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Εισαγωγή 

Η βία και  η παρενόχληση αποτελούν  ένα κοινωνικό 
φαινόμενο . Οι συμπεριφορές αυτές εκδηλώνονται  με 
διάφορους τρόπους, αποσκοπούν  ή έχουν σαν 
αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός 
προσώπου ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, 
εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού 
περιβάλλοντος.   

Η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική (στο εξής « η εταιρία») 
λαμβάνει, σε τέτοιες συμπεριφορές, θέση μηδενικής 
ανοχής αναγνωρίζοντας ότι o εκφοβισμός,  η βία και η 
παρενόχληση παρεμποδίζουν την εφαρμογή της 
ισότητας στον τομέα της εργασίας και σε καμία 
περίπτωση τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν πρέπει 
να γίνονται αποδεκτές σε κανένα εργασιακό 
περιβάλλον. Η βία και ή  παρενόχληση είναι μη 
αποδεκτή γιατί παραβιάζει γραπτούς και άγραφους 
νόμους, τις ηθικές αξίες δηλαδή , όσο και στις 
θεμελιώδεις αρχές και αξίες της εταιρίας. 
 

Η  εταιρία  δημιούργησε τον «Κώδικα Πρακτικής για την Καταπολέμηση της Βίας και της  
Παρενόχλησης» (στο εξής «ο Κώδικας») με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της «βίας» 
και της «παρενόχλησης» στους εργασιακούς χώρους. Η εταιρία, αντιλαμβανόμενη τη 
σοβαρότητα του αδικήματος, θεωρεί απαράδεκτη οποιαδήποτε συμπεριφορά συνιστά βία 
ή  παρενόχληση και δεσμεύεται να διατηρήσει ένα περιβάλλον στο οποίο θα προστατεύεται 
πλήρως και από όλους η αξιοπρέπεια του ατόμου και θα διασφαλίζεται ο σεβασμός της 
προσωπικότητας του/της καθενός/καθεμιάς.  
Συμπεριφορά τέτοιας φύσης αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και ποινικό αδίκημα. 
Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί και έχει τεθεί σε εφαρμογή εσωτερική διαδικασία χειρισμού 
και διερεύνησης παραπόνων με πλήρη εχεμύθεια. 
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Σκοποί  του Κώδικα Πρακτικής 

Ο Κώδικας Πρακτικής έχει σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και 
παρενόχλησης  και ειδικότερα: 

 Να ενημερώνει τους εργαζόμενους στην εταιρία  αναφορικά με τις έννοιες «βία» και 
«παρενόχληση», για την προστασία που παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία έναντι 
συμπεριφοράς που μπορεί να συνιστά βία  ή παρενόχληση, για τα δικαιώματά τους 
οποτεδήποτε ενδεχομένως υφίστανται βία ή παρενόχληση και για τις ενέργειες στις 
οποίες πρέπει να προβαίνουν όταν θεωρούν ότι είναι θύματα βίας ή παρενόχλησης 
. 

 Να προάγει την ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζόμενων αναφορικά με τη 
σημασία: 

 της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
 της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω φύλου ή σεξουαλικού 

προσανατολισμού και 
 

 της πρόληψης, αντιμετώπισης και καταπολέμησης της βίας και της  
παρενόχλησης . 

 Να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν στην 
πρόληψη και στην αντιμετώπιση της βίας και  παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και 
στη διαμόρφωση φιλικού εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους εργαζομένους 
ανεξαρτήτως φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού. 

 Να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ κάθε αρμόδιας αρχής και των εργαζόμενων για 
τη διατήρηση υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος με ιδιαίτερα και 
σταθερά χαρακτηριστικά τον αλληλοσεβασμό, την ευγένεια, την ειλικρίνεια, την 
κατανόηση και αλληλοϋποστήριξη. 

 Να παρέχει άμεση προστασία στον κάθε εργαζόμενο που θεωρεί ότι υφίσταται βία 
ή παρενόχληση ή έχει υποστεί βία ή παρενόχληση καθώς και από πιθανές 
εκδικητικές ενέργειες εναντίον του, λόγω απόκρουσης παρενόχλησης ή υποβολής 
καταγγελίας για βία ή παρενόχληση. 

 Να ορίζει τις υποχρεώσεις της  αρμόδιας υπηρεσίας  οποτεδήποτε έχει υποψίες για 
περιστατικό βίας ή παρενόχλησης ή περιέρχεται σε γνώση της τέτοιο περιστατικό ή 
λαμβάνει σχετική καταγγελία. 

