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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υποδείγματα πολιτικής για την καταπολέμηση 
της βίας και της παρενόχλησης και για τη διαχεί-
ριση εσωτερικών καταγγελιών των άρθρων 9 και 
10 του ν. 4808/2021, καθώς και σχετικές οδηγίες 
προς τους υπόχρεους, κατ’ εξουσιοδότηση της 
παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4808/2021 (Α’ 101).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12360/12-7-2017 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Τροποποίηση 
Κανονισμού Λειτουργίας, των Σχολών Ξεναγών 
του Υπουργείου Τουρισμού» (Β’ 2532).
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ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4808/

2021 «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανε-
ξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της 
Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για 
την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο 
της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της 
Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορ-
ροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, 
άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 101).

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

5. Τις διατάξεις των π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), 
π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη-
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών» (Α’ 121) και π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α’ 123).

7. Τη συνεδρίαση της 29.09.2021 του Τμήματος για την 
Προώθηση της Εφαρμογής των Διεθνών Κανόνων του 
Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας.

8. Την υπ’ αρ. 81734/21.10.2021 εισήγηση του Αναπλη-
ρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων.

9. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό 
προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προστατευόμενα πρόσωπα - Υπόχρεες 
επιχειρήσεις

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, 
υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεών του Μέρους 
ΙΙ του ν. 4808/2021 για την απαγόρευση, αλλά και την 
πρόληψη και αντιμετώπιση, κάθε μορφής βίας και παρε-
νόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενό-
χλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης, 
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που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε 
συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, ως ειδικό-
τερα ορίζεται κατ’ άρθρο του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021, 
για τα πρόσωπα που υπάγονται στην προστασία σύμφω-
να με την παρ. 1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού.

Τα πρόσωπα που υπάγονται στην προστασία είναι 
εργαζόμενοι και απασχολούμενοι, ανεξάρτητα από το 
συμβατικό τους καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των 
απασχολούμενων με σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων 
υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, των απασχολούμενων 
μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, καθώς και άτομα που 
παρακολουθούν κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των 
ασκούμενων και των μαθητευόμενων, εθελοντές, καθώς 
και εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, 
αλλά και άτομα που αιτούνται εργασία και εργαζόμενοι 
στην άτυπη οικονομία.

2. Για τον σκοπό της παρούσας, ήτοι για την εφαρμογή 
της υποχρέωσης κατάρτισης των πολιτικών των άρθρων 
9 και 10 του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021, υπόχρεες είναι 
οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν 
πάνω από είκοσι (20) άτομα.

Για την συμπλήρωση του ορίου των είκοσι (20) ατόμων 
που απασχολούνται στην επιχείρηση προσμετρώνται 
τα προστατευόμενα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 
του ν. 4808/2021 που απασχολούνται στην επιχείρηση. 
Ειδικότερα ως προς εργαζομένους με συμβάσεις ή σχέ-
σεις εργασίας με επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης 
(Ε.Π.Α.), όπως και οι εργαζομένους που παραχωρούνται 
σε τρίτο εργοδότη με σύμβαση γνήσιου δανεισμού, 
αυτοί προσμετρώνται για την συμπλήρωση του ορίου 
των είκοσι (20) ατόμων για την καθιέρωση της υποχρέ-
ωσης υιοθέτησης πολιτικής των άρθρων 9 και 10 του 
ν. 4808/2021 τόσο στον αριθμό των εργαζομένων του 
άμεσου/αρχικού εργοδότη όσο και στον αριθμό των ερ-
γαζομένων του έμμεσου/τρίτου εργοδότη.

3. Ως προς το ειδικό ζήτημα των δικαιωμάτων και υπο-
χρεώσεων των απασχολούμενων μέσω τρίτων:

α) Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ή σχέσεις εργασί-
ας με επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α.) 
εντάσσονται στην προστασία που πρέπει να παρέχει ο 
έμμεσος εργοδότης στους εργαζομένους του, αλλά και 
στις υποχρεώσεις που έχει ο έμμεσος εργοδότης για τη 
λήψη μέτρων σε περίπτωση παραβίασης του άρθρου 4 
του ν. 4808/2021 από προσωρινώς απασχολούμενο στην 
επιχείρησή του, δεδομένου ότι το διευθυντικό δικαίωμα 
ασκείται από τον έμμεσο εργοδότη.

