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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΙΑΘΥΛΗΑΠ
ΓΖΚΝΠ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ
ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 18/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 298/2011
«Ξεξί εγθξίζεσο ηεο αξηζ. 5/2011 Απόθαζεο ηνπ Γ.Π. ηεο Θ.Δ.Ξ.ΞΔ.Γ.Κ. πνπ αθνξά
ηελ ςήθηζε ησλ θαλνληζκώλ ηεο Δπηρείξεζεο».
Πηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 19 ηνπ κελφο Νθησβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο
Ρεηάξηε θαη ψξα 18,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή
δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Κνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 18/13-10-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, ε
νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27)
κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη ηέζζεξα (24) δειαδή:
ΞΑΟΝΛΡΔΠ
ΑΞΝΛΡΔΠ
1.
Αβδνχινο Ππχξνο πξφεδξνο
1.
Καξνχζεο Σαξάιακπνο
2.
Αιεηθέξε Ξαλαγηψηα
2.
Ρζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
3.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
3.
Ρζάθνο Θσλζηαληίλνο
4.
Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
5.
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
6.
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
7.
Θνπηζνληθνιήο Σαξάιακπνο
8.
Ιχξαο Σαξάιακπνο
9.
Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο
10. Ξεηξάθεο Σξήζηνο
11. Ξξηθηάθε-Σαηδεγξεγνξίνπ Ξαλ.
12. Πνπξιάο Ησάλλεο
13. Πππξηδάθνο Βαζίιεηνο
14. Πηαζάθεο Ξαλαγηψηεο
15. Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο
16. Κηραιφπνπινο Κηραήι
17. Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηψηεο
18. Ξαπαδάθεο Γεψξγηνο
19. Ρζάθνο Ξέηξνο
20. Σαξακήο Αληψληνο
21. Σξηζηάθνο Πηαχξνο
22. Θξππσηφο Ξαλαγηψηεο
23. Κέληεο Γεψξγηνο
24. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Ζ Ππλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Ρξηρείιε.
Απφ ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ, ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Θ.
Κνιάσλ, Πσηήξαιεο Σξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο, Τπρνγπηφο Ησάλλεο Ρ.Θ. Αγγειψλαο, Κάξθνο
Ξαλαγηψηεο Ρ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Φάββαο βαζίιεηνο Ρ.Θ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ, Κπίιηαο Γεψξγηνο Ρ.Θ.
Αγίνπ Ληθνιάνπ Κνλ/ζίαο, Κπαηζάθεο Θσλ/λνο Ρ.Θ. Αγίσλ Απνζηφισλ, Ρδεξεθφο Αλάξγπξνο Ρ.Θ.
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Θάησ Θαζηαληάο, Οακάθεο Θσλ/λνο Ρ.Θ. Θνπιεληίσλ, Αξηηληφο Ξαλαγηψηεο Ρ.Θ. Ιηξψλ, Σνπζάθνο
Γεκήηξηνο Ρ.Θ. Κνλεκβαζίαο, Σξηζηνθνξάθνο Ξαλαγηψηεο Ρ.Θ. Λνκίσλ, Κπέιεζεο Αιέμαλδξνο
Ρ.Θ. Οεηρέαο, Παξγθάλεο Γεψξγηνο Ρ.Θ. Ππθέαο, Θιεξνλφκνο Θσλ/λνο Ρ.Θ. Ραιάλησλ, Γειήγηαλλεο
Ξέηξνο Ρ.Θ. Φαξαθινχ.
Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Ξαπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηνλ Ξξφεδξν ηεο Θ.Δ.Ξ.ΞΔ.Γ.Κ. θ. Θαινγεξίλε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
Κε ηελ αξηζ. 5/2011 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Θ.Δ.Ξ.ΞΔ.Γ.Κ.
εγθξίζεθαλ νη εμήο Θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Δζσηεξηθόο Θαλνληζκόο πεξεζηώλ
Θαλνληζκόο Ξξνζσπηθνύ
Θαλνληζκόο Δζσηεξηθήο Γηαρείξηζεο
Θαλνληζκόο Γηνίθεζεο
Θαλνληζκόο Ιεηηνπξγίαο πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα Πην Ππίηη»
Θαλνληζκόο Αλάζεζεο Έξγσλ- πεξεζηώλ – Κειεηώλ & Ξξνκεζεηώλ.

Ρνπο νπνίνπο ζέησ ππφςε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη εηζεγνχκαη γηα ηελ έγθξηζή
ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 256 ηνπ Λ. 3463/2006.
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ ηεο Θ.Δ.Ξ.ΞΔ.Γ.Κ.,
έιαβε ππφςε ηνπ, ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 256 ηνπ Λ.
3463/2006 θαη ηηο φκνηεο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 3852/2010 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία

Δγθξίλεη ηελ αξηζ. 5/2011 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλσθεινχο
Δπηρείξεζεο Ξαηδείαο & Ξεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο, ε νπνία αθνξά ηνπο πην θάησ
θαλνληζκνχο ηεο Θ.Δ.Ξ.ΞΔ.Γ.Κ.

Α
ΔΠΥΡΔΟΗΘΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Θ.Δ.Ξ.ΞΔ.Γ.Κ.
Άξζξν 1
Ξεξηερόκελν Δζσηεξηθνύ Θαλνληζκνύ πεξεζηώλ (Δ.Θ..)

Πηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαζνξίδνληαη:
Ζ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηεο ΘΝΗΛΥΦΔΙΝΠ
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΓΖΚΝ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ

ΞΑΗΓΔΗΑΠ

&

Νη αξκνδηφηεηεο ησλ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ ηεο.
Νη αξκνδηφηεηεο ησλ πεπζχλσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Δλνηήησλ.
Νη ζέζεηο εξγαζίαο θαη ην αλψηαην φξην ηνπ αξηζκνχ ηνπ κφληκα απαζρνινχκελνπ
πξνζσπηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο.

Άξζξν 2
Δξκελεία – Κεηαβνιή ηνπ Θαλνληζκνύ
Νη δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ εξκελεχνληαη θαη δηεπθξηλίδνληαη, ζε πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγνχληαη
ακθηβνιίεο γηα ηε ζεκαζία ηνπο, κε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Νη αξκνδηφηεηεο ησλ επί κέξνπο δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ ηνπ Νξγαλνγξάκκαηνο ηεο Δπηρείξεζεο
ζεσξνχληαη ελδεηθηηθέο θαη φρη απνθιεηζηηθέο ηνπ πεξηερνκέλνπ εξγαζίαο θαη επνκέλσο, είλαη
δπλαηφλ λα αλαηίζεληαη ζηα ζηειέρε ηνπο θαζήθνληα, πνπ δελ αλαθέξνληαη κε ζπγθεθξηκέλν
ηξφπν ζηελ αληίζηνηρε πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ εξγαζίαο θάζε κίαο, αιιά εληάζζνληαη ζην
νπζηαζηηθφ πεξηερφκελφ ηεο.
Πε πεξίπησζε πνπ ε Δπηρείξεζε αλαιάβεη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ή θαη λα ππάξμνπλ πέξα απφ
απηέο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα ΔΘ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπκπιεξψλεη ή θαη
ηξνπνπνηεί ηνλ ΔΘ κε ηηο απαξαίηεηεο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο θαη ηηο αληίζηνηρεο πεξηγξαθέο
αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηνλ αλψηεξν αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο.
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Γεληθά κεηαβνιή, ζπκπιήξσζε ή επέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΔΘ γίλεηαη, κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο θαη έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ.

Άξζξν 3
Γηνίθεζε ηεο Δπηρείξεζεο
1.
Ζ « ΘΝΗΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ» δηνηθείηαη απφ εληεθακειέο (11 κέιε) Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην, ε ζχλζεζε θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ νξίδνληαη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
2.

Ρα δηαδνρηθά δηνηθεηηθά επίπεδα κέζα ζηελ Δπηρείξεζε είλαη ηα εμήο:

Α’ επίπεδν Γηνίθεζεο: αλαθέξεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη δηθαηνδνζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ, φπσο εθθξάδεηαη κε ηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηρείξεζεο.
Β’ επίπεδν Γηνίθεζεο: αλαθέξεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη δηθαηνδνζίεο ηεο Γηεχζπλζεο ηεο
Δπηρείξεζεο.
Γ’ επίπεδν Γηνίθεζεο: αλαθέξεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ πεπζχλσλ ησλ δηνηθεηηθψλ
ελνηήησλ (Ρκεκάησλ/ Γξαθείσλ) ηεο Δπηρείξεζεο.

Άξζξν 4
Γηνηθεηηθέο ελόηεηεο ηεο Δπηρείξεζεο
Ζ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηεο Δπηρείξεζεο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο, ζηηο νπνίεο
εληάζζεηαη ην πξνζσπηθφ ηεο:
Γηεχζπλζε
Ρκήκαηα
Γξαθεία
Νη αληίζηνηρνη πεχζπλνη ησλ παξαπάλσ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ νλνκάδνληαη:
-

Γηεπζπληήο

-

πεχζπλνο Ρκήκαηνο

-

πεχζπλνο Γξαθείνπ

Άξζξν 5
Γηάξζξσζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο Δπηρείξεζεο1

1

Ξέξαλ ησλ ηνκέσλ αξκνδηνηήησλ, κε ηελ άζθεζε ησλ νπνίσλ επηθνξηίδνληαη νη δηνηθεηηθέο
ελφηεηεο 5 έσο θαη 9, ε θνηλσθειήο επηρείξεζε κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο ζηνπο
αθφινπζνπο ηνκείο :
α. Ξαηδείαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ.254 παξ.1 ηνπ λ.3463/2006.
β. Δθπφλεζεο θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
πεξηνρήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζ.254 παξ.1 ηνπ
λ.3463/2006.
γ. Δθπφλεζεο θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ θαη πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ.20 παξ.19 ηνπ λ.3731/2008
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- Γηεχζπλζε, ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εμήο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο :
1.
Γξαθείν Γξακκαηείαο
2.

Γξαθείν Ρχπνπ & Γεκνζίσλ Πρέζεσλ

3.

Ρκήκα Γηνηθεηηθψλ - Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ

4.

Ρκήκα Ξαηδείαο θαη δηα Βίνπ Κάζεζεο

5.

Ρκήκα Βνήζεηα ζην ζπίηη

6.

Ρκήκα ΘΓΑΞ- ΚΔΑ

7.

Ρκήκα Ξεξηβάιινληνο

Πηε Γηεχζπλζε ππάγνληαη επίζεο θαη νη ηπρφλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο, πνπ είλαη δπλαηφλ λα
αμηνπνηεζνχλ απφ ηελ Δπηρείξεζε.

Άξζξν 6
Αξκνδηόηεηεο ηνπ Γηεπζπληή
Ν Γηεπζπληήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηεχζπλζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
Δπηρείξεζεο θαη απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο κε ηνλ Ξξφεδξν θαη
ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία θαη επαθή γηα ηελ ιήςε ηξερνπζψλ
απνθάζεσλ κε ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π.
Αναλςηικόηεπα :

α.
Ππληάζζεη θαη εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηα πεξηνδηθά Ξξνγξάκκαηα Γξάζεο ηεο
Δπηρείξεζεο.
β. Δηζεγείηαη, κεηά απφ αηηήζεηο ησλ ππεπζχλσλ ησλ Ρκεκάησλ, ηηο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ
θαη ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Δπηρείξεζεο θαη επηκειείηαη γηα ηελ αθξηβή
ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεπζχλνπο ησλ Ρκεκάησλ.
γ.
Δηζεγείηαη γεληθά ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ είλαη ζηηο
αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
δ.
Κεξηκλά γηα ηελ κε απνδνηηθφ ηξφπν εθηέιεζε ησλ θάζε θχζεο απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ, παξαθνινπζψληαο θαη ζπληνλίδνληαο ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ ηεο
Δπηρείξεζεο.
ε.
Δλεκεξψλεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα ηελ πνξεία ησλ εγθεθξηκέλσλ Ξξνγξακκάησλ
Γξάζεο ηεο Δπηρείξεζεο θαη γεληθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεψλ ηνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ
ζχληαμε ησλ ζπκβάζεσλ, ησλ πξνυπνινγηζκψλ εζφδσλ – εμφδσλ, ηελ ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ
απνινγηζκνχ θαη ηζνινγηζκνχ θαη ηελ ππνβνιή ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα ηελ ςήθηζή ηνπο.
ζη.
Δηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Ξξνγξακκάησλ Γξάζεο ηεο
Δπηρείξεζεο, φηαλ ζεσξεί απαξαίηεην αλάινγα κε ηελ εμέιημή ηνπ ή/θαη κε βάζε ηηο κεηαβνιέο
ησλ αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ.
δ.Έρεη ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο Δξγαηηθήο
Λνκνζεζίαο, ηεο αζθάιηζεο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ.
ζ.
Έρεη ηελ επζχλε ηεο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, ηε
ζπκπιήξσζε ή αληηθαηάζηαζή ηνπ.
η.
Δηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Δζσηεξηθψλ Θαλνληζκψλ
φηαλ ζεσξεί απαξαίηεην αλάινγα κε ηελ εμέιημε θαη ηηο νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο ηεο Δπηρείξεζεο ή
θαη κε βάζε ηηο κεηαβνιέο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ.
θ.
Διέγρεη θαη ζεσξεί ηα παξαζηαηηθά πιεξσκψλ, ηα γξακκάηηα εηζπξάμεσλ, θαζψο θαη ηα
πξσηφθνιια κεηξήζεσλ ηνπ Ρακείνπ.
ι.
Έρεη ηελ επζχλε ησλ εηδηθψλ ζπκβνχισλ θαη ζπλεξγαηψλ νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη γηα
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη παξέρνπλ ζπκβνπιέο θαη ππεξεζίεο ζηελ
Δπηρείξεζε πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ.

Άξζξν 7
Αξκνδηόηεηεο Γξαθείνπ Γξακκαηείαο
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Ρν Γξαθείν παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηνλ Ξξφεδξν, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ηε
Γηεχζπλζε θαη ην Ππκβνχιην Ππληνληζκνχ. Απνηειεί ην θεληξηθφ ζεκείν γηα ηελ ππνδνρή ησλ θάζε
είδνπο πιεξνθνξηψλ ή εληχπσλ πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Δπηρείξεζε θαη ηελ δηαθίλεζή ηνπο πξνο
ηηο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο θαη ηα αξρεία εγγξάθσλ θαη εληχπσλ πνπ ηεξνχληαη ζηελ Δπηρείξεζε.
Αξκνδηφηεηεο
Ξαξέρεη θάζε θχζεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ξξνέδξνπ, ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηνπ Γηεπζπληή ηεο Δπηρείξεζεο.
Σεηξίδεηαη ην Ρειεθσληθφ Θέληξν, Fax θαη άιια ειεθηξνληθά κέζα επηθνηλσλίαο.
Κεξηκλά γηα ηελ κεηάθξαζε θεηκέλσλ
Φξνληίδεη γηα ηελ ζχληαμε θαη θνηλνπνίεζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γ.Π. ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη έρεη ηελ επζχλε παξάδνζεο ησλ
πξνζθιήζεσλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.Π.
Ρεξεί ηα πξαθηηθά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.Π. θαη ππνβάιιεη αληίγξαθα απηψλ ζηελ αξκφδηα
γηα έγθξηζε ή ελεκέξσζε Γηνηθεηηθή Αξρή θαη ζηα αξκφδηα ηκήκαηα.
Ρεξεί επξεηήξηα ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.Π. θαη επηθπξψλεη ηα αληίγξαθά ηνπο.
Γηεθπεξαηψλεη θάζε εξγαζία πνπ αλαηίζεηαη ζ' απηήλ απφ ην Γ.Π. ηνλ Ξξφεδξν, ηνλ
Γηεπζπληή ζπλεξγαδφκελε γηα ην ζθνπφ απηφ κε φια ηα ηκήκαηα θαη ηα γξαθεία ηεο Δπηρείξεζεο.
Γαθηπινγξαθεί θάζε έγγξαθν Διιεληθφ ή μελφγισζζν ηνπ Γ.Π. θαη ην δηεθπεξαηψλεη.
Φξνληίδεη γηα ηελ παξαιαβή, ραξαθηεξηζκφ θαη ζπζρέηηζε φισλ ησλ εηζεξρνκέλσλ
εγγξάθσλ, πνπ αθνξνχλ ην Γ.Π., ηελ ηήξεζε ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Γ.Π., θαζψο θαη ηελ ηήξεζε
ησλ πξσηνηχπσλ ζην αξρείν.
Έρεη ηελ επζχλε ηεο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηεο αιιεινγξαθίαο θαη ηεο δηαθίλεζεο ησλ
εγγξάθσλ ζηα ηκήκαηα ηεο Δπηρείξεζεο, αιιά θαη ηεο αιιεινγξαθίαο εθηφο απηήο.
Άξζξν 8
Αξκνδηόηεηεο Γξαθείνπ Ρύπνπ & Γεκνζίσλ Πρέζεσλ
Ρν Γξαθείν παξέρεη ππνζηήξημε πξνο ηελ Δπηρείξεζε γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο επηθνηλσληαθήο ηεο
πνιηηηθήο, κεξηκλά γηα ηελ δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γεληθήο πξνβνιήο ηεο
Δπηρείξεζεο θαη επηκειείηαη ησλ θάζε θχζεο εθδφζεψλ ηεο.
Νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Ρχπνπ θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ είλαη:
Ζ δηακφξθσζε θαη εηζήγεζε επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο ηεο Δπηρείξεζεο θαη εηδηθψλ
πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πξνβνιήο ηεο θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πξνψζεζεο ησλ
ζθνπψλ ηεο.
Ζ δηακφξθσζε θαη εηζήγεζε πξνγξακκάησλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηε γεληθή πξνβνιή ηεο
Δπηρείξεζεο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνψζεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο (δξάζεηο πξνβνιήο θαη
δεκνζηφηεηαο).
Ζ κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. νξγάλσζε
εθδειψζεσλ - εθζέζεσλ - ζπλεληεχμεσλ - έθδνζε δειηίσλ ηχπνπ - πξνεηνηκαζία θαη επηκέιεηα
αξζξνγξαθίαο θ.ι.π.).
Ζ ζπζηεκαηηθή απνδειηίσζε ηνπ εκεξήζηνπ θαη πεξηνδηθνχ ηχπνπ, δηάρπζε ησλ
πιεξνθνξηψλ κέζα ζηελ Δπηρείξεζε θαη ηήξεζε ζρεηηθνχ αξρείνπ.
Ζ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ πάλσ ζηελ απνζηνιή θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δπηρείξεζεο θαη
ε πξνβνιή ηνπο κε θάζε πξφζθνξν κέζν.
Ζ ζχληαμε θαη έθδνζε ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ γηα ηνλ ηχπν, ε παξαθνινχζεζε ηνπ
εκεξήζηνπ θαη πεξηνδηθνχ ηχπνπ, θαη ε δηεπθφιπλζε ησλ δεκνζηνγξάθσλ γηα ηελ γεληθφηεξε
ελεκέξσζή ηνπο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ γεληθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δπηρείξεζεο.
Ζ κέξηκλα γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε φισλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη
ε έθδνζε, δηαθίλεζε θαη δηάζεζε πιηθνχ, πνπ έρεη ζρέζε κε απηέο (πξνγξάκκαηα, βηβιία, αθίζεο,
δίζθνη, θαζέηεο, slides θ.ι.π.).
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Ζ δεκηνπξγία επαθψλ ή νξγάλσζε ζπζθέςεσλ θαη ζπδεηήζεσλ θαη ε ζπλεξγαζία κε
δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο πνιηηηζηηθνχο, θνηλσληθνχο, αζιεηηθνχο θαη ινηπνχο θνξείο ηεο πφιεο θαη
ηεο ρψξαο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δπηρείξεζεο.
Ζ επνπηεία ζηε ιήςε θαη εθηχπσζε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ αθνξά ζηηο εθδειψζεηο ηεο
Δπηρείξεζεο.

Άξζξν 9
Αξκνδηόηεηεο Ρκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ – Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ
Ρν Ρκήκα Γηνηθεηηθψλ – Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ έρεη ζαλ αληηθείκελν ηελ απεηθφληζε ησλ
νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο σο νηθνλνκηθήο
κνλάδαο θαη ηε δηεμαγσγή φισλ ησλ γεληθήο θχζεσο, δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ,
πνπ επηηξέπνπλ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ππνινίπσλ Ρκεκάησλ θαη ηεο Δπηρείξεζεο
γεληθφηεξα.
Ιεηηνπξγίεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, δηνηθεηηθήο κέξηκλαο, δηεθπεξαίσζεο
Έρεη ηελ επζχλε :
Tεο παξαθνινχζεζεο θαη ηήξεζεο ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνζσπηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο.
Ρεο ηήξεζεο κεηξψνπ θαη αξρείσλ πξνζσπηθνχ.
Ρεο ηήξεζεο δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θάζε θχζεο δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο ηνπ
πξνζσπηθνχ (πξνζιήςεηο, απνιχζεηο, ζηνηρεία αηνκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, εμέιημε,
ακνηβέο, άδεηεο, απνπζίεο, βεβαηψζεηο, πεηζαξρηθά θ.ι.π.).
Ρεο ελεκέξσζεο ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζηνηρείσλ
πξνζσπηθνχ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ακνηβψλ ηνπ.
Ρεο ηήξεζεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαηαζηάζεσλ αζθαιηζηηθψλ
ηακείσλ, θφξσλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ.
Ρεο επηθχξσζεο φισλ ησλ αληηγξάθσλ ησλ εγγξάθσλ.
Ρεο δηαρείξηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πξσηνθφιιεζεο ησλ θάζε είδνπο εηζεξρνκέλσλ εγγξάθσλ,
ηεο δηαλνκήο απηψλ ζηηο επί κέξνπο ππεξεζίεο θαη ηεο δηεθπεξαίσζεο – απνζηνιήο φισλ ησλ
εγγξάθσλ ζηνπο απνδέθηεο.
Ρεο θχιαμεο ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ, ηνλ θαζαξηζκφο απηψλ, ηεο ηήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ, θαζψο θαη ηεο θίλεζεο ησλ θιεηήξσλ θαη ησλ επηβαηηθψλ
απηνθηλήησλ.
Ιεηηνπξγίεο Ινγηζηεξίνπ
Ρν Ινγηζηήξην έρεη ηελ επζχλε γηα ηηο πην θάησ εξγαζίεο:
Θαηαξηίδεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ησλ Ρκεκάησλ θαη ηνλ Γηεπζπληή ηεο
Δπηρείξεζεο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ Δζφδσλ - Δμφδσλ θαη παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο εθηέιεζήο
ηνπ. Δπίζεο θαηαξηίδεη ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ρξήζεο, ηνλ απνινγηζκφ Δζφδσλ - Δμφδσλ θαη φιεο ηηο
απαηηνχκελεο εθζέζεηο.
Ξαξέρεη θάζε είδνπο ζηνηρεία γηα ηε δηακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο
Δπηρείξεζεο.
Ρεξεί ηηο δηαδηθαζίεο απεηθφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ ηεο Δπηρείξεζεο (Ινγαξηαζκνί
ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ, βηβιία, θαηαζηάζεηο θ.ι.π.) ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν ινγηζηηθφ ζρέδην θαη
ηηο ζρεηηθέο ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο.
Ρεξεί ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηελέξγεηα θάζε είδνπο είζπξαμεο ή πιεξσκήο δαπαλψλ ηεο
Δπηρείξεζεο θαη εθηειεί φιεο ηηο νηθνλνκηθέο δνζνιεςίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο Ρξάπεδεο.
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Γηακνξθψλεη θαη παξαθνινπζεί ην ηακεηαθφ πξφγξακκα ηεο Δπηρείξεζεο θαη παξέρεη
πιεξνθφξεζεο πξνο ηελ Γηνίθεζε γηα ηελ πνξεία ηεο Δπηρείξεζεο απφ νηθνλνκηθήο θαη
δηαρεηξηζηηθήο άπνςεο.
Ξαξέρεη ζηνηρεία γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ έξγσλ θαη ππεξεζηψλ ηεο

Δπηρείξεζεο.

Δπηκειείηαη ηελ εθθαζάξηζε θαη εληνιή πιεξσκήο θάζε δαπάλεο ηεο Δπηρείξεζεο, εθδίδεη ηα
ζρεηηθά εληάικαηα πιεξσκψλ ζην φλνκα ησλ δηθαηνχρσλ, θαηαρσξεί απηά ζηα αληίζηνηρα
ινγηζηηθά βηβιία θαη ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ηεο θάζε δαπάλεο.
Δίλαη αξκφδην γηα ηε ζχληαμε ησλ κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ (ζεσξεί θάζε
θχζεο κηζζνδνηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ) θαη θξνληίδεη γηα ηελ εθθαζάξηζε κηζζψλ θαη
εκεξνκηζζίσλ θαζψο θαη επηδνκάησλ θαη πξνζαπμήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ γίλνληαη ζχκθσλα
κε ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία πνπ ζηέιλνληαη απφ ηα άιια Ρκήκαηα. Ξαξαθξαηεί θαη απνδίδεη ηηο
εηζθνξέο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη κέξηκλα γηα ηηο ζρέζεηο κε ηα
αζθαιηζηηθά ηακεία.
Θαηαξηίδεη ην ηαθηηθφ θαη έθηαθην ζρέδην ρξεκαηνδφηεζεο, παξαθνινπζεί ηα ηξαπεδηθά θαη
άιια δάλεηα θαη ηεξεί φια ηα παξαζηαηηθά έγγξαθα θαη απνδεηθηηθά δαπαλψλ.
Θαηαξηίδεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή θαη ην Ρκήκα πνπ ζα αλαιάβεη ην έξγν, ηηο
ζπκβάζεηο γηα αλαζέζεηο ηνπ Γήκνπ ή άιισλ θνξέσλ. Γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ έξγσλ έρεη ηελ
επζχλε ηεο ζπγθέληξσζεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (θφζηνο αγνξάο
πξψησλ, βνεζεηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ πιηθψλ, θφζηνο αγνξάο ππεξεζηψλ, θφζηνο δηαθφξσλ
δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο).
Ιεηηνπξγίεο Ρακείνπ
Πην Ρακείν αλήθνπλ φιεο νη αξκνδηφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Δηδηθφηεξα
ελεξγεί φιεο ηηο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο, πνπ βαζίδνληαη ζε λφκηκα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία
δηαβηβάδνληαη απφ ην Ινγηζηήξην.
Δθδίδεη ηα απνδεηθηηθά παξαιαβήο, ζπγθεληξψλεη θαη θαηαρσξεί ζηα ζρεηηθά ινγηζηηθά βηβιία
ηηο εηζπξάμεηο εζφδσλ, θαζψο θαη ησλ πιεξσζέλησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.
Φξνληίδεη γηα ηελ απφδνζε θξαηήζεσλ πνπ γίλνληαη ππέξ ηξίησλ κέζα ζηηο λφκηκεο
πξνζεζκίεο. Κέζα ζην πξψην δεθαήκεξν θάζε κήλα ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηνλ ππεχζπλν ηνπ
Ρκήκαηνο θαηάζηαζε ηεο γεληθήο δνζνιεςίαο ηνπ Ρακείνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα.
Ξαξαθνινπζεί ηελ θαλνληθή εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ δηνηθεηηθήο
ππνζηήξημεο απφ ηξίηνπο (κεηαθνξέο, ελνηθηάζεηο, ζπληεξήζεηο θ.ι.π.).
Ιεηηνπξγίεο Ξεξηνπζηαθψλ Πηνηρείσλ - Απνζήθεο - Γηαρείξηζεο ιηθψλ, Ξξνκεζεηψλ
Φξνληίδεη γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηήξεζε αλάινγνπ αξρείνπ ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη γεληθά
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δπηρείξεζεο.
Δπηκειείηαη ηεο ηήξεζεο αξρείνπ θιεξνδνηεκάησλ θαη κεξηκλά γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο.
Ρεξεί αξρείν αθηλήησλ θαη δηελεξγεί δεκνπξαζίεο γηα ηελ κίζζσζή ηνπο.
Ξαξαθνινπζεί, ζε ζπλεξγαζία κε ην Λνκηθφ Πχκβνπιν ηηο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κηζζψζεσλ θαη
ηε ζσζηή ηήξεζε ησλ ζπκθσλεηηθψλ.
Κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαιαβήο, αζθαινχο απνζήθεπζεο, ρνξήγεζεο θαη
παξαθνινχζεζεο ησλ αλαιψζηκσλ θαη ησλ πάγησλ πιηθψλ ζε φηη αθνξά ηελ ινγηζηηθή ελεκέξσζε
θαη ηελ ζπκβαηφηεηά ηνπο πξνο ην πθηζηάκελν πιαίζην ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ ηεο
Δπηρείξεζεο θαη εηδηθφηεξα έρεη ηελ επζχλε :
Γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ παξαγγειηψλ φισλ ησλ ηκεκάησλ
Γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ πξνκεζεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ
παξαγγειίεο.
Γηα ηε δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ, εμαξηεκάησλ θαη πιηθψλ ζχκθσλα
κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο (έξεπλα αγνξάο, δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ, εηνηκαζίαο ζρεδίσλ
ζπκβάζεσλ θ.ι.π.).
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Γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή θαη παξάδνζε ζην Ινγηζηήξην ησλ αληίζηνηρσλ
ηηκνινγίσλ θαη απνδεηθηηθψλ παξαζηαηηθψλ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αληίζηνηρσλ ινγηζηηθψλ
εγγξαθψλ.
Γηα ηελ ηήξεζε αξρείσλ πξνκεζεηψλ θαη πξνκεζεπηψλ.

