότητές µου στο κατάστηµα. Με αποµόνωσε από τους συναδέλφους µου και 
δε µου απηύθυνε ποτέ το λόγο. Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε για µήνες ώσπου µε 
έστειλε στην αποθήκη…, για να µε αναγκάσει να παραιτηθώ». Η συγκεκριµένη 
υπάλληλος κατήγγειλε τον εργοδότη και ως εκ τούτου απολύθηκε χωρίς να λάβει 
αποζηµίωση. Η συγκεκριµένη είναι από τις λίγες που καταγγέλλονται επώνυµα και 
η πρώτη φορά στην Ελλάδα, που σύλλογος εργαζοµένων δηµοσιοποιεί το 
περιστατικό. Ο πρόεδρος του συλλόγου είχε δηλώσει σχετικά: «Παίρνουµε την 
ευθύνη της συγκεκριµένης καταγγελίας, ώστε να ενθαρρύνουµε και άλλους 
εργαζοµένους να δηµοσιοποιήσουν το πρόβληµά τους».  

∆εν θα πρέπει να ξεχάσουµε ότι οι συνέπειες επιβαρύνουν πρωτίστως το 
θύµα. Οι συνέπειες µπορεί να είναι από παραίτηση ή µετακίνηση σε άλλη δουλειά ή 
και απλή αποσιώπηση του γεγονότος. Αναφέρονται λοιπόν οι περιπτώσεις 
τεσσάρων εργαζοµένων που, απευθυνόµενες στο αρµόδιο τµήµα της ΓΣΕΕ, 
αναζήτησαν τρόπους να αντιµετωπίσουν την επίµονη παρενόχληση που δέχονταν 
όταν η κατάσταση είχε γίνει πλέον αφόρητη. Στις δυο περιπτώσεις που αφορούσαν 
εργαζόµενες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις έγινε προσφυγή στα δικαστήρια. Η πρώτη 
κρίθηκε στον Άρειο Πάγο υπέρ του εργοδότη, ενώ στη δεύτερη η ενάγουσα είχε ήδη 
απολυθεί µετά την καταγγελία χωρίς να αποζηµιωθεί. Στην τρίτη υπόθεση, που 
αφορούσε εργαζόµενη στο δηµόσιο τοµέα, η οποία δεχόταν παρενόχληση από 
προϊστάµενο, έγιναν ενδοϋπηρεσιακές συστάσεις στον καταγγελλόµενο να 
σταµατήσει ώστε να αποφευχθεί η µήνυση. Η τέταρτη, τέλος, υπόθεση, δεν κρίθηκε 
καθώς η εργαζόµενη προτίµησε να µην δώσει συνέχεια. 
Αναφερόµενη στο θέµα, η διευθύντρια του Κοιν. Γραφείου για τα ∆ικαιώµατα των 
Γυναικών είπε ότι «πολλές γυναίκες επιλέγουν τη σιωπή φοβούµενες πως η 
υπόθεση θα γίνει γνωστή και θα δηµιουργήσει προβλήµατα στο οικογενειακό 
περιβάλλον. 

Ο προβληµατισµός, τέλος, για τα µέτρα αντιµετώπισης καταλήγει στα εξής: 
«Στο δικαστήριο αν δεν υπάρχει µάρτυρας να επιβεβαιώσει την παρενόχληση τα 
πάντα ευνοούν το δράστη. Γιατί ποιος µπορεί να καταρρίψει επιχειρήµατα όπως – 
εγώ δεν της έκανα τίποτε- ή –φιλικά την  προσέγγισα κι εκείνη το παρεξήγησε – 
όταν γίνεται κρυφά;» 

Πάντως ακόµη κι αν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις, στο άρθρο 337 του Π.Κ. 
«περί προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας» προβλέπεται ότι τιµωρείται,  



όποιος, µε ασελγείς χειρονοµίες ή προτάσεις προσβάλλει βάναυσα την αξιοπρέπεια 
του άλλου. Όµως, µε ποια κριτήρια µπορεί να προσδιοριστεί η βαναυσότητα της 
παρενόχλησης;» 
Συνολικά, οι µαρτυρίες, που σε κάποιες περιπτώσεις έλαβαν το φως της 
δηµοσιότητας, περιορίζονται στις πιο σοβαρές µορφές παρενόχλησης. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις η πληροφόρηση του κοινού στάθηκε στα περιστατικά 
που ακολούθησαν τη δικαστική οδό. Όµως, στο πλείστο των περιπτώσεων κάποιες 
µορφές είναι τόσο «γνώριµες» καταστάσεις, ώστε σχεδόν δεν γίνονται αντιληπτές 
ως σεξουαλική παρενόχληση. Επιπλέον, τείνουν να θεωρούνται «φυσιολογικές» 
συµπεριφορές των αντρών απέναντι στις γυναίκες και ως εκ τούτου εκτίθενται πολύ 
λιγότερο. 
 
 

1.6 Ελληνικές έρευνες σχετικά µε τη σεξουαλική παρενόχληση 
 

 
Την πρώτη εργασία στην Ελλάδα πραγµατοποίησε το 1988*** ο σύνδεσµος 

για τα ∆ικαιώµατα των γυναικών µε βασικό στόχο να συνειδητοποιήσουν οι 
εργαζόµενοι άντρες και γυναίκες ότι υπήρχε ένα τέτοιο θέµα και να 
συνειδητοποιήσουν επίσης και οι γυναίκες και το γυναικείο κίνηµα ότι υπήρχε ένα 
τέτοιο θέµα. Η έρευνα αυτή που είναι η µεγαλύτερης κλίµακας έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε στη χώρα µας, διεξήχθηκε στης ευρύτερη περιοχή των Αθηνών. 
Το δείγµα αποτέλεσαν 1056 γυναίκες και 462 άντρες, οι οποίοι ζούσαν και 
εργάζονταν στην Αθήνα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα. 
Περισσότεροι από τους µισούς άνδρες και γυναίκες ανήκαν σε νέες σχετικά ηλικίες, 
δηλαδή είχαν γεννηθεί µετά το 1955. Επίσης οι περισσότεροι είχαν δουλέψει µέχρι 
10 χρόνια. 
Το επίπεδο εκπαίδευσης ήταν: 36% των αντρών και 30% των γυναικών είχαν 
πανεπιστηµιακό πτυχίο, ενώ 43% των αντρών και 44,4% των γυναικών είχαν 
τελειώσει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και υπήρχε και ένα ποσοστό αποφοίτων 
δηµοτικού που ήταν 8% γυναίκες και 2% άντρες. Όσον αφορά την οικογενειακή 
κατάσταση: το µισό περίπου των αντρών και το 42,8% των γυναικών ήταν έγγαµοι 
και ένα 41% των αντρών και 42% των γυναικών ήταν άγαµοι, 42% των αντρών και 
35% των γυναικών εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα, ενώ το 61% των γυναικών και 
το 53% των αντρών στο δηµόσιο. 

Ο ορισµός της σεξουαλικής παρενόχλησης που χρησιµοποιήθηκε ήταν ο 
ακόλουθος: 
«Κάθε µορφή συµπεριφοράς σεξουαλικού περιεχοµένου (που εκτείνεται από την 
προφορική πρόκληση έως τη σεξουαλική βία) η οποία είναι ανεπιθύµητη από την 
ίδια τη γυναίκα και η οποία έχει επιπτώσεις στις εργασιακές συνθήκες (προαγωγή, 
στη σταδιοδροµία, την εργασιακή ατµόσφαιρα κ.τ.λ.).» Τέτοιου είδους συµπεριφορά 
µπορεί να προέρχεται από έναν εργοδότη, έναν ανώτερο ιεραρχικά εργαζόµενο, 
έναν συνάδελφο ή ακόµα έναν πελάτη. Ένας κατάλογος ανδρικών συµπεριφορών 
χρησιµοποιήθηκε για τη µέτρηση της έκτασης της σεξουαλικής παρενόχλησης 
χωρίς όµως, αυτές να περιγράφονται ως σεξουαλική παρενόχληση. 



Η έρευνα έδειξε ότι το 60% των γυναικών υπήρξαν θύµατα σεξουαλικής 
παρενόχλησης στην εργασία. Αυτό είναι ένα σηµαντικό δείγµα σε σχέση µε 
ποσοστά που έχουν βγάλει άλλες έρευνες στην Ε.Ε. και οι οποίες αναφέρονται σε 
επίσηµες εκθέσεις της Κοινότητας για το θέµα αυτό. 
Οι χήρες 82% και οι διαζευγµένες 70% ήταν κυρίως τα θύµατα, και ακολουθούσαν 
οι ανύπαντρες (59,8%) και οι παντρεµένες (56%). Σε σχέση µε το επίπεδο 
εκπαίδευσης, 72% των θυµάτων είχαν χαµηλό επίπεδο µόρφωσης. Οι τοµείς που 
φάνηκε ότι επηρεάζονται περισσότερο ήταν εκείνοι όπου οι άντρες υπερείχαν µε 
πλειοψηφία και οι προϊστάµενοι ήταν επίσης άντρες. 
 

1.6.1 Νεότερες µελέτες στον Ελληνικό χώρο 
   

Οι πιο πρόσφατες µελέτες πραγµατοποιήθηκαν κατά τη δεκαετία του ’90 σε 
ορισµένες πόλεις ή τοµείς δραστηριότητας και παρείχαν περισσότερη 
πληροφόρηση για το φαινόµενο, παρά τα µικρά δείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν. 
Μια έρευνα1 πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης διατριβής. Γι’ αυτό 
επιλέχτηκε η πόλη της Πάτρας και το δείγµα ήταν 123 άτοµα (65 γυναίκες και 58 
άντρες άνω των 17). 
Στην  ερώτηση: «Τι σηµαίνει σεξουαλική παρενόχληση», 90% όσων έδωσαν 
συνέντευξη απάντησε «’όταν οι άνθρωποι πρέπει να υποκύψουν στις σεξουαλικές 
απαιτήσεις για να σταδιοδροµήσουν στο χώρο εργασίας τους». Στην ερώτηση πάλι: 
«Ποιοι µπορεί να είναι οι παρενοχλούντες», αυτοί ανέφεραν κάποιον ανώτερο 
εργαζόµενο (72%), συναδέλφους (55%) και µερικές φορές πελάτες. 
Οι απαντήσεις φανέρωσαν ότι 84% των προσώπων που πέρασαν από συνέντευξη 
γνώριζαν περιπτώσεις ανάλογες αν και τα θύµατα δεν είχαν µιλήσει για αυτή τους 
την εµπειρία. Οι λόγοι που δόθηκαν για τη σιωπή των θυµάτων ήταν ο φόβος της 
απόλυσης ή της αποµόνωσης κατά την εργασία, ακόµη και το γεγονός ότι η 
σεξουαλική παρενόχληση δεν ανάγεται σε αδίκηµα άρα δεν επισύρει ποινικές 
κυρώσεις. Όσον αφορά στα ψυχολογικά αποτελέσµατα της σεξουαλικής 
παρενόχλησης, οι απαντήσεις έδειξαν ότι 47% των θυµάτων ήταν εξοργισµένα και 
22% ένοιωσαν ανασφάλεια. Η πλειοψηφία (78%) θεώρησε ότι η παρενόχληση 
επηρέασε την αποδοτικότητα στην εργασία. 

Άλλη έρευνα πραγµατοποιήθηκε στον τοµέα της υγείας2. Το δείγµα 
περιελάµβανε 158 γυναίκες µεταξύ 20 και 55 χρόνων διαφόρων επαγγελµάτων 
στον τοµέα της υγείας. Το επίπεδο εκπαίδευσης ήταν: 2% πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, 35% δευτεροβάθµιας, 63% ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. 
Σύµφωνα µε την έρευνα, 73% των γυναικών που πέρασαν από συνέντευξη 
γνώριζαν περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης και 35% περιέγραψε το 
φαινόµενο ως διαδεδοµένο. Σε 47% των περιπτώσεων οι παρενοχλούντες ήταν 
ανώτεροι ιεραρχικά και στο υπόλοιπο 53% των περιπτώσεων ήταν ασθενείς ή 
πελάτες. Από τις γυναίκες που πέρασαν από συνέντευξη, 19% είπαν ότι αν υπήρχε 
κάποιος αρµόδιος για αυτό το πρόβληµα θα κατέθεταν τα παράπονά τους. 

                                                 
1 Employment and social affairs, “Sexual Harassment in the Workplace in the E.U.” (The Dutch and the Spanish Study 
reports) European Communities, 1999, Brussels σελ.176   
2 Employment and social affairs, “Sexual Harassment in the Workplace in the E.U.” (The Dutch and the Spanish Study 
reports) European Communities, 1999, Brussels σελ.177   



Ακόµη το 1994 στην Αθήνα η «∆ηµοκρατική Κίνηση Γυναικών» οργάνωσε 
ένα συνέδριο µε στόχο τη συλλογή µαρτυριών για τη σεξουαλική παρενόχληση. Στο 
συνέδριο παρευρέθηκαν 150 γυναίκες από όλη την Ελλάδα και συζήτησαν τα 
ελληνικά δεδοµένα για το θέµα, είτε από την εµπειρία τους είτε µέσω γραπτών 
µαρτυριών. Στο τέλος υπήρξε στρογγυλό τραπέζι  συζήτησης. 
Τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε το συνέδριο είναι τα ακόλουθα: 

• Η σεξουαλική παρενόχληση είναι αρκετά διαδεδοµένη στην Ελλάδα. 
• Τα θύµατα είναι κυρίως γυναίκες (κάτω από τις ίδιες περιστάσεις, οι άντρες 

δεν εκτίθενται στη συµπεριφορά αυτού του είδους). Οι δράστες είναι άντρες 
(από όλες τις ηλικίες και όλα τα κοινωνικά στρώµατα). 

• Η σεξουαλική παρενόχληση είναι µια έκφραση της θεωρούµενης ως 
ανώτερης κοινωνικής θέσης του δράστη ακόµα και αν δεν καταλαβαίνει µια 
υψηλότερη θέση στην ιεραρχία. 

• Η ύπαρξη της παρενόχλησης χρησιµοποιείται για να κρατήσει τις γυναίκες 
στη θέση τους και στον παραδοσιακό τους ρόλο. 

• Οι άντρες δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα προβλήµατα. Οι εξαιρέσεις 
είναι σπάνιες. 

• Οι υπάλληλοι δεν παραπονιούνται για τη σεξουαλική παρενόχληση, κυρίως 
λόγω της έλλειψης νοµικής προστασίας και θεωρούν ότι η καταγγελία θα 
ήταν άσκοπη ή χειρότερα, µπορεί να τους κοστίσει τη θέση στην εργασία, να 
δυσχεράνει τους όρους εργασίας ή να προκαλέσει άσχηµη κριτική εντός ή 
εκτός της εργασίας. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 πολύ λίγα είχαν γίνει για το θέµα της 
σεξουαλικής παρενόχλησης. Μια έρευνα πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
που βασίστηκε στη συλλογή πληροφοριών από δέκα οµάδες συζήτησης. Τα 
αποτελέσµατα παρουσιάζονται κατά θέµα συζήτησης1. 

1. Η γνώση  για το θέµα και, ενδεχοµένως, των πληροφοριών για τη 
σχετική κοινοτική πολιτική. Καµιά γυναίκα δεν είχε λάβει οποιαδήποτε 
πληροφόρηση στην εργασία. Για την πλειοψηφία αυτή είχε προέλθει από τα 
ΜΜΕ. Οι γυναίκες στην οµάδα 3 (τραπεζικές εργασίες) είπαν ότι ήταν καλά 
ενηµερωµένες αν και δεν είχαν καµία πληροφόρηση. Μερικές γυναίκες γνώριζαν 
ότι υπήρχαν κοινοτικά έγγραφα για το θέµα και κάποιες ενέργειες από την Ε.Ε. 
αλλά δεν τις είχαν διαβάσει, µόνο για τις γυναίκες στην οµάδα9 (Θεσσαλονίκη) 
ήταν οικεία.  Μόνο µια γυναίκα παραδέχτηκε ότι δε γνώριζε τίποτα γι’ αυτά. 

2. Η γνώση του όρου «σεξουαλική παρενόχληση» Όλες οι γυναίκες 
γνώριζαν τι ήταν σεξουαλική παρενόχληση αλλά µερικές έδωσαν ως ερµηνεία 
ότι περιορίζεται στην ενέργεια που προέρχεται από έναν προϊστάµενο. Συχνά ο 
όρος καθορίστηκε από τα αποτελέσµατα της συµπεριφοράς στις γυναίκες 
(προσβολή στην αξιοπρέπεια, τη βία, την ταπείνωση κ.τ.λ. ). Οι γυναίκες στην 
οµάδα 3 (Τραπεζικές εργασίες) θεώρησαν ότι ο όρος δεν είναι ο κατάλληλος και  
δικαιολόγησαν έτσι το λόγο για τον οποίο οι γυναίκες δεν τόλµησαν να κάνουν 
καταγγελίες. Η πλειοψηφία είπε ότι ήταν θέµα ισχύος. Η οµάδα Ι (καλλυντικά) 
θεώρησαν τον όρο συγκεχυµένο. Σκέφτηκαν ότι ήταν µια ερώτηση που 
αφορούσε τις µεµονωµένες σχέσεις και ως εκ τούτου δεν κατάλαβαν γιατί είχε 

                                                 
1 Employment and social affairs, “Sexual Harassment in the Workplace in the E.U.” (The Dutch and the Spanish Study 
reports) European Communities, 1999, Brussels σελ.180-182 



επιπτώσεις στην εργασιακή ατµόσφαιρα. Η οµάδα 9 (Θεσσαλονίκη) αποδέχτηκε 
τον κοινοτικό ορισµό. 