Ωστόσο, σε περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης 
κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης του άρθρου 4 από 
προσωρινώς απασχολούμενο στην επιχείρηση του έμμε-
σου εργοδότη, αυτός διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο και 
στον άμεσο εργοδότη (Ε.Π.Α.), καθώς η άσκηση της πει-
θαρχικής εξουσίας παραμένει στον άμεσο εργοδότη, δι-
έπεται από το δικό του πλαίσιο και δεν μεταβιβάζεται με 
τη σύμβαση παραχώρησής του στον έμμεσο εργοδότη.

β) Ο εργαζόμενος που παραχωρείται σε τρίτο εργο-
δότη με σύμβαση γνήσιου δανεισμού και με τη γραπτή 
συμφωνία του, εντάσσεται στην προστασία που πρέπει 
να παρέχει ο τρίτος εργοδότης στους εργαζομένους του, 
αλλά και στις υποχρεώσεις που έχει ο τρίτος εργοδότης 

για τη λήψη μέτρων σε περίπτωση παραβίασης των δια-
τάξεων του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021 από δανειζόμενο 
εργαζόμενο στην επιχείρησή του, δεδομένου ότι το δι-
ευθυντικό δικαίωμα ασκείται από αυτόν.

Ωστόσο, σε περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης 
κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης από δανειζόμε-
νο εργαζόμενο στην επιχείρηση του τρίτου εργοδότη, 
αυτός διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο και στον αρχικό 
εργοδότη, καθώς η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας 
παραμένει στον αρχικό εργοδότη και διέπεται από το 
δικό του πλαίσιο.

Άρθρο 2
Κατάρτιση πολιτικών εντός επιχείρησης

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του 
ν. 4808/2021, οι επιχειρήσεις - εργοδότες που απασχο-
λούν πάνω από είκοσι (20) άτομα υποχρεούνται, επιπρο-
σθέτως της υποχρέωσης του άρθρου 5 του ν. 4808/2021 
και των υποχρεώσεων των άρθρων 6-8 (στο πλαίσιο του 
ν. 3850/2010 - ΚΝΥΑΕ):

α) Nα υιοθετούν πολιτική για την πρόληψη και κατα-
πολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, 
κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του ν. 4808/2021, 
στην οποία δηλώνεται η μηδενική ανοχή σε αυτές τις 
μορφές συμπεριφοράς, προσδιορίζονται τα δικαιώματα 
και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη 
για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών 
ή μορφών συμπεριφοράς και περιλαμβάνεται το ελάχι-
στο περιεχόμενο του άρθρου 3 της παρούσας.

β) Nα υιοθετούν πολιτική στην οποία περιγράφεται 
η διαδικασία υποδοχής και εξέτασης των καταγγελιών 
αυτών, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την προστασία 
του θύματος και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιο-
πρέπεια, και περιλαμβάνεται το ελάχιστο περιεχόμενο 
του άρθρου 3.

2. Οι πολιτικές αυτές, ως βέλτιστη πρακτική της επι-
χείρησης και παρότι δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση, 
μπορεί να εντάσσονται σε ή να συνοδεύονται από άλ-
λες πολιτικές κοινωνικού χαρακτήρα, όπως πολιτική για 
την προώθηση της ισότητας ευκαιριών και μεταχείρισης 
και για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά τους 
ν. 3896/2010 (Α’ 207) και ν. 4443/2016 (Α’ 232). Ενδεικτι-
κά αναφέρεται ότι, ως βέλτιστη πρακτική, η επιχείρηση 
μπορεί να υιοθετήσει παράλληλα πολιτική στην οποία 
θα αποτυπώνονται τα μέτρα υποστήριξης και διευκο-
λύνσεων των εργαζόμενων γονέων, των εργαζομένων 
με αναπηρίες ή σοβαρά νοσήματα, την προστασία της 
μητρότητας, την ανέλιξη των γυναικών στην ιεραρχία της 
επιχείρησης, την ισότητα γυναικείων και ανδρικών αμοι-
βών, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, την υποστήριξη 
των εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας κ.ά., 
στην οποία μπορεί να εντάξει την σχετική πολιτική των 
άρθρων 9 και 10 του ν. 4808/2021.

