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Παραβα,(ΙK~:ς ουμηεριφορες εντός χ<bρων εργασΙας 

Αρτέμιδος Δ. Σαββιδου 

Δικηγόρου 

Λ. Εισαγωγή 

Με την λιΙξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ολό

κληρη η Α νΘρωπότιμα ευρέθη rv(innov μιας νέας 

ιστορικης καμπης: δεν έχουν αλλαξει μόνον οι 

πολιτικές, οικονομικές, στρατιωτικές συνθηκες και 

οι ζωνες επιρροης των Μεγλλων Δυναμεων, ανα

τολικα και δυτικα, αλλα έχουν επέλθει και βαθυ

τατες κοινωνικές αλλαγές, μεταξυ των οποίων και 

εκείνη της «εμπλοκης» της ΓυναΙΚας στην αγορα 

εργασιας. 
Σε επίπεδο Διεθνους Κοινότητας συγκροτου

νται νέοι Οργανισμοί, όπως π,.χ. ο Οργανισμός Η

νωμένων Εθνων, υπoγρό:φoVται Διακηρυξεις, ό
πως η Ευρωπαϊκη Συμβαση των Δικαιωματων του 

Ανθρωπου της 4ης Νοεμβρίου 1950, (κρατη Μέλη 
του Συμβουλίου της Ευρωπης), η Διεθνης Συμβα

ση Εργασιας κ.α . και τα κρατη επιχειρουν την με

ταξυ τους προσέγγιση με σειρό: Διακρατικων Συμ

φωνιων Συνεργασίας. . ' :., 
Εξ (rλλoυ σε εθνικό επίπεδο παρατηρείται πλη

θος μεταλλαγων και μεταλλαξεων παάης μορφης, 

(πολιτικης, κοινωνικης, οικονομικης, πολιτιστι

κης), και, τέλος, σε επίπεδο ιδιωτικης πρωτοβου

λίας διαγραφεται πλέον ευοίωνο μέλλον επιχειρη

paτιK(i>v δραστηριοτητων (Σχέδιο Μαρσαλ κ.α.). 

Δεν είναι τυχαίο το' γεγονός, ότι ο χαρτης των 
Ηνωμένων Εθνων ( ο' οποίος υπεγραφη την 26η 
Ιουνίου 1945 στον Α γιο Φραγκίσκο Η.Π.Α. και 
αρχισε να ισχυει από 24 Οκτωβρίου 1945), δεν πε
ριορίζεται μόνον σε διατάξεις αποτροπης ενός νέ

ου πολέμου, διατηρησης της ειρηνης, εμπέδωσης 

της Δημοκρατιας, επιδίωξης ειρηνικης διευθέτη

σης διαφορων μεταξυ Κρατων κ.ά. , αλλά διακη

ρυσσει την πίστη των Ιδρυτων του στα θεμελιωδη 

ανθρωπινα δικαιωματα, στην αξιοπρέπεια και στην 

αξια του Α νθρωπου, στα ίσα δικαιωματα Α νδρων 

και Γυναικων, στην ανάγκη ανυψωσης του βιοτι

κου επιπέδου, εξασφλλισης εργασίας για όλους 

και εξασφλλισης συνθηκων οικονομικης και κοι

νωνικης προόδου και ανάπτυξης (άρθρο 55). 
Υπό την επίνευση αυτων των αρχων του χαρτη 

ακολουθει η ίδρυση σειρας Διεθνων Οργανισμων 

με ποικιλα αντικειμενα δράσης, πολιτικά, οικονο-

μικα, κοινωνικα, πολιτιστικα (ΊJNE~)(υ, Οργανι_ 

ομός OΙKoνoμΙΚllς Συνεργασίας κω Ανcιιιτυξης 
κ.ά.). 

Β. Ο νεος κόσμος των Εmχειρήσεων 

Κατά τις τελευταίες δεκαετιες και κατω από 

προκυπτουσες αναγκαιότητες δημιουργουνται νέ
ες συνθηκες, ιδίως οικονομικές και επιχειρηματι_ 

κές με κορυφαιες τις τάσεις παγκοσμιοποίησης, ι
δίως από τις αρχές της δεκαετιας 1960. 
Ο όρος απετέλεσε αντικείμενο πολλαπλων 0-

ριοθετησεων, ορισμένες από τις οποίες αναφέρο

νται στη συνέχεια. 

