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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 

Αριθ. Αποφ. 30/2017 

                                                                                              Αρ. Πρ.: 144/12-10-2017 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 10/2017 της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Κανονισµού Προσωπικού Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Πρεσπών. 

 

Σήµερα, Πέµπτη, 12 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17:00 στην έδρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

∆ήµου Πρεσπών στο Λαιµό Πρεσπών,  συνήλθε σε συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Πρεσπών, ύστερα από την 10/142/06-10-2017 πρόσκληση του 

Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη του ∆.Σ., σύµφωνα µε το 

άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣ∆∆Α 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’),  για λήψη απόφασης 

στο παρακάτω θέµα της ηµερησίας διάταξης: 

 

2. Τροποποίηση Κανονισµού  Προσωπικού Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Πρεσπών. 

 

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω τέσσερα (4) µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καπουράνης Χρήστος 1. Ναλπαντίδης Κων/νος 

2. Πασχαλίδης Παναγιώτης 2. Βλαχόπουλος Αναστάσιος 

3. Μπακάλη Χριστίνα 
3. Κοσµανίδου Κυριακή 

4. Ναλπαντίδης Μιχαήλ 
 

 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μπακάλη Χριστίνα µέλος του ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης. 

Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερησίας διάταξης και είπε τα εξής: 

 Λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τον ΚΑΝΟΝΙΣΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ όπως ισχύει 

σύµφωνα µε την 29/2017 (Α∆Α: 9∆9ΣΟΡΜΓ-ΣΣΞ) απόφαση ∆.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης & 
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• Τον ΚΑΝΟΝΙΣΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ όπως ισχύει σύµφωνα µε την 

13/2017 (Α∆Α: Β4ΛΤΟΡΜΓ) απόφαση ∆.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης, 

θα πρέπει να τροποποιήσουµε  τον Κανονισµού Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης και 

συγκεκριµένα στα άρθρα 10 & 14 του Κανονισµού ως εξής: 

Α. Άρθρο 10 (∆ιαδικασία πρόσληψης) : στην Β περίπτωση: Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου: 

Προστίθενται τα ακόλουθα «Η πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου µέσω ΕΣΠΑ 

πραγµατοποιείται λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21 

• τις διατάξεις του Ν.3812/2009 

• τις διατάξεις της παρ.20α του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 

• τις διατάξεις του Π.∆. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» 

 

Β. Άρθρο 14 (Τοποθέτηση ∆ιευθυντή και Υπευθύνων):  

1. στην περίπτωση 1, προστίθεται η πρόταση «Σε περίπτωση που δεν δύναται η θέση ∆ιευθυντή και 

Υπευθύνων των ∆ιοικητικών Ενοτήτων να καλυφθεί από τους είδη υπηρετούντες εργαζόµενους 

της Επιχείρησης η πλήρωση της πραγµατοποιείται µε απ’ ευθείας πρόσληψη είτε µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (τακτικό προσωπικό) είτε επί θητεία (ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου). 

2. Στην περίπτωση 2, η φράση «Η τοποθέτηση ή πρόσληψη γίνεται µε απόφαση ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του ∆ιευθυντή», αντικαθίσταται από τη φράση  

«Η το̟οθέτηση ή ̟ρόσληψη γίνεται µε α̟όφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά α̟ό 

αιτιολογηµένη εισήγηση του Προέδρου είτε µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου (τακτικό ̟ροσω̟ικό) είτε ε̟ί θητεία (ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου)». 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Πρεσπών µετά από διαλογική συζήτηση 

σχετική µε το θέµα και αφού έλαβε υπόψη του: 

• την εισήγηση του Προέδρου 

• Τον ΚΑΝΟΝΙΣΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ όπως ισχύει σύµφωνα µε την 

29/2017 (Α∆Α: 9∆9ΣΟΡΜΓ-ΣΣΞ) απόφαση ∆.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης 

• Τον ΚΑΝΟΝΙΣΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ όπως ισχύει σύµφωνα µε την 

13/2017 (Α∆Α: Β4ΛΤΟΡΜΓ) απόφαση ∆.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1. Ψηφίζει την τροποποίηση και επαναδιατυπώνει τον Κανονισµό Προσωπικού Κοινωφελούς 

Επιχείρησης ∆ήµου Πρεσπών ως εξής: 

 

Α. Άρθρο 10 (∆ιαδικασία πρόσληψης) : στην Β περίπτωση: Προσωπικό Ορισµένου Χρόνου: 

Προστίθενται τα ακόλουθα «Η πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου µέσω ΕΣΠΑ 

πραγµατοποιείται λαµβάνοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21 

• τις διατάξεις του Ν.3812/2009 

• τις διατάξεις της παρ.20α του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 

• τις διατάξεις του Π.∆. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» 

 

Β. Άρθρο 14 (Τοποθέτηση ∆ιευθυντή και Υπευθύνων):  

• στην περίπτωση 1, προστίθεται η πρόταση «Σε περίπτωση που δεν δύναται η θέση ∆ιευθυντή 

και Υπευθύνων των ∆ιοικητικών Ενοτήτων να καλυφθεί από τους είδη υπηρετούντες 

εργαζόµενους της Επιχείρησης η πλήρωση της πραγµατοποιείται µε απ’ ευθείας πρόσληψη είτε 

µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (τακτικό προσωπικό) είτε επί θητεία 

(ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου). 

• Στην περίπτωση 2, η φράση «Η τοποθέτηση ή πρόσληψη γίνεται µε απόφαση ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του ∆ιευθυντή», αντικαθίσταται από τη φράση  

«Η το̟οθέτηση ή ̟ρόσληψη γίνεται µε α̟όφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά α̟ό 

αιτιολογηµένη εισήγηση του Προέδρου είτε µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου (τακτικό ̟ροσω̟ικό) είτε ε̟ί θητεία (ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου)». 

 

2. Η απόφαση 13/2012 (Α∆Α: (Α∆Α: Β4ΛΤΟΡΜΓ) του ∆.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης παύει να 

ισχύει. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 

την απαιτούµενη έγκρισή της από αυτό. 

4. Επισυνάπτεται ο Κανονισµός Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης, έτσι όπως αυτός 

τελικά διαµορφώνεται µε τις τροποποιήσεις της Απόφασης αυτής και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 

της: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 

Σκο̟ός και βασικές αρχές 

1. Σκο̟ός του Κανονισµού αυτού είναι ο καθορισµός των κανόνων, ̟ου διέ̟ουν τις εργασιακές 

σχέσεις µεταξύ των α̟ασχολουµένων στην Κοινωφελή Ε̟ιχείρηση ∆ήµου Πρεσ̟ών , ̟ου θα 

καλούνται για λόγους συντοµίας ‘’Ε̟ιχειρήσεις’’. 

2. Οι σχέσεις µεταξύ ‘’Ε̟ιχείρησης’’ και των συνεργατών της βασίζονται στις αρχές της αµοιβαίας 

εµ̟ιστοσύνης, της καλής ̟ίστεως και της ειλικρινούς συνεργασίας, της τήρησης των αρχών και 

κανόνων συµ̟εριφοράς και της ανά̟τυξης υγιούς ̟λέγµατος σχέσεων µεταξύ των εργαζοµένων. 

3. Προϋ̟όθεση για την εφαρµογή των αρχών αυτών είναι η αµοιβαία, α̟ό την Ε̟ιχείρηση και τους 

συνεργάτες της, τήρηση και ο σεβασµός των όρων αυτού του Κανονισµού, έτσι ώστε να ε̟ιτευχθεί 

η διαφάνεια των εργασιακών σχέσεων, η εργασιακή ειρήνη, η ανά̟τυξη της δηµιουργικότητας 

και της συλλογικής ευθύνης και η οµαλή α̟ρόσκο̟τη και α̟οδοτική λειτουργία της Ε̟ιχείρησης. 

4. Οι διατάξεις του Κανονισµού αυτού, ̟ου συντάσσεται α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Ε̟ιχείρησης, σύµφωνα µε το άρθρο 257 του Ν.3463/2006, συµ̟ληρώνουν τις ατοµικές συµβάσεις 

εργασίας και εφαρµόζονται µόνον εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε την εργατική νοµοθεσία 

και τις ε̟ί µέρους συλλογικές συµβάσεις εργασίας, διαιτητικές και υ̟ουργικές α̟οφάσεις. 

ΑΡΘΡΟ 2 

Έκταση ισχύος του Κανονισµού 

1. Στις διατάξεις του Κανονισµού αυτού υ̟άγονται όλοι οι α̟ασχολούµενοι µε σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας α̟ό την Ε̟ιχείρηση. 

2. Ο Κανονισµός ισχύει µετά την έγκρισή του α̟ό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (άρθρο 256 του Ν. 

3463/2006) και 10 ηµέρες µετά την κοινο̟οίησή του µε τους οριζόµενους α̟ό το νόµο τρό̟ους 

και την γνωστο̟οίησή του στο ̟ροσω̟ικό της Ε̟ιχείρησης. 

Μετά την έγκρισή του ο Κανονισµός αυτός αναθεωρείται µόνο µετά α̟ό αίτηση της Ε̟ιχείρησης ή 

εφόσον ̟ροσβληθεί α̟ό τους εργαζοµένους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου. Η Ε̟ιχείρηση 

µ̟ορεί ε̟ίσης να µετατρέψει συµβάσεις ̟λήρους α̟ασχόλησης σε µερική κατά τις διατάξεις του 

νόµου. Οι µερικώς α̟ασχολούµενοι έχουν όλα τα δικαιώµατα και υ̟οχρεώσεις ̟ου ̟ροκύ̟τουν 

α̟ό το άρθρο 38 του Ν. 1892/90, ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

∆ιοίκηση και οργάνωση της Ε̟ιχείρησης 

Η Ε̟ιχείρηση διοικείται α̟ό ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η συγκρότηση και οι αρµοδιότητες του ο̟οίου 

καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 255 του Ν. 3463/2006. 

Η Ε̟ιχείρηση οργανώνεται σε διοικητικές ενότητες, η διάρθρωση των ο̟οίων ̟εριγράφεται στον 

Εσωτερικό Κανονισµό Υ̟ηρεσιών της Ε̟ιχείρησης. Ως «διοικητική ενότητα», νοείται µια 

οργανωµένη Υ̟ηρεσία µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες και συγκεκριµένη διοικητική δοµή, ό̟ως ε̟ί 

̟αραδείγµατι «∆ιεύθυνση», «Τµήµα» ή «Γραφείο». 

Οι αρµοδιότητες των στελεχών και των υ̟ευθύνων των ̟ροαναφερόµενων διοικητικών ενοτήτων 

καθορίζονται µε α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  και ̟εριγράφονται στους Κανονισµούς, ̟ου 

έχουν εγκριθεί α̟ό αυτό ή α̟ό τα εξουσιοδοτηµένα α̟ό αυτό όργανα, καθώς και α̟ό α̟οφάσεις ή 

εγκυκλίους των εξουσιοδοτηµένων α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οργάνων. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Θέσεις εργασίας – Περιγραφή εργασίας 

Θέση εργασίας α̟οτελεί ένα συγκεκριµένο σύνολο δραστηριοτήτων, ̟ου εκτελούνται α̟ό ένα ή 

̟ερισσότερα άτοµα του ίδιου ε̟ι̟έδου εκ̟αίδευσης και εµ̟ειριών α̟ό ά̟οψη ̟ρακτική. 

Το ̟ροσω̟ικό της Ε̟ιχείρησης είναι ενταγµένο στις ̟ροαναφερόµενες στον Εσωτερικό Κανονισµό 

Υ̟ηρεσιών ∆ιοικητικές Ενότητες. 

Κάθε εργαζόµενος εντασσόµενος σε διοικητική ενότητα, αναλαµβάνει συγκεκριµένα καθήκοντα, τα 

ο̟οία ̟ροσδιορίζονται µε βάση τις δραστηριότητες των διοικητικών ενοτήτων της Ε̟ιχείρησης και 

του Εσωτερικού Κανονισµού Υ̟ηρεσιών. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Εργασιακή σχέση ̟ροσω̟ικού 

1. Το ̟ροσω̟ικό, το ο̟οίο α̟ασχολεί η Ε̟ιχείρηση και κατέχει θέσεις εργασίας του Εσωτερικού 

Κανονισµού Υ̟ηρεσιών, συνδέεται µε αυτή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αορίστου ή 

ορισµένου χρόνου) ̟λήρους ή µερικής α̟ασχόλησης. 

2. Οι διατάξεις του ̟αρόντος Κανονισµού δεν εφαρµόζονται για τους νοµικούς συµβούλους, οι 

ο̟οίοι συνδέονται µε την ε̟ιχείρηση µε σχέση έµµισθης εντολής  και τους ειδικούς συµβούλους 

και συνεργάτες, οι ο̟οίοι συνδέονται µε σχέση εργασίας, η ο̟οία ̟ροβλέ̟εται ρητά α̟ό το νόµο 

και µε την ο̟οία καθορίζεται το καθεστώς αυτών. 

3. Το ̟ροσω̟ικό της Ε̟ιχείρησης µε την ̟ρόσληψή του α̟οδέχεται τον Κανονισµό ως 

ανα̟όσ̟αστο ̟ροσάρτηµα των ατοµικών συµβάσεων εργασίας. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

Προσω̟ικό ενταγµένο στον Κανονισµό 

Στον ̟αρόντα Κανονισµό υ̟άγεται το ̟ροσω̟ικό της Ε̟ιχείρησης, το ο̟οίο α̟ασχολείται µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου  αορίστου και ορισµένου χρόνου. 

Η Ε̟ιχείρηση για την αντιµετώ̟ιση εκτάκτων ή ̟ροσωρινών αναγκών της µ̟ορεί να αναθέτει σε 

τρίτους ορισµένο έργο ή ορισµένη δραστηριότητα.  

ΑΡΘΡΟ 7 

Πλήρωση κενών θέσεων 

Στο οργανόγραµµα ∆ιοικητικής Λειτουργικής ∆ιάρθρωσης του Κανονισµού Υ̟ηρεσιών της 

Ε̟ιχείρησης καθορίζονται τα τµήµατα αυτής, στα ο̟οία εντάσσονται όλοι οι εργαζόµενοι. Με 

α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της Ε̟ιχείρησης καθορίζεται ο αριθµός των εργαζοµένων σε 

κάθε τµήµα και τα α̟αραίτητα ̟ροσόντα αυτών. 

Η ̟λήρωση κενών θέσεων γίνεται µε βάση τις ανάγκες του τµήµατος και γενικά της Ε̟ιχείρησης. Το 

̟ροσω̟ικό ̟ροσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις  διατάξεις του ν.2527/1997, ό̟ως αυτές έχουν 

συµ̟ληρωθεί, τρο̟ο̟οιηθεί και αντικατασταθεί µεταγενέστερα και ισχύουν σήµερα. Για την 

̟ρόσληψη του ̟ροσω̟ικού λαµβάνονται υ̟όψη τα ̟ροσόντα, ̟ου έχουν αρχικά καθοριστεί, 

σύµφωνα µε τον κανονισµό υ̟ηρεσιών της Ε̟ιχείρησης. Για την ̟ρόσληψη εισηγείται ο Υ̟εύθυνος 

κάθε διοικητικής ενότητας ̟ρος τον ∆ιευθυντή, ο ο̟οίος φέρει το θέµα ̟ρος συζήτηση στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, το ο̟οίο και α̟οφασίζει για την ̟λήρωση της θέση1ς. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Προσόντα Προσω̟ικού 

Στην ̟ροκήρυξη για την ̟λήρωση θέσεων ̟ρέ̟ει να αναφέρονται τόσο τα γενικά ̟ροσόντα 

̟ρόσληψης όσο και τα ειδικά για τη συγκεκριµένη θέση. Τα ̟ροσόντα είναι ανάλογα των αναγκών 

των ∆ιοικητικών Ενοτήτων και ̟εριλαµβάνονται στον Κανονισµό Υ̟ηρεσιών για την κάλυψη 

συγκεκριµένης θέσης. 

Γενικά τυ̟ικά ̟ροσόντα – Προϋ̟οθέσεις ̟ρόσληψης 

1. Για να ̟ροσληφθεί εργαζόµενος στην Ε̟ιχείρηση ̟ρέ̟ει: 

• Να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι ̟ολίτης της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή να έχει άδεια 

εργασίας α̟ό την αρµόδια αρχή, εφόσον δεν έχει την υ̟ηκοότητα χώρας µέλους της 

Ευρω̟αϊκής Ένωσης.  

                                                 

1 Κατά τη διάρκεια αναστολής των προσλήψεων, για την πρόσληψη προσωπικού υποβάλλεται 
αίτηµα προς το Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
ΠΥΣ 55/1998 και 33/ 2006. 
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• Να έχει εκ̟ληρώσει (̟ροκειµένου για άνδρες) τις στρατιωτικές του υ̟οχρεώσεις ή να έχει 

νόµιµα α̟αλλαγεί α̟ό αυτές, κατά το δίκαιο της χώρας α̟ό την ο̟οία ̟ροέρχεται. 

• Να µην έχει στερηθεί των ̟ολιτικών του δικαιωµάτων. 

• Να µην έχει καταδικαστεί ή να µη διώκεται για κακούργηµα ή ̟ληµµέληµα ̟ου 

συνε̟άγεται στέρηση των ̟ολιτικών του δικαιωµάτων (άρθρα 59-61 του Ποινικού Κώδικα). 

• Να µην έχει καταδικαστεί σε ο̟οιαδή̟οτε ̟οινή για κλο̟ή, υ̟εξαίρεση, α̟άτη, εκβίαση, 

̟λαστογραφία, α̟ιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, κατα̟ίεση, ̟αράβαση 

καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση, διακίνηση και εµ̟ορία ναρκωτικών ή για έγκληµα 

κατά ηθών ή σχετικά µε το νόµισµα ή να διώκεται για κά̟οιο α̟ό τα εγκλήµατα αυτά. 

Ε̟ίσης να µην είναι υ̟όδικος ̟ου έχει ̟αρα̟εµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για 

κακούργηµα ή για κά̟οιο α̟ό τα ̟ληµµελήµατα ̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο αυτή. 

• Να µην τελεί υ̟ό α̟αγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Τούτο ισχύει για συγκεκριµένες θέσεις, 

ό̟ως του ∆ιευθυντή, του Υ̟ευθύνου του Τοµέα Οικονοµικών και ∆ιοικητικών 

∆ραστηριοτήτων.  

• Να µην έχει α̟ολυθεί για ̟ειθαρχικούς λόγους α̟ό θέση του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆., 

∆ηµοσίων Οργανισµών ή Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Ο ̟εριορισµός αυτός 

ισχύει για ̟έντε (5) χρόνια. 

• Να µην ̟αρέχει υ̟ηρεσίες σε νοµικό ̟ρόσω̟ο ή άλλη ένωση φυσικών ̟ροσώ̟ων όµοιες µε 

τις δραστηριότητες ̟ου ασκεί η Ε̟ιχείρηση. 

• Να µην είναι δικαιούχος συντάξεως ο̟οιουδή̟οτε φορέα ασφάλισης, εφόσον η σύνταξη, ̟ου 

του καταβάλλεται είναι µεγαλύτερη α̟ό την κάθε φορά καταβαλλόµενη κατώτερη σύνταξη 

του Ι.Κ.Α. 