3. Η διαβούλευση επί των πολιτικών των άρθρων 9 και 
10 του ν. 4808/2021 διεξάγεται ως εξής:

α) Εάν η επιχείρηση-εργοδότης έχει υποχρέωση κατάρ-
τισης Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού ή εφόσον δια-
θέτει ήδη ή καταρτίζει τέτοιο, ενσωματώνει σε αυτόν το 
κείμενο πολιτικών των άρθρων 9 και 10, ακολουθώντας τη 
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διαδικασία που προβλέπεται περί κατάρτισης ή τροποποί-
ησης αυτού, και συμπεριλαμβάνει σε αυτόν προβλέψεις 
για πειθαρχικά παραπτώματα, πειθαρχική διαδικασία και 
πειθαρχικές ποινές, στο πλαίσιο ή σε συνέχεια καταγγελι-
ών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

β) Εάν η επιχείρηση-εργοδότης δεν έχει υποχρέωση 
κατάρτισης Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού, το σχέ-
διο πολιτικών των άρθρων 9 και 10 της επιχείρησης απο-
τελεί αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων κατά 
την κατάρτιση Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις.

γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, καθώς και μέχρι την ολο-
κλήρωση των διαδικασιών των ανωτέρω υποπαρ. α) ή 
β), οι πολιτικές των άρθρων 9 και 10 καταρτίζονται από 
την επιχείρηση - εργοδότη. Ο εργοδότης διαβουλεύεται 
επί του σχεδίου των πολιτικών με τους εκπροσώπους της 
πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης 
της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης ή με το συμβούλιο 
εργαζομένων ή, εφόσον δεν υπάρχουν, ενημερώνει τους 
εργαζόμενους για την επικείμενη κατάρτιση και αναρτά 
το σχέδιο πολιτικής στον χώρο εργασίας, προκειμένου 
να λάβει απόψεις, κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 11 
του ν. 4808/2021.

4. Κατά τη διαβούλευση αυτή τα μέρη μπορούν να 
συζητούν όλα τα αναφερόμενα στο περιεχόμενο των 
πολιτικών, ενδεικτικά δε και μεταξύ άλλων, τα δικαιώ-
ματα και τις υποχρεώσεις των προσώπων σε περιπτώ-
σεις περιστατικών βίας και παρενόχλησης στο πλαίσιο 
της εργασιακής σχέσης, τις διαδικασίες ενημέρωσης, 
υποδοχής και διερεύνησης καταγγελιών, καθώς και να 
εντοπίζουν τομείς ή εργασιακές ρυθμίσεις που από τα 
χαρακτηριστικά τους ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο βίας 
και παρενόχλησης, ανάλογα με το αντικείμενο και τις 
ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης αλλά και την φύση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, και ομάδες προσώπων 
που ενδεχομένως είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε 
τέτοιους κινδύνους, με σκοπό τη λήψη μέτρων για την 
αποτελεσματική προστασία τους.

5. Η υιοθέτηση των κειμένων πολιτικής των άρθρων 
9 και 10 του ν. 4808/2021 ολοκληρώνεται με ενέργειες 
ενημέρωσης από την πλευρά του εργοδότη, με ανάρ-
τηση στον χώρο εργασίας, στον πίνακα ανακοινώσεων 
της επιχείρησης και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, 
εφόσον υφίσταται, με παράλληλη ενημέρωση των ερ-
γαζομένων και των εκπροσώπων τους, γραπτώς ή με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με κάθε πρόσφορο μέσο.

