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Θέμα: Αναφορά 1014/2007, της Josiane Grunenberger, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την ψυχολογική παρενόχληση δημοσίου υπαλλήλου

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, δημόσιος υπάλληλος σε τεχνικό λύκειο, υποστηρίζει ότι, επί 15 έτη, 
υφίσταται σεξουαλική και ψυχολογική παρενόχληση, και ότι οι προσφυγές της ενώπιον 
διοικητικών δικαστηρίων δεν ευοδώθηκαν. Η αναφέρουσα δηλώνει επισήμως στην αναφορά 
της ότι ζητεί την τροποποίηση των συναφών δικαστικών αποφάσεων. Κατ’ ουσίαν, η 
καταγγελία της αφορά την άρνηση του Υπουργείου Παιδείας να διενεργήσει επίσημη έρευνα 
σχετικά με την εικαζόμενη παρενόχληση, μολονότι όφειλε να το πράξει, όπως επισημαίνεται 
σε υπουργική εγκύκλιο της 27ης Φεβρουαρίου 2007. Υποστηρίζει επίσης ότι η εν λόγω 
άρνηση εκ μέρους του υπουργείου συνιστά παραβίαση πολυάριθμων ευρωπαϊκών οδηγιών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2008.

Η αναφέρουσα, δημόσιος υπάλληλος σε τεχνική σχολή, ισχυρίζεται ότι επί δεκαπέντε σχεδόν 
έτη, υφίσταται σεξουαλική και ψυχολογική παρενόχληση. Μετά από επανειλημμένες 
αναφορές της στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Rectorat), κίνησε τριάντα και πλέον διαδικασίες 
ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Η αναφέρουσα επεδίωκε αφενός να αναγνωριστεί η 
παρενόχληση που υφίσταται και αφετέρου να επισημάνει ότι δεν της είχαν κάνει δεκτή την 
υποχρεωτική προκαταρκτική έρευνα προς εξακρίβωση της πραγματικής κατάστασης και προς 
συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων. 
Πράγματι, δυνάμει μιας εγκυκλίου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας στις 27 Φεβρουαρίου 
2007, η γνωστοποίηση κρουσμάτων παρενόχλησης πρέπει υποχρεωτικά να κινεί τη 
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διενέργεια έρευνας.

Δεδομένου ότι η προθεσμία για τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς την 
οδηγία 2006/54/EΚ1 λήγει στις 15 Αυγούστου 2008, η μεταφορά της τελευταίας θα ελεγχθεί 
από την Επιτροπή μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας.

Η οδηγία 2002/73/EΚ2 περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και 
γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και 
προώθηση και τις συνθήκες εργασίας ορίζει τις έννοιες της ψυχολογικής παρενόχλησης και 
της σεξουαλικής παρενόχλησης. Όσον αφορά τη μεταφορά της συγκεκριμένης οδηγίας, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε στη Γαλλία προειδοποιητική επιστολή με την οποία ζητούσε 
από τη Γαλλία να επανεξετάσει τις προσδιοριστικές πτυχές της παρενόχλησης και, κυρίως, να 
καταστήσει τον νόμο της μεταφοράς εφαρμοστέο και για τους μισθωτούς του δημόσιου 
τομέα. Η Γαλλία απάντησε στην Επιτροπή ότι ένα νέο νομοσχέδιο ανταποκρίνεται στις 
αιτιάσεις που ήγειρε η τελευταία. Η Επιτροπή αναμένει προς το παρόν την επικείμενη 
οριστική έγκριση του εν λόγω νόμου και θα αποφασίσει εάν θα αποστείλει αιτιολογημένη 
γνώμη στις γαλλικές αρχές.

Εντούτοις, η αναφέρουσα εγείρει κυρίως το πρόβλημα της άρνησης να διενεργηθεί η σχετική 
έρευνα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη απαίτηση, η οποία αναφέρεται σε εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας, δεν προβλέπεται στις κοινοτικές οδηγίες που αφορούν την παρενόχληση. 
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια επί του συγκεκριμένου θέματος.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που απεστάλησαν από την αναφέρουσα στις 6 Οκτωβρίου 
διακρίνονται στα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία. 