Έτσι, ο όρος χρησιμοποιουμενος «ουδέτερα» 

αναφέρεται στην παγκόσμια ενοποίηση και ειδικα 

στην οικονομικη της διαστασηΙ. 

Κατ' (rλλOυς2, η παγκοσμιοποίηση, ιδίως ως 

προς την οικονομικη της διασταση, δεν είναι μη

χανικό αποτέλεσμα των νόμων της οικονομίας η 

της τεχνικης, αλλα το προϊόν μιας πολιτικης ε

φαρμοζόμενης υπό συνόλου θεσμων και φορέων 

δημιουργηθέντων εκ προθέσεως προς εξυπηρέτη

ση συγκεκριμένων στόχων, όπως Π.χ. η απελευΘέ

ρωση του εμπορίου, πραγμα το οποίο, από λλλη 

πλευρα, οδηγεί ΟΏlν απαξίωση 11 και στην εξαλει
ψη των εθνικων ρυθμισεων για τις επενδυσεις, τις 

επιχειρησεις κ.α. . 

Τέλος, (rλλoι3 ορίζουν την παγκοσμιοποίηση ως 

συνολο φαινομένων, τα οποία προκυπτουν απ() το 

διαρκως διευρυνόμενο ανοιγμα των OΙKoνoμι(~ν 

μεταξυ διαφόρων Κρατων και των αναζηΤΙ1σεων 

από τις επιχειρησεις μεγαλυτερων ευκαιριων κέρ

δους. 

Α νεξαρτητα από τιιν πληρότητα του ενός 11 του 

1. Ν ο a m C h ο m s k Υ, Ο συΥχρονος ελευθεριάζων 
Σοmaλισμός. Αθηνα, 2000, ο. 109. 

2. D. Bourdieu, Για ένα Ευρωπαϊκό Κίνημα . Αθη
να, 2001, Ο. 116. 

3. Βλ. W. Hutton, Α. Giddens, Οη the Edge: 
Liνing with Global Gapitalism. Virtage,2001,p. 54, 
Η e Ι d, Globalization and Democracy. London, 2002, ρ . 

228. 
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λλλου ορισμου της έννοιας της παγκοσμιοποιησης 

είναι γεγονός ότι η συγχρονη επιχειρηματιιαΊ 
δραστηριότητα έχει επηρεασθεί παγκοσμίως σε 

μικρό η μεγαλο βαθμό από αυτη και τις διαφορες 

εκφανσεις της. 

Μερικές από τις εκφι:Ίνσεις αυτές είναι η επα

ναπροσέγγιση της έννοιας της Διαχείρισης Αν

θρωπινων Πόρων εντός των επιχειρησεων πασης 

μορφης, η επιδίωξη επίτευξης μεγαλυτερης από

δοσης των Εργαζομένων, οι αναπτυσσόμενες επι

θυμητές η μη σχέσεις μεταξυ των Εργαζομένων, ε

ντός του πλέγματος των λεγομένων Ανθρωπίνων 

Σχέσεων Κ.α . 

Γ. Η επαναπροσέγγιση της Διαχεi.ρwης Ανθρωπί

νων Πόρων (Δ.Α.Π) εντός των Επιχεψησεων, η 

διάσωση των κεκτημtvων, η επιδίωξη Όψηλών ε

πιδόσεων 

- Η τρέΧΟΌσα οικονομικη KρίtJη έχει προκαλέ
σει διαφορες σuνέπειες, όπως: 

- «Παγiωση» διαδικασιών ηλ.-επιχειρείν (e-bu
siness). 

- Απωλεια/ σuρρΙΚνωση σuνq:ισθηματων ασφα
λείας εργαζομένων και μη, ~ επίπεδο διεθνές, ε

θνικό, κοινωνικό, πολιτικό, εήαγγελματικό. 

- Την αναγκη σuγκρότησης νέων πολιτικων και 
την αναγκη «ανοχης» σε νέες τασεις καθε μορφης 

σε επίπεδο επιχειρησεων, τόσο από πλευρας Ιδιο

κτησίας, όσο και από πλευρας Εργαζομένων, (π.χ. 

μειωσεις αμοιβης, επέκταση των ωρων απασχόλη

σης χωρίς αμοιβη κ.α.) 