3. Συµπεριφορά των αντρών – ανώτεροι, συνάδελφοι, και υφιστάµενοι – 
όσον αφορά τις γυναίκες. Για την πλειοψηφία η συµπεριφορά των συναδέλφων 
και των ανωτέρων χαρακτηρίστηκε «αντιπροσωπευτικά τυπική» και 
«φυσιολογική». Οι γυναίκες στην οµάδα 3 (τραπεζικές εργασίες) ανέφεραν τις 
µορφές σπαρεν τις οποίες χρειάστηκε να ανεχθούν. Οι γυναίκες στην οµάδα 7 
(καλλυντικά) είπαν ότι η ατµόσφαιρα ήταν φιλική αλλά δεν άρεσε στους 
συναδέλφους όταν πετύχαιναν να προαχθούν (διάκριση). Οι γυναίκες στην 
οµάδα 9 (Θεσσαλονίκη) είπαν ότι οι άντρες συνάδελφοί τους ήταν 
«προστατευτικοί» απέναντί τους. Η οµάδα 10 (τουρισµός) είπαν ότι δεν είχαν 
άντρες συναδέλφους και ότι οι προϊστάµενοί τους δεν τους είχαν εµπιστοσύνη. 

4. Η γνώση για την ύπαρξη της παρενόχλησης. Όλες οι γυναίκες είπαν 
ότι το φαινόµενο υπάρχει. Μερικοί είπαν ότι είναι διαδεδοµένη στις επιχειρήσεις 
στον ιδιωτικό τοµέα. Άλλοι είπαν ότι έχει µικρή έκταση. Οι γυναίκες στην οµάδα 
3 (τραπεζικές εργασίες) όλες γνώριζαν περιστατικά και  υπογράµµισαν ότι είναι 
πλατιά διαδεδοµένο πρόβληµα που γινόταν ανεκτό και ότι µερικές γυναίκες το 
χρησιµοποιούσαν ως µέσο για να προσληφθούν. Οι γυναίκες στην οµάδα 10 
(τουρισµός) επίσης δήλωσαν ότι είναι ένα υπαρκτό φαινόµενο. 

5. Γνώση των περιπτώσεων και αν οι ίδιες υπήρξαν θύµατα. Σε αυτή την 
περίπτωση, πώς αντέδρασαν. Εκτός από 2 οµάδες όπου καµία δεν είχε υποστεί 
µια παρόµοια εµπειρία, υπήρξαν γυναίκες που αναγνώρισαν  ότι υπήρξαν 
θύµατα. Οι γυναίκες στην οµάδα 9 (Θεσσαλονίκη) είπαν ότι όλες είχαν υποστεί 
σεξουαλική παρενόχληση, είπαν ότι, όταν προκλήθηκαν, οι δράστες αντέδρασαν 
λέγοντας ότι τα συναισθήµατά τους ήταν «πατρικά». Οι νεότερες στην οµάδα 
θυµήθηκαν τις µέρες όταν αναζητούσαν εργασία και όταν οι προτάσεις και η 
προπληρωµή ήταν ξεκάθαρες: η έκβαση εξαρτήθηκε πάντα από την στάση τους. 
Αν δεν δέχονταν την προπληρωµή δεν προσλαµβάνονταν. Οι γυναίκες στην 
οµάδα 10 (τουρισµός) δυσκολεύτηκαν να αναγνωρίσουν ότι υπήρξαν θύµατα. 
Εντούτοις, από την περιγραφή περιπτώσεων ήταν αρκετά ξεκάθαρο ότι 
συνάντησαν τέτοιες καταστάσεις. Εξέθεσαν όλους τους τύπους σεξουαλικής 
παρενόχλησης από τους συναδέλφους, τους πελάτες κ.τ.λ., οι οποίες λάµβαναν 
τη µορφή πλάγιων και άµεσων προτάσεων, εξευτελιστικά σχόλια, ακόµη και 
προσφορά χρηµάτων για να  περάσουν τη νύχτα µαζί. Είπαν ότι δεν µπορούσαν 
παρά να παρατηθούν και να υποστούν τις συνέπειες   όπως δυσκολία να βρουν 
νέα εργασία. 

6. Οι γυναίκες κατά πόσο συζητούν ανοιχτά για αυτά τα θέµατα; Αν όχι, 
ποια είναι η αιτία της σιωπής τους; Η πλειοψηφία είπε ότι οι γυναίκες δεν το 
συζητούν και κάποιες πρόσθεσαν «ειδικά αν εξακολουθούν να εργάζονται». 
Άλλες σκέφτονται ότι ήταν ευκολότερο να το συζητήσουν τώρα. Οι αιτίες για τη 
σιωπή τους ήταν: ο φόβος από τις προκαταλήψεις (ότι θα θεωρούνταν 
συνένοχες ή ότι οι ίδιες προκάλεσαν τη σεξουαλική παρενόχληση), φόβος για 
πιθανή απώλεια της εργασίας τους και ντροπή για ό,τι έγινε. Άλλες πρόσθεσαν 
ότι φοβούνταν τη δευτερογενή θυµατοποίηση  από τους σχολιασµούς και τα 
υπονοούµενα των άλλων. Οι γυναίκες στην οµάδα 10 (τουρισµός) είπαν ότι 
έπρεπε να παραµείνουν στη σιωπή. 



7. Τι θα κάνατε εάν ατυχώς συνέβαινε να παρενοχληθείτε σεξουαλικά; 
Θα καταθέτατε µια διαµαρτυρία, τι άλλο θα κάνατε; Η πλειοψηφία επέλεξε ως 
καλύτερη την ατοµική στρατηγική. Κάποιοι θα επέλεγαν να προσεγγίσουν τη 
διεύθυνση και το συνδικαλιστικό φορέα. Μερικές γυναίκες είπαν ότι θα λάµβαναν 
νοµικά µέτρα και θα πήγαιναν στις γυναικείες οργανώσεις. Η οµάδα 3 
(τραπεζικές εργασίες) είπαν ότι είναι αυτή η επιλογή δύσκολη γιατί δεν υπήρχε 
καµία κατάλληλη διαδικασία και ήταν εκεί η απειλή της ανεργίας. ∆ε θα 
µπορούσαν να αφήσουν µια εργασία στο συγκεκριµένο χώρο γιατί δε θα 
µπορούσαν να βρουν καλύτερη κυρίως εφόσον όλη η οικογένεια εξαρτιόνταν 
από αυτή τη δουλειά.  

8. Η συζήτηση για την ανάγκη νοµικής προστασίας ή άλλων µέτρων για 
την αντιµετώπιση του φαινοµένου. Όλες οι οµάδες πλην δυο ήταν υπέρ ενός 
νόµου ή νοµικών κανονισµών. Μερικές γυναίκες είπαν ότι ο νόµος θα πρέπει να 
περιλάβει σοβαρές ποινικές ρήτρες. Όσοι διαφώνησαν δηλαδή η πλειοψηφία της 
οµάδας 6 (ασφάλειες) δε θεώρησαν ουσιαστική τη νοµική αντιµετώπιση. Παρόλα 
αυτά, όλες θεώρησαν αναγκαία την πληροφόρηση ακόµα και στο σχολείο. Η 
οµάδα 10 (τουρισµός) δεν ήταν βέβαιη ότι ένας νόµος θα βελτίωνε την 
κατάσταση και προέβλεπε την ανάγκη λήψης µέτρων ενάντια στη βία κατά των 
γυναικών. Σε σχέση µε τα µέτρα κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης, η 
πλειοψηφία προέβαλε την ενηµέρωση. Άλλοι ήταν επίσης υπέρ ενός 
εµπιστευτικού προσώπου το οποίο θα είχε τις γνώσεις για να επιλύσει τα 
προβλήµατα  µε υπευθυνότητα. Κάποιες είπαν ότι οι γυναίκες θα πρέπει να 
λάβουν βοήθεια για να απαλλαγούν από προκαταλήψεις που δεν τους 
επέτρεπαν να αντιδράσουν ή να υπερασπίσουν τον εαυτό τους ενάντια στην 
παρενόχληση. Κάποιοι άλλοι ζήτησαν να υπάρχει ψυχολογική βοήθεια και 
υποστήριξη στα θύµατα για να βοηθηθούν στην επίδοση παραπόνων. Η οµάδα 
9 (Θεσσαλονίκη) προέβαλλε τη λήψη προληπτικών µέτρων µέσω ενηµέρωσης, 
εκπαίδευσης για την γνώση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων. 

 

 Τα αποτελέσµατα στις οµάδες συζήτησης αποδεικνύουν ότι η σεξουαλική 
παρενόχληση είναι ένα σηµαντικό πρόβληµα στην Ελλάδα, κυρίως στις τραπεζικές 
εργασίες και τον τουρισµό. Ο εργασιακός τοµέας προσφέρει εργασιακές ευκαιρίες 
για τις γυναίκες, αλλά, σύµφωνα µε τους συµµετέχοντες, οι εργαζόµενοι χρειάζεται 
να ανέχονται τις παρενοχλήσεις. Στον τουριστικό τοµέα, εντούτοις, η ανασφάλεια 
και η κατάσταση ανεργίας στην Κρήτη καθιστούν τις γυναίκες πιο τρωτές  µέσα σε 
έναν τοµέα όπου η σεξουαλική παρενόχληση είναι ο κανόνας. 

Επειδή εκεί δεν υπάρχει οργανωµένη προστασία ή νοµοθεσία, πολλές 
γυναίκες προσπαθούν να λύσουν το πρόβληµα µόνες ή να συνεχίσουν να το 
ανέχονται. Επιπλέον, οι προκαταλήψεις για την ανδρική σεξουαλικότητα και ότι οι 
γυναίκες «τα θέλουν» αποτρέπουν από την ταυτοποίηση του ενόχου προσώπου και 
κατά συνέπεια οι γυναίκες σιωπούν επειδή φοβούνται τις αντιδράσεις του 
περιβάλλοντος, ακόµη κι όταν είναι γυναίκες, γιατί αισθάνονται ντροπή και ενοχή για 
ό,τι τους συµβαίνει. Αυτή η κατάσταση αποµονώνει τις γυναίκες και τις οδηγεί στη 
σιωπή. Για να αντιµετωπιστεί το θέµα, οι γυναίκες επιδοκιµάζουν την ύπαρξη 
νοµοθετικής ρύθµισης αλλά και προληπτικών µέτρων όπως είναι η επιµόρφωση, η 
κατάρτιση και η δηµιουργία υποστηρικτικών δοµών. 
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Harassment in the Workplace in the E.U.” (The Dutch and the Spanish Study reports) European 
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 Το ερωτηµατολόγιο είναι ΑΝΩΝΥΜΟ. Η συµπλήρωσή του αποτελεί 
ανεκτίµητη συµβολή εκ µέρους σας στην ερευνητική αυτή προσπάθεια και οι 
πληροφορίες που θα δώσετε, θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά µε τη µορφή 
στατιστικών πινάκων. 
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ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΖΙΩΤΑ 
Εκπαιδευόµενη κοινωνική λειτουργός 
 
 

                                                                                                        ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

                                                                                                             Υπεύθυνη καθηγήτρια 
                                                       
 
 
 
 
 
 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2002 
 
 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ: Συµπληρώστε στο αντίστοιχο σε κάθε ερώτηση κουτάκι τον 
αριθµό της απάντησης µε την οποία συµφωνείτε. 

 
 
 
 
1. Ηλικία:                                                               
   18- 25  = 1                    

              26- 30  = 2                               ❐ 

   31- 35  = 3                    
 
 
 
 
2. Τόπος καταγωγής: 



                                                                                                                                                      

 αστική περιοχή (10000 και άνω κατοίκους) = 1                          ❐ 

 ηµιαστική περιοχή (5000 έως 10000 κατοίκους) = 2 
 αγροτική περιοχή (0 έως 5000 κατοίκους) = 3 
 

 
 
 
3. Τόπος κατοικίας- διαµονής: 

            αστική περιοχή (10000 και άνω κατοίκους) = 1                           ❐ 

 ηµιαστική περιοχή (5000 έως 10000 κατοίκους) = 2 
 αγροτική περιοχή (0 έως 5000 κατοίκους) = 3 
 
 
 
 
5.Μόρφωση: 
∆ηµοτικό=1 
Γυµνάσιο=2 
Λυκείο=3 
Πτυχίο σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆=4 
∆ίπλωµα ΙΕΚ=5 
Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΤΕΙ=6 
Άλλο…………………………………… 
 
6.Εργάζεστε: 
Ναι=1 
Όχι=2.  
 
 
 
 
7.Ποια είναι η κύρια απασχόλησή  σας; 
ελεύθερος-η επαγγελµατίας χωρίς υπαλλήλους=1 
ελεύθερος-η επαγγελµατίας µε 1-2 υπαλλήλους=2 
ελεύθερος-η επαγγελµατίας µε 3-5 υπαλλήλους-3 
Φοιτητής- τρια = 4 
Ιδιωτικός υπάλληλος=5 
∆ηµόσιος υπάλληλος=6 
Αγρότης-ισσα=7 
Οικιακά=8 
Κάτι άλλο =  9(παρακαλώ συµπληρώστε…………………………………………. 
 



                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
6 . Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση: 
 
έγγαµος-η = 1 

άγαµος-η = 2                                                                                              ❐ 

διαζευγµένος-η = 3     
χήρος / α = 4 
 
 
  
7 . Αριθµός παιδιών (αν υπάρχουν): 

                                                                                ❐ 
 
 
 
8. Στην προσπάθεια ορισµού του φαινοµένου της σεξουαλικής παρενόχλησης, 
παρουσιάζονται παρακάτω διάφορες µορφές συµπεριφοράς. Παρακαλώ σηµειώστε 
ποιες από τις συµπεριφορές αυτές κατά τη γνώµη σας συνιστούν µορφές σεξουαλικής 
παρενόχλησης στον εργασιακό / ακαδηµαϊκό χώρο. (Τοποθετήστε Χ στο τετραγωνάκι 
ΝΑΙ αν πιστεύετε ότι η συγκεκριµένη συµπεριφορά συνιστά µορφή σεξουαλικής 
παρενόχλησης, στο ΟΧΙ αν πιστεύεται ότι δεν συνιστά µορφή σεξουαλικής 
παρενόχλησης και στο ∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ /Η αν δεν έχετε ξεκάθαρη γνώµη. 
Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα να αναφέρετε συµπεριφορές που κατά τη γνώµη σας 
συνιστούν µορφές σεξουαλικής παρενόχλησης και δεν έχουν προβλεφθεί από το 
ερωτηµατολόγιο – προτάσεις 17-20 ) 
 
                                                                                                                              
 ΝΑΙ ΟΧΙ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ

ΣΙΓΟΥΡΟΣ / Η 
1.  Έντονο κοίταγµα, σφυρίγµατα πίσω από την πλάτη, 
επίµονες µατιές 
 

   

2. Σχόλια σεξουαλικού χαρακτήρα για την  εµφάνιση, τα 
ρούχα ή την ιδιωτική ζωή 
 

   



                                                                                                                                                      
3. Προσβλητικές παρατηρήσεις σχετικά  µε τη µορφή του 
σώµατος 
 

   

4. Αστεία  και πειράγµατα σχετικά µε το  φύλο     
5.E-mail, τηλεφωνήµατα, µηνύµατα στο κινητό µε 
σεξουαλικά υπονοούµενα 
 

   

6. Ανεπιθύµητο ή /και ενοχλητικό φλερτάρισµα 
 

   

7. Πρόσκληση για γεύµα χωρίς ξεκάθαρη πρόθεση 
 

   

8. Ανεπιθύµητα αγγίγµατα (π.χ. φιλιά,  αγκαλιάσµατα) 
 

   

9. Αφίσες, ηµερολόγια µε σεξουαλικά υπονοούµενα, που 
βρίσκονται στον εργασιακό χώρο 
 

   

10. Ιδιωτικές προσκλήσεις µε φανερά σεξουαλικές  προθέσεις 
 

   

11. Φιλική συµπεριφορά που αποβλέπει σε άλλους  σκοπούς 
 

   

12. . Επισηµάνσεις για ευνοϊκή µεταχείριση εάν οι προτάσεις 
σεξουαλικού περιεχοµένου  γίνουν δεκτές  
 

   

13. Φαινοµενικά τυχαία αγγίγµατα του σώµατος 
 

   

14. Εκµετάλλευση της επαγγελµατικής θέσης (γιατρός-
ασθενής, καθηγητής-φοιτητής) 
 

   

 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ

ΣΙΓΟΥΡΟΣ / Η 
15. Επισηµάνσεις για ευνοϊκή µεταχείριση εάν οι προτάσεις 
σεξουαλικού περιεχοµένου  γίνουν δεκτές 
 

   

16. Αδικαιολόγητα και αναίτια δώρα (π.χ. λουλούδια,  
κοσµήµατα )  
 

   

17. Κάτι άλλο (Παρακαλώ συµπληρώστε:…………………) 
 
 

   

18.    
19.    
20.    
 
