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1. ΣΚΟΠΟΣ 

 

Η ΒΙΟΤΡΕΚ ΑΒΕΕ επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε περιστατικά βίας και παρενόχλησης 

στον εργασιακό χώρο, υιοθετεί την παρούσα πολιτική, σε συμμόρφωση των άρθρων 9 

και 10 του νόμου 4808/2021, ο οποίος επικύρωσε την Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 

190/21.06.2021 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), σχετικά με την εξάλειψη της 

βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, της οποίας το κείμενο προσάρτησε 

αυτούσιο στο κείμενο του νόμου. 

 

Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος 

εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το 

δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση.  

 

 

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής και υπάγονται στην προστασία της 

παρούσας πολιτικής είναι όλοι οι εργαζόμενοι και απασχολούμενοι στην εταιρεία, 

ανεξάρτητα από το συμβατικό τους καθεστώς. Συγκεκριμένα καταλαμβάνει κάθε 

εργαζόμενο/η με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής ή εκ 

περιτροπής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καθώς και τους 

απασχολούμενους με σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, τους 

απασχολούμενους μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών. 

 

3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 

 

• Γενικός Διευθυντής  

• Υπεύθυνος Προσωπικού 
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4. ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ: Ως «βία και παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, 

πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να 

οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται 

μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη. 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ: Ως «παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως 

σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία 

εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, 

ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση 

λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης. 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ: Ως «παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι μορφές 

συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή 

αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία 

εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος κατά το 

άρθρο 2 του ν. 3896/2010 (Α’ 107) και την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4443/2016. Οι 

μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση του ν. 

3896/2010, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του 

προσώπου. 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ: Ως «σεξουαλική παρενόχληση» νοείται οποιαδήποτε μορφή 

ανεπιθύμητης λεκτικής, ψυχολογικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικής φύσης, η 

οποία παραβιάζει την αξιοπρέπεια του ατόμου. 
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5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

 

5.1 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ 

Απαγορεύεται ρητά κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, που εκδηλώνεται κατά τη 

διάρκεια της εργασίας είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, 

συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής 

παρενόχλησης. 

 

Τι συνιστά περιστατικό βίας και παρενόχλησης: 

• Εκφοβισμός, καταπίεση 

• Επιθετική ή απειλητική συμπεριφορά 

• Επαπειλούμενη ή πραγματική σωματική βία 

• Λεκτική βία, Απροκάλυπτες απειλές 

• Προσβλητικά σχόλια, Σεξουαλικά σχόλια και υπονοούμενα 

• Ανεπιθύμητα αγγίγματα 

• Αποστολή μηνυμάτων ερωτικού ή σεξουαλικού περιεχομένου 

Τι ΔΕΝ συνιστά περιστατικό βίας και παρενόχλησης: 

• Η άμεση εποπτεία εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των 

προσδοκιών απόδοσης. 

• Η λήψη μέτρων για τη διόρθωση της απόδοσης, όπως η τοποθέτηση ενός 

εργαζόμενου σε πλάνο βελτίωσης απόδοσης.  

• Η ανάθεση εργασιών και καθοδήγηση στο πώς και πότε πρέπει να γίνουν.  

• Αίτημα για ενημερώσεις ή αναφορές προόδου εργασιών.  

• Η έγκριση ή δικαιολογημένη άρνηση άδειας.  

• Αίτημα για τεκμηρίωση απουσίας για λόγους υγείας με βάση τις ισχύουσες 

νομοθετικές διατάξεις.  

• Η ηθική ή και οικονομική επιβράβευση άριστης απόδοσης εργαζόμενου. Η παροχή 

εποικοδομητικών σχολίων σχετικά με την απόδοση της εργασίας. 
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Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος οι μορφές συμπεριφοράς βίας και  

παρενόχλησης μπορούν να λάβουν χώρα: 

(α) στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων 

και χώρων όπου ο εργαζόμενος παρέχει εργασία, λαμβάνει αμοιβή, κάνει 

διάλειμμα για ανάπαυση ή για φαγητό, σε χώρους ατομικής υγιεινής και φροντίδας 

και αποδυτηρίων 

(β) στις μετακινήσεις από και προς την εργασία, τις λοιπές μετακινήσεις, τα ταξίδια, 

την εκπαίδευση, καθώς και τις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την εργασία και 

(γ) κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνίας. 