• Να διαθέτει τα α̟αιτούµενα ̟ροσόντα, ̟ου καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό 

Υ̟ηρεσιών. 

Ειδικά τυ̟ικά ̟ροσόντα 

I. Καθορισµός βασικού τίτλου σ̟ουδών και ειδικότητας 

Για κάθε κατηγορία ̟ροσω̟ικού (ΠΕ,ΤΕ,∆Ε,ΥΕ) θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσδιοριστούν οι βασικοί τίτλοι 

σ̟ουδών και για κάθε θέση εργασίας, η ειδικότητα του ̟ροσω̟ικού, ̟ου θα τη στελεχώσει. 

ΙΙ. Καθορισµός ειδικών γνώσεων και εµ̟ειρίας 

Εφόσον ̟έραν του βασικού τίτλου σ̟ουδών α̟αιτούνται και ̟ρόσθετα τυ̟ικά ̟ροσόντα (̟.χ. γνώση 

ξένων γλωσσών, χειρισµός ̟ρογραµµάτων Η/Υ, εµ̟ειρία κ.λ.̟.) αναφέρονται σαφώς. 
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Προσόντα των υ̟ευθύνων των διοικητικών ενοτήτων 

Τα ̟ροσόντα του ̟ροσω̟ικού, ̟ου καταλαµβάνει θέσεις ευθύνης, καθορίζονται µε σαφήνεια στον 

κανονισµό ̟ροσω̟ικού. 

Τα ειδικά τυ̟ικά ̟ροσόντα διακρίνονται σε α̟αραίτητα και ̟ροαιρετικά. 

∆ικαιολογητικά για την θεµελίωση των τυ̟ικών ̟ροσόντων 

Στην ̟ροκήρυξη ̟ρόσληψης αναφέρονται σαφώς τα δικαιολογητικά, ̟ου α̟αιτούνται για να 

θεµελιώσουν τα γενικά και ειδικά τυ̟ικά ̟ροσόντα των υ̟οψηφίων. 

Πρόσθετα ̟ροσόντα 

Εκτός των γενικών και ειδικών ̟ροσόντων, ̟ου αναφέρονται στον ̟αρόντα Κανονισµό στην 

̟ροκήρυξη ̟ρόσληψης, είναι δυνατό να ̟ροβλέ̟ονται ̟ρόσθετα ̟ροσόντα, εφόσον ε̟ιβάλλεται α̟ό 

τις ανάγκες της Ε̟ιχείρησης.  

Ειδικά ουσιαστικά ̟ροσόντα 

Τα ουσιαστικά ̟ροσόντα για την διαδικασία αξιολόγησης των υ̟οψηφίων κατά τη διάρκεια της 

ατοµικής συνέντευξης, όταν αυτό α̟αιτείται κατά τις κείµενες διατάξεις, καθορίζονται µε α̟όφαση 

της ε̟ιτρο̟ής ε̟ιλογής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 9 

Πλήρωση θέσεων 

Η ̟λήρωση κενών θέσεων γίνεται α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά α̟ό εισήγηση του ∆ιευθυντή 

και ̟ρόταση του υ̟εύθυνου κάθε διοικητικής ενότητας. 

Μετά την εγκριτική α̟όφαση για την ̟λήρωση κενής θέσης, σύµφωνα µε τα ̟ροηγούµενα, 

συστήνεται, µε α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου , Ε̟ιτρο̟ή, η ο̟οία έχει την ευθύνη τήρησης 

της διαδικασίας ̟ρόσληψης και ιδίως ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η κατάρτιση των ̟ινάκων 

κατάταξης.  

Η Ε̟ιτρο̟ή α̟οτελείται α̟ό τακτικά και ανα̟ληρωµατικά µέλη.  

Η Ε̟ιτρο̟ή ̟ρέ̟ει να έχει µέλη του φορέα ̟ου διενεργεί την ̟ρόσληψη.  

Η ε̟ιτρο̟ή  συγκροτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2190/1994. 

Κατ΄ εξαίρεση ο ∆ιευθυντής της ε̟ιχείρησης ̟ροσλαµβάνεται µε ̟ροκήρυξη, εφόσον δεν 

ακολουθείται το σύστηµα της ̟ροαγωγής, κατά τα αναφερόµενα στον όρο 14 του κανονισµού αυτού. 

Η ε̟ιτρο̟ή για την ̟ρόσληψη του ∆ιευθυντή, συγκροτείται µε α̟όφαση του διοικητικού συµβουλίου 

και α̟οτελείται α̟ό µέλη αυτού και τρίτους. 

ΑΡΘΡΟ 10 

∆ιαδικασία Πρόσληψης  

Α. Προσω̟ικό ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου 

Η διαδικασία ̟ρόσληψης του ̟ροσω̟ικού της Ε̟ιχείρησης ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις διατάξεις του 

2527/1997, ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί µε τις διατάξεις των  ν. 3051/2001, ν. 3274/2004 και ν.3812/2009. 

Η ̟ρόσληψη του τακτικού ̟ροσω̟ικού όλων των κατηγοριών και κλάδων, γίνεται µε τη διαδικασία 

του άρθρου 18 του Ν.2190/94, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και συµ̟ληρώθηκε και ισχύει σήµερα2.   

Η ̟λήρωση των θέσεων κατά την ̟ροαναφερόµενη διάταξη ̟ραγµατο̟οιείται µε σειρά 

̟ροτεραιότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 18 και 21 του ν.2190/1994, αναλόγως της 

κατηγορίας του ̟ροσω̟ικού 

Για την ̟λήρωση των θέσεων ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

                                                 

2 Για τις διαδικασίες πρόσληψης είναι αναγκαίο να παρακολουθούνται από την επιχείρηση οι 
σχετικές εγκύκλιοι και έγγραφα, τα οποία εκδίδονται από το Υπουργείο Εσωτερικών για την 
πρόσληψη στους ΟΤΑ. 
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� Α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της Ε̟ιχείρησης. Στην α̟όφαση αναφέρονται 

τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

• Ο αριθµός των κενών θέσεων στον Οργανισµό Εσωτερικών Υ̟ηρεσιών της Ε̟ιχείρησης. Η 

α̟όφαση συνοδεύεται α̟ό αντίγραφο του οργανισµού Εσωτερικών Υ̟ηρεσιών της 

ε̟ιχείρησης. 

• Ο αριθµός του ̟ροσω̟ικού, ̟ου ̟ρόκειται να ̟ροσληφθεί 

• Τα ̟ροσόντα, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για τη συγκεκριµένη θέση 

• Η ύ̟αρξη σχετικής ̟ίστωσης στον ̟ροϋ̟ολογισµό της Ε̟ιχείρησης. Τούτο βεβαιώνεται α̟ό 

τον Υ̟εύθυνο της οικονοµικής Υ̟ηρεσίας, ή εάν δεν υφίσταται, α̟ό τον ∆ιευθυντή της 

ε̟ιχείρησης. 

� Προκήρυξη 

Η ̟ροκήρυξη εκδίδεται και δηµοσιεύεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του 

ν.2190/1994. 

 

 Η σειρά κατάταξης των υ̟οψηφίων στους ̟ίνακες γίνεται χωριστά, για τις θέσεις των κατηγοριών 

ΠΕ και ΤΕ, καθώς και για τις θέσεις ∆Ε και ΥΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. 4 του άρθρου 18 

και 21 του Ν. 2190/94  ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει3. 

 

  

 

 

Οι ̟ίνακες κατάταξης καταρτίζονται α̟ό το ΑΣΕΠ.  

Β. Προσω̟ικό ορισµένου χρόνου 

Η ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού ορισµένου χρόνου ̟ροσλαµβάνεται µε τις διαδικασίες και τα κριτήρια του 

άρθρου 21 του ν.2190/1994, ό̟ως ισχύει. 

∆ηµοσίευση της ̟ροκήρυξης γίνεται α̟ό το ΑΣΕΠ, α̟ό το ο̟οίο συντάσσονται και οι ̟ίνακες 

κατάταξης. 

Η ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού ορισµένου χρόνου µέσω ΕΣΠΑ ̟ραγµατο̟οιείται λαµβάνοντας υ̟όψη: 

• Τις διατάξεις του Ν.2190/1994, ό̟ως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21 
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• τις διατάξεις του Ν.3812/2009 

• τις διατάξεις της ̟αρ.20α του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 

• τις διατάξεις του Π.∆. 50/2001, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει» 

 

Αναθέσεις σε τρίτους 

Στην ̟ερί̟τωση έλλειψης ειδικοτήτων για την υλο̟οίηση έργων, τα ο̟οία αναλαµβάνονται 

α̟ό την ε̟ιχείρηση, η ε̟ιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αναθέσει τµήµατα έργων σε τρίτους, 

εφαρµοζοµένων των διατάξεων ̟ερί συµβάσεων έργου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 681 

Α.Κ.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κάθε ̟ροσλαµβανόµενος οφείλει να ̟ροσκοµίσει, σε διάστηµα 10 ηµερών, όλα τα α̟ό το νόµο και τις 

α̟οφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της Ε̟ιχείρησης, καθοριζόµενα ̟ιστο̟οιητικά και άλλα 

έγγραφα ̟ρόσληψης ό̟ως : 

• Τίτλο σ̟ουδών και λοι̟ά ̟ιστο̟οιητικά α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει η ειδικότητα του. Ως 

µετα̟τυχιακό ή διδακτορικό δί̟λωµα νοείται εκείνο ̟ου χορηγείται µε αντίστοιχο ξεχωριστό 

τίτλο, µετά τη λήψη ̟τυχίου ή δι̟λώµατος ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

• Θεωρηµένο αντίγραφο τίτλου – ̟τυχίου ξένης γλώσσας, ή µετα̟τυχιακού ή διδακτορικού 

δι̟λώµατος. Ως µετα̟τυχιακό ή διδακτορικό δί̟λωµα νοείται εκείνο ̟ου χορηγείται µε 

αντίστοιχο ξεχωριστό τίτλο, µετά τη λήψη ̟τυχίου ή δι̟λώµατος ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

• Θεωρηµένο φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Ταυτότητας 

• Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου 

• Πιστο̟οιητικό Στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες 

• Πιστο̟οιητικό Υγείας α̟ό ∆ηµόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυµα ή το ΙΚΑ 

• Πιστο̟οιητικά της οικογενειακής του κατάστασης, ό̟ως ληξιαρχική ̟ράξη Γάµου, Γέννηση 

Τέκνων, ∆ικαστική α̟όφαση ε̟ιµέλειας, διαζευκτήριο κ.λ.̟. 

1. Η µη έγκαιρη ̟ροσκόµιση των α̟αιτούµενων εγγράφων ή η αδυναµία ̟ροσκόµισής τους 

α̟οτελεί λόγο για ακύρωση της ̟ρόσληψης. 
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2. Η ̟ρόσληψη θεωρείται σαν να µην έγινε και ανακαλείται α̟ό την Ε̟ιχείρηση, αν ο ε̟ιλεγείς δεν 

̟ροσέλθει και δεν αναλάβει υ̟ηρεσία, µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου ορίζει η σύµβαση και δεν 

δικαιολογήσει ε̟αρκώς την ̟αράλειψή του αυτή. 

3. Εάν ο ε̟ιλεγείς αρνηθεί την ̟ρόσληψη, η Ε̟ιχείρηση α̟αλλάσσεται α̟ό κάθε τυχόν υ̟οχρέωση 

̟ρος αυτόν. Η σχέση εργασίας αρχίζει µε την υ̟ογραφή της σύµβασης. 

4. Τη σύµβαση α̟ό µέρους της Ε̟ιχείρησης υ̟ογράφει ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου , ή 

ο κατά το νόµο εκ̟ρόσω̟ός του. 

5. Κάθε εργαζόµενος οφείλει να ενηµερώνει αµέσως την Ε̟ιχείρηση για ο̟οιαδή̟οτε αλλαγή της 

̟ροσω̟ικής του κατάστασης και της ε̟αγγελµατικής του κατάρτισης. 

Η Ε̟ιχείρηση δεν ευθύνεται αν ο εργαζόµενος ζηµιώθηκε, ε̟ειδή δεν γνωστο̟οίησε σε αυτή 

στοιχεία τα ο̟οία θα του ̟αρείχαν δικαιώµατα ως ̟ρος την υ̟ηρεσιακή και µισθολογική του 

θέση. 

ΑΡΘΡΟ 12 

Οριστικο̟οίηση Σύµβασης 

1. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων των αναφερόµενων στο ̟ροηγούµενο άρθρο 11, υ̟ογράφεται η 

οριστική σύµβαση. 

2. Σε ̟ερί̟τωση στράτευσης ̟ροσω̟ικού της Ε̟ιχείρησης, αυτό διατηρεί τη θέση του, 

εφαρµοσµένων ε̟’ αυτού των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για τους στρατευόµενους 

εργαζόµενους. 

ΑΡΘΡΟ 13 

Ανάθεση καθηκόντων 

Μετά την υ̟ογραφή της σύµβασης εργασίας, ο υ̟εύθυνος της διοικητικής ενότητας για την ο̟οία 

γίνεται η ̟ρόσληψη, αναθέτει τα ειδικότερα ε̟ιχειρησιακά καθήκοντα στο νεο̟ροσλαµβανόµενο, 

λαµβανοµένων υ̟όψη και των διατάξεων των σχετικών άρθρων του Κανονισµού αυτού. 

Η ανάθεση των καθηκόντων γίνεται µε βάση τις ανάγκες των τµηµάτων και τα γενικά και ειδικά 

̟ροσόντα των εργαζοµένων, λαµβανοµένου υ̟όψη του αιτήµατος για την ανάγκη ̟ρόσληψης. 

ΑΡΘΡΟ 14 

Το̟οθέτηση ∆ιευθυντή και Υ̟ευθύνων   

1. Η το̟οθέτηση σε θέση ∆ιευθυντή και Υ̟ευθύνων των ∆ιοικητικών Ενοτήτων γίνεται µε βάση τις 

ανάγκες της Ε̟ιχείρησης και τα α̟οτελέσµατα αξιολόγησης του ̟ροσω̟ικού της (για τους ήδη 

υ̟ηρετούντες εργαζόµενους). Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν δύναται η θέση ∆ιευθυντή και Υ̟ευθύνων 

των ∆ιοικητικών Ενοτήτων να καλυφθεί α̟ό τους είδη υ̟ηρετούντες εργαζόµενους της 
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Ε̟ιχείρησης η ̟λήρωση της ̟ραγµατο̟οιείται µε α̟’ ευθείας ̟ρόσληψη είτε µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (τακτικό ̟ροσω̟ικό) είτε ε̟ί θητεία (ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου). 

2. Η το̟οθέτηση ή ̟ρόσληψη γίνεται µε α̟όφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά α̟ό 

αιτιολογηµένη εισήγηση του Προέδρου είτε µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου (τακτικό ̟ροσω̟ικό) είτε ε̟ί θητεία (ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου). 

3. Για την το̟οθέτηση σε θέσεις ευθύνης λαµβάνονται ειδικότερα υ̟όψη: 

• Η εµ̟ειρία και οι ε̟ιστηµονικές γνώσεις. 

• Η ̟ροϋ̟ηρεσία στην Ε̟ιχείρηση. 

• Τα ειδικά ̟ροσόντα του (α̟οδεικνύονται µε τους ανάλογους τίτλους). 

•  Η ιδιαίτερη ε̟ίδοση στην εργασία, οι οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, ανάληψη 

̟ρωτοβουλιών, υ̟ηρεσιακό ενδιαφέρον, ετοιµότητα, αντα̟όκριση στα καθήκοντα, 

δυνατότητα συνεργασίας, κ.α. 

•  Η διάκριση για το ήθος και τη συµ̟εριφορά του α̟έναντι στους συναδέλφους του και τους 

τρίτους. 

4. Με α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της Ε̟ιχείρησης, ο ∆ιευθυντής4 ή ο Υ̟εύθυνος µ̟ορεί 

να α̟αλλαγεί α̟ό τα καθήκοντά του, για σοβαρούς λόγους αναγόµενους στην τεκµηριωµένη 

̟ληµµελή άσκηση των υ̟ηρεσιακών του καθηκόντων, ό̟ως : η α̟ρε̟ής συµ̟εριφορά ̟ρος το 

κοινό, η έλλειψη ̟ρωτοβουλίας, η αδιαφορία στην βελτίωση µεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας 

και α̟οδοτικότητας, η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην διεκ̟εραίωση των υ̟οθέσεων, η κακή 

συνεργασία µε το ̟ροσω̟ικό, η ̟ροφανής έλλειψη διοικητικών ικανοτήτων, ή της α̟αιτούµενης 

ε̟αγγελµατικής κατάρτισης, η υ̟ηρεσιακή ανε̟άρκεια και η µερολη̟τική κρίση κατά την 

αξιολόγηση του ̟ροσω̟ικού. 

5. Ο ∆ιευθυντής ή ο Υ̟εύθυνος µ̟ορεί ε̟ίσης να α̟αλλαγεί α̟ό τα καθήκοντα του µε αίτησή του 

για σοβαρούς ̟ροσω̟ικούς και οικογενειακούς λόγους, ύστερα α̟ό α̟όφαση α̟οδοχής της α̟ό 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

6. Οι εργαζόµενοι, στους ο̟οίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα Υ̟ευθύνων, δικαιούνται καθ΄όλη τη 

χρονική διάρκεια άσκησης των καθηκόντών τους, όλα τα ̟ροβλε̟όµενα ειδικά ε̟ιδόµατα για 

την αντίστοιχη θέση, η χορήγηση των ο̟οίων διακό̟τεται µε την ανάκληση της ̟ερί ανάθεσης 

των καθηκόντων Υ̟ευθύνου α̟όφασης. 

                                                 

4 Όπου στον παρόντα κανονισµό αναφέρεται ¨∆ιευθυντής», εφόσον δεν έχει προσληφθεί από την 
επιχείρηση, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον πρόεδρο της επιχείρησης. 
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7. Η διακο̟ή της καταβολής των ε̟ιδοµάτων αυτών, αρχίζει α̟ό την ̟ρώτη του ε̟όµενου µήνα 

της χρονολογίας έκδοσης της ανακλητικής α̟όφασης. 

ΑΡΘΡΟ 15 

Μεταβολές – Εσωτερικές Μετακινήσεις 

1. Για την κάλυψη των αναγκών της Ε̟ιχείρησης, λαµβανοµένων υ̟όψη των ειδικότερων 

̟ροβλέψεων των ατοµικών συµβάσεων εργασίας, είναι δυνατόν ο ∆ιευθυντής να α̟οφασίσει τη 

µετακίνηση εργαζοµένων σε άλλη διοικητική ενότητα, εφόσον κρίνεται ότι µε τον τρό̟ο αυτό 

εξυ̟ηρετούνται α̟οτελεσµατικότερα οι σκο̟οί της Ε̟ιχείρησης και εφόσον αυτό δεν α̟οτελεί 

βλα̟τική µεταβολή των όρων εργασίας αυτών. 