 
 



                                                                                                                                                      
 
 
 
 
9. Σε ποιους χώρους πιστεύετε ότι συµβαίνει συχνότερα το φαινόµενο της σεξουαλικής 
παρενόχλησης; 
(ιεραρχήστε τις παρακάτω απαντήσεις, τοποθετώντας τον αριθµό 1 δίπλα στην 
απάντηση που αποτελεί την πρώτη σας προτίµηση, τον αριθµό 2 στην απάντηση που 
αποτελεί τη δεύτερη σας προτίµηση κοκ. ∆ώστε όσες απαντήσεις θέλετε) 
 
 
Στο χώρο εργασίας =  
Στο δρόµο =  
Στον ακαδηµαϊκό χώρο = 
Στο σπίτι = 
Σε δηµόσιους χώρους = 
Στα µέσα µαζικής µεταφοράς = 
Σε χώρους άθλησης (πχ γυµναστήριο) = 
Σε χώρους διασκέδασης πχ bar/ καφετέριες, κινηµατογράφος κτλ = 
Κάπου αλλού = 
 (Παρακαλώ 
συµπληρώστε:………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..……………
……………)  
 
 
 
 
 
10. Πιστεύετε ότι σε µεγαλύτερο ποσοστό τα άτοµα που παρενοχλούν σεξουαλικά είναι: 
 

  
Απόλυτη συχνότητα      

(f) 
Σύνολο 

Αθροιστική 
Σχετική 
Συχνότητα 

  Γυναίκες Άντρες     

Γνωστά στον/ στην παρενοχλούµενο /η         14 13 27 27 

Άγνωστα στον/ στην παρενοχλούµενο/ η  8 13 21 48 

Πιστεύω ότι τα ποσοστά είναι εξίσου µοιρασµένα  30 16 46 94 

∆εν γνωρίζω  3 3 6 100 

Σύνολο 55 45 100   
 
 



                                                                                                                                                      
11. Ποια άτοµα πιστεύετε ή /και έχετε διαπιστώσει ότι παρενοχλούν σεξουαλικά στο 
χώρο της εργασίας;  
(ιεραρχήστε τις παρακάτω απαντήσεις, τοποθετώντας τον αριθµό 1 δίπλα στην 
απάντηση που αποτελεί την πρώτη σας προτίµηση, τον αριθµό 2 στην απάντηση που 
αποτελεί τη δεύτερη σας προτίµηση κοκ. ∆ώστε όσες απαντήσεις θέλετε) 
 
Συνάδελφοι = 
Ο / η  εργοδότης = 
Προϊστάµενοι-ανώτεροι υπάλληλοι = 
Υφιστάµενοι = 
Πελάτες = 
Κάποιοι άλλοι = 
 (Παρακαλώ 
συµπληρώστε:………………………………………….…………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
…….……)  
 
 
 
12. Όσον αφορά το φύλο, πιστεύετε ότι συχνότερα  παρενοχλούνται σεξουαλικά : 
  

  

Απόλυτη συχνότητα 
(f) 

Σύνολο 
Αθροιστική 

Σχετική 
Συχνότητα 

  Άντρες Γυναίκες     

Σίγουρα οι άντρες                1 1 2 2 

Μάλλον οι άντρες  0 2 2 4 

Σίγουρα οι γυναίκες 19 34 53 57 

Μάλλον οι γυναίκες  17 11 28 85 

Και τα δύο φύλα εξίσου 8 7 15 100 

Σύνολο 45 55 100   
 
 
 
13. Κατά τη γνώµη σας, ποια είναι τα κυρίαρχα συναισθήµατα / καταστάσεις που  
βιώνει το πρόσωπο το οποίο παρενοχλείται σεξουαλικά;  (ιεραρχήστε τις παρακάτω 
απαντήσεις, τοποθετώντας τον αριθµό 1 δίπλα στην απάντηση που αποτελεί την πρώτη 
σας προτίµηση, τον αριθµό 2 στην πρόταση που αποτελεί τη δεύτερη σας προτίµηση 
κοκ. ∆ώστε όσες απαντήσεις θέλετε) 
 
Σύγχυση =  
Έκπληξη =  
Αµηχανία =  



                                                                                                                                                      
Θυµός =  
Κολακεία =  
Ενοχή =  
Αδιαφορία = 
Καταπίεση =  
Άγχος =  
Οργή = 
Φόβος =  
Ανασφάλεια =  
Απογοήτευση =  
Γελοιοποίηση / ντροπή =  
Κάτι άλλο=  
 (Παρακαλώ 
προσδιορίστε…………………….…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
……) 
 
 
 
 
 
14. Κατά τη γνώµη σας µε ποιο τρόπο αντιδρούν συνήθως τα άτοµα που υφίστανται 
σεξουαλική παρενόχληση; (ιεραρχήστε τις παρακάτω απαντήσεις, τοποθετώντας τον 
αριθµό 1 δίπλα στην απάντηση που αποτελεί την πρώτη σας προτίµηση, τον αριθµό 2 
στην πρόταση που αποτελεί τη δεύτερη σας προτίµηση κοκ. ∆ώστε όσες απαντήσεις 
θέλετε) 
 
προσπάθεια αποφυγής του δράστη =  
συζήτηση µε το δράστη προσωπικά = 
συζήτηση µε το δράστη ενώπιον µαρτύρων = 
ανοχή στην κατάσταση = 
αδιαφορία = 
υποχώρηση / συναίνεση στις σεξουαλικές προτάσεις =  
αντίσταση µε άσκηση σωµατικής πίεσης (π.χ. σφαλιάρα)= 
αποκάλυψη σε συνάδελφο = 
αλλαγή σπιτιού, εργασίας συνηθειών κτλ = 
αναφορά σε προϊστάµενη αρχή 
επιλογή της δικαστικής οδού = 
αναζήτηση βοήθειας από τρίτο πρόσωπο =  
κάτι άλλο =  
 (Παρακαλώ 
συµπληρώστε……………………………………………….………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
……) 
 



                                                                                                                                                      
 
15. Πιστεύετε ότι  τα άτοµα που υφίστανται σεξουαλική παρενόχληση θα έπρεπε να 
καταφεύγουν σε ένδικα µέσα; 
 

  

Απόλυτη συχνότητα 
(f) Σύνολο 

Αθροιστική 
Σχετική 

Συχνότητα 

  Άντρες Γυναίκες     

Σίγουρα ναι 21 36 57 57 

Μάλλον ναι 18 18 36 93 

Μάλλον όχι 5 1 6 99 

Σίγουρα όχι 1 0 1 100 

Σύνολο 45 55 100   
 
 
16. Πιστεύετε ότι  τα άτοµα που υφίστανται σεξουαλική παρενόχληση  καταφεύγουν 
τελικά  σε ένδικα µέσα;  
 

  

Απόλυτη συχνότητα 
(f) 

Σύνολο 
Αθροιστική 

Σχετική 
Συχνότητα 

  Άντρες Γυναίκες     

Σίγουρα ναι 2 0 2 2 

Μάλλον ναι 7 4 11 13 

Μάλλον όχι 34 43 77 90 

Σίγουρα όχι 2 8 10 100 

Σύνολο 45 55 100   
 
 
16  Α Εάν όχι για ποιους λόγους πιστεύετε ότι συµβαίνει αυτό; (ιεραρχήστε τις 
παρακάτω απαντήσεις, τοποθετώντας τον αριθµό 1 δίπλα στην απάντηση που αποτελεί 
την πρώτη σας προτίµηση, τον αριθµό 2 στην πρόταση που αποτελεί τη δεύτερη σας 
προτίµηση κοκ. ∆ώστε όσες απαντήσεις θέλετε) 
Οικονοµικό κόστος =  
Ψυχολογικό κόστος =  
Κοινωνικός στιγµατισµός =  
∆εν το θεωρούν τόσο σηµαντικό γεγονός =  
Κάτι άλλο =  
(Παρακαλώ συµπληρώστε…………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………….……………………………
………)  
 



                                                                                                                                                      
 
17. Κατά πόσον θεωρείτε πιθανό να εµφανιστούν οι παρακάτω συνέπειες; 
(Τοποθετήστε Χ στο τετραγωνάκι ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ αν πιστεύετε ότι η συγκεκριµένη 
συνέπεια ακολουθεί σίγουρα το φαινόµενο της σεξουαλικής παρενόχλησης,  στο 
ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ αν αποκλείετε το ενδεχόµενο η συγκεκριµένη συνέπεια να εµφανιστεί , 
στο ΙΣΩΣ αν θεωρείτε τη συγκεκριµένη συνέπεια πιθανή και στο ∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ αν 
πιστεύετε ότι δεν είστε σε θέση να γνωρίζετε αν η συγκεκριµένη συνέπεια είναι πιθανό 
να εµφανιστεί. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα να αναφέρετε συνέπειες που κατά τη 
γνώµη σας είναι πιθανό να εµφανιστούν ως συνέπεια της σεξουαλικής παρενόχλησης 
και δεν έχουν προβλεφθεί από το ερωτηµατολόγιο – προτάσεις 14 - 17) 
 
 
 
 ΣΙΓΟΥΡΑ 

ΝΑΙ 
ΙΣΩΣ /  

ΠΙΘΑΝΟΝ 
ΣΙΓΟΥΡΑ 

ΟΧΙ 
∆ΕΝ

ΓΝΩΡΙΖΩ

1.Μείωση της αποδοτικότητας στην εργασία  
 

    

2. Αποµόνωση , αποφυγή εξόδων 
 

    

3. Ανησυχία για τη µετάβαση στην εργασία 
 

    

4. Λήψη αδειών για λόγους υγείας, συχνές απουσίες 
 

    

5. Ψυχοσωµατικά συµπτώµατα (π.χ. πονοκέφαλοι , 
πόνοι στο στοµάχι , ζαλάδες ) 

    

6. Αδιαφορία για το σώµα , την εµφάνιση 
 

    

7. Αδιαφορία για το σεξ 
 

    

8. Απώλεια εµπιστοσύνης στο άλλο φύλο 
 

    

9. Απέχθεια για το άλλο φύλο 
 

    

10. Μείωση αυτοεκτίµησης 
 

    

11. ∆υσκολίες συγκέντρωσης 
 

    

12. Αλλαγή κατοικίας, αριθµού τηλεφώνου, 
εργασίας, κτλ.  
 

    

14. Κάτι άλλο  (Παρακαλώ συµπληρώστε………… 
 

    

15.  
 

    



                                                                                                                                                      
16.  
 

    

17.  
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
18. Σε ποια συχνότητα πιστεύετε  ότι οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις  συµβαίνουν; 
 
 

  

Απόλυτη συχνότητα 
(f) 

Σύνολο 
Αθροιστική 

Σχετική 
Συχνότητα 

  Άντρες Γυναίκες     

Πολύ συχνά 9 17 26 26 

Συχνά 27 32 59 85 

Μερικές φορές 9 5 14 99 

Σπάνια 0 1 1 100 

Καθόλου 0 0 0 100 

Σύνολο 45 55 100   
 
 
 
19. Η  πληροφόρησή σας για το θέµα της σεξουαλικής παρενόχλησης προέρχεται 
κυρίως από : 
(ιεραρχήστε τις παρακάτω απαντήσεις, τοποθετώντας τον αριθµό 1 δίπλα στην 
απάντηση που αποτελεί την πρώτη σας προτίµηση, τον αριθµό 2 στην πρόταση που 
αποτελεί τη δεύτερη σας προτίµηση κοκ. ∆ώστε όσες απαντήσεις θέλετε) 
 
την οικογένεια  =                                                                                     
σχολείο / εκπαιδευτικό ίδρυµα = 
τα Μ. Μ. Ε.  (έντυπος, ηλεκτρονικός τύπος) =  
φίλους =  
συναδέλφους =  
την προσωπική εµπειρία =  
κάτι άλλο =  
(Παρακαλώ συµπληρώστε…………………………………………..…………………… 



                                                                                                                                                      
………………………………………………………………….……………………………
………)  
 
 
20. Υποθέστε ότι κάποιο πρόσωπο σας παρενοχλεί σεξουαλικά . Πιστεύετε ότι θα 
µιλούσατε σε κάποιο τρίτο άτοµο προκειµένου να λάβετε τη βοήθειά του; 
  
 

  

Απόλυτη συχνότητα 
(f) 

Σύνολο 
Αθροιστική 

Σχετική 
Συχνότητα 

  Άντρες Γυναίκες     

Σίγουρα ναι                24 36 60 60 

Μάλλον ναι  13 14 27 87 

Μάλλον όχι 4 3 7 94 

Σίγουρα όχι               4 2 6 100 

Σύνολο 45 55 100   
 
 
20 Α . Εάν ΝΑΙ, σε ποιόν/ α  θα µιλούσατε για το θέµα της σεξουαλικής παρενόχλησης; 
  

  

Απόλυτη συχνότητα 
(f) 

Σύνολο 
Αθροιστική 

Σχετική 
Συχνότητα 

  Άντρες Γυναίκες     

Σε συγγενικό πρόσωπο  2 11 13 13 

Στον / η σύντροφό µου / σύζυγό µου  10 16 26 39 

Σε κάποιον φίλο / η  23 18 41 80 

Σε κάποιον / α συνάδελφο  1 0 1 81 

Σε κάποια προϊστάµενη αρχή  0 2 2   

Σε κάποιον δικηγόρο 1 3 4 87 

Σύνολο 37 50 87   
 
 
 
 
20 Β .Εάν ΟΧΙ, δε θα µιλούσατε σε κανένα επειδή : 
 

∆ε θα καταλάβαινε =1                                                                                 ❐ 



                                                                                                                                                      
 
Θα γελούσε και θα αστειεύονταν =2 
Θα µου επέρριπτε αποκλειστικά την ευθύνη =3 
∆ε θα έδινε σηµασία =4 
Αυτό το θέµα δε συζητείται =5 
Μπορώ να το λύσω µόνος /η µου =6 
Κάτι άλλο = 6 
(Παρακαλώ 
συµπληρώστε……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………..) 
 
 
 
21 . Πιστεύετε ότι πρέπει να ληφθούν  δραστικά µέτρα για την αντιµετώπιση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης από την πολιτεία;  
          
 

  

Απόλυτη συχνότητα 
(f) 

Σύνολο 
Αθροιστική 

Σχετική 
Συχνότητα 

  Άντρες Γυναίκες     

Σίγουρα ναι 20 40 60 60 

Μάλλον ναι 20 13 33 93 

Μάλλον όχι 4 1 5 98 

Σίγουρα όχι 1 0 1 99 

∆εν γνωρίζω 0 1 1 100 

Σύνολο 45 55 100   
 
 
 
22 . Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε τα κατάλληλα µέτρα πρόληψης της σεξουαλικής 
παρενόχλησης; 
(ιεραρχήστε τις παρακάτω απαντήσεις, τοποθετώντας τον αριθµό 1 δίπλα στην 
απάντηση που αποτελεί την πρώτη σας προτίµηση, τον αριθµό 2 στην πρόταση που 
αποτελεί τη δεύτερη σας προτίµηση κοκ. ∆ώστε όσες απαντήσεις θέλετε) 
                                
Εκπαίδευση των αρµοδίων υπηρεσιών για να αντιµετωπίσουν τέτοιου είδους θέµατα  =      
Θέσπιση νόµων από την πολιτεία =                                                                                                
Εκστρατείες ενηµέρωσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα = 
Ενηµέρωση των µαθητών στα σχολεία = 
Υπεύθυνη ενηµέρωση από τα ΜΜΕ =  
Ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σε θέµατα ισότητας των δυο φύλων = 



                                                                                                                                                      
Ενηµέρωση των παιδιών µέσω της οικογένειας =  
Κάτι άλλο = 
(παρακαλώ 
συµπληρώστε:………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
……) 
 
 
 



 
2 . ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
 
2.1. ΤΟ ∆ΕΙΓΜΑ 
 
 
 Το δείγµα της έρευνας "Στάσεις των νέων απέναντι στο φαινόµενο της 
σεξουαλικής παρενόχλησης", που διεξήχθη κατά τον Οκτώβριο του 2002 στο 
Ηράκλειο, αποτελείται από 100 νέους, ενήλικες, 45 άνδρες και 55 γυναίκες, 
που διαµένουν στην περιοχή του Ηρακλείου. Τα υποκείµενα που έλαβαν 
µέρος στην έρευνα συµµετείχαν σε αυτή εθελοντικά.  
 
 Για τη συγκέντρωση του δείγµατος αναζήτησα τα ακόλουθα 
δηµογραφικά στοιχεία, όπως παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες 
συχνοτήτων και σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων, που προσδιορίζονται µε 
τη µορφή ιστογράµµατος, για το σύνολο του δείγµατος. 
 
 
 
1. 

