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ΘΕΜΑ: «Έγκριση τροποποίησης α) του Εσωτερικού Κανονισµού Υπηρεσιών 
β) του Εσωτερικού Κανονισµού Προσωπικού και γ) του Κανονισµού 
Λειτουργίας του ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου, βάσει των 
αριθ. 2/2013, 3/2013  και 26/2013 αντίστοιχων αποφάσεων του 
∆ιοικητικού της Συµβουλίου (επανεισαγωγή)»  
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
20.5.2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
6539/16-5-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 13/2013) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 83/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 6841/22-5-2013 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από τα Πρακτικά της από 20.5.2013 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 13/2013 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 24 παρόντες 
και 9 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                          Κότσιρας Παύλος                                                 
Παϊδας Αδαµάντιος                                             Τοµπούλογλου Ιωάννης                                      
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Γραµµένος Σπυρίδων 
Τάφας Ηλίας                                                        Βαλασσάς Βεργής 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                            Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
Παπανικολάου Νικόλαος                                   Πολίτης Σταύρος    
Παπακώστας Γεώργιος                                      Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος                                      
Καραβίας Γεώργιος                                            Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Χατζηδάκη Μαρία                                               Χωρινός Ζαχαρίας 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος    
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
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Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γρετζελιάς Παντελής                                          
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή     
 
 
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Αιµιλία 

Σταθούλια. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

• Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν από την ψηφοφορία επί του 1ου θέµατος της .Η.∆.  

• Ο κ. Λ.Γεωργαµλής  προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν από την ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος Ε.Η.∆. 

• Ο κ. Γ.Καραβίας απεχώρησε από την Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία 

επί του 3ου θέµατος της Η.∆.. 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε 

την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

2ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 
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συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

2ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση τα υπ΄αριθµ. πρωτ. 1163/5-3-2013 και 1305/3-4-2013 διαβιβαστικά έγγραφα 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου και τις υπ΄αρ. 2/2013, 3/2013 και 
26/2013  διαβιβασθείσες Αποφάσεις του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, ανέφερε προς 
το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 

Α)  

ΑΠΟΦ 2/2013 

Αρ. πρωτ.: 1091 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΌ  ΤΟ  1ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ  
∆ΙΟΙΚ.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ.  

 

 Σήµερα  12/2/2013  ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00 µµ συνήλθε το  

∆ιοικητικό  Συµβούλιο  της  Επιχείρησης  σε τακτική συνεδρίαση µετά από 

πρόσκληση  της Προέδρου  της  κ. Καβακοπούλου Αγανίκης. 

 

 Αφού  διαπιστώθηκε  η  νόµιµη  απαρτία, δεδοµένου ότι η σύνθεση των 

µελών του Συµβουλίου είναι η εξής : 

 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Καβακοπούλου Αγανίκη, Πρόεδρος  

2. Καρόγλας Πολύβιος,  Αντιπρόεδρος 

3. Βαλλίδου Νίκη 

4. Λαζαρίδης Νικόλαος 

5. Κόκκορη-Αραβάνη Μαρία 

6. Λεωνίδας Μιχάλης  
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7. Μποσινάκος Κωνσταντίνος 

8. Χλαπάνας Ιωάννης  

9. Χατζηδάκη Μαρία  

10. Πλάτανος Ελευθέριος 

11. Κυριαζόπουλος Χρήστος 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Κόκκορη-Αραβάνη Μαρία 

2. Χλαπάνας Ιωάννης 

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. 

 

Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία και εισηγούµενη το  2ο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε την τροποποίηση του ΕΚΥ της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης, έθεσε υπόψη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τα κάτωθι: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 283 του ∆.Κ.Κ., συντάσσεται από το ∆.Σ. της 

επιχείρησης και εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Εσωτερικός 

Κανονισµός Υπηρεσιών σύµφωνα µε τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση, η 

διάρθρωση, και οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών, καθώς και το ανώτατο όριο 

του αριθµού του προσωπικού.   

 Με την απόφ. 39-2012 της Προέδρου, η παροχή της γνωµοδότησης 

επί των ενδεδειγµένων τροποποιήσεων του ΕΚΥ της ΚΕ∆ΦΧ ανατέθηκε 

απευθείας στην κ. Σφέτσου Μαρία, η οποία µε το υπ’ αρ. πρωτ. 953/27-12-

2012 υπόµνηµα που κατέθεσε εισηγείται προς το ∆Σ να προβεί σε 

τροποποιήσεις του περιεχοµένου µερικών από τα άρθρα του Ε.Κ.Υ., στις 

οποίες συµπεριλαµβάνεται και η απαλοιφή του όρου Γενικός ∆ιευθυντής, 

όπου αυτός αναφέρεται, και την αντικατάσταση αυτού µε τον όρο ∆ιευθυντής. 

 Στην συνέχεια, παρατίθενται Οι τροποποιήσεις που κρίθηκαν 

απαραίτητες, ως εξής: 

Στο άρθρο 2 (Γενική Μορφή Οργάνωσης της Επιχείρησης):  

Η παράγραφος 2 θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: Οι εργασίες της 

Επιχείρησης διευθύνονται από τον Πρόεδρο ή τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή 
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τον ∆ιευθυντή, ο οποίος ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και είναι 

υπόλογος σε αυτό για την εύρυθµη λειτουργία της. 

Στο άρθρο 4 τροποποίηση  όσον αφορά τα τµήµατα της επιχείρησης µε 

καλύτερη απεικόνιση των δραστηριοτήτων αυτής 

Στο άρθρο 8 η πρώτη παράγραφος διατυπώνετε ως εξής: Ο διευθυντής 

προσλαµβάνεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης 

µετά από σχετική προκήρυξη, εφόσον δεν ακολουθείται το σύστηµα της 

προαγωγής (για τους ήδη υπηρετούντες εργαζόµενους).    

Στο άρθρο 10 θα πρέπει να παραλειφθεί η λέξη «Γενικής» ώστε ο τίτλος να 

διατυπωθεί ως εξής: «Αρµοδιότητες Γραµµατείας ∆ιεύθυνσης και ∆.Σ.».  

Η παρ. 3 θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Υποβάλλει αντίγραφα των 

λαµβανοµένων αποφάσεων στην αρµόδια προς έγκριση ∆ιοικητική Αρχή και 

στην  ∆ιεύθυνση (αντί του ¨στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις¨) και στα αρµόδια 

Τµήµατα της Επιχείρησης» 

Η παρ. 5 θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: « ∆ιεκπεραιώνει κάθε εργασία 

που της ανατίθεται από το ∆Σ , τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον 

∆ιευθυντή, συνεργαζόµενη για τον σκοπό αυτό µε όλα τα Τµήµατα  της 

επιχείρησης». 

Η παρ. 6 θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Παρέχει κάθε φύσης 

γραµµατειακή υποστήριξη για τις ανάγκες του ∆.Σ., του Προέδρου και του 

∆ιευθυντή (δακτυλογραφήσεις Ελληνικών ή ξενόγλωσσων εγγράφων, 

αναπαραγωγή εγγράφων, χειρισµός τηλεφωνικού κέντρου, fax και 

ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας». 

Στο άρθρο 11 αντικαθίσταται όπου αναφέρετε η λέξη  τοµέας µε την λέξη 

Τµήµα. 

Στο άρθρο 12 θα πρέπει να διαµορφωθεί ως εξής: «Αρµοδιότητες Τµήµατος 

∆ιοικητικών – Οικονοµικών Υπηρεσιών» (αντί του « Αρµοδιότητες ∆ιεύθυνσης 

Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Μέριµνας»). 

Επίσης, το περιεχόµενο του συγκεκριµένου   άρθρου θα πρέπει να 

αντικατασταθεί, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 255 του Κ.∆.Κ., δεν 

µπορεί να υπάρχει παρά µόνο µία ∆ιεύθυνση και ένας ∆ιευθυντής της 

Επιχείρησης, ως εξής: 

«Το Τµήµα ∆ιοικητικών – Οικονοµικών Υπηρεσιών έχει σαν αντικείµενο την 

απεικόνιση των οικονοµικών πράξεων και την εξασφάλιση της οµαλής 
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λειτουργίας της Επιχείρησης ως οικονοµικής µονάδας και τη διεξαγωγή 

όλων των γενικής φύσεως, διοικητικών και οικονοµικών λειτουργιών, που 

επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία των υπολοίπων Τµηµάτων και της 

Επιχείρησης γενικότερα.  

Λειτουργίες Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

Έχει την ευθύνη : 
- Tης παρακολούθησης και τήρησης του Κανονισµού Προσωπικού της 

Επιχείρησης. 

- Της τήρησης µητρώου και αρχείων προσωπικού. 

- Της τήρησης διαδικασιών που σχετίζονται µε τις κάθε φύσης διοικητικές 

υποθέσεις του προσωπικού (προσλήψεις, απολύσεις, στοιχεία ατοµικής και 

οικογενειακής κατάστασης, εξέλιξη, αµοιβές, άδειες, απουσίες, βεβαιώσεις, 

πειθαρχικά κ.λ.π.). 

- Της ενηµέρωσης του λογιστικού συστήµατος µε όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες στοιχείων προσωπικού που είναι απαραίτητες για τον 

προσδιορισµό των αµοιβών του. 

-Της τήρησης όλων των απαραίτητων µισθοδοτικών καταστάσεων, 

καταστάσεων ασφαλιστικών ταµείων, φόρων και λοιπών υποχρεώσεων. 

-Της επικύρωσης όλων των αντιγράφων των εγγράφων. 

          -Της διαχείρισης των διαδικασιών πρωτοκόλλησης των κάθε είδους 

εισερχοµένων εγγράφων, της διανοµής αυτών στις επί µέρους υπηρεσίες και 

της διεκπεραίωσης – αποστολής όλων των εγγράφων στους αποδέκτες. 

Λειτουργίες Λογιστηρίου 

Το Λογιστήριο έχει την ευθύνη για τις πιο κάτω εργασίες: 

-Καταρτίζει σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους των Τµηµάτων και τον 

∆ιευθυντή της Επιχείρησης, τον προϋπολογισµό Εσόδων - Εξόδων και 

παρακολουθεί την πορεία της εκτέλεσής του. Επίσης καταρτίζει τον 

ισολογισµό της χρήσης, τον απολογισµό Εσόδων - Εξόδων και όλες τις 

απαιτούµενες εκθέσεις.  

-Παρέχει κάθε είδους στοιχεία για τη διαµόρφωση των οικονοµικών 

προγραµµάτων της Επιχείρησης. 
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-Τηρεί τις διαδικασίες απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων της 

Επιχείρησης (Λογαριασµοί λογιστικού σχεδίου, βιβλία, καταστάσεις κ.λ.π.) 

σύµφωνα µε το υφιστάµενο λογιστικό σχέδιο και τις σχετικές λογιστικές 

διαδικασίες. 

-Τηρεί τις διαδικασίες για τη διενέργεια κάθε είδους είσπραξης ή 

πληρωµής δαπανών της Επιχείρησης και εκτελεί όλες τις οικονοµικές 

δοσοληψίες που έχουν σχέση µε τις Τράπεζες.  

-∆ιαµορφώνει και παρακολουθεί το ταµειακό πρόγραµµα της 

Επιχείρησης και παρέχει πληροφόρησης προς την ∆ιοίκηση για την πορεία 

της Επιχείρησης από οικονοµικής και διαχειριστικής άποψης. 

-Παρέχει στοιχεία για την κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών της      

Επιχείρησης. 

-Επιµελείται την εκκαθάριση  και εντολή πληρωµής κάθε δαπάνης της 

Επιχείρησης, εκδίδει τα σχετικά εντάλµατα πληρωµών στο όνοµα των 

δικαιούχων, καταχωρεί αυτά στα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και ελέγχει τη 

νοµιµότητα της κάθε δαπάνης. 

-Είναι αρµόδιο για τη σύνταξη των µισθοδοτικών καταστάσεων του 

προσωπικού (θεωρεί κάθε φύσης µισθοδοτικά στοιχεία του προσωπικού) 

και φροντίζει για την εκκαθάριση µισθών και ηµεροµισθίων καθώς και 

επιδοµάτων και προσαυξήσεων του προσωπικού που γίνονται σύµφωνα µε 

τα παραστατικά στοιχεία που στέλνονται από τα άλλα Τµήµατα. Παρακρατεί 

και αποδίδει τις εισφορές των ασφαλιστικών ταµείων του προσωπικού και 

µέριµνα για τις σχέσεις µε τα ασφαλιστικά ταµεία. 

-Καταρτίζει το τακτικό και έκτακτο σχέδιο χρηµατοδότησης, 

παρακολουθεί τα τραπεζικά και άλλα δάνεια και τηρεί όλα τα παραστατικά 

έγγραφα και αποδεικτικά δαπανών. 

-Καταρτίζει σε συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή και το Τµήµα που θα 

αναλάβει το έργο, τις συµβάσεις για αναθέσεις του ∆ήµου ή άλλων φορέων. 

Για την κοστολόγηση των έργων έχει την ευθύνη της συγκέντρωσης όλων 

των απαραίτητων οικονοµικών στοιχείων (κόστος αγοράς πρώτων, 

βοηθητικών και αναλώσιµων υλικών, κόστος αγοράς υπηρεσιών, κόστος 

διαφόρων δαπανών λειτουργίας της επιχείρησης).  
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Λειτουργίες Ταµείου 

Στο Ταµείο ανήκουν όλες οι αρµοδιότητες που απορρέουν από τις σχετικές 

διατάξεις. Ειδικότερα ενεργεί όλες τις εισπράξεις και πληρωµές, που 

βασίζονται σε νόµιµα δικαιολογητικά, τα οποία διαβιβάζονται από το 

Λογιστήριο. 

-Εκδίδει τα αποδεικτικά παραλαβής, συγκεντρώνει και καταχωρεί στα 

σχετικά λογιστικά βιβλία τις εισπράξεις εσόδων, καθώς και των 

πληρωθέντων χρηµατικών ενταλµάτων. 

-Φροντίζει για την απόδοση κρατήσεων που γίνονται υπέρ τρίτων µέσα 

στις  νόµιµες προθεσµίες. Κάθε µήνα συντάσσει και υποβάλλει στον 

υπεύθυνο του Τµήµατος κατάσταση της γενικής δοσοληψίας του Ταµείου 

του προηγούµενου µήνα. 

- Παρακολουθεί την κανονική εκτέλεση των συµβάσεων παροχής 

υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης από τρίτους (µεταφορές, ενοικιάσεις, 

συντηρήσεις κ.λ.π.). 

Λειτουργίες Περιουσιακών Στοιχείων - Αποθήκης - ∆ιαχείρισης Υλικών, 

Προµηθειών 

-Φροντίζει για την καταγραφή και τήρηση ανάλογου αρχείου της ακίνητης 

περιουσίας και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης. 

-Επιµελείται της τήρησης αρχείου κληροδοτηµάτων και µεριµνά για την 

αξιοποίησή τους. 

-Τηρεί αρχείο ακινήτων και διενεργεί δηµοπρασίες για την µίσθωσή τους. 

-Παρακολουθεί, σε συνεργασία µε το Νοµικό Σύµβουλο τις 

αναπροσαρµογές των µισθώσεων και τη σωστή τήρηση των συµφωνητικών. 

-Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών παραλαβής, ασφαλούς 

αποθήκευσης, χορήγησης και παρακολούθησης των αναλώσιµων και των 

πάγιων υλικών σε ότι αφορά την λογιστική ενηµέρωση και την συµβατότητά 

τους προς το υφιστάµενο πλαίσιο του Κανονισµού Προµηθειών της 

Επιχείρησης και ειδικότερα έχει την ευθύνη : 

- Για την συγκέντρωση των παραγγελιών όλων των τµηµάτων 
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- Για τον προγραµµατισµό διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών, 

σύµφωνα µε τις παραπάνω παραγγελίες. 

- Για τη διεκπεραίωση διαδικασιών προµήθειας εξοπλισµού, 

εξαρτηµάτων και υλικών σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς (έρευνα 

αγοράς, διενέργεια διαγωνισµών, ετοιµασίας σχεδίων συµβάσεων κ.λ.π.). 

-Για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και παράδοση στο Λογιστήριο 

των αντίστοιχων τιµολογίων και αποδεικτικών παραστατικών για τη 

διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών. 

-Για την τήρηση αρχείων προµηθειών και προµηθευτών. 

  Στο Άρθρο 13  ¨Αρµοδιότητες Τµήµατος Πολιτισµού – Αθλητισµού: 

Η Παρ. 1 θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: « Έχει την ευθύνη απέναντι 

στον Πρόεδρο & το ∆ιευθυντή για το σχεδιασµό και την υλοποίηση 

πολιτιστικών εκδηλώσεων». 

Στα άρθρα 14,16,17,20 γίνετε διόρθωση ως προς την αναδιατύπωση των 

τµηµάτων της επιχείρησης. 

Στο Άρθρο 21: Θέσεις Εργασίας-Πίνακας ∆ιοικητικών Ενοτήτων : Οι 

µεταβολές εντοπίζονται  σε όλο των πίνακα ως κάτωθι: 

 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΑ      

1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ (αντί του Γενική 

∆ιεύθυνση) 

- ∆ιευθυντής ΠΕ  1      

2. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

και ∆.Σ.  

-Υπάλληλος γραφείου 

 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε  2 
 

    

3. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

- Υπεύθυνος Τµήµατος 

- Υπάλληλος Γραφείου 

  Προσωπικό 

- Προπονητής 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε  

ΤΕ ή ∆Ε 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

ΠΕ ή ΤΕ 

1 

1 

1 

3 

 

     

4. ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (αντί του ∆ιεύθυνση Οικονοµικής 

και ∆ιοικητικής Μέριµνας) 

-Υπεύθυνος Τµήµατος 

(αντί του ∆ιευθυντής) 

 

- Λογιστής  

-Υπάλληλος Προµηθ. 

-∆ιαχειριστής /Ταµίας 

- Υπάλληλος 

-Καθαρίστρια 

- ΠΕ ή ΤΕ ή 

∆Ε 

 

 

- ΠΕ ή ΤΕ ή 

∆Ε 

- ΠΕ ή ΤΕ ή 

∆Ε 

- ΤΕ ή ∆Ε 

- ∆Ε ή ΥΕ 

1 

     

 

1 

 1 

1 

1 

1 

 

     

5. 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
- Υπεύθυνος Τµήµατος 

- Υπάλληλος γραφείου 
ΠΕ ή ΤΕ ή 

∆Ε 

1 

1 
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ΤΕ ή ∆Ε 
6. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  - Υπεύθυνος Τµήµατος 

- ∆ιοικητικό προσωπικό 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε 

1 

2 
     

7. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ και ΚΗΦΗ 

(Κ.Η.Φ.Η., Παιγνιοθήκη, Κοινων. 

Παντοπωλείο)  

- Υπεύθυνος Τµήµατος 

- Προϊστάµενος 

- Επιµελήτρια Πρόνοιας 

- Κοιν. Λειτουργός 

- Οικογ. Βοηθός 

- Ψυχολόγος 

- Νοσηλεύτρια 

- Υπάλληλος γραφείου 

- Οδηγός 

- Βοηθητικό Προσωπικό 

ΠΕ ή ΤΕ  

ΤΕ ή ∆Ε 

ΤΕ 

ΥΕ 

ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε  

ΥΕ 

∆Ε ή ΥΕ 

ΥΕ 

ΥΕ 

1 

3 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

     

8. ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - Υπεύθυνος Τµήµατος 

-Προϊστάµενος 

- Οδηγοί 

ΠΕ ή ΤΕ 

ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε ή ΥΕ  

1 

1 

4 

     

9. ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ  

-Κοιν. Λειτουργός 

- Νοσηλεύτρια 

- Βοηθητικό προσωπικό 

- Οδηγός 

- Οικ. Βοηθός 

ΤΕ 

ΤΕ ή∆Ε 

ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε ή ΥΕ 

ΥΕ 

4 

3 

2 

2 

4 

     

10. ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - Βρεφονηπιοκόµος 

- Βοηθ. Βρεφονηπιοκ. 

- Μάγειρας 

- Καθαρίστρια 

 

ΠΕ ή ΤΕ 

ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε 

ΥΕ 

8 

4 

2 

2 

     

11. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ - Υπεύθυνος 

- Υπάλληλος Γραφείου 

- Μουσικός 

- Εκπαιδευτικοί 

-Ζωγράφος 

 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

 

1 

1 

1 

1 

1 

     

  ΣΥΝΟΛΟ  85      

 

Κατόπιν των ανωτέρω, τίθεται στην κρίση σας  σχέδιο τροποποίησης  του 

Κανονισµού Εσωτερικών Υπηρεσιών και προτείνεται η κατ’ άρθρο συζήτησή 

του και η εν συνεχεία ψήφιση του, µετά τις τυχόν τροποποιήσεις που θα 

εγκριθούν. Σηµειωτέον ότι οι άνωθεν τροποποιήσεις είναι απαραίτητες 

προκειµένου να εναρµονισθεί πλήρως ο Εσωτερικός Κανονισµός Υπηρεσιών 

της Κ.Ε.∆.Φ.Χ.  µε το περιεχόµενο των άρθρων του ν. 3463/2006 Κ.∆.Κ. και 

να αντικατοπτρίζει ακριβώς την λειτουργία των υπηρεσιών της. 

Ζητείται από το ∆Σ να εγκρίνει τις ως άνω τροποποιήσεις  στον Εσωτερικό 

Κανονισµό Υπηρεσιών όπως περιγράφονται  ανωτέρω, σύµφωνα µε το 

σκεπτικό της απόφασης, και στην συνέχεια να διαβιβάσει αυτόν στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο προς έγκριση. 

  Στην συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το ∆.Σ. να πάρει απόφαση 

σχετικά µε το θέµα. Το διοικητικό συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της 
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προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη όλα τα 

παραπάνω: 

 
Αποφασίζει οµόφωνα 

 

Α. Εγκρίνει τον επισυναπτόµενο Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, ο οποίος 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης, όπως αυτός έχει 

τροποποιηθεί µε τις ανωτέρω επισηµάνσεις. 

Β. ∆ιαβιβάζει αυτόν προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο πρόγραµµα 
«∆ιαύγεια». 
 

Η απόφαση αυτή πήρε  αρ. 2/2013  

 

Β) 

 

ΑΠΟΦ 3/2013 

Αρ. πρωτ.: 1092 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΌ  ΤΟ  1ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ  
∆ΙΟΙΚ.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ.  

 

 Σήµερα  12/2/2013  ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00 µµ συνήλθε το  

∆ιοικητικό  Συµβούλιο  της  Επιχείρησης  σε τακτική συνεδρίαση µετά από 

πρόσκληση  της Προέδρου  της  κ. Καβακοπούλου Αγανίκης. 

 

 Αφού  διαπιστώθηκε  η  νόµιµη  απαρτία, δεδοµένου ότι η σύνθεση των 

µελών του Συµβουλίου είναι η εξής : 

 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

12. Καβακοπούλου Αγανίκη, Πρόεδρος  

13. Καρόγλας Πολύβιος,  Αντιπρόεδρος 

14. Βαλλίδου Νίκη 
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15. Λαζαρίδης Νικόλαος 

16. Κόκκορη-Αραβάνη Μαρία 

17. Λεωνίδας Μιχάλης  

18. Μποσινάκος Κωνσταντίνος 

19. Χλαπάνας Ιωάννης  

20. Χατζηδάκη Μαρία  

21. Πλάτανος Ελευθέριος 

22. Κυριαζόπουλος Χρήστος 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ  

3. Κόκκορη-Αραβάνη Μαρία 

4. Χλαπάνας Ιωάννης 

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. 

 

Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία και εισηγούµενη το  3ο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισµού 

Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης, έθεσε υπόψη των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου τα κάτωθι: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 283 του ∆.Κ.Κ., συντάσσονται από το ∆.Σ. της 

επιχείρησης και εγκρίνονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οι κανονισµοί της 

επιχείρησης. 

Επειδή διαπιστώνεται ότι χρειάζεται να συµπληρωθούν η να διορθωθούν οι 

κανονισµοί σύµφωνα µε τα πρότυπα που υπάρχουν κατόπιν και της αλλαγής 

στο σύστηµα της βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης των εργαζοµένων 

της επιχείρησης µε βάσει τον Ν.4024/2011 ο οποίος εφαρµόζεται για τα ΝΠΙ∆ 

από 1/1/2013    προτείνεται στο  ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος να προβεί στην τροποποίηση του Εσωτερικού 

Κανονισµού Προσωπικού  αυτής.  

Τίθεται στην κρίση σας  το σχέδιο του αναθεωρηµένου Εσωτερικού 

Κανονισµού Προσωπικού όπως επισυνάπτεται κατωτέρω για κατ’ άρθρο 

συζήτησή του από το ∆Σ και την εν συνεχεία ψήφιση του, µετά τις τυχόν 

τροποποιήσεις που θα προταθούν. Σηµειωτέον ότι η αναθεώρηση του ΕΚΠ 
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είναι απαραίτητη προκειµένου ο Εσωτερικός Κανονισµός Προσωπικού της 

Κ.Ε.∆.Φ.Χ.  να εναρµονισθεί µε το περιεχόµενο των διατάξεων του ν. 4024/11 

και να αντικατοπτρίζει ακριβώς το θεσµικό πλαίσιο  που ισχύει. 

Ζητείται από το ∆Σ να εγκρίνει την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισµού 

Προσωπικού σύµφωνα µε το σκεπτικό της απόφασης, και στην συνέχεια να 

διαβιβάσει αυτόν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση.  Στην 

συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το ∆.Σ. να πάρει απόφαση σχετικά µε το θέµα. 

Το διοικητικό συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου, έπειτα 

από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω: 

 

 

 

 
Αποφασίζει οµόφωνα 

 

Α. Εγκρίνει τον επισυναπτόµενο Εσωτερικό Κανονισµό Προσωπικού της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας απόφασης, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί . 

Β. ∆ιαβιβάζει αυτόν προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο πρόγραµµα 
«∆ιαύγεια». 
 

Η απόφαση αυτή πήρε  αρ. 3/2013 και υπογράφεται ως εξής 

 
 
Γ)  
 

ΑΠΟΦ 26/2013 

Αρ. πρωτ.: 1276 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΌ  ΤΟ  3ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ  
∆ΙΟΙΚ.  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ.  
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 Σήµερα  28/3/2013  ηµέρα Πέµπτη και ώρα 17:30 µµ συνήλθε το  

∆ιοικητικό  Συµβούλιο  της  Επιχείρησης  σε έκτακτη συνεδρίαση µετά από 

πρόσκληση  της Προέδρου  της  κ. Καβακοπούλου Αγανίκης. 

 Αφού  διαπιστώθηκε  η  νόµιµη  απαρτία, δεδοµένου ότι η σύνθεση των 

µελών του Συµβουλίου είναι η εξής : 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

23. Καβακοπούλου Αγανίκη, Πρόεδρος  

24. Καρόγλας Πολύβιος,  Αντιπρόεδρος 

25. Βαλλίδου Νίκη 

26. Λαζαρίδης Νικόλαος 

27. Κόκκορη-Αραβάνη Μαρία 

28. Λεωνίδας Μιχάλης  

29. Μποσινάκος Κωνσταντίνος 

30. Χατζηδάκη Μαρία  

31. Πλάτανος Ελευθέριος 

32. Χλαπάνας Ιωάννης 

33. Κυριαζόπουλος Χρήστος 

 ΑΠΟΝΤΕΣ  

5. Βαλλίδου Νίκη  

6. Χλαπάνας Ιωάννης 

7. Χατζηδάκη Μαρία 

8. Πλάτανος Ελευθέριος 

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. 

Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία και εισηγούµενη το 3ο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε την έγκριση της τροποποίησης του 

κανονισµού λειτουργίας του ∆Σ της Κ.Ε.∆.Φ.Χ., έθεσε υπόψη των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου τα κάτωθι: 

Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 257 του Ν. 3463/2006, το διοικητικό 

συµβούλιο της επιχείρησης, µπορεί να συντάσσει µε απόφαση του και άλλους 

κανονισµούς, πέραν των υποχρεωτικών (Κανονισµός Εσωτερικών 

Υπηρεσιών, Κανονισµός Προσωπικού, Κανονισµός Οικονοµικής ∆ιαχείρισης). 
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Όλοι οι κανονισµοί πρέπει να εγκρίνονται από το δηµοτικό συµβούλιο (παρ. 1 

άρθρου 256 Ν. 3463/06).  

Με την συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των πρώην ∆ήµων Ν. 

Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνος, και την σύσταση µιας ενιαίας Κοινωφελούς 

Επιχείρησης µε την δηµοσίευση της συστατικής πράξης αυτής στο ΦΕΚ 

933/2011, καταρτίσθηκαν οι ανωτέρω προαναφερόµενοι υποχρεωτικοί 

κανονισµοί καθώς και ο Κανονισµός Λειτουργίας του ∆Σ της Κ.Ε.∆.Φ.Χ.  

Στο άρθρο 6 (Αρµοδιότητες  ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Προέδρου) 

περιγράφεται ο τρόπος που το ∆Σ  διοικεί την Επιχείρηση και διαχειρίζεται την 

περιουσία και τους πόρους αυτής,  καθώς και ο τρόπος που µπορεί να 

αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά την επιχείρηση .Επίσης περιγράφεται ο 

τρόπος µε τον οποίο  διοικεί την επιχείρηση ο Πρόεδρος  η ο Αντιπρόεδρος  

και οι αρµοδιότητες  αυτών  καθώς και οι αρµοδιότητες  των µελών του ∆Σ της 

επιχείρησης. 

Στις τελευταίες παραγράφους αναφέρεται το εξής απόσπασµα: »Στον 

Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. της Επιχείρησης παρόλο που 

προβλέπεται από τον νόµο δεν θα δίδεται αποζηµίωση για τις υπηρεσίες τους 

παρά µόνον για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ∆Σ ως µέλη» 

Επειδή αυτή η δυνατότητα  δίδεται από τις κείµενες διατάξεις  µε βάση την 

αριθµ.61995/2007(13-11-2007) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε την 

οποία προβλέπεται καταβολή αποζηµίωσης στον Πρόεδρο η στον 

Αντιπρόεδρο καθώς και στα µέλη του ∆Σ των Κοινωφελών Επιχειρήσεων  για 

τις υπηρεσίες που παρέχουν προς αυτήν.  Για  τον Πρόεδρο η τον  

Αντιπρόεδρο προσδιορίζεται  ως αµοιβή  το ποσό που καταβάλλεται ως έξοδα 

παράστασης στον Πρόεδρο του οικείου δηµοτικού συµβουλίου όπως αυτός 

έχει διαµορφωθεί µε βάσει άρθρο πρώτο υποπαρ Γ1 του Ν.4093/2012  . 

Ζητείται από το ∆Σ της επιχείρησης να εγκρίνει την τροποποίηση του 

κανονισµού λειτουργίας του ∆Σ της επιχείρησης απαλείφοντας την 

παράγραφο του άρθρου 6 αυτού ως προς την  µη καταβολή αµοιβής στον 

πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο της επιχείρησης  η οποία αναφέρεται ως 

εξής:(»Στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. της Επιχείρησης παρόλο 

που προβλέπεται από τον νόµο δεν θα δίδεται αποζηµίωση για τις υπηρεσίες 

τους παρά µόνον για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ∆Σ ως µέλη») 

και να  αντικατασταθεί το εδάφιο ως ακολούθως:  
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»Στον Πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του ∆Σ της επιχείρησης δύναται να 

καταβάλλεται αποζηµίωση για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην 

επιχείρηση, µε βάσει την αριθµ.61995/2007(13-11-2007) εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»  

Καθώς και να διορθώσει την παράλειψη στο άρθρο 4 του κανονισµού  

σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 255 του Ν.3463/06  µε την προσθήκη 

στην παράγραφο  ως εξής: Η Επιχείρηση µπορεί να  διοικείται από επταµελές 

(7)  έως ενδεκαµελές (11) ∆ιοικητικό  Συµβούλιο . 

  Στην συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το ∆.Σ. να πάρει απόφαση 

σχετικά µε το θέµα. Το διοικητικό συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της 

προέδρου, έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη όλα τα 

παραπάνω: 

 
Αποφασίζει οµόφωνα 

 

Α. Εγκρίνει την τροποποίηση του κανονισµού λειτουργίας του ∆Σ µε την 

απαλοιφή από το άρθρο 6 του εξής εδαφίου : » Στον Πρόεδρο και τον 

Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. της Επιχείρησης παρόλο που προβλέπεται από τον 

νόµο δεν θα δίδεται αποζηµίωση για τις υπηρεσίες τους παρά µόνον για τη 

συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ∆Σ ως µέλη» και την αντικατάσταση 

του ως ακολούθως:  

» Στον Πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του ∆Σ της επιχείρησης δύναται να 

καταβάλλεται αποζηµίωση για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην 

επιχείρηση, µε βάσει την αριθµ.61995/2007(13-11-2007) εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»   

 Καθώς και να διορθώσει την παράλειψη στο άρθρο 4 του κανονισµού  

σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 255 του Ν.3463/06  µε την προσθήκη 

στην παράγραφο  ως εξής: Η Επιχείρηση µπορεί να  διοικείται από επταµελές 

(7)  έως ενδεκαµελές (11) ∆ιοικητικό  Συµβούλιο. 

Β. Η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί προς έγκριση από τον ∆ΦΧ. 

Γ. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο  πρόγραµµα «∆ιαύγεια» 

µετά την έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
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Η απόφαση αυτή πήρε  αρ. 26/2013 και υπογράφεται ως εξής 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Σ.Κοσκολέτος, Χ.Κοπελούσος και Π.Φίλου-
Μαυράκη (σύνολο 4), οι οποίοι απείχαν από την ψηφοφορία. 

 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις διατάξεις των άρθρων 256 και 257 του Ν. 3463/06 (∆.&Κ.Κώδικας) 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(20  ΥΠΕΡ – 4 ΑΠΟΧΕΣ )  
 

Εγκρίνει τις υποβληθείσες µε τις αριθ. 2/2013, 3/2013  και 26/2013 αποφάσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου εισηγήσεις για την 
έγκριση τροποποίησης α) του Εσωτερικού Κανονισµού Υπηρεσιών β) του Εσωτερικού 
Κανονισµού Προσωπικού και γ) του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆.Σ. του Νοµικού 
Προσώπου αντιστοίχως, όπως οι ανωτέρω Κανονισµοί επισυνάπτονται στην παρούσα, 
αποτελούντες  αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   83/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 
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Μπόβος Χαράλαµπος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Τάφας Ηλίας 

Κουτσάκης Μιχαήλ 
Παπανικολάου Νικόλαος 

Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Γρετζελιάς Παντελής 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου 
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού 
- Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας 

 
 

Συν.: - 1. Εσωτερικός Κανονισµός Υπηρεσιών της Κοιν. Επιχείρησης 
                     2. Εσωτερικός Κανονισµός Προσωπικού της Κοιν. Επιχείρησης 
                     3.Κανονισµός Λειτουργίας του ∆.Σ. της Κοιν. Επιχείρησης  
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
                              Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Άρθρο 1ο 
Περιεχόµενο Εσωτερικού Κανονισµού Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ.) 

 

Με τον παρόντα Κανονισµό καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ -ΧΑΛΚΗ∆ΟΝOΣ» οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών της, οι θέσεις 

εργασίας και το ανώτατο όριο του αριθµού του τακτικού προσωπικού της Επιχείρησης. 

 

Άρθρο 2ο 
Γενική Μορφή Οργάνωσης της Επιχείρησης 

 
1. Η Επιχείρηση διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιό της, η σύνθεση και οι αρµοδιότητες 

του οποίου καθορίζονται από τον ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύουν.   

2. Οι εργασίες της Επιχείρησης διευθύνονται από τον Πρόεδρο ή τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 

ή τον ∆ιευθυντή, ο οποίος ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και είναι υπόλογος σε αυτό 

για την εύρυθµη λειτουργία της. 

3. Το ∆.Σ. της Επιχείρησης µπορεί να συντάσσει κανονισµό ∆ιοίκησης και Λειτουργίας, στον 

οποίο θα αναφέρονται και θα περιγράφονται αναλυτικά οι αρµοδιότητες των οργάνων και ο 

τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης. 

 

Άρθρο 3ο 
Ερµηνεία - Μεταβολή του Ε.Κ.Υ. 

 

1. Οι διατάξεις του Ε.Κ.Υ. συµπληρώνονται και ερµηνεύονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. Οι αρµοδιότητες των επιµέρους διοικητικών ενοτήτων του Οργανογράµµατος 

της Επιχείρησης θεωρούνται ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές του περιεχοµένου εργασίας, 

και εποµένως µπορεί να ανατίθενται από το ∆ιευθύνοντα την Επιχείρηση στο προσωπικό 

κάθε ενότητας καθήκοντα που δεν αναφέρονται µε συγκεκριµένο τρόπο στην αντίστοιχη 

περιγραφή του περιεχοµένου εργασίας της, αλλά εντάσσονται στο ουσιαστικό περιεχόµενο 

της. 

2. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση αναλάβει και άλλες δραστηριότητες πέρα από αυτές που 

αναφέρονται στον παρόντα Ε.Κ.Υ., το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συµπληρώνει ή τροποποιεί τον 

Ε.Κ.Υ. µε τις απαραίτητες διοικητικές ενότητες και τις αντίστοιχες περιγραφές αρµοδιοτήτων 

τους και µπορεί να µεταβάλλει τον ανώτατο αριθµό του προσωπικού της. Σε περίπτωση 

τροποποίησης απαιτείται εκ νέου έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

Άρθρο 4ο 
Οργανωτική ∆ιάρθρωση της Επιχείρησης 

 
1.  Η Επιχείρηση συγκροτείται από τις πιο κάτω διοικητικές ενότητες: 

• ∆ιεύθυνση 

• Γραµµατεία ∆ιεύθυνσης και ∆.Σ. 

• Τµήµα Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  

• Τµήµα Πρόνοιας και Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων 
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• Τµήµα Περιβάλλοντος 

• Τµήµα Πολιτισµού και Αθλητισµού 

• Τµήµα Επικοινωνίας και Νέων Τεχνολογιών 

• Τµήµα  Κατ’ Οίκον Φροντίδας Ηλικιωµένων και ΑΜΕΑ 

• Τµήµα Βρεφικού Σταθµού 

• Τµήµα ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας 

• Τµήµα Εκπαίδευσης 

2.  Τα διαδοχικά διοικητικά επίπεδα της οργανωτικής διάρθρωσης της Επιχείρησης 

είναι: 

• ∆ιεύθυνση 

• Τµήµα 

• Γραφείο 

Οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι των παραπάνω διοικητικών επιπέδων ονοµάζονται: 

• ∆ιευθυντής 

• Προϊστάµενος Τµήµατος 

• Υπεύθυνος Γραφείου 

 

Σε περιπτώσεις (όπως των παιδικών σταθµών), που από το νόµο ή από τις διατάξεις 

χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος απαιτείται ο ορισµός ∆ιευθυντή, επιτρέπεται σε τµήµα ο 

ορισµός εργαζοµένου της δοµής ως ∆ιευθυντή. 

3.  Οι διοικητικές Ενότητες της παρ. 1. του παρόντος άρθρου υπάγονται στη ∆ιεύθυνση. 

Στη ∆ιεύθυνση υπάγονται επίσης ο Νοµικός Σύµβουλος και οι τυχόν εξωτερικοί σύµβουλοι 

που είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν. 

4.  Η διάρθρωση της Γραµµατείας ∆ιεύθυνσης και ∆.Σ. είναι: 

• Γραφείο Γραµµατείας. 

 

Άρθρο 5
ο
 

Αρµοδιότητες του ∆.Σ 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί την Επιχείρηση και τις υποθέσεις της και διαχειρίζεται την 

περιουσία και τους πόρους της, αποφασίζει δε για κάθε θέµα που αφορά την Επιχείρηση, 

πλην εκείνων για τα οποία ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Ε.Κ.Υ. ή από τις ισχύουσες 

διατάξεις.   

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται τακτικά µία φορά κάθε ηµερολογιακό µήνα ύστερα από 

πρόσκληση του Προέδρου του Οργάνου αυτού.  Επίσης µπορεί να συνέλθει εκτάκτως 

οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν εγγράφως τρία από τα µέλη 

του.  Στην πρόσκληση ορίζεται η ηµερήσια διάταξη.   

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα µέλη του 

είναι περισσότερα από τα απόντα.   

Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία.  Σε περίπτωση 

ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου λογίζεται διπλή.   

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

• ∆ιορίζει το ∆ιευθυντή της Επιχείρησης και τους επικεφαλείς των ∆ιοικητικών 

ενοτήτων, όπως αυτές ορίστηκαν στο Άρθρο 4 του Ε.Κ.Υ. και τους εξωτερικούς 

συνεργάτες.  

• ∆ιορίζει και απολύει το µόνιµο, υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό και 

αποφασίζει για τις µεταβολές της υπηρεσιακής τους κατάστασης, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις και τον Ε.Κ.Υ.  

• Εγκρίνει τον ετήσιο Προϋπολογισµό, τις αναθεωρήσεις αυτού, τον Ισολογισµό και 

την Έκθεση Πεπραγµένων στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης. 

• Εγκρίνει το ετήσιο Πρόγραµµα δραστηριοτήτων της Επιχείρησης και τυχόν 

τροποποιήσεις αυτού κατά τη διάρκεια του έτους. 

• Καθορίζει το αντίτιµο και τους όρους χρήσης των υπηρεσιών της Επιχείρησης ή τη 
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διάθεση τυχόν προϊόντων της.   

• Αποφασίζει την αγορά και τη µίσθωση ακινήτων και κινητών που είναι χρήσιµα 

στην επιχείρηση και την εκποίηση και εκµίσθωση ακινήτων και κινητών που 

ανήκουν στην επιχείρηση. 

• Αποφασίζει την άσκηση και παραίτηση από οποιοδήποτε ένδικο µέσο ενώπιον 

οποιουδήποτε δικαστηρίου και διοικητικής αρχής, καθώς και τα σχετικά µε 

δικαστικούς ή εξώδικους συµβιβασµούς. 

• Αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των µελετών, εκτέλεσης των έργων και 

διενέργειας των προµηθειών υλικών και υπηρεσιών, αναθέτει τη σύνταξη των 

µελετών και την εκτέλεση των έργων και εγκρίνει τις µελέτες και τις προµήθειες, 

στα πλαίσια της ισχύουσας για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής νοµοθεσίας 

και στο πλαίσιο του κανονισµού της παρ. 2 του άρθρου 257 ∆.Κ.Κ.  

• Αποφασίζει για τη σύναψη συµβάσεων δανείου και για ασφάλεια των οποίων 

δύναται να αποφασίσει σχετικά µε την εκχώρηση στο δανειστή του συνόλου ή 

µέρους των εσόδων της Επιχείρησης και την εγγραφή προσηµείωσης/υποθήκης στα 

ακίνητα ή πάγια περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης.      

•    Αποφασίζει τις µακροχρόνιες στρατηγικές κατευθύνσεις του Προγράµµατος 

δράσης, σε όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων της Επιχείρησης. 

• Συνάπτει συµφωνίες µε χορηγούς οι οποίοι θα συµβάλλουν στην προώθηση των 

σκοπών της Επιχείρησης. 

• Αποφασίζει για τα οδοιπορικά και τα έξοδα παραστάσεως των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης. 

• Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται έγκριση των αποφάσεων 

του ∆.Σ. της Επιχείρησης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για διευκόλυνση του έργου 

της διοίκησης της Επιχείρησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του 

να αναθέσει µέρος των λοιπών αρµοδιοτήτων του στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και στο ∆ιευθυντή της Επιχείρησης.   

• Παρέχει τη γνώµη του για όλα τα θέµατα που αφορούν την επιχείρηση, εφόσον τα 

θέµατα αυτά ανήκουν στην αποφασιστική αρµοδιότητα του ∆ηµοτικού ή 

Κοινοτικού Συµβουλίου. 

• Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη διάλυση της Επιχείρησης. 

• Αποφασίζει για τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µε φορείς του ∆ηµοσίου. 

Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίνονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όταν 

αφορούν: 

- Την ψήφιση του Προϋπολογισµού της Επιχείρησης και τις µεταβολές του. 

- Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους µε εµπράγµατα 

δικαιώµατα. 

- Τη διάθεση των καθαρών κερδών. 

- Τα επενδυτικά προγράµµατα της Επιχείρησης. 

- Τον ισολογισµό και την έκθεση πεπραγµένων.  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δύναται 

να αποφασίζει τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου.   

Η έγκριση των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο γίνεται 

µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός µηνός από τότε που θα του κοινοποιηθούν οι 

αποφάσεις αυτές.  Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή, θεωρείται ότι η απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει αυτοδικαίως εγκριθεί στο σύνολό της.   

 

Άρθρο 6
ο
  

Αρµοδιότητες του Προέδρου του ∆.Σ. 

 
Το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο ορίζει από τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου τον 

πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του. 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες: 

1. Εκπροσωπεί την Επιχείρηση στα ∆ικαστήρια και σε κάθε Αρχή και δίνει τους όρκους 

που επιβάλλονται στην Επιχείρηση.   
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2. Σε περίπτωση κινδύνου από αναβολή µπορεί χωρίς απόφαση του ∆.Σ. να εγείρει και 

να αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα µέσα, να διορίζει Πληρεξουσίους και να 

προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που προστατεύει τα συµφέροντα της 

Επιχείρησης.  Τις πράξεις αυτές υποβάλλει αµέσως στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.   

3. Υπογράφει όλες τις συµβάσεις και τα συµβόλαια της Επιχείρησης.  Εισηγείται στο 

συµβούλιο της Επιχείρησης τον Προϋπολογισµό, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, 

διευθύνει τις συνέδριάσεις του ∆.Σ., εκτελεί τις αποφάσεις του και προϊσταται όλων 

των υπηρεσιών της Επιχείρησης.   

4. Υπογράφει τις µισθολογικές καταστάσεις του προσωπικού και τις υπηρεσιακές 

µεταβολές του και γενικά υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα της Επιχείρησης, 

καθώς και τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµών και τα γραµµάτια εισπράξεων.   

5. Ασκεί την πειθαρχική αγωγή επί µονίµου και εκτάκτου προσωπικού, µε επιφύλαξη 

των όρων και προϋποθέσεων που θέτει ο Κανονισµός Προσωπικού της Επιχείρησης.   

6. Αποφασίζει µε απευθείας ανάθεση, χωρίς απόφαση του ∆.Σ., την εκτέλεση έργου, 

προµήθειας, υπηρεσίας ή µεταφοράς που προβλέπεται από τον προϋπολογισµό, µέχρι 

του ποσού που ορίζεται στο Νόµο και µε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, 

δυνάµενος αζηµίως να χαρακτηρίσει, κατά την απόλυτη κρίση του, ασύµφορο το 

αποτέλεσµα του διαγωνισµού και να τον επαναλάβει έως ότου επιτευχθεί ευνοϊκό 

αποτέλεσµα 

7. Ανοίγει λογαριασµούς επ’ ονόµατι της Επιχείρησης σε ελληνικές ή αναγνωρισµένες 

στην Ελλάδα τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισµούς και δίνει εντολές για τη 

διακίνηση των λογαριασµών αυτών.   

8. ∆εσµεύει την Επιχείρηση µε την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυµία.   

9. Με απόφασή του µπορεί να εκχωρήσει ορισµένες από τις αρµοδιότητές του στον 

Αντιπρόεδρο ή τον ∆ιευθυντή της Επιχείρησης.   

10. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.      

Άρθρο 7
ο
  

Αρµοδιότητες του Αντιπροέδρου 

 
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται και εκτελεί 

τις αρµοδιότητες που του εκχωρούνται από τον Πρόεδρο ή το ∆.Σ.  

 

Άρθρο 8
ο
  

Αρµοδιότητες ∆ιευθυντή 

 
Ο διευθυντής προσλαµβάνεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης 

µετά από σχετική προκήρυξη  , εφόσον δεν ακολουθείται το σύστηµα της προαγωγής (για 

τους ήδη υπηρετούντες εργαζόµενους) Στην προκήρυξη καθορίζονται τα προσόντα που 

πρέπει να έχει ο υποψήφιος. Ως διευθυντής δε µπορεί να ορισθεί µέλος του διοικητικού 

συµβουλίου της επιχείρησης ή του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. 

Έχει τις εξής αρµοδιότητες: 

α. Εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τα Ετήσια Προγράµµατα ∆ράσης της 

Επιχείρησης (Προγράµµατα Εργασιών, Προγράµµατα Επενδύσεων, Προγράµµατα 

Λειτουργίας κ.λπ.) 

β. Εισηγείται γενικά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τη λήψη αποφάσεων που είναι 

στις αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

γ. Μεριµνά για τη µε αποδοτικό τρόπο εκτέλεση των κάθε φύσης αποφάσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, παρακολουθώντας και συντονίζοντας τις εργασίες του 

συνόλου των Υπηρεσιών της Επιχείρησης. 

δ. Ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την πορεία των εγκεκριµένων 

Προγραµµάτων ∆ράσης της Επιχείρησης και γενικά για την εκτέλεση των 

αποφάσεων του. 
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ε. Εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο την τροποποίηση των Προγραµµάτων 

∆ράσης της Επιχείρησης, όταν θεωρεί αυτό απαραίτητο ανάλογα µε την εξέλιξη τους 

ή/και µε βάση τις µεταβολές των αντικειµενικών συνθηκών. 

στ. Αναλαµβάνει και άλλες αρµοδιότητες µε απόφαση του ∆.Σ. ή µε απόφαση του 

Προέδρου ή µε βάση άλλους κανονισµούς της επιχείρησης. 

 

Άρθρο 9ο 
Αρµοδιότητες Νοµικού Συµβούλου 

 
Ο Νοµικός Σύµβουλος µπορεί να είναι και εκτός οργανογράµµατος  (εξωτερικός 

συνεργάτης) και έχει τις εξής αρµοδιότητες: 

α. Γνωµοδότηση και παροχή συµβουλών προς τη ∆ιεύθυνση ή τις Υπηρεσίες της 

Επιχείρησης. 

β. Ενηµέρωση των υπηρεσιών της Επιχείρησης επί των διατάξεων της νοµοθεσίας 

και νοµολογίας σε θέµατα που τις αφορούν. 

γ. Νοµική υποστήριξη κατά την κατάρτιση των κάθε είδους συµβάσεων, ειδικών 

συµφωνητικών και διακηρύξεων (προµήθειες, προαγγελίες, εργολαβίες, µισθώσεις, 

κ.λπ.). 

δ. Χειρισµός δικαστικών υποθέσεων και διαφορών της Επιχείρησης µε τρίτους και 

υπεράσπιση των δικαιωµάτων και συµφερόντων της Επιχείρησης.  Σηµειώνεται ότι, 

για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συµφερόντων της Επιχείρησης, η δικαστηριακή 

εκπροσώπηση θα µπορεί να ανατεθεί και κατ’ αποκοπήν στον ίδιο ή διαφορετικό 

Σύµβουλο, αναλόγως της φύσεως της επίδικης διαφοράς.     

 

Άρθρο 10ο 
Αρµοδιότητες Γραµµατείας ∆ιεύθυνσης και ∆.Σ.  

 
Επικουρεί τον Πρόεδρο του ∆.Σ. στην κατάρτιση της ηµερήσιας διάταξης και 

φροντίζει για την κοινοποίησή της σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 

Καταστατικού και του Νόµου.  

1. Παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του ∆.Σ., τηρεί τα πρακτικά των αποφάσεών 

του και φροντίζει για την αποµαγνητοφώνηση, την αρχειοθέτηση και την 

ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, όταν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα 

Νοµοθεσία. 

2. Υποβάλλει αντίγραφα των λαµβανοµένων αποφάσεων στην αρµόδια προς 

έγκριση ∆ιοικητική Αρχή και στην ∆ιεύθυνση  και Τµήµατα της Επιχείρησης. 

3. Τηρεί ευρετήριο των αποφάσεων του ∆.Σ. και επικυρώνει τα αντίγραφά τους. 

4. ∆ιεκπεραιώνει κάθε εργασία που της ανατίθεται από το ∆.Σ., τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο και το ∆ιευθυντή, συνεργαζόµενη προς το σκοπό αυτό µε όλα τα 

Τµήµατα της Επιχείρησης. 

5. Παρέχει κάθε φύσης γραµµατειακή υποστήριξη για τις ανάγκες του ∆.Σ., του 

Προέδρου και του ∆ιευθυντή (δακτυλογραφήσεις Ελληνικών ή ξενόγλωσσων 

εγγράφων, αναπαραγωγή εγγράφων, χειρισµός τηλεφωνικού κέντρου, fax και 

ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας). 

6. Μεριµνά για τη µετάφραση κειµένων. 

7. Έχει την ευθύνη της µεταφοράς και διανοµής της αλληλογραφίας καθώς και της 

διακίνησης των εγγράφων στους Τοµείς και τα Τµήµατα της Επιχείρησης, αλλά 

και εκτός αυτής.  

8. Έχει την ευθύνη της τήρησης του Γενικού Πρωτοκόλλου (πρωτοκόλληση 

εγγράφων, εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας). 

 

Άρθρο 11
ο
 

Αρµοδιότητες Υπευθύνων Τµηµάτων  
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Έχουν την πλήρη ευθύνη των τµηµάτων  τους και ειδικότερα: 

1. Ενηµερώνουν περιοδικά, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, το ∆.Σ. απευθείας ή µέσω 

του ∆ιευθυντή της Επιχείρησης, για την πορεία των εργασιών του Τµήµατος τους.  

2. Έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση των εγκεκριµένων Προγραµµάτων δράσης και 

των αποφάσεων του ∆.Σ. που αφορούν το Τµήµα τους.   

3. Παρακολουθούν την τήρηση των διατάξεων της εργατικής Νοµοθεσίας και του 

ωραρίου λειτουργίας του προσωπικού.   

4. Φροντίζουν για τη συντήρηση του εξοπλισµού του Τµήµατος τους, τη συµπλήρωση ή 

αντικατάστασή του.  