Έτσι, η εκ νέου οριοθετηση σχέσεων μεταξυ Ε

πιχειρηματικων Μοναδων και κρατους/Προ

μηθευτων /Πελατων και σχέσεων εντός των ίδιων 

των Μοναδων, σχέσεων Διοίκησης/Μετόχων / 
Στελεχων / Μη ειδικευμένου Προσωπικου / Επο

χιακων Απασχολουμενων, έχει καταστεί πέραν 

του ΣUνηθOυς αναγκαία, ει:Ίν όχι σε ωρισμένες πε

ριπτωσεις, κατεπείγΟΌσα, λαμβανομένου υπ' όψιν 

και του γεγονότος της μείωσης των κερδών των Ε

πιχειρησεων παγκοσμίως. 

Μεταξυ αυτων των προβληματων περιλαμβα

νεται και το ιδιαίτερης σημασίας ζητημα της Δια

χείρισης των Α νθρωπινων Πόρων και των σuνα

φων προβληματων, (όπως π.χ. θεματων νεποτι

σμου) μιας Επιχείρησης, ανεξαρτητως του ιδιο

κτησιακου της καθεστωτος, είτε δηλαδη αυτη ανη

κει εξ ολοκληρου η κατα πλειοψηφία στο κρατος 

ΝοΒ 63 

η σε αλλα μορφώματα ελεγχόμενα από αυτό, είτε 

ανηκει σε Ιδιωτες ανεξαρτητως υπηκοότητας, δη

λαδη σε Πολίτες υπηκόους του κρατους εντός του 

οποίου είναι εγκατεστημένη η Επιχείρηση, ή Πο

λίτες υπηκόους αλλου κρατους (Ιδιοκτητες θυγα

τρικων μορφωματων πολυεθνικων Επιχειρήσεων). 

Η σημασία της επαναπροσέγγισης της έννοιας 

της Διαχειρισης των Ανθρωαινων Πόρων και των 

σuναφών προβληματων μιας Επιχείρησης μακρι:Ίν 

παλαιότερων σχετικων προτυπων, π.χ. του mana
gement αυταρχικου τυπου, τονίζεται πλέον χωρίς 
επιφυλαξεις υπό κορυφαίων θεωρητικων των Επι

στημών Διοίκησης και καταξιώνεται από την ακο

λουθουμενη τρέχουσα πρακτικη από Επιχειρησεις 

παντός τυπου σε διεθνές επίπεδο, αφου αυτές τεί

νουν να υιοθετουν νέες πρoσεγγiσεις του ζητημα

τος, αναμένουσες πολλαπλασιασμό ωφεληματων 

και μείωση ανεπιθυμητων παρενεργειων. 

Προφανως, η επαναπροσέγγιση της έννοιας 

της Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων πρέπει να ε

κληφθει ως αμφίπλευρη διαδικασία, δηλαδή όχι 

μόνον ως επαναπροσέγγιση ανεξαρτητως ευρους, 

σκοπών και στόχων από πλευρας Επιχείρησης, 

αλλα και ως επαναπροσέγγιση από πλευρας απα

σχολουμενων στην Επιχείρηση, ανεξαρτητως φυ

λου, υπηκοότητας/τόπου/αντικειμένου δραστη

ριότητας/ σuστηματoς σuνηθων αμοιβών και πρό

σθετων παροχών. 

Η Επιχειρηση, λοαιόν, πρέπει να κινηθε! προς 

διαφορες κατευθυνσεις, η δε επαναπροσέγγιση 

θεωρητικα των νέων σuνθηKων, πρέπει να κινηθεί, 

πέραν των αλλων επί μέρους πτυχων της, προς 

σειρα επιλογων δρασης, ωρισμένες εκ των οποίων 

αναφέρονται στη σuνέxεια, χωρίς η σειρα ανα

γραφης να μεταφραζεται και σε ιεραρχηση τους: 

Με δεδομένη, λοαιόν, την τρέχουσα μη επιθυ

μητη οικονομικη κατασταση, τόσο σε επί μέρους 

εθνικα επίπεδα, όσο και σε διεθνές πεδίο, ως πρω

ηστη φρoντiδα των Διοικησεων των Επιχειρήσεων 

καταγραφεται η διατηρηση η και η διασωση του 

υφισταμενου κεφαλαίου, η εξασφαλιση της επι

κερδους σuνέxειας της Επιχείρησης, δηλαδή η ι

κανοποιηση των Ιδιοκτητων της Επιχειρησης (Με

μονωμένων Ατόμων, Συμμέτοχων, Νομικων Μορ

φωματων κ.α.), αλλα και η ικανοποιηση των ανα

γκων των λοιπών εμπλεκομένων σε μια επιχειρη

ματιιαΊ δραστηριότητα, όπως είναι οι Εργαζόμενοι 

ανεξαρτητως φυλου, οι Προμηθευτές, οι Πελατες, 

με την ευρεία έννοια του όρου. 