Άξζξν 10
Αξκνδηόηεηεο Ρκήκαηνο Ξαηδείαο θαη δηα βίνπ Κάζεζεο
Ρν Ρκήκα έρεη ηηο πην θάησ αξκνδηφηεηεο :
- Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ- ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία
πάξθσλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο θαζψο θαη ε εθηέιεζε πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο ζηα
πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ Δζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία.
- Δλέξγεηεο εμαζθάιηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ζρεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ.
-

ινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο.

Άξζξν 11
Αξκνδηόηεηεο Ρκήκαηνο Βνήζεηα ζην ζπίηη
To ηκήκα «Βνήζεηα ζην Ππίηη» έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο
ζπκπεξηιακβάλνληαη:
- Ζ αλίρλεπζε, δηεξεχλεζε, θαηαγξαθή θαη κειέηε ησλ αλαγθψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο ησλ
ειηθησκέλσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ.
- Ζ εμαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξνρή νξγαλσκέλεο θαη
ζπζηεκαηηθήο θξνληίδαο ζηνπο ειηθησκέλνπο.
- Ζ ζπζηεκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ εζεινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ, ε αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο, ε δηαξθήο επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηεο θνηλφηεηαο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ
Γήκνπ.
- Ζ νξγάλσζε θαη ε ζπζηεκαηηθή παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο εξγαζίαο λνζειεπηηθήο
θξνληίδαο, θπζηθνζεξαπείαο, εξγνζεξαπείαο θαη νηθνγελεηαθήο βνήζεηαο γηα ηελ θάιπςε βαζηθψλ
αλαγθψλ ησλ ειηθησκέλσλ.
- Ζ πξνζθνξά ππεξεζηψλ νηθνγελεηαθήο βνεζεηηθήο θξνληίδαο (αηνκηθή θαη νηθηαθή
θαζαξηφηεηα, θάιπςε θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ δηαβίσζεο θ.ι.π.) θαη ε δηεπθφιπλζε ησλ
ειηθησκέλσλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο πνιηηηζηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, ςπραγσγηθέο θαη θνηλσληθέο
εθδειψζεηο.

Άξζξν 12
Αξκνδηόηεηεο ηκήκαηνο ΘΓΑΞ-ΚΔΑ
Νη αξκνδηφηεηεο - δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο είλαη:
Ζ ίδξπζε θέληξνπ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο γηα παηδηά θαη λένπο κε αλαπεξίεο γηα ηελ θαηά ην
δπλαηφ νκαιφηεξε θαη πιεξέζηεξε έληαμε ηνπο ζηελ θνηλσλία.
Ρα Θέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ κε αλαπεξίεο [ΘΓΑΞ-ΚΔΑ] απνηεινχλ κνλάδεο
δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ κε αλαπεξίεο θαη εθήβσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη θηλεηηθή
αλαπεξία, δπλακηθφηεηαο 20-25 αηφκσλ.
Tα ΘΓΑΞ-ΚΔΑ εληάζζνληαη ζην πιαίζην λέσλ δξάζεσλ- πξνγξακκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξφλνηαο
θαη ηελ αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Κε ηελ ελέξγεηα απηή εληζρχεηαη ν
ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο, δηαθπιάζζεηαη ε νηθνγελεηαθή αιιειεγγχε, ελαξκνλίδεηαη ε νηθνγελεηαθή
θαη εξγαζηαθή δσή θαη πξνεηνηκάδεηαη ε έληαμε ησλ παηδηψλ / εθήβσλ κε αλαπεξίεο ζηελ
θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή.
Ρα ΘΓΑΞ-ΚΔΑ δχλαληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη κε ηηο εθπαηδεπηηθέο
κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο, ην Δζληθφ Θέληξν Άκεζεο Θνηλσληθήο Βνήζεηαο [ΔΘΑΒ], ηηο θνηλσληθέο
ππεξεζίεο ησλ ΝΡΑ θαη ησλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ηνπο θνξείο θαη ηηο ππεξεζίεο
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ζηήξημεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο, κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο ηεο πεξηνρήο ηνπο, κε πξνλνηαθά
πξνγξάκκαηα ηεο Δθθιεζίαο θαζψο θαη κε ηηο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο.
Νη ζθνπνί ησλ ΘΓΑΞ-ΚΔΑ είλαη:
α] Ζ Γεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ / εθήβσλ κε αλαπεξίεο
β] Ζ Θνηλσληθή έληαμε παηδηψλ/ εθήβσλ κε αλαπεξίεο
γ] Ζ ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ θαηαζηάζεηο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ
θαη λα απνθεπρζεί ε ρξήζε ηδξπκαηηθήο θξνληίδαο θαη
δ] Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ παηδηψλ/ εθήβσλ κε αλαπεξίεο θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.
Ρα ΘΓΑΞ-ΚΔΑ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληα παξαπάλσ,
πξνβιέπεηαη λα παξέρνπλ ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο:
 Αζθαιή απαζρφιεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ παηδηψλ / εθήβσλ – αηφκσλ
κε αλαπεξίεο κε ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθήο ή νκαδηθήο δξαζηεξηφηεηαο
 Αηνκηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ/ εθήβσλ κε αλαπεξίεο πάλσ ζε ζέκαηα απηνεμππεξέηεζεο [
δηαηξνθή, θαζαξηφηεηα, πγηεηλή]
 Αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ
 ινπνίεζε πξνγξακκάησλ έθθξαζεο θαη ςπραγσγίαο άζθεζεο ιφγνπ, άζιεζεο θαη ζσκαηηθήο
αγσγήο.
 Αλάπηπμε θηιηθψλ δεζκψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ
 πνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ θξνληίδεη ην παηδί/ έθεβν κε αλαπεξία
 Δθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ θαηάιιειε αληηκεηψπηζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ
αλαγθψλ θξνληίδαο θαη εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ/ εθήβσλ κε αλαπεξίεο
 Δλεκέξσζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη παξαπνκπή ηνπο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ θάιπςε
εμεηδηθεπκέλσλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ ηνπο κε αλαπεξίεο

Γηαζχλδεζε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο, ην Δζληθφ Θέληξν ΄Ακεζεο
Θνηλσληθήο Βνήζεηαο [ΔΘΑΒ] ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ ΝΡΑ θαη ηεο Λ.Α. , ηνπο θνξείο θαη ηηο
ππεξεζίεο ζηήξημεο θαη δηεθδίθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο κε ην δίθηπν
ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο πγείαο ηεο πεξηνρήο θαη κε ηηο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο.

Γηαζχλδεζε κε θνξείο πνπ πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα πξνεπαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.

Άξζξν 13
Αξκνδηόηεηεο Ρκήκαηνο Ξεξηβάιινληνο

Ρν Ρκήκα Ξεξηβάιινληνο :

Ππλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ εηζήγεζε θαη ην ζρεδηαζκφ
ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ θαη
πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην πιαίζην ησλ Δζληθψλ θαη Δπξσπατθψλ πνιηηηθψλ.

Έρεη ηελ επζχλε ηεο πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ. Ππλεξγαζία κε
δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ.

Δλεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα
ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα
πφξνπο ή πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο
απηά. Ππλεξγάδεηαη πξνο ηνχην θαη

ηηο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ηεο Δπηρείξεζεο ζε εηδηθά
πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ηφζν απφ Δζληθνχο ή ηδίνπο
΄Δλσζεο θαη εηζεγείηαη γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο Δπηρείξεζεο ζε
κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.


Κεξηκλά, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ην Γξαθείν Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Νξγάλσζεο, γηα ηελ
εηνηκαζία πξνηάζεσλ πξνο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ αλάιεςε απφ ηελ επηρείξεζε ηεο
επζχλεο νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ, πξνσζεί ηηο πξνηάζεηο γηα
έγθξηζή ηνπο θαη κεξηκλά γηα ηελ ππνβνιή ηνπο.

Νξγαλψλεη ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ κεηά ηελ αλάζεζή ηνπο ζηελ
Δπηρείξεζε θαη κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε πινπνίεζή ηνπο
εμαζθαιίδνληαο ηνπο αλαγθαίνπο θαη θαηάιιεινπο αλζξψπηλνπο θαη ηερληθνχο πφξνπο.

Ξαξαθνινπζεί ηελ θαηάιιειε πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ πξνγξακκάησλ θαη ζπληάζζεη θαη
ππνβάιιεη ηνπο αλαγθαίνπο απνινγηζκνχο.

Δθδίδεη ζε ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν δεκνζίσλ ζρέζεσλ, πιεξνθνξηαθφ πιηθφ θαη
ελεκεξσηηθέο εθδφζεηο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ
ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.
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Νξγαλψλεη ςπραγσγηθέο, εθπαηδεπηηθέο, επηκνξθσηηθέο θαη ινηπέο εθδειψζεηο κε ζέκα ην
πεξηβάιινλ κε ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ.

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζαξέο αθηέο- θαζαξέο ζάιαζζεο ηνπ πνπξγείνπ
Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο αιιαγήο [ ππνβνιή αηηήζεσλ πξνγξάκκαηνο γαιάδηεο
ζεκαίεο, έιεγρνο πνηφηεηαο λεξψλ ησλ ππνςεθίσλ γηα βξάβεπζε παξαιηψλ, νξγάλσζε παξαιηψλ
γηα ην πξφγξακκα, πξφζιεςε λαπαγσζηψλ φπνπ απαηηείηαη].

Άξζξν 14
Αξκνδηόηεηεο πεύζπλνπ Ρκήκαηνο & πεύζπλνπ Γξαθείνπ
Ν ππεχζπλνο Ρκήκαηνο ή Γξαθείνπ επζχλεηαη έλαληη ηνπ Γηεπζπληή, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη
απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαιακβάλεη ην Ρκήκα ή Γξαθείν. Πηα
πιαίζηα ηεο επζχλεο απηήο ν ππεχζπλνο Ρκήκαηνο ή Γξαθείνπ πξνβαίλεη ζε θάζε ελέξγεηα θαη
κέηξν πνπ πξνσζεί ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Ρκήκαηνο / Γξαθείνπ
θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζηα πιαίζηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ.
Δηδηθφηεξα νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πεχζπλνπ Ρκήκαηνο είλαη νη αθφινπζεο (Αλάινγεο είλαη θαη νη
αξκνδηφηεηεο ηνπ πεχζπλνπ Γξαθείνπ) :

Δηζήγεζε πξνο ην Γηεπζπληή γηα ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο ηνπ Ρκήκαηνο.

Κέξηκλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή εθαξκνγή ησλ λφκσλ, ησλ απνθάζεσλ θαη
ησλ νδεγηψλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηεο Δπηρείξεζεο.


Δλεκέξσζε ηνπ Γηεπζπληή γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ έξγσλ / εξγαζηψλ ηνπ Ρκήκαηνο.


Ξαξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφο θαη έιεγρνο ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ / εξγαζηψλ πνπ
αλαιακβάλεη ην Ρκήκα απφ απφςεσο ρξνληθήο (πινπνίεζε κέζα ζηα πξνγξακκαηηζκέλα ρξνληθά
πεξηζψξηα) θαη νηθνλνκηθήο (πξαγκαηνπνίεζεο κέζα ζηα πξνγξακκαηηζκέλα πεξηζψξηα θφζηνπο),
ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο εμαζθάιηζεο ηεο
ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνζδνθηψλ ησλ αληίζηνηρσλ εληνιέσλ.

Κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή απφ ην Ρκήκα ησλ θάζε είδνπο νξγαλσηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ
δηαδηθαζηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο Θαλνληζκνχο ηεο Δπηρείξεζεο.

Κέξηκλα γηα ηελ αμηνιφγεζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ, ησλ
ηθαλνηήησλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο, θαζψο θαη γηα ηελ δηακφξθσζε
ζην Ρκήκα θαιψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ.

Άζθεζε θάζε άιιεο αξκνδηφηεηαο πνπ αλαηίζεηαη απφ ηα φξγαλα δηνίθεζεο, απφ ην
Γηεπζπληή ή πξνβιέπεηαη απφ ηνπο Θαλνληζκνχο ηεο Δπηρείξεζεο.

Δηζήγεζε πξνο ην Γηεπζπληή ηεο αλάπηπμεο ζπγθεθξηκέλσλ ζπλεξγαζηψλ κε ηξίηνπο θνξείο
γηα ηελ απφ θνηλνχ αλάιεςε δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην Ρκήκα.

Θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο ζην πξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηνο θαη θαζνδήγεζή ηνπ ζηελ άζθεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Ξαξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηεο παξνπζίαο θαη ηεο ππεξεζηαθήο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνζσπηθνχ, γηα ηνπο νπνίνπο ζπληάζζεη ηηο εηήζηεο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο.

Έιεγρνο θαη κνλνγξαθή φισλ ησλ εγγξάθσλ πνπ ζπληάζζνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ
Ρκήκαηνο.


Ππκκεηνρή ζην Ππκβνχιην Ππληνληζκνχ.



Ππκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Ρκήκαηνο.

Άξζξν 15
Ξξνζόληα ηνπ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο Δπηρείξεζεο
1.
Ρν πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο δηαθξίλεηαη ζε ηαθηηθφ θαη έθηαθην. Ραθηηθφ πξνζσπηθφ είλαη
απηφ πνπ θαηέρεη ζέζεηο εξγαζίαο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηo Άξζξν 14 ηνπ παξφληνο
Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ πεξεζηψλ θαη ζπλδέεηαη κε ηελ Δπηρείξεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ. Νη δηθεγφξνη ζπλδένληαη κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο. Έθηαθην
πξνζσπηθφ είλαη απηφ πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ηελ Δπηρείξεζε θαη ζπλδέεηαη κε απηήλ κε
ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ.
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2.
Ρα πξνζφληα ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο θαζνξίδνληαη απφ ην Ξ.Γ. 50/2-3-01
(ΦΔΘ 39 Α΄): «Θαζνξηζκφο ησλ πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα»,
φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.
3.
Ρα ηππηθά πξνζφληα ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο δηαθξίλνληαη ζε γεληθά
πξνζφληα, πνπ απνηεινχλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ θαη ζε
εηδηθά πξνζφληα. Ρα εηδηθά πξνζφληα δηαθξίλνληαη ζε απαξαίηεηα θαη πξναηξεηηθά.
4.
Πηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαζνξίδνληαη ηα βαζηθά απαξαίηεηα πξνζφληα γηα ηε πιήξσζε ησλ
θελψλ ζέζεσλ. Δπί πιένλ ησλ βαζηθψλ πξνζφλησλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη
κε ηελ πξνθήξπμε ηεο πξφζιεςεο θαζνξίδνληαη θαη ηα ινηπά απαξαίηεηα θαζψο θαη ηα ηπρφλ
πξφζζεηα (πξναηξεηηθά) ηππηθά πξνζφληα φπσο :


Γλψζε μέλεο γιψζζαο



Γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/



Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία



Κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ θαη πξφζζεηε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε

5.
Πηελ πξνθήξπμε πξφζιεςεο είλαη δπλαηφ λα πξνβιέπνληαη θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα, ηα
νπνία αμηνπνηνχληαη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ κέζσ αηνκηθήο ζπλέληεπμεο.
6.
Γηα ηηο εηδηθφηεηεο φπνπ, απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, επηβάιιεηαη ε απφθηεζε άδεηαο ή
Ξηζηνπνηεηηθνχ γηα ηελ άζθεζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγέικαηνο, ε απαηηνχκελε, ζηελ πεξίπησζε
απηή, άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή ην Ξηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο νξίδεηαη σο
απαξαίηεην ηππηθφ πξνζφλ.
7.
Πηελ πξνθήξπμε πξφζιεςεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη επίζεο ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηα γεληθά θαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ.

Άξζξν 16
Θέζεηο εξγαζίαο, εηδηθόηεηεο θαη αλώηαηνο αξηζκόο ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ
1.
Θάζε εξγαδφκελνο ζηελ Δπηρείξεζε, πνπ αλήθεη ζην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ, θαηέρεη κία
ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο, ν ηίηινο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί θαηά ην δπλαηφλ ζην πξαγκαηηθφ
ηεο πεξηερφκελν. Ζ αλάιεςε ηεο επζχλεο απφ έλα εξγαδφκελν πεξηζζφηεξν απφ κηα ζέζε
εξγαζίαο, είλαη δπλαηφλ λα γίλεη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κεηά ηελ εηζήγεζε ηνπ
Γηεπζπληή.
2.
Νη ζέζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ αλάινγα κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο νκαδνπνηνχληαη
ζηηο εμήο θαηεγνξίεο :


Θέζεηο πξνζσπηθνχ Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΞΔ)



Θέζεηο πξνζσπηθνχ Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΡΔ)



Θέζεηο πξνζσπηθνχ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ)



Θέζεηο πξνζσπηθνχ πνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ)

3.
Πε θάζε δηνηθεηηθή ελφηεηα ηεο Δπηρείξεζεο πξνβιέπνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο
ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 1. Πηνλ Ξίλαθα, θαίλνληαη νη ζέζεηο
εξγαζίαο ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ αλά δηνηθεηηθή ελφηεηα, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ν βαζηθφο
ηίηινο ζπνπδψλ, ε εηδηθφηεηα θαη ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ αλά ζέζε εξγαζίαο.
4.
Ν αλψηαηνο αξηζκφο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο κπνξεί λα θζάζεη ηνπο
εξγαδφκελνπο.

35
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Αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ αλά ζέζε εξγαζίαο. ΞΗΛΑΘΑΠ 1 : Θέζεηο εξγαζίαο, Δπίπεδν εθπαίδεπζεο, Βαζηθόο ηίηινο ζπνπδώλ
/ Δηδηθόηεηα θαη
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ
ΘΔΠΔΗΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ
ΔΞΗΞΔΓΝ
ΒΑΠΗΘΝΠ ΡΗΡΙΝΠ ΠΞΝΓΥΛ & ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ
ΑΟΗΘΚΝΠ
ΔΛΝΡΖΡΑ
ΔΘΞΑΗΓΔ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ
ΠΖΠ

ΓΗΔΘΛΡΖΠ

ΞΔ

(Βι. παξαγξ 1, Άξζξν 17 )

1

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ Γ.Π. ,
ΞΟΝΔΓΟΝ

ΓΔ

ΑΞΝΙΡ. ΡΔΣΛ/ΘΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝ ΙΘΔΗΝ
ΞΑΙ/ΙΥΛ ΓΟΑΦΔΗΝ (ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ) Ή ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ
ΙΘΔΗΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΑ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑΠ

1

ΓΟΑΦΔΗΝ ΡΞΝ &
ΓΖΚΝΠΗΥΛ
ΠΣΔΠΔΥΛ

ΠΡΔΙΔΣΝΠ ΓΗΑ ΘΔΚΑΡΑ
ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ &
ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ

ΞΔ

ΞΡΣΗΝ Ή ΓΗΞΙΥΚΑ ΑΔΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΘΑΗ ΚΚΔ

1

ΡΚΖΚΑ
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ –
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ
ΞΖΟΔΠΗΥΛ

ΞΔΘΛΝΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ

Ξ.Δ. ή Ρ.Δ.

(Βι. παξαγξ 2, Άξζξν 17 )

1

ΠΡΔΙΔΣΝΠ ΓΗΑ ΘΔΚΑΡΑ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ

ΞΔ ή Ρ.Δ.

ΞΡΣΗΝ Ή ΓΗΞΙΥΚΑ ΑΔΗ ή ΡΔΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ή
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ

1

ΝΓΖΓΝΠ

Γ.Δ.

ΓΗΞΙΥΚΑ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ Η.Δ.Θ.
ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΥΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΑΡΝΘΗΛΖΡΥΛ ΝΣΖΚΑΡΥΛ Ζ
ΔΘΞΑΗΓΔΡΖ ΞΝΤΖΦΗΥΛ ΝΓΖΓΥΛ ΑΡΝΘΗΛΖΡΥΛ

1

.Δ

ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

1

Ξ.Δ.

ΞΡΣΗΝ Ή ΓΗΞΙΥΚΑ ΑΔΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ

1

Ξ.Δ. ή Ρ.Δ.

ΞΡΣΗΝ Ή ΓΗΞΙΥΚΑ ΑΔΗ ή ΡΔΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ
ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ

1

ΓΗΔΘΛΠΖ
ΓΟΑΦΔΗΝ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΠ

ΞΑΙΙΖΙΝΠ ΓΗΑ
ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ
ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΣΥΟΥΛ
ΠΡΔΙΔΣΝΠ ΓΗΑ
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ.
ΑΞΝΙ/ΠΚΝ, ΝΗΘ/ΘΖ
ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ, ΓΑΛΔΗΑ
ΠΡΔΙΔΣΝΠ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ
ΡΚΖΚΑ ΞΑΗΓΔΗΑΠΓΗΑ ΒΗΝ
ΚΑΘΖΠΖΠ

ΓΚΛΑΠΡΖΠ
Ξ.Δ.
ΛΖΞΗΑΓΥΓΝΠ
ΞΔ ήΡΔ
ΚΝΠΗΘΝΠ
ΡΔ Ή ΓΔ
ΕΥΓΟΑΦΝΠ
Ξ.Δ. ή Ρ.Δ.
ΒΝΖΘΖΡΓΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ
.Δ

ΞΡΣΗΝ Ή ΓΗΞΙΥΚΑ ΑΔΗ
ΞΡΣΗΝ Ή ΓΗΞΙΥΚΑ ΑΔΗ ή ΡΔΗ
ΞΡΣΗΝ Ή ΓΗΞΙΥΚΑ ΥΓΗΘΖΠ ΘΙ.Ξ
ΞΡΣΗΝ Ή ΓΗΞΙΥΚΑ ΑΔΗ ή ΡΔΗ
ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

1

1
1
1
1
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ΘΝΗΛΥΛΗΘΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΝΠ
ΡΚΖΚΑ ΒΝΖΘΔΗΑ
ΠΡΝ ΠΞΗΡΗ

ΛΝΠΖΙΔΡΖΠ
ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΝΠ ΒΝΖΘΝΠ

ΡΚΖΚΑ ΘΓΑΞ-ΚΔΑ

ΡΚΖΚΑ
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ

ΘΝΗΛΥΛΗΘΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΝΠ
‘ε ΤΣΝΙΝΓΝΠ
ΡΔΣΛΗΡΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΖ
ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΡΖΠ
ΔΟΓΝΘΔΟΑΞΔΡΖΠ
ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΠ ΞΟΝΛΝΗΑΠ
ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΝΠ ΒΝΖΘΝΠ
ΞΔΟΗΒΑΛΡΝΙΝΓΝΠ

ΞΡΣΗΝ Ή ΓΗΞΙΥΚΑ ΑΔΖ ή ΡΔΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ
ΚΔ ΑΓΔΗΑ ΑΠΘΖΠΖΠ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΝΠ
Ξ.Δ. ή Ρ.Δ. ΞΡΣΗΝ Ή ΓΗΞΙΥΚΑ ΑΔΗ ή ΡΔ ή ΗΔΘΗ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ ΚΔ
ή ΗΔΘ
ΑΓΔΗΑ ΑΠΘΖΠΖΠ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΝΠ
.Δ.
ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ
Ξ.Δ ή Ρ.Δ.

ΞΔήΡ.Δ.
ΓΔ
Ρ.Δ.
Ρ.Δ.
Γ.Δ.
.Δ.

Ξ.Δ ή Ρ.Δ

ΞΡΣΗΝ Ή ΓΗΞΙΥΚΑ ΑΔΖ ή ΡΔΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ
ΚΔ ΑΓΔΗΑ ΑΠΘΖΠΖΠ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΝΠ
ΞΡΣΗΝ Ή ΓΗΞΙΥΚΑ ΑΔΗ ή ΡΔΗ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ
ΞΡΣΗΝ Ή ΓΗΞΙΥΚΑ ΡΔΗ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ
ΞΡΣΗΝ Ή ΓΗΞΙΥΚΑ ΡΔΗ ΔΟΓΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ
ΞΡΣΗΝ ΓΔ ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ ΦΟΝΛΡΗΠΡΥΛ
ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ
ΞΡΣΗΝ Ή ΓΗΞΙΥΚΑ ΑΔΗ ΞΔΟΗΒΑΛΡΝΙΝΓΝ H ΓΔΥΞΝΛΝ
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Άξζξν 17
Ξξνζόληα Γηεπζπληή θαη πεπζύλσλ δηνηθεηηθώλ ελνηήησλ
1.

Ρα ηππηθά πξνζφληα γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ Γηεπζπληή είλαη :

Απαξαίηεηα ηππηθά πξνζφληα
Ξηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο
Δκπεηξία ζε αλάινγε ζέζε επζχλεο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ
Ξνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο.
Ξξφζζεηα (Ξξναηξεηηθά) ηππηθά πξνζφληα
Δμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα Νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο
Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ή ε εκπεηξία ζε ζέζε επζχλεο ζε θνξέα ηεο Ρ.Α.
2.
Νη ζέζεηο ησλ πεχζπλσλ Ρκεκάησλ θαη Γξαθείσλ πιεξψλνληαη κε επηινγή απφ ην
ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ. Ζ ζρεηηθή δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη ζηνλ Θαλνληζκφ Ξξνζσπηθνχ ηεο
Δπηρείξεζεο.
3.
Υο πεχζπλνη ησλ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ ηνπνζεηνχληαη ππάιιεινη, εηδηθφηεηαο ζπλαθνχο
κε ην αληηθείκελν ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο, απφ ηηο θαηεγνξίεο ΞΔ ή ΡΔ. Δηδηθά ζην Γξαθείν
Γξακκαηείαο ηνπνζεηείηαη σο ππεχζπλνο ππάιιεινο ηεο θαηεγνξίαο ΓΔ.

Άξζξν 18
Έθηαθην Ξξνζσπηθό
Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί θαη έθηαθην πξνζσπηθφ γηα λα θαιχπηεη έθηαθηεο ή
πεξηνδηθέο αλάγθεο ηεο. Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο είλαη δπλαηφλ
λα πξνζιακβάλεηαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ έθηαθην επηζηεκνληθφ ή
εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ γηα θάιπςε ησλ παξαπάλσ αλαγθψλ. Νη ζέζεηο εξγαζίαο θαζψο θαη ν
αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ δελ είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζζνχλ αθξηβψο. Δλδεηθηηθά
αλαθέξνληαη νη ζέζεηο ηνπ πίλαθα 1 σο ζέζεηο θαη ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ. Ρν πξνζσπηθφ
απηφ πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε θαηάξηηζε ή εκπεηξία ζην εηδηθφ αληηθείκελν γηα ην νπνίν
ζπλάπηεηαη ζχκβαζε εξγαζίαο.

Άξζξν 19
Δηδηθέο Ππλεξγαζίεο
Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο θαη κε ζθνπφ ηελ εθπφλεζε κειεηψλ,
ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο, ηελ επίβιεςε κειεηψλ,
έξγσλ θαη ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ εξγαζηψλ, είλαη δπλαηφλ λα αλαηίζεηαη κε ζχκβαζε
κίζζσζεο έξγνπ ζε επηζηεκνληθφ ή άιιν εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ε θάιπςε ησλ παξαπάλσ
αλαγθψλ. Ρν πξνζσπηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ή εκπεηξία
πάλσ ζην εηδηθφ ζέκα γηα ην νπνίν ζπλάπηεηαη ε ζχκβαζε. Πηε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ
αλαθέξεηαη ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πνπ ζα εθηειεζηεί, ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ νιηθή ή ηκεκαηηθή παξάδνζε ηνπ έξγνπ θαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο
ηνπ ζπλεξγάηε ηεο Δπηρείξεζεο.
Άξζξν 20
Ινηπέο Οπζκίζεηο
1.
Νη ππεξεηνχληεο ζηελ Δπηρείξεζε ηαθηηθνί ππάιιεινη, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ
παξφληνο Νξγαληζκνχ, θαηαηάζζνληαη ζε ζέζεηο αληίζηνηρεο ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ ηνπο.
2.
Ζ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο επί κέξνπο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο γίλεηαη κε απφθαζε
ηνπ Γ.Π., κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο
φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ.
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3.
Ν πεχζπλνο Ρκήκαηνο ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ή θελήο ζέζεο
αλαπιεξψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή.
4.
Ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε ππεξεζίαο ηεο Δπηρείξεζεο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα
εθηφο απηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ην Λφκν, θαζνξίδνληαη κε εηδηθνχο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο.
5.
Νη ζέζεηο πξνζσπηθνχ πνπ ζπληζηψληαη κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ, δελ είλαη απαξαίηεην
λα θαιχπηνληαη φιεο. Ζ πιήξσζή ηνπο θαη ν αξηζκφο ησλ ζηειερψλ αλά ζέζε εξγαζίαο,
εμαξηάηαη απφ ηηο εθάζηνηε ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηηο νηθνλνκηθέο
δπλαηφηεηεο ηεο Δπηρείξεζεο.
Άξζξν 21
Ηζρύο ηνπ Δ.Θ..
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Δ.Θ.. αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζήο ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην.