Όσον αφορά την περίληψη της αναφοράς

Με την παροχή των εν λόγω συμπληρωματικών στοιχείων, η αναφέρουσα αποσαφηνίζει 
πράγματι το αίτημά της. Προκύπτει, λοιπόν, εμφανώς ότι διαμαρτύρεται αφενός για την 
άρνηση διεξαγωγής της υποχρεωτικής προκαταρκτικής έρευνας προς εξακρίβωση της 
πραγματικής κατάστασης και προς συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για τη λήψη 
των ενδεδειγμένων μέτρων και αφετέρου για το γεγονός ότι θα ήταν «αδύνατο να επιτευχθεί 
από τις διοικητικές αρχές και τα διοικητικά δικαστήρια της Γαλλίας η αποτελεσματική 
εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών σχετικά με την παρενόχληση».

Όσον αφορά τη μεταφορά [Συγκεκριμένα, η χρήση μειωτικής ορολογίας από την αναφέρουσα 
δεν υποχρεώνει την Επιτροπή να επαναλάβει έναν τέτοιον υποκειμενικό και εσφαλμένο 
                                               
1 Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της 
αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης 
(αναδιατύπωση), 26.7.2006, L 204, σ. 24

2 Οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 για την τροποποίηση 
της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών 
όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες 
εργασίας, ΕΕ L 269 της 5.10.2002, σ. 15
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χαρακτηρισμό] των ευρωπαϊκών οδηγιών από τη Γαλλία

Όπως είχε ήδη αναφερθεί σε μια πρώτη συμβολή της Επιτροπής, η οδηγία 2002/73/ΕΚ περί 
της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την 
πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις 
συνθήκες εργασίας ορίζει τις έννοιες της ψυχολογικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής 
παρενόχλησης. Στο πλαίσιο του ελέγχου για τη μεταφορά της συγκεκριμένης οδηγίας, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε απευθύνει στη Γαλλία προειδοποιητική επιστολή με την οποία 
ζητούσε από τη Γαλλία να επανεξετάσει τις προσδιοριστικές πτυχές της παρενόχλησης και, 
κυρίως, να καταστήσει τον νόμο της μεταφοράς εφαρμοστέο και για τους μισθωτούς του 
δημόσιου τομέα. Η Γαλλία απάντησε στην Επιτροπή ότι ένα νέο νομοσχέδιο ανταποκρίνεται 
στις αιτιάσεις που ήγειρε η τελευταία. Πράγματι, η Γαλλία μετέφερε την οδηγία 2002/73/ΕΚ 
στην εσωτερική έννομη τάξη της διά του νόμου αριθ. 2008/496 της 27ης Μαΐου 2008 περί 
των διαφόρων διατάξεων προσαρμογής στο κοινοτικό δίκαιο στον τομέα της καταπολέμησης 
των διακρίσεων. Μετά την έγκριση του εν λόγω νόμου, οι αιτιάσεις σχετικά με την 
ψυχολογική παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση ετέθησαν στο αρχείο. 

Όσον αφορά την οδηγία 2006/54/ΕΚ

Όπως είχε επίσης επισημανθεί σε μια πρώτη συμβολή της Επιτροπής, δεδομένου ότι η 
προθεσμία για τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς την οδηγία 2006/54/EΚ 
(αναδιατυπωμένη οδηγία) λήγει στις 15 Αυγούστου 2008, η μεταφορά της τελευταίας θα 
ελεγχθεί από την Επιτροπή μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας. Επειδή δε ο 
έλεγχος της μεταφοράς των κοινοτικών οδηγιών ενδέχεται να εκτείνεται σε αρκετά έτη (οι 
διαδικασίες επί παραβάσει περιλαμβάνουν διάφορα στάδια), δεν είναι δυνατόν να 
διαπιστωθεί προς το παρόν εάν η Γαλλία έχει συμμορφωθεί ή όχι προς την εν λόγω οδηγία. 
Επιπλέον, δέον είναι να επισημανθεί ότι, δυνάμει του άρθρου 33 της αναδιατυπωμένης 
οδηγίας, «τα κράτη μέλη μπορούν, αν είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη ιδιαίτερες 
δυσχέρειες, να διαθέτουν πρόσθετη προθεσμία το πολύ ενός έτους, προκειμένου να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία». 

