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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

1. ΣΚΟΠΟΣ 

 

Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων βάσει προσωπικών 

χαρακτηριστικών και επιλογών καθώς και κάθε βίας και παρενόχλησης που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της 

εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν, είτε προκύπτει από αυτήν. 

 

 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Διοίκηση και μέλη της ΑΤΛΑΝΤΑ" ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΔΙΑΝΟΜΑΙ Α.Ε. («Εταιρεία»), εργαζόμενοι με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας, παρέχοντες υπηρεσίες με συμβάσεις εμμίσθου εντολής, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, 

απασχολούμενοι μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, πρακτικώς ασκούμενοι και μαθητευόμενοι, εργαζόμενοι 

των οποίων η σχέση εργασίας με την Εταιρεία έχει λήξει, υποψήφιοι εργαζόμενοι, άλλα άτομα που 

συναλλάσσονται ή συνεργάζονται με την Εταιρεία. 

 

 3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Η Εταιρεία εδρεύει σε κεντρική λεωφόρο στην Παιανία Αττικής  σε ακίνητο, όπου στεγάζονται τα γραφεία και οι 

αποθήκες της. Επίσης διατηρεί υποκατάστημα στη Ν.Ραιδεστό Θεσσαλονίκης όπου στεγάζονται αποθήκες και 

γραφεία της, καθώς και υποκαταστήματα σε άλλες περιοχές της Ελλάδος,. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι 

εργάζονται σε διακριτά γραφεία με διαχωριστικά και σε κάθε περίπτωση υπάρχουν άπλετες αποστάσεις μεταξύ 

των γραφείων και κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκλείεται η άμεση συγχρώτιση των εργαζομένων που θα μπορούσε 

εν δυνάμει να οδηγήσει σε απαγορευμένες συμπεριφορές. Ως προς την ποσόστωση στους εργαζόμενους/ες, 

υπάρχει σχεδόν ίση κατανομή μεταξύ των δύο φύλλων στα γραφεία, υφίσταται σχεδόν ενιαίο ωράριο 

απασχόλησης και το σύνολο του προσωπικού αναχωρεί τις απογευματινές ώρες, εκτός από την απογευματινή 

βάρδια που παραμένει στο τμήμα αποθήκης, σύμφωνα και με το ωράριο που αποτυπώνεται στον Πίνακα 

Προσωπικού. Κανείς/μία εργαζόμενος/η δεν παραμένει μόνος του στα γραφεία της Εταιρείας μετά το πέρας της 

εργασίας. Οι παράγοντες αυτοί αλλά και η γενικότερη στάση της Εταιρείας ως προς τα θέματα ασφάλειας, 

καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την εμφάνιση απαγορευμένων συμπεριφορών.  
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  4. ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

Η Εταιρεία εκφράζει τη δέσμευσή της για την αντιμετώπιση και την εξάλειψη των διακρίσεων, της βίας και της 

παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, με σκοπό την εξασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου κυριαρχεί 

ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δεν επιτρέπονται διακρίσεις βάσει των προσωπικών 

χαρακτηριστικών και των επιλογών. 

 

Ρητά και κατηγορηματικά δηλώνεται ότι απαγορεύονται αυστηρά κάθε μορφής διάκριση, βία και παρενόχληση 

που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτή είτε προκύπτει από αυτή. 

 

Η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα επίπεδα δεοντολογίας και σύμφωνα με τους εκάστοτε κείμενους 

νόμους και τους κανονισμούς. Η ακεραιότητα της συμπεριφοράς των εργαζομένων θεωρείται εξέχουσας 

σημασίας για τις επιχειρηματικές ενέργειες της Εταιρείας. Οι διευθυντές κάθε επιπέδου είναι υπεύθυνοι για την 

εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων από πλευράς των υφισταμένων εργαζομένων τους. Η Εταιρεία δεν πρόκειται 

να επιδιώξει ή να αποδεχτεί οποιοδήποτε επιχειρηματικό της πλεονέκτημα που ενέχει ανήθικη συμπεριφορά. Η 

Εταιρεία αρκετά χρόνια πριν έχει θέσει σε εφαρμογή παρόμοιες πολιτικές ενάντια στην βία, την παρενόχληση 

και τις διακρίσεις σε όλο το προσωπικό της. 