Β΄
ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α’
ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
ΑΟΘΟΝ 1
Πθνπόο θαη βαζηθέο αξρέο
1.
Πθνπφο ηνπ Θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ θαλφλσλ, πνπ δηέπνπλ ηηο
εξγαζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηε ΘΝΗΛΥΦΔΙΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΞΑΗΓΔΗΑΠ &
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΓΖΚΝ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ [Θ.Δ.Ξ.ΞΔ.Γ.Κ.], πνπ ζα θαιείηαη γηα ιφγνπο
ζπληνκίαο ‘’Δπηρείξεζε’’.
2.
Νη ζρέζεηο κεηαμχ ‘’Δπηρείξεζεο’’ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο
ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, ηεο θαιήο πίζηεσο θαη ηεο εηιηθξηλνχο ζπλεξγαζίαο, ηεο ηήξεζεο ησλ
αξρψλ θαη θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο αλάπηπμεο πγηνχο πιέγκαηνο ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ
εξγαδνκέλσλ.
3.
Ξξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ απηψλ είλαη ε ακνηβαία, απφ ηελ Δπηρείξεζε
θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, ηήξεζε θαη ν ζεβαζκφο ησλ φξσλ απηνχ ηνπ Θαλνληζκνχ, έηζη ψζηε
λα επηηεπρζεί ε δηαθάλεηα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ε εξγαζηαθή εηξήλε, ε αλάπηπμε ηεο
δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο ζπιινγηθήο επζχλεο θαη ε νκαιή απξφζθνπηε θαη απνδνηηθή
ιεηηνπξγία ηεο Δπηρείξεζεο.
4.
Νη δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ απηνχ, πνπ ζπληάζζεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο
Δπηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 257 ηνπ Λ.3463/2006, ζπκπιεξψλνπλ ηηο αηνκηθέο
ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη εθαξκφδνληαη κφλνλ εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ εξγαηηθή
λνκνζεζία θαη ηηο επί κέξνπο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, δηαηηεηηθέο θαη ππνπξγηθέο
απνθάζεηο.
ΑΟΘΟΝ 2
Έθηαζε ηζρύνο ηνπ Θαλνληζκνύ
1.
Πηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ απηνχ ππάγνληαη φινη νη απαζρνινχκελνη κε ζρέζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο απφ ηελ Δπηρείξεζε.
2.
Ν Θαλνληζκφο ηζρχεη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην (άξζξν 256 ηνπ Λ.
3463/2006) θαη 10 εκέξεο κεηά ηελ θνηλνπνίεζή ηνπ κε ηνπο νξηδφκελνπο απφ ην λφκν ηξφπνπο
θαη ηελ γλσζηνπνίεζή ηνπ ζην πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο.
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Κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ ν Θαλνληζκφο απηφο αλαζεσξείηαη κφλν κεηά απφ αίηεζε ηεο Δπηρείξεζεο
ή εθφζνλ πξνζβιεζεί απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ. Ζ
Δπηρείξεζε κπνξεί επίζεο λα κεηαηξέςεη ζπκβάζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο ζε κεξηθή θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. Νη κεξηθψο απαζρνινχκελνη έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ην άξζξν 38 ηνπ Λ. 1892/90, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
ΑΟΘΟΝ 3
Γηνίθεζε θαη νξγάλσζε ηεο Δπηρείξεζεο
Ζ Δπηρείξεζε δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ε ζπγθξφηεζε θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ
θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 255 ηνπ Λ. 3463/2006.
Ζ Δπηρείξεζε νξγαλψλεηαη ζε δηνηθεηηθέο ελφηεηεο, ε δηάξζξσζε ησλ νπνίσλ πεξηγξάθεηαη ζηνλ
Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ πεξεζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο. Υο «δηνηθεηηθή ελφηεηα», λνείηαη κηα
νξγαλσκέλε πεξεζία κε ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλε δηνηθεηηθή δνκή, φπσο
επί παξαδείγκαηη «Γηεχζπλζε», «Ρκήκα» ή «Γξαθείν».
Νη αξκνδηφηεηεο ησλ ζηειερψλ θαη ησλ ππεπζχλσλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηνηθεηηθψλ
ελνηήησλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη πεξηγξάθνληαη ζηνπο
Θαλνληζκνχο, πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ απηφ ή απφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα απφ απηφ φξγαλα, θαζψο
θαη απφ απνθάζεηο ή εγθπθιίνπο ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην νξγάλσλ.
ΑΟΘΟΝ 4
Θέζεηο εξγαζίαο – Ξεξηγξαθή εξγαζίαο
Θέζε εξγαζίαο απνηειεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ, πνπ εθηεινχληαη απφ έλα ή
πεξηζζφηεξα άηνκα ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη εκπεηξηψλ απφ άπνςε πξαθηηθή.
Ρν πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο είλαη εληαγκέλν ζηηο πξναλαθεξφκελεο ζηνλ Δζσηεξηθφ
Θαλνληζκφ πεξεζηψλ Γηνηθεηηθέο Δλφηεηεο.
Θάζε εξγαδφκελνο εληαζζφκελνο ζε δηνηθεηηθή ελφηεηα, αλαιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα,
ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ ηεο
Δπηρείξεζεο θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ πεξεζηψλ.
ΑΟΘΟΝ 5
Δξγαζηαθή ζρέζε πξνζσπηθνύ
1.
Ρν πξνζσπηθφ, ην νπνίν απαζρνιεί ε Δπηρείξεζε θαη θαηέρεη ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ
Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ πεξεζηψλ, ζπλδέεηαη κε απηή κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
(ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ) πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο.
2.
Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηνπο λνκηθνχο ζπκβνχινπο,
νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηελ επηρείξεζε κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο θαη ηνπο εηδηθνχο
ζπκβνχινπο θαη ζπλεξγάηεο, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ζρέζε εξγαζίαο, ε νπνία πξνβιέπεηαη ξεηά
απφ ην λφκν θαη κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ην θαζεζηψο απηψλ.
3.
Ρν πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο κε ηελ πξφζιεςή ηνπ απνδέρεηαη ηνλ Θαλνληζκφ σο
αλαπφζπαζην πξνζάξηεκα ησλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο.
ΑΟΘΟΝ 6
Ξξνζσπηθό εληαγκέλν ζηνλ Θαλνληζκό
Πηνλ παξφληα Θαλνληζκφ ππάγεηαη ην πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο, ην νπνίν απαζρνιείηαη κε
ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ.
Ζ Δπηρείξεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ ή πξνζσξηλψλ αλαγθψλ ηεο κπνξεί λα αλαζέηεη ζε
ηξίηνπο νξηζκέλν έξγν ή νξηζκέλε δξαζηεξηφηεηα.
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ΑΟΘΟΝ 7
Ξιήξσζε θελώλ ζέζεσλ
Πην νξγαλφγξακκα Γηνηθεηηθήο Ιεηηνπξγηθήο Γηάξζξσζεο ηνπ Θαλνληζκνχ πεξεζηψλ ηεο
Δπηρείξεζεο θαζνξίδνληαη ηα ηκήκαηα απηήο, ζηα νπνία εληάζζνληαη φινη νη εξγαδφκελνη. Κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ
ζε θάζε ηκήκα θαη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα απηψλ.
Ζ πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ γίλεηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο θαη γεληθά ηεο Δπηρείξεζεο.
Ρν πξνζσπηθφ πξνζιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2527/1997, φπσο απηέο έρνπλ
ζπκπιεξσζεί, ηξνπνπνηεζεί θαη αληηθαηαζηαζεί κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχνπλ ζήκεξα. Γηα ηελ
πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξνζφληα, πνπ έρνπλ αξρηθά θαζνξηζηεί,
ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ππεξεζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο. Γηα ηελ πξφζιεςε εηζεγείηαη ν
πεχζπλνο θάζε δηνηθεηηθήο ελφηεηαο πξνο ηνλ Γηεπζπληή, ν νπνίνο θέξεη ην ζέκα πξνο
ζπδήηεζε ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ην νπνίν θαη απνθαζίδεη γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζε2ο.
ΑΟΘΟΝ 8
Ξξνζόληα Ξξνζσπηθνύ
Πηελ πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηφζν ηα γεληθά πξνζφληα
πξφζιεςεο φζν θαη ηα εηδηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Ρα πξνζφληα είλαη αλάινγα ησλ
αλαγθψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Δλνηήησλ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Θαλνληζκφ πεξεζηψλ γηα ηελ
θάιπςε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο.
Γεληθά ηππηθά πξνζόληα – Ξξνϋπνζέζεηο πξόζιεςεο
1.

Γηα λα πξνζιεθζεί εξγαδφκελνο ζηελ Δπηρείξεζε πξέπεη:

Λα έρεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ή λα είλαη πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή λα έρεη
άδεηα εξγαζίαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή, εθφζνλ δελ έρεη ηελ ππεθνφηεηα ρψξαο κέινπο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Λα έρεη εθπιεξψζεη (πξνθεηκέλνπ γηα άλδξεο) ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή λα
έρεη λφκηκα απαιιαγεί απφ απηέο, θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη.
Λα κελ έρεη ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ.
Λα κελ έρεη θαηαδηθαζηεί ή λα κε δηψθεηαη γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα πνπ
ζπλεπάγεηαη ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ (άξζξα 59-61 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα).
Λα κελ έρεη θαηαδηθαζηεί ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε, απάηε,
εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία ή δσξνιεςία, θαηαπίεζε, παξάβαζε
θαζήθνληνο, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, δηαθίλεζε θαη εκπνξία λαξθσηηθψλ ή γηα έγθιεκα θαηά
εζψλ ή ζρεηηθά κε ην λφκηζκα ή λα δηψθεηαη γηα θάπνην απφ ηα εγθιήκαηα απηά. Δπίζεο λα κελ
είλαη ππφδηθνο πνπ έρεη παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα θάπνην απφ
ηα πιεκκειήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν απηή.
Λα κελ ηειεί ππφ απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε. Ρνχην ηζρχεη γηα ζπγθεθξηκέλεο
ζέζεηο, φπσο ηνπ Γηεπζπληή, ηνπ πεπζχλνπ ηνπ Ρνκέα Νηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ
Γξαζηεξηνηήησλ.
Λα κελ έρεη απνιπζεί γηα πεηζαξρηθνχο ιφγνπο απφ ζέζε ηνπ Γεκνζίνπ, Λ.Ξ.Γ.Γ.,
Λ.Ξ.Η.Γ., Γεκνζίσλ Νξγαληζκψλ ή Αγξνηηθψλ Ππλεηαηξηζηηθψλ Νξγαλψζεσλ. Ν πεξηνξηζκφο
απηφο ηζρχεη γηα πέληε (5) ρξφληα.

2

Καηά ηη διάπκεια αναζηολήρ ηυν πποζλήτευν, για ηην ππόζλητη πποζυπικού
ςποβάλλεηαι αίηημα ππορ ηο Γενικό Γπαμμαηέα ηηρ Αποκενηπυμένηρ Διοίκηζηρ,
ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ ΠΥΣ 55/1998 και 33/ 2006.
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Λα κελ παξέρεη ππεξεζίεο ζε λνκηθφ πξφζσπν ή άιιε έλσζε θπζηθψλ πξνζψπσλ
φκνηεο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθεί ε Δπηρείξεζε.
Λα κελ είλαη δηθαηνχρνο ζπληάμεσο νπνηνπδήπνηε θνξέα αζθάιηζεο, εθφζνλ ε
ζχληαμε, πνπ ηνπ θαηαβάιιεηαη είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ θάζε θνξά θαηαβαιιφκελε θαηψηεξε
ζχληαμε ηνπ Η.Θ.Α.
Λα δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα, πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ
πεξεζηψλ.
Δηδηθά ηππηθά πξνζόληα

I. Θαζνξηζκόο βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ θαη εηδηθόηεηαο

Γηα θάζε θαηεγνξία πξνζσπηθνχ (ΞΔ,ΡΔ,ΓΔ,Δ) ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη βαζηθνί ηίηινη
ζπνπδψλ θαη γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο, ε εηδηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ ζα ηε ζηειερψζεη.

ΗΗ. Θαζνξηζκόο εηδηθώλ γλώζεσλ θαη εκπεηξίαο

Δθφζνλ πέξαλ ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ απαηηνχληαη θαη πξφζζεηα ηππηθά πξνζφληα (π.ρ.
γλψζε μέλσλ γισζζψλ, ρεηξηζκφο πξνγξακκάησλ Ζ/, εκπεηξία θ.ι.π.) αλαθέξνληαη ζαθψο.

Ξξνζόληα ησλ ππεπζύλσλ ησλ δηνηθεηηθώλ ελνηήησλ

Ρα πξνζόληα ηνπ πξνζσπηθνύ, πνπ θαηαιακβάλεη ζέζεηο επζύλεο, θαζνξίδνληαη κε
ζαθήλεηα ζηνλ θαλνληζκό πξνζσπηθνύ.
Ρα εηδηθά ηππηθά πξνζφληα δηαθξίλνληαη ζε απαξαίηεηα θαη πξναηξεηηθά.

Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζεκειίσζε ησλ ηππηθώλ πξνζόλησλ

Πηελ πξνθήξπμε πξφζιεςεο αλαθέξνληαη ζαθψο ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ απαηηνχληαη γηα λα
ζεκειηψζνπλ ηα γεληθά θαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ.

Ξξόζζεηα πξνζόληα

Δθηφο ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ πξνζφλησλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα Θαλνληζκφ ζηελ
πξνθήξπμε πξφζιεςεο, είλαη δπλαηφ λα πξνβιέπνληαη πξφζζεηα πξνζφληα, εθφζνλ επηβάιιεηαη
απφ ηηο αλάγθεο ηεο Δπηρείξεζεο.

Δηδηθά νπζηαζηηθά πξνζόληα

Ρα νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αηνκηθήο ζπλέληεπμεο, φηαλ απηφ απαηηείηαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαζνξίδνληαη κε
απφθαζε ηεο επηηξνπήο επηινγήο.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β’
ΞΖΟΔΠΗΑΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ
ΑΟΘΟΝ 9
Ξιήξσζε ζέζεσλ
Ζ πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ
Γηεπζπληή θαη πξφηαζε ηνπ ππεχζπλνπ θάζε δηνηθεηηθήο ελφηεηαο.
Κεηά ηελ εγθξηηηθή απφθαζε γηα ηελ πιήξσζε θελήο ζέζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα,
ζπζηήλεηαη, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ , Δπηηξνπή, ε νπνία έρεη ηελ επζχλε
ηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο θαη ηδίσο ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε θαηάξηηζε
ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο.
Ζ Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε.
Ζ Δπηηξνπή πξέπεη λα έρεη κέιε ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ηελ πξφζιεςε.
Ζ επηηξνπή ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.2190/1994.
Θαη΄ εμαίξεζε ν Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πξνζιακβάλεηαη κε πξνθήξπμε, εθφζνλ δελ
αθνινπζείηαη ην ζχζηεκα ηεο πξναγσγήο, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηνλ φξν 14 ηνπ θαλνληζκνχ
απηνχ.
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Ζ επηηξνπή γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ Γηεπζπληή, ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ θαη απνηειείηαη απφ κέιε απηνχ θαη ηξίηνπο.
Ζ δηαδηθαζία πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
2527/1997, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λ. 3051/2001, λ. 3274/2004 θαη
λ.3812/2009.
A.Ζ πξφζιεςε ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη θιάδσλ, γίλεηαη κε ηε
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ.2190/94, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη
ζήκεξα3.
Ζ πξνθήξπμε εθδίδεηαη θαη δεκνζηεχεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ
λ.2190/1994.
Β. Ξξνζσπηθό νξηζκέλνπ ρξόλνπ
Ζ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ πξνζιακβάλεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα
ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.2190/1994, φπσο ηζρχεη.
Αλαζέζεηο ζε ηξίηνπο
Πηελ πεξίπησζε έιιεηςεο εηδηθνηήησλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ, ηα νπνία αλαιακβάλνληαη απφ
ηελ επηρείξεζε, ε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαζέζεη ηκήκαηα έξγσλ ζε ηξίηνπο,
εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί ζπκβάζεσλ έξγνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 681 Α.Θ.
ΑΟΘΟΝ 10
ΠΛΑΤΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ
Θάζε πξνζιακβαλφκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη, ζε δηάζηεκα 10 εκεξψλ, φια ηα απφ ην λφκν
θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο, θαζνξηδφκελα πηζηνπνηεηηθά θαη
άιια έγγξαθα πξφζιεςεο φπσο :
Ρίηιν ζπνπδψλ θαη ινηπά πηζηνπνηεηηθά απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε εηδηθφηεηα ηνπ. Υο
κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα λνείηαη εθείλν πνπ ρνξεγείηαη κε αληίζηνηρν μερσξηζηφ
ηίηιν, κεηά ηε ιήςε πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο ΑΔΗ/ΡΔΗ.
Θεσξεκέλν αληίγξαθν ηίηινπ – πηπρίνπ μέλεο γιψζζαο, ή κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ
δηπιψκαηνο. Υο κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα λνείηαη εθείλν που χορηγείται με
αντίστοιχο ξεχωριστό τίτλο, μετά τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ/ΤΕΙ.
Θεσξεκέλν θσηναληίγξαθν Γειηίνπ Ραπηφηεηαο
Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ
Ξηζηνπνηεηηθφ Πηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο γηα ηνπο άλδξεο
Ξηζηνπνηεηηθφ γείαο απφ Γεκφζην Λνζειεπηηθφ Ίδξπκα ή ην ΗΘΑ
Ξηζηνπνηεηηθά ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο, φπσο ιεμηαξρηθή πξάμε Γάκνπ, Γέλλεζε
Ρέθλσλ, Γηθαζηηθή απφθαζε επηκέιεηαο, δηαδεπθηήξην θ.ι.π.
1.
Ζ κε έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ ή ε αδπλακία πξνζθφκηζήο
ηνπο απνηειεί ιφγν γηα αθχξσζε ηεο πξφζιεςεο.
2.
Ζ πξφζιεςε ζεσξείηαη ζαλ λα κελ έγηλε θαη αλαθαιείηαη απφ ηελ Δπηρείξεζε, αλ ν
επηιεγείο δελ πξνζέιζεη θαη δελ αλαιάβεη ππεξεζία, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε
θαη δελ δηθαηνινγήζεη επαξθψο ηελ παξάιεηςή ηνπ απηή.
3.
Δάλ ν επηιεγείο αξλεζεί ηελ πξφζιεςε, ε Δπηρείξεζε απαιιάζζεηαη απφ θάζε ηπρφλ
ππνρξέσζε πξνο απηφλ. Ζ ζρέζε εξγαζίαο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
3

Για ηιρ διαδικαζίερ ππόζλητηρ είναι αναγκαίο να παπακολοςθούνηαι από ηην
επισείπηζη οι ζσεηικέρ εγκύκλιοι και έγγπαθα, ηα οποία εκδίδονηαι από ηο Υποςπγείο
Εζυηεπικών για ηην ππόζλητη ζηοςρ ΟΤΑ.
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4.
Ρε ζχκβαζε απφ κέξνπο ηεο Δπηρείξεζεο ππνγξάθεη ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ , ή ν θαηά ην λφκν εθπξφζσπφο ηνπ.
5.
Θάζε εξγαδφκελνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ Δπηρείξεζε γηα νπνηαδήπνηε
αιιαγή ηεο πξνζσπηθήο ηνπ θαηάζηαζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ θαηάξηηζεο.
Ζ Δπηρείξεζε δελ επζχλεηαη αλ ν εξγαδφκελνο δεκηψζεθε, επεηδή δελ γλσζηνπνίεζε ζε απηή
ζηνηρεία ηα νπνία ζα ηνπ παξείραλ δηθαηψκαηα σο πξνο ηελ ππεξεζηαθή θαη κηζζνινγηθή ηνπ
ζέζε.
ΑΟΘΟΝ 11
Αλάζεζε θαζεθόλησλ
Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, ν ππεχζπλνο ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο γηα ηελ
νπνία γίλεηαη ε πξφζιεςε, αλαζέηεη ηα εηδηθφηεξα επηρεηξεζηαθά θαζήθνληα ζην
λενπξνζιακβαλφκελν, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ
Θαλνληζκνχ απηνχ.
Ζ αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ γίλεηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ ηκεκάησλ θαη ηα γεληθά θαη εηδηθά
πξνζφληα ησλ εξγαδνκέλσλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ αηηήκαηνο γηα ηελ αλάγθε πξφζιεςεο.
ΑΟΘΟΝ 12
Ρνπνζέηεζε Γηεπζπληή θαη πεπζύλσλ
1.
Ζ ηνπνζέηεζε ζε ζέζε Γηεπζπληή θαη πεπζχλσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Δλνηήησλ γίλεηαη κε
βάζε ηηο αλάγθεο ηεο Δπηρείξεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο (γηα
ηνπο ήδε ππεξεηνχληεο εξγαδφκελνπο).
2.
Ζ ηνπνζέηεζε ή πξφζιεςε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κεηά απφ
αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή.
3.

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζε ζέζεηο επζχλεο ιακβάλνληαη εηδηθφηεξα ππφςε:
Ζ εκπεηξία θαη νη επηζηεκνληθέο γλψζεηο.
Ζ πξνυπεξεζία ζηελ Δπηρείξεζε.
Ρα εηδηθά πξνζφληα ηνπ (απνδεηθλχνληαη κε ηνπο αλάινγνπο ηίηινπο).

Ζ ηδηαίηεξε επίδνζε ζηελ εξγαζία, νη νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο,
αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ππεξεζηαθφ ελδηαθέξνλ, εηνηκφηεηα, αληαπφθξηζε ζηα θαζήθνληα,
δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο, θ.α.
Ζ δηάθξηζε γηα ην ήζνο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ
θαη ηνπο ηξίηνπο.
4.
Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο, ν Γηεπζπληήο4 ή ν πεχζπλνο
κπνξεί λα απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληά ηνπ, γηα ζνβαξνχο ιφγνπο αλαγφκελνπο ζηελ
ηεθκεξησκέλε πιεκκειή άζθεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ θαζεθφλησλ, φπσο : ε απξεπήο
ζπκπεξηθνξά πξνο ην θνηλφ, ε έιιεηςε πξσηνβνπιίαο, ε αδηαθνξία ζηελ βειηίσζε κεζφδσλ
νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη απνδνηηθφηεηαο, ε αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε ζηελ δηεθπεξαίσζε
ησλ ππνζέζεσλ, ε θαθή ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ, ε πξνθαλήο έιιεηςε δηνηθεηηθψλ
ηθαλνηήησλ, ή ηεο απαηηνχκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ε ππεξεζηαθή αλεπάξθεηα θαη ε
κεξνιεπηηθή θξίζε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ.

4

Όπος ζηον παπόνηα κανονιζμό αναθέπεηαι ¨Διεςθςνηήρ», εθόζον δεν έσει
πποζληθθεί από ηην επισείπηζη, ηα καθήκονηά ηος αζκούνηαι από ηον ππόεδπο ηηρ
επισείπηζηρ.
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5.
Ν Γηεπζπληήο ή ν πεχζπλνο κπνξεί επίζεο λα απαιιαγεί απφ ηα θαζήθνληα ηνπ κε
αίηεζή ηνπ γηα ζνβαξνχο πξνζσπηθνχο θαη νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο, χζηεξα απφ απφθαζε
απνδνρήο ηεο απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην.
6.
Νη εξγαδφκελνη, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαηεζεί θαζήθνληα πεπζχλσλ, δηθαηνχληαη
θαζ΄φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφληψλ ηνπο, φια ηα πξνβιεπφκελα εηδηθά
επηδφκαηα γηα ηελ αληίζηνηρε ζέζε, ε ρνξήγεζε ησλ νπνίσλ δηαθφπηεηαη κε ηελ αλάθιεζε ηεο
πεξί αλάζεζεο ησλ θαζεθφλησλ πεπζχλνπ απφθαζεο.
7.
Ζ δηαθνπή ηεο θαηαβνιήο ησλ επηδνκάησλ απηψλ, αξρίδεη απφ ηελ πξψηε ηνπ επφκελνπ
κήλα ηεο ρξνλνινγίαο έθδνζεο ηεο αλαθιεηηθήο απφθαζεο.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ’
ΙΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΘΖΠ ΠΣΔΠΖΠ
ΑΟΘΟΝ 13
Ιύζε Πρέζεο Δξγαζίαο
1.
Νη πξνζιακβαλφκελνη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ, κε ζπκβάζεηο
ανξίζηνπ ρξφλνπ απνιχνληαη θαη νη ζπκβάζεηο ηνπο θαηαγγέιινληαη, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.
2.
Ζ απφιπζε ελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο, ε νπνία
θνηλνπνηείηαη ζηνλ εξγαδφκελν.
3.

Ζ αλαλέσζε ζχκβαζεο νξηζκέλνπ ρξφλνπ απαγνξεχεηαη.

4.
Ζ ζχκβαζε εξγαζίαο ιχεηαη γηα ηνπο παξαθάησ ελδεηθηηθνχο θαη φρη πεξηνξηζηηθνχο
ιφγνπο:
Απηνδίθαηα κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο, φπσο νξίδεηαη απφ
ην λφκν.
Ιφγσ ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο αληθαλφηεηαο (ε ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή αληθαλφηεηα,
πνπ απνθιείεη ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ εξγαδφκελνπ, δηαπηζηψλεηαη απφ δεκφζην
λνζειεπηηθφ ίδξπκα ή ηελ αξκφδηα πγεηνλνκηθή ππεξεζία ).
Ιφγσ επηβνιήο ηεο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο απφιπζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξεηζαξρηθνχ
Γηθαίνπ.
Ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο απφ ηνλ εξγαδφκελν.
Ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο απφ ηελ Δπηρείξεζε, θαηφπηλ ηεο ζρεηηθήο
απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη θνηλνπνίεζήο ηεο ζηνλ εξγαδφκελν.
Ιφγσ παξαίηεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ.
Ιφγσ απζαίξεηεο απνπζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ηελ εξγαζία ηνπ, φηαλ
επαλαιακβάλεηαη παξά ηηο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο, άζρεηα απφ ηελ πεξηθνπή ησλ αληίζηνηρσλ
εκεξνκηζζίσλ ή σξνκηζζίσλ (ζηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη σο αηηία ιχζεο ηεο ζχκβαζεο
εξγαζίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ εξγαδφκελνπ).
5.
Πηνπο απνιπφκελνπο εξγαδφκελνπο θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, εθφζνλ πξνβιέπεηαη
θαηαβνιή ηεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Δξγαηηθήο Λνκνζεζίαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο, πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο απηέο.
6.
Ζ ιχζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ Δπηρείξεζε κε
ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γίλεηαη απηνδίθαηα κφιηο ιήμεη ν ρξφλνο πνπ πξνβιέπεηαη
ζηε ζχκβαζε, ρσξίο ηελ θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο.
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7.
Ζ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο εθ κέξνπο είηε ηεο Δπηρείξεζεο είηε ηνπ
εξγαδφκελνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο.
ΑΟΘΟΝ 14
Ξαξαίηεζε εξγαδνκέλνπ
1.
Θάζε εξγαδφκελνο ηεο Δπηρείξεζεο δηθαηνχηαη λα παξαηηεζεί. Ζ παξαίηεζε πξέπεη λα είλαη
ξεηή ρσξίο φξν ή αίξεζε ή πξνζεζκία θαη ππνβάιιεηαη εγγξάθσο.
Ζ εξγαζηαθή ζρέζε ιχεηαη κφλν κεηά ηελ έγγξαθε θνηλνπνίεζε ηεο απνδνρήο ηεο παξαίηεζεο
απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ε νπνία πξέπεη λα γίλεη ππνρξεσηηθά κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ
ππνβνιή ηεο παξαίηεζεο.
2.
Δληφο ηεο πξνζεζκίαο, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, κπνξεί ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δπηρείξεζεο, λα δειψζεη εγγξάθσο πξνο ηνλ ππάιιειν, πνπ ππέβαιε
παξαίηεζε, φηη αλαβάιεη ηελ απνδνρή ηεο κέρξη έλα κήλα γηα ιφγνπο ππεξεζηαθήο αλάγθεο θαη
κέρξη ηξεηο κήλεο ζε πεξίπησζε πνπ ν εξγαδφκελνο έρεη δηαρείξηζε ή αλ πηζαλνινγείηαη έλαξμε
πνηληθήο ή πεηζαξρηθήο δίθεο επ’ απηνχ.
3.
Ζ παξαίηεζε ζεσξείηαη φηη έγηλε απηνδίθαηα δεθηή, κεηά ηελ πάξνδν ελφο κελφο απφ ηελ
ππνβνιή ηεο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, κεηά ηελ πάξνδν ησλ
πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ. Ν εξγαδφκελνο κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ παξαίηεζε ηνπ κέρξη ηελ
απνδνρή ηεο.
4.
Ζ παξαίηεζε ζεσξείηαη φηη δελ ππνβιήζεθε, εάλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο εθθξεκνχζε
πνηληθή δίθε ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο ή πιεκκειήκαηνο, πεηζαξρηθή δίσμε ή πνηληθή δίθε ή ε
πεηζαξρηθή δίσμε άξρηζε πξηλ απφ ηελ απνδνρή ηεο.
ΑΟΘΟΝ 15
Απόιπζε πξνζσπηθνύ
1.
Ρν πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο απνιχεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα
ηνπο παξαθάησ αλαθεξφκελνπο ιφγνπο:
Ιφγσ θαηαδίθεο κε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα (θινπή,
ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία ή δσξνιεςία,
παξάβαζε θαζήθνληνο, δηαθίλεζε θαη εκπνξία λαξθσηηθψλ ή γηα έγθιεκα θαηά εζψλ ή ζρεηηθά
κε ην λφκηζκα).
Ιφγσ αδπλακίαο ζπλέρηζεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξνχ
παξαπηψκαηνο εξγαδφκελνπ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα πεξί ησλ πεηζαξρηθψλ αδηθεκάησλ,
ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ.
Ιφγσ κείσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο, πνπ επηβάιιεηαη απφ νηθνλνκνηερληθνχο
ή άιινπο ζνβαξνχο ιφγνπο. Νη πξνο απφιπζε εξγαδφκελνη θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Π.
ηεο Δπηρείξεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα ιάβεη ππφςε θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηα παξαθάησ
ζηνηρεία:


Ρε ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο θαηά ηνλ ρξφλν απφιπζεο



Ρε κεησκέλε απφδνζε



Ρν κέγεζνο ησλ νηθνγελεηαθψλ αλαγθψλ
ΑΟΘΟΝ 16
Ιύζε ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ

Ζ ιχζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ Δπηρείξεζε κε ζπκβάζεηο
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ γίλεηαη απηνδίθαηα κε ηε ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε ζχκβαζε
ρξφλνπ.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ’
ΑΞΝΓΝΣΔΠ – ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ – ΑΚΝΗΒΔΠ – ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΔΗΠ
ΑΟΘΟΝ 17
Απνδνρέο Ξξνζσπηθνύ
1.
Ζ Δπηρείξεζε εθαξκφδεη κηζζνινγηθφ ζχζηεκα, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ νπνίνπ
πεξηιακβάλνληαη ζε Δπηρεηξεζηαθή Ππιινγηθή Πχκβαζε Δξγαζίαο, πνπ ππνγξάθεηαη κεηαμχ ησλ
εθπξνζψπσλ ηνπ Πσκαηείνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Δπηρείξεζε θαη ηεο Γηνίθεζεο. Ζ ζχλαςε ή
ε θαηαγγειία ηεο Πχκβαζεο αθνινπζεί ηηο θαηά ην λφκν δηαηάμεηο. Πε πεξίπησζε κε εθαξκνγήο
ίδηνπ κηζζνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, νη κεληαίεο απνδνρέο πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο θαηψηεξεο
θαηά ην λφκν ή ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, θαζψο θαη ηα θαηά λφκν παξερφκελα επηδφκαηα.
2.
Νη πάζεο θχζεσο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο θαηαβάιινληαη
δεδνπιεπκέλεο γηα ρξνληθά δηαζηήκαηα δηάξθεηαο ελφο κήλα, ηελ πξψηε κέξα θάζε επφκελνπ
κήλα. Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, κπνξεί λα θαηαβάιινληαη πξνθαηαβνιέο
απνδνρψλ εθφζνλ δελ μεπεξλνχλ ηηο απνδνρέο δχν (2) κελψλ.
3.
Νη απνδνρέο, ηηο νπνίεο δηθαηνχηαη ην πξνζσπηθφ, νθείινληαη απφ ηελ εκέξα πνπ
αλαιακβάλεη εξγαζία.
4.
Πε πεξίπησζε κε παξνρήο εξγαζίαο απφ κέξνπο ηνπ εξγαδφκελνπ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ,
δελ νθείινληαη απνδνρέο. Δπί κεξηθήο παξνρήο εξγαζίαο (κεησκέλν σξάξην) νθείινληαη
απνδνρέο αλαιφγσο κεησκέλεο.
5.
Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ ηζρχεη ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ, πνπ
δηαπηζηψλεηαη αξκνδίσο, νπφηε απηφο δηθαηνχηαη ηηο απνδνρέο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηα άξζξα
657-658 ηνπ Aζηηθνχ Θψδηθα θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πεξί αζζέλεηαο
εξγαδνκέλσλ. Αθφκα ε πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ ηζρχεη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ
ππνρξεσηηθψλ αξγηψλ (Θεθάιαην 4, άξζξν 1 παξ. 9), νπφηε ζην πξνζσπηθφ νθείινληαη
απνδνρέο αλαιφγσο αλ απαζρνιήζεθε ή φρη, φπσο εθάζηνηε ε εξγαηηθή λνκνζεζία νξίδεη.
6.
Ν εξγαδφκελνο δηαηεξεί ηελ αμίσζε ηνπ γηα ην κηζζφ, αλ κεηά δεθαήκεξε ηνπιάρηζηνλ
παξνρή εξγαζίαο ζηελ Δπηρείξεζε, εκπνδίδεηαη λα εξγαζηεί απφ ζπνπδαίν ιφγν, πνπ δελ
νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ (αζζέλεηα βξαρείαο δηάξθεηαο, ηξαπκαηηζκφο, ζηξάηεπζε σο
εθέδξνπ, απνθιεηζκφο απφ αλψηεξε βία, θ.α.).
Ζ Δπηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα εθπέζεη απφ ην κηζζφ, πνπ ζα θαηαβάιεη ζηνλ εξγαδφκελν, ηα
πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηνλ εξγαδφκελν απφ αζθάιηζε ππνρξεσηηθή θαηά ην λφκν.
Ρν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν δηαηεξείηαη ε αμίσζε γηα ην κηζζφ, δελ κπνξεί λα ππεξβεί
ηνλ έλα κήλα, αλ ην εκπφδην εκθαλίζηεθε έλα ηνπιάρηζηνλ έηνο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο,
θαη ην κηζφ κήλα ζε θάζε άιιε πεξίπησζε.
Ζ αμίσζε γηα ην δηάζηεκα απηφ ππάξρεη θαη αλ αθφκε ε Δπηρείξεζε, θαηάγγεηιε ηελ κίζζσζε,
επεηδή είρε ηέηνην δηθαίσκα εμαηηίαο ηνπ εκπνδίνπ.
ΑΟΘΟΝ 18
Θξαηήζεηο Απνδνρώλ
1.

Θξαηήζεηο επί ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ επηηξέπνληαη κφλν:
Πηηο πξνθαηαβνιέο, πνπ θαηαβάιεη ε Δπηρείξεζε έλαληη απνδνρψλ.
Πηα πξφζηηκα, πνπ επηβάιινληαη βάζεη ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ.

Γηα ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο (θφξνη θαη ραξηφζεκν ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ, εηζθνξέο ππέξ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, θ.α.).
Γηα ηελ εμφθιεζε νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πξνο ηελ Δπηρείξεζε
(δάλεηα, θ.α.).
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Απφ άιιε αηηία, κφλνλ φπσο ν λφκνο νξίδεη.
2.
Κηζζνί θαη γεληθά θάζε είδνο θαηαβνιψλ, πνπ γίλνληαη ζηνλ εξγαδφκελν απφ ιάζνο,
ζεσξνχληαη ζαλ πξνθαηαβνιή θαη παξαθξαηνχληαη απφ ηηο θαηαβνιέο ησλ επφκελσλ κηζζψλ.
Εεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ εξγαδφκελν ζε εμνπιηζκφ, πιηθά, εγθαηαζηάζεηο θαη άιια
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δπηρείξεζεο, παξαθξαηνχληαη απφ ηηο απνδνρέο ηνπ, αλ ε δεκία θαηά
ην λφκν θαηαινγίδεηαη ζηνλ εξγαδφκελν. Ν θαηαινγηζκφο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ .
ΑΟΘΟΝ 19
Κηζζνινγηθό Πύζηεκα – Πύζηεκα αμηνιόγεζεο
Ζ Δπηρείξεζε εθαξκφδεη κηζζνινγηθφ ζχζηεκα, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ νπνίνπ
πεξηιακβάλνληαη ζε Πχκβαζε Δξγαζίαο, ε νπνία αθνινπζεί ηελ πξνβιεπφκελε ΠΠΔ, πνπ
ππνγξάθεηαη κεηαμχ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Πσκαηείνπ ησλ Δξγαδνκέλσλ ζηελ Δπηρείξεζε θαη
ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δπηρείξεζεο.
Πχκθσλα κε ην λφκν γηα ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, εάλ δελ ππάξρεη ζσκαηείν, ε
δηαβνχιεπζε γίλεηαη κε ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ή εθπξνζψπνπο πνπ εθιέγνπλ απηνί.
Ζ ζχλαςε ή ε θαηαγγειία ηεο Ππιινγηθήο Πχκβαζεο αθνινπζεί ηηο θαηά ην λφκν δηαηάμεηο.
Πε θάζε πάλησο πεξίπησζε ζηηο κεληαίεο απνδνρέο πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ νη θαηψηεξεο
θαηά ην λφκν ή ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ακνηβέο, θαζψο θαη ηα θαηά ην λφκν παξερφκελα
επηδφκαηα.
Ζ Δπηρείξεζε είλαη δπλαηφλ λα εθαξκφζεη ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ
αηνκηθά ή θαηά ηκήκαηα.
Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηε ζρεηηθή απφθαζε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ , πνπ ιακβάλεηαη κεηά απφ γλψκε ησλ εξγαδνκέλσλ.
Κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα εηζάγεη ζχζηεκα επηβξάβεπζεο ηεο
απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε νπνία κπνξεί λα εθθξαζηεί σο :
Απνλνκή εηδηθνχ επαίλνπ, βξαβείνπ, εχθεκεο κλείαο ζηνπο εξγαδφκελνπο, πνπ
δηαθξίλνληαη φπσο νξίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.
Άδεηα κε πιήξεηο απνδνρέο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, πνπ επηδεηθλχνπλ εμαηξεηηθφ δήιν
θαη ηδηαίηεξε θιίζε θαη αληίιεςε ζηελ εξγαζία ηνπο.
Σνξήγεζε εθάπαμ ρξεκαηηθνχ δψξνπ ζηνπο εξγαδφκελνπο, πνπ ππνδεηθλχνπλ ηξφπνπο
αχμεζεο ή ηειεηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο.
Σνξήγεζε ρξεκαηηθήο ακνηβήο (επίδνκα παξαγσγηθφηεηαο) κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε
ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ επηηπγράλνπλ ππέξβαζε ηεο ζεσξνχκελεο θαη γλσζηήο εθ ησλ πξνηέξσλ
σο θαλνληθήο απφδνζεο, ρσξίο ρεηξνηέξεπζε ηεο πνηφηεηαο, φπσο νξίδεηαη ζηε Ππιινγηθή
Πχκβαζε Δξγαζίαο.
Ζ Δπηρείξεζε ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην ππφ ηνπ λφκνπ νξηζκέλν βηβιίν, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη
θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά ηα νλφκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθαλ ακνηβέο,
ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ, ν ιφγνο θαη ν ρξφλνο ρνξήγεζεο.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ’
ΑΓΔΗΔΠ
ΑΟΘΟΝ 20
Άδεηεο
Νη άδεηεο απνπζίαο, νη νπνίεο παξέρνληαη ζην πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο δηαθξίλνληαη ζε:
Θαλνληθέο άδεηεο κε απνδνρέο
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Δηδηθέο άδεηεο κε απνδνρέο
Έθηαθηεο άδεηεο ρσξίο απνδνρέο
Δθπαηδεπηηθέο άδεηεο
Άδεηεο ιφγσ αζζέλεηαο
ΑΟΘΟΝ 21
Θαλνληθέο άδεηεο κε απνδνρέο
Ρν πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο, πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη ζπλερή απαζρφιεζε δψδεθα κελψλ ζ’
απηήλ, δηθαηνχηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο θαλνληθή άδεηα
κε απνδνρέο θαη επίδνκα άδεηαο.
Ζ άδεηα είλαη δηθαίσκα ηνπ εξγαδφκελνπ, απφ ην νπνίν δελ επηηξέπεηαη παξαίηεζε.
Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο θαλνληθήο άδεηαο, ε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ θαη ηδηαίηεξα ε ζεηξά
ρνξήγεζεο θαη ν ρξφλνο έλαξμεο απηψλ, ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο Δπηρείξεζεο,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.
Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ρνξήγεζε γηα ηελ Δπηρείξεζε θαη ε ρξήζε γηα θάζε δηθαηνχκελν εξγαδφκελν
ηεο θαλνληθήο άδεηαο κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν δηθαηνχηαη λα ηελ ιάβεη,
έζησ θαη αλ απηφο δελ ππέβαιε ζρεηηθφ αίηεκα.
Ν εξγαδφκελνο, πνπ δηαθφπηεη ηελ άδεηά ηνπ, κπνξεί λα ηε ζπλερίζεη κεηά απφ λέα έγθξηζε ηεο
Γηνίθεζεο.
Ζ αίηεζε γηα ρνξήγεζε θαλνληθήο άδεηαο ππνβάιιεηαη ζαξάληα (40) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ
απφ ηελ αηηνχκελε έλαξμε ηεο θαη γλσζηνπνηείηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ζηνλ εξγαδφκελν είθνζη (20)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε απηήο.
Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο κπνξεί λα ρνξεγεζνχλ νκαδηθά
άδεηεο ζην πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο κε βάζε ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Δξγαηηθήο
Λνκνζεζίαο, κεηά απφ ελεκέξσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Πσκαηείνπ.
ΑΟΘΟΝ 22
Δηδηθέο άδεηεο κε απνδνρέο
1.

Άδεηα πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζε πεξίπησζε γάκνπ κε πιήξεηο απνδνρέο.

2.
Νη εξγαδφκελνη γνλείο, δηθαηνχληαη άδεηα κέρξη ηέζζεξηο (4) κε ζπλερείο εκέξεο ην ρξφλν
κε απνδνρέο πέξαλ ηεο θαλνληθήο ηνπο άδεηαο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ θαη
επίδνζεο ησλ παηδηψλ ηνπο.
3.
Γηα ηηο εξγαδφκελεο κεηέξεο ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο άδεηαο ηνθεηνχ νξίδεηαη ζηνπο
ηέζζεξηο (4) κήλεο ζπλνιηθά, απφ ηνπο νπνίνπο νη δχν (2) ρνξεγνχληαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ
ηελ πηζαλή εκεξνκελία ηνπ ηνθεηνχ θαη νη ππφινηπνη δχν (2) κεηά ηνλ ηνθεηφ. Πε πεξίπησζε
πνπ ν ηνθεηφο είλαη πξφσξνο ε ζπλνιηθή άδεηα θπήζεσο θαη ινρείαο, δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξε ησλ ηεζζάξσλ κελψλ. Νη απνδνρέο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ εξγαηηθή
λνκνζεζία.
4.
Νη εξγαδφκελεο κεηέξεο δηθαηνχληαη, γηα ην ζειαζκφ θαη ηηο απμεκέλεο θξνληίδεο, πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ λενγέλλεηνπ παηδηνχ ηνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ
απφ ηνλ ηνθεηφ, είηε λα δηαθφπηνπλ ηελ εξγαζία ηνπο γηα κία (1) ψξα θάζε κέξα, είηε λα
πξνζέξρνληαη αξγφηεξα, είηε λα απνρσξνχλ λσξίηεξα θαηά κία ψξα θάζε κέξα. Όζηεξα απφ
ζπκθσλία, ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο κπνξεί λα νξίδεηαη ζε δχν (2) ψξεο, επί έλα ρξφλν
κεηά ηνλ ηνθεηφ. Ρν κεησκέλν σξάξην γηα ηελ θξνληίδα ηνπ παηδηνχ ζεσξείηαη θαη ακείβεηαη σο
ρξφλνο εξγαζίαο.
5.
Πε πεξίπησζε ηνθεηνχ ηεο ζπδχγνπ εξγαδφκελνπ ηεο Δπηρείξεζεο ρνξεγείηαη ζ’ απηφλ
άδεηα κίαο (1) εκέξαο.
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6.
Πε θάζε εξγαδφκελν αηκνδφηε ρνξεγείηαη άδεηα κίαο εκέξαο. Ζ άδεηα απηή ρνξεγείηαη ηελ
εκέξα ηεο αηκνδνζίαο θαη γηα ηελ δηθαηνιφγεζή ηεο πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε
απφ ην Λνζνθνκείν.
7.
Πε πεξηπηψζεηο ζαλάηνπ ζπγγελνχο κέρξη 2νπ βαζκνχ ρνξεγείηαη εηδηθή άδεηα κε
απνδνρέο δχν εξγάζηκσλ εκεξψλ.
8.
Αλάπεξνη θαη άηνκα κεησκέλσλ ηθαλνηήησλ, εθηφο απφ ηελ θαλνληθή άδεηα, ζχκθσλα
πάληα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχληαη θαη εηδηθή άδεηα κε απνδνρέο, φπσο
απηή θαζνξίζζεθε κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο. Ζ άδεηα απηή νξίζηεθε ζε έμη (6)
εξγάζηκεο εκέξεο (Άξζξν 1 παξ. 4 ηνπ Λ. 1648/86).
9.
Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ εθινγηθψλ λφκσλ άδεηα γηα ηελ άζθεζε ηνπ
εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο είλαη μερσξηζηή θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπκςεθίδεηαη κε ηελ
θαλνληθή άδεηα κε απνδνρέο.
10.
Πηνπο εξγαδφκελνπο ζπλδηθαιηζηέο ηεο Δπηρείξεζεο ρνξεγνχληαη ζπλδηθαιηζηηθέο άδεηεο
κε απνδνρέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6, ηνπ Λ. 224/94 θαη ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Λ.
1264/82.
ΑΟΘΟΝ 23
Άδεηεο ρσξίο απνδνρέο
1.
Πε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί ε Δπηρείξεζε λα ρνξεγεί άδεηεο ρσξίο απνδνρέο θαζ’
ππέξβαζε ησλ θαλνληθψλ αδεηψλ, γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κφλν κεηά απφ γξαπηή
αίηεζε ηνπ εξγαδφκελνπ.
2.
Δίλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε άδεηαο απνπζίαο ρσξίο απνδνρέο γηα αζζέλεηα εμαξηεκέλσλ
κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Λ. 1483/84, κέρξη έμη (6)
εξγάζηκσλ εκεξψλ.
3.
Νη εξγαδφκελνη γνλείο ζηελ Δπηρείξεζε δηθαηνχληαη, κέρξη ην παηδί λα ζπκπιεξψζεη ηελ
ειηθία ησλ 2,5 εηψλ, άδεηα ρσξίο απνδνρέο δηάξθεηαο κέρξη ηξηψλ (3) κελψλ. Ζ άδεηα παξέρεηαη
ζηνπο δηθαηνχρνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ.
4.
Νη εξγαδφκελνη γνλείο δηθαηνχληαη άδεηα ρσξίο απνδνρέο κέρξη θαη έλα ρξφλν, εθ’ φζνλ
έρνπλ παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή αλαπεξία, δηαπηζησκέλε απφ ηελ
πγεηνλνκηθή επηηξνπή ηνπ ΗΘΑ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ άδεηαο φιεο νη αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο θαιχπηνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε.
5.
Πηνπο εξγαδφκελνπο θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο είλαη δπλαηφλ λα ρνξεγεζεί άδεηα κίαο (1)
εβδνκάδαο ρσξίο απνδνρέο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εμεηάζεσλ.
6.
Ν Γηεπζπληήο κπνξεί λα ρνξεγήζεη άδεηεο ρσξίο απνδνρέο δηάξθεηαο κέρξη ηξηάληα (30)
εκεξψλ γηα ζνβαξνχο ιφγνπο. Άδεηεο ρσξίο απνδνρέο πέξαλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ ρνξεγεί
ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή.
7.
Νιηγφσξεο άδεηεο απνπζίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, κπνξεί λα ρνξεγήζεη ν
πεχζπλνο ηνπ Ρνκέα πνπ αλήθεη ν εξγαδφκελνο, γηα ζνβαξνχο ιφγνπο θαηά ηελ θξίζε ηνπ
(θιήζε ηνπ εξγαδφκελνπ σο κάξηπξα ζε Γηθαζηήξην, έθηαθηε εηζαγσγή ζπγγελνχο Α’ βαζκνχ ζε
λνζνθνκείν θ.α.).
8.
Γηα λα ρνξεγεζεί άδεηα άλεπ απνδνρψλ ζηνλ εξγαδφκελν, πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρεη
επέιζεη θνηλή ζπκθσλία κεηαμχ απηνχ θαη ηεο Δπηρείξεζεο.
ΑΟΘΟΝ 24
Άδεηεο ιόγσ αζζέλεηαο
1.
Ρα ζρεηηθά ζέκαηα κε ηελ απνπζία ησλ εξγαδφκελσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ιφγσ
αζζέλεηαο, ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηε Ππιινγηθή Πχκβαζε
Δξγαζίαο.
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2.
Νη εξγαδφκελνη ηεο Δπηρείξεζεο νθείινπλ ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ηνπο λα ηεξνχλ ηελ
αθφινπζε δηαδηθαζία.
Λα ελεκεξψλνπλ απζεκεξφλ θαη πάλησο ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηνλ ππεχζπλν ηνπ
αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο λα ελεκεξψζεη ζηε ζπλέρεηα ηνλ πεχζπλν ηεο
Γηνηθεηηθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ.
Κεηά ην πέξαο ηεο αζζέλεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ εξγαζία, λα
πξνζθνκίδνπλ ζην Ινγηζηήξην ηα δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία πνπ ρνξήγεζε ν αξκφδηνο
αζθαιηζηηθφο θνξέαο ή εάλ απηφ δελ θαζίζηαηαη δπλαηφ, δηθαηνινγεηηθά απφ λνζνθνκείν ή
ηδηψηε γηαηξφ βάζε ησλ νπνίσλ λα πηζηνπνηείηαη ε αζζέλεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ.
Ζ Δπηρείξεζε δελ ππνρξεψλεηαη λα ιάβεη ππφςε ηηο γλσκαηεχζεηο θαη βεβαηψζεηο ηδησηψλ
γηαηξψλ, εθηφο ηεο πεξίπησζεο εξγαδνκέλσλ, πνπ δελ έρνπλ αθφκε λφκηκα αζθαιηζηεί ή
αδπλαηνχλ απφ δηθαηνινγεκέλε αηηία ή ζπνπδαίν ιφγν λα πξνζθχγνπλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ
αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ. Ζ Δπηρείξεζε κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη κε εηδηθφ γηαηξφ εξγαζίαο γηα
ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε
ησλ αζζελεηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
3.
Πε θάζε πεξίπησζε ε θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
αζζέλεηάο ηνπο γίλεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, φπσο νξίδεηαη απφ ηα άξζξα 657 θαη
658 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα, ε νπνία θαη εθαξκφδεηαη απαξέγθιηηα ζε θάζε αλάινγε πεξίπησζε.
4.
Πηελ πεξίπησζε, πνπ δελ έρεη ελεκεξσζεί ε Δπηρείξεζε γηα ηελ αζζέλεηα εξγαδνκέλνπ ηεο
θαη δελ πξνζθνκίζεη απηφο δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία ηεο αζζέλεηάο ηνπ κεηά ην πέξαο απηήο (ηεο
αζζέλεηαο) θαη κε ηελ επάλνδν ηνπ ζηελ εξγαζία, ζεσξείηαη αδηθαηνινγήησο απψλ θαη νη
απνδνρέο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο κέξεο απνπζίαο ηνπ, αθαηξνχληαη απφ ηηο κεληαίεο απνδνρέο
ηνπ.
Δπηπξφζζεηα ηνλίδεηαη φηη ε αδηθαηνιφγεηε απνπζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο
απνηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα.
ΑΟΘΟΝ 25
Γεληθέο Γηαηάμεηο πεξί αδεηώλ
Ρν πξνζσπηθφ δε δηθαηνχηαη λα θάλεη ρξήζε άδεηαο πξηλ ηνπ γλσζηνπνηεζεί ε απφθαζε έγθξηζεο
ρνξήγεζεο άδεηαο θαη πξηλ απφ ηελ νξηζκέλε εκέξα έλαξμήο ηεο. Ρν πξνζσπηθφ νθείιεη ακέζσο
κεηά ηε ιήμε ηεο άδεηαο, πνπ ρνξεγήζεθε, λα επαλέιζεη ζηελ ζέζε ηνπ.

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΡ’
ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ – ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ
ΑΟΘΟΝ 26
Γηθαηώκαηα Δξγαδόκελσλ
1.
Νη εξγαδφκελνη έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο, ησλ Ππιινγηθψλ Ππκβάζεσλ Δξγαζίαο, ησλ Γηαηηεηηθψλ Απνθάζεσλ, ηνπ
Θαλνληζκνχ απηνχ, ηεο αηνκηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο κε ηελ Δπηρείξεζε, θαζψο επίζεο θαη απφ
ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηεο Δπηρείξεζεο.
2.
Νη εξγαδφκελνη ηεο Δπηρείξεζεο γηα θάζε αίηεκα ή παξάπνλν πνπ επηζπκνχλ λα
ππνβάιινπλ, νθείινπλ λα απεπζχλνληαη ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ηνπο, ν νπνίνο έρεη θαη ηελ
επζχλε ρεηξηζκνχ ηνπ ζέκαηνο.
3.
Πηελ πεξίπησζε, πνπ ην θξίλεη ζθφπηκν ν σο άλσ άκεζα πξντζηάκελνο, έρεη, βάζεη ηνπ
Θαλνληζκνχ, ην δηθαίσκα λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Γηεπζπληή πξνο επίιπζε ηνπ ππνβιεζέληνο
αηηήκαηνο ή παξαπφλνπ.
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4.
Θάζε εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη λα παξνπζηαζηεί ζηνλ Γηεπζπληή θαη λα αλαθέξεη
νπνηνδήπνηε παξάπνλν ή πξνζσπηθφ ηνπ δήηεκα, εθφζνλ φκσο έρεη πξνεγνπκέλσο αθνινπζήζεη
ηελ ηεξαξρηθή δνκή ηεο Δπηρείξεζεο.
5.
Θάζε εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη, κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ, θαη φρη κεγαιχηεξν ησλ επηά (7) εκεξψλ, λα ελεκεξψλεηαη απφ ηελ
Γηνίθεζε ζε ζέκαηα πνπ ηνλ αθνξνχλ πξνζσπηθά.
6.
Ζ θνηλνπνίεζε ησλ αλαθνηλψζεσλ εθείλσλ ηεο Δπηρείξεζεο, πνπ αθνξνχλ ζην
πξνζσπηθφ απηήο θαη είλαη δεκνζηνπνηήζηκεο, αλαξηψληαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο
Δπηρείξεζεο.
ΑΟΘΟΝ 27
Δθπξνζώπεζε ησλ Δξγαδόκελσλ ζην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην
Πην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δπηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ ηεο, ζπκκεηέρεη ζαλ
κέινο θαη έλαο εθπξφζσπνο ηνπ Πσκαηείνπ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ.
ΑΟΘΟΝ 28
πνρξεώζεηο Δξγαδνκέλσλ
1.
Νη εξγαδφκελνη νθείινπλ λα δείρλνπλ θάζε επηκέιεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο,
λα πξναζπίδνπλ θαη λα πξνάγνπλ κε θάζε ηξφπν ηα ζπκθέξνληα ηεο Δπηρείξεζεο, επζπλφκελνη
γηα θάζε δεκία, πνπ επέξρεηαη ζηελ Δπηρείξεζε απφ πξάμεηο ή παξαιείςείο ηνπο.
2.

Νη εξγαδφκελνη νθείινπλ ηδηαίηεξα:
Λα ηεξνχλ ην Θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο Θαλνληζκνχο ηεο Δπηρείξεζεο.

Λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη νδεγίεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ
παξαγσγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δπηρείξεζεο.
Λα εθαξκφδνπλ ηηο απνθάζεηο θαη εληνιέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηνπ Γηεπζπληή
θαη ησλ ππεπζχλσλ φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ ηεο Δπηρείξεζεο.
3.

Νη εξγαδφκελνη έρνπλ ππνρξέσζε θαη νθείινπλ:

Λα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Δπηρείξεζεο.
Λα εμππεξεηνχλ πξφζπκα ηνπο πειάηεο θαη θάζε ζπλαιιαζζφκελν κε ηελ Δπηρείξεζε.
Λα εθηεινχλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζε θάζε ζέζε, πνπ ηνπνζεηνχληαη κε επζπλεηδεζία,
ψζηε ε Δπηρείξεζε λα πξνζθέξεη έγθαηξα θαη αμηφπηζηα ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο.
4.
Θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζίαο, ν θάζε εξγαδφκελνο πξέπεη λα απνθεχγεη ηηο πεξηηηέο
θηλήζεηο θαη ηελ απαζρφιεζε ησλ ζπλαδέιθσλ γηα εθηφο εξγαζίαο ζέκαηα θαη λα δηαηεξεί
ζπλζήθεο εζπρίαο κέζα ζην ρψξν δνπιεηάο.
5.
Νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα θπιάηηνπλ κε επηκέιεηα ηα έγγξαθα θαη γεληθά ηα ζηνηρεία
θαη ηα πιηθά πνπ παξαδίδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο.
6.
Νη εξγαδφκελνη ηεο Δπηρείξεζεο νθείινπλ λα πξνζέξρνληαη θαλνληθά πξνο εξγαζία θάζε
εξγάζηκε εκέξα θαη λα ηεξνχλ ην θαζνξηζκέλν σξάξην απαζρφιεζήο ηνπο, παξέρνληαο ηηο
ππεξεζίεο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θαηεπζχλζεσλ θαη
νδεγηψλ, πνπ ηνπο έρνπλ παξαζρεζεί απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Δπηρείξεζεο.
7.
Πε πεξίπησζε ππεξεζηαθψλ, πξνζσπηθψλ ή άιισλ απξφβιεπησλ αλαγθψλ ηνπ
πξνζσπηθνχ, ε πξνζσξηλή απνκάθξπλζε απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο επηηξέπεηαη κεηά απφ άδεηα ηνπ
άκεζα πξντζηακέλνπ.