5. Έχουν την ευθύνη για τη συγκέντρωση των δελτίων προµήθειας υλικών και την 

παράδοσή τους στο αρµόδιο Τµήµα.   

 

Άρθρο 12
ο
  

Αρµοδιότητες Τµήµατος Οικονοµικών - ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (αντί του: 

Αρµοδιότητες ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής και ∆ιοικητικής Μέριµνας) 

 

(Το περιεχόµενο του συγκεκριµένου   άρθρου αντικαθίσταται, ως εξής:)   
9.1. Το Τµήµα Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  που είναι αρµόδιο για: 

α. Το συντονισµό των εργασιών του τοµέα Οικονοµικών και ∆ιοικητικών 

Λειτουργιών. 

β. Την εισήγηση των προϋπολογισµών της Επιχείρησης και την κανονική τήρηση 

τους. 

γ. Την εποπτεία του Λογιστηρίου, του Ταµείου και των διαδικασιών Προµηθειών της 

Επιχείρησης. 

δ. Την παρακολούθηση της αποδοτικότητας του προσωπικού του τοµέα οικονοµικών 

και διοικητικών λειτουργιών. 

ε. Τη σύνταξη του Ισολογισµού της Επιχείρησης. 

στ. Τον γενικό έλεγχο εκτέλεσης των κάθε φύσης εργασιών του τοµέα, σύµφωνα µε 

τους αντίστοιχους Κανονισµούς. 

9.2.  Το λογιστήριο είναι αρµόδιο για: 

α. Τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων της Επιχείρησης 

(Λογαριασµοί λογιστικού σχεδίου, βιβλία, καταστάσεις κ.λπ.) σύµφωνα µε το 

υφιστάµενο λογιστικό σχέδιο. 

β. Τήρηση των διαδικασιών ετοιµασίας των παραστατικών για τη διενέργεια κάθε 

είδους εισπράξεων ή πληρωµής της Επιχείρησης. 

γ. ∆ιαµόρφωση και παρακολούθηση ταµειακού προγράµµατος της Επιχείρησης. 

δ. Παροχή στοιχείων για την κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών της 

Επιχείρησης. 

ε. ∆ιαµόρφωση στοιχείων ισολογισµού και παροχή κάθε είδους στοιχείων για την 

διαµόρφωση των οικονοµικών προγραµµάτων της Επιχείρησης. 

στ. Σύνταξη µισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού και εκκαθάριση µισθών 

και ηµεροµισθίων, καθώς και επιδοµάτων και προσαυξήσεων του προσωπικού που 

γίνονται σύµφωνα µε τα παραστατικά στοιχεία που στέλνονται σε άλλα τµήµατα.  

Επίσης, στην αρµοδιότητα του Τµήµατος υπάγεται και η ανάρτηση στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

των προϋπολογισµών, απολογισµών, ισολογισµών και επιµέρους δαπανών.    

9.3.  Το Ταµείο που είναι αρµόδιο για: 

α. ∆ιενέργεια των εισπράξεων και των πληρωµών της Επιχείρησης. 

β. Τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των ταµειακών πράξεων στα αντίστοιχα 

βιβλία και παραστατικά του Ταµείου. 

9.4      Οι Προµήθειες που είναι αρµόδιες : 

Για τον προγραµµατισµό διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών ,απευθείας 

αναθέσεων προµηθειών και υπηρεσιών ,παραλαβή υλικών και παρακολούθηση 

µελετών ανάθεσης προµηθειών 
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Το Τµήµα ∆ιοικητικών – Οικονοµικών Υπηρεσιών έχει σαν 

αντικείµενο την απεικόνιση των οικονοµικών πράξεων και 

την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της Επιχείρησης ως οικονοµικής µονάδας 

και τη διεξαγωγή όλων των γενικής φύσεως, διοικητικών και οικονοµικών 

λειτουργιών, που επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία των υπολοίπων 

Τµηµάτων και της Επιχείρησης γενικότερα.  

Λειτουργίες Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  
- Tης παρακολούθησης και τήρησης του Κανονισµού Προσωπικού της 

Επιχείρησης. 

- Της τήρησης µητρώου και αρχείων προσωπικού. 

- Της τήρησης διαδικασιών που σχετίζονται µε τις κάθε φύσης διοικητικές 

υποθέσεις του προσωπικού (προσλήψεις, απολύσεις, στοιχεία ατοµικής και 

οικογενειακής κατάστασης, εξέλιξη, αµοιβές, άδειες, απουσίες, βεβαιώσεις, 

πειθαρχικά κ.λ.π.). 

- Της ενηµέρωσης του λογιστικού συστήµατος µε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες 

στοιχείων προσωπικού που είναι απαραίτητες για τον προσδιορισµό των αµοιβών 

του. 

-Της τήρησης όλων των απαραίτητων µισθοδοτικών καταστάσεων, καταστάσεων 

ασφαλιστικών ταµείων, φόρων και λοιπών υποχρεώσεων. 

-Της επικύρωσης όλων των αντιγράφων των εγγράφων. 

          -Της διαχείρισης των διαδικασιών πρωτοκόλλησης των κάθε είδους 

εισερχοµένων εγγράφων, της διανοµής αυτών στις επί µέρους υπηρεσίες και της 

διεκπεραίωσης – αποστολής όλων των εγγράφων στους αποδέκτες. 

 

Λειτουργίες Λογιστηρίου 

Το Λογιστήριο έχει την ευθύνη για τις πιο κάτω εργασίες: 

-Καταρτίζει σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους των Τµηµάτων και τον 

∆ιευθυντή της Επιχείρησης, τον προϋπολογισµό Εσόδων - Εξόδων και 

παρακολουθεί την πορεία της εκτέλεσής του. Επίσης καταρτίζει τον ισολογισµό της 

χρήσης, τον απολογισµό Εσόδων - Εξόδων και όλες τις απαιτούµενες εκθέσεις.  

-Παρέχει κάθε είδους στοιχεία για τη διαµόρφωση των οικονοµικών 

προγραµµάτων της Επιχείρησης. 

-Τηρεί τις διαδικασίες απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων της Επιχείρησης 

(Λογαριασµοί λογιστικού σχεδίου, βιβλία, καταστάσεις κ.λ.π.) σύµφωνα µε το 

υφιστάµενο λογιστικό σχέδιο και τις σχετικές λογιστικές διαδικασίες. 

-Τηρεί τις διαδικασίες για τη διενέργεια κάθε είδους είσπραξης ή πληρωµής 

δαπανών της Επιχείρησης και εκτελεί όλες τις οικονοµικές δοσοληψίες που έχουν 

σχέση µε τις Τράπεζες.  

-∆ιαµορφώνει και παρακολουθεί το ταµειακό πρόγραµµα της Επιχείρησης και 

παρέχει πληροφόρησης προς την ∆ιοίκηση για την πορεία της Επιχείρησης από 

οικονοµικής και διαχειριστικής άποψης. 

-Παρέχει στοιχεία για την κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών της      

Επιχείρησης. 

Έχει την ευθύνη : 
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-Επιµελείται την εκκαθάριση  και εντολή πληρωµής κάθε δαπάνης της 

Επιχείρησης, εκδίδει τα σχετικά εντάλµατα πληρωµών στο όνοµα των δικαιούχων, 

καταχωρεί αυτά στα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και ελέγχει τη νοµιµότητα της 

κάθε δαπάνης. 

-Είναι αρµόδιο για τη σύνταξη των µισθοδοτικών καταστάσεων του 

προσωπικού (θεωρεί κάθε φύσης µισθοδοτικά στοιχεία του προσωπικού) και 

φροντίζει για την εκκαθάριση µισθών και ηµεροµισθίων καθώς και επιδοµάτων και 

προσαυξήσεων του προσωπικού που γίνονται σύµφωνα µε τα παραστατικά στοιχεία 

που στέλνονται από τα άλλα Τµήµατα. Παρακρατεί και αποδίδει τις εισφορές των 

ασφαλιστικών ταµείων του προσωπικού και µέριµνα για τις σχέσεις µε τα 

ασφαλιστικά ταµεία. 

-Καταρτίζει το τακτικό και έκτακτο σχέδιο χρηµατοδότησης, παρακολουθεί τα 

τραπεζικά και άλλα δάνεια και τηρεί όλα τα παραστατικά έγγραφα και αποδεικτικά 

δαπανών. 

-Καταρτίζει σε συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή και το Τµήµα που θα αναλάβει το 

έργο, τις συµβάσεις για αναθέσεις του ∆ήµου ή άλλων φορέων. Για την 

κοστολόγηση των έργων έχει την ευθύνη της συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων 

οικονοµικών στοιχείων (κόστος αγοράς πρώτων, βοηθητικών και αναλώσιµων 

υλικών, κόστος αγοράς υπηρεσιών, κόστος διαφόρων δαπανών λειτουργίας της 

επιχείρησης).  

Λειτουργίες Ταµείου 

Στο Ταµείο ανήκουν όλες οι αρµοδιότητες που απορρέουν από τις σχετικές 

διατάξεις. Ειδικότερα ενεργεί όλες τις εισπράξεις και πληρωµές, που βασίζονται σε 

νόµιµα δικαιολογητικά, τα οποία διαβιβάζονται από το Λογιστήριο. 

-Εκδίδει τα αποδεικτικά παραλαβής, συγκεντρώνει και καταχωρεί στα σχετικά 

λογιστικά βιβλία τις εισπράξεις εσόδων, καθώς και των πληρωθέντων χρηµατικών 

ενταλµάτων. 

-Φροντίζει για την απόδοση κρατήσεων που γίνονται υπέρ τρίτων µέσα στις  

νόµιµες προθεσµίες. Κάθε µήνα συντάσσει και υποβάλλει στον υπεύθυνο του 

Τµήµατος κατάσταση της γενικής δοσοληψίας του Ταµείου του προηγούµενου 

µήνα. 

- Παρακολουθεί την κανονική εκτέλεση των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών 

διοικητικής υποστήριξης από τρίτους (µεταφορές, ενοικιάσεις, συντηρήσεις κ.λ.π.). 

Λειτουργίες Περιουσιακών Στοιχείων - Αποθήκης - ∆ιαχείρισης Υλικών, 

Προµηθειών 

-Φροντίζει για την καταγραφή και τήρηση ανάλογου αρχείου της ακίνητης 

περιουσίας και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης. 

-Επιµελείται της τήρησης αρχείου κληροδοτηµάτων και µεριµνά για την 

αξιοποίησή τους. 

-Τηρεί αρχείο ακινήτων και διενεργεί δηµοπρασίες για την µίσθωσή τους. 

-Παρακολουθεί, σε συνεργασία µε το Νοµικό Σύµβουλο τις αναπροσαρµογές 

των µισθώσεων και τη σωστή τήρηση των συµφωνητικών. 

-Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών παραλαβής, ασφαλούς 

αποθήκευσης, χορήγησης και παρακολούθησης των αναλώσιµων και των πάγιων 
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υλικών σε ότι αφορά την λογιστική ενηµέρωση και την συµβατότητά τους προς το 

υφιστάµενο πλαίσιο του Κανονισµού Προµηθειών της Επιχείρησης και ειδικότερα 

έχει την ευθύνη : 

- Για την συγκέντρωση των παραγγελιών όλων των τµηµάτων 

- Για τον προγραµµατισµό διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών, σύµφωνα µε 

τις παραπάνω παραγγελίες. 

- Για τη διεκπεραίωση διαδικασιών προµήθειας εξοπλισµού, εξαρτηµάτων και 

υλικών σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς (έρευνα αγοράς, διενέργεια 

διαγωνισµών, ετοιµασίας σχεδίων συµβάσεων κ.λ.π.). 

-Για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και παράδοση στο Λογιστήριο των 

αντίστοιχων τιµολογίων και αποδεικτικών παραστατικών για τη διενέργεια των 

αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών. 

-Για την τήρηση αρχείων προµηθειών και προµηθευτών. 

 

Άρθρο 13
ο
  

Αρµοδιότητες Τµήµατος Πολιτισµού - Αθλητισµού 

 
Έχει την ευθύνη απέναντι στον Πρόεδρο και το ∆ιευθυντή  για το σχεδιασµό και την 

υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Επίσης είναι αρµόδιο για την ανάπτυξη πολιτιστικής 

υποδοµής, , τη λειτουργία µουσείων, την προβολή της τοπικής ιστορίας, παράδοσης, 

αρχιτεκτονικής, την πραγµατοποίηση διαπολιτισµικών συνεργασιών. Τέλος είναι αρµόδιο για 

τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, ηµερίδων, εκπαιδευτικών προγραµµάτων, καθώς και 

τη στήριξη αθλητικών σωµατείων. 

Στον Τοµέα του αθλητισµού, βασική αρµοδιότητα είναι η προώθηση και εφαρµογή 

προγραµµάτων ενίσχυσης του µαζικού αθλητισµού και η διοργάνωση αθλητικών 

εκδηλώσεων.   

 

Άρθρο 14
ο
  

Αρµοδιότητες Τµήµατος Επικοινωνίας και νέων Τεχνολογιών 

 
Στο Τµήµα Επικοινωνίας υπάγονται τα Γραφεία Τύπου, ∆ηµοσίων Σχέσεων, Χορηγιών, 

∆ικτύων και Η/Υ. Με τις εξής αρµοδιότητες: 

• Εισήγηση, µέσω του Υπευθύνου, στο ∆.Σ. ή στο ∆ιευθυντή, του Προγράµµατος 

εταιρικής επικοινωνίας της Επιχείρησης.   

• Μέριµνα για την παραγωγή του έντυπου προωθητικού υλικού της Επιχείρησης και 

των λοιπών της εκδόσεων. 

• Προβολή στα Μ.Μ.Ε. των δράσεων της Επιχείρησης.   

• Υλοποίηση ενεργειών δηµοσίων σχέσεων µε τις διάφορες οµάδες κοινού της 

Επιχείρησης (Αρχές, ∆ηµότες, Εργαζόµενοι, Χορηγοί, Συνεργάτες, Προµηθευτές 

κ.λπ.) 

• Αναζήτηση χορηγιών για τις επιµέρους δράσεις της Επιχείρησης.   

• Συντονισµός των αναγκαίων επαφών για τις δηµόσιες και διεθνείς σχέσεις, αλλά και 

των απαιτούµενων για την επικοινωνιακή πολιτική της Επιχείρησης ενεργειών.   

• Οργάνωση εκδηλώσεων. 

• Λειτουργία του δικτυακού τόπου της Επιχείρησης και των διαφόρων εφαρµογών 

κοινωνικής δικτύωσης και νέων τεχνολογιών.   
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Άρθρο 15
ο
 

Αρµοδιότητες Τµήµατος Περιβάλλοντος 

 
Στο Τµήµα Περιβάλλοντος υπάγονται τα Γραφεία καθαριότητας, Ανάπτυξης και 

Προγραµµατισµού µε τις εξής αρµοδιότητες: 

• Εισήγηση, µέσω του Υπευθύνου, στο ∆.Σ. ή στον ∆ιευθυντή του Προγράµµατος 

δράσης του Τµήµατος.   

• Μέριµνα για την εξεύρεση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων που άπτονται 

του τοµέα. 

• Εκτέλεση τοπικών προγραµµάτων για την προστασία και αναβάθµιση του φυσικού, 

αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο εθνικών και 

ευρωπαϊκών πολιτικών.  

• Προώθηση προγραµµάτων και συντονισµός εργασιών για την κοινωνική και 

οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και για την αστική αναζωογόνηση της 

επικράτειας του ∆ήµου.   

• Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και του εδάφους και καταπολέµηση 

της ρύπανσης στην περιοχή.   

• Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δηµοτών.   

• Συνεργασία και υποστήριξη περιβαλλοντικών Συλλόγων και Ενώσεων πολιτών που 

αναπτύσσουν σχετική δράση στην επικράτεια του ∆ήµου. 

• Προώθηση σε τοπικό επίπεδο του εθελοντισµού σε σχέση µε την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

• Υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτήσεων. 

• ∆ικτύωση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο µε περιβαλλοντικούς φορείς, 

σύµφωνα µε την  κείµενη Νοµοθεσία.   

 

 

Άρθρο 16
ο
 

Αρµοδιότητες Τµήµατος Πρόνοιας και ΚΗΦΗ 

 
Το Τµήµα Πρόνοιας έχει τις εξής αρµοδιότητες: 

• Εισήγηση, µέσω του Υπευθύνου, στο ∆.Σ. ή στον ∆ιευθυντή, του Προγράµµατος 

δράσης του Τµήµατος.   

• Μέριµνα για την εξεύρεση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων που άπτονται 

του τοµέα. 

• Ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία των µονάδων Κ.Η.Φ.Η., Παιγνιοθήκη για παιδιά 

ΑΜΕΑ , Κοινωνικό Παντοπωλείο, ή άλλων ∆οµών Κοινωνικής Μέριµνας που τυχόν 

λειτουργήσουν (π.χ. Κ∆ΑΠ και Κ∆ΑΠ Αµεα κ.α.) 

• Υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτήσεων. 

• Συντονισµός κάθε ενέργειας που έχει κοινωνικό χαρακτήρα και είναι συνυφασµένη 

µε την πρόνοια προς ειδικές – ευπαθείς κατηγορίες πληθυσµού, όπως ηλικιωµένους, 

Α.Μ.Ε.Α., κοινωνικά αποκλεισµένους κ.λπ. 

• Σίτιση Απόρων και µέριµνα για τις ανάγκες των κοινωνικά και οικονοµικά αδυνάτων 

πολιτών 

 

Άρθρο 17
ο
  

Αρµοδιότητες Τµήµατος Κατ’ Οίκον Φροντίδας Ηλικιωµένων και 

ΑΜΕΑ 

 
Βασική αρµοδιότητα του Τµήµατος αποτελεί η ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία 

των αντίστοιχων ∆οµών Βοήθειας στο σπίτι και µονάδων Κοινωνικής Μέριµνας και 

η υλοποίηση προς το σκοπό αυτό των προγραµµάτων χρηµατοδοτήσεων.   
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Άρθρο 18
ο
  

Αρµοδιότητες Τµήµατος Βρεφικού Σταθµού 
Βασική αρµοδιότητα του Τµήµατος αποτελεί η ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία της 

αντίστοιχης ∆οµής.  Με απόφαση του ∆.Σ. µπορεί να συσταθεί και νέα ∆οµή, µέσα στην 

επικράτεια του ∆ήµου, µε στόχο την κάλυψη των αναγκών µεγαλύτερου αριθµού  

ωφελουµένων.   

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Τµήµατος, επιτρέπεται η Επιχείρηση να 

συµµετέχει σε Προγράµµατα χρηµατοδότησης του Ο.Α.Ε.∆., της Ε.Ε.Τ.Α.Α (ή και άλλων 

φορέων).  Στην περίπτωση αυτή, ο Υπεύθυνος του Τµήµατος οφείλει να εποπτεύει τη σωστή 

εφαρµογή των όρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος (συν)χρηµατοδότησης.    

 

Άρθρο 19
ο
  

Αρµοδιότητες Τµήµατος ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας 

 

Στις βασικές αρµοδιότητες του Τµήµατος ανήκουν: 
Η ενηµέρωση αναφορικά µε τις εξελίξεις και η συγκέντρωση πληροφοριών για θέµατα 

∆ηµοτικής Συγκοινωνίας  
Η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων προγραµµάτων προς χρηµατοδότηση, (σε 

συνεργασία µε άλλα τµήµατα). 

Η τήρηση της διαδικασίας υλοποίησης των προγραµµάτων, κυρίως τήρηση των διοικητικο-

οικονοµικών υποχρεώσεων. 

Η ανάπτυξη σχέσεων µε άλλους οργανισµούς Συγκοινωνιών. 

Η εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας των χώρων και των µεταφορικών µέσων.  

Η φροντίδα για τη συντήρηση των οχηµάτων, τον προγραµµατισµένο έλεγχό τους, την 

εξασφάλιση  ασφαλούς µεταφοράς των επιβατών και την τήρηση του ωραρίου των 

δροµολογίων. 

Η εξασφάλιση του απαιτούµενου προσωπικού (οδηγών- βοηθών) για τη τήρηση του ωραρίου 

εργασίας και ο σωστός προγραµµατισµός των δροµολογίων. 

Η µελέτη του χρόνου των δροµολογίων για κάθε εποχή-ιδιαίτερα της θερινής περιόδου και η 

πρόταση λύσεων για τη καλλίτερη και σύντοµη εξυπηρέτηση των επιβατών κατοίκων. 

 

  

Άρθρο 20
ο
  

Αρµοδιότητες Τµήµατος Εκπαίδευσης 

 
Στις βασικές αρµοδιότητες του Τµήµατος ανήκουν: 
Η πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών προγραµµάτων ωδείου, θεατρικού 

εργαστηρίου, τµηµάτων µουσικής, ζωγραφικής, εικαστικών ,χορού 

κινηµατογράφου,φωτογραφίας,κοσµήµατος  κ.λπ., 
Άρθρο 21

ο
 

Θέσεις Εργασίας 

 
1.  Κάθε εργαζόµενος στην Επιχείρηση κατέχει µια συγκεκριµένη θέση εργασίας, ο 

τίτλος της οποίας αντιστοιχεί κατά το δυνατό στο πραγµατικό της περιεχόµενο. Η ανάληψη 

της ευθύνης από έναν εργαζόµενο περισσοτέρων από µιας θέσης εργασίας, γίνεται εάν κριθεί 

αυτό σκόπιµο, µε εισήγηση του ∆ιευθυντή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

2.  Σε κάθε διοικητική ενότητα της Επιχείρησης προβλέπονται συγκεκριµένες θέσεις 

εργασίας µε τον πίνακα της παρακάτω παραγράφου. Οι θέσεις που αναφέρονται στον Πίνακα 

δεν είναι απαραίτητο να καλύπτονται όλες και αναφέρονται στο τακτικό προσωπικό. Η 

κάλυψη τους και ο αριθµός των στελεχών ανά θέση εργασίας, εξαρτάται από τις 

δραστηριότητες της Επιχείρησης.(Πίνακας ∆ιοικητικών Ενοτήτων ως εξής:) 
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 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΑ 

1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ (αντί του 

Γενική ∆ιεύθυνση) 

- ∆ιευθυντής ΠΕ  1 

2. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ και ∆.Σ.  

-Υπάλληλος γραφείου 

 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε  2 

3. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

- Υπεύθυνος Τµήµατος 

- Υπάλληλος Γραφείου 

  Προσωπικό 

- Προπονητής 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε  

ΤΕ ή ∆Ε 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

ΠΕ ή ΤΕ 

1 

1 

1 

3 

 

4. ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (αντί του 

∆ιεύθυνση Οικονοµικής και 

∆ιοικητικής Μέριµνας) 

-Υπεύθυνος Τµήµατος 

(αντί του ∆ιευθυντής) 

 

- Λογιστής  

-Υπάλληλος Προµηθ. 

-∆ιαχειριστής /Ταµίας 

- Υπάλληλος 

-Καθαρίστρια 

- ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

 

 

- ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

- ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

- ΤΕ ή ∆Ε 

- ∆Ε ή ΥΕ 

1 

     

 

1 

 1 

1 

1 

1 

 

5. 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
- Υπεύθυνος Τµήµατος 

- Υπάλληλος γραφείου 
ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

ΤΕ ή ∆Ε 

1 

1 

6. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Υπεύθυνος Τµήµατος 

- ∆ιοικητικό προσωπικό 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε 

1 

2 

7. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ και 

ΚΗΦΗ 

(Κ.Η.Φ.Η., Παιγνιοθήκη, 

Κοινων. Παντοπωλείο)  

- Υπεύθυνος Τµήµατος 

- Προϊστάµενος 

- Επιµελήτρια Πρόνοιας 

- Κοιν. Λειτουργός 

- Οικογ. Βοηθός 

- Ψυχολόγος 

- Νοσηλεύτρια 

- Υπάλληλος γραφείου 

- Οδηγός 

- Βοηθητικό Προσωπικό 

ΠΕ ή ΤΕ  

ΤΕ ή ∆Ε 

ΤΕ 

ΥΕ 

ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε  

ΥΕ 

∆Ε ή ΥΕ 

ΥΕ 

ΥΕ 

1 

3 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

8. ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

- Υπεύθυνος Τµήµατος 

-Προϊστάµενος 

- Οδηγοί 

ΠΕ ή ΤΕ 

ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε ή ΥΕ  

1 

1 

4 

9. ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΟΝ 

ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ 

-Κοιν. Λειτουργός 

- Νοσηλεύτρια 

- Βοηθητικό προσωπικό 

- Οδηγός 

- Οικ. Βοηθός 

ΤΕ 

ΤΕ ή∆Ε 

ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε ή ΥΕ 

ΥΕ 

4 

3 

2 

2 

4 

10. ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ 

- Βρεφονηπιοκόµος 

- Βοηθ. Βρεφονηπιοκ. 

- Μάγειρας 

- Καθαρίστρια 

 

ΠΕ ή ΤΕ 

ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε 

ΥΕ 

8 

4 

2 

2 

11. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ - Υπεύθυνος 

- Υπάλληλος Γραφείου 

- Μουσικός 

- Εκπαιδευτικοί 

-Ζωγράφος 

 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

∆Ε 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε 

 

1 

1 

1 

1 

1 

  ΣΥΝΟΛΟ  85 
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Άρθρο 22
ο
 

Ανώτατος Αριθµός Προσωπικού – Προσόντα 

 
Ο Ανώτατος αριθµός τακτικού προσωπικού της Επιχείρησης µπορεί να φτάσει τους 

85 εργαζοµένους.  

Όσον αφορά στα προσόντα του τακτικού προσωπικού ισχύουν όσα αναφέρονται στο 

Π.∆. 50/2-3-01 (Φ.Ε.Κ. 39 Α'): «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων 

του δηµόσιου τοµέα», όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

Άρθρο 23
ο 

Έκτακτο προσωπικό 

 
Η επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιεί και έκτακτο προσωπικό για να καλύπτει 

έκτακτες ή περιοδικές ανάγκες της. Οι ειδικότητες, τα προσόντα και ο αριθµός του έκτακτου 

προσωπικού καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι ακριβείς θέσεις 

εργασίας καθώς και ο αριθµός του προσωπικού αυτού δεν είναι δυνατό να προσδιορισθούν 

ακριβώς. Ενδεικτικά αναφέρονται οι θέσεις του προηγούµενου άρθρου ως οργανόγραµµα και 

του έκτακτου προσωπικού. 

Επίσης η επιχείρηση µπορεί να εντάσσεται σε προγράµµατα χρηµατοδοτήσεων του 

Ο.Α.Ε.∆. (ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα χρηµατοδότησης). Σε αυτή την περίπτωση 

ακολουθούνται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις των προγραµµάτων αυτών. 