6. Σε περίπτωση τροποποίησης των κειμένων πολιτι-
κής η επιχείρηση-εργοδότης έχει την ίδια υποχρέωση δι-
αβούλευσης και ενημέρωσης των εργαζομένων και των 
εκπροσώπων τους, όπως και κατά την αρχική υιοθέτησή 
της, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος.

Άρθρο 3
Περιεχόμενο πολιτικών

1. Η πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της 
βίας και παρενόχλησης του άρθρου 9 περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστον τα εξής αναφερόμενα (α’ - στ’), με την ενδει-
κτική εξειδίκευση που αναφέρεται κατωτέρω:

α) Εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην 
εργασία.

Στην πολιτική εντοπίζονται οι κίνδυνοι που συνδέ-
ονται με τη βία και παρενόχληση, λαμβάνοντας υπό-
ψη, μεταξύ άλλων, τυχόν εγγενή επικινδυνότητα που 
πηγάζει από τη φύση της δραστηριότητας, τη θέση 
εργασίας, παράγοντες, όπως το φύλο και η ηλικία ή 
άλλα χαρακτηριστικά που αποτελούν λόγους διάκρι-
σης, καθώς και κίνδυνοι που αφορούν ειδικές ομάδες 
εργαζομένων (όπως νυχτερινοί εργαζόμενοι, νεοπρο-
σληφθέντες).

Για την εκτίμηση αυτή δύναται να αξιοποιούνται ψη-
φιακά εργαλεία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, 
όπως αυτά που διατίθενται για τη χώρα μας μέσω της 
διαδραστικής, διαδικτυακής πλατφόρμας OIRA (Online 
Interactive Risk Assessment) στην ιστοθέση http://www.
oiraproject.eu του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA).

Σημειώνεται ότι η εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων 
είναι ήδη υποχρέωση των εργοδοτών βάσει της παρ. 1α’ 
του άρθρου 43  του ν. 3850/2010 (Κώδικας Νόμων για την 
Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία), μεταξύ των οποίων 
ανήκουν και οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι.

β) Μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό 
και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για 
την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών 
συμπεριφοράς.

Ενδεικτικά τα μέτρα και οι διοικητικές πρακτικές για 
την πρόληψη και τον έλεγχο των κινδύνων της βίας και 
παρενόχλησης στην πολιτική του άρθρου 9 δύναται να 
περιλαμβάνουν:

- Ενθάρρυνση για τη διατήρηση εργασιακού κλίμα-
τος όπου ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η 
συνεργασία και η αλληλοβοήθεια είναι βασικές αξίες.

- Ανοικτή επικοινωνία με τον εργοδότη και τους άμεσα 
προϊσταμένους και συναδέλφους.

- Διαδικασία διαχείρισης αναφορών/καταγγελιών.
- Εξασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι έχουν την απαραί-

τητη εκπαίδευση/πληροφόρηση για να ασκήσουν τα 
καθήκοντά τους, ιδιαίτερα σε θέσεις εργασίας που έχουν 
μεγαλύτερη επικινδυνότητα για την εκδήλωση περιστα-
τικών βίας και παρενόχλησης.

- Μέτρα τεχνικού χαρακτήρα, όπως εγκατάσταση ει-
δοποίησης έκτακτης ανάγκης, βελτίωση φωτισμού κ.ά.

- Δράσεις για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων 
σε υγιή πρότυπα συμπεριφοράς (π.χ. αποφυγή εξαρτή-
σεων), αλλά και για ζητήματα που αφορούν ευάλωτες 
κατηγορίες εργαζομένων.

- Καθοδήγηση και υποστήριξη στα θύματα βίας και 
παρενόχλησης ή στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 
για την επανένταξή τους στο χώρο εργασίας.

- Εκπαίδευση των εργαζομένων στις διαδικασίες δια-
χείρισης περιστατικών βίας.

- Αξιολόγηση σε τακτική βάση της αποτελεσματικότη-
τας των εφαρμοζόμενων προληπτικών μέτρων και των 
μέτρων αντιμετώπισης και αναθεώρηση/επικαιροποίη-
ση της εκτίμησης των κινδύνων και των μέτρων.