28

ΑΔΑ: 45Β2ΩΚ9-ΥΦΑ

8.
Νη εξγαδφκελνη θαηά ηελ πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε ηνπο απφ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο
ηεο Δπηρείξεζεο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη ρξνληθή ζηηγκή ζηελ δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ, πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο σξαξίνπ ηεο Δπηρείξεζεο.
9.
Ν θάζε εξγαδφκελνο νθείιεη λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηελ Δπηρείξεζε, κέζα ζε
πξνζεζκία ελφο (1) κελφο, γηα θάζε κεηαβνιή ζηελ πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε,
θαζψο θαη γηα ηελ εθάζηνηε δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ.
Ζ παξάιεηςε ηεο ππνρξέσζεο απηήο, ζπλεπάγεηαη γηα φζν ρξφλν δηήξθεζε, ηελ απψιεηα ησλ
ηπρφλ δηθαησκάησλ απφ ηελ κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζήο ηνπ.
10.
Νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ έγθαηξα ηνλ πξντζηάκελφ ηνπο, αλ γηα ιφγνπο
αζζέλεηαο ή άιιεο αηηίαο θσιχνληαη λα πξνζέιζνπλ ζηελ Δπηρείξεζε.
11.
Νη εξγαδφκελνη ηεο Δπηρείξεζεο νθείινπλ λα είλαη ερέκπζνη θαη λα κελ δηαξξένπλ (θαη
λα πξνθπιάζζνπλ απφ ηελ δηαξξνή) ζε ηξίηα πξφζσπα θαη εηδηθφηεξα ζε αληαγσληζηέο ηεο
Δπηρείξεζεο, εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη έγγξαθα ή πιηθά ηεο Δπηρείξεζεο, πνπ ζεσξνχληαη
ζεκαληηθά θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ εκπηζηεπηηθά ή απφξξεηα.
12.
πνρξέσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Δπηρείξεζεο είλαη λα θξνληίδνπλ γηα
ηελ θαζαξηφηεηα ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ (θιεηζηψλ) ρψξσλ φζν θαη ησλ εμσηεξηθψλ (ππαίζξησλ)
ρψξσλ ηεο Δπηρείξεζεο.
13.
Νη εξγαδφκελνη νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δπηρείξεζεο κε
επηκέιεηα θαη πξνζνρή νχησο ψζηε, αθελφο λα δηαηεξνχληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή θαηάζηαζε
θαη λα πεξηνξίδεηαη θαηά ην δπλαηφλ ε θζνξά ηνπο θαη αθεηέξνπ λα απνθεχγεηαη ε πεξηηηή
ρξήζε ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ.
Ξξέπεη λα πξνζέρνπλ θαη λα ζπληεξνχλ ηνλ εμνπιηζκφ θαη γεληθφηεξα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ηεο Δπηρείξεζεο, επζπλφκελνη γηα θάζε δεκία πνπ επήιζε ζηελ Δπηρείξεζε απφ πξάμεηο ή
παξαιείςεηο ηνπο θαη ππνρξενχκελνη λα αλαθέξνπλ ζηελ Γηνίθεζε έγθαηξα νπνηαδήπνηε βιάβε
θαη απψιεηά ηνπο.
Νη εξγαδφκελνη επζχλνληαη έλαληη ηεο Δπηρείξεζεο, γηα θάζε δεκία, πνπ πξνμέλεζαλ ζ’ απηή απφ
δφιν ή βαξηά ακέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηηο απνδεκηψζεηο
ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθε ε Δπηρείξεζε έλεθα παξαλφκσλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηψλ θαηά
ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, πνπ έγηλαλ απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα. Ζ Δπηρείξεζε
επζχλεηαη έλαληη ηξίησλ γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ εξγαδφκελνπ.
Ρν δηθαίσκα ηεο Δπηρείξεζεο γηα απνδεκίσζε έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο θαηά ηα αλσηέξσ,
παξαγξάθεηαη κεηά ηξηεηία αξρφκελεο ζηελ πξψηε πεξίπησζε αθφηνπ επήιζε ε δεκία θαη ζηελ
δεχηεξε πεξίπησζε αθφηνπ ε Δπηρείξεζε θαηέιαβε ηελ απνδεκίσζε.
14.
Δξγαδφκελνο ζηελ Δπηρείξεζε δελ επηηξέπεηαη νχηε αηνκηθά νχηε σο κέινο ζπιινγηθνχ
νξγάλνπ ηεο Δπηρείξεζεο λα επηιεθζεί δεηήκαηνο, γηα ην νπνίν απηφο ή ζπγγελήο ηνπ εμ αίκαηνο
ή αγρηζηείαο κέρξη θαη ηξίηνπ βαζκνχ, έρεη ζπκθέξνλ ην νπνίν ζπγθξνχεηαη κε ηα ζπκθέξνληα
ηεο Δπηρείξεζεο.
15.
Νη εξγαδφκελνη νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο (ζεκηλάξηα,
δηαιέμεηο, επηκνξθψζεηο, θ.α.) εληφο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπο εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν απφ
ηελ Δπηρείξεζε. Πε πεξηπηψζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ απφ άιινπο θνξείο,
εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο, πνπ ηζρχνπλ γηα ην θάζε πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ηεο Δπηρείξεζεο.
16.
Γελ επηηξέπεηαη ζην πξνζσπηθφ ε ζπκκεηνρή ή ε αλάιεςε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο ζε
Δπηρείξεζε, πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηεο φκνηεο ή αληαγσληζηηθέο κε εθείλεο ηεο Δπηρείξεζεο.
17.
Ν εξγαδφκελνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ, πνπ ηνπ
αλαηέζεθαλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ λνκηκφηεηα ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ ελεξγεηψλ.
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18.
Ν εξγαδφκελνο έρεη ππνρξέσζε λα εθηειεί ηηο εληνιέο ησλ επηθεθαιήο ησλ δηνηθεηηθψλ
ελνηήησλ. Δξγαδφκελνο, πνπ έρεη αληίζεηε γλψκε γηα θάπνηα ελέξγεηα, νθείιεη λα δηαηππψζεη ηε
γλψκε ηνπ εγγξάθσο, πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί απφ ηελ επζχλε. Ξαξάιεηςε εξγαδνκέλνπ λα
πξνζππνγξάςεη ή λα ζεσξήζεη θάπνηα ελέξγεηα γηα ηελ νπνία είλαη αξκφδηνο δελ ηνλ απαιιάζζεη
απφ ηελ επζχλε. Θάζε εξγαδφκελνο πνπ είλαη αξκφδηνο λα πξνζππνγξάςεη ηα εθδηδφκελα απφ
ηελ Δπηρείξεζε έγγξαθα, εθφζνλ δηαθσλεί κε ην πεξηερφκελφ ηνπο, νθείιεη λα δηαηππψζεη ζην
πεξηζψξην ηνπ εγγξάθνπ ηηο αληηξξήζεηο ηνπ. Αλ παξαιείςεη ηνχην, ζεσξείηαη φηη ζπκθσλεί κε
ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ.
19.
Ν εξγαδφκελνο νθείιεη λα ηεξεί ερεκχζεηα ζρεηηθά κε πιεξνθνξίεο ή γεγνλφηα γηα ηα
νπνία ιακβάλεη γλψζε εμ αηηίαο ή κε ηελ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ε
γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα δεκηνπξγνχζε επηρεηξεζηαθφ πξφβιεκα ζηελ Δπηρείξεζε.
20.
Θάζε εξγαδφκελνο θαηά ηελ ιήμε ηεο εξγαζηαθήο ηνπ ζρέζεο ή νπνηεδήπνηε ηνπ
δεηεζεί απφ ηελ Δπηρείξεζε ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη φια ηα έγγξαθα, ζρέδηα, θαθέινπο θαη
άιια ζηνηρεία θαη πιηθφ ζρεηηθφ κε ηελ εξγαζία ηνπ ζηελ Δπηρείξεζε θαζ’ φηη απηφ απνηειεί
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο Δπηρείξεζεο.
21.
Νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηελ νξγάλσζε ζπγθεληξψζεσλ κέζα ζηνπο
ρψξνπο ηεο Δπηρείξεζεο ρσξίο άδεηα, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ, πνπ πξνβιέπεη ν Λ. 1264/82 θαη
κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ ηίζεληαη απφ ην λφκν απηφ.
22.
Γελ επηηξέπεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο θάζε αλππαθνή πξνο ηνπο ππεπζχλνπο, άξλεζε ή
παξάιεηςε εθηέιεζεο αξκνδίσο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο θαη γεληθά θάζε ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα
βιάςεη ή λα δηαηαξάμεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Δπηρείξεζεο.
23.
Απαγνξεχεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ρσξίο ζρεηηθή άδεηα
Δπηρείξεζεο:

ηνπ Γηεπζπληή ηεο

Ζ εμαγσγή θάζε πιηθνχ ή πξντφληνο θαη γεληθά αληηθεηκέλνπ, πνπ αλήθεη ζηελ
Δπηρείξεζε.
Ζ απνκάθξπλζε νπνηνπδήπνηε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, βηβιίσλ, εγγξάθσλ, ζρεδίσλ ή
ππνδείγκαηνο απηψλ.
Ζ εθηέιεζε παληφο είδνπο εξγαζηψλ σο θαη ε ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο
γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή ινγαξηαζκφ ηξίησλ, αθφκε θαη κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο.
Ζ αλάιεςε ή ζπκκεηνρή ζε εξγαζία αληαγσληζηηθή ησλ εξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε.
Ζ δηα ηνπ ηχπνπ δεκνζίεπζε δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο
θαη ζπλδένληαη κε ππεξεζηαθφ απφξξεην.
ΑΟΘΟΝ 29
Θαλόλεο Ππκπεξηθνξάο
1.
Νη εξγαδφκελνη νθείινπλ λα αθνινπζνχλ ηελ ηεξαξρία ζε θάζε πεξίπησζε επίιπζεο
εξγαζηαθψλ ή πξνζσπηθψλ ηνπο πξνβιεκάησλ, γηα λα απνθεχγνληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ
αλακείμεηο αλαξκφδησλ πξνζψπσλ.
2.
Νη δηακνξθνχκελεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο αλεμαξηήησο ηεο
ηδηφηεηαο ηνπο, πξέπεη λα δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο, ηεο αμηνπξέπεηαο, ηνπ
ζεβαζκνχ ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο, ηεο αγαζηήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο
νκαδηθφηεηαο θαη ηνπ πγηνχο εξγαζηαθνχ θιίκαηνο.
3.
Νη εξγαδφκελνη νθείινπλ λα είλαη ζπλεξγάζηκνη θαη επγελείο ηφζν κε ηνπο ζπλαδέιθνπο
πθηζηακέλνπο θαη πξντζηακέλνπο ηνπο φζν θαη κε ηνπο πειάηεο ηεο Δπηρείξεζεο.
4.
Νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηε δηελέξγεηα πξάμεσλ πνπ κπνξνχλ, αθελφο κελ
λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο πξφθιεζεο αηπρήκαηνο θαη λα ζέηνπλ γηα ην ιφγν απηφ ζε θίλδπλν,
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ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, αθεηέξνπ δε λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθέο ζηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δπηρείξεζεο.
5.

Δλέξγεηεο πνπ πξέπεη λα απνθεχγνληαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο είλαη:


Ρν θάπληζκα ζε θιεηζηφ ρψξν ηεο Δπηρείξεζεο θαη ηδηαίηεξα εθεί φπνπ ππάξρνπλ
εχθιεθηα πιηθά.


Ρν πέηαγκα αλακκέλσλ ηζηγάξσλ ζε ρψξνπο εληφο ηεο Δπηρείξεζεο.


Ζ ρξήζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ ή λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ
απαζρφιεζεο.


Νη χβξεηο, νη ρεηξνδηθίεο θαη ελ γέλεη απξεπείο ρεηξνλνκίεο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ.



Ζ παξαθψιπζε ησλ ζπλαδέιθσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο.

6.
Ξξέπεη λα απνθεχγεηαη ε είζνδνο αγλψζησλ θαη μέλσλ σο πξνο ηεο Δπηρείξεζε
πξνζψπσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα.
7.
Ρν πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο πξέπεη λα απνθεχγεη ηηο πάζεο κνξθήο αλαγξαθέο,
αλαξηήζεηο άζρεησλ εγγξάθσλ θαη αληηθεηκέλσλ ζηνπο ηνίρνπο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ
ηεο Δπηρείξεζεο.
ΑΟΘΟΝ 30
πνρξεώζεηο ηεο Δπηρείξεζεο
1.

Ζ Δπηρείξεζε νθείιεη:



Λα ηεξεί απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο.


Λα παίξλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηνπο φξνπο πγηεηλήο, αζθάιεηαο ηνπ
πξνζσπηθνχ, θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο, φπσο θαη ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. Γηα ην
ζθνπφ απηφ πξέπεη λα ιακβάλεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαη
αζζελεηψλ.

Λα θξνληίδεη λα πιεξνθνξεί ηαθηηθά ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ θαη
γεληθφηεξα γηα ζέκαηα ηεο Δπηρείξεζεο.

Λα θξνληίδεη λα εμαζθαιίδεη, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ ηεο, ζηνπο
εξγαδφκελνπο ηελ παξνρή επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο δπλαηφηεηεο
πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο ηφζν γηα ην
θαιφ ηεο Δπηρείξεζεο φζν θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθφηεηάο ηνπο.


Λα κελ αλακεηγλχεηαη ζηε ζπλδηθαιηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ εξγαδφκελσλ.


Λα ζπλεξγάδεηαη κε ην ζσκαηείν ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ζπλαληάηαη κε ηνπο εθπξνζψπνπο
ηνπ ηαθηηθά θαη λα δηαβνπιεχεηαη καδί ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο.
2.
Ζ Δπηρείξεζε αζθαιίδεη κε δηθέο ηεο δαπάλεο ην πξνζσπηθφ ηεο ην νπνίν κε δήισζε ηνπ
δηαζέηεη ην ηδησηηθφ ηνπ απηνθίλεην γηα ππεξεζηαθέο κεηαθηλήζεηο, έλαληη αηπρεκάησλ θαη
ζαλάηνπ, ζε ηδησηηθή αζθαιηζηηθή Δπηρείξεζε.
3.
Ζ Δπηρείξεζε δηεπθνιχλεη, ηεξψληαο ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ην
Πσκαηείν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ άζθεζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ.
4.
Ζ Δπηρείξεζε κεξηκλά γηα ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ζσκαηείνπ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ θαη ηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ
εθδειψζεσλ.
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ΑΟΘΟΝ 31
Θαζήθνληα πεύζπλσλ Γηνηθεηηθώλ Δλνηήησλ
1.
Νη ππεχζπλνη δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ θαλνληθή θαη
απξφζθνπηε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κέζα ζηα φξηα ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί
απφ ηελ Δπηρείξεζε.
2.
Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο Δπηρείξεζεο νη ππεχζπλνη δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ
νθείινπλ ηδίσο:


Λα κεξηκλνχλ γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ Θαλνληζκψλ ηεο Δπηρείξεζεο


Λα θξνληίδνπλ γηα ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ ηνπ
ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.

Λα πινπνηνχλ κε ζπλέπεηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη λα αθνινπζνχλ ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ
απνθαζίδεη ε Γηνίθεζε ηεο Δπηρείξεζεο. Ζ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ εθ κέξνπο ηνπο πξέπεη λα
αθνινπζεί ηελ ηεξαξρηθή δνκή ηεο Δπηρείξεζεο θαη λα ζπληνλίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ησλ
θαηαζηαηηθψλ νξγάλσλ απηήο.

Λα δηεπζχλνπλ θαη λα θαζνδεγνχλ ην άκεζα ή έκκεζα πθηζηάκελν ζ’ απηνχο πξνζσπηθφ
γηα ηελ έγθαηξε, πιήξε θαη αθξηβή εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.

Λα κεξηκλνχλ ψζηε νη πθηζηάκελνη ηνπο λα ελεκεξψλνληαη ακέζσο γηα ηηο αλαθνηλψζεηο
θαη απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο.

Λα παξέρνπλ ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο θάζε πιεξνθνξία, δηεπθξίληζε θαη ελεκέξσζε
ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ ρεηξίδνληαη, γηα ηελ πιεξέζηεξε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.

Λα απεπζχλνπλ ηπρφλ ππνδείμεηο θαη παξαηεξήζεηο πξνο ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο, κε
ηξφπν πνπ δελ ζίγεη ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη δε κεηψλεη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο.

Λα ππνβάιινπλ θάζε αλαθνξά ή αίηεκα ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπο πξνο ηε
Γηνίθεζε ηεο Δπηρείξεζεο, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, εθ’ φζνλ ην ζέκα αθνξά θαη ηε Γηνίθεζε.


Λα ζέβνληαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.



Λα δηαηεξνχλ πςειφ ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο ησλ ζηειερψλ.


Λα δηαηεξνχλ πςειφ
ζπλαιιαζζφκελνπο θνξείο.

επίπεδν

ζπλεξγαζίαο

κε

ηνπο

ζπλεξγάηεο

θαη

ηνπο


Λα κεξηκλνχλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο, φπνπ είλαη
ππεχζπλνη.
ΑΟΘΟΝ 32
Ππκκεηνρή ζε Ππλέδξηα ή άιιεο Ππλαληήζεηο
1.
Ρα δεηήκαηα θαη νη ζέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηνλ εξγαδφκελν ζε ζπλέδξην ή άιιε
ζπλάληεζε εθπξνζσπψληαο ηελ Δπηρείξεζε δελ πξέπεη λα αληηβαίλνπλ ηελ πνιηηηθή θαη ηηο
ζέζεηο ηεο Δπηρείξεζεο πνπ εθθξάδνληαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
ηεο Δπηρείξεζεο.
2.
Ζ γεληθφηεξε ηνπνζέηεζε, ζπκπεξηθνξά θαη ιεηηνπξγία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο
επηρεηξεζηαθέο επαθέο κε ηξίηνπο δελ πξέπεη λα αληηβαίλνπλ ην Θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο θαλφλεο
πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπηρείξεζεο.
3.
Γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο
θνηλνπνηεί ηελ εηζήγεζε, πνπ πξφθεηηαη λα
Γηεπζπληέο ησλ Γηεπζχλζεσλ ή Ρνκέσλ
ζπλελλφεζε καδί ηνπο γηα ηα δεηήκαηα
Δπηρείξεζεο.

Δπηρείξεζεο θάζε εξγαδφκελνο νθείιεη έγθαηξα λα
παξνπζηάζεη, ζην Γηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο ή ηνπο
πνπ αλήθεη θαη λα έξρεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζε
πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηχμεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο
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ΑΟΘΟΝ 33
Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία
1.
Ρα πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ εξγαζία ζηελ Δπηρείξεζε, φπσο ινγηζκηθφ
(Software), κειέηεο, έξεπλεο, εθζέζεηο θαη φηη άιιν ζρεηηθφ, απνηεινχλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία
ηεο Δπηρείξεζεο θαη παξακέλνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή θπξηφηεηα απηήο.
2.
Ζ εξγαζία ησλ ζπληειεζηψλ ελφο έξγνπ ζηελ Δπηρείξεζε, θαηνρπξψλεηαη κε ηελ
αλαγξαθή ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπληειεζηή, κε ηελ ηδηφηεηα ή ηε ζέζε πνπ
απηφο θαηέρεη ζηελ Δπηρείξεζε θαη ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πνπ εθηέιεζε ζην ππφςε έξγν.
ΑΟΘΟΝ 34
Απνκάθξπλζε εηδώλ – Ηδησηηθή απαζρόιεζε – Απαζρόιεζε εθηόο εξγαζίαο
Απαγνξεχεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ρσξίο ζρεηηθή άδεηα ηεο Δπηρείξεζεο:
α.

Ζ εμαγσγή θάζε πιηθνχ ή πξντφληνο θαη γεληθά αληηθεηκέλνπ πνπ αλήθεη ζηελ Δπηρείξεζε.

β.
Ζ απνκάθξπλζε νπνηνπδήπνηε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, βηβιίσλ, εγγξάθσλ, ζρεδίσλ ή
ππνδείγκαηνο απηψλ.
γ.
Ζ εθηέιεζε παληφο είδνπο εξγαζηψλ σο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε εγθαηαζηάζεσλ θαη
εμνπιηζκνχ ηεο Δπηρείξεζεο γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή ινγαξηαζκφ ηξίησλ, αθφκε θαη κεηά ην πέξαο
ηεο εξγαζίαο.
δ.
Ζ αλάιεςε ή ε ζπκκεηνρή ζε εξγαζία αληαγσληζηηθή ησλ εξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε.
ε.
Ζ δηα ηνπ ηχπνπ δεκνζίεπζε δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο,
ρσξίο ζρεηηθή άδεηα ηνπ Γηεπζπληή (αλ ην επηηξέπεη ε Δπηρείξεζε κπνξεί θαη ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ
Γηεπζπληή ή άιινπ νξγάλνπ δηνίθεζεο).

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ε’
ΞΔΗΘΑΟΣΗΘΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ
ΑΟΘΟΝ 35
Ξεηζαξρηθά Ξαξαπηώκαηα
1.
Νη ζρέζεηο ηεο Δπηρείξεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ βαζίδνληαη ζηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε
θαη ηελ επηζπκία ζηελήο, εηιηθξηλνχο θαη πγηνχο ζπλεξγαζίαο. Ξξνυπφζεζε ηεο ακνηβαίαο απηήο
εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο απνηειεί ε πηζηή ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ.
2.
Ρν ππεξεζηαθφ θαζήθνλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ην θαηαζηαηηθφ, ηνλ
Δζσηεξηθφ θαλνληζκφ Ξξνζσπηθνχ, ηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ πεξεζηψλ θαη ηηο απνθάζεηο ησλ
νξγάλσλ ηεο Δπηρείξεζεο θαζψο θαη απφ ηελ θχζε ηεο ππεξεζίαο θάζε εηδηθφηεηαο θαη ζέζεο, ην
πεξηερφκελν ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηέρλεο, απφ ηνπο
θαλφλεο ηεο θνηλήο πείξαο, απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ παγησζεί ζηελ Δπηρείξεζε, ηνπο θαλφλεο
ηεο θαιήο πίζηεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζθνπνχ πνπ εμππεξεηεί ε Δπηρείξεζε.
3.
Θάζε πξάμε ππαίηηα ή παξάιεηςε ηνπ ππεξεζηαθνχ θαζήθνληνο ή αζπκβίβαζηε κε ηελ
ηδηφηεηα ηνπ εξγαδφκελνπ ζπκπεξηθνξά ή εζειεκέλε βιάβε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπηρείξεζεο,
απνηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα θαη επηζχξεη αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο ηελ αληίζηνηρε
πνηλή.
4.
Ρα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί
πεηζαξρηθψλ πνηλψλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
ΑΟΘΟΝ 36
Ξεηζαξρηθέο Ξνηλέο
1.

Ζ δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο ησλ παξαπησκάησλ πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ πνηλέο:
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Ξξνθνξηθή ή έγγξαθε παξαηήξεζε.
Έγγξαθε επίπιεμε.
Ξξφζηηκν κέρξη ηνπ 1/25 ησλ απνδνρψλ ελφο κελφο.
Ξξνζσξηλή απφιπζε (αξγία) κέρξη δέθα (10) εκέξεο γηα φιν ην εκεξνινγηαθφ έηνο κε
ζηέξεζε απνδνρψλ, ν ρξφλνο ηεο νπνίαο δελ ζεσξείηαη σο ρξφλνο ππεξεζίαο ζηελ Δπηρείξεζε.
Ζ πξνζσξηλή απφιπζε αξρίδεη δχν κήλεο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ζηνλ
ηηκσξνχκελν.
Νξηζηηθή απφιπζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ, ηνπ Αζηηθνχ
Θψδηθα θαη ηεο Δξγαηηθήο Λνκνζεζίαο.
2.
Ζ Δπηρείξεζε νθείιεη λα ελεξγεί κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηεο γλψζεο
ηνπ πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο, δηαθνξεηηθά ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα παξαγξάθνληαη.
3.
Ρα πνζά ησλ πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πνπ
νξίδνληαη ζηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαηαηίζεληαη ζε εηδηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ππέξ ηεο
Δξγαηηθήο Δζηίαο.
ΑΟΘΟΝ 37
Ξαξαπηώκαηα Ρηκσξνύκελα κε Ξαξαηήξεζε ή Δπίπιεμε
1.
Ζ πνηλή ηεο παξαηήξεζεο ή ηεο επίπιεμεο επηβάιιεηαη θπξίσο γηα ηα παξαθάησ
παξαπηψκαηα:
Αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε πξνζέιεπζεο ζηελ εξγαζία ή πξφσξε απνρψξεζε απφ ηελ
εξγαζία ε αδηθαηνιφγεηε απνπζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο.
Αληηθαλνληθή ή απξεπήο ζπκπεξηθνξά, κε ζνβαξήο κνξθήο.
Ππκπεξηθνξά κε ζπκβηβαδφκελε πξνο ηελ ζπλαδειθηθή ηδηφηεηα.
Ακέιεηα ή θαθή ρξήζε – θαηάρξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δπηρείξεζεο θαηά ηελ
εθηέιεζε εξγαζίαο απφ ηελ νπνία πξνμελήζεθε ή κπνξνχζε λα πξνμελεζεί αλσκαιία ζηελ
Δπηρείξεζε, θαζψο θαη κε ζνβαξή ή κηθξή δεκία ζηελ Δπηρείξεζε.
Ξαξάβαζε ηεο επηβαιιφκελεο ερεκχζεηαο γηα ηελ Δπηρείξεζε.
πνηξνπή ζε παξαπηψκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ.
ΑΟΘΟΝ 38
Ξαξαπηώκαηα Ρηκσξνύκελα κε Ξξόζηηκν
1.