 Να καθοδηγεί την αρμόδια υπηρεσία για την ορθή και άμεση αντιμετώπιση 
καταγγελιών για βία ή  παρενόχληση και για την προστασία των θυμάτων, αλλά και 
των υπόλοιπων μερών που εμπλέκονται στη διερεύνηση κάθε καταγγελίας. 
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Δήλωση πολιτικής κατά της βίας και παρενόχλησης 

Η εταιρία μας, σαν πρώτο βήμα έκφρασης της δέσμευσής της  για την πρόληψη και 
καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία,  προβαίνει σε δήλωση 
πολιτικής η οποία προβλέπει ότι: 
 

 Η  ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική λαμβάνει σε συμπεριφορές βίας και παρενόχλησης, θέση 
μηδενικής ανοχής αναγνωρίζοντας ότι η βία και παρενόχληση παρεμποδίζει την 
εφαρμογή της ισότητας στον τομέα της εργασίας και δεσμεύεται να διατηρήσει ένα 
περιβάλλον στο οποίο θα προστατεύεται πλήρως και από όλους η αξιοπρέπεια του 
ατόμου και θα διασφαλίζεται ο σεβασμός της προσωπικότητας του/της 
καθενός/καθεμιάς.  

 Απαγορεύεται αυστηρά η διάκριση λόγω φύλου, η βία και η παρενόχληση 

 Όλοι οι εργαζόμενοι έμμεσα ή άμεσα, έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται και 

να στηρίζουν την πολιτική της εταιρίας και όσα περιέχονται στον Κώδικα Πρακτικής. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι έμμεσα ή άμεσα, έχουν υποχρέωση πλήρους εχεμύθειας σε 

περίπτωση που καταθέτουν στοιχεία ως μέρος της διερεύνησης μιας καταγγελίας. 

Σχολιασμός εμπιστευτικών πληροφοριών ή και διάδοση φημών δεν θα γίνεται 

ανεκτή. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι έμμεσα ή άμεσα,  καθώς επίσης και οι αιτούντες  εργασία και 

άλλα πρόσωπα που συνεργάζονται µε την εταιρία, έχουν το δικαίωμα να 

αντιμετωπίζονται µε ισότητα και αξιοπρέπεια. 

 Η βία και παρενόχληση στο χώρο εργασίας δεν είναι επιτρεπτή ή ανεκτή και η εταιρία 

θα λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για το σκοπό αυτό, όπως προνοείται από τη 

σχετική νομοθεσία. 

 Τα παράπονα για βία και παρενόχληση θα τυγχάνουν χειρισμού με ταχύτητα, 

σοβαρότητα και πλήρη εμπιστευτικότητα. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι έμμεσα ή άμεσα,   θα προστατεύονται από τη θυματοποίηση, τη 

δυσμενή μεταχείριση και την επιζήμια μεταβολή συνθηκών ως αποτέλεσμα 

συμβολής τους με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. καταγγελία, μαρτυρία) στη διερεύνηση 

καταγγελίας βίας και  παρενόχλησης. 
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Ο Κώδικας Πρακτικής κοινοποιείται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη  της εταιρίας και  
αναρτάται στο εταιρικό Intranet. 

 

Πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Πρακτικής 

Ο Κώδικας Πρακτικής εφαρμόζεται από όλα τα μέλη της εταιρίας : 
 

 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και τα πρόσωπα που ασκούν 
διευθυντικά καθήκοντα στην εταιρεία,  

 το προσωπικό της εταιρίας,  
 τους πελάτες, προμηθευτές καθώς και οποιονδήποτε παρέχει υπηρεσίες στην 

εταιρία και 
 οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που κατέχει απόδειξη ή/και πληροφορία σχετικά με 

παράτυπες ή παράνομες ενέργειες (που έχουν ήδη διαπραχθεί ή πρόκειται να 
διαπραχθούν) και αφορούν την Εταιρεία. 