 

Άρθρο 24
ο
 

Χρησιµοποίηση Έκτακτων Συνεργατών 

 
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης και µε σκοπό την 

εκπόνηση µελετών, την εκτέλεση εργασιών σχεδιασµού, προγραµµατισµού, οργάνωσης, την 

επίβλεψη µελετών, έργων, και την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, είναι δυνατόν να ανατίθεται 

µε σύµβαση έργου/παροχής υπηρεσιών η σύµβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών σε 

επιστηµονικό/τεχνικό και ειδικό προσωπικό η κάλυψη των παραπάνω αναγκών. Το 

προσωπικό αυτό πρέπει να έχει αποδεδειγµένη θεωρητική/τεχνική κατάρτιση ή εµπειρία 

πάνω στο ειδικό θέµα για το οποίο συνάπτεται η σύµβαση. 

 

Άρθρο 25
ο
 

Ισχύς τον Ε.Κ.Υ. 

 
Η ισχύς του παρόντος Ε.Κ.Υ. αρχίζει από την έγκριση του από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. 

 

 

Η πρόεδρος του ∆.Σ                                                                          Τα µέλη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 

Σκοπός και βασικές αρχές 

1. Σκοπός του Κανονισµού αυτού είναι ο καθορισµός των κανόνων που διέπουν τις 

εργασιακές σχέσεις µεταξύ των απασχολουµένων από το  ΝΠΙ∆  µε την επωνυµία 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ που θα 

καλείται για λόγους συντοµίας ‘’Επιχείρηση’’. 

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

αµοιβαίας εµπιστοσύνης, της καλής πίστεως και της ειλικρινούς συνεργασίας, της 

τήρησης των αρχών και κανόνων συµπεριφοράς και της ανάπτυξης υγιούς πλέγµατος 

σχέσεων µεταξύ των εργαζοµένων. 

3. Προϋπόθεση για την εφαρµογή των αρχών αυτών είναι η αµοιβαία, από την Επιχείρηση 

και τους συνεργάτες της, τήρηση και ο σεβασµός των όρων αυτού του Κανονισµού, έτσι 

ώστε να επιτευχθεί η διαφάνεια των εργασιακών σχέσεων, η εργασιακή ειρήνη, η 

ανάπτυξη της δηµιουργικότητας και της συλλογικής ευθύνης και η οµαλή απρόσκοπτη 

και αποδοτική λειτουργία της Επιχείρησης. 

4. Οι διατάξεις του Κανονισµού αυτού, που συντάσσεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Επιχείρησης, σύµφωνα µε το άρθρο 257 του Ν.3463/2006, συµπληρώνουν τις ατοµικές 

συµβάσεις εργασίας και εφαρµόζονται µόνον εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε την 

εργατική νοµοθεσία και τις επί µέρους συλλογικές συµβάσεις εργασίας, διαιτητικές και 

υπουργικές αποφάσεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

ΑΡΘΡΟ 2 

Έκταση ισχύος του Κανονισµού 

1. Στις διατάξεις του Κανονισµού αυτού υπάγονται όλοι οι απασχολούµενοι µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας από την Επιχείρηση. 

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

Ν. 3463/2006) και 10 ηµέρες µετά την κοινοποίησή του µε τους οριζόµενους από το νόµο 

τρόπους και την γνωστοποίησή του στο προσωπικό της Επιχείρησης. 

Μετά την έγκρισή του ο Κανονισµός αυτός αναθεωρείται µόνο µετά από αίτηση της 

Επιχείρησης ή εφόσον προσβληθεί από τους εργαζοµένους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Νόµου. Η Επιχείρηση µπορεί επίσης να µετατρέψει συµβάσεις πλήρους απασχόλησης σε 

µερική κατά τις διατάξεις του νόµου. Οι µερικώς απασχολούµενοι έχουν όλα τα 
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δικαιώµατα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από το άρθρο 38 του Ν. 1892/90, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

ΑΡΘΡΟ 3 

∆ιοίκηση και οργάνωση της Επιχείρησης 

Η Επιχείρηση διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η συγκρότηση και οι αρµοδιότητες του 

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

Η Επιχείρηση οργανώνεται σε διοικητικές ενότητες, η διάρθρωση των οποίων περιγράφεται 

στον Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών της Επιχείρησης. Ως «διοικητική ενότητα», νοείται 

µια οργανωµένη Υπηρεσία µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες και συγκεκριµένη διοικητική 

δοµή, όπως επί παραδείγµατι «∆ιεύθυνση», «Τµήµα» ή «Γραφείο». 

Οι αρµοδιότητες των στελεχών και των υπευθύνων των προαναφερόµενων διοικητικών 

ενοτήτων καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  και περιγράφονται στον 

Κανονισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών της επιχείρησης. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Θέσεις εργασίας – Περιγραφή εργασίας 

Θέση εργασίας αποτελεί ένα συγκεκριµένο σύνολο δραστηριοτήτων, που εκτελούνται από 

ένα ή περισσότερα άτοµα του ίδιου επιπέδου εκπαίδευσης και εµπειριών από άποψη 

πρακτική. 

Το προσωπικό της Επιχείρησης είναι ενταγµένο στις προαναφερόµενες στον Εσωτερικό 

Κανονισµό Υπηρεσιών ∆ιοικητικές Ενότητες. 

Κάθε εργαζόµενος εντασσόµενος σε διοικητική ενότητα, αναλαµβάνει συγκεκριµένα 

καθήκοντα, τα οποία προσδιορίζονται µε βάση τις δραστηριότητες των διοικητικών ενοτήτων 

της Επιχείρησης και του Εσωτερικού Κανονισµού Υπηρεσιών. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Εργασιακή σχέση προσωπικού 

1. Το προσωπικό, το οποίο απασχολεί η Επιχείρηση και κατέχει θέσεις εργασίας του 

Εσωτερικού Κανονισµού Υπηρεσιών, συνδέεται µε αυτή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου (αορίστου ή ορισµένου χρόνου) πλήρους ή µερικής απασχόλησης. 

2. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού δεν εφαρµόζονται για τους νοµικούς 

συµβούλους, οι οποίοι συνδέονται µε την επιχείρηση µε σχέση έµµισθης εντολής  και 

τους ειδικούς συµβούλους και συνεργάτες, οι οποίοι συνδέονται µε σχέση εργασίας, η 

οποία προβλέπεται ρητά από το νόµο και µε την οποία καθορίζεται το καθεστώς αυτών.  

ΑΔΑ: ΒΕΝΧΩΗΓ-ΔΤΔ



 39 

3. Το προσωπικό της Επιχείρησης µε την πρόσληψή του αποδέχεται τον Κανονισµό ως 

αναπόσπαστο προσάρτηµα των ατοµικών συµβάσεων εργασίας. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Προσωπικό ενταγµένο στον Κανονισµό 

Στον παρόντα Κανονισµό υπάγεται το προσωπικό της Επιχείρησης, το οποίο 

απασχολείται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  αορίστου και ορισµένου χρόνου  

Η Επιχείρηση για την αντιµετώπιση εκτάκτων ή προσωρινών αναγκών της µπορεί να 

αναθέτει σε τρίτους ορισµένο έργο ή ορισµένη δραστηριότητα.  

ΑΡΘΡΟ 7 

Πλήρωση κενών θέσεων 

Στο οργανόγραµµα ∆ιοικητικής Λειτουργικής ∆ιάρθρωσης του Κανονισµού Υπηρεσιών της 

Επιχείρησης καθορίζονται τα τµήµατα αυτής, στα οποία εντάσσονται όλοι οι εργαζόµενοι. 

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της Επιχείρησης καθορίζεται ο αριθµός των 

εργαζοµένων σε κάθε τµήµα και τα απαραίτητα προσόντα αυτών. 

Η πλήρωση κενών θέσεων γίνεται µε βάση τις ανάγκες του τµήµατος και γενικά της 

Επιχείρησης. Το προσωπικό προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις  διατάξεις του 

ν.2527/1997, και 2190/94 όπως αυτές έχουν συµπληρωθεί, τροποποιηθεί και 

αντικατασταθεί µεταγενέστερα και ισχύουν σήµερα. Η πρόσληψη έκτακτου 

προσωπικού ή προσωπικού που εντάσσεται στα πλαίσια επιδοτούµενων ή 

επιχορηγούµενων προγραµµάτων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπονται 

στα προγράµµατα αυτά. Για την πρόσληψη του προσωπικού λαµβάνονται υπόψη τα 

προσόντα που έχουν αρχικά καθοριστεί, σύµφωνα µε τον κανονισµό υπηρεσιών της 

Επιχείρησης. Για την πρόσληψη εισηγείται ο Υπεύθυνος κάθε διοικητικής ενότητας 

προς τον ∆ιευθυντή, ο οποίος φέρει το θέµα προς συζήτηση στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, το οποίο και αποφασίζει για την πλήρωση της θέσης. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Προσόντα Προσωπικού 

Στην προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων πρέπει να αναφέρονται τόσο τα γενικά 

προσόντα πρόσληψης όσο και τα ειδικά για τη συγκεκριµένη θέση. Τα προσόντα είναι 

ανάλογα των αναγκών των ∆ιοικητικών Ενοτήτων και περιλαµβάνονται στον 

Κανονισµό Υπηρεσιών για την κάλυψη συγκεκριµένης θέσης. 

Γενικά τυπικά προσόντα – Προϋποθέσεις πρόσληψης 

1. Για να προσληφθεί εργαζόµενος στην Επιχείρηση πρέπει: 
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• Να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να 

έχει άδεια εργασίας από την αρµόδια αρχή, εφόσον δεν έχει την υπηκοότητα χώρας 

µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

• Να έχει εκπληρώσει (προκειµένου για άνδρες) τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή 

να έχει νόµιµα απαλλαγεί από αυτές, κατά το δίκαιο της χώρας από την οποία 

προέρχεται. 

• Να µην έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωµάτων. 

• Να µην έχει καταδικαστεί ή να µη διώκεται για κακούργηµα ή πληµµέληµα που 

συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών του δικαιωµάτων (άρθρα 59-61 του Ποινικού 

Κώδικα). 

• Να µην έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, 

εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, 

παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση, διακίνηση και εµπορία 

ναρκωτικών ή για έγκληµα κατά ηθών ή σχετικά µε το νόµισµα ή να διώκεται για 

κάποιο από τα εγκλήµατα αυτά. Επίσης να µην είναι υπόδικος που έχει 

παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για κάποιο από τα 

πληµµελήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. 

• Να µην τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Τούτο ισχύει για 

συγκεκριµένες θέσεις, όπως του ∆ιευθυντή, του Υπευθύνου του Τοµέα 

Οικονοµικών και ∆ιοικητικών ∆ραστηριοτήτων.  

• Να µην έχει απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από θέση του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆., 

Ν.Π.Ι.∆., ∆ηµοσίων Οργανισµών ή Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Ο 

περιορισµός αυτός ισχύει για πέντε (5) χρόνια. 

• Να µην παρέχει υπηρεσίες σε νοµικό πρόσωπο ή άλλη ένωση φυσικών προσώπων 

όµοιες µε τις δραστηριότητες που ασκεί η Επιχείρηση. 

• Να µην είναι δικαιούχος συντάξεως οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης, εφόσον η 

σύνταξη, που του καταβάλλεται είναι µεγαλύτερη από την κάθε φορά 

καταβαλλόµενη κατώτερη σύνταξη του Ι.Κ.Α. 

• Να διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα, που καθορίζονται στον Εσωτερικό 

Κανονισµό Υπηρεσιών. 
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Ειδικά τυπικά προσόντα 

I. Καθορισµός βασικού τίτλου σπουδών και ειδικότητας 

Για κάθε κατηγορία προσωπικού (ΠΕ,ΤΕ,∆Ε,ΥΕ) θα πρέπει να προσδιοριστούν οι 

βασικοί τίτλοι σπουδών και για κάθε θέση εργασίας, η ειδικότητα του προσωπικού, 

που θα τη στελεχώσει. 

ΙΙ. Καθορισµός ειδικών γνώσεων και εµπειρίας 

Εφόσον πέραν του βασικού τίτλου σπουδών απαιτούνται και πρόσθετα τυπικά προσόντα (π.χ. 

γνώση ξένων γλωσσών, χειρισµός προγραµµάτων Η/Υ, εµπειρία κ.λ.π.) αναφέρονται σαφώς. 

Προσόντα των υπευθύνων των διοικητικών ενοτήτων 

Τα προσόντα του προσωπικού, που καταλαµβάνει θέσεις ευθύνης καθορίζονται µε σαφήνεια 

στον κανονισµό προσωπικού. 

Τα ειδικά τυπικά προσόντα διακρίνονται σε απαραίτητα και προαιρετικά. 

∆ικαιολογητικά για την θεµελίωση των τυπικών προσόντων 

Στην προκήρυξη πρόσληψης αναφέρονται σαφώς τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για να 

θεµελιώσουν τα γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα των υποψηφίων. 

Πρόσθετα προσόντα 

Εκτός των γενικών και ειδικών προσόντων που αναφέρονται στον παρόντα 

Κανονισµό, στην προκήρυξη πρόσληψης είναι δυνατό να προβλέπονται πρόσθετα 

προσόντα, εφόσον επιβάλλεται από τις ανάγκες της Επιχείρησης.  

Ειδικά ουσιαστικά προσόντα 

Τα ουσιαστικά προσόντα για την διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων κατά τη διάρκεια 

της ατοµικής συνέντευξης, όταν αυτό απαιτείται κατά τις κείµενες διατάξεις, καθορίζονται µε 

απόφαση της επιτροπής επιλογής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 9 

Πλήρωση θέσεων 

Η πλήρωση κενών θέσεων γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  µετά από 

εισήγηση του ∆ιευθυντή και πρόταση του υπεύθυνου κάθε διοικητικής ενότητας. 

Μετά την εγκριτική απόφαση για την πλήρωση κενής θέσης, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, 

συστήνεται, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου , Επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη 

τήρησης της διαδικασίας πρόσληψης και ιδίως ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η 

κατάρτιση των πινάκων κατάταξης.  

Η Επιτροπή αποτελείται από τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη.  

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

Κατ΄ εξαίρεση ο ∆ιευθυντής της επιχείρησης προσλαµβάνεται µε προκήρυξη, όπως αυτή 

περιγράφεται κατωτέρω, εφόσον δεν ακολουθείται το σύστηµα της προαγωγής, κατά τα 

αναφερόµενα στον όρο 14 του κανονισµού αυτού. 

Η επιτροπή για την πρόσληψη του ∆ιευθυντή, συγκροτείται µε απόφαση του διοικητικού 

συµβουλίου και αποτελείται από µέλη αυτού και τρίτους. 

Για την πρόσληψη προσωπικού που εντάσσεται σε επιδοτούµενα ή επιχορηγούµενα 

προγράµµατα ΟΑΕ∆, την απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ακολουθούν οι διεργασίες 

της προκήρυξης του φορέα που την διενεργεί. 

ΑΡΘΡΟ 10 

∆ιαδικασία Πρόσληψης  

Α. Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου 

Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού της Επιχείρησης προβλέπεται από τις 

διατάξεις του 2527/1997, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις διατάξεις των  ν. 3051/2001, 

ν. 3274/2004 και ν.3812/2009. 

Η πρόσληψη του τακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών και κλάδων, γίνεται µε τη 

διαδικασία του άρθρου 18 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε και 

ισχύει σήµερα.   

Η πλήρωση των θέσεων κατά την προαναφερόµενη διάταξη πραγµατοποιείται µε σειρά 

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

της κατηγορίας του προσωπικού. 
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Για την πλήρωση των θέσεων αυτών ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

� Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της Επιχείρησης. Στην απόφαση αναφέρονται 

τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

• Ο αριθµός των κενών θέσεων στον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών της 

Επιχείρησης. Η απόφαση συνοδεύεται από αντίγραφο του οργανισµού Εσωτερικών 

Υπηρεσιών της επιχείρησης. 

• Ο αριθµός του προσωπικού, που πρόκειται να προσληφθεί 

• Τα προσόντα, που προβλέπονται για τη συγκεκριµένη θέση 

• Η ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισµό της Επιχείρησης. Τούτο 

βεβαιώνεται από τον Υπεύθυνο της οικονοµικής Υπηρεσίας, ή εάν δεν υφίσταται από 

τον ∆ιευθυντή της επιχείρησης. 

� Προκήρυξη 

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

ν.2190/1994. 

 

 Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες γίνεται χωριστά, για τις θέσεις των 

κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, καθώς και για τις θέσεις ∆Ε και ΥΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της παρ. 4 του άρθρου 18 και 21 του Ν. 2190/94  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Οι πίνακες κατάταξης καταρτίζονται από το ΑΣΕΠ.  

 

Β. Προσωπικό ορισµένου χρόνου 

Η πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου γίνεται µε τις διαδικασίες και τα κριτήρια του 

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

∆ηµοσίευση της προκήρυξης γίνεται από το ΑΣΕΠ, από το οποίο συντάσσονται και οι 

πίνακες κατάταξης. 

 

Αναθέσεις σε τρίτους 

Στην περίπτωση έλλειψης ειδικοτήτων για την υλοποίηση έργων τα οποία 

αναλαµβάνονται από την επιχείρηση, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αναθέσει 

ΑΔΑ: ΒΕΝΧΩΗΓ-ΔΤΔ



 44 

τµήµατα έργων σε τρίτους, εφαρµοζοµένων των διατάξεων περί συµβάσεων έργου, 

κατά τις διατάξεις του άρθρου 681 Α.Κ.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κάθε προσλαµβανόµενος οφείλει να προσκοµίσει, σε διάστηµα 10 ηµερών, όλα τα από το 

νόµο και τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της Επιχείρησης, καθοριζόµενα 

πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα πρόσληψης όπως : 

• Τίτλο σπουδών και λοιπά πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει η ειδικότητα του. 

Ως µεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωµα νοείται εκείνο που χορηγείται µε αντίστοιχο 

ξεχωριστό τίτλο, µετά τη λήψη πτυχίου ή διπλώµατος ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

• Θεωρηµένο αντίγραφο τίτλου – πτυχίου ξένης γλώσσας, ή µεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού διπλώµατος. Ως µεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωµα νοείται εκείνο 

που χορηγείται µε αντίστοιχο ξεχωριστό τίτλο, µετά τη λήψη πτυχίου ή διπλώµατος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

• Θεωρηµένο φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Ταυτότητας 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου 

• Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες 

• Πιστοποιητικό Υγείας από ∆ηµόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυµα ή το ΚΕΠΠΑ για όσους 

προσλαµβάνονται ως ΑΜΕΑ 

• Πιστοποιητικά της οικογενειακής του κατάστασης, όπως ληξιαρχική πράξη Γάµου, 

Γέννηση Τέκνων, ∆ικαστική απόφαση επιµέλειας, διαζευκτήριο κ.λ.π. 

1. Η µη έγκαιρη προσκόµιση των απαιτούµενων εγγράφων ή η αδυναµία προσκόµισής τους 

αποτελεί λόγο για ακύρωση της πρόσληψης. 

2. Η πρόσληψη θεωρείται σαν να µην έγινε και ανακαλείται από την Επιχείρηση, αν ο 

επιλεγείς δεν προσέλθει και δεν αναλάβει υπηρεσία, µέσα στην προθεσµία που ορίζει η 

σύµβαση και δεν δικαιολογήσει επαρκώς την παράλειψή του αυτή. 

3. Εάν ο επιλεγείς αρνηθεί την πρόσληψη, η Επιχείρηση απαλλάσσεται από κάθε τυχόν 

υποχρέωση προς αυτόν. Η σχέση εργασίας αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης. 

4. Τη σύµβαση από µέρους της Επιχείρησης υπογράφει ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου , ή ο κατά το νόµο εκπρόσωπός του. 
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5. Κάθε εργαζόµενος οφείλει να ενηµερώνει αµέσως την Επιχείρηση για οποιαδήποτε 

αλλαγή της προσωπικής του κατάστασης και της επαγγελµατικής του κατάρτισης. 

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται αν ο εργαζόµενος ζηµιώθηκε, επειδή δεν 

γνωστοποίησε σε αυτή στοιχεία τα οποία θα του παρείχαν δικαιώµατα ως προς 

την υπηρεσιακή και µισθολογική του θέση. 

ΑΡΘΡΟ 12 

Οριστικοποίηση Σύµβασης 

1. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων των αναφερόµενων στο προηγούµενο άρθρο 11, 

υπογράφεται η οριστική σύµβαση. 

2. Σε περίπτωση στράτευσης προσωπικού της Επιχείρησης, αυτό διατηρεί τη θέση 

του, εφαρµοσµένων επ’ αυτού των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για τους 

στρατευόµενους εργαζόµενους. 

ΑΡΘΡΟ 13 

Ανάθεση καθηκόντων 

Μετά την υπογραφή της σύµβασης εργασίας, ο υπεύθυνος της διοικητικής ενότητας 

για την οποία γίνεται η πρόσληψη, αναθέτει τα ειδικότερα επιχειρησιακά καθήκοντα 

στο νεοπροσλαµβανόµενο, λαµβανοµένων υπόψη 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 προσόντα των εργαζοµένων, λαµβανοµένου υπόψη του αιτήµατος για την 

ανάγκη πρόσληψης. 

ΑΡΘΡΟ 14 

Τοποθέτηση ∆ιευθυντή και Υπευθύνων   

1. Η τοποθέτηση σε θέση ∆ιευθυντή και Υπευθύνων των ∆ιοικητικών Ενοτήτων 

γίνεται µε βάση τις ανάγκες της Επιχείρησης και τα αποτελέσµατα αξιολόγησης 

του προσωπικού της (για τους ήδη υπηρετούντες εργαζόµενους). 

2. Η τοποθέτηση ή πρόσληψη γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του ∆ιευθυντή. 

3. Για την τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης λαµβάνονται ειδικότερα υπόψη: 

• Η εµπειρία και οι επιστηµονικές γνώσεις. 

• Η προϋπηρεσία στην Επιχείρηση. 

• Τα ειδικά προσόντα του (αποδεικνύονται µε τους ανάλογους τίτλους). 
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•  Η ιδιαίτερη επίδοση στην εργασία, οι οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, 

ανάληψη πρωτοβουλιών, υπηρεσιακό ενδιαφέρον, ετοιµότητα, ανταπόκριση 

στα καθήκοντα, δυνατότητα συνεργασίας, κ.α. 

•  Η διάκριση για το ήθος και τη συµπεριφορά του απέναντι στους συναδέλφους 

του και τους τρίτους. 

4. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της Επιχείρησης, ο ∆ιευθυντής ή ο 

Υπεύθυνος µπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, για σοβαρούς λόγους 

αναγόµενους στην τεκµηριωµένη πληµµελή άσκηση των υπηρεσιακών του 

καθηκόντων, όπως : η απρεπής συµπεριφορά προς το κοινό, η έλλειψη 

πρωτοβουλίας, η αδιαφορία στην βελτίωση µεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και 

αποδοτικότητας, η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην διεκπεραίωση των 

υποθέσεων, η κακή συνεργασία µε το προσωπικό, η προφανής έλλειψη 

διοικητικών ικανοτήτων, ή της απαιτούµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, η 

υπηρεσιακή ανεπάρκεια και η µεροληπτική κρίση κατά την αξιολόγηση του 

προσωπικού. 

5. Ο ∆ιευθυντής ή ο Υπεύθυνος µπορεί επίσης να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του 

µε αίτησή του για σοβαρούς προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, ύστερα 

από απόφαση αποδοχής της από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

6. Οι εργαζόµενοι, στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα Υπευθύνων, 

δικαιούνται καθ΄όλη τη χρονική διάρκεια άσκησης των καθηκόντών τους, όλα τα 

προβλεπόµενα ειδικά επιδόµατα για την αντίστοιχη θέση, η χορήγηση των 

οποίων διακόπτεται µε την ανάκληση της περί ανάθεσης των καθηκόντων 

Υπευθύνου απόφασης. 

7. Η διακοπή της καταβολής των επιδοµάτων αυτών, αρχίζει από την πρώτη του 

επόµενου µήνα της χρονολογίας έκδοσης της ανακλητικής απόφασης. 

ΑΡΘΡΟ 15 

Μεταβολές – Εσωτερικές Μετακινήσεις 

1. Για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικότερων 

προβλέψεων των ατοµικών συµβάσεων εργασίας, είναι δυνατόν ο ∆ιευθυντής να 

αποφασίσει τη µετακίνηση εργαζοµένων σε άλλη διοικητική ενότητα, εφόσον κρίνεται 

ότι µε τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνται αποτελεσµατικότερα οι σκοποί της Επιχείρησης 

και εφόσον αυτό δεν αποτελεί βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας αυτών. 
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2. Μετακινήσεις εργαζοµένων σε γραφείο της Επιχείρησης, που βρίσκεται εκτός της έδρας 

της για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, γίνονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, λαµβανοµένων υπόψη των οικογενειακών και προσωπικών αναγκών των 

εργαζοµένων και µε τη σύµφωνη γνώµη του εργαζοµένου. 

3. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου , µετά από ανάλογη εισήγηση του ∆ιευθυντή, 

καθορίζονται τα έξοδα µετακίνησης και εγκατάστασης του µετακινούµενου . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 16 

Λύση Σχέσης Εργασίας 

1. Οι προσλαµβανόµενοι, κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, µε συµβάσεις 

αορίστου χρόνου απολύονται και οι συµβάσεις τους καταγγέλλονται, σύµφωνα µε τις 

σχετικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. 

2. Η απόλυση ενεργείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της Επιχείρησης, η 

οποία κοινοποιείται στον εργαζόµενο. 

3. Η ανανέωση σύµβασης ορισµένου χρόνου απαγορεύεται. Εξαίρεση αποτελεί η 

περίπτωση απασχολουµένων µε σύµβαση εργασίας Ι∆ΟΧ βάσει επιχορηγούµενων ή 

επιδοτούµενων προγραµµάτων η ανανέωση της οποίας γίνεται κάθε χρόνο και µέχρι την 

λήξη του προγράµµατος, αποκλειοµένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισης της ως 

σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου. 

4. Η σύµβαση εργασίας λύεται για τους παρακάτω ενδεικτικούς και όχι περιοριστικούς 

λόγους: 

• Αυτοδίκαια µε τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, όπως ορίζεται 

από το νόµο. 

• Λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας (η σωµατική ή πνευµατική 

ανικανότητα, που αποκλείει την άσκηση των καθηκόντων του εργαζόµενου, 

διαπιστώνεται από δηµόσιο νοσηλευτικό ίδρυµα ή την αρµόδια υγειονοµική 

υπηρεσία )(ΚΕΠΠΑ). 

• Λόγω επιβολής της ποινής της οριστικής απόλυσης κατά τις διατάξεις του 

Πειθαρχικού ∆ικαίου. 

• Λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας από τον εργαζόµενο. 

• Λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας από την Επιχείρηση, κατόπιν της σχετικής 

απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  και κοινοποίησής της στον εργαζόµενο. 
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• Λόγω παραίτησης του εργαζόµενου. 

• Λόγω αυθαίρετης απουσίας του εργαζοµένου από την εργασία του, όταν 

επαναλαµβάνεται παρά τις σχετικές παρατηρήσεις, άσχετα από την περικοπή των 

αντίστοιχων ηµεροµισθίων ή ωροµισθίων (στην περίπτωση αυτή θεωρείται ως αιτία 

λύσης της σύµβασης εργασίας µε υπαιτιότητα του εργαζόµενου). 