12 
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Μια Cιλλη κατευθυνση δραστηριοτητων μπορεί 

να θεωρηθεί η αναφεραμενη στην επίτευξη υψη

λής απαδοσης των Εργαζομένων. 

Ο σrαxoς αυτας επιδιωκεται συvηθως να επι

τευχθεί μέσω εφαρμογης νέων τεχνολογιων Διοί

κησης και Παραγωγη<)ι παροχης Kιvητρων προς 

τους Εργαζαμενους με τάση αξιοποιησης αλων 

των ικανων αταμων, ανεξαρτητως φυλου και μα

κράν παραδοσιακων αντιλι'tψεων, απως π.χ. ατι οι 

Άρρενες είναι εξ ορισμου ικανωτεροι να καταλά

βουν ανωτερες θέσει<)ι θέσεις ευθυνης κ'ά., των Γυ

ναικων προοριζαμενων για θέσεις μειωμένης ευ

θυνης και εκτελεσrικoυ χαρακτηρα. 

Όπως είναι γνωσrαν αντιλήψεις αυτης της 

μορφης κυριάρχησαν επί μακραν σroυς εργασια

κους χωρους και διέχεαν μια φιλοσοφία αχι ιδιαί

τερα κολακε\?τικη για τις ΓυναΙΚες Εργαζαμενες, 

οι οποίες ακαμη και σημερα σε διάφορους εργα
σιακοός: χωρους αντιμετωκίζονται κατά τραπο υ

ποτιμητικα η αποτελουν αντικείμενο ποικίλων 

μορφων δυσμενους διαχείρισης, της σεξουαλικης 

παρεναχλησης περιλαμβαναμενης. 

Δ. Οι σχέσεις μεταξύ Εργαζομένων εντός της Επι

χεi.ρησης: οι Α vepωI;ltv~.~XΈΣΕΙs 

Όπως είναι γνωσrα μια απα τις πολλαπλές συ

νέπειες, κατά και μετά την λήξη του Β' Παγκοσμί

ου Πολέμου, είναι και η ένταξη των Γυναικων 

στην παραγωγικη διαδικασία, είτε λαγω έλλειψης 

εργατικων χειρ ων κmά την διάρκεια των πολεμι

κων επιχειρησεων, (λαγω της στράτευσης των Αν

δρων), είτε ως συνεΡεια της επικράτησης αργατε

ρα, ιδίως μετά την δεκαετία του 1960, νέων φεμι
νισrικων ιδεων η ακαμη λαγω της ιδιαιτερατητας 

ωρισμένων επαγγελματικων δραστηριοτητων (π.χ. 

Νηπιαγωγοί, Νοσηλευτριες κ'α.). 

Η εμπλοκη αμως των Γυναικων σε παραγωγι

κές δραστηριατητες ανέτρεψε εμπεδωμένες αντι

λήψεις για την «υπεροχη» και την «αναγκαιατη

τα» των Α νδρων να καλυπτουν αυτές τις δραστη

ριατητες, χωρίς ταυταχρονα να εξαλείψει παρα

δεγμένα υποδείγματα συμπεριφοράς, (συvηθως ε

γωπαθη και εγωϊσrικά), των Α νδρων έναντι των 

Γυναικων, εντας η εκτας των χωρων των Επιχειρη

σεων και γενικως του χωρου εργασίας. 

Η νεοπαγης συναφης επιστημονικη πειθαρχία 

με τον αρο «Ανθρωπινες Σχέσεις» έχει ενταχθεί 

στο χωρο των Κοινωνικων Επιστημων μαλις προ 

ολίγων δεκαετιων και υποδηλωνει τραπους Οι>

μπεριφοράς προς ανθρωπινα αντα συμφωνα προς 

ιδεωδη και αξίες μιας Δημοκρατικης Κοινωνίας. 