Τι είναι βία & παρενόχληση  

 Η μορφή βίαιης συμπεριφοράς και παρενόχλησης, που θεωρείται από τον αποδέκτη 
δυσάρεστη, προσβλητική, εκφοβιστική ή ταπεινωτική ή επιθετική, μπορεί να 
εκδηλώνεται με 

 Επιθετική ή απειλητική συμπεριφορά, λεκτικές απειλές  ή κακοποίηση 

 Σωματική επίθεση, έντονα υπονοούμενα, σεξουαλικές φωτογραφίες, προσβλητικές 
εκφράσεις, άσεμνες χειρονομίες  

 Διάδοση κακόβουλων φημών για ένα άτομο ή μια ομάδα, αποκλείοντας κοινωνικά ή 
απομονώνοντας κάποιον 

 Καταστροφή, απόκρυψη ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων ή εξοπλισμού εργασίας 

 Κατάχρηση εξουσίας με δημόσια γελιοποίηση ενός υφιστάμενου 

 Κατάχρηση εξουσίας  ζητώντας σεξουαλική σχέση από έναν υφιστάμενο ή κάνοντας 
κοινωνικές προσκλήσεις με σεξουαλικούς τόνους σε ένα υφιστάμενο 

 Καταχρηστικά ή υποτιμητικά σχόλια ή αστεία σχετικά με το φύλο, την ταυτότητα του 
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φύλου ή την έκφραση του φύλου, το σεξ ή τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό (πχ. Ομοφοβικές παρατηρήσεις) 

 

Τι  δεν είναι βία & παρενόχληση  

 Αμεση εποπτεία εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των 
προσδοκιών απόδοσης 

 Λήψη μέτρων για τη διόρθωση της απόδοσης,  

 Ανάθεση εργασιών και καθοδήγηση στο πώς και πότε πρέπει να γίνει, αίτημα για 
ενημερώσεις ή αναφορές προόδου εργασιών 

 Εγκριση ή άρνηση χορήγησης αδείας 

 Αίτημα για τεκμηρίωση απουσιασμού για λόγους υγείας, και άλλους λόγους με βάση 
τις ισχύουσες διατάξεις 

 Παροχή εποικοδομητικών σχολίων σχετικά με την απόδοση στην εργασία 

 
Οδηγίες για την αποτροπή της βίας  και της παρενόχλησης 
 

 Επιδιώκετε την ολοκληρωμένη και αντικειμενική ενημέρωση για τη νομοθεσία που 
αφορά στην παρενόχληση και σεξουαλική παρενόχληση και τους μηχανισμούς 
προστασίας 

 Συμμετέχετε σε δράσεις και προγράμματα καταπολέμησης των αιτιών των έμφυλων 
διακρίσεων, των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων που συντηρούν την 
παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση 

 Αποφεύγετε συζητήσεις, σχόλια, υπαινιγμούς, χειρονομίες, εκφράσεις που 
στοχοποιούν ή έχουν σημείο αναφοράς το φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό 
ή την ταυτότητα φύλου οποιουδήποτε ατόμου 

 Διορθώνετε τη συμπεριφορά σας όταν αντιλαμβάνεστε ότι ενοχλεί ή προσβάλλει 
άλλο άτομο και μη διστάζετε να απολογηθείτε 

 Καθορίζετε τα ατομικά όρια σας στους άλλους όταν έχετε ενδείξεις συμπεριφοράς 
που σας ενοχλεί ή σας προσβάλλει 

 Συνεργάζεστε με την αρμόδια υπηρεσία για τη βελτίωση του εργασιακού 
περιβάλλοντος και την εφαρμογή του Κώδικα Πρακτικής. 
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Οδηγίες για την αντιμετώπιση της βίας  και της 
παρενόχλησης  

Οι αποδέκτες παρενόχλησης ή βίας συχνά επιχειρούν να την αγνοούν ή να την αποκρύπτουν.  

Αποφύγετε αυτή την αμυντική, ανεκτική, επιζήμια και αδιέξοδη πρακτική και: 
 Μην αγνοήσετε ή υποτιμήσετε τα δυσάρεστα συναισθήματα που σας προκαλεί 
 Εμπιστευτείτε την εκτίμησή σας για τη συμπεριφορά του ατόμου που σας παρενοχλεί 
 Μην αισθάνεστε άβολα, μη ντρέπεστε ή κατηγορείτε τον εαυτό σας για τη 

συμπεριφορά του δράστη (άνδρα ή γυναίκας) 
 Μην επιλέγετε την απομόνωση από τους/τις άλλους/ες 
 Μη δικαιολογείτε τη συμπεριφορά του δράστη (άνδρα ή γυναίκας). 

 
Αναλάβετε την ευθύνη να ενεργήσετε σωστά: 

 Καθορίστε τα όριά σας στον δράστη (άνδρα ή γυναίκα) 
 Αποκρούστε ή αντιμετωπίστε ψύχραιμα και αποφασιστικά τη συμπεριφορά του/της 

 Αν το συγκεκριμένο πρόσωπο, παρά τις προσπάθειές σας, συνεχίσει την 
παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση, ενημερώστε την αρμόδια υπηρεσία 

 Υποβάλετε γραπτό παράπονο στην αρμόδια υπηρεσία ή καταγγελία αναφέροντας 
συγκεκριμένα και αντικειμενικά τι έχει γίνει, πότε και πού. 