Ζ πνηλή ηνπ πξνζηίκνπ επηβάιιεηαη θπξίσο γηα ηα παξαθάησ παξαπηψκαηα:

Ζ θαη’ επαλάιεςε θαζπζηέξεζε πξνζέιεπζεο ζηελ εξγαζία ή πξφσξεο απνρψξεζεο απφ
ηελ εξγαζία ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο, πνπ
ζπλεπάγεηαη ππεξεζηαθή αλσκαιία ή δεκία ζηελ Δπηρείξεζε.
Κε ζπκβηβαδφκελε πξνο ηελ ππαιιειηθή ή ζπλαδειθηθή ηδηφηεηα ζπκπεξηθνξά ζνβαξήο
κνξθήο.
Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά πξνο ηξίηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζίαο.
Απζαίξεηε απνπζία κίαο (1) εκέξαο.
Ακέιεηα ή θαθή ρξήζε – θαηάρξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δπηρείξεζεο θαηά ηελ
εθηέιεζε εξγαζίαο απφ ηελ νπνία πξνμελήζεθε ή κπνξνχζε λα πξνμελεζεί αλσκαιία ζηελ
Δπηρείξεζε, θαζψο θαη κε ζνβαξή ή κηθξή δεκία ζηελ Δπηρείξεζε.
Ξαξάβαζε ηεο επηβαιιφκελεο ερεκχζεηαο γηα ηελ Δπηρείξεζε.
πνηξνπή ζε παξαπηψκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ.
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ΑΟΘΟΝ 39
Ξαξαπηώκαηα Ρηκσξνύκελα κε Αξγία
(Ξξνζσξηλή Απόιπζε 1-10 εκέξεο)
1.
Ζ πνηλή ηεο αξγίαο (πξνζσξηλήο απφιπζεο) επηβάιιεηαη θπξίσο γηα ηα παξαθάησ
παξαπηψκαηα:
Αλαμηνπξεπήο έλαληη ησλ ππεπζχλσλ ηκεκάησλ ή ησλ ζπλαδέιθσλ ζπκπεξηθνξά.
Άξλεζε εθηέιεζεο ππεξεζηαθψλ εληνιψλ απφ ηελ νπνία πξνμελήζεθε ή κπνξνχζε λα
πξνμελεζεί ζαλ άκεζε ζπλέπεηα, δεκία ζηελ Δπηρείξεζε ή ζε ηξίην.
Ξαξφηξπλζε ζε πξάμε απεηζαξρίαο ή παξεκπφδηζε ηνπ πξνζσπηθνχ λα εθηειεί ηα
θαζήθνληά ηνπ (άζθνπεο ζπγθεληξψζεηο, ελέξγεηεο παξελφριεζεο ζπλαδέιθσλ, θ.α.).
Ζ θαη’ επαλάιεςε θαζπζηέξεζε πξνζέιεπζεο ζηελ εξγαζία ή πξφσξεο απνρψξεζεο απφ
ηελ εξγαζία ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο, πνπ
ζπλεπάγεηαη ζνβαξή ππεξεζηαθή αλσκαιία ή κεγάιε δεκία ζηελ Δπηρείξεζε.
Ζ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο απαζρφιεζε κε έξγν άζρεην κε ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ
πεπζχλσλ ηκεκάησλ θαη ηεο Γηεχζπλζεο.
Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ ηεο Δπηρείξεζεο γηα εμππεξέηεζε
ηδησηηθνχ ζπκθέξνληνο.
Γεκφζηα επίθξηζε ή δπζκελήο ζρνιηαζκφο ππεξεζηαθψλ ελεξγεηψλ νξγάλσλ ηεο
Δπηρείξεζεο πξνθνξηθά ή έγγξαθα, πνπ γίλνληαη κε ςεπδή ή κε αλαθξηβή ζηνηρεία.
Αδηθαηνιφγεηε θαη απζαίξεηε απνπζία δχν (2) κέρξη πέληε (5) εκεξψλ ζπλερφκελσλ ή
κε, κέζα ζηνλ ίδην κήλα.
Δγθαηάιεηςε ζέζεο, φηαλ έρεη ζρέζε κε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Δπηρείξεζεο.
Αλαθνξά ή θαηάζεζε – ζε επηρεηξεζηαθή αλάθξηζε - ςεπδψλ γεγνλφησλ.
Βαξηά ακέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ε νπνία έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ
αζθάιεηα ηεο Δπηρείξεζεο θαη πξφθεηηαη λα πξνμελήζεη ή πξνμελεί δεκία ζηελ Δπηρείξεζε ή
ζσκαηηθή βιάβε ζε πξφζσπα.
Απφ πξφζεζε παξάβαζε ησλ θαλνληζκψλ ή εληνιψλ πνπ κπνξεί λα επηθέξεη κηθξή δεκία
ζηελ Δπηρείξεζε.
Ζ απφ πξφζεζε ζχληαμε κε αληηθεηκεληθήο έθζεζεο, ππεχζπλνπ δηνηθεηηθήο ελφηεηαο γηα
πθηζηάκελφ ηνπ.
Ζ χπαξμε εθθξεκνχο θαη’ απηνχ πεηζαξρηθήο ή πνηληθήο δίθεο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ
ηελ Δπηρείξεζε.
2.
Ν ηηκσξνχκελνο κε αξγία ζηεξείηαη ησλ απνδνρψλ ηνπ θαηά ην ρξφλν πνπ δηαξθεί απηή,
θαηά ηε δηάξθεηα δε απηή επέξρεηαη αλαζηνιή ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο.
3.
Πηελ πεξίπησζε επηβνιήο πνηλήο αξγίαο, ν ηηκσξεζείο κπνξεί κέζα ζε πξνζεζκία πέληε
(5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο λα πξνζθχγεη ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο
Θαλνληζκψλ ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο. Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο έρεη αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα.
ΑΟΘΟΝ 40
Ξαξαπηώκαηα Ρηκσξνύκελα κε Απόιπζε
1.
Ζ πνηλή ηεο απφιπζεο επηβάιιεηαη ζε πεξίπησζε πνιχ ζνβαξνχ παξαπηψκαηνο, ην νπνίν
έρεη ζρέζε κε:
Ρελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ.
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Ρελ εμαγσγή εγγξάθσλ ή άιισλ πξντφλησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηεο Δπηρείξεζεο,
ρσξίο ζρεηηθή άδεηα απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή.
Ρελ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζπκκεηνρή ζε αληαγσληζηηθά ηεο Δπηρείξεζεο ζρήκαηα ή
ζρήκαηα πνπ αληηζηξαηεχνληαη ηα ζπκθέξνληα ηεο Δπηρείξεζεο.
Ρελ εμαηξεηηθά ζνβαξήο κνξθήο αληηζπκβαηηθή ή αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά, ηδίσο ηελ
θαη’ επαλάιεςε:
Απζαίξεηε απνπζία απφ ηελ Δπηρείξεζε.
Θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε ή πξφσξε απνρψξεζε ή αδηθαηνιφγεηε απνπζία θαηά ηε
δηάξθεηα σξαξίνπ εξγαζίαο.
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο απαζρφιεζε κε έξγν άζρεην κε ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ
πεπζχλσλ ηκεκάησλ θαη ηεο Γηεχζπλζεο.
Ξιεκκειή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ – κεησκέλε απφδνζε σο πξνο ην αληηθείκελν
εξγαζίαο.
Ιεηηνπξγία εθηφο ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο ηεο Δπηρείξεζεο, έιιεηςε ζεβαζκνχ πξνο ηα
θαηαζηαηηθά φξγαλα ηεο Δπηρείξεζεο ή γεληθφηεξα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο
ζπλαδέιθνπο.
Ρελ δσξνδνθία ή δσξνιεςία.
Ρελ απαίηεζε θαη παξαιαβή δψξσλ ή ακνηβψλ ή πάζεο θχζεσο σθειεκάησλ ή θαη
αλαιφγσλ ππνζρέζεσλ απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε ηελ Δπηρείξεζε θαη απφ πξφζσπα ησλ
νπνίσλ ν εξγαδφκελνο δηαρεηξίδεηαη ή πξφθεηηαη λα δηαρεηξηζζεί ηηο ππνζέζεηο.
ΑΟΘΟΝ 41
Ξαξαπηώκαηα θαη’ εμαθνινύζεζε ή θαη’ ππνηξνπή
Ζ θαη’ εμαθνινχζεζε δηάπξαμε ελφο παξαπηψκαηνο απφ ηα αλαθεξφκελα ζηνλ παξφληα
Θαλνληζκφ απνηειεί επηβαξπληηθή πεξίπησζε, ε νπνία δηθαηνινγεί ηελ επηβνιή απζηεξφηεξεο
πνηλήο απφ ηελ θαη’ αξρήλ πξνβιεπφκελε.
Ζ θαζ’ ππνηξνπή δηάπξαμε ηνπ ίδηνπ, αλαιφγνπ, ή παξφκνηνπ παξαπηψκαηνο γηα ην νπνίν ήδε
έρεη επηβιεζεί πνηλή, ζεσξείηαη ζαλ ηδηαίηεξε επηβαξπληηθή πεξίπησζε γηα ηελ επηβνιή ηεο λέαο
πνηλήο.
ΑΟΘΟΝ 42
Ξεηζαξρηθή Γηθαηνδνζία
1.
Νη πνηλέο ηεο γξαπηήο παξαηήξεζεο ηεο επίπιεμεο θαη ηνπ πξνζηίκνπ επηβάιινληαη απφ
ην Γηεπζπληή απ’ επζείαο ή κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ππεπζχλνπ ηεο αληίζηνηρεο δηνηθεηηθήο
ελφηεηαο.
2.
Νη πνηλέο ηεο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο απφιπζεο επηβάιινληαη κε πιήξσο αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή. Πηελ
ζπλεδξίαζε απηή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζπκκεηέρεη νπσζδήπνηε εθπξφζσπνο ηνπ
Πσκαηείνπ ησλ εξγαδνκέλσλ κε δηθαίσκα ιφγνπ, εθφζνλ απηφ ππάξρεη.
3.
ηαλ πξφθεηηαη γηα παξάπησκα πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ησλ πνηλψλ ηεο
πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απφιπζεο, ν Γηεπζπληήο κπνξεί λα απνκαθξχλεη πξνζσξηλά ηνλ
εξγαδφκελν απφ ηελ ππεξεζία κε γξαπηή εληνιή πνπ απνηειεί ζπγρξφλσο θαη πξφζθιεζε ζε
γξαπηή απνινγία.
4.
Νη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή αλαθνηλψλνληαη ζην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην απηεπάγγειηα. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα ηηο κεηψζεη ή λα ηηο εμαιείςεη.
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5.
Ζ επηβνιή κηθξφηεξεο πνηλήο απφ ην Γηεπζπληή δελ εκπνδίδεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην λα
επηβάιιεη κεγαιχηεξε πνηλή αλ θξίλεη φηη ην παξάπησκα είλαη βαξχηεξν, παξά ην γεγνλφο φηη
επηιακβάλεηαη χζηεξα απφ αίηεζε άξζεο ηεο πνηλήο.
6.
Νη παξαβάζεηο ησλ πεπζχλσλ ηκεκάησλ ηηκσξνχληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο.
ΑΟΘΟΝ 43
Απνινγία
1.
Ξξηλ απφ ηελ επηβνιή νπνηαζδήπνηε πνηλήο θαιείηαη ν εξγαδφκελνο εγγξάθσο ζε
απνινγία ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ επηβνιή ηεο πνηλήο νξγάλνπ.
2.
Πην έγγξαθν ηεο θιήζεο ζε απνινγία, πνπ επηδίδεηαη κε απφδεημε ζηνλ ελδηαθεξφκελν
πξηλ απφ ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο, πξέπεη λα πεξηέρεηαη ε απνδηδφκελε ζε απηφλ θαηεγνξία
θαηά ηξφπν ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλν. Αλ πεξάζνπλ νη ηξεηο (3) εκέξεο θαη δελ απνινγεζεί,
επηβάιιεηαη ε πνηλή ρσξίο αηηηνινγία.
ΑΟΘΟΝ 44
Γεληθέο Γηαηάμεηο Ξεηζαξρηθώλ Απνθάζεσλ
Δθηέιεζε Ξεηζαξρηθώλ Απνθάζεσλ
1.
Νη πεηζαξρηθέο πνηλέο επηβάιινληαη αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ παξαπηψκαηνο θαηά
δίθαηε θξίζε. Νη πνηλέο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο απφιπζεο επηβάιινληαη ζηνλ εξγαδφκελν γηα
ζνβαξά πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα θαη ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο έληνλεο θαη αληηπεηζαξρηθήο
ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία δηαηάξαμε ή κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηε ζπλεξγαζία ζηηο ζρέζεηο ηνπ
πξνζσπηθνχ
2.
Ζ θαζ’ ππνηξνπή δηάπξαμε ηνπ ίδηνπ, αλάινγνπ ή παξφκνηνπ παξαπηψκαηνο γηα ην νπνίν
ήδε έρεη επηβιεζεί πνηλή, ζεσξείηαη ζαλ ηδηαίηεξε επηβαξπληηθή πεξίπησζε γηα ηελ επηβνιή ηεο
λέαο πνηλήο.
3.
Ζ εθηέιεζε ησλ πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ γίλεηαη κε κέξηκλα θαη επζχλε, ηνπ Γεληθνχ
Γηεπζπληή.
4.
Ζ επηβνιή πνηλήο θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, ζηε Γηεχζπλζε πνπ εληάζζεηαη ν
ηηκσξνχκελνο, ζην Γξαθείν πξνζσπηθνχ θαη ζηελ δηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ.
Αληίγξαθν απηήο θπιάζζεηαη ζηνλ αηνκηθφ θάθειν ηνπ εξγαδφκελνπ.
5.
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα ζπγθξνηεί εμεηαζηηθή επηηξνπή γηα πεξηπηψζεηο,
ζνβαξψλ πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ, πνπ ζα εξεπλά φιεο ηηο εθδνρέο θαη ηηο πηπρέο θαηά ηελ
θξίζε ηεο. Ζ εμεηαζηηθή Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη απφ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ , θαη ηνλ
εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Κεηά ην πέξαο ησλ ελεξγεηψλ ηεο
ππνβάιιεη πφξηζκα ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ην νπνίν αμηνινγεί θαη θξίλεη ειεχζεξα ην πφξηζκα
καδί κε ηα ππφινηπα ζηνηρεία γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζήο ηνπ ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ απηφ.
6.
Ν εξγαδφκελνο πνπ ηηκσξήζεθε κε κία απφ ηηο πνηλέο ηεο γξαπηήο παξαηήξεζεο, ηεο
επίπιεμεο ή ηνπ πξνζηίκνπ κπνξεί λα δεηήζεη κε αίηεζή ηνπ ηελ άξζε ηεο πνηλήο απφ ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηε γλψζε ηεο επηβνιήο ηεο πνηλήο.
7.
Πε πεξίπησζε επηβνιήο πνηλήο αξγίαο, ν ηηκσξεζείο κπνξεί κέζα ζε πξνζεζκία δέθα
πέληε εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο λα πξνζθχγεη ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο
Δπηρείξεζεο.
8.
Κεηά ηελ παξέιεπζε 2εηίαο γηα ηηο πνηλέο ηεο γξαπηήο παξαηήξεζεο θαη επίπιεμεο θαη
5εηίαο γηα ηηο πνηλέο πξνζηίκνπ θαη αξγίαο θαη αλ ν εξγαδφκελνο δελ ηηκσξήζεθε εθ λένπ, νη
πνηλέο δηαγξάθνληαη απφ ην κεηξψν ηνπ.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ζ’
ΞΖΟΔΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ
ΑΟΘΟΝ 45
Κεηξών πξνζσπηθνύ
1. Ρν Γξαθείν Ξξνζσπηθνχ ηεξεί γηα φιν ην πξνζσπηθφ ην αηνκηθφ κεηξψν εξγαδνκέλσλ ην
νπνίν πεξηιακβάλεη φια ηα ππεξεζηαθά ζηνηρεία ηνπο.
2. Ρα ζηνηρεία ηνπ αηνκηθνχ κεηξψνπ πεξηιακβάλνπλ:
Απφθαζε πξφζιεςεο
Πχκβαζε εξγαζίαο
Πηνηρεία ηαπηφηεηαο εξγαδνκέλνπ
Απνδεηθηηθά ζηνηρεία νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
Ρίηινη ζπνπδψλ ή άιια ηππηθά πξνζφληα
Ρίηινη μέλσλ γισζζψλ θαη ρξήζεο ππνινγηζηψλ
Ξξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία θαη εκπεηξία
Πηνηρεία ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ, ήηνη απνθάζεηο, έγγξαθα ή άιια
ζηνηρεία, πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζηαδηνδξνκία θαη ηελ ππεξεζηαθή εμέιημε γεληθά, ηνπ
εξγαδφκελνπ.
Άδεηεο
Ρν ζχλνιν ησλ απνδνρψλ πνπ ιακβάλεη ν εξγαδφκελνο κεηά απφ θάζε νηθνλνκηθή κεηαβνιή
Ρηο εζηθέο θαη πιηθέο ακνηβέο
Ρηο πεηζαξρηθέο πνηλέο
Πηνηρεία πνπ θαηαζέηεη ν ίδηνο ν εξγαδφκελνο ζηελ ππεξεζία ηνπ θαη δεηά λα πεξηιεθζνχλ
ζην αηνκηθφ κεηξψν ηνπ
Θάζε ζρεηηθφ έγγξαθν
ΑΟΘΟΝ 46
Αηνκηθά ζηνηρεία θαη έγγξαθα Δξγαδνκέλσλ
1. Ρν Γξαθείν Ξξνζσπηθνχ ηεο Δπηρείξεζεο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ηήξεζε, ηελ αζθαιή
θχιαμε θαη ηε ζπλερή ελεκέξσζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην αηνκηθφ κεηξψν ηνπ
εξγαδνκέλνπ.
2. Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηα αηνκηθά κεηξψα, ηαπηφρξνλα κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζ’
απηά, θαηαρσξνχληαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά, ζε εηδηθή γηα θάζε ππάιιειν θαηάζηαζε, πνπ
απνηειεί θαη επξεηήξην ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αηνκηθνχ κεηξψνπ ηνπ.
3. Απαγνξεχεηαη λα ηεζνχλ ζην αηνκηθφ κεηξψν ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη
ζηηο πνιηηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο.
4. Ζ πξνυπεξεζία ησλ εξγαδνκέλσλ, θαηά ην ζηάδην ηεο πξφζιεςήο ηνπο, απνδεηθλχεηαη κε
ππεχζπλε δήισζή ηνπο, θαηαηηζέκελε θαηά ηελ πξφζιεςή ηνπο ζην Γξαθείν Ξξνζσπηθνχ
ζπλνδεπφκελε δε, εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο απφ ηελ πξφζιεςε, απφ ηα απαξαίηεηα
πηζηνπνηεηηθά ησλ εξγνδνηψλ ζηνπο νπνίνπο εξγάζηεθαλ.
5. Γηα θάζε κεηαβνιή ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ άιισλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο, νη
εξγαδφκελνη νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ ακέζσο κεηά ηελ κεηαβνιή (π.ρ. φηαλ ζπλάπηνπλ γάκν,
φηαλ απνθηνχλ παηδί) φια εθείλα ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηα νπνία επαθξηβψο πξνζδηνξίδνπλ
απηήλ.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Θ’
ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
ΑΟΘΟΝ 47
Δλεκέξσζε - Αλαθνηλώζεηο
1. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δπηρείξεζεο, παξάιιεια κε ηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη γεληθφηεξεο
ζπλεξγαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ πεξεζηψλ θαη Ξξνζσπηθνχ, κπνξεί
λα θαιεί ηα ζπιινγηθά φξγαλα ησλ εξγαδνκέλσλ, ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ή θαη ηνπο
εξγαδφκελνπο θαηά δηνηθεηηθέο ελφηεηεο κε ζηφρν ηελ άκεζε θαη πιεξέζηεξε ελεκέξσζε απηψλ
ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, θαζψο θαη γηα γεληθφηεξα ζέκαηα ηεο Δπηρείξεζεο.
2. Ζ αλάξηεζε θαη δηαλνκή αλαθνηλψζεσλ θαη γεληθά εγγξάθσλ επηηξέπεηαη κφλν ζην Πσκαηείν
ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε πξνθαζνξηζκέλνπο ρψξνπο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπηρείξεζεο θαη ηηο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
3. Ρν Πσκαηείν ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί επίζεο λα αλαξηά θαη λα δηαλέκεη αλαθνηλψζεηο θαη
έγγξαθα ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, ησλ νπνίσλ είλαη κέινο. Πε θάζε πεξίπησζε θάζε
αλαθνίλσζε θαη γεληθά έγγξαθν πνπ αλαξηνχλ ή δηαλέκνπλ ηα παξαπάλσ Δξγαηηθά Πσκαηεία
πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα ηνπο.
ΑΟΘΟΝ 48
Έλαξμε Ηζρύνο Θαλνληζκνύ - Κεηαβνιέο
1. Ν Θαλνληζκφο απηφο ζα αξρίζεη λα ηζρχεη ακέζσο κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην θαη ηε ζεψξεζε ηνπ απφ ην αξκφδην ηκήκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο.
2. Ν Θαλνληζκφο απηφο κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ πξέπεη λα είλαη αλαξηεκέλνο κφληκα ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο.
3. Ν Δζσηεξηθφο Θαλνληζκφο Ξξνζσπηθνχ κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ . Θάζε ηξνπνπνίεζε πξέπεη λα ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο.

Γ΄
ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ
Άξζξν 1ν
Γηαρείξηζε
1. Ζ δηαρείξηζε ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηδηαίηεξν πξνυπνινγηζκφ
εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ππφινηπε δεκνηηθή ή θνηλνηηθή δηαρείξηζε.
2. Ρν νηθνλνκηθφ έηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζπκπίπηεη κε ην εκεξνινγηαθφ έηνο.
3. Κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο, πνπ εγθξίλεηαη απφ ην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην, ηα θαζαξά θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαρείξηζε, κεηά ηελ έγθξηζε ησλ
εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηελ αθαίξεζε ησλ απνζβέζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ
απαξαίηεηνπ απνζεκαηηθνχ, κπνξεί λα δηαηίζεληαη γηα ηε βειηίσζε ή ηελ επέθηαζε ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο ή λα δηαηίζεληαη ζην Γήκν γηα ηελ εθηέιεζε θνηλσθειψλ
έξγσλ.
Κεηά απφ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ε εθηέιεζε ησλ θνηλσθειψλ έξγσλ ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κπνξεί λα γίλεη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο ή λα δηαηεζνχλ ηα θαζαξά θέξδε ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ πξνο ην Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο δεκφηεο.
4. Κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο επηρείξεζεο, εθηηκψληαο ηνπο ζηφρνπο,
ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηεο, κπνξεί λα θξαηήζεη κέρξη δψδεθα ηνηο εθαηφ
(12%) απφ ηα θαζαξά θέξδε, ζε ηδηαίηεξν ινγαξηαζκφ γηα ηελ παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο
εξγαδφκελνπο, κε ηε κνξθή πξφζζεηεο ακνηβήο.
Ρα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ησλ ακνηβψλ απηψλ θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα
θαζνξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο.
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Άξζξν 2ν

Βηβιία θαη ζηνηρεία

1. Ζ επηρείξεζε έρεη ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ ηνπ Θψδηθα Βηβιίσλ θαη Πηνηρείσλ Γ΄
θαηεγνξίαο θαηά ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
2. Ρα βηβιία θαη ζηνηρεία, ησλ νπνίσλ δελ πξνβιέπεηαη ε ζεψξεζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Φ.Π.,
απηά ζεσξνχληαη, απφ ην Γήκαξρν.
Άξζξν 3ν
Γηαρεηξηζηηθόο Έιεγρνο
1. Ραθηηθόο Γηαρεηξηζηηθόο έιεγρνο
Ν ηαθηηθφο δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη απφ δχν ειεγθηέο, πνπ επηιέγνληαη
θαη δηνξίδνληαη απφ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ζηελ αξρή θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο. Κε
ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη θαη ε ακνηβή ηνπο. Υο ειεγθηέο νξίδνληαη νξθσηνί ειεγθηέο ή
πξφζσπα πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα νξηζηνχλ ειεγθηέο ζε αλψλπκε εηαηξεία. Ν νξηζκφο
νξθσηψλ ειεγθηψλ είλαη ππνρξεσηηθφο ζηνλ έιεγρν επηρείξεζεο πνπ έρεη εηήζην θχθιν
εξγαζηψλ κεγαιχηεξν απφ έλα εθαηνκκχξην πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (1.500.000 €) επξψ.
Διεγθηέο ζε αλψλπκε εηαηξία κπνξνχλ λα νξηζηνχλ πηπρηνχρνη Αλψηαησλ Πρνιψλ πνπ έρνπλ
άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο απφ ην νηθνλνκηθφ επηκειεηήξην ηεο Διιάδαο
Ν ηαθηηθφο δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ηεο επηρείξεζεο, απφ ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 261 ηνπ ΘΓΘ δηελεξγείηαη κέρξη ην ηέινο Απξηιίνπ, ηνπ επφκελνπ ηεο δηαρεηξηζηηθήο
πεξηφδνπ έηνπο.
2. Έθηαθηνο δηαρεηξηζηηθόο έιεγρνο
Κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο, κπνξεί λα δηελεξγείηαη έθηαθηνο
δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ηεο επηρείξεζεο απφ ειεγθηέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πνπ
νξίδνληαη απφ ηνλ ίδην. Κε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη θαη ην χςνο ηεο ακνηβήο ηνπο, ε νπνία
βαξχλεη ηελ επηρείξεζε. Έθηαθηνο δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο κπνξεί επίζεο λα δηελεξγείηαη απφ
ειεγθηέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
Πε θάζε πεξίπησζε κπνξεί λα δηελεξγείηαη έθηαθηνο
δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο θαη απφ
Νηθνλνκηθνχο Δπηζεσξεηέο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ κεηά απφ αίηεκα ηνπ
πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο
ή ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο.
Πε πεξίπησζε έθηαθηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ, ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 261 ηνπ
ΘΓΘ, ε έθζεζε ησλ ειεγθηψλ απνζηέιιεηαη ζην φξγαλν πνπ απνθάζηζε ηνλ έιεγρν θαη
θνηλνπνηείηαη ζηελ επηρείξεζε θαη ζην Γεκνηηθφ ή Θνηλνηηθφ Ππκβνχιην.
Γηαρεηξηζηηθφ έιεγρν κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ θαη νη επηζεσξεηέο ηνπ Πψκαηνο ΔπηζεσξεηψλΔιεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Π.Δ.Δ.Γ.Γ.), ζχκθσλα κε ην άξζξ. 6, παξ. 1 πεξηπη. β΄ ηνπ Λ.
2477/97, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξ. 1, παξ. 1 ηνπ Λ. 2839/00 θαη ε δηαδηθαζία πνπ
αθνινπζείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Λ. 2477/97, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Άξζξν 4ν
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ
1. Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο ελεξγείηαη κε βάζε ην δηθφ ηεο πξνυπνινγηζκφ
εζφδσλ
θαη
εμφδσλ,
ζχκθσλα
κε
ην
άξζξν
260
ηνπ
ΘΓΘ.
2. Ν πξνυπνινγηζκφο θαηαξηίδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία, δχν κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο, βάζεη πξνβιέςεσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε νηθνλνκηθά ή άιια ζηνηρεία θαη
ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο επηρείξεζεο, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ
Ξξνέδξνπ.
3. Κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζην Γεκνηηθφ
ή Θνηλνηηθφ Ππκβνχιην. Ζ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο απφ ην Γεκνηηθφ ή
Θνηλνηηθφ Ππκβνχιην, γίλεηαη ην αξγφηεξν εληφο κελφο απφ ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ
Γήκνπ
ή
ηεο
Θνηλφηεηαο.
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4. Πε πεξίπησζε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρείξεζεο απφ ηνλ Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα, ν
πξνυπνινγηζκφο πεξηέρεη ην αληίζηνηρν εηήζην κέξνο ηνπ δηεηνχο πξνγξάκκαηνο δξάζεο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 259 ηνπ ΘΓΘ.
5. Νη αλακνξθψζεηο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ γίλνληαη, εθφζνλ παξνπζηαζηνχλ αλάγθεο, κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο.
Άξζξν 5ν
Ηζνινγηζκόο θαη απνηειέζκαηα ρξήζεσο
Έσο ην ηέινο Απξηιίνπ ηνπ επφκελνπ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ έηνπο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην
ηεο επηρείξεζεο ππνβάιιεη ζην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηα
απνηειέζκαηα ρξήζεσο καδί κε ζρεηηθή έθζεζε ησλ ειεγθηψλ ηνπ άξζξνπ 261, θαζψο θαη
έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο, φηη ηεξήζεθαλ νη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηεο
λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο επηρείξεζεο. Πηηο σο άλσ εθζέζεηο πεξηιακβάλεηαη εηδηθή
αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ ΓΘΘ (λ.
3463/06 φπσο θάζε θνξά ηζρχεη).
Ν Ηζνινγηζκφο ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθή έθζεζε πεπξαγκέλσλ, πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηνλ
πξφεδξν
Νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ:
-Ρελ θαηάζηαζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηέινπο ρξήζεσο
- Ρελ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο
- Ρνλ πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ
- Ρελ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ Γεληθήο εθκεηαιιεχζεσο
- Ρν πξνζάξηεκα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο
Ρν δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην, κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή, απνθαζίδεη κε
πξάμε ηνπ γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ ηζνινγηζκνχ, δηαηππψλνληαο ζρεηηθά θαη ηηο παξαηεξήζεηο
ηνπ επ' απηνχ.
Κεηά ηελ έγθξηζε απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ Βνηψλ ν ηζνινγηζκφο δεκνζηεχεηαη ζε
κηα εκεξήζηαο ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα, ή αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα, ζε εθεκεξίδα πνπλ
εθδίδεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ λνκνχ πνπ εδξεχεη ε επηρείξεζε.
Άξζξν 6ν
Απνζεκαηηθά
1.Θάζε ρξφλν αθαηξείηαη ην 5% ησλ θεξδψλ, γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη
κέρξη ην 50% ηνπ θεθαιαίνπ. Ρν απνζεκαηηθφ απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα θάζε έηνο.
2.Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. πνπ εγθξίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Κνλεκβαζηάο κπνξεί λα
δεκηνπξγεζεί έθηαθην απνζεκαηηθφ. Κε ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη θαη ην χςνο ηνπ έθηαθηνπ
απνζεκαηηθνχ.
Άξζξν 7ν
ΔΗΠΞΟΑΜΔΗΠ
1. Γηα ηηο ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο ηεο εκέξαο εθδίδεηαη γξακκάηην είζπξαμεο πνπ ππνγξάθεηαη
απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνλ Γηαρεηξηζηή. Δάλ ν Ξξφεδξνο αζθεί θαη θαζήθνληα δηαρεηξηζηή, ηφηε
ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν (ή εάλ νξηζηεί δηαθνξεηηθά απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην,
απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη απφ θάπνην άιιν κέινο ηνπ Γ.Π. ή ηνλ Γηεπζπληή). Πην γξακκάηην
επηζπλάπηνληαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ζαθψο ην
δηθαίσκα είζπξαμεο απφ ηελ Δπηρείξεζε θαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ.
2.
Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη ε ιεηηνπξγηθή δηάξζξσζε ησλ
εηζπξάμεσλ, θαηά πεξίπησζε.
3. Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ νξίδνληαη απηνί πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ Δπηρείξεζε
ζηελ είζπξαμε ρξεκάησλ απφ ηξίηνπο θαη γεληθά ησλ απαηηήζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο.
Άξζξν 8ν
ΞΙΖΟΥΚΔΠ
1. Γηα θάζε πιεξσκή δαπάλεο ηεο Δπηρείξεζεο εθδίδεηαη ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο πνπ
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. Πην έληαικα απηφ επηζπλάπηνληαη ηα απαξαίηεηα
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δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ζαθψο ην δηθαίσκα ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ην
ρξεκαηηθφ πνζφ. Ρν έληαικα πιεξσκήο ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνλ αληηπξφεδξν ή ηνλ δ/ληε ηεο
επηρείξεζεο ή ηνλ ινγηζηή.
2. Πην βαζηθφ δηθαηνινγεηηθφ ηεο δαπάλεο (ηηκνιφγην, δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ, θνξησηηθή
θιπ.) γίλεηαη πξάμε εθθαζάξηζεο ηεο δαπάλεο πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. ή ηνλ
Γ/ληε.
3.
Γηα θάζε πιεξσκή είλαη δπλαηφ λα εθδίδεηαη επηηαγή ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ, πνπ
ππνγξάθεηαη απφ απηνχο πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
4. Γηα ηηο δαπάλεο πνπ γίλνληαη ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ππνβάιινληαη
θάζε κήλα ηα εθδνζέληα ρξεκαηηθά εληάικαηα ησλ δαπαλψλ απηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα κε
αλαιπηηθή θαηάζηαζε ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξνο έγθξηζε θαη δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο
πίζησζεο.
5. Πε θάζε ρξεκαηηθφ έληαικα πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ε εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ γηα ηελ δαπάλε, είηε απηή ιήθζεθε πξν ηεο δεκηνπξγίαο ηεο δαπάλεο είηε κεηά.
Άξζξν 9ν
ΞΑΓΗΑ ΞΟΝΘΑΡΑΒΝΙΖ
1.
Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί πάγηα πξνθαηαβνιή
πνζνχ 1.500 επξψ γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηθξνδαπαλψλ. Ρν πνζφ απηφ κπνξεί λα απμάλεηαη κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, κέρξη
2.000 επξψ.
2. Ζ δηαρείξηζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν, ηνλ Γηαρεηξηζηή ή ηνλ
Γ/ληε (ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηέιερνο ή κέινο ηνπ Γ.Π. εμνπζηνδνηήζεη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ
Γ.Π.), ν νπνίνο παξαδίδεη ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ή ζηνλ Γηαρεηξηζηή (θάζε κήλα ή αλ ζπληξέρεη
ιφγνο ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε απφδεημε) θαηάζηαζε ησλ δαπαλψλ πνπ πιεξψζεθαλ
απφ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. Πηελ θαηάζηαζε αλαγξάθεηαη ζε
εηδηθή ζηήιε ν θσδηθφο αξηζκφο πνπ βαξχλεηαη μερσξηζηά γηα θάζε δαπάλε. Ν Ξξφεδξνο ή ν
Γ/ληεο θξνληίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ηελ έθδνζε ηνπ
ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο γηα ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο θαη ηελ αλαλέσζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο.
Πην έληαικα απηφ επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο δαπάλεο θαη ε έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ.
3.
Πε πεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο αλαλέσζεο ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, ην ρξεκαηηθφ
έληαικα ηνπ πνζνχ πνπ πιήξσζε εθδίδεηαη θαη πξν ηεο έγθξηζεο ησλ δαπαλψλ απφ ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Πηελ πεξίπησζε απηή ν Ξξφεδξνο ππνρξεψλεηαη λα θέξεη γηα έγθξηζε ηα
δηθαηνινγεηηθά ηεο δαπάλεο, ζηελ πξψηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη
λα θξνληίζεη λα επηζπλαθζεί ε απφθαζε ζην ρξεκαηηθφ έληαικα.
4. Θαηά ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ην πνζφ ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο , ζην ζχλνιφ ηεο,
θαηαηίζεηαη ζην ηακείν ηεο Δπηρείξεζεο.
Άξζξν 10ν
ΚΔΙΔΡΔΠ
1.
Ζ αλάζεζε εθπφλεζεο κειεηψλ, γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απφ ην νπνίν θαη
εγθξίλνληαη.
2. Ζ αλάζεζε εθπφλεζεο κειεηψλ ζε ηδηψηεο θαζψο θαη ε επίβιεςε εθηέιεζήο ηνπο γίλεηαη ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ ε ζχληαμε απηψλ θαη ε επίβιεςε εθηέιεζεο λα γίλεη απφ ην
ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο.
3. Ζ αλάζεζε ηεο εθπφλεζεο κειεηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3316/05 (ΦΔΘ
42 Α’/22-2-05): Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο
ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη θαη ηνπ άξζξνπ 209 παξ 4 ηνπ
ΓΘΘ (λ. 3463/06), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
Άξζξν 11ν
ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΔΟΓΥΛ, ΔΟΓΑΠΗΥΛ, ΘΑΗ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ
Ζ ζχλαςε ζπκβάζεσλ αλάζεζεο ησλ έξγσλ, ππεξεζηψλ, κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ, θαζψο θαη ε
ζχλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο πνπ
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ηζρχνπλ γηα ηνπο Ν.Ρ.Α.. Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα ζπληάζζεη αληίζηνηρνπο
θαλνληζκνχο ζην πιαίζην ησλ αλσηέξσ θαλφλσλ.
Άξζξν 12ν
ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΔΠ
Νη δεκνπξαζίεο δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο
Ν.Ρ.Α, θαηά αλαινγηθή εθαξκνγή.
Άξζξν 13ν
ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ
Θάζε δηαθνξά πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηεο Δπηρείξεζεο θαη ηνπ αλαδφρνπ επηιχεηαη κε
δηαηηεζία, απφ δχν δηαηηεηέο πνπ ν έλαο νξίδεηαη απφ ηελ Δπηρείξεζε θαη ν άιινο απφ ηνλ
αλάδνρν. Ν νξηζκφο θάζε δηαηηεηή πξέπεη λα γίλεη κέζα ζε ηξεηο εκέξεο απφ ηελ πξνζθπγή ηνπ
ζπκβαιινκέλνπ. Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ δηαηηεηψλ, νξίδεηαη απφ απηνχο
επηδηαηηεηήο θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο γηα ηνλ νξηζκφ επηδηαηηεηνχ, νξίδεηαη σο επηδηαηηεηήο
ν Ξξφεδξνο Ξξσηνδηθψλ ηεο έδξαο ηεο Δπηρείξεζεο.
Άξζξν 14ν
ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΔΟΓΥΛ, ΔΟΓΑΠΗΥΛ, ΚΔΙΔΡΥΛ ΘΑΗ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ
Ζ παξαιαβή ησλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ ή κεηαθνξψλ γίλεηαη θαηά αλαινγηθή εθαξκνγή
ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ΝΡΑ.
Άξζξν 15ν
ΔΜΑΓΥΓΖ ΙΗΘΝ
1.
Ζ εμαγσγή πιηθνχ ελεξγείηαη γηα ιφγνπο εθπνίεζεο. Ν ραξαθηεξηζκφο ησλ πιηθψλ σο
αρξήζησλ γίλεηαη απφ Δπηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δπηρείξεζεο θαη
κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ γηα ηα άρξεζηα πιηθά.
2. Ζ εθπνίεζε πιηθνχ πνπ δελ είλαη ρξήζηκν γηα ηηο αλάγθεο ηεο Δπηρείξεζεο, απνθαζίδεηαη θαη
δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
3.
πνιείκκαηα άρξεζηνπ πιηθνχ θαηαζηξέθνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Άξζξν 16ν
ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ - ΗΠΣΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ-ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ
Δθηφο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ εθαξκφδνληαη θαη νη δηαηάμεηο λφκσλ,
δηαηαγκάησλ ή ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ , πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νηθνλνκηθή δηνίθεζε, ηελ
πεξηνπζία, ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ θνηλσθειψλ
επηρεηξήζεσλ θαηά ην κένο πνπ αθνξνχλ απηέο.
Ζ Ρξνπνπνίεζε, ε ζπκπιήξσζε ή ε αληηθαηάζηαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ
δηαρείξηζεο γίλεηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο πνπ
εγθξίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ Βνηψλ.
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ δηαρείξηζεο, αξρίδεη απφ ηελ έγθξηζε ηνπ, απφ ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην.