Με αφετηρία τις θεωρητικές4 προσεγγίσεις Του 

Elton ΜΑΥΟ (1886-1949), θεωρουμένου ως ε

μπνευσroυ του θεσμου των Ανθρωπίνων Σχέσεων, 

«αρχη» τους θεωρείται η παραδοχη, ατι η δη

μιουργικη εργασία συνισrά αφ' εαυτης μια αυτο

δυναμη αξία και ως εκ τουτου ο παραγωγας αυτής 

της αξίας, ο Εργαζαμενος, πρέπει να αντιμετωπι

σθεί με τον προσηκοντα σεβασμα ανεξαρτητως 

φυλου, δεδομένου ατι, εξ Cιλλης πλευράς, αποτελεi. 

διακεκριμένη / εξατομικευμένη οντατητα. 
Μια τέτοια αντιμετωπιση θεωρητικά συνεφέλ

κεται αφ' ενας μεν πολιτικές κάλυψης των ανα

γκων5 του Εργαζομένου, (και αχι μανον των οικο

νομικων), και αφ' ετέρου πρακτικές δημιουργίας 

συνθηκων απασχαλησης συντελεσrικων κλίματος 

ψυχικης επαφης, ισατητας και αλληλοσεβασμου 

μεταξυ των Εργαζομένων στην ίδια επιχείρηση, 

ανεξάρτητα απα τα επί μέρους xαρακτηρισrικά 

τους και ιδίως το φυλο τους. 

Ei.vat αυτοναητο ατι, η δημιουργία καλων Αν
θρωπίνων Σχέσεων εντας ενας εργασιακου χωρου 

απαιτει ενσυνείδητες διαδικασίες, τασο απα πλευ

ράς Εργοδοσίας/Ηγεσίας, 600 και απα πλευράς 
Εργαζομένων εντας κλίματος αλληλοσεβασμου σε 

αλα τα επίπεδα, πράγμα όχι πάντοτε ευχερές. 

Προς επίτευξη αυτου του αποτελέσματος χρη

σιμοποιουνται διάφορα μέσα και έχουν επινοηθεi. 

διάφορες ειδικές διαδικασίες και τεχνικές, απως 

εκδόσεις ειδικων φυλλαδi.ων, (House Organ), δια
λέξεις, οργάνωση ειδικων συναντησεων Εργαζο

μένων, εφαρμογη προγραμμάτων ειδικων παρο

χωνκ.ά. 

Ε. Δράσεις Εργαζομένων κατά παρέκκλιση 

Στην σφαίρα των Κοινωνικων Επιστημων α

ναφέρεται ατι οι Άνθρωποι, (σε θεωρητικη προ

σέγγιση), ανεξcφτητα από την πνευματικη, την 

κοινωνικη, την οικονομικη, την οικογενειακη, την 

4. Βλ. Elton Mayo, The Human Problems οί an In
dustrial Cίvilization. Ν.Υ., 1933. 

5. Βλ. και Noer., Hollensbeck J., Gerhart Β., 
Wright Ρ., Κ. Γε. Αθανασόπουλος (Emoτ. Εmμ.), 
Β. Δεληθέου (Ειδ. Συνεργ.), Διαχείριση Ανθρωπινων 

Πόρων. Τόμ. Α'και Β', Αθηναι, 2005, 2008. 
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πολιτιστική τους κατάσταση έχουν μια σειρά κοι

νών στοιχειων ενδιαφέροντος, μεταξό των οποιων 

περιλαμβάνονται η πεινα, (με την έννοια της εν

δεχόμενης στέρησης αγαθών η της αναζrΊτησης 

γενικώς της ευημεριας), ο φόβος του θανάτου και 

των φυσικών δυνάμεων, το συγγενικό ένστικτο, η 

γενετησια εmθυμια, (υπό τις διάφορες εκφάνσεις 

της ως ικανοποιημένη, aπωθημένη, εξυψωμένη) 

κ.ά., στοιχεια τα οποια εξ άλλης πλευράς αξιο

ποιοόν και τα Μέσα Μαζικης Επικοινωvi.άς6, φσ

ρεις κατ' εξοχην συγκρότησης προτόπων συμπε

ριφοράς. 

Ένα εκ των στοιχειων αυτών, η γενετησια επι

θυμια, και ιδίως ως aπωθημένη κατάσταση, μπο

ρεί να καταστεί η αφετηρια μιας μη παραδεκτης 

ηθικά, νομικά και κοινωνικά συμπεριφοράς οπο

τεδηποτε και οπουδηποτε και βεβαίως, εντός ενός 

χώρου εργασίας, συνήθως από πλευράς Ανδρών 

Εργαζομένων προς Γυναίκες Ηρ'γαζόμενες, χωρίς 

εννοείται να αποκλείεται να παρατηρηθεί και το 

αντi.θετo. 