 

5.2 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει ισότιμες ευκαιρίες απασχόλησης και δεν αποδέχεται 

οποιαδήποτε μορφή αθέμιτης διάκρισης σε οποιοδήποτε στάδιο της εργασιακής σχέσης, 

όπως ενδεικτικά κατά την προσέλκυση υποψηφίων, την πρόσληψη, την εκπαίδευση, τη 

μισθοδοσία και τις προαγωγές. 

Στο πλαίσιο αυτό απαγορεύεται κάθε μορφής άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου, 

φυλής, εθνότητας, εθνικής καταγωγής, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας, σεξουαλικού 

προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου ή άλλου νομικά προστατευόμενου 

χαρακτηριστικού. 

 

6. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

6.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι κάθε παρενόχληση που οδηγεί στη δημιουργία εκφοβιστικού, 

εχθρικού και προσβλητικού περιβάλλοντος, πολύ συχνά εκδηλώνεται σε εργασιακούς 

χώρους και έχει έντονες και αρνητικές συνέπειες, κυρίως για τα άτομα που αποτελούν 
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τους/τις άμεσους/ες αποδέκτες/τριές της, αλλά και για άτομα που εμμέσως εμπλέκονται 

σε σχετικά περιστατικά (π.χ. πρόσωπα που είναι μάρτυρες). Αναγνωρίζει επίσης ότι η βία 

και η παρενόχληση στην εργασία εντείνουν το εργασιακό άγχος και οδηγούν σε 

ψυχοκοινωνικούς κινδύνους.  

Εν όψει των ανωτέρω, η εταιρεία εκτιμά και διερευνά τους κινδύνους βίας και 

παρενόχλησης στην εργασία, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να 

προλαμβάνει την εμφάνιση τυχόν φαινομένων βίας και παρενόχλησης. Η εταιρεία, για τον 

σκοπό αυτό, επικαιροποιεί τη Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, ώστε να 

περιλαμβάνεται σε αυτή, η αξιολόγηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και δη των 

κινδύνων της βίας και παρενόχλησης. 

6.2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 

Η εταιρεία υιοθετεί τα ακόλουθα μέτρα και δεσμεύεται να εφαρμόζει τις κατωτέρω 

διοικητικές πρακτικές για την πρόληψη και τον έλεγχο των κινδύνων της βίας και 

παρενόχλησης: 

• Ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενους/ συνεργάτες της για τη διατήρηση 

εργασιακού κλίματος όπου ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η 

συνεργασία και η αλληλοβοήθεια είναι βασικές αξίες. 

• Παρέχουν στους εργαζομένους πληροφορίες σχετικές με τους πιθανούς 

κινδύνους βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο και με τα σχετικά 

μέτρα πρόληψης και προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 

και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του εργοδότη επί τέτοιων 

περιστατικών. 

• Εξασφαλίζει την ανοικτή επικοινωνία με τη Διοίκηση και τους άμεσα 

προϊσταμένους. 

• Καθιερώνει συγκεκριμένη διαδικασία διαχείρισης αναφορών/καταγγελιών. 

• Παραλαμβάνει, διερευνά και διαχειρίζεται κάθε καταγγελία ή σχετική αναφορά, 

επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και παρενόχληση, με εμπιστευτικότητα 

και με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 
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• Διασφαλίζει την ανεμπόδιστη παραλαβή, διερεύνηση και διαχείριση των 

καταγγελιών ή αναφορών αυτών. 

• Παρέχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή 

δικαστική αρχή, κατά την έρευνα τέτοιου είδους περιστατικών ή συμπεριφορών, 

εφόσον τους ζητηθεί από αυτές. 

• Καθοδηγεί και υποστηρίζει τα θύματα βίας και παρενόχλησης 

• Μεριμνά για την εκπαίδευση των εργαζομένων στις διαδικασίες διαχείρισης 

περιστατικών βίας. 

• Επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων. 

• Αναρτούν στον χώρο εργασίας και καθιστούν προσβάσιμη ενημέρωση για τις 

διαδικασίες που υφίστανται σε επίπεδο επιχείρησης για την καταγγελία και την 

αντιμετώπιση τέτοιων μορφών συμπεριφοράς. 

