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1. Σκοπός

Η Εταιρεία δεσµεύεται να 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 του Μέρους ΙΙ του Ν. 4808/2021 είναι να θέσει ένα συνεκτικό και 
σύγχρονο πλαίσιο για την πρόληψη, την αντιµετώπιση και την 
καταπολέµηση των µορφών συµπεριφοράς βίας και παρενόχλησης, 
συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο 
σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει το δικαίωµα κάθε προσώπου σε έναν 
κόσµο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση.

Η Εταιρεία 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.

Η παρούσα Πολιτική υιοθετείται σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10 του       
ν. 4808/2021 και την κατ’ εφαρµογή αυτών κανονιστική νοµοθεσία.



Απαγορεύεται κάθε µορφής βία και 
παρενόχληση, 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.

Στο άρθρο 4 παρ. 2 του Μέρους ΙΙ του ν. 
4808/2021 προβλέπονται οι ορισµοί, τόσο της 
βίας και παρενόχλησης, όσο και της 
παρενόχλησης και της παρενόχλησης λόγω 
φύλου. Πιο συγκεκριµένα:

α) 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,

β) 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,

γ) 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. Οι µορφές συµπεριφοράς αυτές 
περιλαµβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση, 
καθώς και µορφές συµπεριφοράς που 
συνδέονται µε τον σεξουαλικό προσανατολισµό, 
την έκφραση, την ταυτότητα ή τα 
χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου [σχετικές 
είναι οι διατάξεις του άρθρου 2 του                      
ν. 3896/2010 (Α΄107) και της παρ. 2 του 
άρθρου 2 του ν. 4443/2016 (Α΄232)].
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2. Πεδίο Εφαρµογής
Στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας πολιτικής εµπίπτουν 
(παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021) οι εργαζόµενοι και 
οι απασχολούµενοι στις εταιρείες ΟΤΕ, COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, 
COSMOTE Technical Services και COSMOTE e-Value (εφεξής Εταιρεία), 
ανεξάρτητα από το συµβατικό τους καθεστώς, συµπεριλαµβανοµένων των 
απασχολούµενων µε σύµβαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έµµισθης εντολής, των 
απασχολούµενων µέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, καθώς και άτοµα που παρακολουθούν 
κατάρτιση, συµπεριλαµβανοµένων των ασκούµενων και των µαθητευόµενων, εθελοντές, 
εργαζόµενοι των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, καθώς και άτοµα που αιτούνται εργασία.

Στις υπόλοιπες εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ, η Πολιτική θα τεθεί σε ισχύ µετά από απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου τους.

3. Είδος Πρόσβασης

Η παρούσα πολιτική είναι αναρτηµένη στο Process Web και στο Intranet της Εταιρείας και είναι 
ελεύθερα προσβάσιµη από όλους τους απασχολούµενους στην Εταιρεία.

Σε περίπτωση µη εφικτής πρόσβασης στο έγγραφο από εργαζόµενο ή απασχολούµενο που εµπίπτει 
στο πεδίο εφαρµογής, η ενηµέρωση θα γίνεται µε µέριµνα του αρµόδιου Director.

Η αποστολή του εγγράφου εκτός Εταιρείας δεν είναι επιτρεπτή.

Σηµειώνεται ότι αναφορικά µε την 
ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων στον 
Όµιλο ΟΤΕ σε σχέση µε το ζήτηµα της 
σεξουαλικής παρενόχλησης και την αποτροπή 
του φαινοµένου αυτού ισχύουν οι διατάξεις 
της «Πολιτικής για την Αποτροπή Σεξουαλικής 
Παρενόχλησης εντός του Οµίλου ΟΤΕ».

Οι µορφές συµπεριφοράς βίας και 
παρενόχλησης σε βάρος των προσώπων που 
αναφέρονται στο πεδίο εφαρµογής µπορούν 
να λαµβάνουν χώρα ιδίως:

(α) 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,

(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.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΑΠΟ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



4. Νοµικό Πλαίσιο

Απαγορεύεται κάθε µορφής βία και 
παρενόχληση, 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.