Γ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΝ
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
Άξζξν 1ν
Ζ Θνηλσθειήο Γεκνηηθή Δπηρείξεζε κε ηελ επσλπκία "ΘΝΗΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ
ΞΑΗΓΔΗΑΠ & ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΓΖΚΝ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ" ζπζηήζεθε κε ην Φ.Δ.Θ 1333
Ρεχρνο Β’/16-06-2011
Ζ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε είλαη ΛΞΗΓ θαη δηέπεηαη απφ ην Λ. 3463/06. Θαηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο
ζεσξείηαη ην ΦΔΘ ηεο ζχζηαζεο.
Ζ δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο δηέπεηαη ηηο δηαηάμεηο ηεο
ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ.
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Άξζξν 2ν
Πθνπνί ηεο επηρείξεζεο
Νη ζθνπνί ηεο επηρείξεζεο πεξηγξάθνληαη θάζε θνξά ζηε ζπζηαηηθή πξάμε ηεο (απφθαζε ηνπ
Γ.Γ. ηεο Ξεξηθέξεηαο γηα ηε ζχζηαζε ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζην ΦΔΘ) θαη ηηο
ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο. Ζ ζπζηαηηθή πξάμε απνηειεί θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο.
Άξζξν 3ν
Θσιύκαηα θαη αζπκβίβαζηα γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ
1. Κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο δελ κπνξνχλ λα
θαηέρνπλ αλάινγε ζέζε ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο κε ζπλαθέο επηρεηξεκαηηθφ αληηθείκελν ή λα
ζπλδένληαη κε ηελ επηρείξεζε κε ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ή εθηέιεζεο έξγνπ ή παξνρήο
ππεξεζηψλ γηα πνζά κεγαιχηεξα ησλ 10.000 €, ζπλνιηθά..
2. Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο φζνη :
α. έρνπλ ζηεξεζεί ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε.
β. έρνπλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε.
γ. έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε σο απηνπξγνί ή ζπκκέηνρνη ζε
θαθνχξγεκα ή ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα παξαράξαμε, θηβδειεία, πιαζηνγξαθία, ςεπδή
βεβαίσζε, δσξνδνθία, εθβίαζε, θινπή, ππεμαίξεζε, απηζηία, απάηε, θαηαπίεζε, αηκνκημία,
καζηξνπεία, ζσκαηεκπνξία, παξάλνκε δηαθίλεζε αιινδαπψλ, παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ λαξθσηηθψλ, ηε ιαζξεκπνξία, θαζψο θαη γηα παξάβαζε θαζήθνληνο, εθφζνλ
απφ ηε δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο απηνχ πξνμελείηαη νηθνλνκηθή βιάβε ζην Γήκν, ή ζηα λνκηθά
ηνπο πξφζσπα. Ζ πεξίπησζε ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο, πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ αθνξά
κφλν ηνπο αηξεηνχο.
δ. έρνπλ θεξπρζεί ζε πηψρεπζε.
Άξζξν 4ν
Γηαδηθαζία δηνξηζκνύ, ζεηεία θαη αληηθαηάζηαζε κειώλ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ
1.Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην νθείιεη λα νξίζεη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ εληφο ηξηψλ
κελψλ, είηε απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο ηεο επηρείξεζεο είηε απφ ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
2. Πε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζχιινγνο εξγαδνκέλσλ γηα λα νξίζεη εθπξφζσπν ησλ
εξγαδνκέλσλ, ν Ξξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο ζπγθαιεί φινπο ηνπο
εξγαδφκελνπο ζε γεληθή ζπλέιεπζε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
3. Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην νθείιεη λα νξίδεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πξφζσπα απφ θάζε θχιν
ζε πνζνζηφ ίζν ηνπιάρηζηνλ κε ην 1/3 ησλ κειψλ ηνπ. Ρπρφλ δεθαδηθφο αξηζκφο
ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επφκελε αθέξαηε κνλάδα, εθφζνλ ην θιάζκα είλαη ίζν κε κηζφ ηεο
κνλάδαο θαη άλσ.
4.Δάλ κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δελ απνδερζνχλ ηνλ νξηζκφ ηνπο, κέζα ζε ηξηάληα
εκέξεο απφ ηελ επίδνζε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ή παξαηηεζνχλ ή πεζάλνπλ ή αληηθαηαζηαζνχλ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 255 ηνπ Λ.3463/2006 ή αλ παξακείλνπλ θελέο ζέζεηο
κειψλ
γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κέρξη λα νξηζζνχλ νη
αληηθαηαζηάηεο ιεηηνπξγεί λφκηκα κε ειιηπή ζχλζεζε, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ
ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απαξηία.
5.Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 255 ηνπ
Λ.3463/2006.
Άξζξν 5ν
Πύγθιεζε θαη ιεηηνπξγία δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ
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1. Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ηνπιάρηζηνλ
κηα θνξά ην κήλα.
2. Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Ξξφεδξφ ηνπ κε γξαπηή πξφζθιεζε, ζηελ
νπνία αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο . Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπγθαιείηαη
επίζεο φπνηε ην δεηήζεη ν Γήκαξρνο ή ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ή ην 1/3 ησλ κειψλ ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Πηηο δπν ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη γξαπηή αίηεζε, ζηελ νπνία
αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Πηηο ίδηεο πεξηπηψζεηο
δελ κπνξεί λα
επαλππνβιεζεί αίηεκα γηα ην ίδην ζέκα, πξηλ παξέιζεη δίκελν, αθφηνπ εθδφζεθε απνξξηπηηθή
απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθηφο εάλ γίλεηαη επίθιεζε λεφηεξσλ ζηνηρείσλ.
Ζ πξφζθιεζε επηδίδεηαη ή γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ζπκβνχινπο ηξεηο ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο
πξηλ απφ ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε. Πε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε
πξφζθιεζε κπνξεί λα επηδνζεί ή λα γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο.
3.Ν Ξξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
Άξζξν 6ν
Απαξηία θαη ιήςε απνθάζεσλ
1.Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην έρεη απαξηία φηαλ ηα παξφληα κέιε ηνπ είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα
απφληα.
2.Δάλ κεηά απφ δχν ζπλερείο πξνζθιήζεηο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δελ έρεη απαξηία,
ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ ηξίηε πξφζθιεζε θαη ιακβάλεη απνθάζεηο κφλν γηα ηα ζέκαηα πνπ
είραλ εγγξαθεί ζηελ αξρηθή εκεξήζηα δηάηαμε, εθφζνλ ηα κέιε πνπ είλαη παξφληα απνηεινχλ
ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ. Πηελ ηξίηε πξφζθιεζε
γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνεγήζεθε.
3.Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο ηνπ κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ
παξφλησλ. Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο επηθξαηεί ε ςήθνο ηνπ Ξξνέδξνπ.
4.Αλ θάπνην κέινο αξλεζεί ςήθν ή δψζεη ιεπθή ςήθν ινγίδεηαη σο παξφλ ζηε ζπλεδξίαζε θαη
θαηακεηξάηαη θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο σο αξλεηηθή ςήθνο.
5.Ρα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ήηαλ παξφληα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη
κε ηελ παξνπζία ηνπο ππήξμε απαξηία, θαη αλ απνρσξήζνπλ, κεηαγελέζηεξα, ζεσξνχληαη
παξφληα κέρξη ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο, σο πξνο ηελ χπαξμε απαξηίαο.
Άξζξν 7ν
Ξξαθηηθά ζπλεδξίαζεο
Πηε ζπλεδξίαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεξνχληαη πξαθηηθά κε επζχλε ηνπ γξακκαηέα
ηνπ, ν νπνίνο είλαη ππάιιεινο ηεο Δπηρείξεζεο πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ.
Ρα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
Δθφζνλ δηαηππψλεηαη κεηνςεθνχζα ζέζε, ηα πξαθηηθά ζπλππνγξάθνληαη απφ ηα κεηνςεθίζαληα
κέιε. Ζ κε ππνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ δελ επεξεάδεη ην θχξνο ηεο απφθαζεο.
Θάζε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ παίξλεη ηδηαίηεξν αξηζκφ θαη ζηελ αξρή θάζε ρξφλνπ
γίλεηαη λέα αξίζκεζε.
Άξζξν 8ν
Αξκνδηόηεηεο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ
1. Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δηνηθεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε
θαη ηδηαίηεξα: α)δηνξίδεη θαη απνιχεη ην ππαιιειηθφ θαη εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη απνθαζίδεη
γηα φιεο ηηο κεηαβνιέο ηεο ππεξεζηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ
ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 257 παξ. 1α ηνπ ΓΘΘ β) ςεθίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, εγθξίλεη ηνλ
Ηζνινγηζκφ θαη θαηαξηίδεη ηελ Έθζεζε πεπξαγκέλσλ ζην ηέινο θάζε δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο, γ)
θαζνξίδεη ην αληίηηκν θαη ηνπο φξνπο γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ή ηε δηάζεζε ηπρφλ
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πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο, δ) απνθαζίδεη γηα ηνλ ηξφπν αλάζεζεο ησλ κειεηψλ, εθηέιεζεο ησλ
έξγσλ θαη δηελέξγεηαο ησλ πξνκεζεηψλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ, αλαζέηεη ηε ζχληαμε ησλ κειεηψλ
θαη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη εγθξίλεη ηηο κειέηεο θαη ηηο πξνκήζεηεο, ζηα πιαίζηα ηεο
ηζρχνπζαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο λνκνζεζίαο ζην πιαίζην ηνπ θαλνληζκνχ ηεο
παξ.2 ηνπ άξζξνπ 257 ΓΘΘ, ε) απνθαζίδεη ηελ αγνξά θαη ηε κίζζσζε αθηλήησλ θαη θηλεηψλ πνπ
είλαη ρξήζηκα ζηελ επηρείξεζε, θαη ηελ εθπνίεζε θαη εθκίζζσζε αθηλήησλ θαη θηλεηψλ πνπ
αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε, ζη) απνθαζίδεη ηελ άζθεζε θαη παξαίηεζε απφ νπνηνδήπνηε έλδηθν
κέζν ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ θαη δηνηθεηηθήο αξρήο, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά κε
δηθαζηηθνχο ή εμψδηθνπο ζπκβηβαζκνχο, δ) απνθαζίδεη ηε ζχλαςε θάζε θχζεο δαλείσλ, θαη
κπνξεί γηα αζθάιεηά ηνπο λα εθρσξεί ην ζχλνιν ή κέξνο απφ ηηο πξνζφδνπο ηεο επηρείξεζεο, θαη
απνθαζίδεη ηελ παξνρή δηθαησκάησλ ππνζήθεο ζε αθίλεηά ηεο, ε) παξέρεη ηελ γλψκε ηνπ γηα
φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε, εθφζνλ ηα ζέκαηα απηά αλήθνπλ ζηελ
απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
2. Κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα νξίδεηαη ε κεξηθή ή ε πιήξεο απαζρφιεζε ζηελ επηρείξεζε κε ακνηβή,
κέρξη ηνπ ελφο ηεηάξηνπ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Πηελ ίδηα απφθαζε
θαζνξίδνληαη ηα κέιε πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, νη αξκνδηφηεηεο θαη ε ακνηβή ηνπο. Αλ ην έλα
ηέηαξην ησλ κειψλ δελ είλαη αθέξαηνο αξηζκφο, ην θιάζκα πνπ πξνθχπηεη ζηξνγγπιεχεηαη πξνο
ηα πάλσ.
3.Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο κπνξεί ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λα
αλαζέηεη κε απφθαζή ηνπ ηελ άζθεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, εθηφο ησλ
πεξηπηψζεσλ β΄, γ΄, ε΄, θαη δ΄ ηεο παξ.1, απηνχ ηνπ άξζξνπ ζηνλ πξφεδξν θαη ζε άιια φξγαλα
ηεο επηρείξεζεο, ζην δηεπζπληή θαη ηνπο ππεχζπλνπο ησλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ηεο
επηρείξεζεο.
Άξζξν 9ν
Αξκνδηόηεηεο ηνπ Ξξνέδξνπ
Ν Ξξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ εθπξνζσπεί ηελ επηρείξεζε ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε
αξρή θαη δίλεη ηνπο φξθνπο πνπ επηβάιιεηαη. Δπίζεο κπνξεί ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ απφ
αλαβνιή, ρσξίο απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, λα εγείξεη θαη αληηθξνχεη αγσγέο θαη λα
αζθεί έλδηθα κέζα, λα δηνξίδεη πιεξεμνχζηνπο θαη λα πξνβαίλεη ζε θάζε δηθαζηηθή ή εμψδηθε
πξάμε πνπ πξνζηαηεχεη ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο. Ρηο πξάμεηο απηέο ππνβάιιεη ακέζσο
ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Δπίζεο ν Ξξφεδξνο ππνγξάθεη ηα ζπκβφιαηα ηεο επηρείξεζεο θαη
ζπληάζζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ απηήο. Ρνλ Ξξφεδξν αλαπιεξψλεη ζηα θαζήθνληά ηνπ ν
Αληηπξφεδξνο. Κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα κεηαβηβάδνληαη ζην
δηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο αξκνδηφηεηεο απηήο ηεο παξαγξάθνπ.

Δ
ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
«ΒΝΖΘΔΗΑ ΠΡΝ ΠΞΗΡΗ»
ΓΔΛΗΘΝΠ ΠΘΝΞΝΠ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
Ζ παξακνλή ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζην νηθείν θπζηθφ θαη θνηλσληθνχ
ηνπο πεξηβάιινλ, ε δηαηήξεζε ηεο ζπλνρήο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο, ε απνθπγή ρξήζεο
ηδξπκαηηθήο θξνληίδαο ή θαηαζηάζεσλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ε εμαζθάιηζε αμηνπξεπνχο θαη
πγηνχο δηαβίσζεο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο
ΓΔΛΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ
Ξαξνρή νξγαλσκέλεο θαη ζπζηεκαηηθήο πξσηνβάζκηαο θνηλσληθήο θξνληίδαο, απφ εηδηθνχο
επηζηήκνλεο θαη θαηαξηηζκέλα ζηειέρε φπσο θαη απφ εζεινληέο θαη θνξείο θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο ηεο θνηλφηεηαο, ζε κε απηνεμππεξεηνχκελνπο πνιίηεο, ειηθησκέλνπο, άηνκα κε
αλαπεξίεο, κε πξνηεξαηφηεηα ζε απηνχο πνπ δηαβηνχλ κφλνη ηνπο θαη ην εηζφδεκά ηνπο δελ ηνπο
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επηηξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ ηηο απαηηνχκελεο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε
θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο λα απνθηήζνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή απηνλνκία
θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία.
ΑΟΣΔΠ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
Ρν πξφγξακκα δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο γεληθέο δηαθεξχμεηο θαη ζπλζήθεο
ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ φπσο θαη ζηηο εηδηθέο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ειηθησκέλνπο
θαη ηα ΑΚΔΑ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηε δηαζθάιηζε ησλ παξαθάησ δηθαησκάησλ ηνπο φπσο
ζην:

Λα επηιέγνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο

Λα δηαβηνχλ ζε αμηνπξεπείο ζπλζήθεο ζην νηθείν θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ

Λα δηαηεξνχλ ηελ απηνλνκία, ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή, ηελ επηθνηλσλία θαη λα απμάλνπλ
ηελ απηάξθεηά ηνπο

Λα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο θαη θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα ψζηε λα κε γίλνληαη απνδέθηεο
πξνθαηαιήςεσλ θαη απνθιεηζκψλ

Λα απνιακβάλνπλ ππεξεζηψλ θαη παξνρψλ πνπ λα ηνπο εμαζθαιίδνπλ πγεία θαη επηβίσζε

Λα επηιέγνπλ, λα δηεθδηθνχλ θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα πνπ
βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο
ΘΔΛΡΟΗΘΝΗ ΑΜΝΛΔΠ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
Ρν πξφγξακκα εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ πξσηνβάζκησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο. Κε
ηε δξάζε απηή δηεπξχλνληαη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θνηλσληθήο
θξνληίδαο πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο. Ξαξέρνληαη ππεξεζίεο Θνηλσληθήο Δξγαζίαο,
Λνζειεπηηθήο Φξνληίδαο θαη Νηθνγελεηαθήο Νηθηαθήο Βνήζεηαο θαη αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη
ιεηηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ γηα ηελ θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ
είδνπο θαη ηνπ εχξνπο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. Γίδεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηε θξνληίδα ησλ
ειηθησκέλσλ πνπ δνπλ κφλνη ηνπο κφληκα ή νξηζκέλεο ψξεο ηεο εκέξαο θαη δελ
απηνεμππεξεηνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαη ησλ ΑΚΔΑ πνπ δνπλ κφλα ηνπο ή κε ηελ
νηθνγέλεηα ηνπο θαη αληηκεησπίδνπλ θηλδχλνπο απνκφλσζεο, απνθιεηζκνχ επηβίσζεο,
ππεξβνιηθήο επηβάξπλζεο θαη θξίζεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη θηλδπλεχνπλ λα θάλνπλ ρξήζε
ηδξπκαηηθήο θξνληίδαο θαη λα ππνζηνχλ επηδείλσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο.
Πηνπο ζθνπνχο ηεο δξάζεο γηα ηελ θνηλσληθή θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ ΑΚΔΑ
πεξηέρνληαη:

Ζ αλίρλεπζε, δηεξεχλεζε, θαηαγξαθή θαη κειέηε ησλ αλαγθψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο
ησλ ειηθησκέλσλ θαη ΑΚΔΑ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζην ζπίηη, ζην άκεζν ηνπηθφ επίπεδν θαη ζην
επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ θνξέσλ ζρεδηαζκνχ ηεο
θνηλσληθήο πνιηηηθήο φπσο θαη ησλ άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ νξγαληζκψλ

Ζ δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αμηνπξεπή θαη πγηή δηαβίσζε ηνπο θαη ηελ θνηλσληθή
ηνπο επεκεξία.

Ζ πξνάζπηζε ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη ε πξνζηαζία ηνπο απφ
αξλεηηθέο δηαθξίζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θνηλσληθνχ ζηηγκαηηζκνχ, εθκεηάιιεπζεο, θαθνπνίεζεο
θαη παξακέιεζεο.

Ζ παξακνλή ηνπο ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη απνθπγή ηεο ρξήζεο
ηδξπκαηηθήο πεξίζαιςεο.

Ζ εμαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο αλεμαξηεζίαο θαη απηνλνκίαο ηνπο.

Ζ δηεπθφιπλζε ηεο κεηαθίλεζεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο ηνπο.

Ζ κειέηε θαη πξνψζεζε ησλ αλαγθαίσλ αιιαγψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ, ζηνλ
εμνπιηζκφ θαη ζην πεξηβάιινληα ρψξν ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο εμαζθάιηζεο ηεο κέγηζηεο
ρξήζεο θαη πξνζπέιαζεο ηνπο.
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Ζ ζηήξημε θαη αλαθνχθηζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ εχζελε
θξνληίδαο ηνπο, ρσξίο λα ππνθαηαζηαζνχλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
πξνγξάκκαηνο αιιά αληηζέησο λα εληζρπζνχλ ε αιιειεγγχε θαη νη νηθνγελεηαθνί δεζκνί.

Ζ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ
εμεηδηθεπκέλσλ αλαγθψλ θξνληίδαο ηνπο.

Ζ ξχζκηζε ησλ λνζειεπηηθψλ θαη πγεηνλνκηθψλ αλαγθψλ ηνπο πνπ είλαη εθηθηφ λα
θαιχπηνληαη ζην ζπίηη.

Ζ δηαζχλδεζε ηνπο κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ηθαλνπνηνχλ αλάγθεο θαη δηθαηψκαηα ηνπο θαη
ηδηαίηεξα ηελ ζπλεξγαζία ηνπο θαη ηνλ ζπληνληζκφ κε ην δίθηπν ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο πγείαο
θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο θαη ηελ ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ

Ζ παξαπνκπή ηνπο ζηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο γηα ηελ θάιπςε εμεηδηθεπκέλσλ αλαγθψλ
θπξίσο γηα ππεξεζίεο δεπηεξνβάζκηαο πγείαο θαη πξφλνηαο θαη ε εμαζθάιηζε ππεξεζηψλ
απνθαηάζηαζεο.

