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ΘΕΜΑ: «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισµού Προσωπικού της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, βάσει της 
αριθ. 28/2011 διαβιβασθείσας απόφασης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στον ανοικτό αίθριο χώρο του «Πολυχώρου» της οδού ∆ροσίνη που 
βρίσκεται στο Μεσαίο Κουκλάκι στη Ν. Χαλκηδόνα, σήµερα στις 25.07.2011, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 8.30 µ.µ., ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 8651 /21.07.2011 
έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 15/2011) του Προέδρου αυτού κ. Παντελή 
Χρ. Γρετζελιά, 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 : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
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: 192/ 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου:  9052/1-8-2011 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Π. Τοµπούλογλου 
Τηλ.: 213-2049028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 25.07.2011 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 17/2011 του ∆.Σ. 
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην 
οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Ειδική Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κα Πετρούλα Π. Τοµπούλογλου, ΠΕ 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µόνιµη 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 25 παρόντες 
και 8 απόντες, ως ακολούθως: 
           
     
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                  Κανταρέλης ∆ηµήτριος              
Μπόβος Χαράλαµπος                  Παπανίκα Αικατερίνη     
Κότσιρας Παύλος                                                     Λαζαρίδης Πέτρος   
Παϊδας Αδαµάντιος                    Κόντος Σταύρος   
Χωρινός Ζαχαρίας                                                     Κοσµά Σταυρούλα 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη       Πλάτανος Ελευθέριος    
Σιµιγδαλά Ειρήνη                               Γκούµα ∆ανάη-Εύα   
Παπαλουκά Ευτυχία          Πολίτης Σταύρος  
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
 Γραµµένος Σπυρίδων 
 Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Βαλασσάς Βεργής  
Κλεοµένης-Αθανάσιος Μάλλιος 
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Σηµειώνεται ότι από την Συνεδρίαση απουσίαζε η ∆ήµαρχος κα Ευτυχία Γαϊτανά-

Αποστολάκη, για λόγους ασθενείας όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του ∆.Σ., αν και 

προσκλήθηκε νοµίµως και εµπροθέσµως. 

Επίσης κατά την έναρξη της Συνεδρίασης και µέχρι το τέλος αυτής, ήταν απούσα η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα 

∆ερµανούτσου ενώ παρούσα ήταν η κα Κυριακή Ναθαναήλ, Πρόεδρος του Συµβουλίου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας. 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση. 

 

Απουσίες :  

Οι 8 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης ήτοι οι κ.κ. 

∆. Κανταρέλης, Αικ. Παπανίκα, Π. Λαζαρίδης, Στ. Κόντος, Στ. Κοσµά, Ελ. Πλάτανος, ∆.-Ε. 

Γκούµα και Στ. Πολίτης ήσαν δικαιολογηµένοι, έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. 

Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος παρουσία των προαναφεροµένων παρόντων µελών αλλά χωρίς την ∆ήµαρχο, 

κήρυξε την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

Οι επικεφαλείς 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 

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.∆.  

 

Προσελεύσεις: 

------ 

Αποχωρήσεις: 

Κατά το τέλος της συζήτησης του 2ου θέµατος της Η.∆. αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Σπ. Γραµµένος. 
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10ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 10ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση την υπ΄αρ. 28/2011 διαβιβασθείσα Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανάπτυξης του ∆ήµου, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ 
άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. 28/2011 απόφαση του ∆.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Ανάπτυξης του ∆ήµου που έχει ως εξής : 
 

« ΑΠΟΦ. 28/2011 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΌ  ΤΟ  4ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ∆ΙΟΙΚ.  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ.  

 
 Σήµερα 18/07/2011 ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00µµ συνεδρίασε το  

∆ιοικητικό  Συµβούλιο  της  Επιχείρησης  µετά από πρόσκληση  του Προέδρου  της  κ 
Καραβία Γεωργίου. 