• Αξιολογεί σε τακτική βάση την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων 

προληπτικών μέτρων και των μέτρων αντιμετώπισης και αναθεωρεί 

/επικαιροποιεί την εκτίμηση των κινδύνων και των μέτρων. 

 

6.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

Η εταιρία ενθαρρύνει τους εργαζομένους της και κάθε τρίτο που συνδέεται καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο με αυτήν να καταγγέλλουν τα περιστατικά διακρίσεων, βίας και 

παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στα οποία τυγχάνει να είναι μάρτυρες.  

 

Κάθε εργαζόμενος δικαιούται:  

• Να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και ευγένεια 

 
• Να μην γίνεται αποδέκτης βίαιης συμπεριφοράς, παρενοχλήσεων, 

συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής και έμφυλης βίας, δυσμενών 

διακρίσεων και εκφοβισμού  
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• Να καταγγείλει οποιοδήποτε περιστατικό εκδήλωσης απαγορευμένης 

συμπεριφοράς στον χώρο της εργασίας (σύμφωνα με την παρούσα πολιτική, 

όπως αναλύεται κατωτέρω), χωρίς να θυματοποιηθεί ή να υποστεί οποιαδήποτε 

άλλη δυσμενή συνέπεια ή αντίποινο  

 

Κάθε θιγόμενο πρόσωπο απευθύνεται στον Γενικό Διευθυντή. Όλοι οι εργαζόμενοι 

γνωρίζουν το τηλέφωνο του Γενικού Διευθυντή και έχουν την δυνατότητα να τον καλέσουν 

ανά πάσα στιγμή. Ο Γενικός Διευθυντής προτρέπει τους εργαζόμενους να επικοινωνούν 

μαζί του. 

 

Κάθε εργαζόμενος υποχρεούται:  

• Να συμμορφώνεται με την παρούσα πολιτική. 

• Να ανακοινώνει άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό βίας και παρενόχλησης στον 

προϊστάμενο του. 

• Να συνεργάζεται σε περίπτωση διερεύνησης κάποιας καταγγελίας. 

• Να συμμετέχει σε δράσεις και προγράμματα εκπαίδευσης της εταιρείας σχετικά με 

περιστατικά βίας και παρενόχλησης. 

 

6.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Ο διευθυντής και οι προϊστάμενοι της εταιρείας οφείλουν: 

• Να μεριμνούν για την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής. 

• Να ενεργούν άμεσα όταν λαμβάνουν γνώση τυχόν εκδήλωσης μιας 

απαγορευμένης συμπεριφοράς. 

• Να ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους προκειμένου αυτοί να αναφέρουν τυχόν 

περιστατικά βίας και παρενόχλησης, τα οποία υπέστησαν οι ίδιοι ή υπέπεσαν στην 

αντίληψη τους. 
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• Να ενημερώνουν άμεσα την διοίκηση της εταιρείας για τυχών περιστατικά βίας ή 

παρενόχλησης που έλαβαν χώρα στον τομέα τους. 

6.5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ 

Η εταιρεία αποδεικνύοντας έμπρακτα την κοινωνική της ευθύνη απέναντι στο φαινόμενο 

της ενδοοικογενειακής βίας, υιοθετεί τα ακόλουθα μέτρα: 

• Προστασία της απασχόλησης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας με κάθε 

πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή. 

• Παροχή ειδικής άδειας ή ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας έπειτα από αίτημα του 

εργαζόμενου / συνεργάτη, θύματος ενδοοικογενειακής βίας, με σκοπό την 

υποστήριξή του στη διατήρηση της εργασίας και στην ομαλή του επανένταξη μετά 

από τέτοια περιστατικά, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή 

τέκνα με αναπηρίες ή σοβαρά νοσήματα. 

 

7.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 

 

7.1 ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ  

Εάν οποιοσδήποτε εργαζόμενος της εταιρίας ή τρίτος που συνδέεται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο με αυτήν πιστεύει ότι έχει υποστεί διακριτική μεταχείριση, βία ή κάθε μορφής 

παρενόχληση ή εάν έχει διαπιστώσει ότι μια τέτοια συμπεριφορά λαμβάνει χώρα στο 

περιβάλλον εργασίας, οφείλει να ακολουθήσει τα βήματα της Διαδικασίας Υποβολής 

Αναφορών για την καταγγελία του περιστατικού. 