 

Καθήκοντα και  ευθύνες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Διεύθυνσης 
Ανθρωπίνων Πόρων 

Α. Διασφάλιση αξιοπρεπούς εργασιακού περιβάλλοντος 
 Αναγνωρίζει ότι η παρενόχληση και η βία είναι μορφές έμφυλης βίας και συνιστούν 

απαγορευμένη διάκριση λόγω φύλου στην εργασία. 
 Έχει νομική ευθύνη να διασφαλίζει ένα ασφαλές, αξιοπρεπές, υγιές και φιλικό 

εργασιακό περιβάλλον. 
 Έχει την ευθύνη πρόληψης και αντιμετώπισης της παρενόχλησης και βίας. 

 
Ειδικότερα  

 Προστατεύει τους εργαζόμενους από κάθε πράξη που συνιστά διάκριση λόγω φύλου 
και ιδίως από κάθε συμπεριφορά που συνιστά παρενόχληση ή σεξουαλική 
παρενόχληση, καθώς και από κάθε πράξη που αποτελεί άμεση ή έμμεση δυσμενή 
μεταχείριση, λόγω της απόκρουσης παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης ή 
λόγω υποβολής σχετικής καταγγελίας/μαρτυρίας. 
 



 

Σύνταξη :Chief Compliance Officer                            Κώδικας Πρακτικής για την πρόληψη &         
                                                                                             αντιμετώπιση βίας & της παρενόχλησης                                                                          
  
 Έγκριση : Διευθύνων Σύμβουλος                                             Rev-0- Αύγουστος 2021  

9 

 Έχει υποχρέωση απέναντι στον εργαζόμενο που υπέστη 
σεξουαλική παρενόχληση ή παρενόχληση ή/και άμεση ή έμμεση δυσμενή 
μεταχείριση λόγω απόκρουσης τέτοιας συμπεριφοράς ή υποβολής σχετικής 
καταγγελίας, αμέσως μόλις περιέλθει σε γνώση της η συγκεκριμένη συμπεριφορά ή 
οι συνέπειές της, να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για την παύση και μη επανάληψή 
της καθώς και για την άρση των συνεπειών της. 

 

Β. Μέτρα της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων & της Κανονιστικής Συμμόρφωσης  
για την πρόληψη της βίας και της  παρενόχλησης 

 Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων γνωστοποιεί τον Κώδικα Πρακτικής στους  
εργαζόμενους, γραπτώς ή με ηλεκτρονική αποστολή. 

 Διασφάλιση εργασιακού περιβάλλοντος, προσιτού, ασφαλούς και φιλικού, όπου οι 
σχέσεις μεταξύ των εργαζόμενων διακρίνονται για τον αλληλοσεβασμό, την ευγένεια, 
την ειλικρίνεια, την κατανόηση, την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τη 
συμπαράσταση. 

 

Υποβολή και εξέταση   αναφορών καταγγελιών  

Η  εταιρία έχει καταρτίσει ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ  στην οποία 
καθορίζονται οι αρχές και το πλαίσιο λειτουργίας βάσει του οποίου η εταιρία λαμβάνει, 
επεξεργάζεται και διερευνά επώνυμες και ανώνυμες αναφορές/καταγγελίες  Η πολιτική αυτή  
αποσκοπεί στη δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού για: 

- την αποτελεσματική διαχείριση των αναφορών και καταγγελιών, παρέχοντας 
εγγυήσεις ότι οι πιθανές αναφορές ή καταγγελίες λαμβάνονται σοβαρά υπόψη  
και είναι εμπιστευτικές στο βαθμό που δεν έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

 

Οι αναφορές/καταγγελίες μπορούν: 

α. Να διατυπωθούν κατευθείαν στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της 
εταιρίας   

β.  Να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση compliance@sidma.gr  ή 

γ. Να αποσταλούν ταχυδρομικώς Υπόψη Κανονιστικής Συμμόρφωσης με την 
ένδειξη «Εμπιστευτικό», ή 

δ. Να υποβληθούν σε έντυπη μορφή απευθείας στο Τμήμα Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης της Εταιρείας. 
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Κρατικοί και άλλοι φορείς για την επίλυση διαφορών λόγω βίας ή παρενόχλησης  