  Αφού  διαπιστώθηκε  η  νόµιµη  απαρτία  γιατί  η σύνθεση των µελών 
του Συµβουλίου είναι η εξής : 
 

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
                                            

1. Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 
2. Καβακοπούλου Αγανίκη, Αντιπρόεδρος  
3. Βαλλίδου Νίκη 
4. Λαζαρίδης Νικόλαος 
5. Καρόγλας Πολύβιος 
6. Γκάρα Αικατερίνη 
7. ∆ηµακόπουλος Χρήστος 
8. Κυριαζόπουλος Χρήστος 
9. Κόκορη Μαρία 
10. Πλάτανος Ελευθέριος 
11. Χλαπάνας Ιωάννης 

 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πλάτανος Ελευθέριος 
2.Χλαπάνας Ιωάννης 
3.Βαλλίδου Νίκη 
4.Λαζαρίδης Νικόλαος 
5.Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 

 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν 
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Η κ. Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και εισηγήθηκε το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε την 

έγκριση του κανονισµού προσωπικού της Κοινωφελούς επιχείρησης ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος και είπε τα ακόλουθα: 

Ο Νόµος 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης), στο άρθρο 109 παρ. 1 ορίζει ότι «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».   

Στο ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, δυνάµει της υπ’ αριθ.  84/2011 αποφάσεως 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που δηµοσιεύθηκε στο υπ' αριθµ. 933/ 23-5-2011, 

Τεύχος Β' της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως πραγµατοποιήθηκε η προβλεπόµενη στο 

άρθρο 109 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». 

Περαιτέρω, στο άρθρο 109  παρ. 3 σε συνδυασµό µε το άρθρο 257 ∆.Κ.Κ. (ν. 

3463/2006) προβλέπεται ότι, µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από τη 

δηµοσίευση της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί συγχώνευσης, το 

διοικητικό συµβούλιο της Επιχείρησης συντάσσει υποχρεωτικά  

α) Εσωτερικό Κανονισµό Υπηρεσιών,  

β) Κανονισµό Προσωπικού και  

γ) Κανονισµό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
Ειδικότερα, ο  Κανονισµός Προσωπικού, περιέχει άρθρα τα οποία, µεταξύ άλλων, 
καθορίζουν: 
 

• Τις διαδικασίες πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού (τακτικού, 
έκτακτου, µερικής απασχόλησης κ.λπ.) 

• Τους όρους παροχής της εργασίας (αποδοχές, ωράριο, τόπο εργασίας, άδειες 
κ.λπ.) 

•  Τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των εργαζοµένων, καθώς και τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της Επιχείρησης 

• Τα πειθαρχικά παραπτώµατα και τα όργανα επιβολής των πειθαρχικών ποινών 
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Μετά την ψήφισή του ο  Κανονισµός Προσωπικού εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 256 παρ. 1 περ. ζ, ∆.Κ.Κ. (ν. 3463/2006). . 

Στην συνέχεια η Αντιπρόεδρος κάλεσε το ∆.Σ. να πάρει απόφαση σχετικά µε το Θέµα. 

Το  ∆.Σ.  αφού έλαβε υπ΄ όψιν του όλα τα παραπάνω: 

                                          Αποφασίζει Οµόφωνα 
 

Εγκρίνει τον Κανονισµό Προσωπικού της Κοινωφελούς επιχείρησης ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος σύµφωνα  µε το σκεπτικό της απόφασης». 

 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. έθεσε υπόψη του Σώµατος το κείµενο του 
Εσωτερικού Κανονισµού Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου, το οποίο 
έχει ως ακολούθως: 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
 

Εισαγωγή 

 
Οι σχέσεις εργασίας ανάµεσα στις Επιχειρήσεις (εργοδότες) και στους µισθωτούς 

που εργάζονται σ' αυτές, ρυθµίζονται από τους εργατικούς νόµους που εκάστοτε ισχύουν, και 

παράλληλα, από τους Κανονισµούς Προσωπικού, µε τους οποίους συµπληρώνονται τα 

υπάρχοντα κενά της νοµοθεσίας. Νοείται βέβαια ότι µε τους Κανονισµούς Προσωπικού 

ρυθµίζονται µόνο οι σχέσεις που διαµορφώνονται κατά την εκτέλεση της εργασίας και έχουν 

σκοπό να διατηρήσουν την εσωτερική τάξη και πειθαρχία στην επιχείρηση και ιδιαίτερα 

αποβλέπουν στο να ασκείται η πειθαρχική εξουσία του εργοδότη κατά τρόπο ενιαίο και 

οµοιόµορφο. Γενικά ο εσωτερικός Κανονισµός Προσωπικού είναι εκείνος που σε 

συγκεκριµένη επιχείρηση ρυθµίζει τις σχέσεις αυτής και των εργαζοµένων, καθώς επίσης τη 

θέση τους και εξέλιξη µέσα στην επιχείρηση, και τέλος συµπληρώνει τις ατοµικές συµβάσεις 

εργασίας που υπάρχουν µε τους µισθωτούς. 