Μια συμπεριφορά, όμως, αυτης της μορφης, α

νεξαρτητως πηγης προέλευσης, αντιβαίνει στην 

αρχη της ισότητας των φόλων" παραβιάζει την 

αρχη της ισης μεταχεΙρισης~;'.~ προσβάλλει την 

ανθρώmνη αξιοπρεπεια, δηλαδη αναιρει αρχές 

παραδεδεγμενες σε Συνταγματικό και Νσμοθετι

κό επiπεδo, σε εθνικό και σε Διεθνές πεδιο, πέραν 

των παραδεδεγμενων κανόνων Kαλi)ς κοινωνικης 

συμπεριφοράς. 

Ενδεικτικά αναφέρονται εδώ τα εξής: 

Σε επi.πεδo Εθνικών Συνταγμάτων οι αρχές της 

ισότητας των πολιτών και των φόλων, της ιδιας α
ντιμετώmσης τους από το νόμο, του δικαιώματος 

στην εργασία κ.ά., έχουν υιοθετηθει aπό αυτά κα

τά τις τελευταίες δεκαετιες και οδηγοόν σε πληρη 

νομικη κατοχόρωση τους. 

Έτσι, π.χ. το Ελληνικό Σόνταγμα του έτους 

1975, όπως αυτό τροποποιημένο κατά τα έτη 1986, 
2001 και 2008 ισχόει σημερα, προβλέπει σε σειρά 
άρθρων του τα εξής: 

Ο σεβασμός και η προστασία της αξιας του Α ν

θρώπου αποτελοόν πρωταρχικη υποχρέωση της 

Πολιτειας (άρθρο 2). 
Οι Έλληνες και οι Eλληνi.δες ειναι ίσοι εναντι 

6. Βλ. εκ των πρωτοπόρων αυτής της προσέγγισης: 
Π. Κανελλόπουλος, Η Κοινωνία της εποΧ1Ίς μας, 

Αθήναι, 1932, σ. 171. 

του νόμου και έχουν ισα δικαιώματα και υποχρε

ώσεις (άρθρο 4). 
Κάθε Έλληνας και κάθε Ελληvi.δα έχει το δι

καίωμα να ανα:πτόσσει ελεόθερα την προσωπικό

τητά του και να συμμετέχει στην κοινωνικη, οικσ

νομικη και πολιτικη ζωή της χώρας (άρθρο 5). 
Η εργασία αποτελει δικαιωμα και προστατεόε

ται από το Κράτος, που μεριμνά για την δημισυρ

γi.α συνθηκών απασχόλησης όλων των Πολιτών 

και για την ηθικη και υλικη εξόψωση του Εργαζό

μενου αγροτικοό και αστικοό πληθυσμοό (άρθρο 

22). 
Όλοι οι Εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φόλο ή 

άλλη διάκριση, έχουν δικαιωμα ισης αμοιβης για 

παρεχόμενη εργασία ισης αξιας (άρθρο 22). 
Το Κράτος λαμβάνει τα προσηκοντα μέτρα για 

την διασφάλιση της Συνδικαλιστικής ελευθερΙας. 

Η απεργi.α αποτελει δικαίωμα (άρθρο 23). 
Σε διεθνές επiπεδo αναφέρεται εδώ η Ευρωπαϊ

τη Ένωση, η οποια με σειρά διατάξεων σε Συνθή

κες και ιδιως στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμά

των της 7ης Δεκεμβριου 2000 ρυθμιζει συναφή θέ
ματα. 

Ο Χάρτης ειναι «προϊόν» μακράς σειράς δια

βουλεόσεων μεταξό δtαφόρων Οργάνων και Υπη

ρεσιών της Ευρωπαϊκης Ένωσης. Η. πρώτη συγκε

κριμένη Απόφαση για την συνταξή του έχει λη

φθει σε Διάσκεψη του Ευρωπαϊκοό Συμβoυλ~oυ 

στην Κολωvi.α την 4η Ιουνιου 1999, το οποιο απσ
φάσισε την συγκρότηση σχετικης Εmτροπής σό

νταξής του. Το κειμενο αυτης της Επιτροπής εγ

κριθηκε aπό την Επιτροπη, το Κοινοβοόλιο και το 

Συμβοόλιο της Ευρωπαϊκης Ένωσης στην Διάσκε

ψη της 7ης Δεκεμβρίου 2000 στην Νίκαια. Το κεί
μενο του Χάρτη έχει περιληφθεί στην Μεταρρυθ

μιστική Συνθήκη της Λισσαβώνας της 13ης Δεκεμ

βριου 2007. 
Μερικές από τις ρυθμισεις του Χάρτη αναφέ

ρονται στην συνέχεια. 