  

 5. ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

 

Οι εργαζόμενοι οφείλουν να συμπεριφέρονται ευπρεπώς προς κάθε προϊστάμενο, υφιστάμενο, συνάδελφο ή 

τρίτο ερχόμενο σε άμεση επαφή μαζί τους για υποθέσεις της εταιρείας. Η Εταιρεία οφείλει να διατηρεί ένα 

εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο οι εργαζόμενοι θα συμπεριφέρονται μεταξύ τους με σεβασμό. Σύμφωνα με 

αυτό, απαγορεύονται αυστηρά συμπεριφορές που συνιστούν ή που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακρίσεις 

που βασίζονται στο φύλο (σεξουαλικής ή μη  φύσεως), στη φυλή, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, 

την ηλικία, την υγεία, τη σεξουαλική προτίμηση ή σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της προσωπικότητας που 

προστατεύεται από το νόμο. Η διάκριση ή παρενόχληση δεν είναι αναγκαίο να ενέχει και πρόθεση προσβολής. 

Κατά συνέπεια, η ανάρμοστη συμπεριφορά που μπορεί να εμπεριέχει ένα αστείο, ένα πείραγμα ή μία 
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φιλοφρόνηση δυνατόν να οδηγήσει ή να συμβάλλει σε κάποια διάκριση ή παρενόχληση η οποία απαγορεύεται. 

  

Ως απαγορευμένες συμπεριφορές αναφέρονται ενδεικτικά: εθνικιστικά ή ρατσιστικά υπονοούμενα, απειλητικές 

ή προκλητικές ενέργειες κατά κάποιου ατόμου εξαιτίας του φύλου του ή της σεξουαλικής προτίμησής του, η 

ανάρτηση ή διανομή υποτιμητικών γραπτών ή γραφικών σημειωμάτων με στόχο το φύλο ή τη θρησκεία ατόμου, 

η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (περιλαμβανομένου του Internet) ή του συστήματος e-mail για τη προβολή 

ή τη διανομή ρατσιστικού ή σεξουαλικού προσβλητικού υλικού, καθώς και η χρήση του οικιακού ηλεκτρονικού 

υπολογιστή κάποιου εργαζόμενου για την αποστολή ρατσιστικών ή σεξουαλικών μηνυμάτων σε κάποιον άλλο 

υπάλληλο στο γραφείο.  

 

Σεξουαλική Παρενόχληση. Η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί έναν ειδικό τύπο διάκρισης. Η σεξουαλική 

παρενόχληση περιλαμβάνει μη αποδεκτές ενέργειες σεξουαλικής εκμετάλλευσης, απαιτήσεις για σεξουαλικές 

πράξεις και άλλες λεκτικές ή σωματικές συμπεριφορές σεξουαλικής φύσης που δεν είναι ευπρόσδεκτες: 

Όλα τα ανωτέρω απαγορεύονται όταν: η αποδοχή μιας τέτοιας συμπεριφοράς αποτελεί είτε ρητό είτε σιωπηρό 

όρο ή προϋπόθεση για πρόσληψη, η αποδοχή ή η απόρριψη μιας τέτοιας συμπεριφοράς χρησιμοποιείται ως 

βάση για την απόφαση πρόσληψης που επηρεάζει κάποιο άτομο ή μια τέτοια συμπεριφορά επηρεάζει την 

επίδοση ενός ατόμου στην εργασία ή δημιουργεί ένα προκλητικό, εχθρικό ή προσβλητικό εργασιακό περιβάλλον.  

 

Επιπρόσθετοι σχετικοί κανόνες εφαρμόζονται σε άτομα με διευθυντικές θέσεις στην Εταιρεία. Άτομο που κατέχει 

ανάλογη θέση απαγορεύεται να:  

απειλήσει ή να επιβάλλει την άποψη ότι η αποδοχή ή η απόρριψη μίας σεξουαλικής απαίτησης μπορεί να 

επηρεάσει  οποιαδήποτε απόφαση που αφορά τη θέση εργαζόμενου, την επίδοσή του, την κρίση, την προαγωγή, 

τις αμοιβές, την εξέλιξη ή τις πειθαρχικές κυρώσεις και απολύσεις ή οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή όρο της 

απασχόλησής του,  ή ότι δύναται να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση πρόσληψης κάποιου ατόμου σε τέτοια βάση.  