ΗΛΙΚΙΑ 
ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ(f) 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΘΡΟΙΣΤ. 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝ∆∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

18-25 30 38 68 68 
26-30 8 11 19 87 
31-36 7 6 13 100 

ΣΥΝΟΛΟ 45 55 100  
 
2 
ΤΟΠΟΣ 

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 
ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ(f) 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΘΡΟΙΣΤ. 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝ∆∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΑΣΤΙΚΗ  24 40 64 64 
ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ 7 7 14 78 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 14 8 22 100 
ΣΥΝΟΛΟ 45 55  100  

 
3 

ΟΙΚΟΓΕΝ. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ(f) 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΘΡΟΙΣΤ. 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝ∆∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΕΓΓΑΜΟΣ/Η 9 6 15 15 
ΑΓΑΜΟΣ/Η 35 47 82 97 

∆ΙΑΖΕΥΜΕΝΟΣ/Η 1 2 3 100 
ΣΥΝΟΛΟ 45 55 100  

 
 



 
4 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ(f) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΑΘΡΟΙΣΤ. 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝ∆∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 3 2 5 5 
ΛΥΚΕΙΟ 25 34 59 64 

ΠΤΥΧΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΟΑΕ∆  1 1 65 
∆ΙΠΛΩΜΑ ΙΕΚ 3 3 6 71 
ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ 10 8 18 89 
ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ  3 3 92 
ΜΑΣΤΕΡ  1 1 93 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

4 3 7 100 

ΣΥΝΟΛΟ 45 55 100  
 
5 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ(f) 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΘΡΟΙΣΤ. 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝ∆∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ 30 35 65 65 
∆ΗΜΟΣΙΟΣ 10 13 23 88 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 4 5 9 97 

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΑΝΕΡΓΙΑ 

1 2 3 100 

ΣΥΝΟΛΟ 45 55 100  
 
 
 
 
ΣΧΕ∆ΙΆΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.  
ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΤΟΥ ∆ΕΊΓΜΑΤΟΣ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΌΠΟ ΚΑΤΑΓΩΓΉΣ 
 

 
 
 
 
 
ΣΧΕ∆ΙΆΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
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ΣΧΕ∆ΙΆΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 

Λόγω των δυσκολιών συγκέντρωσης αντιπροσωπευτικού  δείγµατος του 
συνόλου του πληθυσµού των νέων , το δείγµα έχει ληφθεί συµπτωµατικά σε νέους 
που διαµένουν στην πόλη του Ηρακλείου για τη διερεύνηση των στάσεων ως προς 
το φαινόµενο της σεξουαλικής  παρενόχλησης. Τα υποκείµενα της έρευνας 
συµµετείχαν σε αυτή εθελοντικά, απερίσπαστα και µε τον απαιτούµενο σεβασµό 
στην έκφραση της προσωπικής γνώµης.   

Για λόγους αξιοπιστίας η ανάλυση των ευρηµάτων και οι κύριες ενδείξεις 
είναι καλό να επεκταθούν στο σύνολο του πληθυσµού που εµφανίζει τα κύρια 
χαρακτηριστικά του δείγµατος και  να κριθεί µε βάση την διερευνητική –περιγραφική 
µέθοδο η συµβολή της σε µια ελάχιστα γνωστή περιοχή  στην έρευνα. Υπάρχει 
λοιπόν το µειονέκτηµα ότι το δείγµα µπορεί να µην είναι αντιπροσωπευτικό  του 
συνόλου του πληθυσµού των νέων  µε βάση το οποίο να µπορεί κανείς να 
προχωρήσει σε γενικεύσεις, Γι’ αυτό δεν έχω προχωρήσει σε στατιστικές αναλύσεις, 
αλλά, έχοντας παραθέσει το υλικό περιγραφικά, έχω επισηµάνει τα κοινά σηµεία, τις 
επικρατούσες τιµές και, γενικεύοντας τις τάσεις, προσπάθησα να καταλήξω µερικές 
υποθέσεις-προβληµατισµούς. 

 Για τη συγκέντρωση του δείγµατος χρησιµοποιήθηκε ένα αυτοσχέδιο 
ερωτηµατολόγιο στάσεων, απόψεων, αντιλήψεων, που σχεδιάστηκε κατόπιν 
της επισκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας, για ενδιαφέροντα  σηµεία που 
είναι σχετικά, δίνουν την εικόνα και καλύπτουν τη θεµατολογία  µε τον 
καλύτερο τρόπο. 

Είναι µια γνωστική περιοχή για την οποία δεν υπάρχει πληροφόρηση 
για το ενδιαφέρον και τη στάση του κοινού αν προσδιορίζονται θετικά ή 
αρνητικά . Αν ο πληθυσµός είναι απληροφόρητος, αν γνωρίζει και δεν 
διευκρινίζεται ποια είναι η έκταση γνώσης του φαινοµένου. Η οποία 
καταγραφή του πρέπει να γίνεται µε ευαισθησία στα όσα θέλουν ή µπορούν 
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να πουν χωρίς να συγκαλυφθούν σηµαντικά σηµεία που το προσδιορίζουν 
Το ερωτηµατολόγιο λαµβάνει υπόψιν αυτές τις ιδιοµορφίες µε τον τρόπο που 
παρουσιάζεται αλλά και στην ουσία του. Υπάρχουν αρκετά υποερωτήµατα τα 
οποία επιτρέπουν ευρύτητα επιλογών, ουδετερότητας στις συγκεκριµένες 
λέξεις που χρησιµοποιούνται ώστε να µην προκαταβάλλουν τους 
ερωτώµενους θετικά ή αρνητικά ώστε επιτρέπουν την αµερόληπτη 
συµπλήρωσή τους.  

 
 

2.2 ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 

Το ερωτηµατολόγιο που υπάρχει στο παράρτηµα αποτελείται από 22 
ερωτήµατα, ως επί το πλείστον προκατασκευασµένα, για τα πλεονεκτήµατα 
που προσφέρουν στο συγκεκριµένο είδος της έρευνας κάλυψη των αναγκών 
της έρευνας, ευκολία κατανοήσεις και συµπλήρωσης τους. Έτσι, το κάθε 
ερώτηµα, διευκρινίζεται από άλλα σχετικά υπό ερωτήµατα. Για παράδειγµα ή 
τη ερώτηση αποτελείται από 12 υποερωτήµατα. Η προτίµηση στα ερωτήµατα 
σε κάποιες ερωτήσεις δίνεται ιεραρχικά µε ελεύθερη κλίµακα όπως στις 
ερωτήσεις 8, 12, 14, 22. Σε κάποιές άλλες υπάρχει η εξής διαβάθµιση : 
σίγουρα ναι, µάλλον ναι, σίγουρα όχι, µάλλον όχι, δεν γνωρίζω. 

 
Για την αποσαφήνιση των πληθυσµιακών χαρακτήρων του δείγµατος 

στην αρχή του ερωτηµατολογίου οι ερωτώµενοι  καλούνται να σηµειώσουν τα 
εξής Στο φύλο, την ηλικία τους (έως 25, έως 30 έως 36 χρόνων), την 
οικογενειακή τους κατάσταση (ελεύθερος/η, παντρεµένος/η, χωρισµένος/η µε 
ή χωρίς παιδιά) τον τόπο καταγωγής (αστική περιοχή, ηµιαστική, αγροτική 
περιοχή), εάν απασχολούνται εργασιακά στον ιδιωτικό ή τον δηµόσιο τοµέα, 
εάν είναι άνεργοι ή αν έχουν κάποια άλλη ιδιότητα π.χ. του φοιτητή) 

 
Τον κύριο µέρος του ερωτηµατολογίου ξεκινά µε την εισαγωγική 

παρουσίαση ορισµένων µορφών σεξουαλικής συµπεριφοράς (σωµατική, 
προφορική, µη προφορικής, δηλωτικής µιας κατάστασης) και ζητείται να 
επιλέξουν κατά πόσον κρίνουν ότι συνιστούν µορφές σεξ. παρενόχλησης. 
Συνεχίζονται ακολουθούν ερωτήµατα σχετικά µε τους χώρους όπου 
πιστεύουν ότι εµφανίζεται η σεξουαλική παρενόχληση συχνότερα. Ρωτάει για 
ορισµένα χαρακτηριστικά που µπορεί να χαρακτηρίζουν τους παρενοχλητές 
όπως αν προέρχεται από άγνωστα πρόσωπα, αν ισχύει κάτι το ενδιάµεσο ή 
κι αν ακόµα δε γνωρίζουν τι συµβαίνει σχετική. Επίσης, εστιάζονται στους 
χώρους εργασίας ρωτάει για την θέση στην ιεραρχική κλίµακα του 
παρενοχλητή. 

Στη συνέχεια υπάρχει µια ερώτηση ως προς το φύλο που υφίσταται 
αυτού του είδους της συµπεριφορά. Για τα συναισθήµατα ακολούθως 
παρουσιάζονται θετικά, δυσάρεστα συναισθήµατα και ενδιάµεσες 



καταστάσεις όπως κολακεία, έκπληξη, άγχος, οργή, φόβος, αµηχανία ή 
αδιαφορία αντίστοιχα. 

Στρατηγικές είναι οι διάφοροι τρόποι που εφευρίσκουν οι άνθρωποι  
προκειµένου διάφορες δυσάρεστες καταστάσεις (συνήθως µε τις µικρότερες  
δυνατές συνέπειες).Πολλές φορές εξαρτάται από την ψυχολογική και 
σωµατική ετοιµότητά του στον τρόπο που θα ανταποκριθεί. Ενώ οι 
περιστάσεις θεωρείται ότι έχουν σηµαντική επίδραση. 

Οι συνήθεις τρόποι αντίδρασης εξίσου διακρίνονται σε ενεργητικούς 
περισσότερο ή λιγότερο προσωπικού όπως αντίσταση µε βίαιο τρόπο (π.χ. ) 
σφαλιάρα ή αναφορές σε διάφορα πρόσωπα, σε παθητικούς όπως ανοχή, 
προσπάθεια αποφυγής του παρενοχλητή ή ακόµα και υποχώρηση επίτρεπε 
ευρύτητα επιλογών και αµερόληπτη προτίµηση τους.  

Οι πιο αποτελεσµατικοί τρόποι επιτρέπουν να καταδείξουν κατά πόσον 
πιστεύουν ότι κάποιες συγκεκριµένες λύσεις είναι πιο αποτελεσµατικές. Η 
ερώτηση για τους λόγους για τους οποίους τα άτοµα που υφίστανται 
σεξουαλική παρενόχληση παρακινούνται να αντιδράσουν µε έναν 
συγκεκριµένο τρόπο.  
Οι συνέπειες είναι εξίσου χρήσιµο κοµµάτι σ’ αυτήν την διερεύνηση.  
Μία ερώτηση ζητά να διευκρινίσει τη συχνότητα που οι σεξουαλικές 
παρενοχλήσεις συµβαίνουν. Ακόµη ένα σηµαντικό κοµµάτι είναι η πηγή 
πληροφόρησης στον οποίο έχουν πρόσβαση για το θέµα αυτή. Στην 
ερώτηση εξάλλου των προσώπων στα οποία ζητούν στήριξη καθώς είναι η 
γνώµη τους σηµαντική και είναι πρόσωπα εµπιστοσύνης. Το ερωτηµατολόγιο 
καταλήγει µε την αναγκαιότητα της λήψεις δραστικών µέτρων αντιµετώπισης 
αλλά και πρόκριση καταλλήλων µέτρων προλήψεως. 

 
 
 
 

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 

 
Η έννοια (στάσεις) στην κοινωνική ψυχολογία1, σηµαίνει τον ιδιαίτερο τρόπο που 
ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται τα κοινωνικά φαινόµενα του περιβάλλοντος του και 
κατευθύνει τη συµπεριφορά του στις συναλλαγές µε το συνάνθρωπο του, µε την 
οικογένειά του, µε το χώρο εργασίας και γενικά µε όλους τους φορείς της 
κοινωνίας. Η µελέτη των στάσεων βασίζεται στην αντίληψη των κοινωνικών 
φαινοµένων από την πλευρά του ανθρώπου. 

                                                 
1 Κοινωνική Ψυχολογία, ∆ηµητρίου Γεώργα, τόµος Α, δ’ έκδοση , Εκδόσεις 

Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 1995.  
 



 
Ορισµένα παραδείγµατα στάσεων του ατόµου θα µπορούσαν να 

διατυπωθούν για άτοµα, οµάδες, αφηρηµένες έννοιες, φυσικά φαινόµενα. 
 
Η έννοια, θεωρούµενη τρισδιάστατη, αποτελείται από το γνωστικό 

στοιχείο, το συναισθηµατικό στοιχείο µαζί και µε τάση προς κάποια 
συµπεριφορά. 

 
Τα χαρακτηριστικά των στάσεων έχουν δυναµικό και λειτουργικό 

χαρακτήρα και παραµένουν σχετικά σταθερά στις διάφορες ηλικίες και στις 
διάφορες καταστάσεις. Είναι λοιπόν δυνατόν να µετρηθούν. 

 
Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στα πλαίσια εκπόνησης της πτυχιακής 

εργασίας. 
 
 
Για να µπορέσει βέβαια κάποιο άτοµο να τοποθετηθεί σε κάποια 

έννοια, κυρίως όταν πρόκειται για πολύµορφη έννοια, απαιτείται να του 
παρουσιαστεί στην ευρύτητά του. Το θέµα της σεξουαλικής παρενόχλησης 
είναι πολύµορφο και πολυποίκιλο και µπορεί (για το άτοµο) να έχει σηµαντική 
αξία τόσο στις ελαφριές καθηµερινές µορφές όσο και στις πιο σοβαρές 
µορφές µε τις οποίες εκδηλώνεται. Αλλά και για λόγους µεθοδολογίας είναι 
αναγκαίο αυτές (οι συµπεριφορές ) να εκτεθούν. 

 
Γι’ αυτό παρουσιάζονται εδώ σε έκταση ώστε οι ερωτώµενοι να 

µπορέσουν να τοποθετηθούν στο φαινόµενο που αποτελεί το θέµα της 
έρευνας. 

 
 
 
 

2.3.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 

 
Για τη συγκέντρωση των εµπειρικών δεδοµένων της έρευνας επισκεφτήκαµε 
διάφορους χώρους άθλησης, δηµοσίους χώρους (π.χ. πλατείες ) χώρους 
εργασίας που βρίσκονται σε κεντρικά σηµεία στην πόλη του Ηρακλείου. 

 
Τα  ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν παρουσία µου που 

παρακολουθούσα τη διαδικασία και µπορούσα να δίνει εάν χρειάζονταν 
διευκρινήσεις για τον τρόπο συµπλήρωσης του. Αρχικά, φυσικά έδινα 
πληροφορίες για την προέλευση µου, τη χρησιµότητα της έρευνας, το θέµα 
όσον αφορά την προσωπική κατάθεση γνωµών, απόψεων νέων ανθρώπων 



στους οποίους απευθυνόµαστε για το φαινόµενο της σεξουαλικής 
παρενόχλησης. Και φυσικά, τονίζοντας ιδιαίτερα την εξασφάλιση της 
ανωνυµίας τους καθώς και τη χρήση των πληροφοριών αποκλειστικά µε την 
µορφή στατιστικών πινάκων. 

 
Ο Μ.Ο. χορήγησης του ερωτηµατολογίου ήταν περίπου 20 λεπτά. Η 

χορήγηση και η συγκέντρωση των δεδοµένων ήταν µία διαδικασία σχετικά 
εύκολη καθώς δε δυσκολεύονται µε το περιεχόµενο των ερωτήσεων αλλά µε 
τον αριθµό. Στις περισσότερες περιπτώσεις το θέµα προσδιοριζόταν από 
ενδιαφέρον, που κέντριζε την προσοχή και παρά το λίγο διαθέσιµο ελεύθερο 
χρόνο τους απαντούσαν και ολοκλήρωναν όλες τις ερωτήσεις του 
ερωτηµατολογίου.  

 
 
 
 
 
 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 
1. Να δούµε τί άνδρες και τι οι γυναίκες πιστεύουν ότι συνιστά σεξουαλική 

παρενόχληση. 
 
2. Να δούµε τις κυρίαρχες προτιµήσεις τους, τις τάσεις που εµφανίζουν οι 

αντιλήψεις τους για ορισµένα χαρακτηριστικά που αποκαλύπτουν, 
παραµέτρους ή ουσιαστικά σηµεία ενός κοινωνικού φαινοµένου, εδώ 
συγκεκριµένα της σεξουαλικής παρενόχλησης. 

 
3. Να καταγράψουµε τη γενικότερη αντίληψη των νέων και να 

παρουσιάσουµε από αυτή την οπτική γωνία το συγκεκριµένο θέµα. 
 
 
 

 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ- ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

Πίνακας 1: Συχνότητα, κατά φύλο,  των  µορφών συµπεριφοράς που, σύµφωνα µε 
τις εκτιµήσεις των ερωτώµενων, συνιστούν µορφές σεξουαλικής παρενόχλησης 

    ΝΑΙ ΌΧΙ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ/Η 

    ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



1 

Έντονο κοίταγµα, 
σφυρίγµατα πίσω 
από την πλάτη, 
επίµονες µατιές 12 14 27 33 6 8

2 

Σχόλια σεξουαλικού 
χαρακτήρα για την 
εµφάνιση, τα ρούχα 
ή την ιδιωτική ζωή 15 31 20 19 10 5

3 

Προσβλητικές 
παρατηρήσεις 

σχετικά µε τη µορφή 
του σώµατος 19 30 17 17 9 8

4 

Αστεία και 
πειράγµατα που 
σχετίζονται µε το 

φύλο 6 11 31 35 8 9

5 

E-mail, 
τηλεφωνήµατα, 

µηνύµατα στο κινητό 
µε σεξουαλικά 
υπονοούµενα 20 37 17 14 8 4

6 
 Ανεπιθύµητο ή /και 

ενοχλητικό 
φλερτάρισµα 30 42 9 10 6 3

7 
Πρόσκληση για 
γεύµα χωρίς 

ξεκάθαρη πρόθεση 10 12 26 32 9 11

8 

Ανεπιθύµητα 
αγγίγµατα (π.χ. 

