
ΥΙΟΟΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ & ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

" ¼λα το σχεßκÜ παραπονο θα διερευνþνται Üμεσα και λεπτομερþò απü διορ¼μÝνο φυσικü πρüσωπο που Ýχεt
επιφοβτJσιεß με την ÝρευνÜ τÝτοιου εßδοrò παραπüνιrν , Οπ¼ΦδÞοοτε μÝλοò του δυναμικοý του Ι, Μ, Πατρþν
καταχωρßζεt ενα τορσπονο εΧει ιº διοβaβοßωοη μαò γιο :

1,

3,

4,

Απαγορεýεται κüθε μορφÞò βßα και παρενüχληση, που εκδηλι-üνεται (στÜ τη δÜρκεια τηò εργασhò εΙτε

συνδÝεται με αυτÞν εßτε προκýτπει òmü αýτÞν, συμπερλαμβσνομÝνηò τηò βßαò και παρενüχλησηò λüγω

φýλου και ιηò σεξουαλικÞò παρενüχλησηò.

Ο εργοδüτηò , καθþò και τα πρüσωπα ττου ασκοýν το δΕυθυνπκü δικαßωμα Þ εκπροσωποýν roν εργοδüτη
ιJποχρεοýνιαι: α) να παραλαμβÜνουν, να διερευνοýν και να διαχδρßζονßα| κÜθε κατογγελΙα Þ σχaτικÞ
αναφορÜ επιδε|κνýοντοò μηδενικÞ ανοχÞ οτη βΙα κΦ ταρενüχληση, με εμπιστευτικüτητα και με τρüπο που
σÝβετΦ την ανθρþπνη αξιοπρÝπε|d, κdθιßò και να μην παρεμποδßζουν την παραλαβÞ, τη διερεýνηση και
τη δβχεßριση των καταγγελιþν Þ αναφορþν αυτþν, β) να παρÝχουν συνδρομÞ καß πρüσβοση σε κÜθε
αρμüδια δημüσα, διοικητκÞ Þ δικαοτικÞ αρχÞ, κατÜ την Ýρευνα ιÝτοιου εßδουò περιστατικοý Þ συμπεριφο-

ρÜò, εφüσον τουò ζητηθεß απü αυτÝò, γ) να ταρÝχουν (πουò εργαζομÝνουò πληροφορßεò σχετικÝò με ιουò
πιθανοýò κΝδýνουò βßαò και παρενüχλησηò στον εργοσιακü χþρο και με τα σχετκÜ μÝτρα τρüληψηò κοι
προοτασßαò, συμτεριλαμβανομÝνων των υποχρεþσεων και των δικοωμÜιων των εργαζομÝνων κοι του

εργοδüτη επßτÝτοιων περιστοτικιßν, δ) να αναρτοýν στον χþρο εργασßαò και να καθβτοýν προσβÜσμη
ενημÝρωση για πò διαδικασßεò που υφßστανται σε επßπεδο επιχεßρησηò για την καταγγελßο και την
αντιμÞþπβη τÝτοων μορφþν συμπεριφορÜò, καθþò και τα στοιχÝßα επικοινωνßαò για τιò αρμüδaεò,

σýμφωνα με τιò κεßμενεò διατÜξαò, δ|οικητικÝò και ÜκασflκÝò αρχÝò,

Ο εργοδülηò λαμβÜνει τα κατÜλληλα μÝτρα, προκειμÝνου οι εργαζüμενοι και οι εκπρüσωποΙ τουò στην
επιχεßρηση να λαμβÜνουν üλεò τιò απαραßτητεò πληροφορßεò üσον αφορÜ: α) στη νομοθεσßα που σχýα,
σχετικÜ με την υγεßα και την οσφÜλεια των εργαζομÝνων και τον τρüπο εφαρμογÞò τηò απü την επιχεΙρηοη,