Ειδικότερα: 

Περιεχόµενο Κανονισµού Προσωπικού: Περιέχει και ρυθµίζει τα εξής θέµατα: 

1. Τον τρόπο πρόσληψης του προσωπικού (υπαλληλικού, εργατοτεχνικού κ.λπ.), τα 

απαιτούµενα προσόντα, τη διαδικασία πρόσληψης. 

2. Τη λύση της σχέσης εργασίας του προσωπικού (απόλυση, συµπλήρωση ορίου 

ηλικίας, παραβάσεις κ.λπ.). 

3. Το χρόνο, τόπο και τρόπο παροχής της εργασίας από τους µισθωτούς. 

4. Τη βαθµολογική και µισθολογική κατάσταση του προσωπικού (προαγωγές, 

διαβάθµιση, κλιµάκωση κατά κλάδους κ.λπ.), αµοιβή, επιδόµατα κ.λπ. 

5. Τον τρόπο και χρόνο χορήγησης των αδειών (κανονικών, απουσίας, χωρίς αποδοχές, 

αναρρωτικές). 

6. Την περίθαλψη των µισθωτών σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήµατος, µητρότητας, 

κ.λπ. 

7. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα, τις ποινές και τη διαδικασία επιβολής αυτών. 

8. Τη µισθοδοσία του προσωπικού (µισθοί, επιδόµατα, αποζηµιώσεις, ηθικές - υλικές 

αµοιβές, τρόπο, χρόνο και τόπο πληρωµής κ.λπ.). 

9. Άλλα τυχόν θέµατα που ενδιαφέρουν χωριστά κάθε επιχείρηση. 

10. Το ανωτέρω περιεχόµενο του Κανονισµού επιβάλλεται, όπως είναι ευνόητο, να µην 

αντίκειται στις διατάξεις της κειµένης νοµοθεσίας (Νόµους, ∆ιατάγµατα, Υπουργ. 

Αποφάσεις κ.λπ.). 
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Άρθρο 1o 
Σκοπός και βασικές αρχές 

 
Σκοπός του κανονισµού αυτού είναι η ρύθµιση των εργασιακών σχέσεων των 

απασχολουµένων από το ΝΠΙ∆ µε την επωνυµία «Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνoς», που στα επόµενα θα αποκαλείται εν συντοµία, «Επιχείρηση». 

Οι σχέσεις µεταξύ της Επιχείρησης και των συνεργατών της βασίζονται στις αρχές 

της αµοιβαίας εµπιστοσύνης, της καλής πίστης και της ειλικρινούς συνεργασίας. 

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 και η οµαλή, απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία της Επιχείρησης. 

Οι διατάξεις του κανονισµού αυτού συµπληρώνουν τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας 

και εφαρµόζονται µόνο εφ' όσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε την εργατική νοµοθεσία και τις 

επί µέρους συλλογικές συµβάσεις εργασίας, διαιτητικές και Υπουργικές αποφάσεις. 

 

Άρθρο 2ο 
Υπαγόµενοι στον Κανονισµό 

 
1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού υπάγεται όλο το 

προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρηση µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου, πλήρους ή µερικής απασχόλησης. 

2. ∆εν υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισµού: 

α.  Ο ∆ιευθυντής και τα τυχόν µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης, στα 

οποία καταβάλλεται αµοιβή κατά τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ και των σχετικών 

Υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων. 

β. Ο Νοµικός Σύµβουλος, οι ειδικοί/επιστηµονικοί Σύµβουλοι και οι εξωτερικοί 

συνεργάτες της Επιχείρησης.   

γ.  Οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. και των σχολών του Ο.Α.Ε.∆. ή άλλων σχολικών µονάδων 

που κάνουν στην επιχείρηση την πρακτική τους άσκηση ή συµµετέχουν σε 

επιδοτούµενα προγράµµατα κατάρτισης, οι οποίοι διέπονται από τις ειδικές γι' 

αυτούς διατάξεις. 

δ.  Το προσωπικό που απασχολείται µε σύµβαση µίσθωσης έργου του άρθρου 681 του 

Αστικού Κώδικα. 