φιλιά,  
αγκαλιάσµατα) 37 49 6 5 2 1

9 

Αφίσες, ηµερολόγια 
µε σεξουαλικά 

υπονοούµενα, που 
βρίσκονται στον 
εργασιακό χώρο 14 21 19 29 12 15

10 

Ιδιωτικές 
προσκλήσεις µε 

φανερά σεξουαλικές  
προθέσεις 32 43 6 8 7 4

 
11 

Έπισηµάνσεις για 
ευνοϊκή µεταχείριση 
εάν οι προτάσεις 
σεξουαλικού 
περιεχοµένου  
γίνουν δεκτές 

(π.χ.αύξηση µισθού, 
προαγωγή κ.ά.) 42 53 2 1 1 0



12 
Φαινοµενικά τυχαία 
αγγίγµατα του 
σώµατος 21 41 12 9 12 5

13 

Εκµετάλλευση της 
επαγγελµατικής 
θέσης (γιατρός-

ασθενής, 
καθηγητής-φοιτητής) 40 48 2 5 3 2

 
 
 
Κατά την αναγνώριση των µορφών συµπεριφοράς που συνιστούν 

σεξουαλική παρενόχληση παρατηρείται ότι την πρώτη θέση καταλαµβάνουν 
οι επισηµάνσεις ότι η σεξουαλική υποταγή θα επηρεάσει ευνοϊκά την 
επαγγελµατική κατάσταση (π.χ. ευνοϊκή µεταχείριση, προαγωγή κ.λ.π.) Στην 
δεύτερη θέση βρίσκεται η εκµετάλλευση της επαγγελµατικής θέσης (γιατρός – 
ασθενής, καθηγητής – φοιτητής , δικηγόρος – πελάτης). Επίσης, τα 
ανεπιθύµητα αγγίγµατα, το ανεπιθύµητο ή και ενοχλητικό φλερτάρισµα 
καταλαµβάνουν σηµαντική θέση ως συµπεριφορές που συνιστούν 
σεξουαλική παρενόχληση για το σύνολο του δείγµατος.  

 
Ακόµη παρατηρείται στα αποτελέσµατα ότι οι αφίσες, τα ηµερολόγια µε 

σεξουαλικά υπονοούµενα που βρίσκονται στον  εργασιακό χώρο εµφανίζουν 
υψηλό ποσοστό αµφιβολίας, κατά πόσον δηλ. αυτή η έµµεση µορφή 
σεξουαλικής παρενόχλησης  όντως γίνεται αντιληπτό ότι εµπίπτει στον όρο 
της σεξουαλικής παρενόχλησης. 

 
 
 
Επιπρόσθετα ως σεξουαλική παρενόχληση θεωρούνται ακόµη τα 

φαινοµενικά τυχαία αγγίγµατα, του σώµατος (62%), τα τηλεφωνήµατα µε 
σεξουαλικά υπονοούµενα (57%), τα προβληµατικά σχόλια για τη µορφή του 
σώµατος (49%), τα σχόλια σεξουαλικού χαρακτήρα για την εµφάνιση (46%). 
Ενώ τα µικρότερα ποσοστά έχουν τα αναίτια και αδικαιολόγητα δώρα, το 
κοίταγµα και τα σφυρίγµατα, η πρόσκληση για γεύµα χωρίς ξεκάθαρη 
πρόθεση. Στην τελευταία φάση βρίσκονται τα πειράγµατα για το φύλο. 

 
 
 

Περιορισµένη εµφανίζεται η έκταση των µορφών συµπεριφοράς που 
αποδίδεται στον όρο σεξουαλική παρενόχληση. Πρώτιστα επιλέγονται οι 
άµεσες µορφές αυτής της συµπεριφοράς. Λόγοι γι’ αυτό είναι η περιορισµένη 
γνώση του φάσµατος του φαινοµένου προβλήµατος. Έτσι οι ερωτώµενοι 
περισσότερο εστιάζονται στις παρενοχλήσεις που αφορούν, την υπόσχεση 



πλεονεκτηµάτων στην περίπτωση που οι προτάσεις γίνουν αποδεκτές και 
στην κατάχρηση εξουσίας που αυτές συνεπάγονται ακόµη και όταν αφορούν 
την επαγγελµατική σχέση, στην περίπτωση του γιατρού µε τον ασθενή, του 
καθηγητή µε τον φοιτητή, του δικηγόρου µε τους πελάτες. Είναι λοιπόν αυτές 
οι µορφές που οι ερωτώµενοι κυρίως αναφέρουν ότι συνιστούν σεξουαλική 
παρενόχληση ή αλλιώς αυτή είναι η πλατιά διαδεδοµένη άποψη για το 
φαινόµενο. Εκτός τούτων, αρκετές  µορφές συµπεριφοράς είναι τόσο 
συνηθισµένες ως κοµµάτι του καθιερωµένου τρόπου συνδιαλλαγής που 
εµφανίζουν υψηλό ποσοστό αµφιβολίας και πιθανώς περνούν σχεδόν 
απαρατήρητες. Στις περιπτώσεις, εντούτοις, που δίνονται στοιχεία, όπως εδώ 
το ανεπιθύµητο, αυτό που φανερά δηλώνει το σεξουαλικό στοιχείο σε 
συνδυασµό µε το ιδιωτικό που καταλήγει να είναι ενοχλητικό ως 
προσδιορισµοί των συµπεριφορών, αυτές (οι µορφές συµπεριφοράς) 
εµφανίζουν σηµαντικό ποσοστό. 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ  2: Κατανοµή συχνότητας και αθροιστικής συχνότητας κατά φύλο 
σχετικά µε το φύλο που δέχεται συχνότερα σεξ. παρενοχλήσεις. 
  

  

Απόλυτη συχνότητα 
(f) Σύνολο 

Αθροιστική 
Σχετική 

Συχνότητα 

  Άντρες Γυναίκες     

Σίγουρα οι γυναίκες  42/36       9 62/64  34 53 53 

Μάλλον οι γυναίκες  38/61      17 20/39  11 28 81 

Και τα δύο φύλα εξίσου 18/53        8 13/47    7 15 96 

Σίγουρα οι άντρες               2/50       1   2/50    1 2 98 

Μάλλον οι άντρες  0  4/100  2 2 100 

Σύνολο 45 55 100   

     
 
 
 
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ  3:Κατανοµή συχνότητας σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των 
ερωτώµενων για τους χώρους όπου πιστεύουν ότι συµβαίνει συχνότερα το 
φαινόµενο της σεξουαλικής παρενόχλησης 
 
 

 1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η Σύνολο 

Στο χώρο της εργασίας 53 15 12 8 2 2 2 2 96 

Στους χώρους 
διασκέδασης 

25 28 5 18 2 2 3 5 88 

Στο δρόµο 18 17 13 10 9 8 8 2 85 

Σε δηµόσιους χώρους 1 12 18 21 8 10 5 1 76 

Στα µέσα µαζικής 
µεταφοράς 

5 8 16 15 16 6 10 0 76 

Σε χώρους άθλησης 0 2 7 13 15 16 10 7 70 

Στον ακαδηµαϊκό χώρο 1 12 15 3 13 17 8 0 69 

Στο σπίτι 0 3 3 2 6 3 10 25 52 

 
 
 
 
 
Πιστεύετε ότι σε µεγαλύτερο ποσοστό τα άτοµα που παρενοχλούν 
σεξουαλικά είναι: 
 
 
 
 
 

  
Απόλυτη 

συχνότητα      (f) 
Σύνολο 

Αθροιστική 
Σχετική 
Συχνότητα 

  Γυναίκες Άντρες     
Πιστεύω ότι τα ποσοστά είναι εξίσου 
µοιρασµένα  55/65         30 36/35 16 46 46 
Γνωστά στον/ στην παρενοχλούµενο 
/η         

              
25/52       14 29/48 13 27 73 

Άγνωστα στον/ στην 
παρενοχλούµενο/ η  15/38           8 

        
29/62 13 21 94 

∆εν γνωρίζω  5/50         3 7/50   3 6 100 

Σύνολο 55 45 100   



 
 
 
 
 
Πίνακας 3 
Η εµφάνιση της σεξουαλικής παρενόχλησης εντοπίζεται στο χώρο της  εργασίας και 
στους χώρους διασκέδασης, σε δηµόσιους χώρους. Είναι όλοι χώροι , στους 
οποίους µοιράζεται η καθηµερινή ανθρώπινη δραστηριότητα.. για να 
διασκεδάσουµε, µε εκείνους τους τρόπους και τα µέσα που είναι διαθέσιµα 
Συνεπώς είναι σαφώς ένα θέµα που εµπλέκεται µε παράγοντες όπως η 
διασκέδαση, οι σχέσεις και ο πολιτισµός. Το ενδιαφέρον των νέων του δείγµατος 
εντοπίζεται στο χώρο της εργασίας, που είναι ήδη πρωτεύουσας αξίας στην 
κατάκτηση κοινωνικής ταυτότητας, την επιδίωξη γενικότερων ενδιαφερόντων. 
Εξάλλου ο χώρος της εργασίας  είναι ευαίσθητος και η προτεραιότητα πρέπει να 
εστιαστεί στην πρόληψη, στο συγκεκριµένο χώρο 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ  4: Συχνότητα της προσωπικής εκτίµησης από τις γυναίκες ως 
προς καθένα από τα υποκείµενα κυρίαρχα συναισθήµατα / καταστάσεις που  
βιώνει το πρόσωπο το οποίο παρενοχλείται σεξουαλικά. 
 
 

Ιεράρχηση 55 Γυναικείων Ερωτηµατολογίων   
  1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η 9η 10η 11η 12η 13η 14η Σύνολο

Σύγχυση 9 1 8 5 8 3 1 2 2 0 0 0 0 0 39

Έκπληξη  6 8 6 3 0 0 0 1 2 1 4 2 0 0 33

Αµηχανία 13 5 4 5 7 3 3 0 0 2 1 0 0 0 43

Θυµός 4 10 7 9 6 2 4 4 0 4 0 0 0 0 50

Κολακεία 1 3 1 0 2 2 0 1 3 0 0 2 3 7 25

Ενοχή 0 0 0 1 0 3 5 2 1 12 5 1 1 1 32

Αδιαφορία 1 1 2 1 0 2 0 1 1 0 2 0 6 3 20

Καταπίεση 5 2 3 7 2 3 5 3 0 0 1 1 2 0 34

Άγχος 1 4 4 5 2 6 4 0 2 3 3 1 0 0 35

Οργή 2 9 8 5 1 4 3 4 4 0 1 0 1 0 42

Φόβος  9 5 7 4 5 2 4 5 4 0 0 0 2 0 47

Ανασφάλεια 1 2 2 2 6 2 2 4 6 2 1 3 2 0 35

Απογοήτευση  2 1 0 1 5 2 1 4 4 2 5 3 3 4 37

 Ντροπή  1 3 1 2 1 4 7 2 2 1 2 6 1 4 37



Σύνολο 55 54 53 50 45 38 39 33 31 27 25 19 21 19  
 
 
 
Πίνακας 4 
Οι πίνακες 4 και 5 µας δείχνουν την εκτίµηση των συµπτωµάτων που συµβαίνουν 
εντός του ατόµου και περιγράφουν την επίδραση που έχει εµπειρία της σεξουαλικής 
παρενόχλησης. Υπάρχει διαφοροποίηση στις απαντήσεις ως προς την εκτίµηση 
των αναφερόµενων παραγόντων σε άντρες και γυναίκες. 
 
Για τους άντρες (πίνακας 4 ) η σύγχυση και η έκπληξη δηλώνοντας το µπέρδεµα και 
έχοντας την έννοια του απροσδόκητου δείχνουν άµεση επίδραση. Αυτά πηγάζουν 
από το επίπεδο της ετοιµότητας, όσον αφορά την προβλεψιµότητα  αυτής της 
αναµέτρησης, κατά πόσον δηλαδή κάτι τέτοιο µπορεί να συµβεί. 
Συνεχίζοντας τη διερεύνηση καθοριστικό στην εµφάνισή του είναι το αίσθηµα της 
ανασφάλειας.  
Οι άντρες λοιπόν πιστεύουν ότι η σεξουαλική παρενόχληση επιδρά αρνητικά στο 
πρόσωπο που είναι ο αποδέκτης της δηµιουργώντας αποσταθεροποίηση. Αυτή η 
αίσθηση ευµεταβλησίας πιθανώς δηλώνει ότι η εµπειρία δεν εµφανίζεται ως κάτι το 
συνηθισµένο. 
Η υπόθεση που συνάγεται από τα προηγούµενα είναι ότι πιθανώς οι άντρες δεν 
είναι συνηθισµένοι σε τέτοιου είδους διεργασίες, ίσως εκπλήσσονται, σίγουρα όµως 
χρειάζονται πίστωση χρόνου για να κατανοήσουν τη σηµασία των επιδράσεων. 
Τελευταία, στον πίνακα αυτό εµφανίζεται το αίσθηµα απογοήτευσης το οποίο 
αιτιολογείται, ελλείψει του  προσανατολισµού σε ενδεικνυόµενους τρόπους δράσης. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ  5: Συχνότητα της προσωπικής εκτίµησης από τους άντρες ως 
προς καθένα από τα υποκείµενα κυρίαρχα συναισθήµατα / καταστάσεις που  
βιώνει το πρόσωπο το οποίο παρενοχλείται σεξουαλικά. 
 
 

Ιεράρχηση 45 Ανδρικών Ερωτηµατολογίων   
  1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η 9η 10η 11η 12η 13η 14η Σύνολο 

Σύγχυση 10 7 5 0 2 1 0 4 0 1 1 0 0 0 31

Έκπληξη  5 10 3 4 0 2 0 2 1 1 0 0 2 0 30

Αµηχανία 9 4 8 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 26

Θυµός 4 7 3 4 1 2 5 1 0 0 1 1 0 0 29

Κολακεία 1 2 2 0 2 1 2 0 0 1 0 1 2 3 17

Ενοχή 0 1 0 1 4 1 3 2 2 5 1 1 1 0 22

Αδιαφορία 0 1 0 2 0 2 0 0 2 1 3 3 2 1 17

Καταπίεση 5 2 3 3 4 2 2 1 3 0 1 1 0 0 27

Άγχος 0 2 2 5 4 1 5 3 1 0 3 0 0 0 26

Οργή 3 2 3 2 3 5 2 3 2 1 2 0 1 0 29

Φόβος  2 3 4 2 4 3 6 0 2 3 0 0 0 0 29



Ανασφάλεια 4 3 5 5 2 5 0 1 3 1 1 0 0 0 30

Απογοήτευση  0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 3 2 1 2 14

 Ντροπή  2 1 0 3 1 0 2 0 1 3 2 3 3 0 21

Σύνολο 45 45 38 32 31 29 27 18 18 17 18 12 12 6  
 
 
 
Πίνακας 5 
Ο πίνακας 5 δείχνει ότι για τις γυναίκες προτεραιότητα  έχουν ο θυµός και 
ακολούθως ο φόβος. Έντονη και βαθιά εµφανίζεται  η ενόχληση για τις γυναίκες και 
για το πρόσωπο που παρενοχλείται σεξουαλικά δηλώνουν ότι αµφιταλαντεύεται και 
διστάζει κυρίως όµως αντιµετωπίζοντας τον κίνδυνο, φοβάται αλλά και θυµώνει και 
οργίζεται. Κοινό σηµείο στις απαντήσεις είναι η αναγνωρισιµότητα του κινδύνου. 
Τα συναισθήµατα αυτά φαινοµενικά διαφοροποιούνται ως προς την κατεύθυνση 
έκφρασης κάποιας συµπεριφοράς µε στόχο την αντιµετώπιση ενός γεγονότος. 
Εντούτοις, η αντιµετώπιση αυτή ίσως δηλώνει ότι η κατάσταση αυτή είναι για τις 
γυναίκες πιο γνώριµη και συνήθης , τους αφορά πιο άµεσα.  Ακόµη το πρόσωπο 
που παρενοχλείται σεξουαλικά,  πολύ λιγότερο αδιαφορεί. Είναι µια νοοτροπία που 
αλλάζει, που διακρίνεται στην πάλη ανάµεσα στη συστολή, στην αναγνώριση και 
την πρωτοβουλία. Είναι η πρόθεση που αποτυπώνεται στους τρόπους αντίδρασης 
και µπορεί να οδηγήσει στην διαλλακτικότητα. Έτσι ενδέχεται να προκρίνεται η 
εκδήλωση µιας απάντησης έµµεσης και, µια απάντηση τέτοια, που παρουσιάζεται 
ως κοινωνικά επιθυµητή, συνήθως να επιλέγεται από τις γυναίκες κατά της 
παρενόχλησης. Ο θυµός είναι ένα καταπιεσµένο συναίσθηµα για τις γυναίκες όµως 
η έκφρασή του  αναγνωρίζεται πλέον  περισσότερο από τις νέες γυναίκες. Η 
προσαρµογή είναι ένας τρόπος άµυνας, ενώ η υπερνίκηση του φόβου είναι το 
ζητούµενο για να σπρώξει σε κάποια θετική δράση για τη διόρθωση της αδικίας που 
διαπράττεται εις βάρος των γυναικών µέσα από αυτές τις διαδικασίες. Προϋπόθεση 
απαραίτητη είναι άντρες και γυναίκες µαζί να αναλάβουν συλλογική δράση, εάν ο 
στόχος είναι η αλλαγή προς το σεβασµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ  6: Συχνότητα της προσωπικής εκτίµησης από τους άντρες ως 
προς κάθε έναν από τους αναφερόµενους τρόπους συνήθους αντίδρασης 
από τα άτοµα που υφίστανται σεξουαλική παρενόχληση;  
 

Ιεράρχηση 45 Ανδρικών Ερωτηµατολογίων 

  1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η 9η 10η 11η 12η Σύνολο 

προσπάθεια αποφυγής του δράστη  33 8 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 45

συζήτηση µε το δράστη προσωπικά  1 6 7 2 1 1 0 2 0 2 0 0 22
συζήτηση µε το δράστη ενώπιον 
µαρτύρων  0 6 3 1 2 1 4 0 1 0 1 0 19
ανοχή στην κατάσταση  0 2 4 4 1 2 1 2 1 1 1 0 19

αδιαφορία  7 8 2 2 3 2 0 1 1 1 1 0 28



υποχώρηση / συναίνεση στις 
σεξουαλικές προτάσεις  0 0 3 2 2 1 4 0 0 2 1 1 16

αντίσταση µε άσκηση σωµατικής πίεσης 
(π.χ. σφαλιάρα) 1 8 7 3 2 6 2 0 1 1 11 0 42

αποκάλυψη σε συνάδελφο  0 1 6 2 4 0 0 6 3 0 0 0 22
αλλαγή σπιτιού, εργασίας συνηθειών 
κτλ  0 0 3 3 3 0 2 3 2 2 0 0 18
αναφορά σε προϊστάµενη αρχή 0 2 2 2 2 3 0 0 0 0 1 0 12

επιλογή της δικαστικής οδού  0 1 1 2 4 5 0 2 1 0 2 2 20
Αναζήτηση βοήθειας από τρίτο 
πρόσωπο  3 3 4 9 3 2 2 0 1 2 0 2 31

Σύνολο 45 45 44 32 28 23 15 16 12 11 18 5   
 
Πίνακας 6 
Σαφώς όλοι οι άντρες θεωρούν ως κυριότερο τρόπο αντίδρασης στις περιπτώσεις 
σεξουαλικής παρενόχλησης την αποφυγή, την οποία φαίνεται πως εµπιστεύονται. 
Επόµενη στις προτιµήσεις τους ως συνήθης τρόπος αντίδρασης έρχεται η 
προσπάθεια αυτοάµυνας την οποία εγκρίνουν, όµως, λιγότερο. Ακολουθεί σε 
σηµαντικό βαθµό αποδοχής η αναζήτηση βοήθειας από τρίτο πρόσωπο 
διαφορετικό από την αποκάλυψη σε συνάδερφο, την αναφορά σε προϊσταµένη 
αρχή και την αναφορά / επιλογή της δικαστικής οδού, οι οποίες σηµατοδοτούν 
επίσηµες µορφές αντίδρασης µε την προσφυγή σε θεσµούς της κοινωνίας. 
Σηµαντική εµφάνιση έχει και η αδιαφορία για να σταµατήσει η σεξουαλική 
παρενόχληση, είτε χρησιµοποιείται σκόπιµα, είτε, όντας επιρρεπείς, θεωρείται ότι 
µπορεί να ελεγχθεί.  
   
