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Περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας: Πώς θα διενεργείται η 

διαδικασία ενώπιον του ΣΕΠΕ 

 

Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε εφαρμογή των 

σχετικών διατάξεων του νόμου για την Προστασία της Εργασίας 

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη 

ρυθμίζονται ειδικά ζητήματα της διαδικασίας ενώπιον του ΣΕΠΕ (παράσταση 

μερών, απόδειξη, κλπ) για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία. Η 

απόφαση εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 4808/2021 για 

την Προστασία της Εργασίας που απαγορεύει κάθε μορφής βία και παρενόχληση 

στην εργασία (συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και 

της σεξουαλικής παρενόχλησης) σε όλες τις επιχειρήσεις/εργοδότες. Έρχεται δε σε 

συνέχεια της εξειδίκευσης των πολιτικών που υποχρεούνται να καταρτίζουν οι 

επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 20 ατόμων, για την καταπολέμηση τέτοιων 

περιστατικών και τη διαχείριση των καταγγελιών. 

Τα κυριότερα σημεία της απόφασης είναι τα ακόλουθα: 

1.Κάθε πρόσωπο που θίγεται από περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του 

έχει δικαίωμα αίτησης ενώπιον του ΣΕΠΕ για την επιβολή κυρώσεων στον 

εργοδότη εφόσον αυτός δεν λαμβάνει μέτρα  

2.Για να είναι παραδεκτή η αίτηση, θα πρέπει να είναι επώνυμη, έγγραφη και 

συγκεκριμένη, με αναγραφή των πλήρων στοιχείων του αιτούντος-θιγομένου και 

του καθ’ ου (που αφορά η καταγγελία), καθώς και των συγκεκριμένων περιστατικών 

ή συμπεριφορών βίας και παρενόχλησης στην εργασία. 

3. Η συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται εντός το αργότερο 10 ημερών από την 

κατάθεσή της και στη συνέχεια αποστέλλεται πρόσκληση σε όλα τα εμπλεκόμενα 

μέρη, δηλαδή στον αιτούντα-θιγόμενο, στον εργοδότη (ανεξάρτητα αν είναι το 

καταγγελλόμενο πρόσωπο ή όχι) και σε άλλο εργαζόμενο (όταν είναι αυτός το 



 

καταγγελλόμενο πρόσωπο), να παρασταθούν στη συζήτηση. Η διαδικασία 

ολοκληρώνεται εντός δυο μηνών από την υποβολή της καταγγελίας. 

4. Ο Επιθεωρητής Εργασίας μπορεί να εξετάζει τα εμπλεκόμενα μέρη μεμονωμένα ή 

κατ΄αντιπαράσταση. Έχει επίσης δικαίωμα αυτοψίας και ελεύθερη πρόσβαση στα 

αρχεία της επιχείρησης/εργοδότη, καθώς και σε τυχόν οπτικοακουστικό υλικό που 

συλλέγεται από την επιχείρηση για νόμιμο σκοπό. 

5. Όπως προβλέπεται ρητά από τον νόμο για την Προστασία της Εργασίας, κατά τη 

διαδικασία αντιστρέφεται το βάρος της απόδειξης. Με άλλα λόγια, εφόσον ο αιτών 

έχει προσκομίσει στοιχεία από τα οποία πιθανολογείται η εκδήλωση περιστατικού 

βίας ή παρενόχλησης (συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης λόγω φύλου και 

της σεξουαλικής παρενόχλησης), ο καταγγελλόμενος καλείται να αποδείξει ότι δεν 

συνέτρεξαν τέτοιες περιστάσεις. 

6. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με το αιτιολογημένο πόρισμα του Επιθεωρητή, που 

μπορεί να περιλαμβάνει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων καθώς και την 

υποβολή μηνυτήριας αναφοράς, εάν συντρέχει περίπτωση ποινικού αδικήματος. 
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