Στο άρθρο 4 παρ. 2 του Μέρους ΙΙ του ν. 
4808/2021 προβλέπονται οι ορισµοί, τόσο της 
βίας και παρενόχλησης, όσο και της 
παρενόχλησης και της παρενόχλησης λόγω 
φύλου. Πιο συγκεκριµένα:

α) 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,

β) 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,

γ) 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. Οι µορφές συµπεριφοράς αυτές 
περιλαµβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση, 
καθώς και µορφές συµπεριφοράς που 
συνδέονται µε τον σεξουαλικό προσανατολισµό, 
την έκφραση, την ταυτότητα ή τα 
χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου [σχετικές 
είναι οι διατάξεις του άρθρου 2 του                      
ν. 3896/2010 (Α΄107) και της παρ. 2 του 
άρθρου 2 του ν. 4443/2016 (Α΄232)].
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5. Αξιολόγηση των κινδύνων (Risk Assessment) 
της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

Η Εταιρεία οφείλει να εντοπίζει τους 
κινδύνους που συνδέονται µε τη βία και 
παρενόχληση, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ 
άλλων, τυχόν εγγενή επικινδυνότητα που 
πηγάζει από τη φύση της δραστηριότητας, τη 
θέση εργασίας, παράγοντες όπως το φύλο και 
η ηλικία ή άλλα χαρακτηριστικά που 
αποτελούν λόγους διάκρισης, καθώς και 
κινδύνους που αφορούν ειδικές οµάδες 
εργαζοµένων (όπως εργαζόµενοι σε 
νυχτερινή βάρδια, νεοπροσληφθέντες).

Για την αξιολόγηση των κινδύνων, η Εταιρεία 
δύναται να αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία 
εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου τόσο 
εσωτερικά, όπως το εργαλείο του Enterprise 

Risk Management - TRMS tool (Telekom Risk 
Management Solution tool), ή και αυτά που 
διατίθενται για τη χώρα µας µέσω της 
διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρµας OIRA 
(Online Interactive Risk Assessment) στον 
ιστότοπο http://www.oiraproject.eu του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια 
και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA).

Σηµειώνεται ότι η αξιολόγηση επαγγελµατικών 
κινδύνων είναι ήδη υποχρέωση των 
εργοδοτών βάσει του άρθρου 43 παρ. 1 α΄ 
του ν. 3850/2010 (Κώδικας Νόµων για την 
Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία), µεταξύ των 
οποίων ανήκουν και οι ψυχοκοινωνικοί 
κίνδυνοι.
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εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, 
ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, 
ανεξαρτήτως εάν συνιστούν µορφή διάκρισης, 
και περιλαµβάνουν και την παρενόχληση λόγω 
φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης,

γ) 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. Οι µορφές συµπεριφοράς αυτές 
περιλαµβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση, 
καθώς και µορφές συµπεριφοράς που 
συνδέονται µε τον σεξουαλικό προσανατολισµό, 
την έκφραση, την ταυτότητα ή τα 
χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου [σχετικές 
είναι οι διατάξεις του άρθρου 2 του                      
ν. 3896/2010 (Α΄107) και της παρ. 2 του 
άρθρου 2 του ν. 4443/2016 (Α΄232)].
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Σηµειώνεται ότι αναφορικά µε την 
ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων στον 
Όµιλο ΟΤΕ σε σχέση µε το ζήτηµα της 
σεξουαλικής παρενόχλησης και την αποτροπή 
του φαινοµένου αυτού ισχύουν οι διατάξεις 
της «Πολιτικής για την Αποτροπή Σεξουαλικής 
Παρενόχλησης εντός του Οµίλου ΟΤΕ».

Οι µορφές συµπεριφοράς βίας και 
παρενόχλησης σε βάρος των προσώπων που 
αναφέρονται στο πεδίο εφαρµογής µπορούν 
να λαµβάνουν χώρα ιδίως:

(α) 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,

(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.