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ  7: Συχνότητα της προσωπικής εκτίµησης από τις γυναίκες ως 
προς κάθε έναν από τους αναφερόµενους τρόπους συνήθους αντίδρασης 
από τα άτοµα που υφίστανται σεξουαλική παρενόχληση 
 

Ιεράρχηση 55 Γυναικείων Ερωτηµατολογίων 

  1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η 9η 10η 11η 12η Σύνολο 

προσπάθεια αποφυγής του 
δράστη  40 7 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 53

συζήτηση µε το δράστη 
προσωπικά  1 4 5 3 0 2 2 0 2 2 3 0 24

συζήτηση µε το δράστη ενώπιον 
µαρτύρων  0 0 5 4 4 3 3 2 4 3 1 0 29

ανοχή στην κατάσταση  1 4 3 4 1 1 1 2 2 4 4 0 27



αδιαφορία  5 9 4 3 4 1 3 2 0 3 0 0 34

υποχώρηση / συναίνεση στις 
σεξουαλικές προτάσεις  2 1 1 0 4 2 2 0 0 2 6 11 31

άµεση αντίκρουση 2 8 6 3 3 4 1 1 1 2 2 0 33

αποκάλυψη σε συνάδελφο  0 0 3 8 4 2 1 5 2 0 4 0 29

αλλαγή σπιτιού, εργασίας 
συνηθειών κτλ  1 1 5 1 3 3 1 3 7 0 1 1 27

αναφορά σε προϊστάµενη αρχή 0 2 5 5 3 2 7 1 1 1 0 0 27

επιλογή της δικαστικής οδού  1 1 1 3 5 2 4 7 1 4 3 2 34

αναζήτηση βοήθειας από τρίτο 
πρόσωπο  1 16 6 1 4 5 2 2 0 0 0 1 38
Σύνολο 54 53 47 37 36 27 27 25 20 21 24 15  
 
Ξεκάθαρα η αναζήτηση βοήθειας από τρίτο πρόσωπο  είναι πιο σηµαντική για τις 
γυναίκες σε σύγκριση µε τη θέση που αποδίδουν σε αυτή την επιλογή οι άντρες.  
Οι ερωτώµενοι πιστεύουν πως περισσότερο συνηθισµένος τρόπος αντίδρασης είναι 
η προσωπική/ ανεπίσηµη λύση. ∆εν αντιδρούν άµεσα ,αντιµετωπίζοντας τον 
παρενοχλητή. Η αποφυγή του παρενοχλητή είναι µια πλατιά διαδεδοµένη µορφή 
προσαρµογής. Η αποµάκρυνση µπορεί να δράσει  ως έµµεση αποδοχή της σεξ. 
παρενοχλητικής  συµπεριφοράς. Οι αλλαγές ως αλλαγή στην πορεία της ζωής είναι 
κάτι παράδοξο για άντρες ή γυναίκες. Αξίζει να αναφερθεί  η κοινή αντίληψη ότι  
υπάρχουν περιπτώσεις όπου το πρόσωπο συναινεί µε τις προτάσεις που του 
απευθύνονται.   



17. Κατά πόσον θεωρείτε πιθανό να εµφανιστούν οι παρακάτω συνέπειες;  
 
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ  8:Συχνότητα για το σύνολο του δείγµατος ως προς την 
προσωπική εκτίµηση των ερωτώµενων για κάθε ένα από τα παρακάτω 
υποερωτήµατα  
 

Ιεράρχηση 100 Ερωτηµατολογίων 

  ΣΙΓΟΥΡΑ 
ΝΑΙ 

ΙΣΩΣ / 
ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ 

ΣΙΓΟΥΡΑ 
ΟΧΙ ∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΣΥΝΟΛΟ 

1.Μείωση της αποδοτικότητας στην 
εργασία 42 48 4 6 100 

2. Αποµόνωση , αποφυγή εξόδων 31 48 9 12 100 

3. Ανησυχία για τη µετάβαση στην 
εργασία 

48 37 9 6 100 

4. Λήψη αδειών για λόγους υγείας, 
συχνές απουσίες 20 52 10 18 100 

5. Ψυχοσωµατικά συµπτώµατα  32 34 13 21 100 

6. Αδιαφορία για το σώµα , την 
εµφάνιση 

13 41 33 13 100 

7. Αδιαφορία για το σεξ 27 30 26 17 100 

8. Απώλεια εµπιστοσύνης στο άλλο 
φύλο 

37 42 14 7 100 

9. Απέχθεια για το άλλο φύλο 22 47 21 10 100 

10. Μείωση αυτοεκτίµησης 23 38 32 7 100 

11. ∆υσκολίες συγκέντρωσης 46 40 4 10 100 

12. Αλλαγή κατοικίας, αριθµού 
τηλεφώνου, εργασίας, κτλ. 

17 47 22 14 100 

 
 
 
Πίνακας 8 
 



Περισσότερο από οποιεσδήποτε συνέπειες στην προσωπική ζωή επικίνδυνες 
θεωρούνται εκείνες που υποθάλπουν το εργασιακό περιβάλλον σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα  της έρευνας. Έτσι η ανησυχία µετάβασης στην εργασία, ο 
αποπροσανατολισµός και τα επακόλουθα στην παραγωγικότητα  είναι τα πρώτα 
που αξιολογούνται, λαµβάνοντας σηµαντική βαθµολογία. Πιθανές συνέπειες λοιπόν 
είναι η κακή φήµη, η πιθανή µοµφή για ασυδοσία λόγω της παρενόχλησης, εάν γίνει 
γνωστή. Χωρίς προστασία είναι πιο εύκολο να σηµειωθεί σε κάποιες περιπτώσεις,  
που µπορεί να πλήξει το ίδιο το µέλλον της εργασίας ή τις προοπτικές για το 
πρόσωπο που θίγεται. Οι µέθοδοι λοιπόν προστασίας πρώτιστα  πρέπει να 
προσκοµίζονται στο φόβο που αναγκάζει στη σιωπή και στον ανέντιµο 
παραγκωνισµό για όποιον κι αν τον επιχειρήσει. 
 
 
 
 
 
18. Σε ποια συχνότητα πιστεύετε  ότι οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις  
συµβαίνουν; 
 
 
 
                                     ΠΙΝΑΚΑΣ  9 

  

Απόλυτη συχνότητα 
(f) 

Σύνολο 
Αθροιστική 
Σχετική 

Συχνότητα 

  Άντρες Γυναίκες     

Συχνά 60/46       27 58/54  32 59 59 

Πολύ συχνά 20/35         9  31/65  17 26 85 

Μερικές φορές 20/64          9 9/36      5 14 99 

Σπάνια                  0 2/100     1 1 100 

Καθόλου                  0 0 0 100 

Σύνολο 45 55 100   
 
 
 
 
 
 
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ  10: Συχνότητα κατά φύλο για τις πηγές πληροφόρησης στο θέµα 
της σεξουαλικής  παρενόχλησης 
 
 
 



  
 Άντρες   

  
% Συχνότητα Σύνολο 

την οικογένεια   78 35 45

σχολείο / εκπαιδευτικό ίδρυµα  73 33 45

τα Μ. Μ. Ε.  (έντυπος, ηλεκτρονικός τύπος) 91 41 45

φίλους 82 37 45

συναδέλφους 44 20 45

την προσωπική εµπειρία 56 25 45
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    ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Συχνότητα κατά φύλο (γυναίκες) για τις πηγές 
πληροφόρησης στο θέµα της σεξουαλικής  παρενόχλησης 
  
 



  Γυναίκες   

  
% Συχνότητα (f) Σύνολο 

την οικογένεια   71 39 55

σχολείο / εκπαιδευτικό ίδρυµα 58 32 55

τα Μ. Μ. Ε.   91 50 55

φίλους 87 48 55

συναδέλφους 55 30 55

την προσωπική εµπειρία 60 33 55
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Παρατήρηση 
Εδώ παρατηρείται µια  ιδιοµορφία. Η εµπιστοσύνη των αντρών στην προσωπική 
εµπειρία βρίσκεται µετά το σχολείο ,στην προτελευταία θέση, Υπάρχει µικρή 
απόκλιση από αυτό το σχήµα  για τις γυναίκες οι οποίες τοποθετούν το σχολείο 
µετά την προσωπική εµπειρία.. Η προσωπική διαπραγµάτευση προάγεται, ενώ 
υπάρχει µια µεγαλύτερη  προτίµηση της δικαστικής οδού. 
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ  12: Κατανοµή συχνότητας κατά φύλο και αθροιστικής 
συχνότητας για την ένδειξη αποκάλυψης σε τρίτο πρόσωπο σχετικά µε τη 
σεξουαλική παρενόχληση  
 
 

 

Απόλυτη συχνότητα 
(f) Σύνολο 

Αθροιστική 
Σχετική 

Συχνότητα 

  Άντρες Γυναίκες     

Σίγουρα ναι                53/40     24 65/60    36 60 60 

Μάλλον ναι  29/48     13 25/52    14 27 87 

Μάλλον όχι 9/57         4 5/43       3 7 94 

Σίγουρα όχι               9/67         4 4/33       2 6 100 

Σύνολο 45 55 100   
 
 
 
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ  13:Κατανοµή συχνότητας κατά φύλο και αθροιστικής συχνότητας 
για την επιλογή προσώπου αποκάλυψης της εµπειρίας µε τη σ. 
παρενόχληση  
 
  

  

Απόλυτη 
συχνότητα (f) 

Σύνολο 
Αθροιστική 
Σχετική 

Συχνότητα 

  Άντρες Γυναίκες     

Σε συγγενικό πρόσωπο  2 11 13 13 

Στον / η σύντροφό µου / σύζυγό µου  10 16 26 39 

Σε κάποιον φίλο / η  23 18 41 80 

Σε κάποιον / α συνάδελφο  1 0 1 81 

Σε κάποια προϊστάµενη αρχή  0 2 2                83 

Σε κάποιον δικηγόρο 1 3 4 87 

Αυτό το θέµα δε συζητείται 8 0 8  95 

Μπορώ να το αντιµετωπίσω µόνη 0 5 87  100 

Σύνολο 45 55 100  100 
 
Πίνακας 13 
 
Παραπάνω υπήρξε σηµαντική αναφορά στην προσέγγιση σε τρίτο πρόσωπο ως 
τρόπος αντίδρασης. Σε αυτό τον πίνακα είναι φανερή η προτίµηση αυτών των 



προσώπων  που είναι σηµαντικά  για τους ερωτώµενους. Σε αυτούς θα κατέφευγαν 
για να δεχτούν τη βοήθειά τους. Οι άντρες επιλέγουν κυρίως άτυπους τρόπους και 
καταφεύγουν σε πρόσωπα εµπιστοσύνης, πράγµα που θωρείται σηµαντική 
επένδυση στη ζωή των νέων. Έτσι, είναι οι φίλοι (σε ποσοστό 62%) και η 
σύντροφος /σύζυγος (σε ποσοστό 27%).Ενώ φαίνεται πως δε θα κατέφευγαν σε 
κάποια προϊσταµένη αρχή ή σε συγγενικό πρόσωπο. Όµως, άλλοι 8 άντρες 
(17,8%), θα απέφευγαν  να το συζητήσουν µε άλλους. 
Για τις γυναίκες ,18(36%) θα µιλούσαν σε κάποιο φίλο, 16(32%),στο σύντροφο 
/σύζυγο, 11(22%) σε συγγενικό πρόσωπο, ενώ 5 γυναίκες(9%) δε θα µιλούσαν σε 
κανένα και θα προσπαθούσαν να το αντιµετωπίσουν µε τις δικές τους δυνάµεις. Η 
αναφορά σε προϊσταµένη αρχή έχει εµφάνιση 2(4%), η έκκληση για τη βοήθεια 
δικηγόρου  έχει εµφάνιση 3 (6%). 
Εδώ παρατηρείται µια παράξενη ιδιοµορφία. Η εµπιστοσύνη των αντρών στην 
προσωπική εµπειρία βρίσκεται µετά το σχολείο ,στην προτελευταία θέση, Υπάρχει 
µικρή απόκλιση από αυτό το σχήµα  για τις γυναίκες οι οποίες τοποθετούν το 
σχολείο µετά την προσωπική εµπειρία.. Η προσωπική διαπραγµάτευση προάγεται, 
ενώ υπάρχει µια µεγαλύτερη  προτίµηση της δικαστικής οδού. 
 
 
 
 
  ΠΙΝΑΚΑΣ  14 :Κατανοµή συχνότητας  κατά φύλο της ανάγκης να ληφθούν  
δραστικά µέτρα για την αντιµετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης από 
την πολιτεία 
     

  

Απόλυτη συχνότητα 
(f) 

Σύνολο 
Αθροιστική 
Σχετική 

Συχνότητα 

  Άντρες Γυναίκες     

Σίγουρα ναι 44/33    20 73/67     40 60 60 

Μάλλον ναι 44/61    20 24/39     13 33 93 

Μάλλον όχι 9/80         4 2/20         1 5 98 

Σίγουρα όχι 2/100     1               0 1 99 

∆εν γνωρίζω              0 2/100        1 1 100 

Σύνολο 45 55 100   
 
 
22 . Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε τα κατάλληλα µέτρα πρόληψης της 
σεξουαλικής παρενόχλησης; 
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ  15: Συχνότητα της προσωπικής εκτίµησης από τους άνδρες ως 
προς τα κατάλληλα µέτρα πρόληψης της σεξουαλικής παρενόχλησης 
 
 



Ιεράρχηση 45 Ανδρικών Ερωτηµατολογίων 

  1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η Σύνολο 
Εκπαίδευση των 

αρµοδίων υπηρεσιών 
για να αντιµετωπίσουν 
τέτοιου είδους θέµατα  

8 6 2 1 3 1 5 26 

Θέσπιση νόµων από 
την πολιτεία  12 7 3 4 1 1 2 30 

Εκστρατείες 
ενηµέρωσης για τα 

ανθρώπινα 
δικαιώµατα  

3 9 9 3 3 2 0 29 

 Ενηµέρωση των 
µαθητών στα σχολεία 

10 10 5 9 1 2 0 37 

Υπεύθυνη ενηµέρωση 
από τα ΜΜΕ  

5 4 8 5 11 2 0 35 

Ευαισθητοποίηση της 
ελληνικής κοινωνίας 
σε θέµατα ισότητας 
των δυο φύλων  

2 4 3 6 5 5 2 27 

Ενηµέρωση των 
παιδιών µέσω της 

οικογένειας 
5 3 8 6 1 3 5 31 

Σύνολο 45 43 38 34 25 16 14   

 
 