Όσον αφορά την οδηγία 2002/73/ΕΚ

Παραπομπή στις παρατηρήσεις υπό τον τίτλο «Όσον αφορά τη μεταφορά [Συγκεκριμένα, η 
χρήση μειωτικής ορολογίας από την αναφέρουσα δεν υποχρεώνει την Επιτροπή να επαναλάβει 
έναν τέτοιον υποκειμενικό και εσφαλμένο χαρακτηρισμό] των ευρωπαϊκών οδηγιών από τη 
Γαλλία». 

Όσον αφορά τη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών παρενόχλησης

Η οδηγία 97/80/ΕΚ σχετικά με το βάρος αποδείξεως σε περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης 
λόγω φύλου, προβλέπει ότι «τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τα εθνικά δικαστικά τους 
συστήματα, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε, όταν ένα πρόσωπο κρίνει ότι θίγεται από τη 
μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και παρουσιάζει, ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης 
αρμόδιας αρχής, πραγματικά περιστατικά από τα οποία τεκμαίρεται η ύπαρξη άμεσης ή 
έμμεσης διάκρισης, να επιβάλλεται στον εναγόμενο να αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης». Η οδηγία 97/80/ΕΚ μεταφέρθηκε στη Γαλλία διά του 
νόμου αριθ. 2001/1066 της 16ης Νοεμβρίου 2001 περί της καταπολέμησης των διακρίσεων, 
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καθώς και διά του νόμου αριθ. 2008/496 της 27ης Μαΐου 2008 περί των διαφόρων διατάξεων 
προσαρμογής στο κοινοτικό δίκαιο στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων. 
Λαμβανομένου υπόψη ότι η οδηγία 97/80/ΕΚ περιλαμβάνεται στην αναδιατυπωμένη οδηγία, 
ο έλεγχος για την ορθή μεταφορά της προκείμενης «αντιστροφής του βάρους της 
αποδείξεως» στις περιπτώσεις διακρίσεων λόγω φύλου θα διενεργηθεί κατά τον έλεγχο της 
μεταφοράς της αναδιατυπωμένης οδηγίας. 

Συμπέρασμα

Όσον αφορά την «πλημμελή μεταφορά των ευρωπαϊκών οδηγιών από τη Γαλλία», πρέπει να 
υπενθυμιστεί ότι η ορθή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας στην εσωτερική έννομη τάξη 
των κρατών μελών εμπίπτει στη δικαιοδοσία των τελευταίων. Ως θεματοφύλακας των 
Συνθηκών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του 
κοινοτικού δικαίου σε εθνικό επίπεδο και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, όπως τούτα 
ορίζονται στη Συνθήκη ΕΚ, σε περίπτωση που τα κράτη μέλη παραβαίνουν το κοινοτικό 
δίκαιο. Ωστόσο, αφ’ ης στιγμής η εν λόγω μεταφορά πραγματοποιείται ορθώς, εναπόκειται, 
καταρχήν, στον ιδιώτη να προσφύγει ενώπιον των αρμόδιων εθνικών δικαστηρίων. 

Όσον αφορά το ζήτημα της ενδεχόμενης υποχρεωτικής διερεύνησης των πραγματικών 
περιστατικών παρενόχλησης, η Επιτροπή επισημαίνει ότι, πέραν των διευκρινίσεων που 
παρατίθενται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν έχει καμία αρμοδιότητα για το 
συγκεκριμένο θέμα.