Τα παράπονα, οι αναφορές και οι καταγγελίες για παρενόχληση ή βία τυγχάνουν άμεσου 

χειρισμού με σοβαρότητα και πλήρη εμπιστευτικότητα. Όλοι οι εργαζόμενοι/ες έχουν 

υποχρέωση πλήρους εχεμύθειας σε περίπτωση που καταθέτουν στοιχεία ως μέρος 

διερεύνησης καταγγελίας. Σχολιασμός εμπιστευτικών πληροφοριών ή/και διάδοση φημών 

δεν γίνεται ανεκτή.  
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Αρμόδιος για την συνολική διαχείριση των παραπόνων είναι ο Γενικός Διευθυντής. Τα 

θιγόμενα πρόσωπα μπορούν να απευθύνονται για κάθε ζήτημα παραβίασης της 

απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης στην εργασία, αμέσως στον Γενικό Διευθυντή, το 

προσωπικό τηλέφωνο του οποίου είναι ανηρτημένο στον χώρο διαλείμματος των 

εργαζομένων. Τα θιγόμενα πρόσωπα έχουν δικαίωμα να αποταθούν και στις αρμόδιες 

διοικητικές αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους (Επιθεώρηση Εργασίας και 

Συνήγορο του Πολίτη) καθώς και στις δικαστικές αρχές. 

Τα παράπονα/ αναφορές / καταγγελίες για ενέργειες βίας ή παρενόχλησης ή 

αντεκδίκησης που αποτελούν παράβαση της παρούσας πολιτικής, γίνονται δεκτά 

γραπτώς ή προφορικώς. 

Ο Γενικός Διευθυντής δεσμεύεται να παραλαμβάνει κάθε τέτοια καταγγελία, να την 

διαχειρίζεται άμεσα και με εχεμύθεια, να την διερευνά λεπτομερώς καθώς και να λαμβάνει 

άμεσα μέτρα για την προστασία του θιγόμενου προσώπου. Η ισχύουσα νομοθεσία 

σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων τηρείται 

απαρέγκλιτα. 

7.2 ΚΥΡΙΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 

Στάδιο 1/ Εκκίνηση της διερεύνησης της καταγγελίας: Όταν τα αρμόδια πρόσωπα 

λάβουν καταγγελία για περιστατικό βίας ή παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης, 

προβαίνουν στην ακόλουθη διαδικασία: 

➢ Καταγραφή της ημερομηνίας, ώρας και των γεγονότων του συμβάντος. 

➢ Εξακρίβωση των απόψεων του θιγόμενου προσώπου. 

➢ Επιβεβαίωση ότι το θιγόμενο πρόσωπο κατανοεί τις διαδικασίες της εταιρείας για 

την αντιμετώπιση της καταγγελίας. 

➢ Συζήτηση και συμφωνία με το θιγόμενο πρόσωπο για τα επόμενα βήματα 

διερεύνησης της καταγγελίας. 

➢ Σεβασμός στην επιλογή του θιγόμενου προσώπου. 

➢ Τήρηση ενός απόρρητου αρχείου όλων των συζητήσεων. 
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➢ Τήρηση της εμπιστευτικότητας και προστασία των Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα. 

➢ Ενημέρωση του θιγόμενου προσώπου 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 αρμοδιότητάς 

τους (Επιθεώρηση Εργασίας και Συνήγορο του Πολίτη) καθώς και στις δικαστικές 

αρχές, κατ’ επιλογή του. 

➢ Παροχή άμεσης προσοχής και υποστήριξης στο θιγόμενο πρόσωπο. Εάν 

χρειάζεται ιατρική και ψυχολογική αξιολόγηση και υποστήριξη θα πρέπει να 

παρέχεται άμεσα.  

Στάδιο 2/ Επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και εξέταση στοιχείων: Ακολούθως, 

τα αρμόδια πρόσωπα που διεξάγουν την έρευνα, συζητούν με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα 

και εξετάζουν τα σχετικά στοιχεία. Η έρευνα του περιστατικού διεξάγεται με εχεμύθεια κι 

αντικειμενικότητα. Ειδικότερα: 

➢ Συζητούν χωριστά με το θιγόμενο πρόσωπο και τον/την καταγγελλόμενο/η. 

