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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ 

«IN VITRO LABS ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1.- Εισαγωγή 

2.- Ορισμοί 

3.- Πεδίο εφαρμογής 

4.- Σκοπός 

5.- Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία  

6.- Διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών 

 

1.- Εισαγωγή 

Η ΙN VITRO LABS ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, που εδρεύει στο 

Περιστέρι (οδός Λεβέντη , αρ. 9), με ΑΦΜ 997474081 (στο εξής «Εταιρία») 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. 

 

2.- Ορισμοί 

«ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ»: 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»: οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή 

αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη 
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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»: 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, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς 

και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό 

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

προσώπου. 

 

3.- Πεδίο εφαρμογής 

Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρ. 9 και 10 του Ν. 

4808/2021 και την κατ' εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και 

καταλαμβάνει τα πρόσωπα του άρ. 3 § 1 του Ν. 4808/2021, ήτοι όλους όσοι 

είχαν, έχουν, επιθυμούν ή πρόκειται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην 

Εταιρία, ανεξαρτήτως του συμβατικού τους δεσμού.  

Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής οι μορφές 

συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης μπορούν να λαμβάνουν χώρα ιδίως: 

- στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών 

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

κάνει διάλειμμα ιδίως, για ανάπαυση ή για φαγητό, σε χώρους ατομικής 

υγιεινής και φροντίδας, αποδυτηρίων ή καταλυμάτων που παρέχει ο 

εργοδότης, 

- 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 
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- κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνίας. 

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τις λοιπές Πολιτικές 

και οδηγίες της Εταιρίας προς τους εργαζόμενους/ συνεργάτες της. 

 

4.- Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής 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. H Εταιρία δηλώνει ότι αναγνωρίζει και 

σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς 

βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, 

οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο. 

 

5.- Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην 

εργασία 

α) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η Εταιρία προβαίνει σε εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης 

στην εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εγγενή επικινδυνότητα που πηγάζει 

από τη φύση της δραστηριότητας, τη θέση εργασίας, παράγοντες όπως το φύλο 

κι η ηλικία ή άλλα χαρακτηριστικά που αποτελούν λόγους διάκρισης, καθώς 

και κινδύνους που αφορούν ειδικές ομάδες εργαζομένων (π.χ. 

νεοπροσληφθέντες, νυχτερινοί εργαζόμενοι). 

β) ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ή ΜΟΡΦΩΝ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
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Η Εταιρία επιδεικνύει μηδενική ανοχή στη βία και παρενόχληση, 

λειτουργώντας με εμπιστευτικότητα και σεβόμενη την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

Αναλυτικότερα, η Εταιρία: 

- ενθαρρύνει τη διατήρηση εργασιακού κλίματος, όπου ο σεβασμός στην 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια είναι βασικές 

αξίες, 

- τηρεί διαδικασία διαχείρισης αναφορών/καταγγελιών, 

- προβαίνει σε δράσεις για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε 

υγιή πρότυπα συμπεριφοράς, για την υποστήριξη των θυμάτων βίας και 

παρενόχλησης και την επανένταξη θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας στο χώρο 

εργασίας, 

- λαμβάνει μέτρα τεχνικού χαρακτήρα στις εγκαταστάσεις της για την 

πρόληψη κινδύνων, όπως επαρκής φωτισμός των χώρων, 

- εκπαιδεύει το προσωπικό της στις διαδικασίες διαχείρισης 

περιστατικών βίας, 

 - αξιολογεί και επικαιροποιεί τα σχετικά προληπτικά μέτρα και τα 

μέτρα αντιμετώπισης. 

γ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η Εταιρία προβαίνει σε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

του προσωπικού σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους βίας και παρενόχλησης 

στον εργασιακό χώρο και τα σχετικά μέτρα πρόληψης και προστασίας επί 

τέτοιων περιστατικών. Στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης του προσωπικού 

οργανώνονται στοχευμένες συναντήσεις για τη συζήτηση σχετικών θεμάτων 

και την έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων. Επιπροσθέτως, 

ενθαρρύνεται η συμμετοχή των στελεχών της διοίκησης και εκπροσώπων των 

εργαζομένων σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την αναγνώριση και 

διαχείριση κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία. 
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δ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΟΝ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Ή ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Κάθε θιγόμενο πρόσωπο από περιστατικό βίας ή παρενόχλησης κατά 

την πρόσβαση στην απασχόληση, κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης ή 

ακόμη και αν η σύμβαση ή σχέση εργασίας στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι 

εκδηλώθηκε το περιστατικό ή η συμπεριφορά έχει λήξει, έχει τα κάτωθι 

δικαιώματα:  

- δικαστική προστασία,  

- προσφυγή, υποβολή καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια 

εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας στο πλαίσιο των κατά νόμο 

αρμοδιοτήτων της,  

-  αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη στο πλαίσιο των κατά νόμο 

αρμοδιοτήτων του και  

- καταγγελία εντός τη επιχείρησης, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση το 

δικαίωμα προσφυγής σε κάθε αρμόδια αρχή. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ  

Γραμμή Συνηγόρου του Πολίτη: 213 13 06 600 (e-mail: press@sinigoros.gr), 

Γραμμή Επιθεώρησης Εργασίας: 1555 (e-mail: helpdesk@sepenet.gr) και 

Γραμμή SOS 15900 για άμεση ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική 

γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας. 