γ) Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 
προσωπικού.
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Ο εργοδότης-επιχείρηση, μέσω του κειμένου πολι-
τικής δηλώνει τη μηδενική ανοχή του στα φαινόμενα 
βίας και παρενόχλησης και προσδιορίζει τις κατηγορίες 
ενεργειών για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού 
στα φαινόμενα αυτά.

Ειδικότερα, στην πολιτική προβλέπεται ότι ο εργοδό-
της δεσμεύεται να παρέχει στο προσωπικό ενημέρωση 
και πληροφορίες σε προσβάσιμες μορφές, ανάλογα με 
την περίπτωση, για τους κινδύνους βίας και παρενόχλη-
σης, καθώς και για τα σχετιζόμενα μέτρα πρόληψης και 
προστασίας, για τις διαδικασίες που υφίστανται σε επί-
πεδο επιχείρησης και για τις δυνατότητες που δίνονται 
από το νόμο σε περίπτωση τέτοιων περιστατικών.

Ενδεικτικά, στην πολιτική μπορεί να αναφέρεται ότι 
στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης του προσωπικού ο ερ-
γοδότης δύναται μεταξύ άλλων:

- Να οργανώνει στοχευμένες συναντήσεις προσωπι-
κού για τη συζήτηση σχετικών θεμάτων και την έγκαιρη 
αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων.

- Να πραγματοποιεί σεμινάρια με ειδικούς ψυχικής 
υγείας ή παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπρο-
σώπους εθελοντικών οργανώσεων, κ.λπ.

- Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή εκπροσώπων των ερ-
γαζομένων και στελεχών της διοίκησης σε προγράμματα 
κατάρτισης και επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την 
αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων βίας και παρε-
νόχλησης στην εργασία.

δ) Πληροφόρηση για τα δικαιώματα και τις υποχρε-
ώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη, καθώς και 
των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκ-
προσωπούν τον εργοδότη, στο μέτρο και στον βαθμό 
της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή 
αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς 
και για τη σχετική διαδικασία.

Ως προς τις δυνατότητες του θιγομένου: Μέσω της 
πολιτικής, ο εργοδότης πληροφορεί το προσωπικό ότι 
σε περίπτωση που ένα πρόσωπο θίγεται από περιστατι-
κό βίας και παρενόχλησης κατά την πρόσβαση σε απα-
σχόληση, κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης ή 
ακόμη και αν η σύμβαση ή σχέση εργασίας στο πλαίσιο 
της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε το περιστατικό ή η 
συμπεριφορά έχει λήξει, έχει: α) δικαίωμα δικαστικής 
προστασίας, β) προσφυγής, υποβολής καταγγελίας και 
αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφορά στην Επιθε-
ώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιο-
τήτων της, γ) αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη, στο 
πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του, καθώς και 
δ) καταγγελίας εντός της επιχείρησης σύμφωνα με την 
πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών. Σε κάθε περί-
πτωση, όταν προκύπτει αναφορά η καταγγελία τέτοιας 
συμπεριφοράς εντός της επιχείρησης, το θιγόμενο πρό-
σωπο διατηρεί κάθε δικαίωμά του να προσφύγει σε 
κάθε αρμόδια αρχή.

Ως προς τα στοιχεία επικοινωνίας: Επίσης, ο εργοδότης 
πληροφορεί το προσωπικό και έχει σε εμφανές σημείο τα 
στοιχεία των αρμοδίων διοικητικών αρχών, στις οποίες 
έχει δικαίωμα να προσφύγει κάθε θιγόμενο πρόσωπο 
(Επιθεώρηση Εργασίας, Συνήγορος του Πολίτη), ιδίως δε 
να πληροφορεί για την τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών 

ΣΕΠΕ μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555, 
καθώς επίσης και για την υπηρεσία άμεσης ψυχολογικής 
υποστήριξης και συμβουλευτικής των γυναικών θυμά-
των έμφυλης βίας να μπορούν να επικοινωνούν με την 
Γραμμή SOS 15900.