ε.  Οι άνεργοι, που συµµετέχουν στα προβλεπόµενα από τους νόµους 1262/82, 1836/89 

και 2434/96 προγράµµατα επιχορήγησης εργοδοτών για τη δηµιουργία νέων θέσεων 

εργασίας καθώς και το προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών ή 

πρόσκαιρων αναγκών, που προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας ορισµένου 

χρόνου, διαρκείας µέχρι δυο (2) µηνών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του 

Ν. 2738/99. 

 

Άρθρο 3ο 
Σχέση εργασίας προσωπικού – επιχείρησης 

 
Το προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση συνδέεται µε αυτή, µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας (ορισµένου ή αορίστου χρόνου), πλήρους ή µερικής απασχόλησης, 

σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα στην εργατική Νοµοθεσία. 

Κατ' εξαίρεση, η επιχείρηση µπορεί να απασχολεί για ειδικές ανάγκες της, 

προσωπικό µε σύµβαση έργου. 

 

Άρθρο 4ο 
Θέσεις εργασίας - Περιγραφή εργασίας 
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Θέση εργασίας αποτελεί ένα συγκεκριµένο σύνολο δραστηριοτήτων που εκτελούνται 

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

πρακτική όπως αυτή ειδικότερα περιγράφεται και προσδιορίζεται στη σύµβαση κάθε 

εργαζόµενου-µισθωτού. 

 

Άρθρο 5ο 
Τρόποι πρόσληψης –Προσόντα 

 

I. ∆ιαδικασίες πρόσληψης 

 
1. Η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 

2190/1994, 2527/1997 και 3051/2002, όπως εκάστοτε ισχύουν.  

2. Ειδικότερα, η πρόσληψη του τακτικού διοικητικού προσωπικού (Ι.∆.Α.Χ) και του 

προσωπικού κατηγορίας ΥΕ, πλην του εργατοτεχνικού προσωπικού, γίνεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2190/94, όπως ισχύουν κάθε φορά, 

σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2527/97. Η πρόσληψη του πάσης 

φύσεως έκτακτου προσωπικού µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου γίνεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

3. Το τακτικό µη διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, το 

ειδικό επιστηµονικό προσωπικό και το προσωπικό µερικής απασχόλησης που 

εξαιρείται των διατάξεων του Ν. 2190/94, προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

των επόµενων άρθρων και τους όρους του άρθρου 1 του Ν. 2527/97, του άρθρου 2 

παρ. 15 του Ν. 2639/98, των αποφάσεων της Ολοµέλειας του Ανώτατου Συµβουλίου 

Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και των εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΥΠΕΣΑΗ∆).  

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

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

καθορίζονται - µετά από τις υποδείξεις των Υπεύθυνων Τµηµάτων - από το Γενικό 

∆ιευθυντή και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θα είναι ανάλογα των αναγκών των 

∆ιοικητικών Ενοτήτων και θα περιλαµβάνονται στον Κανονισµό Υπηρεσιών για την 

κάλυψη συγκεκριµένης θέσης. 

 

II. Προσόντα 

Γενικά τυπικά προσόντα 

Για να προσληφθεί εργαζόµενος στην Επιχείρηση πρέπει: 

• Να είναι Έλληνας/ίδα πολίτης ή 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 την υγεία και την αρτιµέλεια που πιστοποιείται από τις αρµόδιες υγειονοµικές 

επιτροπές που του/της επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης µε 

την επιφύλαξη των διατάξεων για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

• 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 να 

συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων (άρθρα 59-61 του Ποινικού Κώδικα). 
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• 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/η 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. 

• 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) λόγω επιβολής της ποινής της οριστικής 

παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε 

υπαιτιότητα του εργαζοµένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 

• 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. 

  Ειδικά Τυπικά Προσόντα 

• 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 ή ειδικότητα του προσωπικού που θα 

τη στελεχώσει. 

• 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 κλπ. ) θα πρέπει να 

αναφερθούν σαφώς. 

• Προσόντα ειδικού επιστηµονικού προσωπικού 

Εάν οι ανάγκες της Επιχείρησης το επιβάλλουν προβλέποvται θέσεις ειδικού 

επιστηµονικού προσωπικού, τα προσόvτα του οποίου θα καθορίζοvται στον Κανονισµό 

Εσωτερικών Υπηρεσιών. 

• Προσόντα των υπευθύνων των διοικητικών ενοτήτων 

Θα πρέπει µε σαψήνεια να καθορίζοvται τα προσόvτα του προσωπικού, που θα 

καταλάβει θέσεις ευθύνης. 