Ο πίνακας 15 µας δείχνει την άποψη των αντρών ερωτώµενων για τη λίστα µέτρων 
που µπορεί να έχουν θετική επίδραση στην εµφάνιση της σεξουαλικής 
παρενόχλησης. Εν τέλει λοιπόν δώδεκα άντρες (ποσοστό 26,7%) θεωρούν ότι η 
θέσπιση νόµων από την πολιτεία θα µπορούσαν να συµβάλουν θετικά στην 
πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης.  ∆έκα άντρες (22%) δίνει έµφαση στην 
ενηµέρωση των µαθητών στα σχολεία. Όµως, αξίζει να αναφερθεί ότι και οι άλλες 
προτάσεις είναι εξίσου σηµαντικές,  λαµβάνουν σηµαντική θέση στην αξιολόγηση 
των ερωτώµενων. Από τα παραπάνω συµπεραίνει κανείς ότι η προτεραιότητα είναι 
η παροχή δυνατότητας εκπαίδευσης στους θεσµούς  της πολιτείας όπως είναι οι  
επόπτες εργασίας, η αστυνοµία, η εισαγγελία  κ.ά., για να αξιοποιηθούν ως 
«καταλύτες» κατά της εµφάνισης και υπέρ της πρόληψης της σεξουαλικής 
παρενόχλησης. Επίσης απαιτούνται εκστρατείες ενηµέρωσης που θα ενισχύσουν τη 
γνώση του φαινοµένου αποκαλύπτοντάς το στις πραγµατικές του διαστάσεις µε την 
συµβολή των  Μ.Μ.Ε.. Τι συµβαίνει µε την ενηµέρωση των µαθητών στα σχολεία; 
Είναι η αντίληψη που έχουν αρκετοί νέοι οι οποίοι έχουν ακόµη δεσµούς µε το 
σχολικό περιβάλλον. Οι αναµνήσεις αυτής της περιόδου είναι έντονες. Το ίδιο ισχύει 
και για την ενηµέρωση των παιδιών από την οικογένεια. Είναι δύο πολύ σηµαντικοί 



φορείς για τους νέους. Οι εκστρατείες ενηµέρωσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα  
και της ελληνικής κοινωνίας για θέµατα ισότητας των δύο φύλων βρίσκονται στην 
τελευταία θέση. Ίσως λοιπόν προτείνεται ότι οι ήδη υπάρχοντες φορείς µπορούν, 
αφοµοιώνοντας το όποιο πρόβληµα υπάρχει να το αντιµετωπίσουν, εάν 
διαπιστωθεί. Ίσως λοιπόν οι άντρες πιστεύουν ότι δεν τους αφορά άµεσα.. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ  16 Συχνότητα της προσωπικής εκτίµησης από τις γυναίκες ως 
προς τα κατάλληλα µέτρα πρόληψης της σεξουαλικής παρενόχλησης 
 
 

Ιεράρχηση 55 Γυναικείων Ερωτηµατολογίων 

  1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η Σύνολο 
Εκπαίδευση των 

αρµοδίων υπηρεσιών 
για να 

αντιµετωπίσουν 
τέτοιου είδους θέµατα  

9 3 6 5 3 5 7 38 

Θέσπιση νόµων από 
την πολιτεία  

18 9 4 1 4 6 6 48 

Εκστρατείες 
ενηµέρωσης για τα 

ανθρώπινα 
δικαιώµατα  

8 10 7 7 0 5 1 38 

Ενηµέρωση των 
µαθητών στα σχολεία 

5 14 9 10 4 1 1 44 

Υπεύθυνη ενηµέρωση 
από τα ΜΜΕ  

2 1 11 5 10 7 6 42 

Ευαισθητοποίηση της 
ελληνικής κοινωνίας 
σε θέµατα ισότητας 
των δυο φύλων  

6 5 1 10 6 5 4 37 

Ενηµέρωση των 
παιδιών µέσω της 

οικογένειας 
7 4 7 6 11 7 3 45 

Σύνολο 55 46 45 44 38 36 28   

Πίνακας 16 
Κάπως διαφορετική παρουσιάζεται η αντίδραση των γυναικών ερωτώµενων, οι 
οποίες δίνουν τη µεγαλύτερη βαρύτητα στη θέσπιση νόµων από την πολιτεία. 
Εντούτοις, η πρόταση ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας, σε θέµατα 
ισότητας των δύο φύλων βρίσκεται στην τελευταία θέση, ενισχύοντας την υπόθεση 
πως οι ήδη υπάρχοντες φορείς αδυνατούν να είναι επωφελείς για τους θιγόµενους, 
όταν υποστηρίζουν πως χρειάζονται νοµική κάλυψη. Παρόλα αυτά, δεν πιστεύουν 
πως το θέµα απορρέει από την ανισότητα µεταξύ των δύο φύλων και, ως εκ τούτου, 
ακουσίως υποστηρίζουν στερεότυπα  που επέδρασαν στο µεγάλωµά τους. 



Περισσότερο από άλλοτε, αντικρίζουν τη προοπτική εµφάνισής της  µε κάθε δυνατή 
αισιοδοξία.. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 17.  Ποσοστιαία αναλογία, κατά ηλικία, 
 της ένδειξης αποκάλυψης σε τρίτο πρόσωπο 
 
 
 
ηλικία 18-25 26-30 31-35 

Σίγουρα ναι  40 75 64 

Μάλλον ναι 32 19 18 

Μάλλον όχι 6 6 9 

Σίγουρα όχι  1 0 9 

Σύνολο 100 100 100 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 18.  Συχνότητες και σχετικές συχνότητες της αποκάλυψης  
σε τρίτο πρόσωπο κατά βαθµίδα εκπαίδευσης 
 
 

  
Σίγουρα 

ναι 
Μάλλον 

ναι 
Μάλλον 

όχι 

Σίγου
ρα 
όχι Σύνολο 

Γυµνάσιο 
5/60          

3 
6/40                   

2 0 0 5 

Λύκειο 
63/59     

35 
52/27      

16 
63/8      

5 
60/5      

3  59 

Πτυχίο Ο.Α.Ε.∆. 
2/100      

1 0 0 0 1 

∆ίπλωµα  Ι.Ε.Κ. 
4/33     

2 
13/67    

4 0 0 6 

Πτυχίο Τ.Ε.Ι. 
18/56      

10 
16/28     

5 25/1    2 
20/6      

1 18 

Πτυχίο Α.Ε.Ι. 
5/100      

3 0 0 0 3 

Μάστερ 0 
3/100     

1 0 0 1 
Φοιτητής τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης 

4/29         
2 

10/43     
3 

13/14     
1 

20/14    
1 7 

Σύνολο 56 31 8 5 100 
      

  
  



 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΥΠΟ∆ΕΊΞΕΙΣ 

 
Ως γενικό συµπέρασµα της όλης έρευνας, θα µπορούσε να εξαχθεί ότι οι νέοι 

εν γένει εµφανίζουν τα ενδιαφέροντα-αναζητήσεις που είναι  χαρακτηριστικά της 
ηλικίας τους  και προβληµατίζονται για την παρενόχληση, όταν τους δοθεί η 
ευκαιρία να µιλήσουν, αλλά  πρέπει να καταβληθεί µεγάλη προσπάθεια 
ενηµέρωσης, συνειδητής δραστηριοποίησης και πρόληψης. Ο προβληµατισµός των 
νέων για τις συνέπειες της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας 
διαφαίνεται στα αποτελέσµατα της έρευνας Οι νέοι όπως και η οµάδα των γυναικών 
αποτελούν ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού, εφόσον  προσβάλλονται περισσότερο 
από την ανεργία, βρίσκονται σε ευάλωτη θέση στην αγορά εργασίας, η εργασία 
τους πολλές φορές  γίνεται προϊόν εκµετάλλευσης από τους εργοδότες λόγω της 
ευάλωτης θέσης στην οποία βρίσκονται. Εποµένως η εργασιακή αυτή κατάσταση 
πρέπει να αντιµετωπιστεί και να επιλυθούν αυτές οι καταστάσεις που διευκολύνουν 
την προσβολή του δικαιώµατος σε ίση µεταχείριση, στην προστασία των συνθηκών 
εργασίας, στην αξιοπρέπεια και δηµιουργούν εύφορο έδαφος για την εµφάνιση της 
σεξ. παρενοχλήσεων. Επειδή στην ανάλυση  των πινάκων, τα συµπεράσµατα 
υπάρχουν, δε θα ασχοληθώ περαιτέρω µε αυτά. Όµως, θα συνεχίσω κάνοντας 
µερικές υποδείξεις. 

1) Οι νέοι αναγνωρίζουν στη  σεξουαλική παρενόχληση, κινδύνους που 
έχουν σχέση  µε την ανασφάλεια. (∆εν είναι βέβαια σίγουρο ότι είναι η  µόνη πηγή 
έντασης και ανασφάλειας). 

2) Οι γυναίκες , όταν ρωτιούνται, είναι απολύτως σαφές ότι πιστεύουν πως οι 
ίδιες κινδυνεύουν σταθερά από τη σεξουαλική παρενόχληση. Είναι  λοιπόν  ένα 
θέµα που οι νέες γυναίκες πιστεύουν ότι απασχολεί τις γυναίκες περισσότερο. Οι 
άντρες  συµµερίζονται αυτές τις απόψεις αλλά και οι ίδιοι προβληµατίζονται. Για 
αυτό προτείνεται: 

α)να συνεχιστεί η διερεύνηση σε τοµείς εργασίας, εις βάθος συνεντεύξεις, 
έρευνες σε σεξουαλικά παρενοχληµένες γυναίκες,   

β)ανάµεσα στο πλήθος των θεµάτων που αφορούν διάφορα κοινωνικά 
προβλήµατα  που αγγίζουν τους νέους  θα µπορούσαν να ενταχθούν  
προβληµατισµοί- ερωτήµατα, αφορώντας τη σεξουαλική παρενόχληση. 

Είναι κατανοητό πως η ανάλυση των παραγόντων που προηγήθηκαν µπορεί 
να ακολουθήσει διάφορες κατευθύνσεις, όπως είναι η ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες  
που προωθούν τον κοινωνικό διάλογο, ζητείται η παρέµβαση τρίτων προσώπων 
ως «µεσολαβητές» στο χώρο της εργασίας. 

Επιλογικά,  η εµπειρία της σεξουαλικής παρενόχλησης είναι ανεπιθύµητη και 
είναι µονοµερής, προκαλεί αβεβαιότητα και συστολή έχει επιπτώσεις στο 
επαγγελµατικό (κύρια ταυτότητα  ενήλικου  ρόλου στην κοινωνία µας) και οι 
συνθήκες εργασίας έχουν ανάγκη προστασίας µαζί και η ελεύθερη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας, ενώ η συνειδητοποίηση και η προστασία προϋποθέτει οι 
πραγµατικές του διαστάσεις να τεθούν υπό εξέταση. 

Τα ευρήµατά µας δε µπορούν να γενικευτούν σε όλο τον ελληνικό πληθυσµό, 
γιατί το δείγµα µας  ήταν σχετικά µικρό (100).Εδώ έγινε µια προσπάθεια να 
περιγραφούν µερικοί παράµετροι από την άποψη των στάσεων  στο φαινόµενο της 



σεξουαλικής παρενόχλησης. Το πρόβληµα υφίσταται και η µη παραδοχή του ίσως 
αυξήσει το πρόβληµα. 

Σηµαντική θα ήταν η περαιτέρω µελέτη του φαινοµένου, ενώ ευελπιστώ ότι η 
παρούσα έρευνα  θα προκαλέσει το ενδιαφέρον και άλλων ερευνητών . 

 
 
 
 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
α Η πηγή των ερευνών που έχω χρησιµοποιήσει  βρίσκονται δηµοσιευµένα στις εκθέσεις 
σχετικά µε το πρόβληµα της σεξουαλικής φύσεως παρενοχλήσεων στα κράτη – µέλη των 
ευρωπαϊκών κοινοτήτων , Μ.Rubenstein, «Η αξιοπρέπεια των γυναικών στην εργασία», 
Οκτώβριος 1987  και employment and social affairs, “Sexual Harassment in the Workplace 
in the E.U.” (The Dutch and the Spanish Study reports) European Communities, 
Luxembourg, 1999. 
 
 β Οι εφηµερίδες προέρχονται  από το προσωπικό µου αρχείο  



*
 ∆ηµοκρατική Κίνηση Γυναικών, Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο της εργασίας (πρακτικά 
συνεδρίου),(µε την οικονοµική υποστήριξη της 5hw ∆ιεθνούς Επιτροπής της Ε.Ε.) χορηγός έκδοσης 
Ίδρυµα  Μελετών Λαµπράκη, Αθήνα,1999,σελ.109-115, Employment and social affairs, “Sexual 
Harassment in the Workplace in the E.U.” (The Dutch and the Spanish Study reports) European 
Communities, 1999, σελ.169. 
 
** Υπουργείο Εσωτερικών  ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Γενική Γραµµατεία Ισότητας, 4η 
και 5η Εθνική έκθεση της Ελλάδας περίοδος 1994-2000 (προς την επιτροπή του ΟΗΕ για την 
εξάλειψη κάθε µορφής διάκρισης σε βάρος των γυναικών), από το Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, 
∆εκέµβριος 2000,σελ.57-58 και Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ):Εφη Βενιζέλου-Σωσώ 
Τσίλη, «Η προστασία των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας», ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ του κοινωνικού 
αποκλεισµού στην Ελλάδα (Κύρια θέµατα και προσδιορισµοί),Τόµος Β, Αθήνα, 1996, σελ.295-296 
 at work guide 
*** ∆ηµοκρατική Κίνηση Γυναικών, Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο της εργασίας (πρακτικά 
συνεδρίου),(µε την οικονοµική υποστήριξη της 5ης ∆ιεθνούς Επιτροπής της Ε.Ε.)χορηγός έκδοσης 
Ίδρυµα  Μελετών Λαµπράκη, Αθήνα,1999,σελ 105-115, Employment and social affairs, “Sexual 
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ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
µε θέµα: 

 
ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ  

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ 
 



 
 Το ερωτηµατολόγιο είναι ΑΝΩΝΥΜΟ. Η συµπλήρωσή του αποτελεί 
ανεκτίµητη συµβολή εκ µέρους σας στην ερευνητική αυτή προσπάθεια και οι 
πληροφορίες που θα δώσετε, θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά µε τη µορφή 
στατιστικών πινάκων. 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ. 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

                                                                                                             Υπεύθυνη καθηγήτρια 
                                                       
 
 
 
 
 
 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2002 
 
 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ: Συµπληρώστε στο αντίστοιχο σε κάθε ερώτηση κουτάκι τον 
αριθµό της απάντησης µε την οποία συµφωνείτε. 

 
 
 
 
1. Ηλικία:                                                               
   18- 25  = 1                    

              26- 30  = 2                               ❐ 

   31- 35  = 3                    
 
 
 
 
2. Τόπος καταγωγής: 

 αστική περιοχή (10000 και άνω κατοίκους) = 1                          ❐ 

 ηµιαστική περιοχή (5000 έως 10000 κατοίκους) = 2 



 αγροτική περιοχή (0 έως 5000 κατοίκους) = 3 
 

 
 
 
3. Τόπος κατοικίας- διαµονής: 

            αστική περιοχή (10000 και άνω κατοίκους) = 1                           ❐ 

 ηµιαστική περιοχή (5000 έως 10000 κατοίκους) = 2 
 αγροτική περιοχή (0 έως 5000 κατοίκους) = 3 
 
 
 
 
5.Μόρφωση: 
∆ηµοτικό=1 
Γυµνάσιο=2 
Λυκείο=3 
Πτυχίο σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆=4 
∆ίπλωµα ΙΕΚ=5 
Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΤΕΙ=6 
Άλλο…………………………………… 
 
6.Εργάζεστε: 
Ναι=1 
Όχι=2.  
 
 
 
 
7.Ποια είναι η κύρια απασχόλησή  σας; 
ελεύθερος-η επαγγελµατίας χωρίς υπαλλήλους=1 
ελεύθερος-η επαγγελµατίας µε 1-2 υπαλλήλους=2 
ελεύθερος-η επαγγελµατίας µε 3-5 υπαλλήλους-3 
Φοιτητής- τρια = 4 
Ιδιωτικός υπάλληλος=5 
∆ηµόσιος υπάλληλος=6 
Αγρότης-ισσα=7 
Οικιακά=8 
Κάτι άλλο =  9(παρακαλώ συµπληρώστε…………………………………………. 
 