Ως προς τα δικαιώματα και τις συνέπειες από τη μη συμ-
μόρφωση στο πλαίσιο της σχέσης απασχόλησης, όπως 
αυτά προβλέπονται στα άρθρα 12-15 του ν. 4808/2021 
και συμπληρώνονται σε επίπεδο επιχείρησης.

Ως προς τη διαδικασία αναφοράς ή καταγγελίας πε-
ριστατικών βίας ή παρενόχλησης: Γίνεται παραπομπή 
στη διαδικασία που υιοθετείται (ενδεικτικά στο Μέρος 
Β’ της υποδείγματος).

ε) Ορισμό ενός προσώπου ως προσώπου αναφοράς 
(«συνδέσμου»), αρμόδιου για να καθοδηγεί και να ενη-
μερώνει τους εργαζομένους για την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

Στην πολιτική ορίζεται το πρόσωπο αναφοράς για τα 
θέματα αυτά και προβλέπεται ότι ο ρόλος του είναι ενη-
μερωτικός: έγκειται στο να καθοδηγεί και να ενημερώνει 
τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως εάν του απευθύνονται 
με αφορμή περιστατικό ή καταγγελία για περιστατικό 
βίας και παρενόχλησης ή όχι. Η πρόσβαση των εργα-
ζομένων στο πρόσωπο αναφοράς θα πρέπει να είναι 
εύκολη και άμεση και προς τούτο προβλέπονται τα μέσα/
δίαυλοι επικοινωνίας μαζί του.

Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί υποχρέωση του ως άνω 
προσώπου η προστασία των Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (ΔΠΧ), τα οποία μπορεί να περιέλθουν σε 
γνώση του κατά την ενάσκηση του ρόλου του.

στ) Την προστασία της απασχόλησης και την υποστή-
ριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, 
κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη 
προσαρμογή.

Οι πολιτικές μπορούν να προβλέπουν μέτρα που θα 
αποδεικνύουν έμπρακτα την κοινωνική ευθύνη των επι-
χειρήσεων απέναντι στο φαινόμενο της ενδοοικογενεια-
κής βίας και ενδεικτικά μπορούν να περιλαμβάνουν την 
προστασία της απασχόλησης, την παροχή ειδικής άδειας 
ή ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας έπειτα από αίτημα του 
εργαζόμενου θύματος ενδοοικογενειακής βίας, με σκο-
πό την υποστήριξή του στη διατήρηση της εργασίας και 
στην ομαλή του επανένταξη μετά από τέτοια περιστα-
τικά, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που υπάρχουν ανήλικα 
τέκνα ή τέκνα με αναπηρίες ή σοβαρά νοσήματα.

2. Η πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών του άρθρου 
10 περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

α) Ασφαλείς και εύκολα προσβάσιμους διαύλους επι-
κοινωνίας για την υποδοχή των καταγγελιών, καθώς και 
τον προσδιορισμό των αρμοδίων προσώπων εντός της 
επιχείρησης για την παραλαβή και την εξέταση των κα-
ταγγελιών και την ενημέρωση των καταγγελλόντων.

Στην πολιτική ορίζεται το/τα αρμόδιο/α πρόσωπο/α 
ή η αρμόδια υπηρεσία η οποία θα υποδέχεται, θα εξε-
τάζει και θα διαχειρίζεται τις καταγγελίες ή παράπονα 
των θιγομένων προσώπων για συμπεριφορές βίας ή 
παρενόχλησης. Το/α αρμόδιο/α πρόσωπο/α μπορούν 
να ασκούν τα καθήκοντα είτε αποκλειστικά, είτε παράλ-
ληλα με άλλα καθήκοντα και μπορούν είτε να ανήκουν 
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στο προσωπικό της επιχείρησης είτε να συνεργάζονται 
με αυτήν. Προβλέπονται επίσης τα μέσα/δίαυλοι επικοι-
νωνίας μέσω των οποίων θα παραλαμβάνονται οι καταγ-
γελίες και μπορεί να ορίζονται μέτρα για την ασφάλεια 
των πληροφοριών.