 

Απαγορεύονται γενικώς συμπεριφορές που αποτελούν, ή μπορεί να οδηγήσουν σε σεξουαλική παρενόχληση. 

Ως τέτοιες απαγορευμένες συμπεριφορές αναφέρονται ενδεικτικά: μη ευπρόσδεκτο φλερτ, απαιτήσεις ή 

προτάσεις, ανάρμοστες χειρονομίες έναντι κάποιου ατόμου, σχόλια για το σώμα και την εμφάνιση κάποιου 

ατόμου, σεξουαλικές υποτιμητικές εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή κάποιου ατόμου και η 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (περιλαμβανομένων του Ιnternet και του e-mail) για την εμφάνιση ή διανομή 
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εικόνων, μηνυμάτων ή cartoons με σεξουαλικό περιεχόμενο, οι απειλές λεκτικές ή με χειρονομίες, οι βρισιές 

δημόσια ή κατ' ιδίαν, η υποτίμηση ή γελοιοποίηση ενός ατόμου ή των ικανοτήτων του, είτε κατ' ιδίαν είτε μπροστά 

σε άλλους, τα ξεσπάσματα θυμού εναντίον κάποιου, η άσκηση επίμονης ή αδικαιολόγητης κριτικής, ο 

αποκλεισμός από κοινωνικές εκδηλώσεις, συναντήσεις ομάδων εργασίας, συζητήσεις και συλλογικές αποφάσεις 

ή σχεδιασμό, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, τα προσβλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα, επιστολές και τηλεφωνήματα. 

 

Αν κάποιος εργαζόμενος πιστεύει ότι έχει υποστεί μια απαγορευμένη συμπεριφορά ή παρενόχληση, θα πρέπει 

να αναφέρει τα σχετικά περιστατικά αμέσως στον προϊστάμενό του ή στον προϊστάμενο του  προϊσταμένου του, 

εφόσον τούτο είναι αναγκαίο (παραβλέποντας την ιεραρχική αλυσίδα). 

 

 6. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

 

Ως διακρίσεις νοούνται οι διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής 

προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων, 

αναπηρίας ή κατάστασης υγείας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού 

 

 7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

 

Η Εταιρεία δεσμεύεται να παραλαμβάνει, να διερευνά και να διαχειρίζεται κάθε σχετική καταγγελία, 

επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στις διακρίσεις, τη βία και την παρενόχληση, με εμπιστευτικότητα και σεβασμό 

στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεσμεύεται επίσης να μην παρεμποδίζει την παραλαβή, τη διερεύνηση και τη 

διαχείριση των καταγγελιών αυτών. 

 

Η Εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική 

αρχή, κατά την έρευνα κάθε περιστατικού βίας και παρενόχλησης. Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο θίγεται από 

περιστατικό βίας και παρενόχλησης κατά την εργασία ή ακόμη και αν η σύμβαση ή η σχέση εργασίας στο πλαίσιο 

της οποίας εκδηλώθηκε το περιστατικό ή η συμπεριφορά έχει λήξει, το πρόσωπο αυτό διατηρεί α) δικαίωμα 

δικαστικής προστασίας β) προσφυγής, υποβολής καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφοράς 

στην Επιθεώρηση Εργασίας γ) αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη και δ) καταγγελία εντός της επιχείρησης 

σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών. Σε κάθε περίπτωση, το θιγόμενο πρόσωπο διατηρεί 
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κάθε δικαίωμά του να προσφύγει σε κάθε αρμόδια αρχή. Η τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών του ΣΕΠΕ είναι 

1555 και για την υπηρεσία άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων έμφυλης 

βίας είναι 15900. 

 

Για τους εργαζόμενους και τους καθ' οιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με την Εταιρεία που παραβαίνουν τις 

υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από την παρούσα Πολιτική, λαμβάνονται τα απαραίτητα πρόσφορα και 

ανάλογα μέτρα, κατά περίπτωση, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή 

συμπεριφορά. 

 

Με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων, της βίας και της παρενόχλησης, η Εταιρεία έχει δημιουργήσει 

έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό υποβολής, διαχείρισης και διερεύνησης αναφορών, με την εγκατάσταση ειδικών 

διαύλων υποβολής αναφορών και τη δημιουργία ενός πλέγματος Πολιτικών και Διαδικασιών.  

