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1 Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και 
παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημο-
σίου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 40067/1261/ 
02-11-2022 απόφαση Δημάρχου Χαλανδρίου που 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 5927).
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Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και 

παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δη-

μοσίου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4808/2021 «Για την 

Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης 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 ισορροπία μεταξύ της επαγ-
γελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 101).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005, Α’98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).

7. Το γεγονός ότι η έκδοση της παρούσας απόφασης 
δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι να θέσει ένα συνεκτικό 
και σύγχρονο πλαίσιο για την πρόληψη και την αντιμε-
τώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης σε φορείς 
του δημοσίου τομέα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 
2, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος 
εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει το 
δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς 
βία και παρενόχληση.

Άρθρο 2 
Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας:
α) ως «βία και παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συ-

μπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που 
αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε 
σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλά-
βη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη,

β) ως «παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφο-
ράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση 
της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκ-
φοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή 
επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν 
μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενό-
χληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης,
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