(Ως προς τη διαδικασία αναφοράς ή καταγγελίας περιστατικών βίας ή 

παρενόχλησης βλ. Κεφάλαιο 6 παρούσας Πολιτικής.) 

ε) ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ («ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ») ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 
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ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

H Εταιρία ορίζει ως πρόσωπο αναφοράς («σύνδεσμο») εντός της 

επιχείρησης, αρμόδιο για να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους 

για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην 

εργασία, ανεξαρτήτως εάν του απευθύνονται με αφορμή περιστατικό ή 

καταγγελία για περιστατικό βίας και παρενόχλησης, την κ.Αθανασοπούλου 

Σοφία , στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι εργαζόμενοι για τα σχετικά 

θέματα (τηλέφωνο 6980721356 και ηλεκτρονική διεύθυνση 

mobbinginvitrolabs@gmail.com). Το πρόσωπο αναφοράς δεσμεύεται με 

Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Εχεμύθειας αναφορικά με τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που δύνανται να περιέλθουν σε γνώση του κατά την 

ενάσκηση των εν λόγω καθηκόντων του. 

στ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΟ 

ΔΥΝΑΤΟΝ, ΜΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΜΕΣΟ Η ΕΥΛΟΓΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

H Εταιρία διασφαλίζει την προστασία της απασχόλησης και την 

υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, 

με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή, όπως ενδεικτικά με ευέλικτες 

ρυθμίσεις εργασίας έπειτα από αίτημα εργαζομένου θύματος 

ενδοοικογενειακής βίας. 

 

6.- Διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών 

α) ΔΙΑΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Η Εταιρία εγγυάται ασφαλείς και εύκολα προσβάσιμους διαύλους 

επικοινωνίας για την υποδοχή και εξέταση των καταγγελιών και την 

ενημέρωση των καταγγελλόντων και διευκολύνει τις σχετικές διαδικασίες. 

Ειδικότερα, αρμόδιο πρόσωπο που θα υποδέχεται, θε εξετάζει και θα 

διαχειρίζεται τις καταγγελίες ή τα παράπονα των θιγόμενων προσώπων για 



ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΑΦΜ 997474081 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Αρ ΓΕΜΗ 122245501000 
Λεβέντη 9 Περιστέρι 12132  

210-5789960  info@invitrolabs.gr  www.invitrolabs.gr 

 Σελίδα 7 από 8 Α.0/01.09.2022 

συμπεριφορές βίας ή παρενόχλησης ορίζεται η κυρία Αθανασοπούλου Σοφία. 

Η σχετική επικοινωνία θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

mobbinginvitrolabs@gmail.com. Σε κάθε περίπτωση το θιγόμενο πρόσωπο, θα 

ενημερώνεται, σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας που ακολουθείται εντός 

της Εταιρίας, για τη δυνατότητά του να υποβάλει επιπλέον 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) ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΕ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Η παραλαβή, έρευνα και διαχείριση των καταγγελιών διεξάγεται άμεσα 

και με αμεροληψία, με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και 

διασφαλίζοντας την προστασία της εμπιστευτικότητας και των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα των θυμάτων και των καταγγελλόμενων. 

γ) ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Η Εταιρία δεσμεύεται ότι τηρεί την υποχρέωση απαγόρευσης 

αντιποίνων, σύμφωνα με το άρ. 13 του Ν. 4808/2021 και τις διατάξεις της 

εργατικής νομοθεσίας. 

δ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΠΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ 

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης, η Εταιρία λαμβάνει τα κατά 

περίπτωση απαραίτητα, πρόσφορα και ανάλογα μέτρα σε βάρος του 

καταγγελλόμενου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί 

παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν 

ενδεικτικά τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή θέσης, αλλαγή ωραρίου, 

αλλαγή τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή και την καταγγελία της σχέσης 

απασχόλησης ή συνεργασίας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της 

κατάχρησης δικαιώματος του άρ. 281 ΑΚ. 
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ε) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΕ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ 

Η Εταιρία και κάθε αρμόδιο πρόσωπο για την υποδοχή και διαχείριση 

καταγγελιών, δεσμεύονται ότι θα συνεργάζονται 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 και πληροφοριών και θα παρέχουν 

πρόσβαση στους σχετικούς φακέλους που τηρούν, σύμφωνα πάντα με όσα 

ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4624/2019.- 

 

 

 