5. Στους απολυόµενους εργαζόµενους καταβάλλεται αποζηµίωση, εφόσον προβλέπεται 

καταβολή της από τις διατάξεις της Εργατικής Νοµοθεσίας και σύµφωνα µε τους όρους 

και τις προϋποθέσεις, που ορίζουν οι διατάξεις αυτές. 

6. Η λύση της εργασιακής σχέσης του προσωπικού, που συνδέεται µε την Επιχείρηση µε 

συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, γίνεται αυτοδίκαια µόλις λήξει ο χρόνος που 

προβλέπεται στη σύµβαση, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. 

7. Η καταγγελία της σύµβασης εργασίας εκ µέρους είτε της Επιχείρησης είτε του 

εργαζόµενου γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας και 

σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται από την ατοµική σύµβαση εργασίας. 

ΑΡΘΡΟ 17 

Παραίτηση εργαζοµένου 

1. Κάθε εργαζόµενος της Επιχείρησης δικαιούται να παραιτηθεί. Η παραίτηση πρέπει να 

είναι ρητή χωρίς όρο ή αίρεση ή προθεσµία και υποβάλλεται εγγράφως. 

Η εργασιακή σχέση λύεται µόνο µετά την έγγραφη κοινοποίηση της αποδοχής 

της παραίτησης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η οποία πρέπει να γίνει 

υποχρεωτικά µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της παραίτησης.  

2. Εντός της προθεσµίας, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, µπορεί 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης, να δηλώσει εγγράφως προς τον υπάλληλο, 

που υπέβαλε παραίτηση, ότι αναβάλει την αποδοχή της µέχρι ένα µήνα για λόγους 

υπηρεσιακής ανάγκης και µέχρι τρεις µήνες σε περίπτωση που ο εργαζόµενος έχει 

διαχείριση ή αν πιθανολογείται έναρξη ποινικής ή πειθαρχικής δίκης επ’ αυτού. 

3. Η παραίτηση θεωρείται ότι έγινε αυτοδίκαια δεκτή, µετά την πάροδο ενός µηνός από την 

υποβολή της και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, µετά την 

πάροδο των προβλεπόµενων προθεσµιών. Ο εργαζόµενος µπορεί να ανακαλέσει την 

παραίτηση του µέχρι την αποδοχή της. 

4. Η παραίτηση θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε, εάν κατά την υποβολή της εκκρεµούσε 

ποινική δίκη σε βαθµό κακουργήµατος ή πληµµελήµατος, πειθαρχική δίωξη ή ποινική 

δίκη ή η πειθαρχική δίωξη άρχισε πριν από την αποδοχή της. 
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ΑΡΘΡΟ 18 

Απόλυση προσωπικού  

1. Το προσωπικό της Επιχείρησης απολύεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου  για τους παρακάτω αναφερόµενους λόγους: 

• Λόγω καταδίκης µε δικαστική απόφαση για κακούργηµα ή για πληµµέληµα (κλοπή, 

υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή 

δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, διακίνηση και εµπορία ναρκωτικών ή για 

έγκληµα κατά ηθών ή σχετικά µε το νόµισµα).   

• Λόγω αδυναµίας συνέχισης της εργασιακής σχέσης σε περιπτώσεις σοβαρού 

παραπτώµατος εργαζόµενου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα περί των 

πειθαρχικών αδικηµάτων, στον παρόντα κανονισµό. 

• Λόγω µείωσης του προσωπικού της Επιχείρησης, που επιβάλλεται από 

οικονοµοτεχνικούς ή άλλους σοβαρούς λόγους. Οι προς απόλυση εργαζόµενοι 

καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. της Επιχείρησης, το οποίο πρέπει να λάβει 

υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας τα παρακάτω στοιχεία: 

� Τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης κατά τον χρόνο 

απόλυσης 

� Τη µειωµένη απόδοση 

� Το µέγεθος των οικογενειακών αναγκών 

ΑΡΘΡΟ 19 

Εργασία εκ περιτροπής 

Η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα να συµφωνήσει µε όλους ή ορισµένους από τους 

µισθωτούς της κατά την πρόσληψη ή µεταγενέστερα εργασία εκ περιτροπής. Η 

παραπάνω συµφωνία πρέπει να γίνει έγγραφα, διαφορετικά δεν ισχύει. 

Στη συµφωνία αυτή πρέπει να ορίζονται οι ηµέρες ή οι ώρες που θα εργάζονται οι 

εργαζόµενοι, που µετέχουν στην εκ περιτροπής εργασία, οι αµοιβές κ.λ.π. Κατά τα 

λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 20 

∆ιαθεσιµότητα 

Η Επιχείρηση, σύµφωνα µε την κείµενη εργατική νοµοθεσία όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει, µπορεί σε περίπτωση περιορισµού της οικονοµικής της δραστηριότητας 

αντί της καταγγελίας της σύµβασης εργασίας να θέσει το προσωπικό της σε 
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διαθεσιµότητα που δεν µπορεί να υπερβεί σε σύνολο τους τρεις µήνες για κάθε 

χρόνο. Όσον αφορά τις αποδοχές, κατά το χρόνο διαθεσιµότητας, την ανάκληση, την 

άδεια και την προσµέτρηση του χρόνου διαθεσιµότητας ισχύουν οι διατάξεις της 

ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας . 

ΑΡΘΡΟ 21 

Λύση συµβάσεων ορισµένου χρόνου 

Η λύση της εργασιακής σχέσης του προσωπικού, που συνδέεται µε την Επιχείρηση µε 

συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου γίνεται αυτοδίκαια µε τη λήξη του 

προβλεπόµενου στη σύµβαση χρόνου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΑΡΘΡΟ 22 

Χρόνος και Τόπος Εργασίας 

1. Το προσωπικό της Επιχείρησης υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στην 

έδρα της Επιχείρησης ή οπουδήποτε υπάρχουν γραφεία της. 

2. Η διάρκεια της ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας εργασίας του προσωπικού 

καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  και πρέπει να είναι 

σύµφωνη µε την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία. 

3. Η Επιχείρηση ακολουθεί το σύστηµα της πενθήµερης εβδοµαδιαίας απασχόλησης 

όλων των εργαζοµένων της. Οι ώρες εργασίας αυτών είναι οι από τον νόµο 

προβλεπόµενες και σύµφωνες µε τις θεωρηµένες από την αρµόδια Επιθεώρηση 

Εργασίας καταστάσεις προσωπικού και ωρών εργασίας. Επεξηγηµατικά 

αναφέρεται ότι το συµβατικό ωράριο εβδοµαδιαίας απασχόλησης των µισθωτών 

είναι σαράντα (40) ώρες. 

4. Με απόφαση του ∆ιευθυντή της Επιχείρησης, µπορεί να ορίζονται οι περιπτώσεις 

απασχόλησης προσωπικού κατά το Σάββατο ή την Κυριακή τηρούµενων πάντοτε 

των ισχυουσών διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, εφόσον αυτό επιβάλλεται, 

λόγω ειδικών αναγκών. Στους τυχόν απασχολούµενους κατά το Σάββατο ή την 

Κυριακή, κατά περίπτωση, παρέχεται υποχρεωτικά αναπληρωµατική ηµέρα 

ανάπαυσης, που ορίζεται κατόπιν συµφωνίας Επιχείρησης και εργαζόµενου. 

5. Ηµέρες αργίας και ηµιαργίας ορίζονται: 

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

Μαρτίου, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, η ∆ευτέρα του Πάσχα, η 
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1η Μαΐου, η εορτή του Αγίου Πνεύµατος (∆ευτέρα της Πεντηκοστής), η 15η 

Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, η πρώτη και δεύτερη ηµέρα των 

Χριστουγέννων και όλες οι Κυριακές. 

• Ηµέρες ηµιαργίας: Η παραµονή των Χριστουγέννων, του νέου έτους και η 

Μεγάλη Πέµπτη. Κατά τις ηµιαργίες η εργασία διακόπτεται την 13η ώρα. 

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

στους απασχολούµενους την ηµέρα αυτή οι προσαυξήσεις, που προβλέπονται 

από τη νοµοθεσία για απασχόληση σε ηµέρα αργίας. 

7. Στον περιορισµό των νόµιµων ωραρίων εργασίας δεν υπάγονται ο ∆ιευθυντής και 

οι Υπεύθυνοι διοικητικών ενοτήτων, οι οποίοι κατέχουν θέσεις εµπιστοσύνης και 

ασκούν γενικότερη διεύθυνση και εποπτεία. Οπωσδήποτε και τα πρόσωπα αυτά 

δικαιούνται κανονικώς την ετήσια άδεια του Α.Ν. 539/45 και τα επιδόµατα άδειας 

και εορτών όπως και το λοιπό προσωπικό. 

8. Από 15/9 έως 15/11 κάθε έτους, ή εάν άλλως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις, 

κατάσταση, που περιλαµβάνει όλο το προσωπικό της Επιχείρησης µε τις 

καταβαλλόµενες αποδοχές, καθώς και το ωράριο εργασίας, υποβάλλεται για 

θεώρηση στην Επιθεώρηση Εργασίας. Μετά τη θεώρηση αναρτάται σε εµφανές 

µέρος του τόπου εργασίας. 

ΑΡΘΡΟ 23 

Υπερωριακή Απασχόληση 

Επιτρέπεται η απασχόληση του προσωπικού, πέραν του συµβατικού ωραρίου και µέχρι την 

συµπλήρωση του νόµιµου αριθµού ωρών (υπερεργασία), για την αντιµετώπιση επειγουσών η 

έκτακτων αναγκών, µε εφαρµογή των διατάξεων της Εργατικής Νοµοθεσίας όπως αυτές 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Ο εργαζόµενος οφείλει να ανταποκριθεί, εκτός εάν η 

άρνησή του είναι αντικειµενικά δικαιολογηµένη, σύµφωνα µε την καλή πίστη. Η υπερωριακή 

απασχόληση πέραν του ωραρίου ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, εγκρίνεται από 

τον ∆ιευθυντή αλλά  και από την επιθεώρηση Εργασίας όταν ξεπερνούν τις από τον νόµο 

δοθείσες χωρίς να υπάρχει σχετική έγκριση.  

Για την πρόσθετη αυτή εργασία ο εργαζόµενος, έχει δικαίωµα συµπληρωµατικής 

αµοιβής, το ύψος και οι προϋποθέσεις καταβολής της οποίας καθορίζονται από της 

διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/11 όπως αυτές τροποποιηθεί και ισχύουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΑΜΟΙΒΕΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 24 

Αποδοχές Προσωπικού 

1. Η Επιχείρηση εφαρµόζει µισθολογικό σύστηµα, κατ’εφαρµογή των διατάξεων 

της περ.12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του  πρώτου άρθρου 

του Ν.4093/2012 µε  την οποία αναφέρεται ότι έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 

του ∆εύτερου Κεφαλαίου του Ν. 4024/11 που αφορούν το βαθµολογικό και 

µισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων των ΝΠΙ∆ που ανήκουν στο κράτος η 

σε ΟΤΑ  από 1/1/2013.  

2. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού της Επιχείρησης καταβάλλονται 

δεδουλευµένες για χρονικά διαστήµατα διάρκειας ενός µήνα, την πρώτη µέρα 

κάθε επόµενου µήνα. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µπορεί να 

καταβάλλονται προκαταβολές αποδοχών εφόσον δεν ξεπερνούν τις αποδοχές 

δύο (2) µηνών.  

3. Οι αποδοχές, τις οποίες δικαιούται το προσωπικό, οφείλονται από την ηµέρα που 

αναλαµβάνει εργασία. 

4. Σε περίπτωση µη παροχής εργασίας από µέρους του εργαζόµενου από 

υπαιτιότητα του, δεν οφείλονται αποδοχές. Επί µερικής παροχής εργασίας 

(µειωµένο ωράριο) οφείλονται αποδοχές αναλόγως µειωµένες.  

5.  Η προηγούµενη παράγραφος δεν ισχύει σε περίπτωση ασθένειας του 

εργαζόµενου, που διαπιστώνεται αρµοδίως, οπότε αυτός δικαιούται τις αποδοχές 

τις προβλεπόµενες από τα άρθρα 657-658 του Aστικού Κώδικα και τις σχετικές 

διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας περί ασθένειας εργαζοµένων. Ακόµα η 

προηγούµενη παράγραφος δεν ισχύει και στις περιπτώσεις των υποχρεωτικών 

αργιών (Κεφάλαιο 4, άρθρο 1 παρ. 9), οπότε στο προσωπικό οφείλονται 

αποδοχές αναλόγως αν απασχολήθηκε ή όχι, όπως εκάστοτε η εργατική 

νοµοθεσία ορίζει. 

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

τουλάχιστον παροχή εργασίας στην Επιχείρηση, εµποδίζεται να εργαστεί από 

σπουδαίο λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του (ασθένεια βραχείας 

ΑΔΑ: ΒΕΝΧΩΗΓ-ΔΤΔ



 53 

διάρκειας, τραυµατισµός, στράτευση ως εφέδρου, αποκλεισµός από ανώτερη 

βία, κ.α.). 

Η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα να εκπέσει από το µισθό, που θα καταβάλει στον 

εργαζόµενο, τα ποσά που καταβλήθηκαν στον εργαζόµενο από ασφάλιση 

υποχρεωτική κατά το νόµο. 

Το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο διατηρείται η αξίωση για το µισθό, δεν 

µπορεί να υπερβεί τον ένα µήνα, αν το εµπόδιο εµφανίστηκε ένα τουλάχιστον 

έτος µετά την έναρξη της σύµβασης, και το µισό µήνα σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Η αξίωση για το διάστηµα αυτό υπάρχει και αν ακόµη η Επιχείρηση, κατάγγειλε 

την µίσθωση, επειδή είχε τέτοιο δικαίωµα εξαιτίας του εµποδίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

Κρατήσεις Αποδοχών 

1. Κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού επιτρέπονται µόνο: 

• Στις προκαταβολές, που καταβάλει η Επιχείρηση έναντι αποδοχών. 

• Στα πρόστιµα, που επιβάλλονται βάσει του παρόντος Κανονισµού. 

• Για τις νόµιµες κρατήσεις κατά τις οικείες διατάξεις (φόροι και χαρτόσηµο 

υπέρ του ∆ηµοσίου, εισφορές υπέρ ασφαλιστικών οργανισµών, κ.α.). 

• Για την εξόφληση οικονοµικών υποχρεώσεων των εργαζοµένων προς την 

Επιχείρηση (δάνεια, κ.α.). 

• Από άλλη αιτία, µόνον όπως ο νόµος ορίζει. 

2. Μισθοί και γενικά κάθε είδος καταβολών, που γίνονται στον εργαζόµενο από 

λάθος, θεωρούνται σαν προκαταβολή και παρακρατούνται από τις καταβολές των 

επόµενων µισθών. Ζηµιές που προκαλούνται από τον εργαζόµενο σε εξοπλισµό, 

υλικά, εγκαταστάσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης, 

παρακρατούνται από τις αποδοχές του, αν η ζηµία κατά το νόµο καταλογίζεται 

στον εργαζόµενο. Ο καταλογισµός γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου . 
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ΑΡΘΡΟ 26 

Προκαταβολές 

1. Στην περίπτωση κατά την οποία οι αποδοχές καταβάλλονται µόνο στο τέλος κάθε 

µήνα, ή σε κάθε άλλη περίπτωση είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολών κατά 

την κρίση του ∆ιευθυντή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου. Η 

προκαταβολή δεν µπορεί να υπερβαίνει αποδοχές δύο (2) µηνών. Το ποσό αυτό 

θα συµψηφίζεται µετά από ένα (1) έτος ή έξι (6) µήνες και από µισθούς δώδεκα 

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

τρία χρόνια. 

2. Αν για οποιαδήποτε αιτία λυθεί η υπαλληλική σχέση, το υπόλοιπο της 

προκαταβολής που οφείλει ο εργαζόµενος, πρέπει να επιστραφεί αµέσως. Σε 

περίπτωση, που ο οφειλέτης εργαζόµενος δικαιούται οποιαδήποτε χρηµατική 

παροχή από τη Επιχείρηση, αυτή συµψηφίζεται στην οφειλή της προκαταβολής. 

ΑΡΘΡΟ 27 

Εκχώρηση Αποδοχών 

Εκχώρηση του δικαιώµατος απολήψεων µισθών και ηµεροµισθίων προς τρίτους 

επιτρέπεται µόνο στις περιπτώσεις, που ορίζει ο νόµος και µόνο µετά από έγκριση της 

Επιχείρησης. 

ΑΡΘΡΟ 28 

Έκτακτες Αποδοχές – Επιδόµατα 

Η Επιχείρηση δύναται, µε την επιφύλαξη των όρων του επόµενου άρθρου, να 

χορηγεί πρόσθετες αµοιβές σε όλους τους εργαζόµενους, σε οµάδες εργαζόµενων ή 

και σε µεµονωµένους εργαζόµενους, µε σκοπό την υποκίνηση για βελτίωση ή αύξηση 

της συνολικής απόδοσης της Επιχείρησης όταν αυτό δεν εµποδίζετε από νόµο. 

Η Επιχείρηση καθορίζει τις µορφές, το είδος και το ύψος των πρόσθετων αµοιβών 

που τυχόν θα χορηγήσει, καθώς και τους σχετικούς όρους, τις διαδικασίες και τα 

κριτήρια τα οποία γνωστοποιούνται έγκαιρα σε όλο το προσωπικό. 

Η Επιχείρηση χορηγεί τα επιδόµατα που προβλέπονται  στις διατάξεις του Ν. 4024/11 

και τις ρυθµίσεις Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που εκδίδονται  αναφορικά µε τον 

νόµο αυτόν. Η χορήγηση όλων των παραπάνω επιδοµάτων, γίνεται εφόσον έχουν 

κατατεθεί τα αντίστοιχα δικαιολογητικά από τον εργαζόµενο στην Επιχείρηση. 

Την ευθύνη για την πιστή τήρηση φέρει η αρµόδια υπηρεσία της Επιχείρησης.   
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ΑΡΘΡΟ 29 

Μισθολογικό Σύστηµα– Σύστηµα αξιολόγησης 

Η Επιχείρηση εφαρµόζει το µισθολογικό σύστηµα που περιγράφεται στο άρθρο 12 και 

13 του  του Ν. 4024/11 βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων.Οι 

υπάλληλοι που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 4 του Ν4024/2011 

λαµβάνουν  το  βασικό µισθό   που αντιστοιχεί στον βαθµό τους σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην βαθµολογική τους εξέλιξη συνδέοντας πλέον την βαθµολογική µε την 

µισθολογική τους εξέλιξη. Περαιτέρω σε κάθε βαθµό πέραν του βασικού θεσπίζονται 

µισθολογικά κλιµάκια στα οποία εξελίσσετε ο υπάλληλος σύµφωνα µε τα έτη 

υπηρεσίας και προϋπηρεσίας του.   

 

ΑΡΘΡΟ 30 

Μετακινήσεις – Αποζηµιώσεις εκτός έδρας 

1. Οι λεπτοµέρειες για τις µετακινήσεις των εργαζοµένων προσδιορίζονται 

αναλυτικά σε σχετική από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απόφαση περί µετακινήσεων. 

2. Οι µετακινήσεις, που πραγµατοποιούνται κατ’ εφαρµογή της απόφασης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου  εγκρίνονται από 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 Επιχείρησης από 

τους εργαζόµενους. 

4. Στους µετακινούµενους µε εντολή της Επιχείρησης στο εσωτερικό ή στο 

εξωτερικό, καταβάλλονται έξοδα µετακίνησης δαπάνες που προβλέπονται στις 

αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

5.  Ειδικότερα, και για την κάλυψη των αναγκών µετακίνησης εντός και εκτός των 

ορίων του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, και πάντως εντός του Νοµού 

Αττικής, των υπαλλήλων που απασχολούνται καθηµερινά και κατά την διάρκεια 

του ωραρίου της εργασίας τους για την εξυπηρέτηση των ωφελούµενων των 

προγραµµάτων Βοήθεια στο Σπίτι, Βοήθεια στο Σπίτι-ΑΜΕΑ, Μονάδα Κοινωνικής  

Μέριµνας και Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων, είτε οποιουδήποτε άλλου 

προγράµµατος δηµιουργηθεί προσεχώς που θα καθιστά απαραίτητη  την 

µετακίνηση των υπαλλήλων σε υγειονοµικές µονάδες, φαρµακεία,  δηµόσιες 

υπηρεσίες, κ.ο.κ.,  προς όφελος των εξυπηρετούµενων, χορηγείται από την 
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επιχείρηση κάρτα απεριορίστων διαδροµών  στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε 

κάθε υπάλληλο, µετά από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 31 

∆ιαφορές Αποδοχών 

Ο εργαζόµενος οφείλει να αναφέρει στην αρµόδια υπηρεσία της Επιχείρησης κάθε 

διαφορά µεταξύ των αποδοχών, επιδοµάτων κ.λ.π., που οφείλονται και αυτών που 

πράγµατι του καταβλήθηκαν το αργότερο µέσα σε δύο εργάσιµες ηµέρες από την 

ηµέρα πληρωµής. Αλλιώς η διαφορά τακτοποιείται µε τη µισθοδοσία του επόµενου 

µήνα. 

Κάθε ποσό το οποίο αχρεωστήτως καταβλήθηκε από λάθος ή από υπέρβαση των 

οφειλοµένων, θεωρείται ως προκαταβολή και συµψηφίζεται σε δόσεις, αφού ληφθεί 

πρόνοια, ώστε η επιστροφή του ποσού να µην θέτει σε κίνδυνο την αναγκαία 

διατροφή του ίδιου ή της οικογενείας του. 

Η διαφορά στις αποδοχές, που προκύπτει λόγω αλλαγής θέσης, κατάργησης 

επιδόµατος ή για άλλο λόγο, κρατείται ως προσωπική διαφορά µεταξύ του 

εργαζόµενου και της Επιχείρησης και συµψηφίζεται σε µελλοντική αύξηση ή 

αποζηµίωση ή άλλη παροχή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

Α∆ΕΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 32 

Άδειες 

Οι άδειες απουσίας, οι οποίες παρέχονται στο προσωπικό της Επιχείρησης 

διακρίνονται σε: 

• Κανονικές άδειες µε αποδοχές 

• Ειδικές άδειες µε αποδοχές 

• Έκτακτες άδειες χωρίς αποδοχές 

• Εκπαιδευτικές άδειες 

• Άδειες λόγω ασθένειας 

ΑΡΘΡΟ 33 

Κανονικές άδειες µε αποδοχές 

Το προσωπικό της Επιχείρησης, που απασχολείται σε αυτή µε σχέση εργασίας 

αορίστου ή ορισµένου χρόνου, και έχει συµπληρώσει συνεχή απασχόληση δώδεκα 
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µηνών σ’ αυτήν, δικαιούται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία κάθε ηµερολογιακό 

έτος κανονική άδεια µε αποδοχές . 

Η άδεια είναι δικαίωµα του εργαζόµενου, από το οποίο δεν επιτρέπεται παραίτηση. 

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 Επιχείρησης, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας. 

Είναι υποχρεωτική η χορήγηση για την Επιχείρηση και η χρήση για κάθε δικαιούµενο 

εργαζόµενο της κανονικής άδειας µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του έτους κατά το οποίο 

δικαιούται να την λάβει, έστω και αν αυτός δεν υπέβαλε σχετικό αίτηµα. 

Ο εργαζόµενος, που διακόπτει την άδειά του, µπορεί να τη συνεχίσει µετά από  νέα 

έγκριση της ∆ιοίκησης. 

Η αίτηση για χορήγηση κανονικής άδειας υποβάλλεται σαράντα (40) τουλάχιστον 

ηµέρες πριν από την αιτούµενη έναρξη της και γνωστοποιείται από την ∆ιοίκηση στον 

εργαζόµενο είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν την έναρξη αυτής. 

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της Επιχείρησης µπορεί να χορηγηθούν 

οµαδικά άδειες στο προσωπικό της Επιχείρησης µε βάση στις σχετικές διατάξεις της 

Εργατικής Νοµοθεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 34 

Ειδικές άδειες µε αποδοχές 

Άδεια πέντε (5) εργάσιµων ηµερών σε περίπτωση γάµου µε πλήρεις αποδοχές. 

1. Οι εργαζόµενοι γονείς, δικαιούνται άδεια µέχρι τέσσερις (4) µη συνεχείς ηµέρες 

το χρόνο µε αποδοχές πέραν της κανονικής τους άδειας, για την παρακολούθηση 

της προόδου και επίδοσης των παιδιών τους. 

2. Για τις εργαζόµενες µητέρες η συνολική διάρκεια της άδειας τοκετού ορίζεται 

στους τέσσερις (4) µήνες συνολικά, από τους οποίους οι δύο (2) χορηγούνται 

υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία του τοκετού και οι υπόλοιποι δύο 

(2) µετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός είναι πρόωρος η συνολική 

άδεια κυήσεως και λοχείας, δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τεσσάρων µηνών. 

Οι αποδοχές καθορίζονται σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία. 

3. Οι εργαζόµενες µητέρες δικαιούνται, για το θηλασµό και τις αυξηµένες 

φροντίδες, που απαιτούνται για την ανατροφή του νεογέννητου παιδιού τους για 

χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από τον τοκετό, είτε να διακόπτουν την εργασία 

τους για µία (1) ώρα κάθε µέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να 
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αποχωρούν νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε µέρα. Ύστερα από συµφωνία, η µείωση 

του χρόνου εργασίας µπορεί να ορίζεται σε δύο (2) ώρες, επί ένα χρόνο µετά τον 

τοκετό. Το µειωµένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού θεωρείται και 

αµείβεται ως χρόνος εργασίας. 

4. Σε περίπτωση τοκετού της συζύγου εργαζόµενου της Επιχείρησης χορηγείται σ’ 

αυτόν άδεια µίας (1) ηµέρας. 

5. Σε κάθε εργαζόµενο αιµοδότη χορηγείται άδεια µίας ηµέρας. Η άδεια αυτή 

χορηγείται την ηµέρα της αιµοδοσίας και για την δικαιολόγησή της πρέπει να 

προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από το Νοσοκοµείο. 

6. Σε περιπτώσεις θανάτου συγγενούς µέχρι 2ου βαθµού χορηγείται ειδική άδεια µε 

αποδοχές δύο εργάσιµων ηµερών. 

7. Ανάπηροι και άτοµα µειωµένων ικανοτήτων, εκτός από την κανονική άδεια, 

σύµφωνα πάντα µε τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, δικαιούνται και ειδική 

άδεια µε αποδοχές, όπως αυτή καθορίσθηκε µε απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας. Η άδεια αυτή ορίστηκε σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες (Άρθρο 1 παρ. 4 

του Ν. 1648/86). 

8. Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις των εκλογικών νόµων άδεια για την άσκηση 

του εκλογικού δικαιώµατος είναι ξεχωριστή και σε καµία περίπτωση δεν 

συµψηφίζεται µε την κανονική άδεια µε αποδοχές. 

9. Στους εργαζόµενους συνδικαλιστές της Επιχείρησης χορηγούνται συνδικαλιστικές 

άδειες µε αποδοχές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6, του Ν. 224/94 και 

του άρθρου 17 του Ν. 1264/82. 