Για την αποφυγή αμφιβολίας, στην πολιτική δύναται 
να προβλέπεται ότι τα πρόσωπα αυτά ή οι υπηρεσίες 
ενημερώνουν τον θιγόμενο για τη δυνατότητά του, σε 
οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας που ακολουθείται 
εντός της επιχείρησης, να υποβάλει επίσης καταγγελία 
στις αρμόδιες διοικητικές αρχές στο πλαίσιο της αρμο-
διότητάς τους (Επιθεώρηση Εργασίας και Συνήγορο του 
Πολίτη) καθώς και στις δικαστικές αρχές, κατ’ επιλογή 
του.

β) Έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμερο-
ληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των 
προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγ-
γελλόμενων,

Στην πολιτική προβλέπεται ότι ο εργοδότης και κάθε 
αρμόδιο πρόσωπο/υπηρεσία δεσμεύονται να παραλαμ-
βάνουν και να μην εμποδίζουν την παραλαβή, να διερευ-
νούν και να διαχειρίζονται άμεσα κάθε τέτοια καταγγε-
λία, να ερευνούν και να εξετάζουν τα καταγγελλόμενα με 
αμεροληψία και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 
καθώς και να λαμβάνουν άμεσα μέτρα για την προστασία 
του θιγόμενου.

Προβλέπεται, επίσης, ότι, σε κάθε περίπτωση, αποτελεί 
δέσμευση των ως άνω προσώπων ή υπηρεσιών η τήρη-
ση εμπιστευτικότητας και η προστασία των Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ), τα οποία συλλέγονται 
κατά την ενάσκηση των ως άνω καθηκόντων.

Στην πολιτική μπορεί να καθορίζεται ειδικότερα η δια-
δικασία που θα ακολουθείται για τη διερεύνηση και αξι-
ολόγηση της καταγγελίας, για τη συλλογή πληροφοριών 
και στοιχείων, για την ενημέρωση του εργοδότη και των 
υπευθύνων για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, 
αλλά και οι απαιτούμενες συνεργασίες για την λήψη απο-
φάσεων και άμεσων μέτρων. Μπορούν να καθορίζονται, 
επίσης, οι δυνατότητες των προσώπων αυτών να έχουν 
πρόσβαση σε αρχεία της επιχείρησης, σε οπτικοακου-
στικό υλικό που συλλέγεται από αυτήν, και σε άλλα πρό-
σφορα μέσα για τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων 
κατά την εξέταση της καταγγελίας και για τη διαπίστωση 
των καταγγελλομένων. Τέλος, μπορούν να προβλέπονται 
μέτρα για την ασφάλεια των πληροφοριών και για την 
αντιμετώπιση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

γ) Την απαγόρευση αντιποίνων σε βάρος του θιγόμε-
νου προσώπου.

Στην πολιτική προβλέπεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η 
επιχείρηση δεσμεύεται ότι τηρεί την υποχρέωση απα-
γόρευσης αντιποίνων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του 
ν. 4808/2021 και με τις διατάξεις της εργατικής νομο-
θεσίας.

δ) Περιγραφή των συνεπειών επί διαπίστωσης παρα-
βιάσεων.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4808/2021, 
όταν εργαζόμενος ή με άλλη σχέση απασχολούμενος 
παραβιάζει την απαγόρευση βίας και παρενόχλησης του 
άρθρου 4 του ίδιου νόμου, ο εργοδότης υποχρεούται να 
λάβει τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα μέτρα κατά 
περίπτωση σε βάρος του καταγγελλόμενου, προκειμέ-
νου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο 
περιστατικό ή συμπεριφορά. Τα μέτρα αυτά μπορεί να 
περιλαμβάνουν τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή 
θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή 
την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασί-
ας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης 
δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ.

Στην πολιτική δύνανται να συμπληρώνονται ή να εξει-
δικεύονται τα μέτρα αυτά.

ε) Τη συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφο-
ρίας στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί.