Παράπονο ή καταγγελία  για βία  ή παρενόχληση  από εργαζόμενου που θίγεται από 
περιστατικό βίας ή παρενόχλησης σε βάρος του, ακόμη και αν έχει λήξει η σχέση εργασίας, 
στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε σε βάρος του το περιστατικό ή η 
συμπεριφορά, έχει δικαίωμα, πέραν της δικαστικής προστασίας, προσφυγής ενώπιον της 
Επιθεώρησης Εργασίας και κατά περίπτωση του Συνηγόρου του Πολίτη,  

 
 
Απαγόρευση αντιποίνων 

Απαγορεύεται και είναι άκυρη η καταγγελία ή η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της έννομης 

σχέσης στην οποία στηρίζεται η απασχόληση, καθώς και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείριση 

προσώπου  η οποία εκδηλώνεται ως αντίμετρο σε καταγγελία, μαρτυρία, παροχή 

πληροφοριών ή αίτημα παροχής έννομης προστασίας για περιστατικό βίας ή παρενόχλησης . 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

Ενδεικτικά παραδείγματα  παρενόχλησης: 
 Προσβλητικά ή αχρείαστα αγγίγματα και θωπείες σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος. 
 Χειρονομίες με οποιοδήποτε μέρος του σώματος ή νοήματα με τα μάτια, το στόμα κ.λπ. 
 Ανήθικες ή προσβλητικές προτάσεις 
 Σχόλια για μητρότητα και τα κεκτημένα της (πχ. άδειες, διευκολύνσεις) 
 Σχόλια ή χαρακτηρισμοί για την οικογενειακή κατάσταση, τον ενδυματολογικό κώδικα ή 

την εμφάνιση 
 Σχόλια για το σώμα, το πρόσωπο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις σεξουαλικές 

επιδόσεις ή σεξουαλικά ελαττώματα κάποιου 
 Υπονοούμενα που προσβάλλουν τη γενετήσια  αξιοπρέπεια 
 Γραπτές ή προφορικές ύβρεις σεξουαλικού περιεχομένου 
 Γραπτά ή προφορικά ερωτόλογα 
 Προβολή ή έκθεση εικόνων, φωτογραφιών, ταινιών, μηνυμάτων κ.λπ. σεξουαλικού 

περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, ηλεκτρονικό (π.χ. e-mails, SMS κ.λπ.) ή μη 
 Παράκληση ή απαίτηση για σεξουαλικές χάρες, ιδιαίτερα με την υπόσχεση πρόσληψης, 

προαγωγής, μη απόλυσης κ.λπ. 
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 Παρατηρήσεις με σεξουαλικά υπονοούμενα 
 Μειωτικές παρατηρήσεις για το φύλο ή την εμφάνιση 
 Ερωτήσεις αναφορικά με τη σεξουαλική συμπεριφορά ή εξιστόρηση σεξουαλικών 

εμπειριών στο θύμα 
 Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, εντός ή εκτός εργασίας, όπως π.χ. παρενοχλητικά 

τηλεφωνήματα 
 Σωματική επίθεση σεξουαλικού περιεχομένου και εξαναγκασμός σε σεξουαλική επαφή 
 Αστεία ή πειράγματα σεξουαλικού περιεχομένου 

 
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο σε ένα σύγχρονο 
περιβάλλον εργασίας όπου οι εργαζόμενοι περνούν ένα μεγάλο μέρος της ημέρας τους, 
εκτός από επαγγελματικές δραστηριότητες να ασκούν και κοινωνικές δραστηριότητες. 
Μάλιστα, πολλά ζευγάρια γνωρίστηκαν στον χώρο εργασίας τους. Αυτό που πρέπει να 
τονιστεί είναι το ανεπιθύμητο της συμπεριφοράς. 
Καμία από τις πιο πάνω συμπεριφορές δεν συνιστά σεξουαλική παρενόχληση εάν δεν είναι 
ανεπιθύμητη από τον/την αποδέκτη/τριά της ή αν δεν είναι τέτοιας μορφής και φύσης που να 
θίγει την αξιοπρέπεια ανδρών και γυναικών. Αν η συμπεριφορά είναι αποδεκτή και γίνεται 
με τη συναίνεση των μερών, τότε δεν τίθεται θέμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Είναι σαφές 
ότι η πρόθεση (καλή ή κακή, αθώα ή ένοχη, υποψιασμένη ή ανυποψίαστη) του/της δράστη 
είναι εντελώς αδιάφορη και χωρίς καμία σημασία. Η καλή πρόθεση δεν αναιρεί μια 
συμπεριφορά η οποία συνιστά σεξουαλική παρενόχληση. 

 
 
 
 

 