 
 
 
 
 



 
6 . Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση: 
 
έγγαµος-η = 1 

άγαµος-η = 2                                                                                              ❐ 

διαζευγµένος-η = 3     
χήρος / α = 4 
 
 
  
7 . Αριθµός παιδιών (αν υπάρχουν): 

                                                                                ❐ 
 
 
 
8. Στην προσπάθεια ορισµού του φαινοµένου της σεξουαλικής παρενόχλησης, 
παρουσιάζονται παρακάτω διάφορες µορφές συµπεριφοράς. Παρακαλώ σηµειώστε 
ποιες από τις συµπεριφορές αυτές κατά τη γνώµη σας συνιστούν µορφές σεξουαλικής 
παρενόχλησης στον εργασιακό / ακαδηµαϊκό χώρο. (Τοποθετήστε Χ στο τετραγωνάκι 
ΝΑΙ αν πιστεύετε ότι η συγκεκριµένη συµπεριφορά συνιστά µορφή σεξουαλικής 
παρενόχλησης, στο ΟΧΙ αν πιστεύεται ότι δεν συνιστά µορφή σεξουαλικής 
παρενόχλησης και στο ∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ /Η αν δεν έχετε ξεκάθαρη γνώµη. 
Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα να αναφέρετε συµπεριφορές που κατά τη γνώµη σας 
συνιστούν µορφές σεξουαλικής παρενόχλησης και δεν έχουν προβλεφθεί από το 
ερωτηµατολόγιο – προτάσεις 17-20 ) 
 
                                                                                                                              
 ΝΑΙ ΟΧΙ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ

ΣΙΓΟΥΡΟΣ / Η 
1.  Έντονο κοίταγµα, σφυρίγµατα πίσω από την πλάτη, 
επίµονες µατιές 
 

   

2. Σχόλια σεξουαλικού χαρακτήρα για την  εµφάνιση, τα 
ρούχα ή την ιδιωτική ζωή 
 

   

3. Προσβλητικές παρατηρήσεις σχετικά  µε τη µορφή του 
σώµατος 
 

   

4. Αστεία  και πειράγµατα σχετικά µε το  φύλο     
5.E-mail, τηλεφωνήµατα, µηνύµατα στο κινητό µε 
σεξουαλικά υπονοούµενα 
 

   



6. Ανεπιθύµητο ή /και ενοχλητικό φλερτάρισµα 
 

   

7. Πρόσκληση για γεύµα χωρίς ξεκάθαρη πρόθεση 
 

   

8. Ανεπιθύµητα αγγίγµατα (π.χ. φιλιά,  αγκαλιάσµατα) 
 

   

9. Αφίσες, ηµερολόγια µε σεξουαλικά υπονοούµενα, που 
βρίσκονται στον εργασιακό χώρο 
 

   

10. Ιδιωτικές προσκλήσεις µε φανερά σεξουαλικές  προθέσεις 
 

   

11. Φιλική συµπεριφορά που αποβλέπει σε άλλους  σκοπούς 
 

   

12. . Επισηµάνσεις για ευνοϊκή µεταχείριση εάν οι προτάσεις 
σεξουαλικού περιεχοµένου  γίνουν δεκτές  
 

   

13. Φαινοµενικά τυχαία αγγίγµατα του σώµατος 
 

   

14. Εκµετάλλευση της επαγγελµατικής θέσης (γιατρός-
ασθενής, καθηγητής-φοιτητής) 
 

   

 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΙ

ΣΙΓΟΥΡΟΣ / Η 
15. Επισηµάνσεις για ευνοϊκή µεταχείριση εάν οι προτάσεις 
σεξουαλικού περιεχοµένου  γίνουν δεκτές 
 

   

16. Αδικαιολόγητα και αναίτια δώρα (π.χ. λουλούδια,  
κοσµήµατα )  
 

   

17. Κάτι άλλο (Παρακαλώ συµπληρώστε:…………………) 
 
 

   

18.    
19.    
20.    
 
 
 
 
 
 
 
9. Σε ποιους χώρους πιστεύετε ότι συµβαίνει συχνότερα το φαινόµενο της σεξουαλικής 
παρενόχλησης; 



(ιεραρχήστε τις παρακάτω απαντήσεις, τοποθετώντας τον αριθµό 1 δίπλα στην 
απάντηση που αποτελεί την πρώτη σας προτίµηση, τον αριθµό 2 στην απάντηση που 
αποτελεί τη δεύτερη σας προτίµηση κοκ. ∆ώστε όσες απαντήσεις θέλετε) 
 
 
Στο χώρο εργασίας =  
Στο δρόµο =  
Στον ακαδηµαϊκό χώρο = 
Στο σπίτι = 
Σε δηµόσιους χώρους = 
Στα µέσα µαζικής µεταφοράς = 
Σε χώρους άθλησης (πχ γυµναστήριο) = 
Σε χώρους διασκέδασης πχ bar/ καφετέριες, κινηµατογράφος κτλ = 
Κάπου αλλού = 
 (Παρακαλώ 
συµπληρώστε:………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..……………
……………)  
 
 
 
 
 
10. Πιστεύετε ότι σε µεγαλύτερο ποσοστό τα άτοµα που παρενοχλούν σεξουαλικά είναι: 
 

  
Απόλυτη συχνότητα      

(f) 
Σύνολο 

Αθροιστική 
Σχετική 
Συχνότητα 

  Γυναίκες Άντρες     

Γνωστά στον/ στην παρενοχλούµενο /η         14 13 27 27 

Άγνωστα στον/ στην παρενοχλούµενο/ η  8 13 21 48 

Πιστεύω ότι τα ποσοστά είναι εξίσου µοιρασµένα  30 16 46 94 

∆εν γνωρίζω  3 3 6 100 

Σύνολο 55 45 100   
 
 
11. Ποια άτοµα πιστεύετε ή /και έχετε διαπιστώσει ότι παρενοχλούν σεξουαλικά στο 
χώρο της εργασίας;  
(ιεραρχήστε τις παρακάτω απαντήσεις, τοποθετώντας τον αριθµό 1 δίπλα στην 
απάντηση που αποτελεί την πρώτη σας προτίµηση, τον αριθµό 2 στην απάντηση που 
αποτελεί τη δεύτερη σας προτίµηση κοκ. ∆ώστε όσες απαντήσεις θέλετε) 
 
Συνάδελφοι = 
Ο / η  εργοδότης = 



Προϊστάµενοι-ανώτεροι υπάλληλοι = 
Υφιστάµενοι = 
Πελάτες = 
Κάποιοι άλλοι = 
 (Παρακαλώ 
συµπληρώστε:………………………………………….…………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
…….……)  
 
 
 
12. Όσον αφορά το φύλο, πιστεύετε ότι συχνότερα  παρενοχλούνται σεξουαλικά : 
  

  

Απόλυτη συχνότητα 
(f) 

Σύνολο 
Αθροιστική 
Σχετική 

Συχνότητα 

  Άντρες Γυναίκες     

Σίγουρα οι άντρες                1 1 2 2 

Μάλλον οι άντρες  0 2 2 4 

Σίγουρα οι γυναίκες 19 34 53 57 

Μάλλον οι γυναίκες  17 11 28 85 

Και τα δύο φύλα εξίσου 8 7 15 100 

Σύνολο 45 55 100   
 
 
 
13. Κατά τη γνώµη σας, ποια είναι τα κυρίαρχα συναισθήµατα / καταστάσεις που  
βιώνει το πρόσωπο το οποίο παρενοχλείται σεξουαλικά;  (ιεραρχήστε τις παρακάτω 
απαντήσεις, τοποθετώντας τον αριθµό 1 δίπλα στην απάντηση που αποτελεί την πρώτη 
σας προτίµηση, τον αριθµό 2 στην πρόταση που αποτελεί τη δεύτερη σας προτίµηση 
κοκ. ∆ώστε όσες απαντήσεις θέλετε) 
 
Σύγχυση =  
Έκπληξη =  
Αµηχανία =  
Θυµός =  
Κολακεία =  
Ενοχή =  
Αδιαφορία = 
Καταπίεση =  
Άγχος =  
Οργή = 
Φόβος =  
Ανασφάλεια =  



Απογοήτευση =  
Γελοιοποίηση / ντροπή =  
Κάτι άλλο=  
 (Παρακαλώ 
προσδιορίστε…………………….…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
……) 
 
 
 
 
 
14. Κατά τη γνώµη σας µε ποιο τρόπο αντιδρούν συνήθως τα άτοµα που υφίστανται 
σεξουαλική παρενόχληση; (ιεραρχήστε τις παρακάτω απαντήσεις, τοποθετώντας τον 
αριθµό 1 δίπλα στην απάντηση που αποτελεί την πρώτη σας προτίµηση, τον αριθµό 2 
στην πρόταση που αποτελεί τη δεύτερη σας προτίµηση κοκ. ∆ώστε όσες απαντήσεις 
θέλετε) 
 
προσπάθεια αποφυγής του δράστη =  
συζήτηση µε το δράστη προσωπικά = 
συζήτηση µε το δράστη ενώπιον µαρτύρων = 
ανοχή στην κατάσταση = 
αδιαφορία = 
υποχώρηση / συναίνεση στις σεξουαλικές προτάσεις =  
αντίσταση µε άσκηση σωµατικής πίεσης (π.χ. σφαλιάρα)= 
αποκάλυψη σε συνάδελφο = 
αλλαγή σπιτιού, εργασίας συνηθειών κτλ = 
αναφορά σε προϊστάµενη αρχή 
επιλογή της δικαστικής οδού = 
αναζήτηση βοήθειας από τρίτο πρόσωπο =  
κάτι άλλο =  
 (Παρακαλώ 
συµπληρώστε……………………………………………….………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
……) 
 
 
15. Πιστεύετε ότι  τα άτοµα που υφίστανται σεξουαλική παρενόχληση θα έπρεπε να 
καταφεύγουν σε ένδικα µέσα; 
 

  

Απόλυτη συχνότητα 
(f) 

Σύνολο 
Αθροιστική 
Σχετική 

Συχνότητα 

  Άντρες Γυναίκες     

Σίγουρα ναι 21 36 57 57 



Μάλλον ναι 18 18 36 93 

Μάλλον όχι 5 1 6 99 

Σίγουρα όχι 1 0 1 100 

Σύνολο 45 55 100   
 
 
16. Πιστεύετε ότι  τα άτοµα που υφίστανται σεξουαλική παρενόχληση  καταφεύγουν 
τελικά  σε ένδικα µέσα;  
 

  

Απόλυτη συχνότητα 
(f) 

Σύνολο 
Αθροιστική 
Σχετική 

Συχνότητα 

  Άντρες Γυναίκες     

Σίγουρα ναι 2 0 2 2 

Μάλλον ναι 7 4 11 13 

Μάλλον όχι 34 43 77 90 

Σίγουρα όχι 2 8 10 100 

Σύνολο 45 55 100   
 
 
16  Α Εάν όχι για ποιους λόγους πιστεύετε ότι συµβαίνει αυτό; (ιεραρχήστε τις 
παρακάτω απαντήσεις, τοποθετώντας τον αριθµό 1 δίπλα στην απάντηση που αποτελεί 
την πρώτη σας προτίµηση, τον αριθµό 2 στην πρόταση που αποτελεί τη δεύτερη σας 
προτίµηση κοκ. ∆ώστε όσες απαντήσεις θέλετε) 
Οικονοµικό κόστος =  
Ψυχολογικό κόστος =  
Κοινωνικός στιγµατισµός =  
∆εν το θεωρούν τόσο σηµαντικό γεγονός =  
Κάτι άλλο =  
(Παρακαλώ συµπληρώστε…………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………….……………………………
………)  
 
 
17. Κατά πόσον θεωρείτε πιθανό να εµφανιστούν οι παρακάτω συνέπειες; 
(Τοποθετήστε Χ στο τετραγωνάκι ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ αν πιστεύετε ότι η συγκεκριµένη 
συνέπεια ακολουθεί σίγουρα το φαινόµενο της σεξουαλικής παρενόχλησης,  στο 
ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ αν αποκλείετε το ενδεχόµενο η συγκεκριµένη συνέπεια να εµφανιστεί , 
στο ΙΣΩΣ αν θεωρείτε τη συγκεκριµένη συνέπεια πιθανή και στο ∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ αν 
πιστεύετε ότι δεν είστε σε θέση να γνωρίζετε αν η συγκεκριµένη συνέπεια είναι πιθανό 
να εµφανιστεί. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα να αναφέρετε συνέπειες που κατά τη 
γνώµη σας είναι πιθανό να εµφανιστούν ως συνέπεια της σεξουαλικής παρενόχλησης 
και δεν έχουν προβλεφθεί από το ερωτηµατολόγιο – προτάσεις 14 - 17) 
 



 
 
 ΣΙΓΟΥΡΑ 

ΝΑΙ 
ΙΣΩΣ /  

ΠΙΘΑΝΟΝ 
ΣΙΓΟΥΡΑ 
ΟΧΙ 

∆ΕΝ

ΓΝΩΡΙΖΩ

1.Μείωση της αποδοτικότητας στην εργασία  
 

    

2. Αποµόνωση , αποφυγή εξόδων 
 

    

3. Ανησυχία για τη µετάβαση στην εργασία 
 

    

4. Λήψη αδειών για λόγους υγείας, συχνές απουσίες 
 

    

5. Ψυχοσωµατικά συµπτώµατα (π.χ. πονοκέφαλοι , 
πόνοι στο στοµάχι , ζαλάδες ) 

    

6. Αδιαφορία για το σώµα , την εµφάνιση 
 

    

7. Αδιαφορία για το σεξ 
 

    

8. Απώλεια εµπιστοσύνης στο άλλο φύλο 
 

    

9. Απέχθεια για το άλλο φύλο 
 

    

10. Μείωση αυτοεκτίµησης 
 

    

11. ∆υσκολίες συγκέντρωσης 
 

    

12. Αλλαγή κατοικίας, αριθµού τηλεφώνου, 
εργασίας, κτλ.  
 

    

14. Κάτι άλλο  (Παρακαλώ συµπληρώστε………… 
 

    

15.  
 

    

16.  
 

    

17.  
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
18. Σε ποια συχνότητα πιστεύετε  ότι οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις  συµβαίνουν; 



 
 

  

Απόλυτη συχνότητα 
(f) Σύνολο 

Αθροιστική 
Σχετική 

Συχνότητα 

  Άντρες Γυναίκες     

Πολύ συχνά 9 17 26 26 

Συχνά 27 32 59 85 

Μερικές φορές 9 5 14 99 

Σπάνια 0 1 1 100 

Καθόλου 0 0 0 100 

Σύνολο 45 55 100   
 
 
 
19. Η  πληροφόρησή σας για το θέµα της σεξουαλικής παρενόχλησης προέρχεται 
κυρίως από : 
(ιεραρχήστε τις παρακάτω απαντήσεις, τοποθετώντας τον αριθµό 1 δίπλα στην 
απάντηση που αποτελεί την πρώτη σας προτίµηση, τον αριθµό 2 στην πρόταση που 
αποτελεί τη δεύτερη σας προτίµηση κοκ. ∆ώστε όσες απαντήσεις θέλετε) 
 
την οικογένεια  =                                                                                     
σχολείο / εκπαιδευτικό ίδρυµα = 
τα Μ. Μ. Ε.  (έντυπος, ηλεκτρονικός τύπος) =  
φίλους =  
συναδέλφους =  
την προσωπική εµπειρία =  
κάτι άλλο =  
(Παρακαλώ συµπληρώστε…………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………….……………………………
………)  
 
 
20. Υποθέστε ότι κάποιο πρόσωπο σας παρενοχλεί σεξουαλικά . Πιστεύετε ότι θα 
µιλούσατε σε κάποιο τρίτο άτοµο προκειµένου να λάβετε τη βοήθειά του; 
  
 

  

Απόλυτη συχνότητα 
(f) Σύνολο 

Αθροιστική 
Σχετική 

Συχνότητα 

  Άντρες Γυναίκες     

Σίγουρα ναι                24 36 60 60 

Μάλλον ναι  13 14 27 87 



Μάλλον όχι 4 3 7 94 

Σίγουρα όχι               4 2 6 100 

Σύνολο 45 55 100   
 
 
20 Α . Εάν ΝΑΙ, σε ποιόν/ α  θα µιλούσατε για το θέµα της σεξουαλικής παρενόχλησης; 
  

  

Απόλυτη συχνότητα 
(f) 

Σύνολο 
Αθροιστική 
Σχετική 

Συχνότητα 

  Άντρες Γυναίκες     

Σε συγγενικό πρόσωπο  2 11 13 13 

Στον / η σύντροφό µου / σύζυγό µου  10 16 26 39 

Σε κάποιον φίλο / η  23 18 41 80 

Σε κάποιον / α συνάδελφο  1 0 1 81 

Σε κάποια προϊστάµενη αρχή  0 2 2   

Σε κάποιον δικηγόρο 1 3 4 87 

Σύνολο 37 50 87   
 
 
 
 
20 Β .Εάν ΟΧΙ, δε θα µιλούσατε σε κανένα επειδή : 
 

∆ε θα καταλάβαινε =1                                                                                 ❐ 

 
Θα γελούσε και θα αστειεύονταν =2 
Θα µου επέρριπτε αποκλειστικά την ευθύνη =3 
∆ε θα έδινε σηµασία =4 
Αυτό το θέµα δε συζητείται =5 
Μπορώ να το λύσω µόνος /η µου =6 
Κάτι άλλο = 6 
(Παρακαλώ 
συµπληρώστε……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………..) 
 
 
 
21 . Πιστεύετε ότι πρέπει να ληφθούν  δραστικά µέτρα για την αντιµετώπιση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης από την πολιτεία;  



          
 

  

Απόλυτη συχνότητα 
(f) Σύνολο 

Αθροιστική 
Σχετική 

Συχνότητα 

  Άντρες Γυναίκες     

Σίγουρα ναι 20 40 60 60 

Μάλλον ναι 20 13 33 93 

Μάλλον όχι 4 1 5 98 

Σίγουρα όχι 1 0 1 99 

∆εν γνωρίζω 0 1 1 100 

Σύνολο 45 55 100   
 
 
 
22 . Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε τα κατάλληλα µέτρα πρόληψης της σεξουαλικής 
παρενόχλησης; 
(ιεραρχήστε τις παρακάτω απαντήσεις, τοποθετώντας τον αριθµό 1 δίπλα στην 
απάντηση που αποτελεί την πρώτη σας προτίµηση, τον αριθµό 2 στην πρόταση που 
αποτελεί τη δεύτερη σας προτίµηση κοκ. ∆ώστε όσες απαντήσεις θέλετε) 
                                
Εκπαίδευση των αρµοδίων υπηρεσιών για να αντιµετωπίσουν τέτοιου είδους θέµατα  =      
Θέσπιση νόµων από την πολιτεία =                                                                                                
Εκστρατείες ενηµέρωσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα = 
Ενηµέρωση των µαθητών στα σχολεία = 
Υπεύθυνη ενηµέρωση από τα ΜΜΕ =  
Ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σε θέµατα ισότητας των δυο φύλων = 
Ενηµέρωση των παιδιών µέσω της οικογένειας =  
Κάτι άλλο = 
(παρακαλώ 
συµπληρώστε:………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
……) 
 
 
 