2. Μετακινήσεις εργαζοµένων σε γραφείο της Ε̟ιχείρησης, ̟ου βρίσκεται εκτός της έδρας της για 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, γίνονται µε α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

λαµβανοµένων υ̟όψη των οικογενειακών και ̟ροσω̟ικών αναγκών των εργαζοµένων και µε τη 

σύµφωνη γνώµη του εργαζοµένου. 

3. Με α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου , µετά α̟ό ανάλογη εισήγηση του ∆ιευθυντή, 

καθορίζονται τα έξοδα µετακίνησης και εγκατάστασης του µετακινούµενου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 16 

Λύση Σχέσης Εργασίας 

1. Οι ̟ροσλαµβανόµενοι, κατά τις διατάξεις του ̟αρόντος Κανονισµού, µε συµβάσεις αορίστου 

χρόνου α̟ολύονται και οι συµβάσεις τους καταγγέλλονται, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις 

της εργατικής νοµοθεσίας. 

2. Η α̟όλυση ενεργείται µε α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της Ε̟ιχείρησης, η ο̟οία 

κοινο̟οιείται στον εργαζόµενο. 

3. Η ανανέωση σύµβασης ορισµένου χρόνου α̟αγορεύεται. 

4. Η σύµβαση εργασίας λύεται για τους ̟αρακάτω ενδεικτικούς και όχι ̟εριοριστικούς λόγους: 

• Αυτοδίκαια µε τη συµ̟λήρωση των ̟ροϋ̟οθέσεων συνταξιοδότησης, ό̟ως ορίζεται α̟ό το 

νόµο. 

• Λόγω σωµατικής ή ̟νευµατικής ανικανότητας (η σωµατική ή ̟νευµατική ανικανότητα, ̟ου 

α̟οκλείει την άσκηση των καθηκόντων του εργαζόµενου, δια̟ιστώνεται α̟ό δηµόσιο 

νοσηλευτικό ίδρυµα ή την αρµόδια υγειονοµική υ̟ηρεσία ). 
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• Λόγω ε̟ιβολής της ̟οινής της οριστικής α̟όλυσης κατά τις διατάξεις του Πειθαρχικού 

∆ικαίου. 

• Λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας α̟ό τον εργαζόµενο. 

• Λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας α̟ό την Ε̟ιχείρηση, κατό̟ιν της σχετικής 

α̟όφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  και κοινο̟οίησής της στον εργαζόµενο. 

• Λόγω ̟αραίτησης του εργαζόµενου. 

• Λόγω αυθαίρετης α̟ουσίας του εργαζοµένου α̟ό την εργασία του, όταν ε̟αναλαµβάνεται 

̟αρά τις σχετικές ̟αρατηρήσεις, άσχετα α̟ό την ̟ερικο̟ή των αντίστοιχων ηµεροµισθίων ή 

ωροµισθίων (στην ̟ερί̟τωση αυτή θεωρείται ως αιτία λύσης της σύµβασης εργασίας µε 

υ̟αιτιότητα του εργαζόµενου). 

5. Στους α̟ολυόµενους εργαζόµενους καταβάλλεται α̟οζηµίωση, εφόσον ̟ροβλέ̟εται καταβολή 

της α̟ό τις διατάξεις της Εργατικής Νοµοθεσίας και σύµφωνα µε τους όρους και τις 

̟ροϋ̟οθέσεις, ̟ου ορίζουν οι διατάξεις αυτές. 

6. Η λύση της εργασιακής σχέσης του ̟ροσω̟ικού, ̟ου συνδέεται µε την Ε̟ιχείρηση µε συµβάσεις 

εργασίας ορισµένου χρόνου, γίνεται αυτοδίκαια µόλις λήξει ο χρόνος ̟ου ̟ροβλέ̟εται στη 

σύµβαση, χωρίς την καταβολή ο̟οιασδή̟οτε α̟οζηµίωσης. 

7. Η καταγγελία της σύµβασης εργασίας εκ µέρους είτε της Ε̟ιχείρησης είτε του εργαζόµενου 

γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας και σύµφωνα µε τους 

όρους ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την ατοµική σύµβαση εργασίας. 

ΑΡΘΡΟ 17 

Παραίτηση εργαζοµένου 

1. Κάθε εργαζόµενος της Ε̟ιχείρησης δικαιούται να ̟αραιτηθεί. Η ̟αραίτηση ̟ρέ̟ει να είναι ρητή 

χωρίς όρο ή αίρεση ή ̟ροθεσµία και υ̟οβάλλεται εγγράφως. 

Η εργασιακή σχέση λύεται µόνο µετά την έγγραφη κοινο̟οίηση της α̟οδοχής της ̟αραίτησης 

α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η ο̟οία ̟ρέ̟ει να γίνει υ̟οχρεωτικά µέσα σε ένα µήνα α̟ό την 

υ̟οβολή της ̟αραίτησης.  

2. Εντός της ̟ροθεσµίας, ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου αυτού, µ̟ορεί το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε̟ιχείρησης, να δηλώσει εγγράφως ̟ρος τον υ̟άλληλο, ̟ου υ̟έβαλε 

̟αραίτηση, ότι αναβάλει την α̟οδοχή της µέχρι ένα µήνα για λόγους υ̟ηρεσιακής ανάγκης και 

µέχρι τρεις µήνες σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο εργαζόµενος έχει διαχείριση ή αν ̟ιθανολογείται έναρξη 

̟οινικής ή ̟ειθαρχικής δίκης ε̟’ αυτού. 
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3. Η ̟αραίτηση θεωρείται ότι έγινε αυτοδίκαια δεκτή, µετά την ̟άροδο ενός µηνός α̟ό την 

υ̟οβολή της και στις ̟ερι̟τώσεις της ̟αραγράφου 2 του άρθρου αυτού, µετά την ̟άροδο των 

̟ροβλε̟όµενων ̟ροθεσµιών. Ο εργαζόµενος µ̟ορεί να ανακαλέσει την ̟αραίτηση του µέχρι την 

α̟οδοχή της. 

4. Η ̟αραίτηση θεωρείται ότι δεν υ̟οβλήθηκε, εάν κατά την υ̟οβολή της εκκρεµούσε ̟οινική δίκη 

σε βαθµό κακουργήµατος ή ̟ληµµελήµατος, ̟ειθαρχική δίωξη ή ̟οινική δίκη ή η ̟ειθαρχική 

δίωξη άρχισε ̟ριν α̟ό την α̟οδοχή της. 

ΑΡΘΡΟ 18 

Α̟όλυση ̟ροσω̟ικού  

1. Το ̟ροσω̟ικό της Ε̟ιχείρησης α̟ολύεται µε α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  για τους 

̟αρακάτω αναφερόµενους λόγους: 

• Λόγω καταδίκης µε δικαστική α̟όφαση για κακούργηµα ή για ̟ληµµέληµα (κλο̟ή, 

υ̟εξαίρεση, α̟άτη, εκβίαση, ̟λαστογραφία, α̟ιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, 

̟αράβαση καθήκοντος, διακίνηση και εµ̟ορία ναρκωτικών ή για έγκληµα κατά ηθών ή 

σχετικά µε το νόµισµα).   

• Λόγω αδυναµίας συνέχισης της εργασιακής σχέσης σε ̟ερι̟τώσεις σοβαρού ̟αρα̟τώµατος 

εργαζόµενου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ̟ερί των ̟ειθαρχικών αδικηµάτων, στον ̟αρόντα 

κανονισµό. 

• Λόγω µείωσης του ̟ροσω̟ικού της Ε̟ιχείρησης, ̟ου ε̟ιβάλλεται α̟ό οικονοµοτεχνικούς ή 

άλλους σοβαρούς λόγους. Οι ̟ρος α̟όλυση εργαζόµενοι καθορίζονται µε α̟όφαση του ∆.Σ. 

της Ε̟ιχείρησης, το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να λάβει υ̟όψη κατά σειρά ̟ροτεραιότητας τα ̟αρακάτω 

στοιχεία: 

� Τη συµ̟λήρωση των ̟ροϋ̟οθέσεων συνταξιοδότησης κατά τον χρόνο α̟όλυσης 

� Τη µειωµένη α̟όδοση 

� Το µέγεθος των οικογενειακών αναγκών 

ΑΡΘΡΟ 19 

Εργασία εκ ̟εριτρο̟ής 

Η Ε̟ιχείρηση έχει το δικαίωµα να συµφωνήσει µε όλους ή ορισµένους α̟ό τους µισθωτούς της κατά 

την ̟ρόσληψη ή µεταγενέστερα εργασία εκ ̟εριτρο̟ής. Η ̟αρα̟άνω συµφωνία ̟ρέ̟ει να γίνει 

έγγραφα, διαφορετικά δεν ισχύει. 
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Στη συµφωνία αυτή ̟ρέ̟ει να ορίζονται οι ηµέρες ή οι ώρες ̟ου θα εργάζονται οι εργαζόµενοι, ̟ου 

µετέχουν στην εκ ̟εριτρο̟ής εργασία, οι αµοιβές κ.λ.̟. Κατά τα λοι̟ά ισχύουν οι διατάξεις της 

εργατικής νοµοθεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 20 

∆ιαθεσιµότητα 

Η Ε̟ιχείρηση, σύµφωνα µε την κείµενη εργατική νοµοθεσία, µ̟ορεί σε ̟ερί̟τωση ̟εριορισµού της 

οικονοµικής της δραστηριότητας αντί της καταγγελίας της σύµβασης εργασίας να θέσει το ̟ροσω̟ικό 

της σε διαθεσιµότητα ̟ου δεν µ̟ορεί να υ̟ερβεί σε σύνολο τους τρεις µήνες για κάθε χρόνο. Όσον 

αφορά τις α̟οδοχές, κατά το χρόνο διαθεσιµότητας, την ανάκληση, την άδεια και την ̟ροσµέτρηση 

του χρόνου διαθεσιµότητας ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 21 

Λύση συµβάσεων ορισµένου χρόνου 

Η λύση της εργασιακής σχέσης του ̟ροσω̟ικού, ̟ου συνδέεται µε την Ε̟ιχείρηση µε συµβάσεις 

εργασίας ορισµένου χρόνου γίνεται αυτοδίκαια µε τη λήξη του ̟ροβλε̟όµενου στη σύµβαση χρόνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΑΡΘΡΟ 22 

Χρόνος και Τό̟ος Εργασίας 

1. Το ̟ροσω̟ικό της Ε̟ιχείρησης υ̟οχρεούται να ̟αρέχει τις υ̟ηρεσίες του στην έδρα της 

Ε̟ιχείρησης ή ο̟ουδή̟οτε υ̟άρχουν γραφεία της. 

2. Η διάρκεια της ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας εργασίας του ̟ροσω̟ικού καθορίζεται µε α̟όφαση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  και ̟ρέ̟ει να είναι σύµφωνη µε την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία. 

3. Η Ε̟ιχείρηση ακολουθεί το σύστηµα της ̟ενθήµερης εβδοµαδιαίας α̟ασχόλησης όλων των 

εργαζοµένων της. Οι ώρες εργασίας αυτών είναι οι α̟ό τον νόµο ̟ροβλε̟όµενες και σύµφωνες 

µε τις θεωρηµένες α̟ό την αρµόδια Ε̟ιθεώρηση Εργασίας καταστάσεις ̟ροσω̟ικού και ωρών 

εργασίας. Ε̟εξηγηµατικά αναφέρεται ότι το συµβατικό ωράριο εβδοµαδιαίας α̟ασχόλησης των 

µισθωτών είναι σαράντα (40) ώρες. 

4. Με α̟όφαση του ∆ιευθυντή της Ε̟ιχείρησης, µ̟ορεί να ορίζονται οι ̟ερι̟τώσεις α̟ασχόλησης 

̟ροσω̟ικού κατά το Σάββατο ή την Κυριακή τηρούµενων ̟άντοτε των διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας, εφόσον αυτό ε̟ιβάλλεται, λόγω ειδικών αναγκών. Στους τυχόν α̟ασχολούµενους 

κατά το Σάββατο ή την Κυριακή, κατά ̟ερί̟τωση, ̟αρέχεται υ̟οχρεωτικά ανα̟ληρωµατική 

ηµέρα ανά̟αυσης, ̟ου ορίζεται κατό̟ιν συµφωνίας Ε̟ιχείρησης και εργαζόµενου. 

5. Ηµέρες αργίας και ηµιαργίας ορίζονται: 

• Ηµέρες αργίας: Η ̟ρώτη του έτους, τα Θεοφάνια, η Καθαρά ∆ευτέρα, η 25η Μαρτίου, η 

Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, η ∆ευτέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, η εορτή του 

Αγίου Πνεύµατος (∆ευτέρα της Πεντηκοστής), η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, η ̟ρώτη 

και δεύτερη ηµέρα των Χριστουγέννων και όλες οι Κυριακές. 

• Ηµέρες ηµιαργίας: Η ̟αραµονή των Χριστουγέννων, του νέου έτους και η Μεγάλη Πέµ̟τη. 

Κατά τις ηµιαργίες η εργασία διακό̟τεται την 13η ώρα. 

6. Το Σάββατο δεν θεωρείται ως ηµέρα αργίας (εξαιρέσιµη) και δεν καταβάλλονται στους 

α̟ασχολούµενους την ηµέρα αυτή οι ̟ροσαυξήσεις, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τη νοµοθεσία για 

α̟ασχόληση σε ηµέρα αργίας. 

7. Στον ̟εριορισµό των νόµιµων ωραρίων εργασίας δεν υ̟άγονται ο ∆ιευθυντής και οι Υ̟εύθυνοι 

διοικητικών ενοτήτων, οι ο̟οίοι κατέχουν θέσεις εµ̟ιστοσύνης και ασκούν γενικότερη διεύθυνση 

και ε̟ο̟τεία. Ο̟ωσδή̟οτε και τα ̟ρόσω̟α αυτά δικαιούνται κανονικώς την ετήσια άδεια του 

Α.Ν. 539/45 και τα ε̟ιδόµατα άδειας και εορτών, ό̟ως και το λοι̟ό ̟ροσω̟ικό. 
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8. Α̟ό 15/9 έως 15/11 κάθε έτους, ή εάν άλλως ορίζεται α̟ό τις σχετικές διατάξεις, κατάσταση, ̟ου 

̟εριλαµβάνει όλο το ̟ροσω̟ικό της Ε̟ιχείρησης µε τις καταβαλλόµενες α̟οδοχές, καθώς και το 

ωράριο εργασίας, υ̟οβάλλεται για θεώρηση στην Ε̟ιθεώρηση Εργασίας. Μετά τη θεώρηση 

αναρτάται σε εµφανές µέρος του τό̟ου εργασίας. 

ΑΡΘΡΟ 23 

Υ̟ερωριακή Α̟ασχόληση 

1. Ε̟ιτρέ̟εται η α̟ασχόληση του ̟ροσω̟ικού, ̟έραν του συµβατικού ωραρίου και µέχρι την 

συµ̟λήρωση του νόµιµου αριθµού ωρών (υ̟ερεργασία), για την αντιµετώ̟ιση ε̟ειγουσών η 

έκτακτων αναγκών, µε εφαρµογή των διατάξεων της Εργατικής Νοµοθεσίας. Ο εργαζόµενος 

οφείλει να αντα̟οκριθεί, εκτός εάν η άρνησή του είναι αντικειµενικά δικαιολογηµένη, σύµφωνα 

µε την καλή ̟ίστη. Η υ̟ερωριακή α̟ασχόληση εγκρίνεται α̟ό τον ∆ιευθυντή. 

2. Για την ̟ρόσθετη αυτή εργασία ο εργαζόµενος, έχει δικαίωµα συµ̟ληρωµατικής αµοιβής, το 

ύψος και οι ̟ροϋ̟οθέσεις καταβολής της ο̟οίας καθορίζονται α̟ό την ισχύουσα εργατική 

νοµοθεσία ή α̟ό σχετικές α̟οφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της Ε̟ιχείρησης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΑΜΟΙΒΕΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 24 

Α̟οδοχές Προσω̟ικού 

1. Η Ε̟ιχείρηση εφαρµόζει µισθολογικό σύστηµα, οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις του ο̟οίου 

̟εριλαµβάνονται σε Ε̟ιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, ̟ου υ̟ογράφεται µεταξύ των 

εκ̟ροσώ̟ων του Σωµατείου των εργαζοµένων στην Ε̟ιχείρηση και της ∆ιοίκησης. Η σύναψη ή 

η καταγγελία της Σύµβασης ακολουθεί τις κατά το νόµο διατάξεις. Σε ̟ερί̟τωση µη εφαρµογής 

ίδιου µισθολογικού συστήµατος, οι µηνιαίες α̟οδοχές ̟εριλαµβάνουν τουλάχιστον τις 

κατώτερες κατά το νόµο ή τις συλλογικές συµβάσεις, καθώς και τα κατά νόµο ̟αρεχόµενα 

ε̟ιδόµατα. 

2. Οι ̟άσης φύσεως α̟οδοχές του ̟ροσω̟ικού της Ε̟ιχείρησης καταβάλλονται δεδουλευµένες για 

χρονικά διαστήµατα διάρκειας ενός µήνα, την ̟ρώτη µέρα κάθε ε̟όµενου µήνα. Με α̟όφαση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µ̟ορεί να καταβάλλονται ̟ροκαταβολές α̟οδοχών εφόσον δεν 

ξε̟ερνούν τις α̟οδοχές δύο (2) µηνών.  

3. Οι α̟οδοχές, τις ο̟οίες δικαιούται το ̟ροσω̟ικό, οφείλονται α̟ό την ηµέρα ̟ου αναλαµβάνει 

εργασία. 
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4. Σε ̟ερί̟τωση µη ̟αροχής εργασίας α̟ό µέρους του εργαζόµενου α̟ό υ̟αιτιότητα του, δεν 

οφείλονται α̟οδοχές. Ε̟ί µερικής ̟αροχής εργασίας (µειωµένο ωράριο) οφείλονται α̟οδοχές 

αναλόγως µειωµένες.  

5.  Η ̟ροηγούµενη ̟αράγραφος δεν ισχύει σε ̟ερί̟τωση ασθένειας του εργαζόµενου, ̟ου 

δια̟ιστώνεται αρµοδίως, ο̟ότε αυτός δικαιούται τις α̟οδοχές τις ̟ροβλε̟όµενες α̟ό τα άρθρα 

657-658 του Aστικού Κώδικα και τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας ̟ερί ασθένειας 

εργαζοµένων. Ακόµα η ̟ροηγούµενη ̟αράγραφος δεν ισχύει και στις ̟ερι̟τώσεις των 

υ̟οχρεωτικών αργιών (Κεφάλαιο 4, άρθρο 1 ̟αρ. 9), ο̟ότε στο ̟ροσω̟ικό οφείλονται α̟οδοχές 

αναλόγως αν α̟ασχολήθηκε ή όχι, ό̟ως εκάστοτε η εργατική νοµοθεσία ορίζει. 

6. Ο εργαζόµενος διατηρεί την αξίωση του για το µισθό, αν µετά δεκαήµερη τουλάχιστον ̟αροχή 

εργασίας στην Ε̟ιχείρηση, εµ̟οδίζεται να εργαστεί α̟ό σ̟ουδαίο λόγο, ̟ου δεν οφείλεται σε 

υ̟αιτιότητά του (ασθένεια βραχείας διάρκειας, τραυµατισµός, στράτευση ως εφέδρου, 

α̟οκλεισµός α̟ό ανώτερη βία, κ.α.). 