Η ανθρώmνη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη, 

πρεπει να είναι σεβαστη και να προστατεόεται 

(άρθρο 1 του Χάρτη). 
Κάθε πρόσωπο έχει δικαιωμα στην πρόσβαση 

σπtν επαγγελματικη και συνεχη κατάρτιση (άρ

θρο 14). 
Κάθε πρόσωπο έχει δικαιωμα να εργάζεται και 

να ασκει το επάγγελμα, το οποιο εmλέγει ή aπσ

δέχεται ελεόθερα (άρθρο 15). 
Η εmχειρηματικη ελευθερια αναγνωριζεται 
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συμφωνα με το Δικαιο τιις Ένωσης KUΙ τις Εθνικές 

Νομοθεσιες (αρθρο 16). 
Όλοι οι Άνθρωποι ειναι ισοι έναντι του νόμου 

(cιpepo 20). 
Απαγορευεται καθε διακριση ιδιως λόγω φυ

λου 11 γενετησιου προσανατολισμου (αρθρο 21). 
Η ισότητα μεταξυ Α νδρων και Γυναικων πρέ

πει να εξασφαλιζεται σε όλους τους τομεις και ιδι

ως στην απασχόληση, σnlV εργασια και στις απο

δοχές (αρθρο 23). 
Πρέπει να εξασφαλιζεται στους Εργαζόμενους 

το δικαιωμα ενημέρωσης και διαβουλευσης στο 

πλαισιο της Επιχειρησης (αρθρο 27). 
καθε Εργαζόμενος έχει δικαιωμα σε συνθηκες 

εργασιας, οι οποιες σέβονται την υγεια, την α

σφCι:λεια και αξιοπρέπεια του (αρθρ031). 

Πέραν αυτων, το Συμβουλιο, εκτός της διατυ

πωσης κοινης θέσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβου

λιο Τη" 23ηv Ιουλιου 2001 επι' του υπό συζητηση 

θέματος, έλαβε αυτοτελως ιδικη του απόφαση την 

13η Ιουνιου 2002, υπό το αναφερθέν προηγουμέ
νως πνευμα του κειμένου της 7ης Δεκεμβριου 2000, 
ενω με πρωτοβουλια της Επιτροπης εκδόθηκε σχε

τικη Οδηγια, η 2002/723/ΕΚ, 
, 

:, ~' • ...l 

ΣΤ. Aναγκαi.α η περαιτέρω διερεόνηση του θέμα

τος της σεξουαλικής παρενόχλησης, ιδιως εντός 

του χωρου εργασιας 

κατω, λοιπόν, από το καθεστως αυτων των 

ρυθμισεων παρεκκλινουσες συμπεριφορές, αφορ

μωμενες ιδιως από την,σφαιρα της γενετησιας επι

θυμιας, όπως π.χ. η σεξουαλικη παρενόχληση σε 

χωρους εργασιας, ειναι ανεπιτρεπτες, απαραδε

κτες και παρανομες. 

Το φαινόμενο της σεξoυαλtκής παρενόχλησης 

σε χωρους εργασιας, και ιδιως σε βαρος Γυναικων, 

δεν ειναι νέο και εαν «αποκαλυπτεται» τωρα στην 

ενδεχόμενη πραγματtκή του διασταση, αυτό οφει

λεται στην ανθιση των Φεμινιστικων Κινηματων, 

αλλα και σε συναφεις πρωτοβουλιες Εργοδοτων 

και Εργαζομένων και, σε επιπεδο νόμου, στην 

ποινικοποιηση των σχετικων δρασεων /παρεκκλι

σεων. 

Έτσι, λοιπόν, η περαιτέρω διερευνηση σε πολ

λαπλα επιπεδα του θέματος της σεξoυαλtκής πα

ρενόχλησης και ιδιως εντός του χωρου εργασιας 

και ιδιως υπό συνθηκες «κατι'Ιχρησης» εξοnσιας 

από το παρενοχλουν ατομο, ανεξαρτητα από το 

φυλο του, εμφανιζεται ως ιδιαιτερης mιμασιας θέ

μα όχι μόνον από Κοινωνικης πλευρας, αλλα και 

λόγω των δυσαρεστων συνεπειων τις οποιες η σε

ξουαλικη παρενόχληση συνεπαγεται σε προσωπι

κό επιπεδο θυματος και σε γενικωτερο επιπεδο 

σχέσεων εντός χωρου κοινων δρασnΙΡΙΟΤΙ1των 

(π.χ. εργασιας κ.α.). 