6. Μέτρα για την πρόληψη, την αντιµετώπιση 
των κινδύνων και την παρακολούθηση τέτοιων 
περιστατικών ή µορφών συµπεριφοράς

Τα µέτρα και οι διοικητικές πρακτικές για 
την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισµό 
των κινδύνων της βίας και παρενόχλη-
σης δύναται να περιλαµβάνουν:

• Ενθάρρυνση για τη διατήρηση εργασια-
κού κλίµατος όπου ο σεβασµός στην 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η συνεργασία 
και η αλληλοβοήθεια είναι βασικές 
αξίες

• Ανοικτή επικοινωνία µε την Εταιρεία και 
τους άµεσους προϊσταµένους και 
συναδέλφους

• Πολιτική ∆ιαχείρισης Καταγγελιών
• Εξασφάλιση ότι οι εργαζόµενοι/ 

απασχολούµενοι έχουν την απαραίτητη 
εκπαίδευση/ πληροφόρηση για να 
ασκήσουν τα καθήκοντά τους, ιδιαίτερα 
σε θέσεις εργασίας που έχουν µεγαλύ-
τερη επικινδυνότητα για την εκδήλωση 
περιστατικών βίας και παρενόχλησης

• Μέτρα τεχνικού χαρακτήρα, όπως 
εγκατάσταση ειδοποίησης έκτακτης 
ανάγκης, βελτίωση φωτισµού κ.ά.

• ∆ράσεις για την ευαισθητοποίηση των 
εργαζοµένων/απασχολουµένων σε 

υγιή πρότυπα συµπεριφοράς (πχ 
αποφυγή εξαρτήσεων), αλλά και για 
ζητήµατα που αφορούν ευάλωτες 
κατηγορίες εργαζοµένων/απασχολου-
µένων

• Καθοδήγηση και υποστήριξη στα 
θύµατα βίας και παρενόχλησης ή στα 
θύµατα ενδοοικογενειακής βίας για την 
επανένταξή τους στο χώρο εργασίας

• Εκπαίδευση των εργαζοµένων/ 
απασχολουµένων στη διαχείριση 
περιστατικών βίας

Για την παρακολούθηση περιστατικών 
βίας ή µορφών συµπεριφοράς βίας και 
παρενόχλησης, διενεργείται σε ετήσια 
βάση αξιολόγηση της αποτελεσµατικότη-
τας των εφαρµοζόµενων προληπτικών 
µέτρων και των µέτρων αντιµετώπισης 
των εξεταζόµενων καταστάσεων καθώς 
και επικαιροποίηση της διεργασίας 
Αξιολόγησης Κινδύνων και των σχετικών 
µέτρων που απορρέουν από αυτήν.



7. Ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των
εργαζοµένων και απασχολούµενων στην Εταιρεία

Η Εταιρεία δεσµεύεται να παρέχει στους εργαζόµενους και απασχολούµενους που εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής, ενηµέρωση και πληροφορίες σε προσβάσιµη µορφή, ανάλογα µε την περίπτωση, 
για τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης, καθώς και για τα σχετιζόµενα µέτρα πρόληψης και 
προστασίας, για τις διαδικασίες που υφίστανται σε εταιρικό επίπεδο και για τις δυνατότητες που 
δίνονται από το νόµο σε περίπτωση τέτοιων περιστατικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία δύναται µεταξύ άλλων:

• Να οργανώνει στοχευµένες συναντήσεις 
εργαζοµένων και απασχολουµένων για τη 
συζήτηση σχετικών θεµάτων και την έγκαιρη 
αντιµετώπιση δυνητικών κινδύνων,

• Να πραγµατοποιεί σεµινάρια µε ειδικούς 
ψυχικής υγείας ή παρόχους συµβουλευτικών 
υπηρεσιών, εκπροσώπους εθελοντικών 
οργανώσεων, κ.λπ.

• Να ενθαρρύνει τη συµµετοχή εκπροσώπων 
των εργαζοµένων και στελεχών της διοίκησης 
σε προγράµµατα κατάρτισης και επιµορφωτικά 
σεµινάρια σχετικά µε την αναγνώριση και 
διαχείριση των κινδύνων βίας και 
παρενόχλησης στην εργασία.
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8. ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις εργαζοµένων/
απασχολούµενων και ατόµων που ασκούν διευθυντικό
δικαίωµα ή εκπροσωπούν την Εταιρεία

Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο θίγεται από 
περιστατικό βίας και παρενόχλησης κατά την 
πρόσβαση σε 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 δικαίωµα:

α) δικαστικής προστασίας,
β) προσφυγής, υποβολής καταγγελίας και αίτησης 

για διενέργεια εργατικής διαφοράς στην 
Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο των κατά 
νόµο αρµοδιοτήτων της,

γ) αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο 
των κατά νόµο αρµοδιοτήτων του, καθώς και

δ) καταγγελίας εντός της Εταιρείας σύµφωνα µε την 
«Πολιτική ∆ιαχείρισης Καταγγελιών». Σε κάθε 
περίπτωση, όταν προκύπτει αναφορά ή 
καταγγελία τέτοιας συµπεριφοράς εντός της 
Εταιρείας, το θιγόµενο πρόσωπο διατηρεί κάθε 
δικαίωµά του να προσφύγει σε κάθε αρµόδια 
αρχή.