Η Ε̟ιχείρηση έχει το δικαίωµα να εκ̟έσει α̟ό το µισθό, ̟ου θα καταβάλει στον εργαζόµενο, τα 

̟οσά ̟ου καταβλήθηκαν στον εργαζόµενο α̟ό ασφάλιση υ̟οχρεωτική κατά το νόµο. 

Το χρονικό διάστηµα κατά το ο̟οίο διατηρείται η αξίωση για το µισθό, δεν µ̟ορεί να υ̟ερβεί 

τον ένα µήνα, αν το εµ̟όδιο εµφανίστηκε ένα τουλάχιστον έτος µετά την έναρξη της σύµβασης, 

και το µισό µήνα σε κάθε άλλη ̟ερί̟τωση. 

Η αξίωση για το διάστηµα αυτό υ̟άρχει και αν ακόµη η Ε̟ιχείρηση, κατάγγειλε την µίσθωση, 

ε̟ειδή είχε τέτοιο δικαίωµα εξαιτίας του εµ̟οδίου. 

ΑΡΘΡΟ 25 

Κρατήσεις Α̟οδοχών 

1. Κρατήσεις ε̟ί των α̟οδοχών του ̟ροσω̟ικού ε̟ιτρέ̟ονται µόνο: 

• Στις ̟ροκαταβολές, ̟ου καταβάλει η Ε̟ιχείρηση έναντι α̟οδοχών. 

• Στα ̟ρόστιµα, ̟ου ε̟ιβάλλονται βάσει του ̟αρόντος Κανονισµού. 

• Για τις νόµιµες κρατήσεις κατά τις οικείες διατάξεις (φόροι και χαρτόσηµο υ̟έρ του ∆ηµοσίου, 

εισφορές υ̟έρ ασφαλιστικών οργανισµών, κ.α.). 

• Για την εξόφληση οικονοµικών υ̟οχρεώσεων των εργαζοµένων ̟ρος την Ε̟ιχείρηση (δάνεια, 

κ.α.). 

• Α̟ό άλλη αιτία, µόνον ό̟ως ο νόµος ορίζει. 

2. Μισθοί και γενικά κάθε είδος καταβολών, ̟ου γίνονται στον εργαζόµενο α̟ό λάθος, θεωρούνται 

σαν ̟ροκαταβολή και ̟αρακρατούνται α̟ό τις καταβολές των ε̟όµενων µισθών. Ζηµιές ̟ου 
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̟ροκαλούνται α̟ό τον εργαζόµενο σε εξο̟λισµό, υλικά, εγκαταστάσεις και άλλα ̟εριουσιακά 

στοιχεία της Ε̟ιχείρησης, ̟αρακρατούνται α̟ό τις α̟οδοχές του, αν η ζηµία κατά το νόµο 

καταλογίζεται στον εργαζόµενο. Ο καταλογισµός γίνεται µε α̟όφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου . 

ΑΡΘΡΟ 26 

Προκαταβολές 

1. Στην ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία οι α̟οδοχές καταβάλλονται µόνο στο τέλος κάθε µήνα, ή σε 

κάθε άλλη ̟ερί̟τωση είναι δυνατή η χορήγηση ̟ροκαταβολών κατά την κρίση του ∆ιευθυντή, 

ύστερα α̟ό αίτηση του ενδιαφερόµενου. Η ̟ροκαταβολή δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει α̟οδοχές 

δύο (2) µηνών. Το ̟οσό αυτό θα συµψηφίζεται µετά α̟ό ένα (1) έτος ή έξι (6) µήνες και α̟ό 

µισθούς δώδεκα (12) ή έξι (6) µηνών. Η ̟ροκαταβολή αυτή δύναται να ζητηθεί µία φορά κάθε 

τρία χρόνια. 

2. Αν για ο̟οιαδή̟οτε αιτία λυθεί η υ̟αλληλική σχέση, το υ̟όλοι̟ο της ̟ροκαταβολής ̟ου οφείλει 

ο εργαζόµενος, ̟ρέ̟ει να ε̟ιστραφεί αµέσως. Σε ̟ερί̟τωση, ̟ου ο οφειλέτης εργαζόµενος 

δικαιούται ο̟οιαδή̟οτε χρηµατική ̟αροχή α̟ό τη Ε̟ιχείρηση, αυτή συµψηφίζεται στην οφειλή 

της ̟ροκαταβολής. 

ΑΡΘΡΟ 27 

Εκχώρηση Α̟οδοχών 

Εκχώρηση του δικαιώµατος α̟ολήψεων µισθών και ηµεροµισθίων ̟ρος τρίτους ε̟ιτρέ̟εται µόνο 

στις ̟ερι̟τώσεις, ̟ου ορίζει ο νόµος και µόνο µετά α̟ό έγκριση της Ε̟ιχείρησης. 

ΑΡΘΡΟ 28 

Έκτακτες Α̟οδοχές – Ε̟ιδόµατα 

Η Ε̟ιχείρηση δύναται, µε την ε̟ιφύλαξη των όρων του ε̟όµενου άρθρου, να χορηγεί ̟ρόσθετες 

αµοιβές σε όλους τους εργαζόµενους, σε οµάδες εργαζόµενων ή και σε µεµονωµένους εργαζόµενους, 

µε σκο̟ό την υ̟οκίνηση για βελτίωση ή αύξηση της συνολικής α̟όδοσης της Ε̟ιχείρησης. 

Η Ε̟ιχείρηση καθορίζει τις µορφές, το είδος και το ύψος των ̟ρόσθετων αµοιβών ̟ου τυχόν θα 

χορηγήσει, καθώς και τους σχετικούς όρους, τις διαδικασίες και τα κριτήρια τα ο̟οία 

γνωστο̟οιούνται έγκαιρα σε όλο το ̟ροσω̟ικό. 

Η Ε̟ιχείρηση χορηγεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις Σ.Σ.Ε. ε̟ιδόµατα ̟ολυετίας, 

γάµου, τέκνων διαχειριστικών λαθών, ε̟ιστηµονικά ε̟ιδόµατα κ.λ.̟. Η χορήγηση όλων των 

̟αρα̟άνω ε̟ιδοµάτων, γίνεται εφόσον έχουν κατατεθεί τα αντίστοιχα δικαιολογητικά α̟ό τον 

εργαζόµενο στην Ε̟ιχείρηση. 

Την ευθύνη για την ̟ιστή τήρηση φέρει η αρµόδια υ̟ηρεσία της Ε̟ιχείρησης.   
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ΑΡΘΡΟ 29 

Μισθολογικό Σύστηµα – Σύστηµα αξιολόγησης 

Η Ε̟ιχείρηση εφαρµόζει µισθολογικό σύστηµα, οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις του ο̟οίου 

̟εριλαµβάνονται σε Σύµβαση Εργασίας, η ο̟οία ακολουθεί την ̟ροβλε̟όµενη ΣΣΕ, ̟ου 

υ̟ογράφεται µεταξύ των εκ̟ροσώ̟ων του Σωµατείου των Εργαζοµένων στην Ε̟ιχείρηση και της 

∆ιοίκησης της Ε̟ιχείρησης.  

Σύµφωνα µε το νόµο για τις συλλογικές δια̟ραγµατεύσεις, εάν δεν υ̟άρχει σωµατείο, η διαβούλευση 

γίνεται µε το σύνολο των εργαζοµένων ή εκ̟ροσώ̟ους ̟ου εκλέγουν αυτοί. 

Η σύναψη ή η καταγγελία της Συλλογικής Σύµβασης ακολουθεί τις κατά το νόµο διατάξεις. 

Σε κάθε ̟άντως ̟ερί̟τωση στις µηνιαίες α̟οδοχές ̟εριλαµβάνονται τουλάχιστον οι κατώτερες κατά 

το νόµο ή τις συλλογικές συµβάσεις αµοιβές, καθώς και τα κατά το νόµο ̟αρεχόµενα ε̟ιδόµατα. 

Η Ε̟ιχείρηση είναι δυνατόν να εφαρµόσει σύστηµα αξιολόγησης της α̟όδοσης των εργαζοµένων 

ατοµικά ή κατά τµήµατα. 

Η εφαρµογή του συστήµατος αυτού γίνεται τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη σχετική α̟όφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου , ̟ου λαµβάνεται µετά α̟ό γνώµη των εργαζοµένων. 

Με βάση την αξιολόγηση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µ̟ορεί να εισάγει σύστηµα ε̟ιβράβευσης της 

α̟όδοσης των εργαζοµένων, η ο̟οία µ̟ορεί να εκφραστεί ως : 

• Α̟ονοµή ειδικού ε̟αίνου, βραβείου, εύφηµης µνείας στους εργαζόµενους, ̟ου διακρίνονται 

ό̟ως ορίζεται στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο. 

• Άδεια µε ̟λήρεις α̟οδοχές για τους εργαζόµενους, ̟ου ε̟ιδεικνύουν εξαιρετικό ζήλο και 

ιδιαίτερη κλίση και αντίληψη στην εργασία τους. 

• Χορήγηση εφά̟αξ χρηµατικού δώρου στους εργαζόµενους, ̟ου υ̟οδεικνύουν τρό̟ους αύξησης ή 

τελειο̟οίησης της ̟αραγωγής. 

• Χορήγηση χρηµατικής αµοιβής (ε̟ίδοµα ̟αραγωγικότητας) µε βάση την αξιολόγηση των 

εργαζοµένων, ̟ου ε̟ιτυγχάνουν υ̟έρβαση της θεωρούµενης και γνωστής εκ των ̟ροτέρων ως 

κανονικής α̟όδοσης, χωρίς χειροτέρευση της ̟οιότητας, ό̟ως ορίζεται στη Συλλογική Σύµβαση 

Εργασίας. 

Η Ε̟ιχείρηση υ̟οχρεούται να τηρεί το υ̟ό του νόµου ορισµένο βιβλίο, στο ο̟οίο αναγράφονται 

κατά χρονολογική σειρά τα ονόµατα των εργαζοµένων στους ο̟οίους χορηγήθηκαν αµοιβές, 

σύµφωνα µε τον ̟αρόντα Κανονισµό, ο λόγος και ο χρόνος χορήγησης. 
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ΑΡΘΡΟ 30 

Μετακινήσεις – Α̟οζηµιώσεις εκτός έδρας 

1. Οι λε̟τοµέρειες για τις µετακινήσεις των εργαζοµένων ̟ροσδιορίζονται αναλυτικά σε σχετική 

α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο α̟όφαση ̟ερί µετακινήσεων. 

2. Οι µετακινήσεις, ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται κατ’ εφαρµογή της α̟όφασης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου  εγκρίνονται α̟ό τον ∆ιευθυντή. 

3. Σε κάθε εγκεκριµένη µετακίνηση οφείλεται να αναφέρεται η αιτία χορήγησης της άδειας και η 

χρονική διάρκεια η χρήση ή όχι των οχηµάτων της Ε̟ιχείρησης α̟ό τους εργαζόµενους. 

4. Στους µετακινούµενους µε εντολή της Ε̟ιχείρησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, 

καταβάλλονται έξοδα µετακίνησης και διαµονής, καθώς και α̟οζηµιώσεις εκτός έδρας. 

ΑΡΘΡΟ 31 

∆ιαφορές Α̟οδοχών 

Ο εργαζόµενος οφείλει να αναφέρει στην αρµόδια υ̟ηρεσία της Ε̟ιχείρησης κάθε διαφορά µεταξύ 

των α̟οδοχών, ε̟ιδοµάτων κ.λ.̟., ̟ου οφείλονται και αυτών ̟ου ̟ράγµατι του καταβλήθηκαν το 

αργότερο µέσα σε δύο εργάσιµες ηµέρες α̟ό την ηµέρα ̟ληρωµής. Αλλιώς η διαφορά τακτο̟οιείται 

µε τη µισθοδοσία του ε̟όµενου µήνα. 

Κάθε ̟οσό το ο̟οίο αχρεωστήτως καταβλήθηκε α̟ό λάθος ή α̟ό υ̟έρβαση των οφειλοµένων, 

θεωρείται ως ̟ροκαταβολή και συµψηφίζεται σε δόσεις, αφού ληφθεί ̟ρόνοια, ώστε η ε̟ιστροφή του 

̟οσού να µην θέτει σε κίνδυνο την αναγκαία διατροφή του ίδιου ή της οικογενείας του. 

Η διαφορά στις α̟οδοχές, ̟ου ̟ροκύ̟τει λόγω αλλαγής θέσης, κατάργησης ε̟ιδόµατος ή για άλλο 

λόγο, κρατείται ως ̟ροσω̟ική διαφορά µεταξύ του εργαζόµενου και της Ε̟ιχείρησης και 

συµψηφίζεται σε µελλοντική αύξηση ή α̟οζηµίωση ή άλλη ̟αροχή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

Α∆ΕΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 32 

Άδειες 

Οι άδειες α̟ουσίας, οι ο̟οίες ̟αρέχονται στο ̟ροσω̟ικό της Ε̟ιχείρησης διακρίνονται σε: 

• Κανονικές άδειες µε α̟οδοχές 

• Ειδικές άδειες µε α̟οδοχές 

• Έκτακτες άδειες χωρίς α̟οδοχές 

• Εκ̟αιδευτικές άδειες 
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• Άδειες λόγω ασθένειας 

ΑΡΘΡΟ 33 

Κανονικές άδειες µε α̟οδοχές 

Το ̟ροσω̟ικό της Ε̟ιχείρησης, ̟ου έχει συµ̟ληρώσει συνεχή α̟ασχόληση δώδεκα µηνών σ’ αυτήν, 

δικαιούται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία κάθε ηµερολογιακό έτος κανονική άδεια µε 

α̟οδοχές και ε̟ίδοµα άδειας. 

Η άδεια είναι δικαίωµα του εργαζόµενου, α̟ό το ο̟οίο δεν ε̟ιτρέ̟εται ̟αραίτηση. 

Η άσκηση του δικαιώµατος της κανονικής άδειας, η χορήγηση των αδειών και ιδιαίτερα η σειρά 

χορήγησης και ο χρόνος έναρξης αυτών, ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις ανάγκες της Ε̟ιχείρησης, 

λαµβανοµένων υ̟όψη των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας. 

Είναι υ̟οχρεωτική η χορήγηση για την Ε̟ιχείρηση και η χρήση για κάθε δικαιούµενο εργαζόµενο 

της κανονικής άδειας µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του έτους κατά το ο̟οίο δικαιούται να την λάβει, 

έστω και αν αυτός δεν υ̟έβαλε σχετικό αίτηµα. 

Ο εργαζόµενος, ̟ου διακό̟τει την άδειά του, µ̟ορεί να τη συνεχίσει µετά α̟ό  νέα έγκριση της 

∆ιοίκησης. 

Η αίτηση για χορήγηση κανονικής άδειας υ̟οβάλλεται σαράντα (40) τουλάχιστον ηµέρες ̟ριν α̟ό 

την αιτούµενη έναρξη της και γνωστο̟οιείται α̟ό την ∆ιοίκηση στον εργαζόµενο είκοσι (20) 

τουλάχιστον ηµέρες ̟ριν την έναρξη αυτής. 

Με α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της Ε̟ιχείρησης µ̟ορεί να χορηγηθούν οµαδικά άδειες 

στο ̟ροσω̟ικό της Ε̟ιχείρησης µε βάση στις σχετικές διατάξεις της Εργατικής Νοµοθεσίας, µετά α̟ό 

ενηµέρωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  του Σωµατείου. 

ΑΡΘΡΟ 34 

Ειδικές άδειες µε α̟οδοχές 

1. Άδεια ̟έντε (5) εργάσιµων ηµερών σε ̟ερί̟τωση γάµου µε ̟λήρεις α̟οδοχές. 

2. Οι εργαζόµενοι γονείς, δικαιούνται άδεια µέχρι τέσσερις (4) µη συνεχείς ηµέρες το χρόνο µε 

α̟οδοχές ̟έραν της κανονικής τους άδειας, για την ̟αρακολούθηση της ̟ροόδου και ε̟ίδοσης 

των ̟αιδιών τους. 

3. Για τις εργαζόµενες µητέρες η συνολική διάρκεια της άδειας τοκετού ορίζεται στους τέσσερις (4) 

µήνες συνολικά, α̟ό τους ο̟οίους οι δύο (2) χορηγούνται υ̟οχρεωτικά ̟ριν α̟ό την ̟ιθανή 

ηµεροµηνία του τοκετού και οι υ̟όλοι̟οι δύο (2) µετά τον τοκετό. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο τοκετός 

είναι ̟ρόωρος η συνολική άδεια κυήσεως και λοχείας, δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερη των 

τεσσάρων µηνών. Οι α̟οδοχές καθορίζονται σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία. 
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4. Οι εργαζόµενες µητέρες δικαιούνται, για το θηλασµό και τις αυξηµένες φροντίδες, ̟ου 

α̟αιτούνται για την ανατροφή του νεογέννητου ̟αιδιού τους για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών 

α̟ό τον τοκετό, είτε να διακό̟τουν την εργασία τους για µία (1) ώρα κάθε µέρα, είτε να 

̟ροσέρχονται αργότερα, είτε να α̟οχωρούν νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε µέρα. Ύστερα α̟ό 

συµφωνία, η µείωση του χρόνου εργασίας µ̟ορεί να ορίζεται σε δύο (2) ώρες, ε̟ί ένα χρόνο µετά 

τον τοκετό. Το µειωµένο ωράριο για την φροντίδα του ̟αιδιού θεωρείται και αµείβεται ως 

χρόνος εργασίας. 

5. Σε ̟ερί̟τωση τοκετού της συζύγου εργαζόµενου της Ε̟ιχείρησης χορηγείται σ’ αυτόν άδεια µίας 

(1) ηµέρας. 

6. Σε κάθε εργαζόµενο αιµοδότη χορηγείται άδεια µίας ηµέρας. Η άδεια αυτή χορηγείται την ηµέρα 

της αιµοδοσίας και για την δικαιολόγησή της ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίζεται σχετική βεβαίωση α̟ό το 

Νοσοκοµείο. 

7. Σε ̟ερι̟τώσεις θανάτου συγγενούς µέχρι 2ου βαθµού χορηγείται ειδική άδεια µε α̟οδοχές δύο 

εργάσιµων ηµερών. 

8. Ανά̟ηροι και άτοµα µειωµένων ικανοτήτων, εκτός α̟ό την κανονική άδεια, σύµφωνα ̟άντα µε 

τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, δικαιούνται και ειδική άδεια µε α̟οδοχές, ό̟ως αυτή 

καθορίσθηκε µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Εργασίας. Η άδεια αυτή ορίστηκε σε έξι (6) εργάσιµες 

ηµέρες (Άρθρο 1 ̟αρ. 4 του Ν. 1648/86). 

9. Η ̟ροβλε̟όµενη α̟ό τις διατάξεις των εκλογικών νόµων άδεια για την άσκηση του εκλογικού 

δικαιώµατος είναι ξεχωριστή και σε καµία ̟ερί̟τωση δεν συµψηφίζεται µε την κανονική άδεια 

µε α̟οδοχές. 