 

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας για κάθε αίτημα ή παράπονο που επιθυμούν να υποβάλουν, οφείλουν να 

απευθύνονται στον άμεσα προϊστάμενο τους, ο οποίος έχει και την ευθύνη χειρισμού του θέματος. Στην 

περίπτωση που κρίνει σκόπιμο ο ως άνω άμεσα προϊστάμενος, έχει βάσει κανονισμού το δικαίωμα να 

συνεργαστεί με τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και με τον Γενικό Διευθυντή προς επίλυση του 

υποβληθέντος αιτήματος ή παραπόνου. 

 

Η άμεση αναφορά από την πλευρά του εργαζόμενου, είναι πολύ σημαντική ώστε η Εταιρεία να αναλάβει δράση 

για να σταματήσει τη συμπεριφορά πριν επαναληφθεί. Όλες οι αναφορές θα εξετάζονται αμέσως, με περαιτέρω 

έρευνα που θα διενεργείται εφόσον χρειάζεται για να επιβεβαιωθούν τα σχετικά γεγονότα. 

 

Οποιοσδήποτε εργαζόμενος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποδειχτεί ότι έχει παραβιάσει 

αυτή την πολιτική θα υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις, μη εξαιρούμενου του μέτρου της απόλυσης. Τα άτομα 

που παραβιάζουν αυτή την πολιτική μπορεί να διωχθούν εκτός των άλλων με νομικές ή οικονομικές κυρώσεις.  
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 8. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΕΚΔΙΚΗΣΗΣ 

 

Απαγορεύονται οι απειλές ή πράξεις αντεκδίκησης κατά ενός ατόμου που με καλή πίστη αναφέρει ανάρμοστες 

συμπεριφορές που απαγορεύονται από την παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος 

αντιληφθεί ότι υποβάλλεται σε αντίποινα λόγω μιας ανάλογης αναφοράς του, θα πρέπει να αναφέρει το γεγονός, 

όπως περιγράφεται παραπάνω. Η Εταιρεία δεν πρόκειται να αντεκδικηθεί οποιονδήποτε εργαζόμενο που με 

καλή  πίστη ανέφερε τις υποψίες του ή έκανε αναφορά για πιθανή παραβίαση της Πολιτικής αυτής. Δεν θα 

απολύσει, αποπέμψει ή κάνει διακρίσεις ενάντια σε εργαζόμενο, επειδή αυτός ο εργαζόμενος με καλή πίστη 

ανέφερε ή έδωσε πληροφορίες που αφορούσαν πιθανή παραβίαση της Πολιτικής αυτής.  

 

9. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Όλοι οι εργαζόμενοι και οι καθ' οιονδήποτε τρόπο συνδεόμενοι με την Εταιρεία οφείλουν να συμμορφωθούν με 

αυτή την πολιτική. 

 

Η πολιτική ισχύει τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και σε χώρους που σχετίζονται με εταιρικές συναντήσεις, 

συνέδρια και εκδηλώσεις συνδεόμενες με την εργασία, είτε στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας είτε εκτός, είτε με 

φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά ή τηλεφωνικά. 

 

Η Εταιρεία, εντός των πλαισίων των δυνατοτήτων της, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο και προβαίνει σε κάθε 

εύλογη προσαρμογή των συνθηκών εργασίας για την προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη 

εργαζομένων - θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. 

 

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το προσωπικό, 

χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα (πχ. έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό κτλ) για την καταπολέμηση της βίας και 

της παρενόχλησης, διασφαλίζοντας ότι όλοι γνωρίζουν την πολιτική και τις διαδικασίες της Εταιρείας απέναντι 

στα περιστατικά βίας και παρενόχλησης και γνωρίζουν που μπορούν να απευθυνθούν σε περίπτωση βίας ή 

παρενόχλησης. 
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 10. ΑΝΑΦΟΡΑ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 

 

Εάν οποιοσδήποτε εργαζόμενος της Εταιρείας 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. Η Εταιρεία έχει δημιουργήσει τους κατάλληλους 

μηχανισμούς για τη διεξαγωγή μιας δίκαιης, έγκαιρης, διεξοδικής και αντικειμενικής έρευνας, ακολουθώντας τις 

Διαδικασίες Διαχείρισης και Εσωτερικής Διερεύνησης Αναφορών. Επίσης, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα 

μέτρα, ώστε να διασφαλισθεί η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών, εργαζομένων ή τρίτων, σύμφωνα 

με τη Διαδικασία Εσωτερικής Διερεύνησης Αναφορών. Η Εταιρεία αντιμετωπίζει με απόλυτη εχεμύθεια και 

διακριτικότητα τη διαχείριση όλων των περιστατικών καταγγελίας διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης. 