Η κεκτημένη εμπειρια σε εθνικό και διεθνές ε

πιπεδο «προσανατολιζει» τις αναζητησεις νέων 

προσεγγισεων των φαινομένων τιις σεξουαλικης 

παρενόχλησης, ειτε προς την κατευθυνση περαιτέ

ρω εμβαθυνσης σε διερευνηθέντα ηδη θέματα, ειτε 

προς την ανιχνευση της επιδρασης των νέων συν

θηκων υπό καθεστως παγκοσμιοποιησης σε χω

ρους Επιχειρησεων, (όπου κυριαρχο συναισθημα 

JE Εργαζομένους ειναι η ανασφCι:λεια), εττε προς 

την κατευθυνση διερευνησης των νέων δυσμενων 

κοινωνικων συνθηκων εκ πoικiλλων αιτιων (π.χ. 

λόγω ανερytας), ειτε προς την κατευθυνση αναθε

ωρησης ισχυουσων η εισαγωγης νέων νομικων 

ρυθμισεων για την διαχειριση του φαινομένου 

κ.α. 

Ειναι αυτονόητο ότι, πριν απ' όλα πρέπει να 

προηγηθει η επαναοριοθέτηση ωρισμένων εν

νοιων και καταστασεων υπό το πρισμα των νέων 

συνθηκων, όπως π.χ. η έννοια της {διας της σεξου

αλtκής παρενόχλησης, η οποια προσδιοριζεται α

μεσα η έμμεσα κατα τρόπο ετερόκλητο, π.χ. υπό έ

ποψη νομικη, όπως σε κειμενα Διεθνων Οργανι

σμων, π.χ. της Ευρωπαϊκης Ένωσης (χαρτης Θε

μελιωδων Δικαιωματων της 7ης Δεκεμβριου 2000, 
Οδηγιες του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του 

Ευρωπαϊκου Συμβουλιου της 23ης Σεπτεμβριου 

2002), σε εθνικές νομικές ρυθμισεις, π.χ. ρυθμισεις 
Ποινικων Κωδικων7 σε κωδικες Δεοντολογιας, σε 

Εγκυκλιους Διοικητικης Συμπεριφορας, σε Συλ

λογικές Συμβασεις Εργασιας κ.α. 

Πέραν της αναφερθεισας διαστασης του φαι

νομένου πρέπει να επιχειρηθει μια κατα το μόλ
λον και ηττον ενδελεχιΊς καταγραφη των αιΤΙων, 

των μορφων, των συνεπειων κ.α. στοιχειων τιις 

διφευνωμενης έννοιας, η οποια σε μια πρωτη 

7. Έτm, π.χ. σων Ελληνικό Ποινικό κωδικα «δεν 
τυποποιειται» η έννοια της σεξουαλικης παρενόχλησης· 

Η οποιαδηποτε μορφη της «υπόγεται» στις ρυθμισεις 
των όρθρων 361, 361Α, εξυβριση λόγω η έργω, 337 ως 
προσβολη της γενετηmας αξιοπρέπειας, 343, ασέλγεια 
με κατόχρηση εξουσιας. 
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προσέγγιση μπορεί να είναι ανεπιθυμητη συμπε

ριφορα συνδεόμενη με το φυλο ενός ατόμου, δη

μιουργία εκφοβιστικου και ταπεινωτικου περι

βό:λλοντος με ενδεχόμενη καταχρηση εξουσίας α

πό πλευρας του παρενοχλουντος, ανεπιθόμητη 

λεκτική ή σωματική συμπεριφορα σεξουαλικου χα-

Ι 

~. , 

ρακτηρα κα. 

Σημειωνεται, ότι, σε περιπτωσεις σεξουαλικής 

παρενόχλησης το προσβαλλόμενο έννομο αγαθό 

είναι η αξιοπρέπεια του ατόμου, γεγονός το οποίο 

ιδίως εντός του χωρου εργασίας συνιστα δυσμενή 

διακριτικη μεταχείριση του θυματος. 
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