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Σε βίντεο που δείχνει τη διαδρομή 
των εκτελεστών του Γιώργου 
Καραϊβάζ εστιάζει η Αστυνομία.  
Τι κατέθεσε ο δημοσιογράφος στη 
Δικαιοσύνη τον Ιούλιο του 2020

ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΧΡΟΝΩΝ
Ολόκληρη η μήνυση-σοκ 
κατά του διευθυντή δημοτικού 
σχολείου της Κατερίνης,
που υπέβαλε η ανιψιά του  
για την κακοποίησή της  
από την ηλικία των 9 ετών 
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Τ
σουχτερά πρόστιμα και κλείσιμο τμή-
ματος ή ακόμη και του συνόλου της επι-
χείρησης προβλέπει, σε περιπτώσεις βί-

ας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, το 
σχέδιο νόμου για τα εργασιακά που θα κατα-
τεθεί στη Βουλή μέσα στον Μάιο. 

Με αφορμή τις καταγγελίες της Σοφίας Μπε-
κατώρου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης είχε προαναγγείλει ότι θα έρθει προς κύ-
ρωση στη Βουλή η σύμβαση 190 της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για την εξάλειψη 
της βίας και της παρενόχλησης, θεσπίζοντας 
υποχρεωτικούς κώδικες δεοντολογίας σε κά-
θε επιχείρηση. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, με 
το προωθούμενο σχέδιο νόμου συστήνεται αυ-
τοτελές τμήμα για την παρακολούθηση της βί-
ας και της παρενόχλησης στο Σώμα Επιθεώρη-
σης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και προωθείται η τήρηση 
ειδικού μητρώου με τους εργοδότες κατά των 
οποίων έχει επιβληθεί διοικητική κύρωση για 
παράβαση της σχετικής νομοθεσίας. 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η πρόληψη, 
η αντιμετώπιση και η καταπολέμηση τόσο των 
συμπεριφορών βίας όσο και της σεξουαλικής 
παρενόχλησης. 

Μετά τη δημοσίευση του νόμου, οι επιχει-
ρήσεις που απασχολούν πάνω από 20 άτομα 

Τέσσερα 
πρόσωπα στο 
μικροσκόπιο 

της ΕΛ.ΑΣ.

υποχρεούνται να διαθέτουν πολιτική για τη διαχείριση εσω-
τερικών καταγγελιών που αφορούν περιστατικά βίας και πα-
ρενόχλησης, στην οποία θα περιγράφεται η διαδικασία υπο-
δοχής και εξέτασης των καταγγελιών αυτών κατά τρόπο που 
να διασφαλίζει την προστασία του θύματος και τον σεβασμό 
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 
20 άτομα θα υποχρεούνται να προσδιορίζουν τα δικαιώμα-
τα και τις υποχρεώσεις τόσο των εργαζομένων όσο και του 
εργοδότη σε περίπτωση τέτοιων περιστατικών. 

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, όταν ο εργαζόμενος ή με άλ-
λη σχέση απασχολούμενος παραβιάζει την απαγόρευση βίας 
ή παρενόχλησης, ο εργοδότης υποχρεούται να λάβει σε βά-
ρος του τα απαραίτητα μέτρα κατά περίπτωση, όπως -μετα-
ξύ άλλων- την επίπληξη, την αλλαγή θέσης, την απομάκρυν-
ση από τον χώρο εργασίας ή και την καταγγελία της σχέσης.

Παράλληλα, απαγορεύεται η καταγγελία ή λύση σύμβασης 
του εργαζομένου που έπεσε θύμα βίας ή παρενόχλησης, ως 
αντίμετρο σε καταγγελία, μαρτυρία ή αίτημα παροχής έννο-
μης προστασίας. Σε άλλη διάταξη του σχεδίου νόμου, προ-
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«Λουκέτο» 
για παρενόχληση

βλέπεται ότι κάθε πρόσωπο που θίγεται 
από περιστατικό βίας ή παρενόχλησης 
σε βάρος του έχει δικαίωμα να αποχω-
ρήσει από τον εργασιακό χώρο για εύ-
λογο χρόνο, χωρίς στέρηση μισθού ή 
άλλη δυσμενή συνέπεια, εφόσον κατά 
την εύλογη πεποίθησή του υφίσταται 
επικείμενος σοβαρός κίνδυνος για τη 
ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του λό-
γω βίας ή παρενόχλησης. 

Στην περίπτωση αίτησης για εργα-
τική διαφορά σχετική με βία ή παρε-
νόχληση, η αίτηση αυτή υποβάλλεται 
κατ’ επιλογή από το θιγόμενο πρόσω-
πο είτε στον προϊστάμενο της αρμόδι-
ας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώ-
ρησης Εργασιακών Σχέσεων είτε στον 
προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος 
και η διαδικασία επίλυσης της διαφο-
ράς διεξάγεται από αυτόν. Μάλιστα, 
κατόπιν γραπτής αίτησης του θιγόμε-
νου, προσφυγή μπορούν να ασκήσουν 
νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώ-
πων, συμπεριλαμβανομένων συνδικα-
λιστικών οργανώσεων. 

Η επιβολή προστίμων πραγματοποι-
είται από το αρμόδιο τμήμα του ΣΕΠΕ 
και στη συνέχεια δίνεται η δυνατότη-
τα στον εργοδότη να συμμορφωθεί 
εντός 30 ημερών, προκειμένου να τύ-
χει έκπτωσης έως 30%. Ωστόσο, σε πε-
ρίπτωση που υπάρξει νέα καταγγελία 
εντός τεσσάρων χρόνων, η έκπτωση δεν 
ισχύει και επιβάλλονται νέες κυρώσεις.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η νέα 
παράβαση θεωρείται υποτροπή και 
συνεπάγεται προσωρινή διακοπή της 
λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγι-
κής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημά-
των ή του συνόλου της επιχείρησης για 
χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί 
με υπουργική απόφαση, πέρα από το 
νέο διοικητικό πρόστιμο. 
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