Ζ ελίζρπζε ησλ θηιηθψλ δεζκψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, φπσο θαη ζπκπεξηθνξψλ
θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο.
ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΘΑΗ ΘΟΗΔΠ ΦΑΠΔΗΠ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
Ρν πξόγξακκα ζην ζηάδην πξνεηνηκαζία θαη εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη:
Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, πξνζαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ζηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαηά θάζε αλάπηπμεο, θαζνξηζκφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο, επηινγή εξγαιείσλ θαη
ηερληθψλ, πξνκήζεηα αλαγθαίνπ πιηθνχ θαη εμνπιηζκνχ, επηινγή ηξφπνπ εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο
θαη ζηαηηθή επεμεξγαζία γηα ηηο αλάγθεο παξαθνινχζεζεο θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο θαη
ππνβνιή ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ εθζέζεσλ εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Θύξηεο θάζεηο ελεξγεηώλ

1.
Θνηλσληθή ραξηνγξάθηζε ηεο πεξηνρήο επζχλεο θαη ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο
2.
Γηεξεχλεζε θαηαγξαθή- ζπζηεκαηηθή επεμεξγαζία ησλ αλαγθψλ ησλ ειηθησκέλσλ πνπ
εμππεξεηνχληαη απφ ην πξφγξακκα. Ξεγέο ζα απνηειέζνπλ νη επηζηεκνληθέο κειέηεο, νη αλάγθεο
πνπ έρνπλ εληνπίζεη ηα ΘΑΞΖ, νη ζπιινγηθέο νξγαλψζεηο ησλ ΑΚΔΑ, ηα αηηήκαηα πνπ
ππνβάιινληαη απφ ηνπο πνιίηεο νη παξαπνκπέο άιισλ ηνπηθψλ θνξέσλ, νη θαηαγξαθέο ησλ
ζηειερψλ δξάζεο θ.α.
3.
Ηεξάξρεζε αλαγθψλ ειηθησκέλσλ θαη ΑΚΔΑ ηνπ πιεζπζκνχ πξνο εμππεξέηεζε
(θαζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ)
-αλάγθεο εμαζθάιηζεο ή βειηίσζεο ηεο απηνεμππεξέηεζεο
-αλάγθεο θάιπςεο βαζηθψλ αλαγθψλ θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο (δηαβίσζεο)
-αληηκεηψπηζε αλαγθψλ πξφιεςεο, παξαθνινχζεζεο ή απνθαηάζηαζεο ςπρνζσκαηηθψλ θαη
ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ
-θάιπςε πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ
4.
Ππλεξγαζία θαη ζπληνληζκφο κε ην Δζληθφ Θέληξν Άκεζεο Θνηλσληθήο Βνήζεηαο (ΔΘΑΒ),
κε ηνπηθνχο θνξείο ή δίθηπα, κε πξνηεξαηφηεηα ηηο πγεηνλνκηθέο θαη πξνλνηαθέο ππεξεζίεο ηνπ
δεκνζίνπ ηνκέα, ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, εζεινληηθψλ
νξγαλψζεσλ θαζψο θαη ησλ πξνγξακκάησλ πξφλνηαο ηεο Δθθιεζίαο
5.
Δλεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη πξνεηνηκαζία ηεο θνηλφηεηαο γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο
θαη ηηο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ ΑΚΔΑ θαζψο θαη γηα ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο
6.
Ξαξνρή ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θνηλσληθήο θξνληίδαο ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηα
άηνκα κε αλαπεξία, ζηνπο ηνκείο:
Ππκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο ζηηο νκάδεο ζηφρν θαη ζηελ
νηθνγέλεηα
Δμαζθάιηζε ππεξεζηψλ, παξνρψλ θαη κέηξσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο
Έκπξαθηεο ππεξάζπηζεο θαη πξνψζεζεο ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη
επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ άκεζνπ θαη επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο
Λνζειεπηηθήο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο(φπσο απηή νξίδεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζε ζπλδπαζκφ κε ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ ζηειερψλ)
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Νηθνγελεηαθήο - Νηθηαθήο βνεζεηηθήο θξνληίδαο θαη ηθαλνπνίεζεο πξαθηηθψλ αλαγθψλ
δηαβίσζεο
Φξνληίδα ηεο αηνκηθήο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο
Αγσγή γείαο θαη Ξξφιεςεο
Ξξνζαξκνγήο θαη βειηίσζεο ηεο ρξήζεο ηνπ ζπηηηνχ θαη πξνζπέιαζεο ησλ ρψξσλ
θαζψο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζπηηηνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο
Γηαζπλδεηηθήο κε άιινπο θνξείο, δίθηπα ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ
αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ, κέζσλ θαη παξνρψλ ηνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ αμηνπξεπνχο
θαη πγηνχο δηακνλήο, δηαβίσζεο, πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ζίηηζεο θιπ.
Γηεπθφιπλζεο ησλ αλαγθψλ κεηαθίλεζεο, ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο
Γηεπθφιπλζεο ηεο πνιηηηζηηθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο θαη
δξαζηεξηνπνίεζεο
7.
Αλάπηπμε αζθαινχο θαη απφξξεηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ
εμππεξεηνπκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζπζηήκαηνο ζπγθέληξσζεο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ,
κε επζχλε ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ ζπληνληζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο δξάζεο θαη ηηο αλάγθεο ελεκέξσζεο ησλ αξκνδίσλ επνπηηθψλ αξρψλ,
ζρεηηθά κε ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε απηήο.
ΦΝΟΔΑΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ
Ρν πξφγξακκα πινπνηείηαη απφ ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ αξηζκ.
4035/27.7.2001 (ΦΔΘ 1127/η.Β/30.8.2001) θνηλή πνπξγηθή απφθαζε, φπσο ζπκπιεξψζεθε
κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχεη θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Ρνπηθήο
Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο; [ Δ.Δ.Ρ.Α.Α.] Α.Δ. ζηα πιαίζηα ηεο «ΓΟΑΠΖΠ» ΔΛΑΟΚΝΛΗΠΖ
ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΖΠ ΘΑΗ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΕΥΖΠ ΚΔΠΥ ΞΑΟΝΣΖΠ ΘΑΡ΄ ΝΗΘΝΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ
ΦΟΝΛΡΗΓΑΠ ΠΔ ΔΜΑΟΡΥΚΔΛΑ ΚΔΙΖ ΡΥΛ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΥΛ ΑΛΔΟΓΥΛ ΘΑΗ ΑΛΑΓΛΥΟΗΠΚΔΛΑ
ΔΞΑΞΔΗΙΝΚΔΛΥΛ ΚΔ ΑΛΔΟΓΗΑ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ ΞΝ ΥΦΔΙΝΛΡΑΗ ΑΞΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΔΠ
ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ» ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013 Ν δηθαηνχρνο θνξέαο πινπνηήζεηο νθείιεη λα
παξέρεη θάζε δπλαηή πιεξνθφξεζε γηα ηελ πνξεία θαη εμέιημε ηεο δξάζεο «Βνήζεηα ζην Ππίηη»
ζηελ Νκάδα Γηνίθεζεο Έξγνπ (ΝΓΔ) πνπ εδξεχεη ζην πνπξγείν γείαο θαη Ξξφλνηαο θαη ζηελ
Δ.Δ.Ρ.Α.Α. Δπίζεο πνρξενχηαη λα ππνβάιεη ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζα ζπκβάιινπλ ζηελ
επηθαηξνπνίεζε ησλ θαηαρσξεκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ ήδε ζην Σάξηε Ξξφλνηαο.
Δπίζεο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ρψξν ζηέγαζεο πξνζβάζηκν γηα φινπο ηνπο
εμππεξεηνχκελνπο, θαηά πξνηίκεζε εληφο ή πιεζίνλ ηνπ θηεξίνπ ηνπ ΘΑΞΖ εθ΄ φζνλ απηφ
ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηνρή, ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ ηνπ, ηα απαξαίηεηα κέζα θαη θάζε
δηεπθφιπλζε ζηελ νκάδα ησλ ζηειερψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ απξφζθνπηε παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ πξνο ηνπο εμππεξεηνχκελνπο πνιίηεο.
πνρξέσζε ηνπ δηθαηνχρνπ θνξέα είλαη ε παξνρή ηνπ απαξαίηεηνπ λνζειεπηηθνχ θαη πιηθνχ
θαζαξηφηεηαο γηα ηελ ρξήζε ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, εθ΄ φζνλ απηά δελ εμαζθαιίδνληαη
απφ ηνλ εμππεξεηνχκελν.
Ν ρψξνο πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηε ζηέγαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
ηνπιάρηζηνλ έλα ρψξν γηα αηνκηθέο ζπλαληήζεηο (φπνπ λα ππάξρεη έλα γξαθείν, θαζίζκαηα, κηα
βηβιηνζήθε αζθαιηδφκελε, έλα εξκάξην αζθαιηδφκελν. ηειεθσληθή γξακκή, ειεθηξνληθφο
ππνινγηζηήο (κε φιεο ηηο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο θαη ζχλδεζε κε ην δηα δίθηπν) θαη έλα ρψξν
γηα νκαδηθέο ζπλαληήζεηο (φπνπ λα ππάξρεη έλα ηξαπέδη εξγαζίαο θαη ζπλαληήζεσλ, θαζίζκαηα
θαη κηα βηβιηνζήθε).
Ρα ζηειέρε ησλ κνλάδσλ απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά ζηε δνκή «Βνήζεηα ζην ζπίηη».
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
Ζ θάζε κνλάδα παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην Ππίηη»απνηειείηαη απφ ηα
παξαθάησ ζηειέρε:
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Έλα θνηλσληθφ /ή ιεηηνπξγφ, ν νπνίνο/ α είλαη ππεχζπλνο /ε ηνπ ζπληνληζκνχ ηνπ
πξνγξάκκαηνο
Έλα έσο δχν λνζειεπηέο ή λνζειεχηξηεο
Έλα έσο ηξεηο νηθνγελεηαθνχο βνεζνχο ή θνηλσληθνχο θξνληηζηέο
Ζ νκάδα ησλ ζηειερψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο εθαξκφδεη ηηο αξρέο θαη κεζφδνπο ηεο νκαδηθήο
εξγαζίαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζρεδηαζκνχ. Πηα πιαίζηα απηά κεηαμχ άιισλ, αθνχ έρνπλ
πξνεγεζεί νη αλαγθαίεο αξρηθέο θάζεηο ησλ ελεξγεηψλ, νξίδεηαη ζηαζεξή εκέξα θαη ψξα γηα ηνλ
κεληαίν θαη εβδνκαδηαίν πξνγξακκαηηζκφ θαη απνινγηζκφ ηεο νκάδαο Ρα κέιε ηεο νκάδαο
ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ αξρείν κε ηα θαζεκεξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ζηηο
νπνίεο παξέρνπλ θαη ζε εβδνκαδηαίν δειηίν ζα ηα παξαδίδνπλ ζηνλ ζπληνληζηή ηνπ
πξνγξάκκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ελεκέξσζεο ησλ αξκνδίσλ επνπηηθψλ αξρψλ, ζρεηηθά κε ηελ
πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Ρα ηεξνχκελα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ εμππεξεηνχκελσλ, θπιάζζνληαη ζε αζθαιηζκέλν κέξνο
κε επζχλε ηνπ /ηεο θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ππεπζχλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη απφξξεηα θαη
απνθιεηζηηθή πξφζβαζε έρνπλ κφλν ηα ζηειέρε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ δεζκεχνληαη γηα ηελ
ηήξεζε ηνπ απφξξήηνπ (κέζσ ησλ αδεηψλ ηνπο άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη νη εηζαγγειηθέο
αξρέο).
Ρα ζηειέρε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηεπθνιχλνληαη ζηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ θαη ζπλεδξίσλ
ζρεηηθά κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο θαη ην έξγν πνπ ζα πξνζθέξνπλ.
Ρα ζέκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αθνξνχλ ηα ηππηθά ηνπο πξνζφληα, ηελ κηζζνδνζία ηνπο θιπ.
Οπζκίδνληαη κε ηελ θνηλή πνπξγηθή απφθαζε αξηζ.4035/27.7.2001 (ΦΔΘ 1127/η.Β/30.8.2001).
φπσο ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχεη θαη ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ πνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ, Γεκνζίαο Γηνίθεζεο θαη απνθέληξσζεο.
ΔΞΝΞΡΔΗΑ – ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ - ΔΙΔΓΣΝΠ
Ν ζπληνληζκφο, ε ππνζηήξημε θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο θαη εμέιημεο ηεο δξάζεο
«Βνήζεηα ζην Ππίηη» απνηειεί επζχλε ηεο Νκάδαο Γηνίθεζεο Έξγνπ (ΝΓΔ) πνπ έρεη ζπζηαζεί κε
ηελ αξηζ. Γ1δ/νηθ 10024/1.6.2001 Θνηλή απφθαζε (ΦΔΘ 726/η.Β/2001) θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο
παξαγξ. 18 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ.2503/1997 (ΦΔΘ 107/ηΑ/97), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Πηελ ΝΓΔ, ε νπνία εδξεχεη ζην θαζ’ χιελ αξκφδην πνπξγείν γείαο θαη Ξξφλνηαο Ππκκεηέρνπλ
ππεξεζηαθά ζηειέρε, εθπξφζσπνη ησλ ζπλαξκφδησλ πνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ, Γεκνζίαο
Γηνίθεζεο θαη απνθέληξσζεο θαη Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, εθπξφζσπνη ηεο
εθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, ησλ θνηλσληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ θνξέσλ φπσο θαη εηδηθνί
εκπεηξνγλψκνλεο.
Δηδηθφηεξα ην έξγν ηεο ΝΓΔ ζπλίζηαηαη ζηελ θαηάξηηζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ζηελ παξαθνινχζεζε απηνχ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκέλσλ
ππεξεζηψλ, ζηελ ππνζηήξημε ησλ ζηειερψλ θαη ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο,
ζηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ αλακελφκελνπ
απνηειέζκαηνο.
Ξαξάιιεια ε ΝΓΔ ζηεξίδεη ηελ δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εηζάγνληαη ζην
Σάξηε ηεο Ξξφλνηαο.
Ζ ιεηηνπξγία θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΝΓΔ ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ
πνπξγείνπ γείαο θαη Ξξφλνηαο, ησλ ζπλαξκφδησλ πνπξγείσλ θαη ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηεο Σψξαο.
Ρελ άκεζε δηνηθεηηθή επνπηεία ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη ην Γ.Π. ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο, ην
νπνίν νθείιεη λα παξέρεη θάζε δπλαηή πιεξνθφξεζε ζηελ ΝΓΔ γηα ηελ πνξεία θαη εμέιημε ηεο
δξάζεο.
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Ζ Δηδηθή πεξεζία δηαρείξηζεο ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο αζθεί έιεγρν ζε φια ηα ζηάδηα απφ ηελ
πξνεηνηκαζία κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 6 ηνπ
Λ.2860/2000 θαη ζηελ ΘΑ 4035/27-7-2001 (ΦΔΘ 1127/η.Β/2001) φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχεη.
Ν δηθαηνχρνο θνξέαο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο ππνρξενχληαη κέζσ ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ
αξκνδίσλ πξνζψπσλ λ’ αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο
θαη λα παξέρεη θάζε ζηνηρείν θαη δηεπθφιπλζε ζηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηεο.
ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ
Πηα παξαθάησ ηκήκαηα πεξηγξάθεηαη, έλαο ελδεηθηηθόο ηξόπνο πξαθηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο
κνλάδαο.
Ρα κέιε ησλ κνλάδσλ Βνήζεηα ζην ζπίηη πξέπεη λα ηεξνχλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
1.
Ζκεξήζην εκεξνιφγην επηζθέςεσλ, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη νη επηζθέςεηο πνπ
γίλνληαη θάζε κέξα.
2.
Αηνκηθή θαξηέια θάζε ελφο αηφκνπ μερσξηζηά
3.
Αλαιπηηθή θαηάζηαζε φισλ ησλ αηφκσλ πνπ ήξζε ζε επαθή ε νκάδα, γηα ηελ
θαηαγξαθή ησλ αηφκσλ πνπ ρξήδεη βνήζεηαο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ ζα γίλεηαη αλαιπηηθή έθζεζε ηεο
κνλάδαο, κε πνζνηηθά, ζηαηηζηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία, πξνο ην Γ.Π. ηεο επηρείξεζεο.
1.1 Δβδνκαδηαίν Ξξόγξακκα
Ζ θάζε νκάδα επηζθέπηεηαη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ζε θαζεκεξηλή ή εβδνκαδηαία βάζε (ή ζε
κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εάλ απαηηείηαη) θαη αληηκεησπίδεη ηα πεξηζηαηηθά κε ηελ
αλάινγε επηκέιεηα θαη θξνληίδα. Θαηαξηίδεηαη έλα εβδνκαδηαίν πξφγξακκα κε βάζε ην νπνίν
γίλνληαη νη επηζθέςεηο ζε θάζε Γεκνηηθή ή Ρνπηθή Θνηλφηεηα.
1.2 Δπαθή θαη ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο
Νη Κνλάδεο πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ην κεγαιχηεξν δπλαηφ θαη αμηφπηζην απνηέιεζκα, κε κία
ζχγρξνλε ζεψξεζε ηεο Θνηλσληθήο Κέξηκλαο, ζπλεξγάδνληαη θαη κε άιινπο θνξείο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή. Πηα πιαίζηα απηψλ ησλ επαθψλ, πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλαο
δίαπινο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο παξαθάησ θνξείο θαη νξγαληζκνχο:
Α) Αζθαιηζηηθά Ρακεία.
Β) Ξξφλνηα.
Γ) Αγξνηηθά Ηαηξεία.
Γ) Λνζνθνκεία θαη Θέληξα Δ.Π. ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
1.3 Αλεχξεζε-Θαηαγξαθή αηφκσλ (πεξηπηψζεσλ) ζηηο Γεκνηηθέο θαη Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο
Ζ αλεχξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ αηφκσλ ζηηο θνηλφηεηεο γίλεηαη σο εμήο:
Α) Ππλελλφεζε κε ηνπο ππεπζχλνπο ησλ ΘΑΞΖ
Β) Ξξνέδξνπο Ρνπηθψλ Ππκβνπιίσλ
Β) Δπίζθεςε θαη’ νίθνλ θιπ
Έπεηηα απφ ηελ πιήξε θαηαγξαθή φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζπλάληεζε ε κνλάδα, γίλεηαη
θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ θαη δεκηνπξγία αξρείνπ.
1.4 Λνζειεία
Ρν πξφγξακκα απηφ πινπνηείηαη απφ ηηο λνζειεχηξηεο.
1.5 Αξσγή
Ρν πξφγξακκα απηφ εθηειείηαη απφ ηελ απφ ηελ Νηθνγελεηαθή Βνεζφ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
Θνηλσληθφ Ιεηηνπξγφ θαη ηηο Λνζειεχηξηεο.
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1.6 Ππλεδξηάζεηο ηεο νκάδαο γηα θάζε είδνπο πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ
Ζ νκάδα ζπλεδξηάδεη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπδεηψληαο γηα ηα ζέκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ θαη παίξλνληαο ηηο αλάινγεο απνθάζεηο. πάξρνπλ θαη νη έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ζηηο
νπνίεο αλαιχνληαη ηα έθηαθηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη.
1.7 Γηαηήξεζε-αλαλέσζε θαη έγθπξε πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ λνζειεπηηθνχ πιηθνχ Ζ νκάδα
πξνβαίλεη ζπρλά ζηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
λνζειεπηηθνχ πιηθνχ. Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα γίλνληαη θαη νη θηλήζεηο γηα ηελ δηαηήξεζε
ηνπ πιηθνχ ή αθφκα θαη ηελ αλαλέσζή ηνπ φπνηε απηφ είλαη απαξαίηεην.
Ζ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνχ θαη εμνπιηζκνχ γίλεηαη πάληα ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ
ππεχζπλν ηεο Δπηρείξεζεο.
ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΝ ΔΘΡΔΙΔΗ Ζ ΚΝΛΑΓΑ
Α) ΘΝΗΛΥΛΗΘΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΝΠ
Έρεη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ φινπ πξνγξάκκαηνο θαη ζπλνδεχεη ηελ νκάδα ζε φια ηα
πεξηζηαηηθά. Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ηνκείο επζχλεο ηνπ είλαη ε αλεχξεζε θαη επαθή ησλ
πεξηπηψζεσλ κε ηελ Νκάδα Θνηλσληθήο Κέξηκλαο. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηαηήξεζε αξρείνπ
ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ηνπ εκπινπηηζκνχ απηνχ κε θάζε είδνπο ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα
εμππεξεηήζνπλ ηελ νκάδα.
Ρν ελδηαθέξνλ ηνπ ζηξέθεηαη ζηελ θαηαγξαθή:
α) Αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θάζε εκπιεθφκελνπ ζην πξφγξακκα ηεο Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο.
β) Πηελ θαηαγξαθή ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ πεξηπηψζεσλ.
γ)Πηελ θαηαγξαθή-πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ησλ πεξηπηψζεσλ.
δ) Πηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο.
ε) Ρσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη δηακνλήο.
ζη) Πηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζρέζε εκπινθήο ησλ πεξηπηψζεσλ κε άιινπο θνξείο (Αζθαιηζηηθά
Ρακεία, Δ.Π., Γεκνηηθή Αξρή θ.η.ι)
Β) ΛΝΠΖΙΔΡΟΗΔΠ
Ρν πξφγξακκα παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ λνζειεπηξηψλ ηεο νκάδαο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζηνπο
εμήο ηνκείο:
1.
Θαη’ νίθνλ επηζθέςεηο.
2.
Ππλεξγαζία κε ηνπο Αγξνηηθνχο Ηαηξνχο.
3.
Ππλεξγαζία κε ηελ κνλάδα ηνπ Δ.Π. ζηελ πεξηνρή καο.
Πηηο θαη’ νίθνλ επηζθέςεηο παξέρεηαη λνζειεία Α βαζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη:
α) Κέηξεζε δσηηθψλ ζεκείσλ
Θεξκνθξαζία
Αξηεξηαθή πίεζε
Κέηξεζε ζθίμεσλ
β) Κέηξεζε ζαθράξνπ
γ) Κέηξεζε ρνιεζηεξφιεο
Πε ζπλεξγαζία κε ηνπο Αγξνηηθνχο Ηαηξνχο ζηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα ηεο επζχλεο ηεο
κνλάδαο πξέπεη λα γίλνληαη φπνπ είλαη απαξαίηεην ηα εμήο:
Ππλεξγαζία παξνρήο ππεξεζηψλ ζηα αγξνηηθά Ηαηξεία
Ππλνδεία ηνπ Αγξνηηθνχ Ηαηξνχ ζηηο θαη’ νίθνλ επηζθέςεηο ηνπ θαη παξνρή ππεξεζηψλ
γηα:
1.
Αιιαγή ηξαπκάησλ
2.
Αιιαγή θαζεηήξσλ
3.
Δλέζεηο
Πε ζπλεξγαζία κε ην Θέληξν γείαο ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα γίλνληαη:
Ξαξαθιεληθέο εμεηάζεηο (βηνρεκηθέο, αηκαηνινγηθέο θ.η.ι)
Ξαξαπεκπηηθά
Ρέινο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο (πεξηπηψζεσλ
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα).
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Γ) ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΘΖ ΒΝΖΘΝΠ
Ζ νηθνγελεηαθή βνεζφο ηεο νκάδαο ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ Θνηλσληθφ Ιεηηνπξγφ θαη ηηο Λνζειεχηξηεο θαη ε πξνζθνξά ηεο πνηθίιεη
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ πεξηπηψζεσλ. Θαηά εηδηθφηεηα κπνξνχκε λα επηθεληξψζνπκε ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηα εμήο:
Ππλεξγαζία κε ηνλ Θνηλσληθφ Ιεηηνπξγφ ζε φηη αθνξά ηελ αλεχξεζε λέσλ
πεξηπηψζεσλ.
Ππλεξγαζία κε ηηο Λνζειεχηξηεο ηεο νκάδαο γηα ηελ θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ.
Θαηά πεξίπησζε ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα γηα:
1.
Γηεπθφιπλζε είηε απφ ηνλ Αγξνηηθφ Ηαηξφ είηε απφ ηδηψηε ηεο ζπληαγνγξαθίαο ησλ
θαξκάθσλ.
2.
Αγνξά θαξκάθσλ.
3.
Αγνξά πξντφλησλ ζε φζνπο δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα απηνεμππεξέηεζεο.
4.
Βνήζεηα γηα ηελ ζσζηή δνζνινγία θαξκάθσλ θαη ηηο ψξεο πνπ πξέπεη λα γίλεηαη ε
ιήςε ζε άηνκα ηα νπνία εμαηηίαο ρξφλησλ πξνβιεκάησλ δελ είλαη ηθαλά λα απηνεμππεξεηεζνχλ.
(Π’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη επηζθέςεηο επαλαιακβάλνληαη 2-3 θνξέο ηελ εκέξα)
5.
Ππληξνθηά, νηθηαθέο εξγαζίεο θαη νηηδήπνηε άιιν ρξεηαζηνχλ κέζα ζην ζπίηη ή έμσ απφ
απηφ θαη δελ κπνξνχλ λα απηνεμππεξεηεζνχλ.
*** Ππκπιεξσκαηηθά ηζρχνπλ φια φζα αθνξνχλ ηελ Ξαξνρή ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο
θνηλσληθήο θξνληίδαο ζηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηα άηνκα κε αλαπεξία, πνπ αλαθέξνληαη ζε
πξνεγνχκελν άξζξν ηνπ παξφληνο.

ΠΡ΄
ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΑΛΑΘΔΠΖΠ ΔΟΓΥΛ – ΞΖΟΔΠΗΥΛ
ΚΔΙΔΡΥΛ & ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ
ΞΟΝΝΗΚΗΝ
Πχκθσλα κε ηελ παξ 2 ηνπ Άξζξνπ 257 ηνπ Λ. 3463/06 ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ αλάζεζεο ησλ
έξγσλ, ππεξεζηψλ, κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ε
ζχλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο
πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο Ν.Ρ.Α.. Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα ζπληάζζεη αληίζηνηρνπο
θαλνληζκνχο ζην πιαίζην ησλ αλσηέξσ θαλφλσλ.
Άξζξν 1
Αληηζηνηρία νξγάλσλ ιήςεο απνθάζεσλ
1. πνπ ζηε θείκελε λνκνζεζία αλαθέξεηαη ν Γήκαξρνο λνείηαη ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηρείξεζεο,
φπνπ αλαθέξεηαη Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ή νηθνλνκηθή (ή ζε παιαηφηεξεο δηαηάμεηο ε δεκαξρηαθή)
επηηξνπή λνείηαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, φπνπ ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ λνείηαη ππάιιεινο ηεο
Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο.
2. Πε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνχλ νη ππάιιεινη ηεο επηρείξεζεο γηα ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ
ή άιισλ νξγάλσλ, γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ζα ηνπνζεηνχληαη ππάιιεινη ηνπ νηθείνπ ΝΡΑ.
Άξζξν 2
ΑΛΑΘΔΠΖ ΚΔΙΔΡΥΛ
1.
Ζ αλάζεζε εθπφλεζεο κειεηψλ, γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απφ ην νπνίν θαη
εγθξίλνληαη.
2. Ζ αλάζεζε εθπφλεζεο κειεηψλ ζε ηδηψηεο θαζψο θαη ε επίβιεςε εθηέιεζήο ηνπο γίλεηαη ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ ε ζχληαμε απηψλ θαη ε επίβιεςε εθηέιεζεο λα γίλεη απφ ην
ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο.
3. Ζ αλάζεζε ηεο εθπφλεζεο κειεηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3316/05 (ΦΔΘ
42 Α’/22-2-05): Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο
ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο
ηνπ Γεκνηηθνχ Θψδηθα.
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Άξζξν 3
ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΔΟΓΥΛ, ΔΟΓΑΠΗΥΛ, ΘΑΗ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ
1. Ρα έξγα, πξνκήζεηεο, εξγαζίεο θαη κεηαθνξέο γίλνληαη κε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη χζηεξα
απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην νπνίν απνθαζίδεη γηα ην εάλ ε εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ, εξγαζίαο, πξνκήζεηαο ή κεηαθνξάο, ζα γίλεη κε δεκνπξαζία, πξφρεηξν δηαγσληζκφ,
απεπζείαο αλάζεζε ή άιιν ηξφπν, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία γηα ηνπο
ΝΡΑ α΄βαζκνχ.
2. Ζ εθηέιεζε έξγνπ, πξνκήζεηαο, εξγαζίαο ή κεηαθνξάο κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε απεπζείαο
εθηέιεζε (απηεπηζηαζία).
3. Θαη’ εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ κπνξεί θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα
ζπλνκνινγεί ζπκβάζεηο εθηέιεζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο, εξγαζίαο ή κεηαθνξάο ρσξίο δηαγσληζκφ
(κε απ’ επζείαο αλάζεζε) θαη ρσξίο απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, εθφζνλ ε αληίζηνηρε
δαπάλε δελ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ πνζνχ ην νπνίν πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά
γηα ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε απφ ην Γήκαξρν λνκνζεζία. Γηα ηηο δαπάλεο απηέο ελεκεξψλεηαη ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαηά ηνλ επφκελν κήλα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο. Πηελ
πεξίπησζε απηή ηα ζπληαζζφκελα ηεχρε εγθξίλνληαη απφ ηνλ Ξξφεδξν.
Άξζξν 4
ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΔΠ
1.
Νη δεκνπξαζίεο γίλνληαη ελψπηνλ Δπηηξνπήο πνπ ηα κέιε ηεο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζηελ έδξα ηεο Δπηρείξεζεο ή ζε άιιε πφιε αλ έηζη απνθαζίζεη ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην.
2. Νη δεκνπξαζίεο δηελεξγνχληαη θαηφπηλ δηαθήξπμεο πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν κε βάζε
ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη γηα θάζε πεξίπησζε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην.
Άξζξν 5
ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΔΟΓΥΛ, ΔΟΓΑΠΗΥΛ, ΚΔΙΔΡΥΛ ΘΑΗ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ
1. Ζ παξαιαβή ησλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ ή κεηαθνξψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο θαη΄
αληηζηνηρία κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ΝΡΑ α΄ βαζκνχ.
Άξζξν 6
ΗΠΣΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ δηαρείξηζεο, αξρίδεη απφ ηελ έγθξηζε ηνπ, απφ ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην.
Κεηνςεθνχληνο ηνπ θ. Γεκεηξφπνπινπ Γεκνζζέλε, ν νπνίνο δήισζε φηη ζαλ παξάηαμε είλαη
ελάληηα ζηηο Θνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο.
Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 298/2011.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ.
Ν Ξξφεδξνο
Ν Γξακκαηέαο
Ρα Κέιε
Αβδνχινο Ππχξνο
Κέληεο Γεψξγηνο
Αιεηθέξε Ξαλαγηψηα
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Θνπηζνληθνιήο Σαξάιακπνο
Ιχξαο Σαξάιακπνο
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο
Ξεηξάθεο Σξήζηνο
Ξξηθηάθε-Σ’’γξεγνξίνπ Ξαλ.
Πνπξιάο Ησάλλεο
Πππξηδάθνο Βαζίιεηνο
Πηαζάθεο Ξαλαγηψηεο
Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο
Κηραιφπνπινο Κηραήι
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Αθξηβέο Απφζπαζκα
Κνιάνη 31-10-2011
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Ξαπαδάθε Δπγελία

Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηψηεο
Ξαπαδάθεο Γεψξγηνο
Ρζάθνο Ξέηξνο
Σαξακήο Αληψληνο
Σξηζηάθνο Πηαχξνο
Ρζάθνο Θσλ/λνο
Θξππσηφο Ξαλαγηψηεο
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
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