10. Στους εργαζόµενους συνδικαλιστές της Ε̟ιχείρησης χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες µε 

α̟οδοχές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6, του Ν. 224/94 και του άρθρου 17 του Ν. 

1264/82. 

 

ΑΡΘΡΟ 35 

Άδειες χωρίς α̟οδοχές 

1. Σε έκτακτες ̟ερι̟τώσεις µ̟ορεί η Ε̟ιχείρηση να χορηγεί άδειες χωρίς α̟οδοχές καθ’ υ̟έρβαση 

των κανονικών αδειών, για ορισµένο χρονικό διάστηµα και µόνο µετά α̟ό γρα̟τή αίτηση του 

εργαζόµενου. 

2. Είναι δυνατή η χορήγηση άδειας α̟ουσίας χωρίς α̟οδοχές για ασθένεια εξαρτηµένων µελών της 

οικογένειας, ό̟ως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 1483/84, µέχρι έξι (6) εργάσιµων ηµερών. 
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3. Οι εργαζόµενοι γονείς στην Ε̟ιχείρηση δικαιούνται, µέχρι το ̟αιδί να συµ̟ληρώσει την ηλικία 

των 2,5 ετών, άδεια χωρίς α̟οδοχές διάρκειας µέχρι τριών (3) µηνών. Η άδεια ̟αρέχεται στους 

δικαιούχους σύµφωνα µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις του νόµου. 

4. Οι εργαζόµενοι γονείς δικαιούνται άδεια χωρίς α̟οδοχές µέχρι και ένα χρόνο, εφ’ όσον έχουν 

̟αιδιά ̟ου ̟αρουσιάζουν σωµατική ή ̟νευµατική ανα̟ηρία, δια̟ιστωµένη α̟ό την 

υγειονοµική ε̟ιτρο̟ή του ΙΚΑ. Κατά τη διάρκεια της ̟αρα̟άνω άδειας όλες οι ασφαλιστικές 

εισφορές καλύ̟τονται α̟ό τον εργοδότη. 

5. Στους εργαζόµενους φοιτητές ή σ̟ουδαστές είναι δυνατόν να χορηγηθεί άδεια µίας (1) 

εβδοµάδας χωρίς α̟οδοχές κατά την ̟ερίοδο των εξετάσεων. 

6. Ο ∆ιευθυντής µ̟ορεί να χορηγήσει άδειες χωρίς α̟οδοχές διάρκειας µέχρι τριάντα (30) ηµερών 

για σοβαρούς λόγους. Άδειες χωρίς α̟οδοχές ̟έραν των τριάντα (30) ηµερών χορηγεί το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά α̟ό εισήγηση του ∆ιευθυντή. 

7. Ολιγόωρες άδειες α̟ουσίας, κατά τη διάρκεια της εργασίας, µ̟ορεί να χορηγήσει ο Υ̟εύθυνος 

του Τοµέα ̟ου ανήκει ο εργαζόµενος, για σοβαρούς λόγους κατά την κρίση του (κλήση του 

εργαζόµενου ως µάρτυρα σε ∆ικαστήριο, έκτακτη εισαγωγή συγγενούς Α’ βαθµού σε νοσοκοµείο 

κ.α.). 

8. Για να χορηγηθεί άδεια άνευ α̟οδοχών στον εργαζόµενο, ̟ρέ̟ει ̟ροηγουµένως να έχει ε̟έλθει 

κοινή συµφωνία µεταξύ αυτού και της Ε̟ιχείρησης. 

ΑΡΘΡΟ 36 

Εκ̟αιδευτικές άδειες 

1. Στους εργαζόµενους της Ε̟ιχείρησης, µετά α̟ό σχετική αίτηση του εργαζόµενου και εισήγηση 

του ∆ιευθυντή, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας µε α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε ή 

χωρίς α̟οδοχές για εκ̟αίδευση στο εξωτερικό ή εσωτερικό. Η διάρκεια της εκ̟αιδευτικής άδειας 

δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερη α̟ό την κανονική διάρκεια των σ̟ουδών. Στην α̟όφαση 

καθορίζονται οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις χορήγησης των εκ̟αιδευτικών αδειών στο ̟ροσω̟ικό. 

Μετά την λήξη της εκ̟αιδευτικής άδειας µε α̟οδοχές, ο εργαζόµενος υ̟οχρεούται να ̟αραµείνει 

στην Ε̟ιχείρηση για ̟έντε (5) τουλάχιστον χρόνια, διαφορετικά υ̟οχρεούται να καταβάλλει 

στην Ε̟ιχείρηση µε τον αναλογούντα νόµιµο τόκο α̟ό την έναρξη είσ̟ραξης των χρηµάτων, 

όσα ̟ληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκ̟αιδευτικής του άδειας. 

Εάν οι σ̟ουδές του εργαζόµενου δεν είναι ε̟ιτυχείς, η Ε̟ιχείρηση έχει το δικαίωµα µε α̟όφαση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  να ανακαλέσει την εκ̟αιδευτική άδεια και να α̟αιτήσει το ̟οσό, 

̟ου δα̟άνησε σε µισθούς κατά το διάστηµα των σ̟ουδών. 
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Μετά τη λήξη της εκ̟αιδευτικής άδειας χωρίς α̟οδοχές, ο εργαζόµενος υ̟οχρεούται να 

̟αραµείνει στην Ε̟ιχείρηση για χρόνο ίσο µε το χρόνο, της εκ̟αιδευτικής άδειας, διαφορετικά 

να καταβάλλει α̟οζηµίωση ίση ̟ρος τις α̟οδοχές του µισού χρόνου κατά τον ο̟οίο ο 

εργαζόµενος είχε υ̟οχρέωση να ̟αραµείνει. 

2. Εργαζόµενοι της Ε̟ιχείρησης, ̟ου είναι µαθητές ή σ̟ουδαστές ή φοιτητές εκ̟αιδευτικών 

µονάδων ο̟οιουδή̟οτε τύ̟ου και ο̟οιασδή̟οτε βαθµίδας του ∆ηµοσίου ή ε̟ο̟τευοµένων α̟ό 

το ∆ηµόσιο µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο, δικαιούται κάθε χρόνο, ̟ρόσθετη άδεια είκοσι (20) ηµερών 

συνεχών ή διακεκοµµένων (α̟όφαση 2067005/7003/0022/94 των Υ̟ουργείων Εργασίας και 

Οικονοµικών) µε α̟οδοχές για τη συµµετοχή τους στις εξετάσεις. 

Η άδεια χορηγείται για φοίτηση µέχρι έξι (6) χρόνια για την α̟όκτηση του ̟τυχίου και ε̟ί ̟λέον 

µέχρι τρία (2) χρόνια για µετα̟τυχιακές σ̟ουδές. 

Οι διατάξεις της ̟αραγράφου αυτής, έχουν εφαρµογή σε ̟ερι̟τώσεις εξετάσεων για την 

α̟όκτηση δεύτερου ̟τυχίου της ίδιας εκ̟αιδευτικής βαθµίδας, µόνο κατό̟ιν κοινής συµφωνίας 

της Ε̟ιχείρησης µε τον εργαζόµενο. 

3. Σε εργαζοµένους της Ε̟ιχείρησης, οι ο̟οίοι µετέχουν σε διαγωνισµούς, είτε για τη λήψη 

υ̟οτροφίας είτε για την ε̟ιλογή τους για φοίτηση σε κύκλους µετα̟τυχιακών σ̟ουδών, 

χορηγείται άδεια α̟ουσίας µε ̟λήρεις α̟οδοχές και για χρόνο ίσο ̟ρος το χρόνο διάρκειας του 

διαγωνισµού, συµ̟εριλαµβανοµένων των τυχόν α̟αιτούµενων ηµερών µετάβασης στον τό̟ο 

διεξαγωγής του διαγωνισµού και ε̟ιστροφής στην έδρα της Ε̟ιχείρησης. 

Η ̟αρα̟άνω άδεια δεν µ̟ορεί να υ̟ερβεί συνολικά τις ε̟τά (7) εργάσιµες ηµέρες και χορηγείται 

̟έραν της κατά τις διατάξεις του ̟αρόντος χορηγούµενης κανονικής άδειας. 

ΑΡΘΡΟ 37 

Άδειες λόγω ασθένειας 

1. Τα σχετικά θέµατα µε την α̟ουσία των εργαζόµενων α̟ό την εργασία τους, λόγω ασθένειας, 

ρυθµίζονται α̟ό τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. 

2. Οι εργαζόµενοι της Ε̟ιχείρησης οφείλουν σε ̟ερί̟τωση ασθένειας τους να τηρούν την ακόλουθη 

διαδικασία. 

• Να ενηµερώνουν αυθηµερόν και ̟άντως χωρίς υ̟αίτια καθυστέρηση τον υ̟εύθυνο του 

αντίστοιχου τµήµατος, ο ο̟οίος είναι υ̟εύθυνος να ενηµερώσει στη συνέχεια τον Υ̟εύθυνο 

της ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών. 

• Μετά το ̟έρας της ασθένειας του εργαζοµένου και µε την ε̟ιστροφή του στην εργασία, να 

̟ροσκοµίζουν στο Λογιστήριο τα δικαιολογητικά στοιχεία ̟ου χορήγησε ο αρµόδιος 
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ασφαλιστικός φορέας ή εάν αυτό δεν καθίσταται δυνατό, δικαιολογητικά α̟ό νοσοκοµείο ή 

ιδιώτη γιατρό βάση των ο̟οίων να ̟ιστο̟οιείται η ασθένεια του εργαζοµένου. 

• Η Ε̟ιχείρηση δεν υ̟οχρεώνεται να λάβει υ̟όψη τις γνωµατεύσεις και βεβαιώσεις ιδιωτών 

γιατρών, εκτός της ̟ερί̟τωσης εργαζοµένων, ̟ου δεν έχουν ακόµη νόµιµα ασφαλιστεί ή 

αδυνατούν α̟ό δικαιολογηµένη αιτία ή σ̟ουδαίο λόγο να ̟ροσφύγουν στις υ̟ηρεσίες του 

ασφαλιστικού οργανισµού. Η Ε̟ιχείρηση µ̟ορεί να συµβάλλεται µε ειδικό γιατρό εργασίας 

για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, καθώς και την 

̟αρακολούθηση των ασθενειών των εργαζοµένων. 

3. Σε κάθε ̟ερί̟τωση η καταβολή των α̟οδοχών στους εργαζοµένους κατά την ̟ερίοδο της 

ασθένειάς τους γίνεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, ό̟ως ορίζεται α̟ό τα άρθρα 657 και 

658 του Αστικού Κώδικα, η ο̟οία και εφαρµόζεται α̟αρέγκλιτα σε κάθε ανάλογη ̟ερί̟τωση. 

4. Στην ̟ερί̟τωση, ̟ου δεν έχει ενηµερωθεί η Ε̟ιχείρηση για την ασθένεια εργαζοµένου της και 

δεν ̟ροσκοµίσει αυτός δικαιολογητικά στοιχεία της ασθένειάς του µετά το ̟έρας αυτής (της 

ασθένειας) και µε την ε̟άνοδο του στην εργασία, θεωρείται αδικαιολογήτως α̟ών και οι 

α̟οδοχές, ̟ου αντιστοιχούν στις µέρες α̟ουσίας του, αφαιρούνται α̟ό τις µηνιαίες α̟οδοχές 

του. 

Ε̟ι̟ρόσθετα τονίζεται ότι η αδικαιολόγητη α̟ουσία των εργαζοµένων α̟ό την εργασία τους 

α̟οτελεί ̟ειθαρχικό ̟αρά̟τωµα. 

ΑΡΘΡΟ 38 

Στρατιωτική Υ̟ηρεσία 

Η Ε̟ιχείρηση υ̟οχρεούται να ̟αρέχει ̟ροστασία στους στρατευµένους µισθωτούς. 

Η Ε̟ιχείρηση υ̟οχρεούται να µη διακόψει τη σχέση εργασίας µε τον µισθωτό ̟ου στρατεύθηκε α̟ό 

της στράτευσής του µέχρι της συµ̟λήρωσης ενός έτους µετά την α̟οστράτευσή του. Ο χρόνος της 

στράτευσης θεωρείται ως χρόνος ̟ραγµατικής υ̟ηρεσίας για τον καθορισµό των α̟οδοχών του 

στρατευµένου. 

Στην ̟ερί̟τωση στράτευσης µισθωτών ως εφέδρου η Ε̟ιχείρηση υ̟οχρεούται στην καταβολή µισθού, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 657-658 Α.Κ. 

Οι ̟αρα̟άνω διατάξεις (657-658) έχουν εφαρµογή και στην ̟ερί̟τωση µισθωτών ̟ου έχουν 

εκ̟ληρώσει τις στρατιωτικές τους υ̟οχρεώσεις και καλούνται στα ό̟λα εκ νέου (̟.χ. για 

µετεκ̟αίδευση). 

Η υ̟οχρέωση της Ε̟ιχείρησης να ε̟ανα̟ροσλάβει τον στρατευµένο µετά τη λήξη της θητείας του 

υ̟άρχει εφόσον : 
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α. Ο µισθωτός έχει συµ̟ληρώσει στην Ε̟ιχείρηση ̟ριν τη στράτευση του, 6 µήνες υ̟ηρεσία. 

β. Ο µισθωτός µετά την α̟οστράτευση, ̟αρουσιάστηκε στην Ε̟ιχείρηση µέσα σε ένα µήνα και 

δήλωσε άτυ̟α, ̟ροφορικά ή έγγραφα ότι ε̟ιθυµεί να ε̟αναλάβει την εργασία του και µέσα σε 15 

ηµέρες α̟ό τη δήλωση του αυτή αναλαµβάνει ̟ράγµατι υ̟ηρεσία. 

Οι α̟οστρατευµένοι και ε̟ανερχόµενοι στην υ̟ηρεσία τους δικαιούνται να ζητήσουν την άδεια 

του έτους της ε̟ανα̟ρόσληψής τους. 

ΑΡΘΡΟ 39 

Γενικές ∆ιατάξεις ̟ερί αδειών 

Το ̟ροσω̟ικό δε δικαιούται να κάνει χρήση άδειας ̟ριν του γνωστο̟οιηθεί η α̟όφαση έγκρισης 

χορήγησης άδειας και ̟ριν α̟ό την ορισµένη ηµέρα έναρξής της. Το ̟ροσω̟ικό οφείλει αµέσως µετά 

τη λήξη της άδειας, ̟ου χορηγήθηκε, να ε̟ανέλθει στην θέση του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 40 

∆ικαιώµατα Εργαζόµενων 

1. Οι εργαζόµενοι έχουν όλα τα δικαιώµατα ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις διατάξεις της κείµενης 

νοµοθεσίας, των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, των ∆ιαιτητικών Α̟οφάσεων, του 

Κανονισµού αυτού, της ατοµικής σύµβασης εργασίας µε την Ε̟ιχείρηση, καθώς ε̟ίσης και α̟ό 

τις εκάστοτε α̟οφάσεις της Ε̟ιχείρησης. 

2. Οι εργαζόµενοι της Ε̟ιχείρησης για κάθε αίτηµα ή ̟αρά̟ονο ̟ου ε̟ιθυµούν να υ̟οβάλλουν, 

οφείλουν να α̟ευθύνονται στον άµεσα ̟ροϊστάµενό τους, ο ο̟οίος έχει και την ευθύνη 

χειρισµού του θέµατος. 

3. Στην ̟ερί̟τωση, ̟ου το κρίνει σκό̟ιµο ο ως άνω άµεσα ̟ροϊστάµενος, έχει, βάσει του 

Κανονισµού, το δικαίωµα να συνεργαστεί µε τον ∆ιευθυντή ̟ρος ε̟ίλυση του υ̟οβληθέντος 

αιτήµατος ή ̟αρα̟όνου. 

4. Κάθε εργαζόµενος δικαιούται να ̟αρουσιαστεί στον ∆ιευθυντή και να αναφέρει ο̟οιοδή̟οτε 

̟αρά̟ονο ή ̟ροσω̟ικό του ζήτηµα, εφόσον όµως έχει ̟ροηγουµένως ακολουθήσει την 

ιεραρχική δοµή της Ε̟ιχείρησης. 

5. Κάθε εργαζόµενος δικαιούται, µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα α̟ό την υ̟οβολή του 

σχετικού αιτήµατος του, και όχι µεγαλύτερο των ε̟τά (7) ηµερών, να ενηµερώνεται α̟ό την 

∆ιοίκηση σε θέµατα ̟ου τον αφορούν ̟ροσω̟ικά. 
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6. Η κοινο̟οίηση των ανακοινώσεων εκείνων της Ε̟ιχείρησης, ̟ου αφορούν στο ̟ροσω̟ικό αυτής 

και είναι δηµοσιο̟οιήσιµες, αναρτώνται στον ̟ίνακα ανακοινώσεων της Ε̟ιχείρησης. 

ΑΡΘΡΟ 41 

Εκ̟ροσώ̟ηση των Εργαζόµενων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε̟ιχείρησης, σύµφωνα µε το Καταστατικό της, συµµετέχει σαν µέλος 

και ένας εκ̟ρόσω̟ος του Σωµατείου των εργαζοµένων µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις του νόµου. 

ΑΡΘΡΟ 42 

Υ̟οχρεώσεις Εργαζοµένων 

1. Οι εργαζόµενοι οφείλουν να δείχνουν κάθε ε̟ιµέλεια για την εκτέλεση της εργασίας τους, να 

̟ροασ̟ίζουν και να ̟ροάγουν µε κάθε τρό̟ο τα συµφέροντα της Ε̟ιχείρησης, ευθυνόµενοι για 

κάθε ζηµία, ̟ου ε̟έρχεται στην Ε̟ιχείρηση α̟ό ̟ράξεις ή ̟αραλείψείς τους. 

2. Οι εργαζόµενοι οφείλουν ιδιαίτερα: 

• Να τηρούν το Καταστατικό και τους Κανονισµούς της Ε̟ιχείρησης. 

• Να συµµορφώνονται µε τις διαδικασίες και οδηγίες διασφάλισης ̟οιότητας των 

̟αραγωγικών και λειτουργικών δραστηριοτήτων της Ε̟ιχείρησης. 

• Να εφαρµόζουν τις α̟οφάσεις και εντολές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του ∆ιευθυντή και 

των υ̟ευθύνων όλων των διοικητικών ενοτήτων της Ε̟ιχείρησης. 

3. Οι εργαζόµενοι έχουν υ̟οχρέωση και οφείλουν: 

• Να καταβάλλουν κάθε δυνατή ̟ροσ̟άθεια για την εφαρµογή της στρατηγικής και την 

ε̟ίτευξη των στόχων της Ε̟ιχείρησης. 

• Να εξυ̟ηρετούν ̟ρόθυµα τους ̟ελάτες και κάθε συναλλασσόµενο µε την Ε̟ιχείρηση. 

• Να εκτελούν τις εργασίες τους σε κάθε θέση, ̟ου το̟οθετούνται µε ευσυνειδησία, ώστε η 

Ε̟ιχείρηση να ̟ροσφέρει έγκαιρα και αξιό̟ιστα υ̟ηρεσίες υψηλής ̟οιότητας. 