 

ΑΡΘΡΟ 35 

Άδειες χωρίς αποδοχές 

1. Σε έκτακτες περιπτώσεις µπορεί η Επιχείρηση να χορηγεί άδειες χωρίς αποδοχές 

καθ’ υπέρβαση των κανονικών αδειών, για ορισµένο χρονικό διάστηµα και µόνο 

µετά από γραπτή αίτηση του εργαζόµενου. 

2. Είναι δυνατή η χορήγηση άδειας απουσίας χωρίς αποδοχές για ασθένεια 

εξαρτηµένων µελών της οικογένειας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 

1483/84, µέχρι έξι (6) εργάσιµων ηµερών. 
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3. Οι εργαζόµενοι γονείς στην Επιχείρηση δικαιούνται, µέχρι το παιδί να 

συµπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών, άδεια χωρίς αποδοχές διάρκειας µέχρι 

τριών (3) µηνών. Η άδεια παρέχεται στους δικαιούχους σύµφωνα µε τις 

προϋποθέσεις του νόµου. 

4. Οι εργαζόµενοι γονείς δικαιούνται άδεια χωρίς αποδοχές µέχρι και ένα χρόνο, εφ’ 

όσον έχουν παιδιά που παρουσιάζουν σωµατική ή πνευµατική αναπηρία, 

διαπιστωµένη από την υγειονοµική επιτροπή του ΙΚΑ. Κατά τη διάρκεια της 

παραπάνω άδειας όλες οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από τον εργοδότη. 

5. Στους εργαζόµενους φοιτητές ή σπουδαστές είναι δυνατόν να χορηγηθεί άδεια 

µίας (1) εβδοµάδας χωρίς αποδοχές κατά την περίοδο των εξετάσεων. 

6. Ο ∆ιευθυντής µπορεί να χορηγήσει άδειες χωρίς αποδοχές διάρκειας µέχρι 

τριάντα (30) ηµερών για σοβαρούς λόγους. Άδειες χωρίς αποδοχές πέραν των 

τριάντα (30) ηµερών χορηγεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από εισήγηση του 

∆ιευθυντή. 

7. Ολιγόωρες άδειες απουσίας, κατά τη διάρκεια της εργασίας, µπορεί να χορηγήσει 

ο Υπεύθυνος του Τοµέα που 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 αποδοχών στον εργαζόµενο, πρέπει προηγουµένως 

να έχει επέλθει κοινή συµφωνία µεταξύ αυτού και της Επιχείρησης. 

ΑΡΘΡΟ 36 

Εκπαιδευτικές άδειες 

1. Στους εργαζόµενους της Επιχείρησης, µετά από σχετική αίτηση του εργαζόµενου 

και εισήγηση του ∆ιευθυντή, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε ή χωρίς αποδοχές για εκπαίδευση στο εξωτερικό ή 

εσωτερικό. Η διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας δεν µπορεί να είναι µικρότερη 

από την κανονική διάρκεια των σπουδών. Στην απόφαση καθορίζονται οι όροι και 

οι προϋποθέσεις χορήγησης των εκπαιδευτικών αδειών στο προσωπικό. 

Μετά την λήξη της εκπαιδευτικής άδειας µε αποδοχές, ο εργαζόµενος 

υποχρεούται να παραµείνει στην Επιχείρηση για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια, 

διαφορετικά υποχρεούται να καταβάλλει στην Επιχείρηση µε τον αναλογούντα 

νόµιµο τόκο από την έναρξη είσπραξης των χρηµάτων, όσα πληρώθηκαν κατά τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής του άδειας. 
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Εάν οι σπουδές του εργαζόµενου δεν είναι επιτυχείς, η Επιχείρηση έχει το 

δικαίωµα µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  να ανακαλέσει την 

εκπαιδευτική άδεια και να απαιτήσει το ποσό, που δαπάνησε σε µισθούς κατά το 

διάστηµα των σπουδών. 

Μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας χωρίς αποδοχές, ο εργαζόµενος 

υποχρεούται να παραµείνει στην Επιχείρηση για χρόνο ίσο µε το χρόνο, της 

εκπαιδευτικής άδειας, διαφορετικά να καταβάλλει αποζηµίωση ίση προς τις 

αποδοχές του µισού χρόνου κατά τον οποίο ο εργαζόµενος είχε υποχρέωση να 

παραµείνει. 

2. Εργαζόµενοι της Επιχείρησης, που είναι µαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές 

εκπαιδευτικών µονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθµίδας του 

∆ηµοσίου ή εποπτευοµένων από το ∆ηµόσιο µε οποιοδήποτε τρόπο, δικαιούται 

κάθε χρόνο, πρόσθετη άδεια είκοσι (20) ηµερών συνεχών ή διακεκοµµένων 

(απόφαση 2067005/7003/0022/94 των Υπουργείων Εργασίας και Οικονοµικών) 

µε αποδοχές για τη συµµετοχή τους στις εξετάσεις. 

Η άδεια χορηγείται για φοίτηση µέχρι έξι (6) χρόνια για την απόκτηση του 

πτυχίου και επί πλέον µέχρι τρία (2) χρόνια για µεταπτυχιακές σπουδές. 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, έχουν εφαρµογή σε περιπτώσεις εξετάσεων 

για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας, µόνο 

κατόπιν κοινής συµφωνίας της Επιχείρησης µε τον εργαζόµενο. 

3. Σε εργαζοµένους της Επιχείρησης, οι οποίοι µετέχουν σε διαγωνισµούς, είτε για 

τη λήψη υποτροφίας είτε για την επιλογή τους για φοίτηση σε κύκλους 

µεταπτυχιακών σπουδών, χορηγείται άδεια απουσίας µε πλήρεις αποδοχές και για 

χρόνο ίσο προς το χρόνο διάρκειας του διαγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένων των 

τυχόν απαιτούµενων ηµερών µετάβασης στον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισµού 

και επιστροφής στην έδρα της Επιχείρησης. 

Η παραπάνω άδεια δεν µπορεί να υπερβεί συνολικά τις επτά (7) εργάσιµες 

ηµέρες και χορηγείται πέραν της κατά τις διατάξεις του παρόντος χορηγούµενης 

κανονικής άδειας. 

ΑΡΘΡΟ 37 

Άδειες λόγω ασθένειας 

1. Τα σχετικά θέµατα µε την απουσία των εργαζόµενων από την εργασία τους, 

λόγω ασθένειας, ρυθµίζονται από τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και τη 

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. 
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2. Οι εργαζόµενοι της Επιχείρησης οφείλουν σε περίπτωση ασθένειας τους να 

τηρούν την ακόλουθη διαδικασία. 

• Να ενηµερώνουν αυθηµερόν και πάντως χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον 

υπεύθυνο του αντίστοιχου τµήµατος, ο οποίος είναι υπεύθυνος να ενηµερώσει 

στη συνέχεια τον Υπεύθυνο της ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

• Μετά το πέρας της ασθένειας του εργαζοµένου και µε την επιστροφή του 

στην εργασία, να προσκοµίζουν στο Λογιστήριο τα δικαιολογητικά στοιχεία 

που χορήγησε ο αρµόδιος ασφαλιστικός φορέας ή εάν αυτό δεν καθίσταται 

δυνατό, δικαιολογητικά από νοσοκοµείο ή ιδιώτη γιατρό βάση των οποίων να 

πιστοποιείται η ασθένεια του εργαζοµένου. 

• Η Επιχείρηση δεν υποχρεώνεται να λάβει υπόψη τις γνωµατεύσεις και 

βεβαιώσεις ιδιωτών γιατρών, εκτός της περίπτωσης εργαζοµένων, που δεν 

έχουν ακόµη νόµιµα ασφαλιστεί ή αδυνατούν από δικαιολογηµένη αιτία ή 

σπουδαίο λόγο να προσφύγουν στις υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού. 

Η Επιχείρηση µπορεί να συµβάλλεται µε ειδικό γιατρό εργασίας για την 

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

παρακολούθηση των ασθενειών των εργαζοµένων. 

3. Σε κάθε περίπτωση η καταβολή των αποδοχών στους εργαζοµένους κατά την 

περίοδο της ασθένειάς τους γίνεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, όπως 

ορίζεται από τα άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα, η οποία και εφαρµόζεται 

απαρέγκλιτα σε κάθε ανάλογη περίπτωση. 

4. Στην περίπτωση, που δεν έχει ενηµερωθεί η Επιχείρηση για την ασθένεια 

εργαζοµένου της και δεν προσκοµίσει αυτός δικαιολογητικά στοιχεία της 

ασθένειάς του µετά το πέρας αυτής (της ασθένειας) και µε την επάνοδο του 

στην εργασία, θεωρείται αδικαιολογήτως απών και οι αποδοχές, που 

αντιστοιχούν στις µέρες απουσίας του, αφαιρούνται από τις µηνιαίες αποδοχές 

του. 

Επιπρόσθετα τονίζεται ότι η αδικαιολόγητη απουσία των εργαζοµένων από την 

εργασία τους αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα. 
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ΑΡΘΡΟ 38 

Στρατιωτική Υπηρεσία 

Η Επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει προστασία στους στρατευµένους µισθωτούς. 

Η Επιχείρηση υποχρεούται να µη διακόψει τη σχέση εργασίας µε τον µισθωτό που 

στρατεύθηκε από της στράτευσής του µέχρι της συµπλήρωσης ενός έτους µετά την 

αποστράτευσή του. Ο χρόνος της στράτευσης θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής 

υπηρεσίας για τον καθορισµό των αποδοχών του στρατευµένου. 

Στην περίπτωση στράτευσης µισθωτών ως εφέδρου η Επιχείρηση υποχρεούται στην 

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

Οι παραπάνω διατάξεις (657-658) έχουν εφαρµογή και στην περίπτωση µισθωτών 

που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και καλούνται στα όπλα εκ 

νέου (π.χ. για µετεκπαίδευση). 

Η υποχρέωση της Επιχείρησης να επαναπροσλάβει τον στρατευµένο µετά τη λήξη 

της θητείας του υπάρχει εφόσον : 

α. Ο µισθωτός έχει συµπληρώσει στην Επιχείρηση πριν τη στράτευση του, 6 µήνες 

υπηρεσία. 

β. Ο µισθωτός µετά την αποστράτευση, παρουσιάστηκε στην Επιχείρηση µέσα σε ένα 

µήνα και δήλωσε άτυπα, προφορικά ή έγγραφα ότι επιθυµεί να επαναλάβει την 

εργασία του και µέσα σε 15 ηµέρες από τη δήλωση του αυτή αναλαµβάνει 

πράγµατι υπηρεσία. 

Οι αποστρατευµένοι και επανερχόµενοι στην υπηρεσία τους δικαιούνται να 

ζητήσουν την άδεια του έτους της επαναπρόσληψής τους. 

ΑΡΘΡΟ 39 

Γενικές ∆ιατάξεις περί αδειών 

Το προσωπικό δε δικαιούται να κάνει χρήση άδειας πριν του γνωστοποιηθεί η 

απόφαση έγκρισης χορήγησης άδειας και πριν από την ορισµένη ηµέρα έναρξής της. 

Το προσωπικό οφείλει αµέσως µετά τη λήξη της άδειας, που χορηγήθηκε, να 

επανέλθει στην θέση του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 40 

∆ικαιώµατα Εργαζόµενων 

1. Οι εργαζόµενοι έχουν όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις διατάξεις της 

κείµενης νοµοθεσίας, των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, των ∆ιαιτητικών 
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Αποφάσεων, του Κανονισµού αυτού, της ατοµικής σύµβασης εργασίας µε την 

Επιχείρηση, καθώς επίσης και από τις εκάστοτε αποφάσεις της Επιχείρησης. 

2. Οι εργαζόµενοι της Επιχείρησης για κάθε αίτηµα ή παράπονο που επιθυµούν να 

υποβάλλουν, οφείλουν να απευθύνονται στον άµεσα προϊστάµενό τους, ο οποίος 

έχει και την ευθύνη χειρισµού του θέµατος. 

3. Στην περίπτωση, που το κρίνει σκόπιµο ο ως άνω άµεσα προϊστάµενος, έχει, 

βάσει του Κανονισµού, το δικαίωµα να συνεργαστεί µε τον ∆ιευθυντή προς 

επίλυση του υποβληθέντος αιτήµατος ή παραπόνου. 

4. Κάθε εργαζόµενος δικαιούται να παρουσιαστεί στον ∆ιευθυντή και να αναφέρει 

οποιοδήποτε παράπονο ή προσωπικό του ζήτηµα, εφόσον όµως έχει 

προηγουµένως ακολουθήσει την ιεραρχική δοµή της Επιχείρησης. 

5. Κάθε εργαζόµενος δικαιούται, µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα από την 

υποβολή του σχετικού αιτήµατος του, και όχι µεγαλύτερο των επτά (7) ηµερών, 

να ενηµερώνεται από την ∆ιοίκηση σε θέµατα που τον αφορούν προσωπικά. 

6. Η κοινοποίηση των ανακοινώσεων εκείνων της Επιχείρησης, που αφορούν στο 

προσωπικό αυτής και είναι δηµοσιοποιήσιµες, αναρτώνται στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Επιχείρησης. 

ΑΡΘΡΟ 41 

Εκπροσώπηση των Εργαζόµενων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης, σύµφωνα µε το Καταστατικό της, 

συµµετέχει σαν µέλος και ένας εκπρόσωπος του Σωµατείου των εργαζοµένων µε τις 

προϋποθέσεις του νόµου. 

ΑΡΘΡΟ 42 

Υποχρεώσεις Εργαζοµένων 

1. Οι εργαζόµενοι οφείλουν να δείχνουν κάθε επιµέλεια για την εκτέλεση της 

εργασίας τους, να προασπίζουν και να προάγουν µε κάθε τρόπο τα συµφέροντα 

της Επιχείρησης, ευθυνόµενοι για κάθε ζηµία, που επέρχεται στην Επιχείρηση 

από πράξεις ή παραλείψείς τους. 

2. Οι εργαζόµενοι οφείλουν ιδιαίτερα: 

• Να τηρούν το Καταστατικό και τους Κανονισµούς της Επιχείρησης. 

• Να συµµορφώνονται µε τις διαδικασίες και οδηγίες διασφάλισης ποιότητας 

των παραγωγικών και λειτουργικών δραστηριοτήτων της Επιχείρησης. 
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• Να εφαρµόζουν τις αποφάσεις και εντολές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του 

∆ιευθυντή και των υπευθύνων όλων των διοικητικών ενοτήτων της 

Επιχείρησης. 

3. Οι εργαζόµενοι έχουν υποχρέωση και οφείλουν: 

• Να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρµογή της στρατηγικής 

και την επίτευξη των στόχων της Επιχείρησης. 

• Να εξυπηρετούν πρόθυµα τους πελάτες και κάθε συναλλασσόµενο µε την 

Επιχείρηση. 

• Να εκτελούν τις εργασίες τους σε κάθε θέση, που τοποθετούνται µε 

ευσυνειδησία, ώστε η Επιχείρηση να προσφέρει έγκαιρα και αξιόπιστα 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. 

4. Κατά τη διάρκεια εργασίας, ο κάθε εργαζόµενος πρέπει να αποφεύγει τις περιττές 

κινήσεις και την απασχόληση των συναδέλφων για εκτός εργασίας θέµατα και να 

διατηρεί συνθήκες ησυχίας µέσα στο χώρο δουλειάς. 

5. Οι εργαζόµενοι πρέπει να φυλάττουν µε επιµέλεια τα έγγραφα και γενικά τα 

στοιχεία και τα υλικά που παραδίδονται για την εκτέλεση της εργασίας τους. 

6. Οι εργαζόµενοι της Επιχείρησης οφείλουν να προσέρχονται κανονικά προς 

εργασία κάθε εργάσιµη ηµέρα και να τηρούν το καθορισµένο ωράριο 

απασχόλησής τους, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της 

εργασίας τους µέσα στα πλαίσια των κατευθύνσεων και οδηγιών, που τους έχουν 

παρασχεθεί από την ∆ιοίκηση της Επιχείρησης. 

7. Σε περίπτωση υπηρεσιακών, προσωπικών ή άλλων απρόβλεπτων αναγκών του 

προσωπικού, η προσωρινή αποµάκρυνση από τον χώρο εργασίας επιτρέπεται 

µετά από άδεια του άµεσα προϊσταµένου. 

8. Οι εργαζόµενοι κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τους χώρους 

εργασίας της Επιχείρησης, για οποιοδήποτε λόγο και χρονική στιγµή στην 

διάρκεια του ωραρίου, πρέπει να χρησιµοποιούν το σύστηµα παρακολούθησης 

ωραρίου της Επιχείρησης. 

9. Ο κάθε εργαζόµενος οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως στην Επιχείρηση, µέσα σε 

προθεσµία ενός (1) µηνός, για κάθε µεταβολή στην προσωπική και οικογενειακή 

του κατάσταση, καθώς και για την εκάστοτε διεύθυνση της κατοικίας του. 
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Η παράλειψη της υποχρέωσης αυτής, συνεπάγεται για όσο χρόνο διήρκησε, την 

απώλεια των τυχόν δικαιωµάτων από την µεταβολή της κατάστασής του. 

10. Οι εργαζόµενοι πρέπει να ενηµερώνουν έγκαιρα τον προϊστάµενό τους, αν για 

λόγους ασθένειας ή άλλης αιτίας κωλύονται να προσέλθουν στην Επιχείρηση. 

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

(και να προφυλάσσουν από την διαρροή) σε τρίτα πρόσωπα και ειδικότερα σε 

ανταγωνιστές της Επιχείρησης, εµπιστευτικές πληροφορίες και έγγραφα ή υλικά 

της Επιχείρησης, που θεωρούνται σηµαντικά και τα οποία µπορούν να 

χαρακτηριστούν εµπιστευτικά ή απόρρητα. 

12. Υποχρέωση του συνόλου των εργαζοµένων της Επιχείρησης είναι να φροντίζουν 

για την καθαριότητα τόσο των εσωτερικών (κλειστών) χώρων όσο και των 

εξωτερικών (υπαίθριων) χώρων της Επιχείρησης. 

13. Οι εργαζόµενοι οφείλουν να χρησιµοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία της 

Επιχείρησης µε επιµέλεια και προσοχή ούτως ώστε, αφενός να διατηρούνται 

στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να περιορίζεται κατά το δυνατόν η φθορά 

τους και αφετέρου να αποφεύγεται η περιττή χρήση των αναλώσιµων υλικών. 

Πρέπει να προσέχουν και να συντηρούν τον εξοπλισµό και γενικότερα τα 

περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης, ευθυνόµενοι για κάθε ζηµία που επήλθε 

στην Επιχείρηση από πράξεις ή παραλείψεις τους και υποχρεούµενοι να 

αναφέρουν στην ∆ιοίκηση έγκαιρα οποιαδήποτε βλάβη και απώλειά τους. 

Οι εργαζόµενοι ευθύνονται έναντι της Επιχείρησης, για κάθε ζηµία, που 

προξένησαν σ’ αυτή από δόλο ή βαριά αµέλεια κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους, καθώς και για τις αποζηµιώσεις στις οποίες υποβλήθηκε η 

Επιχείρηση ένεκα παρανόµων πράξεων ή παραλείψεων αυτών κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους, που έγιναν από δόλο ή βαριά αµέλεια. Η Επιχείρηση 

ευθύνεται έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις του εργαζόµενου. 

Το δικαίωµα της Επιχείρησης για αποζηµίωση έναντι των εργαζοµένων της κατά 

τα ανωτέρω, παραγράφεται µετά τριετία αρχόµενης στην πρώτη περίπτωση 

αφότου επήλθε η ζηµία και στην δεύτερη περίπτωση αφότου η Επιχείρηση 

κατέλαβε την αποζηµίωση. 

14. Εργαζόµενος στην Επιχείρηση δεν επιτρέπεται ούτε ατοµικά ούτε ως µέλος 

συλλογικού οργάνου της Επιχείρησης να επιληφθεί ζητήµατος, για το οποίο 

αυτός ή συγγενής του εξ αίµατος ή αγχιστείας µέχρι και τρίτου βαθµού, έχει 

συµφέρον το οποίο συγκρούεται µε τα συµφέροντα της Επιχείρησης. 
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15. Οι εργαζόµενοι οφείλουν να παρακολουθούν προγράµµατα κατάρτισης 

(σεµινάρια, διαλέξεις, επιµορφώσεις, κ.α.) εντός του ωραρίου εργασίας τους 

εφόσον κρίνεται σκόπιµο από την Επιχείρηση. Σε περιπτώσεις 

συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων από άλλους φορείς, εφαρµόζονται οι 

κανόνες, που ισχύουν για το κάθε πρόγραµµα, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό 

της Επιχείρησης. 

16. ∆εν επιτρέπεται στο προσωπικό η συµµετοχή ή η ανάληψη οποιασδήποτε 

εργασίας σε Επιχείρηση, που ασκεί δραστηριότητες όµοιες ή ανταγωνιστικές µε 

εκείνες της Επιχείρησης. 

17. Ο εργαζόµενος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων, που του 

ανατέθηκαν, καθώς επίσης και για την νοµιµότητα των υπηρεσιακών του 

ενεργειών. 

18. Ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση να εκτελεί τις εντολές των επικεφαλής των 

διοικητικών ενοτήτων. Εργαζόµενος, που έχει αντίθετη γνώµη για κάποια 

ενέργεια, οφείλει να διατυπώσει τη γνώµη του εγγράφως, προκειµένου να 

απαλλαγεί από την ευθύνη. Παράλειψη εργαζοµένου να προσυπογράψει ή να 

θεωρήσει κάποια ενέργεια για την οποία είναι αρµόδιος δεν τον απαλλάσσει από 

την ευθύνη. Κάθε εργαζόµενος που είναι αρµόδιος να προσυπογράψει τα 

εκδιδόµενα από την Επιχείρηση έγγραφα, εφόσον διαφωνεί µε το περιεχόµενό 

τους, οφείλει να διατυπώσει στο περιθώριο του εγγράφου τις αντιρρήσεις του. 

Αν παραλείψει τούτο, θεωρείται ότι συµφωνεί µε το περιεχόµενο του εγγράφου. 

19. Ο εργαζόµενος οφείλει να τηρεί εχεµύθεια σχετικά µε πληροφορίες ή γεγονότα 

για τα οποία λαµβάνει γνώση εξ αιτίας ή µε την ευκαιρία της εκτέλεσης των 

καθηκόντων του, η γνωστοποίηση των οποίων θα δηµιουργούσε επιχειρησιακό 

πρόβληµα στην Επιχείρηση. 

20. Κάθε εργαζόµενος κατά την λήξη της εργασιακής του σχέσης ή οποτεδήποτε του 

ζητηθεί από την Επιχείρηση υποχρεούται να παραδώσει όλα τα έγγραφα, σχέδια, 

φακέλους και άλλα στοιχεία και υλικό σχετικό µε την εργασία του στην 

Επιχείρηση καθ’ ότι αυτό αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Επιχείρησης. 

21. Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν την οργάνωση συγκεντρώσεων µέσα 

στους χώρους της Επιχείρησης χωρίς άδεια, πλην των περιπτώσεων, που 

προβλέπει ο Ν. 1264/82 και µε τους όρους και τις προϋποθέσεις, που τίθενται 

από το νόµο αυτό.  
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22. ∆εν επιτρέπεται στους εργαζόµενους κάθε ανυπακοή προς τους υπευθύνους, 

άρνηση ή παράλειψη εκτέλεσης αρµοδίως ανατιθέµενης εργασίας και γενικά κάθε 

ενέργεια που µπορεί να βλάψει ή να διαταράξει την οµαλή λειτουργία της 

Επιχείρησης. 

23. Απαγορεύεται στους εργαζόµενους χωρίς σχετική άδεια  του ∆ιευθυντή της 

Επιχείρησης:  

♦ Η εξαγωγή κάθε υλικού ή προϊόντος και γενικά αντικειµένου, που ανήκει στην 

Επιχείρηση. 

♦ Η αποµάκρυνση οποιουδήποτε πληροφοριακού υλικού, βιβλίων, εγγράφων, 

σχεδίων ή υποδείγµατος αυτών. 

♦ Η εκτέλεση παντός είδους εργασιών ως και η χρήση εγκαταστάσεων της 

Επιχείρησης για ίδιο λογαριασµό ή λογαριασµό τρίτων, ακόµη και µετά το 

πέρας της εργασίας. 

♦ Η ανάληψη ή συµµετοχή σε εργασία ανταγωνιστική των εργασιών της 

Επιχείρησης µε οποιαδήποτε σχέση. 

♦ Η δια του τύπου δηµοσίευση ζητηµάτων που άπτονται της λειτουργίας της 

Επιχείρησης και συνδέονται µε υπηρεσιακό απόρρητο. 

ΑΡΘΡΟ 43  

Κανόνες Συµπεριφοράς 

1. Οι εργαζόµενοι οφείλουν να ακολουθούν την ιεραρχία σε κάθε περίπτωση 

επίλυσης εργασιακών ή προσωπικών τους προβληµάτων, για να αποφεύγονται µε 

τον τρόπο αυτό αναµείξεις αναρµόδιων προσώπων. 

2. Οι διαµορφούµενες σχέσεις µεταξύ του προσωπικού της Επιχείρησης 

ανεξαρτήτως της ιδιότητας τους, πρέπει να διέπονται από τις αρχές της καλής 

πίστης, της αξιοπρέπειας, του σεβασµού της ανθρώπινης προσωπικότητας, της 

αγαστής συνεργασίας και της ανάπτυξης της οµαδικότητας και του υγιούς 

εργασιακού κλίµατος. 

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

συναδέλφους υφισταµένους και προϊσταµένους τους όσο και µε τους πελάτες 

της Επιχείρησης. 

4. Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τη διενέργεια πράξεων που µπορούν, 

αφενός µεν να δηµιουργήσουν συνθήκες πρόκλησης ατυχήµατος και να θέτουν 
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για το λόγο αυτό σε κίνδυνο, τη σωµατική ακεραιότητα των εργαζοµένων, 

αφετέρου δε να προκαλέσουν καταστροφές στα περιουσιακά στοιχεία της 

Επιχείρησης. 

5. Ενέργειες που πρέπει να αποφεύγονται από τους εργαζόµενους είναι: 

� Το κάπνισµα σε κλειστό χώρο της Επιχείρησης και ιδιαίτερα εκεί όπου 

υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. 

� Το πέταγµα αναµµένων τσιγάρων σε χώρους εντός της Επιχείρησης. 

� Η χρήση οινοπνευµατωδών ποτών ή ναρκωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια του 

ωραρίου απασχόλησης. 

� Οι ύβρεις, οι χειροδικίες και εν γένει απρεπείς χειρονοµίες µεταξύ 

συναδέλφων. 

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

6. Πρέπει να αποφεύγεται η είσοδος αγνώστων και ξένων ως προς της Επιχείρηση 

προσώπων στους χώρους εργασίας χωρίς προηγούµενη άδεια. 