Κάθε πρόσωπο που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής 
της παρούσας Πολιτικής, το οποίο υφίσταται 
περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του, 
που σχετίζεται µε την εργασία του, υποχρεούται να 
ενηµερώσει προηγουµένως την Εταιρεία εγγράφως, 
αναφέροντας το περιστατικό βίας και παρενόχλησης 
και τα περιστατικά που αιτιολογούν την πεποίθησή 
του, ότι επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την 
υγεία ή την ασφάλειά του. Σε συνεργασία µε τις 
αρµόδιες επιχειρησιακές µονάδες της Εταιρίας 
αποφασίζεται ποιο είναι το ενδεδειγµένο µέτρο για 
την αντιµετώπιση του περιστατικού (για παράδειγµα 
η αποµάκρυνση από τον χώρο εργασίας) καθώς και 
το αναγκαίο διάστηµα εφαρµογής του µέτρου.

Στην περίπτωση αυτή, εφόσον παύσει να υφίσταται 
ο κίνδυνος και το πρόσωπο που εµπίπτει στο πεδίο 
εφαρµογής και το οποίο είχε αποµακρυνθεί από το 
χώρο εργασίας, αρνείται να επιστρέψει στον 
εργασιακό χώρο, η Εταιρεία µπορεί να προσφύγει 

στην Επιθεώρηση Εργασίας µε αίτηµα την 
επίλυση της διαφοράς. Στην περίπτωση αυτήν 
εφαρµόζεται το άρθρο 18 του ν. 4808/2021.

Όταν πρόσωπο που ασκεί το διευθυντικό 
δικαίωµα ή εκπροσωπεί την Εταιρεία παραβιάζει 
την απαγόρευση βίας και παρενόχλησης κατά τη 
σύναψη ή άρνηση σύναψης της έννοµης σχέσης 
µε πρόσωπο που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής 
της παρούσας πολιτικής ή κατά την εξέλιξη, 
διάρκεια ή λύση αυτής, παραβιάζει την εργατική 
νοµοθεσία, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις 
της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 19 ν. 
4808/2021 (π.χ. διοικητικό πρόστιµο κλπ.).

Σε κάθε περίπτωση, η παραβίαση της 
απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης γεννά 
εκτός των άλλων αξίωση για πλήρη 
αποζηµίωση του θιγόµενου προσώπου, η οποία 
καλύπτει τη θετική και αποθετική του ζηµία, 
καθώς και την ηθική βλάβη.

Τα στοιχεία των αρµοδίων διοικητικών αρχών, 
στις οποίες έχει δικαίωµα να προσφύγει κάθε 
θιγόµενο πρόσωπο (Επιθεώρηση Εργασίας, 
Συνήγορος του Πολίτη), είναι αναρτηµένα στο 
ενδοδίκτυο της Εταιρείας.

Ακόµη, τα θιγόµενα πρόσωπα µπορούν να 
απευθύνονται και στην τηλεφωνική γραµµή 
καταγγελιών ΣΕΠΕ µέσω της γραµµής 
εξυπηρέτησης πολιτών 1555, καθώς επίσης και 
στην υπηρεσία άµεσης ψυχολογικής 
υποστήριξης και συµβουλευτικής των γυναικών 
«θυµάτων έµφυλης βίας» να µπορούν να 
επικοινωνούν µε την Γραµµή SOS 15900.