4. Κατά τη διάρκεια εργασίας, ο κάθε εργαζόµενος ̟ρέ̟ει να α̟οφεύγει τις ̟εριττές κινήσεις και 

την α̟ασχόληση των συναδέλφων για εκτός εργασίας θέµατα και να διατηρεί συνθήκες ησυχίας 

µέσα στο χώρο δουλειάς. 

5. Οι εργαζόµενοι ̟ρέ̟ει να φυλάττουν µε ε̟ιµέλεια τα έγγραφα και γενικά τα στοιχεία και τα 

υλικά ̟ου ̟αραδίδονται για την εκτέλεση της εργασίας τους. 

6. Οι εργαζόµενοι της Ε̟ιχείρησης οφείλουν να ̟ροσέρχονται κανονικά ̟ρος εργασία κάθε 

εργάσιµη ηµέρα και να τηρούν το καθορισµένο ωράριο α̟ασχόλησής τους, ̟αρέχοντας τις 
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υ̟ηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους µέσα στα ̟λαίσια των κατευθύνσεων και 

οδηγιών, ̟ου τους έχουν ̟αρασχεθεί α̟ό την ∆ιοίκηση της Ε̟ιχείρησης. 

7. Σε ̟ερί̟τωση υ̟ηρεσιακών, ̟ροσω̟ικών ή άλλων α̟ρόβλε̟των αναγκών του ̟ροσω̟ικού, η 

̟ροσωρινή α̟οµάκρυνση α̟ό τον χώρο εργασίας ε̟ιτρέ̟εται µετά α̟ό άδεια του άµεσα 

̟ροϊσταµένου. 

8. Οι εργαζόµενοι κατά την ̟ροσέλευση και α̟οχώρηση τους α̟ό τους χώρους εργασίας της 

Ε̟ιχείρησης, για ο̟οιοδή̟οτε λόγο και χρονική στιγµή στην διάρκεια του ωραρίου, ̟ρέ̟ει να 

χρησιµο̟οιούν το σύστηµα ̟αρακολούθησης ωραρίου της Ε̟ιχείρησης. 

9. Ο κάθε εργαζόµενος οφείλει να γνωστο̟οιεί εγγράφως στην Ε̟ιχείρηση, µέσα σε ̟ροθεσµία ενός 

(1) µηνός, για κάθε µεταβολή στην ̟ροσω̟ική και οικογενειακή του κατάσταση, καθώς και για 

την εκάστοτε διεύθυνση της κατοικίας του. 

Η ̟αράλειψη της υ̟οχρέωσης αυτής, συνε̟άγεται για όσο χρόνο διήρκησε, την α̟ώλεια των 

τυχόν δικαιωµάτων α̟ό την µεταβολή της κατάστασής του. 

10. Οι εργαζόµενοι ̟ρέ̟ει να ενηµερώνουν έγκαιρα τον ̟ροϊστάµενό τους, αν για λόγους ασθένειας 

ή άλλης αιτίας κωλύονται να ̟ροσέλθουν στην Ε̟ιχείρηση. 

11. Οι εργαζόµενοι της Ε̟ιχείρησης οφείλουν να είναι εχέµυθοι και να µην διαρρέουν (και να 

̟ροφυλάσσουν α̟ό την διαρροή) σε τρίτα ̟ρόσω̟α και ειδικότερα σε ανταγωνιστές της 

Ε̟ιχείρησης, εµ̟ιστευτικές ̟ληροφορίες και έγγραφα ή υλικά της Ε̟ιχείρησης, ̟ου θεωρούνται 

σηµαντικά και τα ο̟οία µ̟ορούν να χαρακτηριστούν εµ̟ιστευτικά ή α̟όρρητα. 

12. Υ̟οχρέωση του συνόλου των εργαζοµένων της Ε̟ιχείρησης είναι να φροντίζουν για την 

καθαριότητα τόσο των εσωτερικών (κλειστών) χώρων όσο και των εξωτερικών (υ̟αίθριων) 

χώρων της Ε̟ιχείρησης. 

13. Οι εργαζόµενοι οφείλουν να χρησιµο̟οιούν τα ̟εριουσιακά στοιχεία της Ε̟ιχείρησης µε 

ε̟ιµέλεια και ̟ροσοχή ούτως ώστε, αφενός να διατηρούνται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση 

και να ̟εριορίζεται κατά το δυνατόν η φθορά τους και αφετέρου να α̟οφεύγεται η ̟εριττή 

χρήση των αναλώσιµων υλικών. 

Πρέ̟ει να ̟ροσέχουν και να συντηρούν τον εξο̟λισµό και γενικότερα τα ̟εριουσιακά στοιχεία 

της Ε̟ιχείρησης, ευθυνόµενοι για κάθε ζηµία ̟ου ε̟ήλθε στην Ε̟ιχείρηση α̟ό ̟ράξεις ή 

̟αραλείψεις τους και υ̟οχρεούµενοι να αναφέρουν στην ∆ιοίκηση έγκαιρα ο̟οιαδή̟οτε βλάβη 

και α̟ώλειά τους. 

Οι εργαζόµενοι ευθύνονται έναντι της Ε̟ιχείρησης, για κάθε ζηµία, ̟ου ̟ροξένησαν σ’ αυτή α̟ό 

δόλο ή βαριά αµέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και για τις α̟οζηµιώσεις 

στις ο̟οίες υ̟οβλήθηκε η Ε̟ιχείρηση ένεκα ̟αρανόµων ̟ράξεων ή ̟αραλείψεων αυτών κατά 
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την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ̟ου έγιναν α̟ό δόλο ή βαριά αµέλεια. Η Ε̟ιχείρηση 

ευθύνεται έναντι τρίτων για ̟ράξεις ή ̟αραλείψεις του εργαζόµενου. 

Το δικαίωµα της Ε̟ιχείρησης για α̟οζηµίωση έναντι των εργαζοµένων της κατά τα ανωτέρω, 

̟αραγράφεται µετά τριετία αρχόµενης στην ̟ρώτη ̟ερί̟τωση αφότου ε̟ήλθε η ζηµία και στην 

δεύτερη ̟ερί̟τωση αφότου η Ε̟ιχείρηση κατέλαβε την α̟οζηµίωση. 

14. Εργαζόµενος στην Ε̟ιχείρηση δεν ε̟ιτρέ̟εται ούτε ατοµικά ούτε ως µέλος συλλογικού οργάνου 

της Ε̟ιχείρησης να ε̟ιληφθεί ζητήµατος, για το ο̟οίο αυτός ή συγγενής του εξ αίµατος ή 

αγχιστείας µέχρι και τρίτου βαθµού, έχει συµφέρον το ο̟οίο συγκρούεται µε τα συµφέροντα της 

Ε̟ιχείρησης. 

15. Οι εργαζόµενοι οφείλουν να ̟αρακολουθούν ̟ρογράµµατα κατάρτισης (σεµινάρια, διαλέξεις, 

ε̟ιµορφώσεις, κ.α.) εντός του ωραρίου εργασίας τους εφόσον κρίνεται σκό̟ιµο α̟ό την 

Ε̟ιχείρηση. Σε ̟ερι̟τώσεις συγχρηµατοδοτούµενων ̟ρογραµµάτων α̟ό άλλους φορείς, 

εφαρµόζονται οι κανόνες, ̟ου ισχύουν για το κάθε ̟ρόγραµµα, σύµφωνα µε τον 

̟ρογραµµατισµό της Ε̟ιχείρησης. 

16. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται στο ̟ροσω̟ικό η συµµετοχή ή η ανάληψη ο̟οιασδή̟οτε εργασίας σε 

Ε̟ιχείρηση, ̟ου ασκεί δραστηριότητες όµοιες ή ανταγωνιστικές µε εκείνες της Ε̟ιχείρησης. 

17. Ο εργαζόµενος είναι υ̟εύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων, ̟ου του ανατέθηκαν, καθώς 

ε̟ίσης και για την νοµιµότητα των υ̟ηρεσιακών του ενεργειών. 

18. Ο εργαζόµενος έχει υ̟οχρέωση να εκτελεί τις εντολές των ε̟ικεφαλής των διοικητικών ενοτήτων. 

Εργαζόµενος, ̟ου έχει αντίθετη γνώµη για κά̟οια ενέργεια, οφείλει να διατυ̟ώσει τη γνώµη του 

εγγράφως, ̟ροκειµένου να α̟αλλαγεί α̟ό την ευθύνη. Παράλειψη εργαζοµένου να 

̟ροσυ̟ογράψει ή να θεωρήσει κά̟οια ενέργεια για την ο̟οία είναι αρµόδιος δεν τον 

α̟αλλάσσει α̟ό την ευθύνη. Κάθε εργαζόµενος ̟ου είναι αρµόδιος να ̟ροσυ̟ογράψει τα 

εκδιδόµενα α̟ό την Ε̟ιχείρηση έγγραφα, εφόσον διαφωνεί µε το ̟εριεχόµενό τους, οφείλει να 

διατυ̟ώσει στο ̟εριθώριο του εγγράφου τις αντιρρήσεις του. Αν ̟αραλείψει τούτο, θεωρείται ότι 

συµφωνεί µε το ̟εριεχόµενο του εγγράφου. 

19. Ο εργαζόµενος οφείλει να τηρεί εχεµύθεια σχετικά µε ̟ληροφορίες ή γεγονότα για τα ο̟οία 

λαµβάνει γνώση εξ αιτίας ή µε την ευκαιρία της εκτέλεσης των καθηκόντων του, η γνωστο̟οίηση 

των ο̟οίων θα δηµιουργούσε ε̟ιχειρησιακό ̟ρόβληµα στην Ε̟ιχείρηση. 

20. Κάθε εργαζόµενος κατά την λήξη της εργασιακής του σχέσης ή ο̟οτεδή̟οτε του ζητηθεί α̟ό την 

Ε̟ιχείρηση υ̟οχρεούται να ̟αραδώσει όλα τα έγγραφα, σχέδια, φακέλους και άλλα στοιχεία και 

υλικό σχετικό µε την εργασία του στην Ε̟ιχείρηση καθ’ ότι αυτό α̟οτελεί ̟εριουσιακό στοιχείο 

της Ε̟ιχείρησης. 
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21. Οι εργαζόµενοι ̟ρέ̟ει να α̟οφεύγουν την οργάνωση συγκεντρώσεων µέσα στους χώρους της 

Ε̟ιχείρησης χωρίς άδεια, ̟λην των ̟ερι̟τώσεων, ̟ου ̟ροβλέ̟ει ο Ν. 1264/82 και µε τους όρους 

και τις ̟ροϋ̟οθέσεις, ̟ου τίθενται α̟ό το νόµο αυτό.  

22. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται στους εργαζόµενους κάθε ανυ̟ακοή ̟ρος τους υ̟ευθύνους, άρνηση ή 

̟αράλειψη εκτέλεσης αρµοδίως ανατιθέµενης εργασίας και γενικά κάθε ενέργεια ̟ου µ̟ορεί να 

βλάψει ή να διαταράξει την οµαλή λειτουργία της Ε̟ιχείρησης. 

23. Α̟αγορεύεται στους εργαζόµενους χωρίς σχετική άδεια  του ∆ιευθυντή της Ε̟ιχείρησης:  

♦ Η εξαγωγή κάθε υλικού ή ̟ροϊόντος και γενικά αντικειµένου, ̟ου ανήκει στην Ε̟ιχείρηση. 

♦ Η α̟οµάκρυνση ο̟οιουδή̟οτε ̟ληροφοριακού υλικού, βιβλίων, εγγράφων, σχεδίων ή 

υ̟οδείγµατος αυτών. 

♦ Η εκτέλεση ̟αντός είδους εργασιών ως και η χρήση εγκαταστάσεων της Ε̟ιχείρησης για ίδιο 

λογαριασµό ή λογαριασµό τρίτων, ακόµη και µετά το ̟έρας της εργασίας. 

♦ Η ανάληψη ή συµµετοχή σε εργασία ανταγωνιστική των εργασιών της Ε̟ιχείρησης µε 

ο̟οιαδή̟οτε σχέση. 

♦ Η δια του τύ̟ου δηµοσίευση ζητηµάτων ̟ου ά̟τονται της λειτουργίας της Ε̟ιχείρησης και 

συνδέονται µε υ̟ηρεσιακό α̟όρρητο. 

ΑΡΘΡΟ 43  

Κανόνες Συµ̟εριφοράς 

1. Οι εργαζόµενοι οφείλουν να ακολουθούν την ιεραρχία σε κάθε ̟ερί̟τωση ε̟ίλυσης εργασιακών 

ή ̟ροσω̟ικών τους ̟ροβληµάτων, για να α̟οφεύγονται µε τον τρό̟ο αυτό αναµείξεις 

αναρµόδιων ̟ροσώ̟ων. 

2. Οι διαµορφούµενες σχέσεις µεταξύ του ̟ροσω̟ικού της Ε̟ιχείρησης ανεξαρτήτως της ιδιότητας 

τους, ̟ρέ̟ει να διέ̟ονται α̟ό τις αρχές της καλής ̟ίστης, της αξιο̟ρέ̟ειας, του σεβασµού της 

ανθρώ̟ινης ̟ροσω̟ικότητας, της αγαστής συνεργασίας και της ανά̟τυξης της οµαδικότητας και 

του υγιούς εργασιακού κλίµατος. 

3. Οι εργαζόµενοι οφείλουν να είναι συνεργάσιµοι και ευγενείς τόσο µε τους συναδέλφους 

υφισταµένους και ̟ροϊσταµένους τους όσο και µε τους ̟ελάτες της Ε̟ιχείρησης. 

4. Οι εργαζόµενοι ̟ρέ̟ει να α̟οφεύγουν τη διενέργεια ̟ράξεων ̟ου µ̟ορούν, αφενός µεν να 

δηµιουργήσουν συνθήκες ̟ρόκλησης ατυχήµατος και να θέτουν για το λόγο αυτό σε κίνδυνο, τη 

σωµατική ακεραιότητα των εργαζοµένων, αφετέρου δε να ̟ροκαλέσουν καταστροφές στα 

̟εριουσιακά στοιχεία της Ε̟ιχείρησης. 

5. Ενέργειες ̟ου ̟ρέ̟ει να α̟οφεύγονται α̟ό τους εργαζόµενους είναι: 
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� Το κά̟νισµα σε κλειστό χώρο της Ε̟ιχείρησης και ιδιαίτερα εκεί ό̟ου υ̟άρχουν εύφλεκτα 

υλικά. 

� Το ̟έταγµα αναµµένων τσιγάρων σε χώρους εντός της Ε̟ιχείρησης. 

� Η χρήση οινο̟νευµατωδών ̟οτών ή ναρκωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια του ωραρίου 

α̟ασχόλησης. 

� Οι ύβρεις, οι χειροδικίες και εν γένει α̟ρε̟είς χειρονοµίες µεταξύ συναδέλφων. 

� Η ̟αρακώλυση των συναδέλφων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. 

6. Πρέ̟ει να α̟οφεύγεται η είσοδος αγνώστων και ξένων ως ̟ρος της Ε̟ιχείρηση ̟ροσώ̟ων στους 

χώρους εργασίας χωρίς ̟ροηγούµενη άδεια. 

7. Το ̟ροσω̟ικό της Ε̟ιχείρησης ̟ρέ̟ει να α̟οφεύγει τις ̟άσης µορφής αναγραφές, αναρτήσεις 

άσχετων εγγράφων και αντικειµένων στους τοίχους των κτιριακών εγκαταστάσεων της 

Ε̟ιχείρησης. 

ΑΡΘΡΟ 44 

Υ̟οχρεώσεις της Ε̟ιχείρησης 

1. Η Ε̟ιχείρηση οφείλει: 

� Να τηρεί α̟έναντι στους εργαζόµενους την αρχή της ίσης µεταχείρισης. 

� Να ̟αίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για τους όρους υγιεινής, ασφάλειας του ̟ροσω̟ικού, 

καθαριότητας των χώρων εργασίας, ό̟ως και των κοινοχρήστων χώρων. Για το σκο̟ό αυτό 

̟ρέ̟ει να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την α̟οφυγή ατυχηµάτων και 

ασθενειών. 

� Να φροντίζει να ̟ληροφορεί τακτικά τους εργαζόµενους για θέµατα ̟ροσω̟ικού και 

γενικότερα για θέµατα της Ε̟ιχείρησης. 

� Να φροντίζει να εξασφαλίζει, µέσα στα ̟λαίσια των δυνατοτήτων της, στους εργαζόµενους 

την ̟αροχή ε̟αγγελµατικών γνώσεων καθώς και τις α̟αραίτητες δυνατότητες ̟ου θα τους 

ε̟ιτρέψουν να ανα̟τύξουν τις ικανότητες και την α̟οδοτικότητά τους τόσο για το καλό της 

Ε̟ιχείρησης όσο και για την ε̟αγγελµατική τους εξέλιξη και την ανά̟τυξη της 

̟ροσω̟ικότητάς τους. 

� Να µην αναµειγνύεται στη συνδικαλιστική δραστηριότητα των εργαζόµενων. 

� Να συνεργάζεται µε το σωµατείο των εργαζοµένων, να συναντάται µε τους εκ̟ροσώ̟ους του 

τακτικά και να διαβουλεύεται µαζί στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ορίζει ο νόµος. 
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2. Η Ε̟ιχείρηση ασφαλίζει µε δικές της δα̟άνες το ̟ροσω̟ικό της το ο̟οίο µε δήλωση του διαθέτει 

το ιδιωτικό του αυτοκίνητο για υ̟ηρεσιακές µετακινήσεις, έναντι ατυχηµάτων και θανάτου, σε 

ιδιωτική ασφαλιστική Ε̟ιχείρηση. 

3. Η Ε̟ιχείρηση διευκολύνει, τηρώντας τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, το Σωµατείο των 

εργαζοµένων στην άσκηση των συνδικαλιστικών του δραστηριοτήτων. 

4. Η Ε̟ιχείρηση µεριµνά για την ε̟ιχορήγηση του σωµατείου των εργαζοµένων για τη λειτουργία 

του κυλικείου και τη διοργάνωση ̟ολιτιστικών, αθλητικών και άλλων σχετικών εκδηλώσεων. 

ΑΡΘΡΟ 45 

Καθήκοντα Υ̟εύθυνων ∆ιοικητικών Ενοτήτων 

1. Οι υ̟εύθυνοι διοικητικών ενοτήτων οφείλουν να µεριµνούν για την κανονική και α̟ρόσκο̟τη 

εκτέλεση της εργασίας µέσα στα όρια των αρµοδιοτήτων ̟ου τους έχουν ανατεθεί α̟ό την 

Ε̟ιχείρηση. 

2. Για την εκ̟λήρωση του σκο̟ού της Ε̟ιχείρησης οι υ̟εύθυνοι διοικητικών ενοτήτων οφείλουν 

ιδίως: 

� Να µεριµνούν για την τήρηση του Καταστατικού και των Κανονισµών της Ε̟ιχείρησης 

� Να φροντίζουν για την τήρηση και εφαρµογή των διαδικασιών και οδηγιών του συστήµατος 

διασφάλισης ̟οιότητας των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών. 

� Να υλο̟οιούν µε συνέ̟εια τον ̟ρογραµµατισµό και να ακολουθούν τις κατευθύνσεις ̟ου 

α̟οφασίζει η ∆ιοίκηση της Ε̟ιχείρησης. Η ανά̟τυξη ̟ρωτοβουλιών εκ µέρους τους ̟ρέ̟ει να 

ακολουθεί την ιεραρχική δοµή της Ε̟ιχείρησης και να συντονίζεται µε τις α̟οφάσεις των 

καταστατικών οργάνων αυτής. 