7. Το προσωπικό της Επιχείρησης πρέπει να αποφεύγει τις πάσης µορφής 

αναγραφές, αναρτήσεις άσχετων εγγράφων και αντικειµένων στους τοίχους των 

κτιριακών εγκαταστάσεων της Επιχείρησης. 

ΑΡΘΡΟ 44 

Υποχρεώσεις της Επιχείρησης 

1. Η Επιχείρηση οφείλει: 

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

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

προσωπικού, καθαριότητας των χώρων εργασίας, όπως και των κοινοχρήστων 

χώρων. Για το σκοπό αυτό πρέπει να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα 

για την αποφυγή ατυχηµάτων και ασθενειών. 

� Να φροντίζει να πληροφορεί τακτικά τους εργαζόµενους για θέµατα 

προσωπικού και γενικότερα για θέµατα της Επιχείρησης. 

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

εργαζόµενους την παροχή επαγγελµατικών γνώσεων καθώς και τις 

απαραίτητες δυνατότητες που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν τις 

ικανότητες και την αποδοτικότητά τους τόσο για το καλό της Επιχείρησης όσο 
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και για την επαγγελµατική τους εξέλιξη και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς 

τους. 

� Να µην αναµειγνύεται στη συνδικαλιστική δραστηριότητα των εργαζόµενων. 

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

εκπροσώπους του τακτικά και να διαβουλεύεται µαζί στις περιπτώσεις που 

ορίζει ο νόµος. 

2. Η Επιχείρηση ασφαλίζει µε δικές της δαπάνες το προσωπικό της το οποίο µε 

δήλωση του διαθέτει το ιδιωτικό του αυτοκίνητο για υπηρεσιακές µετακινήσεις, 

έναντι ατυχηµάτων και θανάτου, σε ιδιωτική ασφαλιστική Επιχείρηση. 

3. Η Επιχείρηση διευκολύνει, τηρώντας τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, το 

Σωµατείο των εργαζοµένων στην άσκηση των συνδικαλιστικών του 

δραστηριοτήτων. 

4. Η Επιχείρηση µεριµνά για την επιχορήγηση του σωµατείου των εργαζοµένων για 

τη λειτουργία του κυλικείου και τη διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και 

άλλων σχετικών εκδηλώσεων. 

ΑΡΘΡΟ 45 

Καθήκοντα Υπεύθυνων ∆ιοικητικών Ενοτήτων 

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

απρόσκοπτη εκτέλεση της εργασίας µέσα στα όρια των αρµοδιοτήτων που τους 

έχουν ανατεθεί από την Επιχείρηση. 

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της Επιχείρησης οι υπεύθυνοι διοικητικών 

ενοτήτων οφείλουν ιδίως: 

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

Επιχείρησης 

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

του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

� Να υλοποιούν µε συνέπεια τον προγραµµατισµό και να ακολουθούν τις 

κατευθύνσεις που αποφασίζει η ∆ιοίκηση της Επιχείρησης. Η ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών εκ µέρους τους πρέπει να ακολουθεί την ιεραρχική δοµή της 

Επιχείρησης και να συντονίζεται µε τις αποφάσεις των καταστατικών οργάνων 

αυτής. 
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� Να διευθύνουν και να καθοδηγούν το άµεσα ή έµµεσα υφιστάµενο σ’ αυτούς 

προσωπικό για την έγκαιρη, πλήρη και ακριβή εκπλήρωση των καθηκόντων 

του. 

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

ανακοινώσεις και αποφάσεις της ∆ιοίκησης που έχουν σχέση µε την εκτέλεση 

της εργασίας τους. 

� Να παρέχουν στους υφισταµένους τους κάθε πληροφορία, διευκρίνιση και 

ενηµέρωση σχετικά µε τα θέµατα που χειρίζονται, για την πληρέστερη 

εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

� Να απευθύνουν τυχόν υποδείξεις και παρατηρήσεις προς τους υφισταµένους 

τους, µε τρόπο που δεν θίγει την προσωπικότητα και δε µειώνει την 

αξιοπρέπειά τους. 

� Να υποβάλλουν κάθε αναφορά ή αίτηµα του υφιστάµενου προσωπικού τους 

προς τη ∆ιοίκηση της Επιχείρησης, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, εφ’ όσον το 

θέµα αφορά και τη ∆ιοίκηση. 

� Να σέβονται την προσωπικότητα των εργαζοµένων. 

� Να διατηρούν υψηλό το επίπεδο συνεργασίας των στελεχών. 

� Να διατηρούν υψηλό επίπεδο συνεργασίας µε τους συνεργάτες και τους 

συναλλασσόµενους φορείς. 

� Να µεριµνούν για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της διοικητικής ενότητας, 

όπου είναι υπεύθυνοι. 

ΑΡΘΡΟ 46 

Συµµετοχή σε Συνέδρια ή άλλες Συναντήσεις  

1. Τα ζητήµατα και οι θέσεις που αναπτύσσονται από τον εργαζόµενο σε συνέδριο 

ή άλλη συνάντηση εκπροσωπώντας την Επιχείρηση δεν πρέπει να αντιβαίνουν 

την πολιτική και τις θέσεις της Επιχείρησης που εκφράζονται από τη Γενική 

Συνέλευση και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης. 

2. Η γενικότερη τοποθέτηση, συµπεριφορά και λειτουργία των εργαζοµένων στις 

επιχειρησιακές επαφές µε τρίτους δεν πρέπει να αντιβαίνουν το Καταστατικό και 

τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της Επιχείρησης. 
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3. Για την καλύτερη λειτουργία της Επιχείρησης κάθε εργαζόµενος οφείλει έγκαιρα 

να κοινοποιεί την εισήγηση, που πρόκειται να παρουσιάσει, στο ∆ιευθυντή της 

επιχείρησης ή τους Τµηµατάρχες που ανήκει και να έρχεται εκ των προτέρων σε 

συνεννόηση µαζί τους για τα ζητήµατα που πρόκειται να αναπτύξει για 

λογαριασµό της Επιχείρησης. 

ΑΡΘΡΟ 47 

Πνευµατική Ιδιοκτησία 

1. Τα προϊόντα που παράγονται από την εργασία στην Επιχείρηση, όπως λογισµικό 

(Software), µελέτες, έρευνες, εκθέσεις και ότι άλλο σχετικό, αποτελούν 

πνευµατική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και παραµένουν στην αποκλειστική 

κυριότητα αυτής. 

2. Η εργασία των συντελεστών ενός έργου στην Επιχείρηση, κατοχυρώνεται µε την 

αναγραφή του ονοµατεπώνυµου του συγκεκριµένου συντελεστή, µε την ιδιότητα 

ή τη θέση που αυτός κατέχει στην Επιχείρηση και τη συγκεκριµένη εργασία που 

εκτέλεσε στο υπόψη έργο. 

ΑΡΘΡΟ 48 

Αποµάκρυνση ειδών – Ιδιωτική απασχόληση – Απασχόληση εκτός εργασίας 

Απαγορεύεται στους εργαζόµενους χωρίς σχετική άδεια της Επιχείρησης: 

α.  Η εξαγωγή κάθε υλικού ή προϊόντος και γενικά αντικειµένου που ανήκει στην 

Επιχείρηση. 

β.  Η αποµάκρυνση οποιουδήποτε πληροφοριακού υλικού, βιβλίων, εγγράφων, 

σχεδίων ή υποδείγµατος αυτών. 

γ.  Η εκτέλεση παντός είδους εργασιών ως και η χρησιµοποίηση εγκαταστάσεων και 

εξοπλισµού της Επιχείρησης για ίδιο λογαριασµό ή λογαριασµό τρίτων, ακόµη και 

µετά το πέρας της εργασίας. 

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

Επιχείρησης µε οποιαδήποτε σχέση. 

ε.  Η δια του τύπου δηµοσίευση ζητηµάτων που άπτονται της λειτουργίας της 

Επιχείρησης, χωρίς σχετική άδεια του ∆ιευθυντή (αν το επιτρέπει η Επιχείρηση 

µπορεί και χωρίς την άδεια του ∆ιευθυντή ή άλλου οργάνου διοίκησης). 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
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ΑΡΘΡΟ 49 

Πειθαρχικά Παραπτώµατα 

1. Οι σχέσεις της Επιχείρησης και του προσωπικού βασίζονται στην αµοιβαία 

εµπιστοσύνη και την επιθυµία στενής, ειλικρινούς και υγιούς συνεργασίας. 

Προϋπόθεση της αµοιβαίας αυτής εµπιστοσύνης και συνεργασίας αποτελεί η 

πιστή τήρηση των όρων του παρόντος Κανονισµού. 

2. Το υπηρεσιακό καθήκον προσδιορίζεται από τις κείµενες διατάξεις, το 

καταστατικό, τον Εσωτερικό κανονισµό Προσωπικού, τον Εσωτερικό Κανονισµό 

Υπηρεσιών και τις αποφάσεις των οργάνων της Επιχείρησης καθώς και από την 

φύση της υπηρεσίας κάθε ειδικότητας και θέσης, το περιεχόµενο της οποίας 

καθορίζεται από τους κανόνες της επιστήµης και τέχνης, από τους κανόνες της 

κοινής πείρας, από τις συνθήκες που έχουν παγιωθεί στην Επιχείρηση, τους 

κανόνες της καλής πίστης και του κοινωνικού σκοπού που εξυπηρετεί η 

Επιχείρηση. 

3. Κάθε πράξη υπαίτια ή παράλειψη του υπηρεσιακού καθήκοντος ή ασυµβίβαστη 

µε την ιδιότητα του εργαζόµενου συµπεριφορά ή ηθεληµένη βλάβη των 

συµφερόντων της Επιχείρησης, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα και επισύρει 

ανάλογα µε τη σοβαρότητα της την αντίστοιχη ποινή. 

4. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα του προσωπικού διέπονται από τις διατάξεις περί 

πειθαρχικών ποινών του παρόντος κανονισµού. 

ΑΡΘΡΟ 50 

Πειθαρχικές Ποινές 

1. Η διαδικασία αντιµετώπισης των παραπτωµάτων περιλαµβάνει τις παρακάτω 

ποινές: 

♦ Προφορική ή έγγραφη παρατήρηση. 

♦ Έγγραφη επίπληξη. 

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

♦ Προσωρινή απόλυση (αργία) µέχρι δέκα (10) ηµέρες για όλο το 

ηµερολογιακό έτος µε στέρηση αποδοχών, ο χρόνος της οποίας δεν 

θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας στην Επιχείρηση. Η προσωρινή απόλυση 

αρχίζει δύο µήνες µετά την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον 

τιµωρούµενο. 
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♦ Οριστική απόλυση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, του 

Αστικού Κώδικα και της Εργατικής Νοµοθεσίας. 

2. Η Επιχείρηση οφείλει να ενεργεί µέσα σε χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από 

της γνώσης του πειθαρχικού αδικήµατος, διαφορετικά τα πειθαρχικά 

παραπτώµατα παραγράφονται. 

3. Τα ποσά των προστίµων που επιβάλλονται στους εργαζόµενους µε βάση τις 

διατάξεις που ορίζονται στον παρόντα Κανονισµό κατατίθενται σε ειδικό 

τραπεζικό λογαριασµό υπέρ της Εργατικής Εστίας. 

ΑΡΘΡΟ 51 

Παραπτώµατα Τιµωρούµενα µε Παρατήρηση ή Επίπληξη 

1. Η ποινή της παρατήρησης ή της επίπληξης επιβάλλεται κυρίως για τα παρακάτω 

παραπτώµατα: 

♦ Αδικαιολόγητη καθυστέρηση προσέλευσης στην εργασία ή πρόωρη 

αποχώρηση από την εργασία η αδικαιολόγητη απουσία κατά τη διάρκεια του 

ωραρίου εργασίας. 

♦ Αντικανονική ή απρεπής συµπεριφορά, µη σοβαρής µορφής. 

♦ Συµπεριφορά µη συµβιβαζόµενη προς την συναδελφική ιδιότητα. 

♦ Αµέλεια ή κακή χρήση – κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης 

κατά την εκτέλεση εργασίας από την οποία προξενήθηκε ή µπορούσε να 

προξενηθεί ανωµαλία στην Επιχείρηση, καθώς και µη σοβαρή ή µικρή ζηµία 

στην Επιχείρηση. 

♦ Παράβαση της επιβαλλόµενης εχεµύθειας για την Επιχείρηση. 

♦ Υποτροπή σε παραπτώµατα του προηγούµενου άρθρου. 

ΑΡΘΡΟ 52 

Παραπτώµατα Τιµωρούµενα µε Πρόστιµο   

1. Η ποινή του προστίµου επιβάλλεται κυρίως για τα παρακάτω παραπτώµατα: 

♦ Η κατ’ επανάληψη καθυστέρηση προσέλευσης στην εργασία ή πρόωρης 

αποχώρησης από την εργασία ή αδικαιολόγητης απουσίας κατά τη διάρκεια 

του ωραρίου εργασίας, που συνεπάγεται υπηρεσιακή ανωµαλία ή ζηµία στην 

Επιχείρηση. 
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♦ Μη συµβιβαζόµενη προς την υπαλληλική ή συναδελφική ιδιότητα 

συµπεριφορά σοβαρής µορφής. 

♦ Ανάρµοστη συµπεριφορά προς τρίτους κατά την εκτέλεση εργασίας. 

♦ Αυθαίρετη απουσία µίας (1) ηµέρας. 

♦ Αµέλεια ή κακή χρήση – κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης 

κατά την εκτέλεση εργασίας από την οποία προξενήθηκε ή µπορούσε να 

προξενηθεί ανωµαλία στην Επιχείρηση, καθώς και µη σοβαρή ή µικρή ζηµία 

στην Επιχείρηση. 

♦ Παράβαση της επιβαλλόµενης εχεµύθειας για την Επιχείρηση. 

♦ Υποτροπή σε παραπτώµατα του προηγούµενου άρθρου. 

ΑΡΘΡΟ 53 

Παραπτώµατα Τιµωρούµενα µε Αργία 

(Προσωρινή Απόλυση 1-10 ηµέρες) 

1. Η ποινή της αργίας (προσωρινής απόλυσης) επιβάλλεται κυρίως για τα παρακάτω 

παραπτώµατα: 

♦ Αναξιοπρεπής έναντι των υπευθύνων τµηµάτων ή των συναδέλφων 

συµπεριφορά. 

♦ Άρνηση εκτέλεσης υπηρεσιακών εντολών από την οποία προξενήθηκε ή 

µπορούσε να προξενηθεί σαν άµεση συνέπεια, ζηµία στην Επιχείρηση ή σε 

τρίτο. 

♦ Παρότρυνση σε πράξη απειθαρχίας ή παρεµπόδιση του προσωπικού να εκτελεί 

τα καθήκοντά του (άσκοπες συγκεντρώσεις, ενέργειες παρενόχλησης 

συναδέλφων, κ.α.). 

♦ Η κατ’ επανάληψη καθυστέρηση προσέλευσης στην εργασία ή πρόωρης 

αποχώρησης από την εργασία ή αδικαιολόγητης απουσίας κατά τη διάρκεια 

του ωραρίου εργασίας, που συνεπάγεται σοβαρή υπηρεσιακή ανωµαλία ή 

µεγάλη ζηµία στην Επιχείρηση. 

♦ Η κατά τη διάρκεια της εργασίας απασχόληση µε έργο άσχετο µε τις 

κατευθύνσεις των Υπευθύνων τµηµάτων και της ∆ιεύθυνσης. 

♦ Η χρησιµοποίηση της ιδιότητας του εργαζόµενου της Επιχείρησης για 

εξυπηρέτηση ιδιωτικού συµφέροντος. 
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♦ ∆ηµόσια επίκριση ή δυσµενής σχολιασµός υπηρεσιακών ενεργειών οργάνων 

της Επιχείρησης προφορικά ή έγγραφα, που γίνονται µε ψευδή ή µε ανακριβή 

στοιχεία. 

♦ Αδικαιολόγητη και αυθαίρετη απουσία δύο (2) µέχρι πέντε (5) ηµερών 

συνεχόµενων ή µη, µέσα στον ίδιο µήνα. 

♦ Εγκατάλειψη θέσης, όταν έχει σχέση µε την οµαλή λειτουργία της 

Επιχείρησης. 

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

♦ Βαριά αµέλεια κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας η οποία έχει άµεση σχέση µε 

την ασφάλεια της Επιχείρησης και πρόκειται να προξενήσει ή προξενεί ζηµία 

στην Επιχείρηση ή σωµατική βλάβη σε πρόσωπα. 

♦ Από πρόθεση παράβαση των κανονισµών ή εντολών που µπορεί να επιφέρει 

µικρή ζηµία στην Επιχείρηση. 

♦ Η από πρόθεση σύνταξη µη αντικειµενικής έκθεσης, υπεύθυνου διοικητικής 

ενότητας για υφιστάµενό του. 

♦ Η ύπαρξη εκκρεµούς κατ’ αυτού πειθαρχικής ή ποινικής δίκης για λόγους που 

αφορούν την Επιχείρηση. 

2. Ο τιµωρούµενος µε αργία στερείται των αποδοχών του κατά το χρόνο που 

διαρκεί αυτή, κατά τη διάρκεια δε αυτή επέρχεται αναστολή της σύµβασης 

εργασίας. 

3. Στην περίπτωση επιβολής ποινής αργίας, ο τιµωρηθείς µπορεί µέσα σε προθεσµία 

πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της να προσφύγει ενώπιον της αρµόδιας 

Υπηρεσίας Κανονισµών του Υπουργείου Εργασίας. Η άσκηση της ένστασης έχει 

ανασταλτικό αποτέλεσµα. 

ΑΡΘΡΟ 54 

Παραπτώµατα Τιµωρούµενα µε Απόλυση 

1. Η ποινή της απόλυσης επιβάλλεται σε περίπτωση πολύ σοβαρού παραπτώµατος, 

το οποίο έχει σχέση µε: 

♦ Την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Επιχείρησης και του προσωπικού. 

♦ Την εξαγωγή εγγράφων ή άλλων προϊόντων πνευµατικής ιδιοκτησίας της 

Επιχείρησης, χωρίς σχετική άδεια από το ∆ιευθυντή. 
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♦ Την µε οποιοδήποτε τρόπο συµµετοχή σε ανταγωνιστικά τη  ς 

Επιχείρησης σχήµατα ή σχήµατα που αντιστρατεύονται τα συµφέροντα της 

Επιχείρησης. 

♦ Την εξαιρετικά σοβαρής µορφής αντισυµβατική ή ανάρµοστη συµπεριφορά, 

ιδίως την κατ’ επανάληψη: 

• Αυθαίρετη απουσία από την Επιχείρηση. 

• Καθυστερηµένη προσέλευση ή πρόωρη αποχώρηση ή αδικαιολόγητη 

απουσία κατά τη διάρκεια ωραρίου εργασίας. 

• Κατά τη διάρκεια της εργασίας απασχόληση µε έργο άσχετο µε τις 

κατευθύνσεις των Υπευθύνων τµηµάτων και της ∆ιεύθυνσης. 

• Πληµµελή εκτέλεση των καθηκόντων – µειωµένη απόδοση ως προς το 

αντικείµενο εργασίας. 

• Λειτουργία εκτός της ιεραρχικής δοµής της Επιχείρησης, έλλειψη σεβασµού 

προς τα καταστατικά όργανα της Επιχείρησης ή γενικότερα ανάρµοστη 

συµπεριφορά προς τους συναδέλφους. 

♦ Την δωροδοκία ή δωροληψία. 

♦ Την απαίτηση και παραλαβή δώρων ή αµοιβών ή πάσης φύσεως ωφεληµάτων 

ή και αναλόγων υποσχέσεων από τους συναλλασσόµενους µε την Επιχείρηση 

και από πρόσωπα των οποίων ο εργαζόµενος διαχειρίζεται ή πρόκειται να 

διαχειρισθεί τις υποθέσεις. 

ΑΡΘΡΟ 55 

 Παραπτώµατα κατ’ εξακολούθηση ή κατ’ υποτροπή 

Η κατ’ εξακολούθηση διάπραξη ενός παραπτώµατος από τα αναφερόµενα στον 

παρόντα Κανονισµό αποτελεί επιβαρυντική περίπτωση, η οποία δικαιολογεί την 

επιβολή αυστηρότερης ποινής από την κατ’ αρχήν προβλεπόµενη. 

Η καθ’ υποτροπή διάπραξη του ίδιου, αναλόγου, ή παρόµοιου παραπτώµατος για το 

οποίο ήδη έχει επιβληθεί ποινή, θεωρείται σαν ιδιαίτερη επιβαρυντική περίπτωση για 

την επιβολή της νέας ποινής. 
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ΑΡΘΡΟ 56 

Πειθαρχική ∆ικαιοδοσία 

1. Οι ποινές της γραπτής παρατήρησης της επίπληξης και του προστίµου 

επιβάλλονται από το ∆ιευθυντή απ’ ευθείας ή µετά από εισήγηση του υπευθύνου 

της αντίστοιχης διοικητικής ενότητας. 

2. Οι ποινές της προσωρινής και οριστικής απόλυσης επιβάλλονται µε πλήρως 

αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της Επιχείρησης, µετά από 

εισήγηση του ∆ιευθυντή. Στην συνεδρίαση αυτή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

συµµετέχει οπωσδήποτε εκπρόσωπος του Σωµατείου των εργαζοµένων µε 

δικαίωµα λόγου, εφόσον αυτό υπάρχει.  

3. Όταν πρόκειται για παράπτωµα που συνεπάγεται την επιβολή των ποινών της 

προσωρινής ή οριστικής απόλυσης, ο ∆ιευθυντής µπορεί να αποµακρύνει 

προσωρινά τον εργαζόµενο από την υπηρεσία µε γραπτή εντολή που αποτελεί 

συγχρόνως και πρόσκληση σε γραπτή απολογία. 

4. Οι ποινές που επιβάλλονται από τον ∆ιευθυντή ανακοινώνονται στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο αυτεπάγγελτα. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να τις µειώσει ή να τις 

εξαλείψει. 

5. Η επιβολή µικρότερης ποινής από το ∆ιευθυντή δεν εµποδίζει το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο να επιβάλλει µεγαλύτερη ποινή αν κρίνει ότι το παράπτωµα είναι 

βαρύτερο, παρά το γεγονός ότι επιλαµβάνεται ύστερα από αίτηση άρσης της 

ποινής. 

6. Οι παραβάσεις των Υπευθύνων τµηµάτων τιµωρούνται µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου  µετά από εισήγηση του ∆ιευθυντή της επιχείρησης. 

ΑΡΘΡΟ 57 

Απολογία 

1. Πριν από την επιβολή οποιασδήποτε ποινής καλείται ο εργαζόµενος εγγράφως σε 

απολογία ενώπιον του αρµοδίου για την επιβολή της ποινής οργάνου. 

2. Στο έγγραφο της κλήσης σε απολογία, που επιδίδεται µε απόδειξη στον 

ενδιαφερόµενο πριν από τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες, πρέπει να περιέχεται η 

αποδιδόµενη σε αυτόν κατηγορία κατά τρόπο σαφή και συγκεκριµένο. Αν 

περάσουν οι τρεις (3) ηµέρες και δεν απολογηθεί, επιβάλλεται η ποινή χωρίς 

αιτιολογία. 
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ΑΡΘΡΟ 58 

Γενικές ∆ιατάξεις Πειθαρχικών Αποφάσεων 

Εκτέλεση Πειθαρχικών Αποφάσεων 

1. Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται ανάλογα µε τη σοβαρότητα του 

παραπτώµατος κατά δίκαιη κρίση. Οι ποινές προσωρινής και οριστικής απόλυσης 

επιβάλλονται στον εργαζόµενο για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώµατα και ιδιαίτερα 

στις περιπτώσεις έντονης και αντιπειθαρχικής συµπεριφοράς, η οποία διατάραξε ή 

µπορεί να διαταράξει τη συνεργασία στις σχέσεις του προσωπικού  

2. Η καθ’ υποτροπή διάπραξη του ίδιου, ανάλογου ή παρόµοιου παραπτώµατος για το οποίο 

ήδη έχει επιβληθεί ποινή, θεωρείται σαν ιδιαίτερη επιβαρυντική περίπτωση για την 

επιβολή της νέας ποινής. 

3. Η εκτέλεση των πειθαρχικών αποφάσεων γίνεται µε µέριµνα και ευθύνη, του Γενικού 

∆ιευθυντή. 

4. Η επιβολή ποινής κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο, Τµήµα  που εντάσσεται ο 

τιµωρούµενος, στο Γραφείο προσωπικού και στην διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

Αντίγραφο αυτής φυλάσσεται στον ατοµικό φάκελο του εργαζόµενου. 

5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκροτεί εξεταστική επιτροπή για περιπτώσεις, 

σοβαρών πειθαρχικών παραπτωµάτων, που θα ερευνά όλες τις εκδοχές και τις πτυχές 

κατά την κρίση της. Η εξεταστική Επιτροπή συγκροτείται από µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου , και τον εκπρόσωπο των εργαζοµένων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Μετά το 

πέρας των ενεργειών της υποβάλλει πόρισµα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο 

αξιολογεί και κρίνει ελεύθερα το πόρισµα µαζί µε τα υπόλοιπα στοιχεία για την έκδοση 

της απόφασής του χωρίς να δεσµεύεται από αυτό. 

6. Ο εργαζόµενος που τιµωρήθηκε µε µία από τις ποινές της γραπτής παρατήρησης, της 

επίπληξης ή του προστίµου µπορεί να ζητήσει µε αίτησή του την άρση της ποινής από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε 10 ηµέρες από τη γνώση της επιβολής της ποινής. 

7. Σε περίπτωση επιβολής ποινής αργίας, ο τιµωρηθείς µπορεί µέσα σε προθεσµία δέκα 

πέντε ηµερών από την κοινοποίησή της να προσφύγει ενώπιον του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου  της Επιχείρησης. 

8. Μετά την παρέλευση 2ετίας για τις ποινές της γραπτής παρατήρησης και επίπληξης και 

5ετίας για τις ποινές προστίµου και αργίας και αν ο εργαζόµενος δεν τιµωρήθηκε εκ 

νέου, οι ποινές διαγράφονται από το µητρώο του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 59 

Μητρώο προσωπικού 

1. Το Γραφείο Προσωπικού τηρεί για όλο το προσωπικό το ατοµικό µητρώο εργαζοµένων 

το οποίο περιλαµβάνει όλα τα υπηρεσιακά στοιχεία τους. 

2. Τα στοιχεία του ατοµικού µητρώου περιλαµβάνουν: 

• Απόφαση πρόσληψης 

• Σύµβαση εργασίας 

• Στοιχεία ταυτότητας εργαζοµένου 

• Αποδεικτικά στοιχεία οικογενειακής κατάστασης 

• Τίτλοι σπουδών ή άλλα τυπικά προσόντα 

• Τίτλοι ξένων γλωσσών και χρήσης υπολογιστών 

• Προηγούµενη επαγγελµατική σταδιοδροµία και εµπειρία 

• Στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης του εργαζοµένου, ήτοι αποφάσεις, έγγραφα ή 

άλλα στοιχεία, που αναφέρονται στη σταδιοδροµία και την υπηρεσιακή εξέλιξη 

γενικά, του εργαζόµενου. 