➢ Συζητούν χωριστά με άλλα σχετικά τρίτα μέρη (π.χ. μάρτυρες περιστατικού βίας ή 

παρενόχλησης). 

➢ Εξετάζουν οπτικοακουστικό υλικό, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails), 

έγγραφα και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο για την εξέταση της καταγγελίας και 

για τη διαπίστωση των καταγγελλομένων. 

 

Στάδιο 3/ Αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων: Τα αρμόδια πρόσωπα που διεξάγουν την 

έρευνα, βάσει των ως άνω στοιχείων, κρίνουν επί της βασιμότητας της καταγγελίας. Στο 

πλαίσιο αυτό πρέπει να προσπαθήσουν να καταλάβουν τι έχει συμβεί και να 

διαπιστώσουν τα πραγματικά γεγονότα με όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό, αμερόληπτο 

και άμεσο τρόπο. 

Μετά την ως άνω αξιολόγηση, συντάσσουν έκθεση διερεύνησης της καταγγελίας, όπου 

περιγράφονται λεπτομερώς οι έρευνες, οι μαρτυρίες και τα ευρήματα, ενώ καταγράφεται 

το πόρισμα της έρευνας. 
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Το σχετικό πόρισμα, συνοδευόμενο από τις αντίστοιχες προτάσεις για τις περαιτέρω 

ενέργειες της εταιρείας, υποβάλλεται στον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας λαμβάνει την απόφαση σχετικά με το σχέδιο δράσης 

της εταιρείας (αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση, περαιτέρω 

ενέργειες προστασίας με ασφαλή και ενδεδειγμένο τρόπο, καταγγελία στις τοπικές αρχές, 

κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κλπ). 

Ειδικότερα: 

(α) Εάν από τη διεξαχθείσα έρευνα, δεν δύναται να στοιχειοθετηθεί η βασιμότητα της 

καταγγελίας, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο. Παρά ταύτα, είναι δυνατή η λήψη 

οργανωτικών μέτρων, σε επίπεδο εταιρείας, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης 

λειτουργίας της επιχείρησης και την επίτευξη εργασιακής ειρήνης. Το θιγόμενο πρόσωπο 

ενημερώνεται εκ νέου για τη δυνατότητά του να υποβάλει καταγγελία στις αρμόδιες 

διοικητικές αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους (Επιθεώρηση Εργασίας και 

Συνήγορο του Πολίτη) καθώς και στις δικαστικές αρχές, κατ’ επιλογή του. 

(β) Εάν από τη διεξαχθείσα έρευνα, στοιχειοθετείται η βασιμότητα της καταγγελίας, 

προκύπτει δηλαδή ότι έλαβε χώρα το καταγγελλόμενο περιστατικό βίας ή παρενόχλησης ή 

σεξουαλικής παρενόχλησης, ακολουθείται η προβλεπόμενη από την παρούσα πολιτική 

διαδικασία ως προς τον παρενοχλητή και λαμβάνονται τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα 

για την προστασία του θιγόμενου προσώπου. Η εταιρεία παρακολουθεί ότι οι συστάσεις 

και τα ληφθέντα εν γένει μέτρα εφαρμόζονται, ότι έχει σταματήσει η παρενοχλητική 

συμπεριφορά και ότι το θιγόμενο πρόσωπο είναι ικανοποιημένο με το αποτέλεσμα. Και σε 

αυτή την περίπτωση, το θιγόμενο πρόσωπο ενημερώνεται εκ νέου για τη δυνατότητά του 

να υποβάλει καταγγελία στις αρμόδιες διοικητικές αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς 

τους (Επιθεώρηση Εργασίας και Συνήγορο του Πολίτη) καθώς και στις δικαστικές αρχές, 

κατ’ επιλογή του. 

Η εταιρεία τηρεί απόρρητο αρχείο όλων των ενεργειών που έχουν γίνει για το χειρισμό της 

κάθε υπόθεσης, διαβεβαιώνει τα εμπλεκόμενα μέρη ότι όλα τα αρχεία σχετικά με το θέμα 

διατηρούνται εμπιστευτικά και διασφαλίζει ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται όσο το δυνατόν 
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γρηγορότερα και σε κάθε περίπτωση εντός εύλογου χρόνου από την υποβολή της 

καταγγελίας. 