Επιπλέον, η Εταιρεία διαθέτει κανάλια 24ωρης 
τηλεφωνικής επικοινωνίας µέσω της γραµµής 
ψυχολογικής υποστήριξης «Next to you» στο 
8001150327 (κωδικός 1588) όπου µπορούν 
να αναφερθούν οποιαδήποτε περιστατικά βίας ή 
παρενόχλησης και οι εργαζόµενοι να λάβουν 
υποστήριξη.
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Η Εταιρεία διαθέτει κανάλια 
24ωρης τηλεφωνικής 
επικοινωνίας µέσω της 
γραµµής ψυχολογικής 
υποστήριξης 
«Next to you» 
στο 8001150327 
(κωδικός 1588)



9. Ορισµός προσώπου αναφοράς («συνδέσµου») για την 
καθοδήγηση και ενηµέρωση αναφορικά µε την πρόληψη &  
την αντιµετώπιση της βίας & παρενόχλησης στην εργασία

Η Εταιρεία έχει ορίσει τον Executive Director 
Κανονιστικής Συµµόρφωσης, ∆ιαχείρισης 
Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Οµίλου 
ΟΤΕ ως «πρόσωπο αναφοράς» για την 
καθοδήγηση και ενηµέρωση αναφορικά µε την 
πρόληψη και την αντιµετώπιση της βίας και της 
παρενόχλησης στην εργασία και ως κανάλια 
επικοινωνίας ορίζονται τα εξής:

• Email: askmecompliance@ote.gr ή
• Τηλ.: 210 611 2345 (∆ευτέρα έως 

Παρασκευή: 10 π.µ. έως 5µ.µ.)

Ο ρόλος του «προσώπου αναφοράς» είναι 
ενηµερωτικός: έγκειται στο να καθοδηγεί και 
να ενηµερώνει τους εργαζοµένους/ 
απασχολούµενους, ανεξαρτήτως εάν 
απευθύνονται σε αυτό µε αφορµή περιστατικό 
ή καταγγελία για περιστατικό βίας και 
παρενόχλησης ή όχι. Σε κάθε περίπτωση, 
αποτελεί υποχρέωση του ως άνω προσώπου 
η προστασία των ∆εδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (∆ΠΧ), τα οποία µπορεί να 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την ενάσκηση 
του ρόλου του.
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10. Προστασία της απασχόλησης και υποστήριξη 
εργαζοµένων θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας

H Εταιρεία λαµβάνει µέτρα που αποδεικνύουν 
έµπρακτα την κοινωνική ευθύνη της απέναντι 
στο φαινόµενο της ενδοοικογενειακής βίας και 
ενδεικτικά τα µέτρα αυτά µπορεί να 
περιλαµβάνουν την προστασία της απασχόλησης, 
την παροχή ειδικής άδειας ή ευέλικτων 
ρυθµίσεων εργασίας έπειτα από αίτηµα του 

εργαζόµενου-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.

11. Υποδοχή και εξέταση ερωτηµάτων και καταγγελιών

Για ερωτήµατα σχετικά µε τη συµµόρφωση µε 
την παρούσα Πολιτική ή σε περίπτωση 
αµφιβολίας, παραπόνου, παραβίασης ή 
ισχυρισµού παραβίασης της παρούσας 
Πολιτικής του Οµίλου, οι εργαζόµενοι/ 
απασχολούµενοι που εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής µπορούν να απευθύνονται στην 
Κανονιστική Συµµόρφωση Οµίλου ΟΤΕ µέσω 
των παρακάτω καναλιών επικοινωνίας:

• Email: askmecompliance@ote.gr (για 
ερωτήµατα)

• Ε-Mail: tellmecompliance@ote.gr (για 
παράπονα / καταγγελίες)

• E-Mail: humanrights@ote.gr (σε 
περιπτώσεις αµφιβολίας ή ανησυχίας για 
τυχόν σχετικά ζητήµατα)



Το Γραφείο Κανονιστικής 
Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ 
υποδέχεται, εξετάζει και 
διαχειρίζεται τις καταγγελίες 
ή παράπονα των θιγοµένων 
προσώπων για 
συµπεριφορές βίας ή 
παρενόχλησης
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Το Γραφείο Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου 
ΟΤΕ υποδέχεται, εξετάζει και διαχειρίζεται τις 
καταγγελίες ή παράπονα των θιγοµένων 
προσώπων για συµπεριφορές βίας ή 
παρενόχλησης.

Οι αρµόδιοι εργαζόµενοι της Κανονιστικής 
Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ ενηµερώνουν τον 
θιγόµενο για τη δυνατότητά του, σε 
οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας που 
ακολουθείται εντός της Εταιρείας, να υποβάλει 
επίσης καταγγελία στις αρµόδιες διοικητικές 
αρχές στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς τους 
(Επιθεώρηση Εργασίας, Συνήγορο του Πολίτη), 

καθώς και στις δικαστικές αρχές, κατ’ επιλογή 
του. 

