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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ 

Η εταιρεία Σοβατζόγλου & ΣΙΑ – Μηχανολογικά Έργα εκφράζει τη δέσμευσή της για 

την ολοκληρωτική αντιμετώπιση και την εξάλειψη οποιασδήποτε μορφή βίας, των 

διακρίσεων, και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, με αποκλειστικό σκοπό την 

εξασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου θα κυριαρχεί ο σεβασμός στην 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια και επ’ ουδενί δεν θα επιτρέπονται διακρίσεις βάσει των 

προσωπικών χαρακτηριστικών και των επιλογών.  

Ρητά και κατηγορηματικά δηλώνεται, μέσω της παρούσας Πολιτικής, ότι απαγορεύονται 

αυστηρά κάθε μορφής διάκριση, βία και παρενόχληση που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια 

της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτή είτε προκύπτει από αυτή. Ενδεικτικά δε και όχι 

περιοριστικά η εταιρεία δηλώνει ότι απαγορεύονται αυστηρά τα υπονοούμενα, οι 

κοροϊδίες, τα αισχρά, σεξουαλικά ή ρατσιστικά αστεία ή σχόλια, η χρήση προσβλητικής 

γλώσσας, τα σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση ή το χαρακτήρα κάποιου, τα οποία 

προκαλούν ντροπή ή αμηχανία, η παρακολούθηση, η καταδίωξη και η ανεπιθύμητη 

φραστική ή φυσική προσοχή έναντι κάποιου ατόμου, η αποστολή μηνυμάτων με 

σεξουαλικό περιεχόμενο μέσω SMS, e – mail, social media, επιστολής, οι προσβλητικές 

και επίμονες ερωτήσεις για την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση κάποιου, την 

προσωπική του ζωή, τα σεξουαλικά του ενδιαφέροντα ή προτιμήσεις, καθώς και παρόμοιες 

ερωτήσεις για τη φυλή ή την εθνικότητά του, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτισμικής 

του ταυτότητας και θρησκείας, οι σεξουαλικές χειρονομίες ή επίμονες προτάσεις για 

ραντεβού ή απειλές, τα υπονοούμενα ότι οι σεξουαλικές χάρες κάποιου μπορούν να 

προωθήσουν την καριέρα του ή ότι η άρνηση για σύναψη σεξουαλικής σχέσης μπορεί να 

επηρεάσει αρνητικά την επαγγελματική του πορεία στην εταιρεία, οι αγενείς χειρονομίες, 

τα αγγίγματα και κάθε είδους ανεπιθύμητη σωματική επαφή, η διάδοση κακόβουλων 

σχολίων ή προσβολή κάποιου κυρίως λόγω διακρίσεων για την ηλικία, το φύλο, το είδος 

γάμου, τα σύμφωνα συμβίωσης, την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα, την οποιαδήποτε 

αναπηρία, τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, τη θρησκεία ή τα πιστεύω του, οι απειλές 

λεκτικές ή με χειρονομίες, οι βρισιές δημόσια ή κατ’ ιδίαν, η υποτίμηση ή γελιοποίηση 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. 

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. 

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 αρμόδιου προσώπου αναφοράς. Γι’ αυτόν τον λόγο, η 

διοίκηση έχει ορίσει τον κο Παναγιώτη Δεδούκο, Μηχανολόγο Μηχανικό της 

εταιρείας, ο οποίος 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 

 

Εκ της Διοικήσεως 

Σοβατζόγλου Γεώργιος 

 

mailto:info@sovatzoglou.gr