7.3 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ  ΑΡΧΕΣ 

Σε περίπτωση υποβολής ιδιαίτερα σοβαρών αναφορών ή καταγγελιών, ο Γενικός 

Διευθυντής της εταιρείας, δύναται να αποφασίζει την υποβολή σχετικής αναφοράς στις 

αρμόδιες διοικητικές αρχές, ζητώντας τη συμβουλή τους. Η εταιρεία δεσμεύεται να 

ακολουθεί τις συμβουλές και να εφαρμόζει τα μέτρα που προτείνονται από τις ως άνω 

διοικητικές αρχές. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να κινηθεί δικαστική διαδικασία ή/και 

άλλες τυχόν νομικές διαδικασίες. 

7.4 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία δεσμεύεται ότι τηρεί την υποχρέωση απαγόρευσης 

αντιποίνων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4808/2021 και τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 

Συγκεκριμένα, 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 του θιγόμενου προσώπου, εφόσον συνιστά εκδικητική 

συμπεριφορά ή αντίμετρο κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 3896/2010, για 

περιστατικό βίας και παρενόχλησης. 

7.5 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΠΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ 

Όταν από τη διεξαχθείσα έρευνα προκύπτει ότι εργαζόμενος/η ή με άλλη σχέση 

απασχολούμενος/η, παραβίασε την απαγόρευση βίας και παρενόχλησης, η εταιρεία 

λαμβάνει τα απαραίτητα, πρόσφορα και ανάλογα μέτρα κατά περίπτωση σε βάρος του 

καταγγελλόμενου προσώπου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί 

παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:  
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(α) Τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής 

εργασίας του καταγγελλόμενου προσώπου.  

 

(β) Την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και την επιβολή των πειθαρχικών κυρώσεων, 

ανάλογα με την βαρύτητα του αδικήματος: 

• Προφορική ή έγγραφη παρατήρηση. 

• Επίπληξη 

• Πρόστιμο ως 25% επί του ημερομισθίου ή του 1/25 του μισθού. Τα πρόστιμα που 

παρακρατούνται από τους εργαζόμενους , κατατίθενται όπου ο νόμος ορίζει. 

• Υποχρεωτική αποχή από την εργασία μέχρι δέκα κατά ανώτατο όριο ημέρες για 

κάθε ημερολογιακό έτος για τον ίδιο μισθωτό. Στην διάρκεια της αποχής αυτής 

επέρχεται αναστολή και όχι διακοπή της σύμβασης εργασίας. Κατά της ποινής της 

υποχρεωτικής αποχής από την εργασία επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός 

πέντε ημερών από της κοινοποιήσεως αυτής στον εργαζόμενο ενώπιον της 

αρμόδιας Υπηρεσίας Κανονισμών του Υπουργείου Εργασίας, κατά το άρθρο 2 του 

Ν.Δ. 3789/57, όπως εκάστοτε ισχύει. Αυτή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. 

 

(γ) Καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας με το καταγγελλόμενο 

πρόσωπο, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 

281 ΑΚ. Επισημαίνεται ότι η καταγγελία μπορεί να λάβει χώρα ανεξάρτητα από την κίνηση 

ή μη της πειθαρχικής διαδικασίας. 

 

7.6 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Η υιοθέτηση της παρούσας πολιτικής ολοκληρώνεται με ενέργειες ενημέρωσης από την 

πλευρά της εταιρείας, με ανάρτηση στον χώρο εργασίας, στον πίνακα ανακοινώσεων της 

επιχείρησης και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης και με παράλληλη ενημέρωση των 

εργαζομένων. 
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Όλοι οι εργαζόμενοι με την πρόσληψη τους ενημερώνονται για την απαγόρευση χρήσης 

βίας και της παρενόχλησης, ενώ υπογράφουν σχετικό έντυπο: ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κωδ. εντύπου: INC01-4). 

 

ΑΡΧΕΙΑ 

 

Αρχείο Υπεύθυνος Τήρησης Διάρκεια Τήρησης 

   

   

 

 

4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

Ημερ. 

τροποποίησης 

Περιγραφή τροποποίησης σελίδα Ισχύουσα 

έκδοση 

    

    

 

 

5. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 

 

Ημερ. 

τροποποίησης 

Περιγραφή τροποποίησης Ισχύουσα 

έκδοση 

   

   

 