Η Εταιρεία και οι αρµόδιοι εργαζόµενοι της 
Εταιρείας, οι οποίοι έχουν λάβει ειδική, προς 
το σκοπό αυτό, εκπαίδευση, δεσµεύονται να 
παραλαµβάνουν και να µην εµποδίζουν την 
παραλαβή, να διερευνούν και να 
διαχειρίζονται άµεσα κάθε τέτοια καταγγελία, 
να ερευνούν και να εξετάζουν τα 
καταγγελλόµενα µε αµεροληψία και σεβασµό 
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και να 
λαµβάνουν άµεσα µέτρα για την προστασία 
του θιγόµενου. Επίσης, η Εταιρεία λαµβάνει 
όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να 

διασφαλίσει ότι τα άτοµα που παρέχουν 
πληροφορίες, που υποβάλλονται καλόπιστα, 
σχετικά µε περιστατικά για συµπεριφορές βίας 
ή παρενόχλησης δεν θα υποστούν προσωπική, 
επαγγελµατική ή οικονοµική ζηµία. Η 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα γίνεται σύµφωνα µε τους 
∆εσµευτικούς Εταιρικούς Κανόνες Προστασίας 
Προσωπικών ∆εδοµένων εντός του Οµίλου 
DT και τους Κανόνες Ορθής Χρήσης 
Επικοινωνιακών Μέσων, Συστηµάτων, 
Πρόσβασης & Ελέγχου Εταιρικών 
Υπολογιστών. Τα στοιχεία που 
συγκεντρώνονται (προσωπικά δεδοµένα και 
άλλες πληροφορίες) διατηρούνται για τρία (3) 
έτη, µε σκοπό τη διερεύνηση παραπόνου, 
παραβίασης ή ισχυρισµού παραβίασης της 
παρούσας Πολιτικής, εκτός αν συντρέχουν 
σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν τη διατήρησή 
τους (π.χ. διεξαγωγή έρευνας σε εξέλιξη, 
εκκρεµείς δικαστικές διαδικασίες).

Οι αρµόδιοι εργαζόµενοι της Κανονιστικής 
Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ για την εξέταση 
και διαχείριση της καταγγελίας µπορεί να 
έχουν πρόσβαση σε αρχεία της Εταιρείας, σε 
οπτικοακουστικό υλικό που συλλέγεται από 
αυτήν, και σε άλλα πρόσφορα µέσα για τη 
συλλογή πληροφοριών και στοιχείων κατά την 
εξέταση της καταγγελίας και για τη 
διαπίστωση των καταγγελλοµένων.

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 

προσώπου που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής 
της παρούσας Πολιτικής, εφόσον συνιστά 
εκδικητική συµπεριφορά ή αντίµετρο κατά την 
έννοια του άρθρου 14 του ν. 3896/2010 (Α` 
207) για περιστατικό βίας και παρενόχλησης 
του άρθρου 4 του Ν. 4808/2021.

Σε περίπτωση που εργαζόµενος ή µε άλλη 
σχέση απασχολούµενος παραβιάζει την 
απαγόρευση βίας και παρενόχλησης (άρθρου 
4 του ν. 4808/2021), η Εταιρεία υποχρεούται 
να λάβει τα απαραίτητα πρόσφορα και 
ανάλογα µέτρα κατά περίπτωση σε βάρος του 
καταγγελλόµενου, προκειµένου να εµποδιστεί 
και να µην επαναληφθεί παρόµοιο περιστατικό 
ή συµπεριφορά. Τα µέτρα αυτά µπορεί να 
περιλαµβάνουν τη σύσταση συµµόρφωσης, 
την αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου 
παροχής εργασίας ή την καταγγελία της 
σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας, µε την 
επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης 
δικαιώµατος του άρθρου 281 ΑΚ (παρ. 2 του 
άρθρου 12 του ν. 4808/2021).

Η Εταιρεία, καθώς και οι αρµόδιοι 
εργαζόµενοι της Κανονιστικής Συµµόρφωσης 
Οµίλου ΟΤΕ για την υποδοχή και διαχείριση 
τέτοιων καταγγελιών 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 ή πληροφοριών και 
δεσµεύονται να παρέχουν συνδροµή και 
πρόσβαση στα στοιχεία (άρθρο 5 παρ. 1 ν. 
4808/2021).
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