 

Τα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αναφορές θα ενημερώνονται για την παραλαβή της αναφοράς και ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα για την πορεία της εξέτασης της αναφοράς τους, σύμφωνα με τη Διαδικασία Διαχείρισης 

Αναφορών. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η Εταιρεία θα επικοινωνήσει τα αποτελέσματα της έρευνας μόλις 

αυτό είναι πρακτικά εφικτό και κατάλληλο. 

 

Εάν οποιοσδήποτε εργαζόμενος της Εταιρείας ή τρίτος που συνδέεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με αυτήν θεωρεί 

ότι έχει υποστεί συμπεριφορές αντεκδίκησης εξαιτίας της υποβολής καταγγελίας ή της παροχής βοήθειας στη 

διαδικασία διερεύνησης περιστατικών διάκρισης, βίας ή/και παρενόχλησης, οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία 

που περιγράφεται στην Πολιτική Αναφορών της Εταιρείας για την αναφορά του εν λόγω περιστατικού 

αντεκδίκησης αμέσως. 

 

Οι καταγγελίες για συμπεριφορές που αποτελούν παράβαση αυτής της πολιτικής, θα γίνονται δεκτές γραπτώς, 

επώνυμα ή ανώνυμα, βάσει της πολιτικής αναφορών και θα διερευνώνται άμεσα και διεξοδικά. 

 

Για τη διατήρηση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας και της ακεραιότητας των ερευνών, η Εταιρεία μπορεί, 

μεταξύ άλλων, να μετακινεί εργαζομένους ή να τροποποιεί το ωράριο εργασίας τους, εν αναμονή του 

αποτελέσματος της έρευνας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η μερική ή ολική πρόσβαση σε κτίρια ή/και 

εγκαταστάσεις μπορεί να μην επιτρέπεται. 
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Η Εταιρεία, διά των αρμοδίων οργάνων της, συνεργάζεται 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 δεσμεύεται να παρέχει συνδρομή και 

πρόσβαση στα στοιχεία, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. 

 

Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας δείξει ότι έλαβε χώρα περιστατικό μεταχείρισης διακρίσεων, βίας, παρενόχλησης 

ή αντεκδίκησης, η Εταιρεία θα προβαίνει εις βάρος του παραβάτη στις κατάλληλες διορθωτικές, πειθαρχικές 

ή/και άλλες ενέργειες. 

 

Οι ενέργειες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): (α) πειθαρχικές κυρώσεις, (β) 

αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής της εργασίας, (γ) καταγγελία σύμβασης εργασίας ή σύμβασης 

συνεργασίας, (δ) δικαστικές ενέργειες. 

 

Σε κάθε περίπτωση, ο παραβάτης ενδέχεται να υπέχει και ποινικής ή αστικής φύσεως ευθύνη, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

 

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται παράλληλα με την κείμενη γενική νομοθεσία για την προστασία της 

προσωπικότητας του εργαζομένου και δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά του σε επίπεδο αστικής και ποινικής 

νομοθεσίας, αλλά και τα δικαιώματα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας Ελεγκτικής Αρχής. 

 

 11. ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 

 

Καταγγελίες οι οποίες αποδεικνύεται ότι είναι καταφανώς κακόβουλες θα θεωρούνται απαράδεκτες και θα 

ερευνώνται περαιτέρω κατά την κρίση της Εταιρείας, τόσο ως προς τα κίνητρα, όσο και ως προς τους 

εμπλεκομένους, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο. 

 

 12. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

Όλα τα ερωτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση ή την ερμηνεία αυτής της πολιτικής, θα πρέπει να 
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υποβάλλονται στον/ην Διευθυντή/τρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας, ο/η οποίος/α ορίζεται ως αρμόδιο 

πρόσωπο (Πρόσωπο Αναφοράς) για την ενημέρωση και τη συμβουλευτική καθοδήγηση του προσωπικού καθώς 

και για τα ζητήματα που αφορούν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στους 

χώρους εργασίας. 
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