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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ 

 

• Η MEGA HELLAS LOGISTICS A.E. τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που 

αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του Ν. 4808/2021 για την 

πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής 

παρενόχλησης. 

• 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. Η 

MEGA HELLAS LOGISTICS A.E. δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε 

εργαζομένου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι 

δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιαδήποτε μορφής από οποιοδήποτε 

πρόσωπο. 

• Η MEGA HELLAS LOGISTICS A.E. υιοθετεί μέτρα υποστήριξης και διευκολυνθεισών 

των εργαζόμενων γονέων, εργαζόμενων με αναπηρίες ή σοβαρά νοσήματα, την 

προστασία της μητρότητας, την ανέλιξη γυναικών στην ιεραρχία της επιχείρησης, την 

ισότητα γυναικείων και αντρικών αμοιβών και εν γένει τον σεβασμό στην 

διαφορετικότητα. 

• Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 4808/2021 

και την κατ’ εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα 

της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4808/2021. 

Α. Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία 

α) Εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία.   

1. Κίνδυνος βίας (σωματικής-ψυχολογικής-σεξουαλικής),  

2. Κίνδυνος παρενόχλησης (παραβατικής συμπεριφοράς με στόχο την προσβολή της 

αξιοπρέπειας προσώπου και την δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, 

ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης και 

περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλλου ή για άλλους λόγους διάκρισης),  

3. Εγγενής επικινδυνότητα που πηγάζει από την φύση της δραστηριότητας, την θέση 

εργασίας και κινδύνους που αφορούν ειδικές ομάδες εργαζομένων. 

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. 

1. Η MEGA HELLAS LOGISTICS A.E. υιοθετεί μηδενική ανοχή στα φαινόμενα βίας και 

παρενόχλησης 

 

 

 



 

 

2. Η MEGA HELLAS LOGISTICS A.E. δεσμεύεται να παρέχει στο προσωπικό ενημέρωση και 

πληροφορίες για τους κινδύνους και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας και τις δυνατότητες 

που δίνονται από τον νόμο σε περίπτωση τέτοιων περιστατικών. 

γ) Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού 

1. Συναντήσεις προσωπικού για συζήτηση- ενημέρωση σχετικών θεμάτων και έγκαιρη 

αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων 

2. Ενθάρρυνση συμμετοχής σε σεμινάρια σχετικά με την αναγνώριση και διαχείριση 

κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία 

3. Διατηρείται ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας με τον/ην αρμόδιο/α υποδοχής παραπόνων 

ή/και καταγγελιών. 

δ) Δικαιώματα και υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδότη. 

1. Δικαίωμα δικαστικής προστασίας 

2. Προσφυγή, καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας 

3. Αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη 

4. Καταγγελία εντός της επιχείρησης, διατηρώντας το δικαίωμα προσφυγής σε κάθε αρμόδια 

αρχή. 

ε) Πρόσωπο αναφοράς καθοδήγησης και ενημέρωσης εργαζομένων σχετικά με την πρόληψη 

και αντιμετώπιση βίας και παρενόχλησης στην εργασία. 

Πρόσωπο αναφοράς ορίζεται ο/η Υπεύθυνος/η Προσωπικού. Διασφαλίζεται η Προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων.  

Στοιχεία αρμόδιων διοικητικών αρχών: 

Επιθεώρηση Εργασίας Ελευσίνας, Κοντούλη 1, Ελευσίνα τηλ. 2105549297 

Συνήγορος του Πολίτη, Χαλκοκονδύλη 17, Αθήνα, τηλ. 2131306600 

Τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών ΣΕΠΕ 1555 

Γραμμή άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων έμφυλης 

βίας Γραμμή SOS 15900 

στ) προστασία απασχόλησης και υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, 

με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή. 

1.Προστασία απασχόλησης 

2. παροχή ειδικής άδειας ή ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας 

 

 



 

 

Β. Διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών 

α) δίαυλοι επικοινωνίας-αρμόδια πρόσωπα 

Ορίζεται αρμόδιο άτομο ο/η Υπεύθυνος/η Προσωπικού και σε απουσία αυτού/ης ο 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος. Το αρμόδιο άτομο δέχεται καταγγελίες και ενημερώνει 

για την δυνατότητα καταγγελίας στις αρμόδιες διοικητικές αρχές. 

β) Έρευνα και εξέταση καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία εμπιστευτικότητας και 

προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων. 

Το αρμόδιο άτομο επικοινωνίας και ο εργοδότης δεσμεύονται να παραλαμβάνουν, να 

διερευνούν και να διαχειρίζονται άμεσα κάθε καταγγελία, να εξετάζουν τα καταγγελλόμενα 

με αμεροληψία και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να λαμβάνουν άμεσα μέτρα 

για την προστασία του θιγόμενου. 

γ) Απαγόρευση αντίποινων σε βάρος του θιγόμενου 

Η MEGA HELLAS LOGISTICS A.E. δεσμεύεται ότι τηρεί την υποχρέωση απαγόρευσης 

αντίποινων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4808/2021 και με τις διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας. 

δ) συνέπειες επί διαπίστωσης παραβιάσεων 

Σε περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης η MEGA HELLAS 

LOGISTICS A.E. εφαρμόζει την παρ. 2 του άρθρου 12 και το άρθρο 4 του Ν. 4808/2021, βάσει 

του οποίου λαμβάνει όλα τα πρόσφορα και ανάλογα μέτρα κατά περίπτωση σε βάρος του 

καταγγελλόμενου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο 

περιστατικό ή συμπεριφορά. Τα μέτρα δύναται να περιλαμβάνουν σύσταση συμμόρφωσης, 

αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου, τρόπου παροχής εργασίας ή καταγγελία στης σχέσης 

απασχόλησης ή συνεργασίας, με την επιφύλαξη απασχόλησης κατάχρησης του δικαιώματος 

του άρθρου 281 ΑΚ. 

ε) Συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί 

Το αρμόδιο άτομο και ο εργοδότης συνεργάζονται με κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή 

δικαστική αρχή, κατόπιν αιτήματος από το θιγόμενο πρόσωπο, στην παροχή στοιχείων ή 

πληροφοριών και δεσμεύονται να παρέχουν συνδρομή και πρόσβαση στα στοιχεία (παρ.1 

άρθρου 5 Ν. 4808/2021. Προς τον σκοπό αυτό, όποια στοιχεία συγκεντρώνουν, σε κάθε 

μορφή, διατηρούνται σε σχετικό φάκελο τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 4629/2019 (Α 

137) 

 

 

Για την MEGA HELLAS LOGISTICS A.E. 

Στυλιανός Ξενάκης 