Στην πολιτική προβλέπεται ότι ο εργοδότης, καθώς και 
κάθε αρμόδιο πρόσωπο ή υπηρεσία για την υποδοχή και 
διαχείριση τέτοιων καταγγελιών σε επίπεδο επιχείρησης 
συνεργάζονται με κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή 
δικαστική αρχή, η οποία, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν 
υποβολής αιτήματος από θιγόμενο πρόσωπο, στο πλαίσιο 
της αρμοδιότητάς της, αιτείται την παροχή στοιχείων ή 
πληροφοριών και δεσμεύονται να παρέχουν συνδρομή 
και πρόσβαση στα στοιχεία (παρ. 1 του άρθρου 5 του 
ν. 4808/2021). Προς το σκοπό αυτό, όποια στοιχεία συγκε-
ντρώνουν, σε κάθε μορφή, διατηρούνται σε σχετικό φάκε-
λο τηρουμένων των διατάξεων του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Άρθρο 4
Ενδεικτικό Υπόδειγμα για την κατάρτιση 
πολιτικής

Οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να υιοθετούν πολι-
τικές σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021, 
κατόπιν διαβούλευσης με τους εργαζομένους σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας, δύνανται 
να χρησιμοποιούν το κατωτέρω ως ενδεικτικό υπόδειγ-
μα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης που προκύπτει 
από τις διατάξεις αυτές, το οποίο συμπληρώνουν σύμ-
φωνα με το άρθρο 3 της παρούσας και αναρτούν σε 
εμφανές σημείο στον χώρο εργασίας, καθώς επίσης και 
στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, εφόσον διατηρούν τέ-
τοια, καθώς και το κοινοποιούν στους εργαζομένους και 
στους εκπροσώπους αυτών, εφόσον υπάρχουν, έντυπα 
ή ηλεκτρονικά. Την ανωτέρω υποχρέωση ανάρτησης 
και επικοινωνίας υπέχουν επίσης και σε περίπτωση τρο-
ποποίησης των πολιτικών αυτών ή των στοιχείων των 
προσώπων/υπηρεσιών που ορίζονται για την υποδοχή 
και διαχείριση καταγγελιών για βία και παρενόχληση ή 
του προσώπου αναφοράς («συνδέσμου»).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 18600 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12360/12-7-2017 κοι-

νής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Τροποποίη-

ση Κανονισμού Λειτουργίας, των Σχολών Ξενα-

γών του Υπουργείου Τουρισμού» (Β’ 2532). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. ε) της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2837/2000 

«Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 178).

2. Το άρθρο 70 του ν. 4443/2016 «Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνη-
σης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας 
και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 232).

3. Το άρθρο 36 του ν. 3105/2003 «Τουριστική Εκπαί-
δευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 29) .

4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

5. Τον ν. 710/1977 «Περί Ξεναγών» (Α’ 283).
6. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-

σμού» (Α’ 157).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Την υπ’ αρ. 12360/12-7-2017 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
Τουρισμού «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας των 
Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού» (Β’ 2532).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αντιθέτως από την εφαρμο-
γή της θα επέλθει εξοικονόμηση πιστώσεων, καθώς 
μειώνεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών εκδρομών 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης από εξήντα πέντε (65) σε 
τριάντα (30), βάσει της υπ’ αρ. 18536/19.10.2021 εισή-
γησης (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014/Α’143), της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Του-
ρισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Τροποποιούμε την υπ’  αρ. 12360/12-7-2017 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων και Τουρισμού «Τροποποίηση Κανονισμού 
Λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Του-
ρισμού» ως εξής:

1. Στο τέλος της παρ. 2 του μέρους Β του άρθρου 10 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, οι ημέρες εκπαιδευτικών εκδρομών 
για την εκπαιδευτική σειρά σπουδαστών 2019-2021 στις 
Σχολές Ξεναγών Αθήνας και Θεσσαλονίκης ανέρχονται 
σε τριάντα (30)».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του μέρους Δ του άρ-
θρου 10 διαγράφεται η φράση «κατά την έναρξη και τη 
λήξη του επόμενου εκπαιδευτικού έτους».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Παιδείας και Θρησκευμάτων Τουρισμού
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   
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