� Να διευθύνουν και να καθοδηγούν το άµεσα ή έµµεσα υφιστάµενο σ’ αυτούς ̟ροσω̟ικό για 

την έγκαιρη, ̟λήρη και ακριβή εκ̟λήρωση των καθηκόντων του. 

� Να µεριµνούν ώστε οι υφιστάµενοι τους να ενηµερώνονται αµέσως για τις ανακοινώσεις και 

α̟οφάσεις της ∆ιοίκησης ̟ου έχουν σχέση µε την εκτέλεση της εργασίας τους. 

� Να ̟αρέχουν στους υφισταµένους τους κάθε ̟ληροφορία, διευκρίνιση και ενηµέρωση σχετικά 

µε τα θέµατα ̟ου χειρίζονται, για την ̟ληρέστερη εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

� Να α̟ευθύνουν τυχόν υ̟οδείξεις και ̟αρατηρήσεις ̟ρος τους υφισταµένους τους, µε τρό̟ο 

̟ου δεν θίγει την ̟ροσω̟ικότητα και δε µειώνει την αξιο̟ρέ̟ειά τους. 

� Να υ̟οβάλλουν κάθε αναφορά ή αίτηµα του υφιστάµενου ̟ροσω̟ικού τους ̟ρος τη 

∆ιοίκηση της Ε̟ιχείρησης, χωρίς υ̟αίτια καθυστέρηση, εφ’ όσον το θέµα αφορά και τη 

∆ιοίκηση. 
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� Να σέβονται την ̟ροσω̟ικότητα των εργαζοµένων. 

� Να διατηρούν υψηλό το ε̟ί̟εδο συνεργασίας των στελεχών. 

� Να διατηρούν υψηλό ε̟ί̟εδο συνεργασίας µε τους συνεργάτες και τους συναλλασσόµενους 

φορείς. 

� Να µεριµνούν για τη βελτίωση της α̟οδοτικότητας της διοικητικής ενότητας, ό̟ου είναι 

υ̟εύθυνοι. 

ΑΡΘΡΟ 46 

Συµµετοχή σε Συνέδρια ή άλλες Συναντήσεις  

1. Τα ζητήµατα και οι θέσεις ̟ου ανα̟τύσσονται α̟ό τον εργαζόµενο σε συνέδριο ή άλλη 

συνάντηση εκ̟ροσω̟ώντας την Ε̟ιχείρηση δεν ̟ρέ̟ει να αντιβαίνουν την ̟ολιτική και τις 

θέσεις της Ε̟ιχείρησης ̟ου εκφράζονται α̟ό τη Γενική Συνέλευση και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της Ε̟ιχείρησης. 

2. Η γενικότερη το̟οθέτηση, συµ̟εριφορά και λειτουργία των εργαζοµένων στις ε̟ιχειρησιακές 

ε̟αφές µε τρίτους δεν ̟ρέ̟ει να αντιβαίνουν το Καταστατικό και τους κανόνες ̟ου διέ̟ουν τη 

λειτουργία της Ε̟ιχείρησης. 

3. Για την καλύτερη λειτουργία της Ε̟ιχείρησης κάθε εργαζόµενος οφείλει έγκαιρα να κοινο̟οιεί 

την εισήγηση, ̟ου ̟ρόκειται να ̟αρουσιάσει, στο ∆ιευθυντή της ε̟ιχείρησης ή τους ∆ιευθυντές 

των ∆ιευθύνσεων ή Τοµέων ̟ου ανήκει και να έρχεται εκ των ̟ροτέρων σε συνεννόηση µαζί τους 

για τα ζητήµατα ̟ου ̟ρόκειται να ανα̟τύξει για λογαριασµό της Ε̟ιχείρησης. 

ΑΡΘΡΟ 47 

Πνευµατική Ιδιοκτησία 

1. Τα ̟ροϊόντα ̟ου ̟αράγονται α̟ό την εργασία στην Ε̟ιχείρηση, ό̟ως λογισµικό (Software), 

µελέτες, έρευνες, εκθέσεις και ότι άλλο σχετικό, α̟οτελούν ̟νευµατική ιδιοκτησία της 

Ε̟ιχείρησης και ̟αραµένουν στην α̟οκλειστική κυριότητα αυτής. 

2. Η εργασία των συντελεστών ενός έργου στην Ε̟ιχείρηση, κατοχυρώνεται µε την αναγραφή του 

ονοµατε̟ώνυµου του συγκεκριµένου συντελεστή, µε την ιδιότητα ή τη θέση ̟ου αυτός κατέχει 

στην Ε̟ιχείρηση και τη συγκεκριµένη εργασία ̟ου εκτέλεσε στο υ̟όψη έργο. 

ΑΡΘΡΟ 48 

Α̟οµάκρυνση ειδών – Ιδιωτική α̟ασχόληση – Α̟ασχόληση εκτός εργασίας 

Α̟αγορεύεται στους εργαζόµενους χωρίς σχετική άδεια της Ε̟ιχείρησης: 

α.  Η εξαγωγή κάθε υλικού ή ̟ροϊόντος και γενικά αντικειµένου ̟ου ανήκει στην Ε̟ιχείρηση. 
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β.  Η α̟οµάκρυνση ο̟οιουδή̟οτε ̟ληροφοριακού υλικού, βιβλίων, εγγράφων, σχεδίων ή 

υ̟οδείγµατος αυτών. 

γ.  Η εκτέλεση ̟αντός είδους εργασιών ως και η χρησιµο̟οίηση εγκαταστάσεων και εξο̟λισµού της 

Ε̟ιχείρησης για ίδιο λογαριασµό ή λογαριασµό τρίτων, ακόµη και µετά το ̟έρας της εργασίας. 

δ.  Η ανάληψη ή η συµµετοχή σε εργασία ανταγωνιστική των εργασιών της Ε̟ιχείρησης µε 

ο̟οιαδή̟οτε σχέση. 

ε.  Η δια του τύ̟ου δηµοσίευση ζητηµάτων ̟ου ά̟τονται της λειτουργίας της Ε̟ιχείρησης, χωρίς 

σχετική άδεια του ∆ιευθυντή (αν το ε̟ιτρέ̟ει η Ε̟ιχείρηση µ̟ορεί και χωρίς την άδεια του 

∆ιευθυντή ή άλλου οργάνου διοίκησης). 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 49 

Πειθαρχικά Παρα̟τώµατα 

1. Οι σχέσεις της Ε̟ιχείρησης και του ̟ροσω̟ικού βασίζονται στην αµοιβαία εµ̟ιστοσύνη και την 

ε̟ιθυµία στενής, ειλικρινούς και υγιούς συνεργασίας. Προϋ̟όθεση της αµοιβαίας αυτής 

εµ̟ιστοσύνης και συνεργασίας α̟οτελεί η ̟ιστή τήρηση των όρων του ̟αρόντος Κανονισµού. 

2. Το υ̟ηρεσιακό καθήκον ̟ροσδιορίζεται α̟ό τις κείµενες διατάξεις, το καταστατικό, τον 

Εσωτερικό κανονισµό Προσω̟ικού, τον Εσωτερικό Κανονισµό Υ̟ηρεσιών και τις α̟οφάσεις των 

οργάνων της Ε̟ιχείρησης καθώς και α̟ό την φύση της υ̟ηρεσίας κάθε ειδικότητας και θέσης, το 

̟εριεχόµενο της ο̟οίας καθορίζεται α̟ό τους κανόνες της ε̟ιστήµης και τέχνης, α̟ό τους 

κανόνες της κοινής ̟είρας, α̟ό τις συνθήκες ̟ου έχουν ̟αγιωθεί στην Ε̟ιχείρηση, τους κανόνες 

της καλής ̟ίστης και του κοινωνικού σκο̟ού ̟ου εξυ̟ηρετεί η Ε̟ιχείρηση. 

3. Κάθε ̟ράξη υ̟αίτια ή ̟αράλειψη του υ̟ηρεσιακού καθήκοντος ή ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα 

του εργαζόµενου συµ̟εριφορά ή ηθεληµένη βλάβη των συµφερόντων της Ε̟ιχείρησης, α̟οτελεί 

̟ειθαρχικό ̟αρά̟τωµα και ε̟ισύρει ανάλογα µε τη σοβαρότητα της την αντίστοιχη ̟οινή. 

4. Τα ̟ειθαρχικά ̟αρα̟τώµατα του ̟ροσω̟ικού διέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις ̟ερί ̟ειθαρχικών 

̟οινών του ̟αρόντος κανονισµού. 

ΑΡΘΡΟ 50 

Πειθαρχικές Ποινές 

1. Η διαδικασία αντιµετώ̟ισης των ̟αρα̟τωµάτων ̟εριλαµβάνει τις ̟αρακάτω ̟οινές: 

♦ Προφορική ή έγγραφη ̟αρατήρηση. 
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♦ Έγγραφη ε̟ί̟ληξη. 

♦ Πρόστιµο µέχρι του 1/25 των α̟οδοχών ενός µηνός. 

♦ Προσωρινή α̟όλυση (αργία) µέχρι δέκα (10) ηµέρες για όλο το ηµερολογιακό έτος µε 

στέρηση α̟οδοχών, ο χρόνος της ο̟οίας δεν θεωρείται ως χρόνος υ̟ηρεσίας στην 

Ε̟ιχείρηση. Η ̟ροσωρινή α̟όλυση αρχίζει δύο µήνες µετά την κοινο̟οίηση της σχετικής 

α̟όφασης στον τιµωρούµενο. 

♦ Οριστική α̟όλυση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ̟αρόντος Κανονισµού, του Αστικού 

Κώδικα και της Εργατικής Νοµοθεσίας. 

2. Η Ε̟ιχείρηση οφείλει να ενεργεί µέσα σε χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών α̟ό της γνώσης του 

̟ειθαρχικού αδικήµατος, διαφορετικά τα ̟ειθαρχικά ̟αρα̟τώµατα ̟αραγράφονται. 

3. Τα ̟οσά των ̟ροστίµων ̟ου ε̟ιβάλλονται στους εργαζόµενους µε βάση τις διατάξεις ̟ου 

ορίζονται στον ̟αρόντα Κανονισµό κατατίθενται σε ειδικό τρα̟εζικό λογαριασµό υ̟έρ της 

Εργατικής Εστίας. 

ΑΡΘΡΟ 51 

Παρα̟τώµατα Τιµωρούµενα µε Παρατήρηση ή Ε̟ί̟ληξη 

1. Η ̟οινή της ̟αρατήρησης ή της ε̟ί̟ληξης ε̟ιβάλλεται κυρίως για τα ̟αρακάτω ̟αρα̟τώµατα: 

♦ Αδικαιολόγητη καθυστέρηση ̟ροσέλευσης στην εργασία ή ̟ρόωρη α̟οχώρηση α̟ό την 

εργασία η αδικαιολόγητη α̟ουσία κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας. 

♦ Αντικανονική ή α̟ρε̟ής συµ̟εριφορά, µη σοβαρής µορφής. 

♦ Συµ̟εριφορά µη συµβιβαζόµενη ̟ρος την συναδελφική ιδιότητα. 

♦ Αµέλεια ή κακή χρήση – κατάχρηση ̟εριουσιακών στοιχείων της Ε̟ιχείρησης κατά την 

εκτέλεση εργασίας α̟ό την ο̟οία ̟ροξενήθηκε ή µ̟ορούσε να ̟ροξενηθεί ανωµαλία στην 

Ε̟ιχείρηση, καθώς και µη σοβαρή ή µικρή ζηµία στην Ε̟ιχείρηση. 

♦ Παράβαση της ε̟ιβαλλόµενης εχεµύθειας για την Ε̟ιχείρηση. 

♦ Υ̟οτρο̟ή σε ̟αρα̟τώµατα του ̟ροηγούµενου άρθρου. 

ΑΡΘΡΟ 52 

Παρα̟τώµατα Τιµωρούµενα µε Πρόστιµο   

1. Η ̟οινή του ̟ροστίµου ε̟ιβάλλεται κυρίως για τα ̟αρακάτω ̟αρα̟τώµατα: 

♦ Η κατ’ ε̟ανάληψη καθυστέρηση ̟ροσέλευσης στην εργασία ή ̟ρόωρης α̟οχώρησης α̟ό την 

εργασία ή αδικαιολόγητης α̟ουσίας κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας, ̟ου 

συνε̟άγεται υ̟ηρεσιακή ανωµαλία ή ζηµία στην Ε̟ιχείρηση. 
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♦ Μη συµβιβαζόµενη ̟ρος την υ̟αλληλική ή συναδελφική ιδιότητα συµ̟εριφορά σοβαρής 

µορφής. 

♦ Ανάρµοστη συµ̟εριφορά ̟ρος τρίτους κατά την εκτέλεση εργασίας. 

♦ Αυθαίρετη α̟ουσία µίας (1) ηµέρας. 

♦ Αµέλεια ή κακή χρήση – κατάχρηση ̟εριουσιακών στοιχείων της Ε̟ιχείρησης κατά την 

εκτέλεση εργασίας α̟ό την ο̟οία ̟ροξενήθηκε ή µ̟ορούσε να ̟ροξενηθεί ανωµαλία στην 

Ε̟ιχείρηση, καθώς και µη σοβαρή ή µικρή ζηµία στην Ε̟ιχείρηση. 

♦ Παράβαση της ε̟ιβαλλόµενης εχεµύθειας για την Ε̟ιχείρηση. 

♦ Υ̟οτρο̟ή σε ̟αρα̟τώµατα του ̟ροηγούµενου άρθρου. 

ΑΡΘΡΟ 53 

Παρα̟τώµατα Τιµωρούµενα µε Αργία 

(Προσωρινή Α̟όλυση 1-10 ηµέρες) 

1. Η ̟οινή της αργίας (̟ροσωρινής α̟όλυσης) ε̟ιβάλλεται κυρίως για τα ̟αρακάτω 

̟αρα̟τώµατα: 

♦ Αναξιο̟ρε̟ής έναντι των υ̟ευθύνων τµηµάτων ή των συναδέλφων συµ̟εριφορά. 

♦ Άρνηση εκτέλεσης υ̟ηρεσιακών εντολών α̟ό την ο̟οία ̟ροξενήθηκε ή µ̟ορούσε να 

̟ροξενηθεί σαν άµεση συνέ̟εια, ζηµία στην Ε̟ιχείρηση ή σε τρίτο. 

♦ Παρότρυνση σε ̟ράξη α̟ειθαρχίας ή ̟αρεµ̟όδιση του ̟ροσω̟ικού να εκτελεί τα καθήκοντά 

του (άσκο̟ες συγκεντρώσεις, ενέργειες ̟αρενόχλησης συναδέλφων, κ.α.). 

♦ Η κατ’ ε̟ανάληψη καθυστέρηση ̟ροσέλευσης στην εργασία ή ̟ρόωρης α̟οχώρησης α̟ό την 

εργασία ή αδικαιολόγητης α̟ουσίας κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας, ̟ου 

συνε̟άγεται σοβαρή υ̟ηρεσιακή ανωµαλία ή µεγάλη ζηµία στην Ε̟ιχείρηση. 

♦ Η κατά τη διάρκεια της εργασίας α̟ασχόληση µε έργο άσχετο µε τις κατευθύνσεις των 

Υ̟ευθύνων τµηµάτων και της ∆ιεύθυνσης. 

♦ Η χρησιµο̟οίηση της ιδιότητας του εργαζόµενου της Ε̟ιχείρησης για εξυ̟ηρέτηση ιδιωτικού 

συµφέροντος. 

♦ ∆ηµόσια ε̟ίκριση ή δυσµενής σχολιασµός υ̟ηρεσιακών ενεργειών οργάνων της Ε̟ιχείρησης 

̟ροφορικά ή έγγραφα, ̟ου γίνονται µε ψευδή ή µε ανακριβή στοιχεία. 

♦ Αδικαιολόγητη και αυθαίρετη α̟ουσία δύο (2) µέχρι ̟έντε (5) ηµερών συνεχόµενων ή µη, 

µέσα στον ίδιο µήνα. 
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♦ Εγκατάλειψη θέσης, όταν έχει σχέση µε την οµαλή λειτουργία της Ε̟ιχείρησης. 

♦ Αναφορά ή κατάθεση – σε ε̟ιχειρησιακή ανάκριση -  ψευδών γεγονότων. 

♦ Βαριά αµέλεια κατά την εκτέλεση της υ̟ηρεσίας η ο̟οία έχει άµεση σχέση µε την ασφάλεια 

της Ε̟ιχείρησης και ̟ρόκειται να ̟ροξενήσει ή ̟ροξενεί ζηµία στην Ε̟ιχείρηση ή σωµατική 

βλάβη σε ̟ρόσω̟α. 

♦ Α̟ό ̟ρόθεση ̟αράβαση των κανονισµών ή εντολών ̟ου µ̟ορεί να ε̟ιφέρει µικρή ζηµία στην 

Ε̟ιχείρηση. 

♦ Η α̟ό ̟ρόθεση σύνταξη µη αντικειµενικής έκθεσης, υ̟εύθυνου διοικητικής ενότητας για 

υφιστάµενό του. 

♦ Η ύ̟αρξη εκκρεµούς κατ’ αυτού ̟ειθαρχικής ή ̟οινικής δίκης για λόγους ̟ου αφορούν την 

Ε̟ιχείρηση. 

2. Ο τιµωρούµενος µε αργία στερείται των α̟οδοχών του κατά το χρόνο ̟ου διαρκεί αυτή, κατά τη 

διάρκεια δε αυτή ε̟έρχεται αναστολή της σύµβασης εργασίας. 

3. Στην ̟ερί̟τωση ε̟ιβολής ̟οινής αργίας, ο τιµωρηθείς µ̟ορεί µέσα σε ̟ροθεσµία ̟έντε (5) 

ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της να ̟ροσφύγει ενώ̟ιον της αρµόδιας Υ̟ηρεσίας Κανονισµών 

του Υ̟ουργείου Εργασίας. Η άσκηση της ένστασης έχει ανασταλτικό α̟οτέλεσµα. 

ΑΡΘΡΟ 54 

Παρα̟τώµατα Τιµωρούµενα µε Α̟όλυση 

1. Η ̟οινή της α̟όλυσης ε̟ιβάλλεται σε ̟ερί̟τωση ̟ολύ σοβαρού ̟αρα̟τώµατος, το ο̟οίο έχει 

σχέση µε: 

♦ Την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Ε̟ιχείρησης και του ̟ροσω̟ικού. 

♦ Την εξαγωγή εγγράφων ή άλλων ̟ροϊόντων ̟νευµατικής ιδιοκτησίας της Ε̟ιχείρησης, χωρίς 

σχετική άδεια α̟ό το Γενικό ∆ιευθυντή. 

♦ Την µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο συµµετοχή σε ανταγωνιστικά της Ε̟ιχείρησης σχήµατα ή σχήµατα 

̟ου αντιστρατεύονται τα συµφέροντα της Ε̟ιχείρησης. 

♦ Την εξαιρετικά σοβαρής µορφής αντισυµβατική ή ανάρµοστη συµ̟εριφορά, ιδίως την κατ’ 

ε̟ανάληψη: 

• Αυθαίρετη α̟ουσία α̟ό την Ε̟ιχείρηση. 