β) στουò κνδýνουò για την ασφÜλεΕ κα! την ιJγεßα, καθιßò κοι τα μÝτρα και τιò δραστηριüτητεò προσ.ασßαò
και πρüληψηò που αφοροýν εßτε στην ατχεßρηση εν γÝνθ, εßτε σε κÜθε εßδουò θÝση εργασßαò και
καθηκüντων, μπαξý των οποßων τουò κινδýνονò κΦ τα μÝτρα για την καταπολÝμηση τηò βßαò Kat

παρενüχλησηò στην εργασßα, συμπεριλαμβανομÝνηò τηò σεξουαλικÞò παρενüχλησηò ,

Ο εργοδüτηò υποχρεοýται: α) να φροντßζει ιßστε νο προσορμüζονται τα μÝτρα τηò προηγοýμενηò
παραγρüφου ανÜλογα με τιò μεταβολÝò των περιστÜσεων και να επιδιþκει τη βελτßωση των υφιστÜμενων
καταοτÜσεων, β) να εφαρμüζα τò υποδεßξειò των επιθεωρητþν ýγεßοò και ασφÜλειαò και γενιλü νο

διευκολýνει το Ýργο τουò μÝσα οτην εττιχεΙρηση κατÜ τουò ελÝγχουò, γ) να ετιβλÝπÞ την ορθÞ εφαρμογÞ
των μÝτρων ιjγεΙαò και ασφßÞειαò των εργαζομÝνων, δ) να γνωστοποιεß οτουò εργοζομÝνουò τον

επα!¾ελμαικü κνδυνο απü την εργασßα τουò, ε) να (αταρτßΦι πρüγραμρα προλητπκÞò δρüσηò κοι

βελτßωσηò των συνθηκþν εργασßαò στην επιχrßρηση, λαμβÜνονταò υπüψη ιδßωò, την οργÜνωση τηò
εργασßαò, τιò κοινωνικÝò σχÝσÝιò, περ!βαλλοντικοýò και τεχνολογ!ι<οýò παρÜγοντεò, αλλÜ και

ψυχοκοινωνικοýò κνδýνουò, στ) να εξασφαλßζε τη συντÞρηση και την παρακολοýθηση τηò ασφολοýò
λειτουργßαò μÝσων και ενκαταοτÜσεων, ζ) νσ ενθαρρýνει κΦ διευκολýνει την επμüρφωση και εκπαßδευση
των εργαζομÝνων , η) να λαμβÜνει συΜοψκÜ μÝτρα προστασßαò των εργαζομÝνων ΚαΙ Θ) να αξΦλογεΙ

ψυχοκοινωνικοýò κνδýνουò, μεταξý Üλλων τουò κινδýνουò τηò βßαò και π'αρενüχλησηò,

συμπερ!λαμβανομÝνηò τηò σεξουαλικÞò παρενüχλησηò και να λαμβÜνει μÝτρα για την πρüληψη, τον Ýλεγχο

και περιορσμü αυτιßν,

Την πρüθεση του Ι, Μ, Πατρþν να ενημερþσα το Üιορο τοιι υπÝβαλε το παρÜπονο γιο τα οποτελÝσματα
τηò Ýρευναò καß οτοιαδÞποτε ενÝργεια αναλÞφθηκε.
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['ΙετÜ την εξÝταση των τληροφοριþν του στλ\Ýχθηκαν κατÜ την Ýρευνα και τΓν κατüληξη σε συγ(εκρ]μÝνα
σýμπερüσματα. το Ι.Μ. ηατρþν 0α προβεß σε κατÜλληλεò ενÝργειεò και θα ανακοινιýσε την οπüφασÞ τοιJ οτοτ
κσταγγÝλλοντα και τον κατ' ]σχυρισμü παραβÜ]η üπωò αρμüζε ΕÜν το συμπÝρασμα εßναι üτß Ýλαβε χþρα
ò!,Ü3ýο3ιτ συμτιερ]φορÜ το Ι, λ,Ι, Πατρþν θα τιοοβεß σε κοτÜλληλεò ιτδιθαρχικÝò ενÝργε εò που 1τεριλομβÜνουν Ýωò
{ß -^γ α.òλι]ση . 'Ι