• Άδειες 

• Το σύνολο των αποδοχών που λαµβάνει ο εργαζόµενος µετά από κάθε οικονοµική 

µεταβολή 

• Τις ηθικές και υλικές αµοιβές 

• Τις πειθαρχικές ποινές 

• Στοιχεία που καταθέτει ο ίδιος ο εργαζόµενος στην υπηρεσία του και ζητά να 

περιληφθούν στο ατοµικό µητρώο του 

• Κάθε σχετικό έγγραφο 

ΑΡΘΡΟ 60 

Ατοµικά στοιχεία και έγγραφα Εργαζοµένων 

1. Το Γραφείο Προσωπικού της Επιχείρησης είναι υπεύθυνο για την τήρηση, την ασφαλή 

φύλαξη και τη συνεχή ενηµέρωση όλων των στοιχείων που συγκροτούν το ατοµικό 

µητρώο του εργαζοµένου. 
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2. Τα στοιχεία που περιέχονται στα ατοµικά µητρώα, ταυτόχρονα µε την τοποθέτησή τους 

σ’ αυτά, καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά, σε ειδική για κάθε υπάλληλο 

κατάσταση, που αποτελεί και ευρετήριο των στοιχείων του ατοµικού µητρώου του. 

3. Απαγορεύεται να τεθούν στο ατοµικό µητρώο του εργαζοµένου στοιχεία που 

αναφέρονται στις πολιτικές και θρησκευτικές του πεποιθήσεις. 

4. Η προϋπηρεσία των εργαζοµένων, κατά το στάδιο της πρόσληψής τους, αποδεικνύεται 

µε υπεύθυνη δήλωσή τους, κατατιθέµενη κατά την πρόσληψή τους στο Γραφείο 

Προσωπικού συνοδευόµενη δε, εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την πρόσληψη, 

από τα απαραίτητα πιστοποιητικά των εργοδοτών στους οποίους εργάστηκαν. 

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

τους, οι εργαζόµενοι οφείλουν να προσκοµίζουν αµέσως µετά την µεταβολή (π.χ. όταν 

συνάπτουν γάµο, όταν αποκτούν παιδί) όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία 

επακριβώς προσδιορίζουν αυτήν. 

ΑΡΘΡΟ 61 

Βιβλία ποινών και αµοιβών 

1. Η Επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί το υπό του νόµου οριζόµενο βιβλίο, στο οποίο 

αναγράφονται κατά χρονολογική σειρά τα ονόµατα των µισθωτών στους οποίους 

επιβλήθηκαν πρόστιµα, σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό, ο λόγος επιβολής και ο 

χρόνος κατά τον οποίον τα επιβληθέντα πρόστιµα κατατέθηκαν στην Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδας στο όνοµα της Εργατικής Εστίας. Αντίγραφο του βιβλίου αυτού οφείλει να 

υποβάλλει η Επιχείρηση στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας το µήνα 

Ιανουάριο για το προηγούµενο έτος. 

2. Στο ίδιο βιβλίο, αλλά σε ιδιαίτερο χώρο, αναγράφονται, κατά τον ίδιο τρόπο, και οι 

λοιπές ποινές που επιβάλλονται στους µισθωτούς, σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό. 

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 62 

Ενηµέρωση - Ανακοινώσεις 

1. Η ∆ιοίκηση της Επιχείρησης, παράλληλα µε τις διαδικασίες προγραµµατισµού και 

γενικότερης συνεργασίας που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών και 

Προσωπικού, µπορεί να καλεί τα συλλογικά όργανα των εργαζοµένων, το σύνολο των 

εργαζοµένων ή και τους εργαζόµενους κατά διοικητικές ενότητες µε στόχο την άµεση 
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και πληρέστερη ενηµέρωση αυτών σε θέµατα που τους αφορούν, καθώς και για 

γενικότερα θέµατα της Επιχείρησης. 

2. Η ανάρτηση και διανοµή ανακοινώσεων και γενικά εγγράφων επιτρέπεται µόνο στο 

Σωµατείο των εργαζοµένων, σε προκαθορισµένους χώρους σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

Επιχείρησης και τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

3. Το Σωµατείο των εργαζοµένων µπορεί επίσης να αναρτά και να διανέµει ανακοινώσεις 

και έγγραφα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των οποίων είναι µέλος. Σε κάθε 

περίπτωση κάθε ανακοίνωση και γενικά έγγραφο που αναρτούν ή διανέµουν τα 

παραπάνω Εργατικά Σωµατεία πρέπει να φέρουν την σφραγίδα τους. 

ΑΡΘΡΟ 63 

Υγιεινή των χώρων εργασίας 

1. Η Επιχείρηση υποχρεούται 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 αποφυγή ασθενειών. 

2. Την ίδια υποχρέωση διατήρησης της καθαριότητας των παραπάνω χώρων έχουν και οι 

εργαζόµενοι. 

ΑΡΘΡΟ 64 

Ασφάλεια των χώρων εργασίας 

1. Η Επιχείρηση υποχρεούται να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την ασφάλεια των 

χώρων εργασίας (κτιρίων, µηχανών, εγκαταστάσεων, εργοταξίων κ.λπ.) προς αποφυγή 

ατυχηµάτων. 

2. Την ίδια υποχρέωση διατήρησης της ασφάλειας των παραπάνω χώρων έχουν οι 

υπεύθυνοι τµηµάτων όπως και για κάθε βλάβη που παρουσιάζεται στα µηχανήµατα και 

στις εγκαταστάσεις. 

3. Όλοι οι εργαζόµενοι οφείλουν να συµµορφώνονται πρόθυµα προς τις γραπτές ή 

προφορικές οδηγίες των υπεύθυνων των διοικητικών ενοτήτων σχετικά µε τον τρόπο 

εργασίας και τους όρους ασφάλειας και υγιεινής. 

ΑΡΘΡΟ 65 

Έναρξη Ισχύος Κανονισµού - Μεταβολές 

1. Ο Κανονισµός αυτός θα αρχίσει να ισχύει αµέσως µετά από την έγκριση του από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και τη θεώρηση του από το αρµόδιο τµήµα Επιθεώρησης 

Εργασίας. 
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2. Ο Κανονισµός αυτός µετά την έγκρισή του πρέπει να είναι αναρτηµένος µόνιµα στον 

πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης. 

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

∆ιοικητικού Συµβουλίου . Κάθε τροποποίηση πρέπει να θεωρείται από την αρµόδια 

Επιθεώρηση Εργασίας. 
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - 

ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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ΆΡΘΡΟ 1-Νοµική Μορφή- Εδρα Σφραγίδα 

 

 

Με την υπ' αριθµ. 84/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που δηµοσιεύθηκε στο 

υπ' αριθµ. 933/ 23-5-2011, Τεύχος Β' της Eφηµερίδας της Κυβερνήσεως 

πραγµατοποιήθηκε η προβλεπόµενη στο άρθρο 109 Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα 

Καλλικράτης) η συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων ∆ήµου Ν. 

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ και Ν. ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ και συστάθηκε η Κοινωφελής Επιχείρηση 

µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-

ΧΑΛΚΗ∆ΟΝOΣ».  Αποτελεί αυτοτελές Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, το 

οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 252-270 του Ν. 3463/06. 

Εδρα της Επιχείρησης είναι ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας Αττικής. 

Η Επιχείρηση έχει τη δική της σφραγίδα το περιεχόµενο και το σχήµα της οποίας 

καθορίστηκε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.). 

 
ΑΡΘΡΟ 2-Σκοπός  

Σκοπός της Επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων, κυρίως, στους 

ακόλουθους τοµείς: 

• Κοινωνικής Πρόνοιας 

• Πολιτισµού 

• Περιβάλλοντος 

• Παιδείας 

Η υλοποίηση των Προγραµµάτων της Επιχείρησης, συνεισφέρει στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής, καθόσον προάγει τις κάτωθι, βασικές αρχές:  

• ∆ηµιουργία  θέσεων απασχόλησης 

• Προώθηση  των ίσων ευκαιριών 

• Αύξηση  της απασχολησιµότητας των γυναικών 

• Βελτίωση  των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τα ηλικιωµένα και τα 

ανήµπορα άτοµα 

• Ανάπτυξη  και βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής και µέριµνας για τους 

δηµότες 

• Αναβάθµιση  του επιπέδου ζωής των δηµοτών 

Ειδικότερα, ως κύριες δράσεις της Επιχείρησης, µπορούν να αναφερθούν οι εξής: 

 

i Η παροχή σε επαγγελµατικό επίπεδο υπηρεσιών κοινωνικής 

υποστήριξης και προώθησης της απασχόλησης προς ευπαθείς 

κοινωνικές οµάδες. 

ii Η ένταξη σε Κοινοτικά Προγράµµατα και πρωτοβουλίες, η εκτέλεση 

επιµορφωτικών και άλλων συναφών προγραµµάτων µε κοινοτική ή 

άλλη συγχρηµατοδότηση και µε αντικείµενα που σχετίζονται µε τις 

δραστηριότητές της. 

 iii Η εκπόνηση µελετών και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την  

   προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος. 

iv Η παροχή υπηρεσιών και συνεργασία µε άλλους φορείς ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ 

και ιδιώτες για θέµατα σχετικά µε τους στόχους και το αντικείµενό 

της. Η συµµετοχή σ' άλλες επιχειρήσεις των ΟΤΑ ή άλλων φορέων και 

οργανισµών, µε στόχο την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.  

v Η άσκηση των δραστηριοτήτων που της ανατίθεται από τον ∆ήµο 

βάσει 2ετούς προγράµµατος κοινωφελούς δράσης.  
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ΑΡΘΡΟ 3 Ορισµός ∆ιοικητικού  Συµβουλίου 

Σύµφωνα µε το άρθρο 109 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης), «Με 

απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µέσα σε προθεσµία 

δύο (2) µηνών από την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών, ορίζεται η επωνυµία, ο 

σκοπός, η διοίκηση, το κεφάλαιο, οι πόροι, η διάρκεια, η έδρα της κοινωφελούς 

επιχείρησης και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του δηµοτικού 

συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου νοµιµότητας».  

Σε περίπτωση  που δεν υπάρχει  σύλλογος εργαζοµένων για να ορίσει εκπρόσωπο των 

εργαζοµένων, ο Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης συγκαλεί  

όλους τους εργαζόµενους σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτό. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οφείλει να ορίζει στο διοικητικό συµβούλιο πρόσωπα από 

κάθε φύλο σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το 1/3 των µελών του. Τυχόν δεκαδικός 

αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι 

ίσο µε µισό της µονάδας και άνω. 

Εάν µέλη του διοικητικού συµβουλίου δεν αποδεχθούν τον ορισµό τους, µέσα σε 

τριάντα ηµέρες από την επίδοση του σχετικού εγγράφου ή παραιτηθούν ή πεθάνουν ή 

αντικατασταθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν.3463/2006 ή αν 

παραµείνουν κενές θέσεις µελών  για οποιοδήποτε άλλο λόγο, το διοικητικό 

συµβούλιο µέχρι να ορισθούν οι αντικαταστάτες  λειτουργεί νόµιµα  µε ελλιπή 

σύνθεση, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τον αριθµό των µελών που 

απαιτείται για την απαρτία.  

 
ΑΡΘΡΟ 4 ∆ιοίκηση 

 Η Επιχείρηση µπορεί να  διοικείται από επταµελές (7)  έως ενδεκαµελές (11) 

∆ιοικητικό  Συµβούλιο, τα µέλη του οποίου ορίζονται µαζί µε αναπληρωτές από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. Από τα µέλη αυτά, τουλάχιστον τρείς (3) είναι αιρετοί 

εκπρόσωποι του ∆ήµου, ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζοµένων, - αν αυτή 

απασχολεί περισσότερους από 20 εργαζοµένους – υποδεικνυόµενος από τη Γενική 

Συνέλευση αυτών,  ένας (1) είναι εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα της περιοχής 

και τα λοιπά µέλη είναι δηµότες που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές µε το 

αντικείµενο της επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών µελών τουλάχιστον ένα 

µέλος εξ αυτών προέρχεται από τη µειοψηφία. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ορίζει από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  τον 

Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. 

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί την θητεία της  ∆ηµοτικής Αρχής. 

Σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά την 

εγκατάσταση του νέου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να αντικατασταθούν κατά την διάρκεια 

της θητείας τους, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 

λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του νόµιµου αριθµού των µελών του. Ειδικά 

για την αντικατάσταση των εκπροσώπων των εργαζοµένων και του κοινωνικού 

φορέα της περιοχής απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του οργάνου που τους πρότεινε.  

Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του πέρα 

από τρεις µήνες συνεχώς, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και µπορεί να αντικατασταθεί 

µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου. 

ΑΔΑ: ΒΕΝΧΩΗΓ-ΔΤΔ



 86 

Αν µέλη του ∆.Σ. δεν δεχθούν τον ορισµό τους µέσα σε τριάντα µέρες από την 

επίδοση του σχετικού εγγράφου ή παραιτηθούν ή πεθάνουν ή αντικατασταθούν 

σύµφωνα µε τη προηγούµενη παράγραφο του άρθρου αυτού ή αν παραµείνουν κενές 

θέσεις µελών για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αντικαθίστανται από τους αναπληρωτές 

τους και το ∆.Σ. λειτουργεί νόµιµα, µέχρι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ορίσει τους 

αντικαταστάτες τους. 

Νόµιµα επίσης λειτουργεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέχρι να οριστεί εκπρόσωπος 

των εργαζοµένων. 

Τα µέλη του ∆Σ δεν µπορούν να ορισθούν ως διευθυντές της επιχείρησης. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 Τρόπος της λειτουργίας του ∆.Σ. 

Το ∆Σ συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον µια φορά τον µήνα και έκτακτα όταν οι 

υποθέσεις της Επιχείρησης το απαιτούν. 

Το ∆Σ συγκαλείται από τον Πρόεδρό του µε γραπτή πρόσκληση, ο οποίος 

υποχρεούται να το συγκαλέσει και όταν το ζητήσουν το  1/3 των µελών του ∆.Σ. ή ο 

∆ήµαρχος ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση 

αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα προς συζήτηση θέµατα. Στις  δυο τελευταίες  

περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα που θα 

συζητηθούν. Στις ίδιες περιπτώσεις  δεν µπορεί να επανυποβληθεί αίτηµα για το ίδιο 

θέµα, πριν παρέλθει δίµηνο, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση  του 

διοικητικού συµβουλίου, εκτός εάν γίνεται  επίκληση νεότερων στοιχείων.  

Στην πρόσκληση αναγράφεται επίσης η φράση "Σε περίπτωση που δεν µπορείτε να 

προσέλθετε λόγω κωλύµατος ή απουσία σας, παρακαλούµε να ειδοποιήσετε έγκαιρα 

τον αναπληρωτή σας ή τον γραµµατέα του ∆.Σ." και στέλνεται σε όλα τα µέλη του 

∆.Σ., τακτικά και αναπληρωτές, τρείς (3) τουλάχιστον πλήρεις µέρες πριν από την 

καθορισµένη ηµεροµηνία συνεδρίασης. Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση µπορεί 

να σταλεί 24 ώρες πριν µε τον ίδιο τρόπο ή µε τηλεγραφική πρόσκληση. 

Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, αν από τα µέλη του λάβουν µέρος στην συνεδρίαση 

τουλάχιστον 4 στα οποία πρέπει να περιλαµβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. 

Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει ή κωλύεται δεν µπορεί να αντιπροσωπευθεί από 

άλλον και αναπληρώνεται µόνον από το νόµιµο αναπληρωτή του. 

Οι αποφάσεις του ∆.Σ παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  και σε 

περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου θεωρείται διπλή. Τα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης  και µε 

την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, και αν αποχωρήσουν, µεταγενέστερα, 

θεωρούνται παρόντα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. 

Για τις αποφάσεις του ∆.Σ. τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη του ∆.Σ. που παρευρίσκονται στη 

συνεδρίαση. Τα πρακτικά τηρούνται από υπάλληλο της Επιχείρησης, που ορίζεται µε 

απόφαση του Προέδρου. Η µη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της 

απόφασης. 

Κάθε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου  παίρνει ιδιαίτερο αριθµό και στην αρχή 

κάθε χρόνου  γίνεται νέα  αρίθµηση. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 Αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Προέδρου 

Το ∆.Σ. διοικεί την Επιχείρηση και διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους 

αυτής, αποφασίζει δε για κάθε θέµα που αφορά την επιχείρηση.  

 Ιδιαίτερα: 

ΑΔΑ: ΒΕΝΧΩΗΓ-ΔΤΔ



 87 

α. ∆ιορίζει και απολύει το προσωπικό και αποφασίζει για όλες τις µεταβολές της 

υπηρεσιακής τους κατάστασης, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ιευθυντή της 

Επιχείρησης σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό υπηρεσιών του άρθρου 257 παρ. 

1α του ∆ΚΚ. 

β. Ψηφίζει τον προϋπολογισµό, εγκρίνει τον Ισολογισµό και καταρτίζει την 

έκθεση πεπραγµένων στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης. 

γ. Ψηφίζει τους κανονισµούς της Επιχείρησης (∆ιαχείρισης, εσωτερικών 

Υπηρεσιών, Προσωπικού κ.λ.π.). 

δ. Ψηφίζει το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της ∆ηµοτικής Επιχείρησης. 

ε. Αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των µελετών, εκτέλεσης των έργων και 

διενέργειας των προµηθειών, αναθέτει την σύνταξη των µελετών και την εκτέλεση 

των έργων και εγκρίνει τις µελέτες και τις προµήθειες. 

στ. Αποφασίζει την άσκηση και παραίτηση από οποιοδήποτε ένδικο µέσο 

ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και διοικητικής αρχής, καθώς και τα σχετικά µε 

δικαστικούς ή εξώδικους συµβιβασµούς. 

ζ. Αποφασίζει την σύναψη κάθε φύσης δανείων, µπορεί για ασφάλειά τους να 

εκχωρεί το σύνολο ή µέρος από τις προσόδους της Επιχείρησης και αποφασίζει την 

παροχή δικαιωµάτων υποθήκης σε ακίνητά της. 

η. Γνωµοδοτεί για όλα τα θέµατα που αφορούν την Επιχείρηση,  εφόσον 

αυτά τα θέµατα ανήκουν στην αποφασιστική αρµοδιότητα του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

θ. Υποβάλλει στην αρχή κάθε έτους το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της 

Επιχείρησης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς ενηµέρωσή του µαζί µε τον ψηφισθέντα 

προϋπολογισµό. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να λαµβάνει υπόψιν 

του τις υποδείξεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την τελική διαµόρφωση του 

προγράµµατος δράσης της.  

ι. Η Επιχείρηση υποχρεούται στην εκτέλεση των προγραµµάτων, που της 

αναθέτει ο ∆ήµος, εφόσον αυτό δεν είναι βλαπτικό προς τα οικονοµικά της 

επιχείρησης.  

ια. καθορίζει το αντίτιµο και τους όρους για τη χρήση των υπηρεσιών της ή  τη 

διάθεση τυχόν προϊόντων της επιχείρησης 

 

Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυοµένου ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

α. Εκπροσωπεί την επιχείρηση ενώπιον των δικαστηρίων και πάσης αρχής. 

β. ∆ύναται ενώπιον προφανούς κινδύνου εξ' αναβολής να εγείρει και να 

αντικρούει αγωγές, να ασκεί ένδικα µέσα, να διορίζει πληρεξούσιους και να 

προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικο πράξη, προστατευτική για τα συµφέροντα της 

επιχείρησης, χωρίς απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Τις ανωτέρω πράξεις υποβάλλει αµέσως προς έγκριση στο Συµβούλιο. 

γ. Υπογράφει τα συµβόλαια της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 

δ. Επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του ∆.Σ. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενηµερώνεται ανελλιπώς, µε εισήγηση του ∆ιευθυντή, για 

τις δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί το προηγούµενο διάστηµα. 

Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. της 

Επιχείρησης, µπορεί να καταβάλλεται αποζηµίωση στα µέλη του διοικητικού 

συµβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε αυτήν, όπως προβλέπεται από το 

άρθρο 255 του Ν. 3463/06. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται και το ύψος της 

αποζηµίωσης, το οποίο υπολογίζεται στα πλαίσια της απόφασης 61995/07 του 

Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης όπου καθορίζονται 
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τα ανώτερα χρηµατικά όρια των ως άνω αποζηµιώσεων. Στον Πρόεδρο ή στον 

αντιπρόεδρο του ∆Σ της επιχείρησης δύναται να καταβάλλεται αποζηµίωση για τις 

υπηρεσίες που προσφέρουν στην επιχείρηση, µε βάσει την αριθµ.61995/2007(13-11-

2007) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για 

τον καθορισµό των αποζηµιώσεων της παραγράφου αυτής λαµβάνεται οπωσδήποτε 

υπόψη η οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούµενη 

διαχειριστική περίοδο.   

Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετέχει χωρίς ψήφο ο ∆ιευθυντής της  Επιχείρησης. 

Στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. µπορεί να συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου, στελέχη 

της Επιχείρησης ή συνεργάτες, όταν συζητούνται θέµατα, που έχουν σχέση µε τις 

αρµοδιότητές τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 ∆ιαδικασίες 

Τις συνεδριάσεις του ∆.Σ. διευθύνει ο Πρόεδρος του ∆.Σ., και όταν αυτός απουσιάζει 

ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος. 

Καθήκοντα γραµµατέως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ασκεί ένας  υπάλληλος της 

Επιχείρησης, που ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. 

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του ∆.Σ. καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών 

και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παριστάµενα στην συνεδρίαση µέλη. Τα 

µέλη του ∆.Σ. δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών 

συνεδρίασης, στην οποία έχουν λάβει µέρος. Εχουν δικαίωµα, όµως, να ζητήσουν την 

καταχώρηση της γνώµης τους, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη της απόφασης κατά 

την συνεδρίαση.  

Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης  από µέλος του ∆.Σ.,  που 

συµµετέχει σε αυτή, πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά. 

Αντίγραφα ή αποσπάσµατα των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκδίδουν 

και επικυρώνουν ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ή  ο Αντιπρόεδρος. 

Ο ∆ιευθυντής έχει την ευθύνη για την καθαρογραφή των αποφάσεων του ∆.Σ., την 

ορθή απόδοση των πρακτικών των συνεδριάσεων και την εκτέλεση των αποφάσεων 

του ∆.Σ. 

Ο Γραµµατέας του ∆.Σ. επιµελείται: 

α. Της συγκέντρωσης των αναγκαίων στοιχείων για την ενηµέρωση του 

Προέδρου και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της αλληλογραφίας αυτών 

και της πληρέστερης προπαρασκευής των θεµάτων που συζητούνται στο ∆.Σ. 

β.  Της καταχώρησης των αποφάσεων του ∆.Σ. σε ειδικό βιβλίο που αριθµείται 

και µονογράφεται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. Αντί του βιβλίου είναι δυνατή η χρήση 

φύλλων χαρτιού που βιβλιοδετούνται στο τέλος του οικονοµικού έτους. Σε 

περίπτωση χρήσης µαγνητοφώνου, επιµελείται της µαγνητοφώνησης και 

αποµαγνητοφώνησης των πρακτικών.  

Είναι επίσης δυνατή η χρήση µέσων υψηλής τεχνολογίας για την αποθήκευση, 

επεξεργασία και την αναπαραγωγή των πρακτικών ή περιλήψεων από αυτά. 

γ. Της κοινοποίησης των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στους 

ενδιαφερόµενους φορείς ή πρόσωπα σε συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή. 

δ. Της υποβολής σε κάθε συνεδρίαση στον Πρόεδρο και τα µέλη των πρακτικών 

της προηγούµενης συνεδρίασης. 

ε. Της τήρησης αρχείου των αποφάσεων του ∆.Σ., του Προέδρου και του 

∆ιευθυντή. 

Το ∆.Σ φροντίζει για την εξασφάλιση της δηµοσιότητας των διαδικασιών και της 

λειτουργίας της Επιχείρησης µε διάφορα µέσα,  όπως είναι η ενηµέρωση των 

δηµοτών µε εκδόσεις ενηµερωτικών φυλλαδίων που περιέχουν τον προγραµµατισµό, 
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τον προϋπολογισµό, τον Ισολογισµό και άλλα στοιχεία από την δραστηριότητα της 

Επιχείρησης, η δηµοσιότητα στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, προµηθειών 

και ανάθεσης µελετών ή έργων. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 Εποπτεία-έγκριση αποφάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης εγκρίνονται από το 

δηµοτικό συµβούλιο, αν αυτές αφορούν: 

 α) Την ψήφιση του προϋπολογισµού, του ισολογισµού και της έκθεσης 

πεπραγµένων. 

 β) Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών µε εµπράγµατο 

δικαίωµα.  

γ) Τη διάθεση των καθαρών κερδών ή τη διενέργεια επενδύσεων. 

 δ) Την αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης. 

 ε) Τη συγχώνευση ή τη λύση της επιχείρησης. 

 στ) Τη σύναψη δανείων και 

 ζ) Την έγκριση των κανονισµών του άρθρου 257 του ∆ΚΚ. 

Για τη νόµιµη λήψη ή έγκριση των ανωτέρω αποφάσεων απαιτείται η πλειοψηφία του 

συνόλου των µελών του αντίστοιχου συµβουλίου.  

Η έγκριση παρέχεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση 

στο δηµοτικό συµβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή, θεωρείται ότι η 

απόφαση του διοικητικού συµβουλίου έχει εγκριθεί. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 Επιτροπές - Οµάδες εργασίας 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την εξυπηρέτηση του έργου του είναι δυνατό να 

συνιστά µε απόφασή του Επιτροπές για την άσκηση συγκεκριµένης δραστηριότητας 

ή Οµάδες Εργασίας για την µελέτη εξειδικευµένων θεµάτων. Στην απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται ο χρόνος λειτουργίας της Επιτροπής ή της Οµάδας 

εργασίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 ∆ιαφύλαξη συµφερόντων της Επιχείρησης 

Απαγορεύεται ρητά στα µέλη του ∆.Σ. της Επιχείρησης, στον ∆ιευθυντή, αλλά και 

στο λοιπό προσωπικό της Επιχείρησης, να ενεργούν για δικό τους λογαριασµό ή για 

λογαριασµό τρίτων πράξεις που αναφέρονται στους επιδιωκόµενους σκοπούς της 

Επιχείρησης, και να µετέχουν σε εταιρίες οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµους ή 

περιορισµένης ευθύνης, καθώς και να είναι µέτοχοι ανωνύµων εταιριών, που 

αναφέρονται στο καταστατικό για την σύσταση της Επιχείρησης εκτός εάν υπάρξει 

απόφαση του ∆.Σ. που εγκρίνει αυτές τις δραστηριότητες .  

 
ΑΡΘΡΟ 11 έγκριση-τροποποίηση κανονισµού. 

Ο παρών κανονισµός, αποτελούµενος από 9 άρθρα, εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ. 

………….. απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης και επικυρώθηκε 

µε την υπ' αριθµ. ………….. απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Τροποποιείται είτε ολικά είτε µερικά µε απόφαση του ∆.Σ. και εγκρίνεται από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη 
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