• Καθυστερηµένη ̟ροσέλευση ή ̟ρόωρη α̟οχώρηση ή αδικαιολόγητη α̟ουσία κατά τη 

διάρκεια ωραρίου εργασίας. 
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• Κατά τη διάρκεια της εργασίας α̟ασχόληση µε έργο άσχετο µε τις κατευθύνσεις των 

Υ̟ευθύνων τµηµάτων και της ∆ιεύθυνσης. 

• Πληµµελή εκτέλεση των καθηκόντων – µειωµένη α̟όδοση ως ̟ρος το αντικείµενο 

εργασίας. 

• Λειτουργία εκτός της ιεραρχικής δοµής της Ε̟ιχείρησης, έλλειψη σεβασµού ̟ρος τα 

καταστατικά όργανα της Ε̟ιχείρησης ή γενικότερα ανάρµοστη συµ̟εριφορά ̟ρος τους 

συναδέλφους. 

♦ Την δωροδοκία ή δωροληψία. 

♦ Την α̟αίτηση και ̟αραλαβή δώρων ή αµοιβών ή ̟άσης φύσεως ωφεληµάτων ή και αναλόγων 

υ̟οσχέσεων α̟ό τους συναλλασσόµενους µε την Ε̟ιχείρηση και α̟ό ̟ρόσω̟α των ο̟οίων ο 

εργαζόµενος διαχειρίζεται ή ̟ρόκειται να διαχειρισθεί τις υ̟οθέσεις. 

ΑΡΘΡΟ 55 

 Παρα̟τώµατα κατ’ εξακολούθηση ή κατ’ υ̟οτρο̟ή 

Η κατ’ εξακολούθηση διά̟ραξη ενός ̟αρα̟τώµατος α̟ό τα αναφερόµενα στον ̟αρόντα Κανονισµό 

α̟οτελεί ε̟ιβαρυντική ̟ερί̟τωση, η ο̟οία δικαιολογεί την ε̟ιβολή αυστηρότερης ̟οινής α̟ό την 

κατ’ αρχήν ̟ροβλε̟όµενη. 

Η καθ’ υ̟οτρο̟ή διά̟ραξη του ίδιου, αναλόγου, ή ̟αρόµοιου ̟αρα̟τώµατος για το ο̟οίο ήδη έχει 

ε̟ιβληθεί ̟οινή, θεωρείται σαν ιδιαίτερη ε̟ιβαρυντική ̟ερί̟τωση για την ε̟ιβολή της νέας ̟οινής. 

ΑΡΘΡΟ 56 

Πειθαρχική ∆ικαιοδοσία 

1. Οι ̟οινές της γρα̟τής ̟αρατήρησης της ε̟ί̟ληξης και του ̟ροστίµου ε̟ιβάλλονται α̟ό το 

∆ιευθυντή α̟’ ευθείας ή µετά α̟ό εισήγηση του υ̟ευθύνου της αντίστοιχης διοικητικής ενότητας. 

2. Οι ̟οινές της ̟ροσωρινής και οριστικής α̟όλυσης ε̟ιβάλλονται µε ̟λήρως αιτιολογηµένη 

α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της Ε̟ιχείρησης, µετά α̟ό εισήγηση του ∆ιευθυντή. Στην 

συνεδρίαση αυτή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  συµµετέχει ο̟ωσδή̟οτε εκ̟ρόσω̟ος του 

Σωµατείου των εργαζοµένων µε δικαίωµα λόγου, εφόσον αυτό υ̟άρχει.  

3. Όταν ̟ρόκειται για ̟αρά̟τωµα ̟ου συνε̟άγεται την ε̟ιβολή των ̟οινών της ̟ροσωρινής ή 

οριστικής α̟όλυσης, ο ∆ιευθυντής µ̟ορεί να α̟οµακρύνει ̟ροσωρινά τον εργαζόµενο α̟ό την 

υ̟ηρεσία µε γρα̟τή εντολή ̟ου α̟οτελεί συγχρόνως και ̟ρόσκληση σε γρα̟τή α̟ολογία. 

4. Οι ̟οινές ̟ου ε̟ιβάλλονται α̟ό τον Γενικό ∆ιευθυντή ανακοινώνονται στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο αυτε̟άγγελτα. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µ̟ορεί να τις µειώσει ή να τις εξαλείψει. 
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5. Η ε̟ιβολή µικρότερης ̟οινής α̟ό το ∆ιευθυντή δεν εµ̟οδίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να 

ε̟ιβάλλει µεγαλύτερη ̟οινή αν κρίνει ότι το ̟αρά̟τωµα είναι βαρύτερο, ̟αρά το γεγονός ότι 

ε̟ιλαµβάνεται ύστερα α̟ό αίτηση άρσης της ̟οινής. 

6. Οι ̟αραβάσεις των Υ̟ευθύνων τµηµάτων τιµωρούνται µε α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

µετά α̟ό εισήγηση του ∆ιευθυντή της ε̟ιχείρησης. 

ΑΡΘΡΟ 57 

Α̟ολογία 

1. Πριν α̟ό την ε̟ιβολή ο̟οιασδή̟οτε ̟οινής καλείται ο εργαζόµενος εγγράφως σε α̟ολογία 

ενώ̟ιον του αρµοδίου για την ε̟ιβολή της ̟οινής οργάνου. 

2. Στο έγγραφο της κλήσης σε α̟ολογία, ̟ου ε̟ιδίδεται µε α̟όδειξη στον ενδιαφερόµενο ̟ριν α̟ό 

τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες, ̟ρέ̟ει να ̟εριέχεται η α̟οδιδόµενη σε αυτόν κατηγορία κατά 

τρό̟ο σαφή και συγκεκριµένο. Αν ̟εράσουν οι τρεις (3) ηµέρες και δεν α̟ολογηθεί, ε̟ιβάλλεται 

η ̟οινή χωρίς αιτιολογία. 

ΑΡΘΡΟ 58 

Γενικές ∆ιατάξεις Πειθαρχικών Α̟οφάσεων 

Εκτέλεση Πειθαρχικών Α̟οφάσεων 

1. Οι ̟ειθαρχικές ̟οινές ε̟ιβάλλονται ανάλογα µε τη σοβαρότητα του ̟αρα̟τώµατος κατά δίκαιη 

κρίση. Οι ̟οινές ̟ροσωρινής και οριστικής α̟όλυσης ε̟ιβάλλονται στον εργαζόµενο για σοβαρά 

̟ειθαρχικά ̟αρα̟τώµατα και ιδιαίτερα στις ̟ερι̟τώσεις έντονης και αντι̟ειθαρχικής 

συµ̟εριφοράς, η ο̟οία διατάραξε ή µ̟ορεί να διαταράξει τη συνεργασία στις σχέσεις του 

̟ροσω̟ικού  

2. Η καθ’ υ̟οτρο̟ή διά̟ραξη του ίδιου, ανάλογου ή ̟αρόµοιου ̟αρα̟τώµατος για το ο̟οίο ήδη 

έχει ε̟ιβληθεί ̟οινή, θεωρείται σαν ιδιαίτερη ε̟ιβαρυντική ̟ερί̟τωση για την ε̟ιβολή της νέας 

̟οινής. 

3. Η εκτέλεση των ̟ειθαρχικών α̟οφάσεων γίνεται µε µέριµνα και ευθύνη, του Γενικού ∆ιευθυντή. 

4. Η ε̟ιβολή ̟οινής κοινο̟οιείται στον ενδιαφερόµενο, στη ∆ιεύθυνση ̟ου εντάσσεται ο 

τιµωρούµενος, στο Γραφείο ̟ροσω̟ικού και στην διεύθυνση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών. 

Αντίγραφο αυτής φυλάσσεται στον ατοµικό φάκελο του εργαζόµενου. 

5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µ̟ορεί να συγκροτεί εξεταστική ε̟ιτρο̟ή για ̟ερι̟τώσεις, σοβαρών 

̟ειθαρχικών ̟αρα̟τωµάτων, ̟ου θα ερευνά όλες τις εκδοχές και τις ̟τυχές κατά την κρίση της. Η 

εξεταστική Ε̟ιτρο̟ή συγκροτείται α̟ό µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου , και τον εκ̟ρόσω̟ο 

των εργαζοµένων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Μετά το ̟έρας των ενεργειών της υ̟οβάλλει 
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̟όρισµα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το ο̟οίο αξιολογεί και κρίνει ελεύθερα το ̟όρισµα µαζί µε τα 

υ̟όλοι̟α στοιχεία για την έκδοση της α̟όφασής του χωρίς να δεσµεύεται α̟ό αυτό. 

6. Ο εργαζόµενος ̟ου τιµωρήθηκε µε µία α̟ό τις ̟οινές της γρα̟τής ̟αρατήρησης, της ε̟ί̟ληξης ή 

του ̟ροστίµου µ̟ορεί να ζητήσει µε αίτησή του την άρση της ̟οινής α̟ό το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο µέσα σε 10 ηµέρες α̟ό τη γνώση της ε̟ιβολής της ̟οινής. 

7. Σε ̟ερί̟τωση ε̟ιβολής ̟οινής αργίας, ο τιµωρηθείς µ̟ορεί µέσα σε ̟ροθεσµία δέκα ̟έντε 

ηµερών α̟ό την κοινο̟οίησή της να ̟ροσφύγει ενώ̟ιον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της 

Ε̟ιχείρησης. 

8. Μετά την ̟αρέλευση 2ετίας για τις ̟οινές της γρα̟τής ̟αρατήρησης και ε̟ί̟ληξης και 5ετίας για 

τις ̟οινές ̟ροστίµου και αργίας και αν ο εργαζόµενος δεν τιµωρήθηκε εκ νέου, οι ̟οινές 

διαγράφονται α̟ό το µητρώο του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 59 

Μητρώο ̟ροσω̟ικού 

1. Το Γραφείο Προσω̟ικού τηρεί για όλο το ̟ροσω̟ικό το ατοµικό µητρώο εργαζοµένων το ο̟οίο 

̟εριλαµβάνει όλα τα υ̟ηρεσιακά στοιχεία τους. 

2. Τα στοιχεία του ατοµικού µητρώου ̟εριλαµβάνουν: 

• Α̟όφαση ̟ρόσληψης 

• Σύµβαση εργασίας 

• Στοιχεία ταυτότητας εργαζοµένου 

• Α̟οδεικτικά στοιχεία οικογενειακής κατάστασης 

• Τίτλοι σ̟ουδών ή άλλα τυ̟ικά ̟ροσόντα 

• Τίτλοι ξένων γλωσσών και χρήσης υ̟ολογιστών 

• Προηγούµενη ε̟αγγελµατική σταδιοδροµία και εµ̟ειρία 

• Στοιχεία υ̟ηρεσιακής κατάστασης του εργαζοµένου, ήτοι α̟οφάσεις, έγγραφα ή άλλα 

στοιχεία, ̟ου αναφέρονται στη σταδιοδροµία και την υ̟ηρεσιακή εξέλιξη γενικά, του 

εργαζόµενου. 

• Άδειες 

• Το σύνολο των α̟οδοχών ̟ου λαµβάνει ο εργαζόµενος µετά α̟ό κάθε οικονοµική µεταβολή 
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• Τις ηθικές και υλικές αµοιβές 

• Τις ̟ειθαρχικές ̟οινές 

• Στοιχεία ̟ου καταθέτει ο ίδιος ο εργαζόµενος στην υ̟ηρεσία του και ζητά να ̟εριληφθούν 

στο ατοµικό µητρώο του 

• Κάθε σχετικό έγγραφο 

ΑΡΘΡΟ 60 

Ατοµικά στοιχεία και έγγραφα Εργαζοµένων 

1. Το Γραφείο Προσω̟ικού της Ε̟ιχείρησης είναι υ̟εύθυνο για την τήρηση, την ασφαλή φύλαξη 

και τη συνεχή ενηµέρωση όλων των στοιχείων ̟ου συγκροτούν το ατοµικό µητρώο του 

εργαζοµένου. 

2. Τα στοιχεία ̟ου ̟εριέχονται στα ατοµικά µητρώα, ταυτόχρονα µε την το̟οθέτησή τους σ’ αυτά, 

καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά, σε ειδική για κάθε υ̟άλληλο κατάσταση, ̟ου α̟οτελεί 

και ευρετήριο των στοιχείων του ατοµικού µητρώου του. 

3. Α̟αγορεύεται να τεθούν στο ατοµικό µητρώο του εργαζοµένου στοιχεία ̟ου αναφέρονται στις 

̟ολιτικές και θρησκευτικές του ̟ε̟οιθήσεις. 

4. Η ̟ροϋ̟ηρεσία των εργαζοµένων, κατά το στάδιο της ̟ρόσληψής τους, α̟οδεικνύεται µε 

υ̟εύθυνη δήλωσή τους, κατατιθέµενη κατά την ̟ρόσληψή τους στο Γραφείο Προσω̟ικού 

συνοδευόµενη δε, εντός ̟ροθεσµίας ενός (1) µηνός α̟ό την ̟ρόσληψη, α̟ό τα α̟αραίτητα 

̟ιστο̟οιητικά των εργοδοτών στους ο̟οίους εργάστηκαν. 

5. Για κάθε µεταβολή της οικογενειακής κατάστασης και των άλλων ατοµικών στοιχείων τους, οι 

εργαζόµενοι οφείλουν να ̟ροσκοµίζουν αµέσως µετά την µεταβολή (̟.χ. όταν συνά̟τουν γάµο, 

όταν α̟οκτούν ̟αιδί) όλα εκείνα τα α̟οδεικτικά στοιχεία τα ο̟οία ε̟ακριβώς ̟ροσδιορίζουν 

αυτήν. 

ΑΡΘΡΟ 61 

Βιβλία ̟οινών και αµοιβών 

1. Η Ε̟ιχείρηση υ̟οχρεούται να τηρεί το υ̟ό του νόµου οριζόµενο βιβλίο, στο ο̟οίο 

αναγράφονται κατά χρονολογική σειρά τα ονόµατα των µισθωτών στους ο̟οίους ε̟ιβλήθηκαν 

̟ρόστιµα, σύµφωνα µε τον ̟αρόντα Κανονισµό, ο λόγος ε̟ιβολής και ο χρόνος κατά τον ο̟οίον 

τα ε̟ιβληθέντα ̟ρόστιµα κατατέθηκαν στην Εθνική Τρά̟εζα της Ελλάδας στο όνοµα της 

Εργατικής Εστίας. Αντίγραφο του βιβλίου αυτού οφείλει να υ̟οβάλλει η Ε̟ιχείρηση στην 

αρµόδια υ̟ηρεσία του Υ̟ουργείου Εργασίας το µήνα Ιανουάριο για το ̟ροηγούµενο έτος. 
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2. Στο ίδιο βιβλίο, αλλά σε ιδιαίτερο χώρο, αναγράφονται, κατά τον ίδιο τρό̟ο, και οι λοι̟ές 

̟οινές ̟ου ε̟ιβάλλονται στους µισθωτούς, σύµφωνα µε τον ̟αρόντα Κανονισµό. 

3. Παρόµοιο βιβλίο τηρεί η Ε̟ιχείρηση και για τις χορηγούµενες στους µισθωτούς αµοιβές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 62 

Ενηµέρωση - Ανακοινώσεις 

1. Η ∆ιοίκηση της Ε̟ιχείρησης, ̟αράλληλα µε τις διαδικασίες ̟ρογραµµατισµού και γενικότερης 

συνεργασίας ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Υ̟ηρεσιών και Προσω̟ικού, µ̟ορεί 

να καλεί τα συλλογικά όργανα των εργαζοµένων, το σύνολο των εργαζοµένων ή και τους 

εργαζόµενους κατά διοικητικές ενότητες µε στόχο την άµεση και ̟ληρέστερη ενηµέρωση αυτών 

σε θέµατα ̟ου τους αφορούν, καθώς και για γενικότερα θέµατα της Ε̟ιχείρησης. 

2. Η ανάρτηση και διανοµή ανακοινώσεων και γενικά εγγράφων ε̟ιτρέ̟εται µόνο στο Σωµατείο 

των εργαζοµένων, σε ̟ροκαθορισµένους χώρους σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε̟ιχείρησης και τις 

διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

3. Το Σωµατείο των εργαζοµένων µ̟ορεί ε̟ίσης να αναρτά και να διανέµει ανακοινώσεις και 

έγγραφα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των ο̟οίων είναι µέλος. Σε κάθε ̟ερί̟τωση κάθε 

ανακοίνωση και γενικά έγγραφο ̟ου αναρτούν ή διανέµουν τα ̟αρα̟άνω Εργατικά Σωµατεία 

̟ρέ̟ει να φέρουν την σφραγίδα τους. 

ΑΡΘΡΟ 63 

Υγιεινή των χώρων εργασίας 

1. Η Ε̟ιχείρηση υ̟οχρεούται να µεριµνά για τη καθαριότητα και υγιεινή των γραφείων και των 

χώρων εργασίας, καθώς και των κοινόχρηστων γενικώς χώρων. Για τον λόγο αυτό λαµβάνει όλα 

τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την α̟οφυγή ασθενειών. 

2. Την ίδια υ̟οχρέωση διατήρησης της καθαριότητας των ̟αρα̟άνω χώρων έχουν και οι 

εργαζόµενοι. 

ΑΡΘΡΟ 64 

Ασφάλεια των χώρων εργασίας 

1. Η Ε̟ιχείρηση υ̟οχρεούται να ̟αίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την ασφάλεια των χώρων 

εργασίας (κτιρίων, µηχανών, εγκαταστάσεων, εργοταξίων κ.λ̟.) ̟ρος α̟οφυγή ατυχηµάτων. 

2. Την ίδια υ̟οχρέωση διατήρησης της ασφάλειας των ̟αρα̟άνω χώρων έχουν οι υ̟εύθυνοι 

τµηµάτων ό̟ως και για κάθε βλάβη ̟ου ̟αρουσιάζεται στα µηχανήµατα και στις εγκαταστάσεις. 
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3. Όλοι οι εργαζόµενοι οφείλουν να συµµορφώνονται ̟ρόθυµα ̟ρος τις γρα̟τές ή ̟ροφορικές 

οδηγίες των υ̟εύθυνων των διοικητικών ενοτήτων σχετικά µε τον τρό̟ο εργασίας και τους όρους 

ασφάλειας και υγιεινής. 

ΑΡΘΡΟ 65 

Έναρξη Ισχύος Κανονισµού - Μεταβολές 

1. Ο Κανονισµός αυτός θα αρχίσει να ισχύει αµέσως µετά α̟ό την έγκριση του α̟ό το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και τη θεώρηση του α̟ό το αρµόδιο τµήµα Ε̟ιθεώρησης Εργασίας. 

2. Ο Κανονισµός αυτός µετά την έγκρισή του ̟ρέ̟ει να είναι αναρτηµένος µόνιµα στον ̟ίνακα 

ανακοινώσεων της Ε̟ιχείρησης. 

3. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Προσωπικού µπορεί να τροποποιείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου . Κάθε τροποποίηση πρέπει να θεωρείται από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας. 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 30/2017 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                     ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 

     Χρήστος Ιωαν. Καπουράνης 
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