Τα ειδικά τυπικά προσόvτα θα πρέπει επίσης να διακριθούν σε απαραίτητα και 

προαιρετικά για την πρόσληψη προσόντα. 

• ∆ικαιολογητικά για την θεµελίωση των τυπικών προσόντων 

Στην προκήρυξη πρόσληψης θα πρέπει να αναφερθούν σαφώς δικαιολογητικά, που 

απαιτούνται για να θεµελιώσουν τα γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα των υποψηφίων. 

• Πρόσθετα προσόντα 
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Εκτός των γενικών και ειδικών προσόντων, που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισµό 

στην προκήρυξη πρόσληψης, είναι δυνατό να προβλέπονται πρόσθετα προσόντα. Π.χ.  

α) Γνώση επεξεργασίας Ελληνικών και Ξενόγλωσσων κειµένων και πινάκων σε Η/Υ, 

β) Άριστη ή πολύ καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας, κατά προτίµηση εκ των χωρών - 

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία καθορίζοvται κάθε φορά µε την προκήρυξη. 

 

 

Άρθρο 6ο 
Πρόσληψη τακτικού µη διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού 

 
1. Η πλήρωση των θέσεων του τακτικού µη διοικητικού και του εργατοτεχνικού προσωπικού 

γίνεται µε σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από τα κριτήρια της επόµενης 

παραγράφου. 

Η προκήρυξη για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων, πριν από τη δηµοσίευση της, 

εγκρίνεται ή τροποποιείται από το ΑΣΕΠ µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την 

υποβολή του αντίστοιχου σχεδίου, το οποίο καταρτίζεται από την επιτροπή του άρθρου 

15 του παρόντος Κανονισµού. Εάν η προθεσµία των 10 ηµερών παρέλθει άπρακτη, 

τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του ΑΣΕΠ. 

Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της κυβέρνησης 

(Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και αναρτάται στο δηµοτικό κατάστηµα και στο 

κατάστηµα (έδρα) της επιχείρησης. Για την ανάρτηση υπογράφεται αποδεικτικό από δυο 

υπαλλήλους του Τµήµατος ∆ιοικητικών - Οικονοµικών Λειτουργιών της επιχείρησης. 

Περίληψη της προκήρυξης, η οποία θα περιέχει τον αριθµό κατά ειδικότητα του 

προσωπικού που θα προσληφθεί, τα απαιτούµενα γενικά και ειδικά προσόντα, την 

υπηρεσία παραλαβής των αιτήσεων και την προθεσµία µέσα στην οποία θα υποβληθούν 

οι αιτήσεις, δηµοσιεύεται σε ηµερήσιες πολιτικές εφηµερίδες των Αθηνών και σε µια 

τοπική εφηµερίδα του νοµού. 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι εικοσαήµερη (20ηµερη) και αρχίζει από την 

επόµενη της τελευταίας χρονολογικά ανάρτησης ή δηµοσίευσης. Με απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί σε επείγουσες περιπτώσεις η προθεσµία αυτή να 

περιορίζεται κατά πέντε (5) το πολύ ηµέρες. 

2. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται µε τα ακόλουθα κριτήρια: 

Α. Θέσεις των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. για τις οποίες δεν απαιτείται εµπειρία: 

α. Προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν διδακτορικό δίπλωµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής 

ή ισότιµο της αλλοδαπής στο ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητας της 

θέσης. Μεταξύ των εχόντων διδακτορικό δίπλωµα προτάσσεται αυτός που έχει και 

µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο ανωτέρω γνωστικό 

αντικείµενο και ακολουθεί ο υποψήφιος που έχει µεγαλύτερο βαθµό στο βασικό 

τίτλο σπουδών. 

β. Έπονται οι υποψήφιοι που έχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι. της 

ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο όµοιο τίτλο της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον 

φοίτησης, στο ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητας της θέσης. Μεταξύ 

των εχόντων µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει και 

δεύτερο µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετησίας τουλάχιστον φοίτησης στο ίδιο 

γνωστικό αντικείµενο και ακολουθεί ο υποψήφιος που έχει το µεγαλύτερο βαθµό 

τίτλου σπουδών. 

γ. Μετά τους ανωτέρω ακολουθούν οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του βαθµού 

του βασικού τίτλου σπουδών, προηγουµένου του υποψηφίου που έχει µεγαλύτερο 

βαθµό και αν τυχόν ο βαθµός συµπέσει, προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν τον 

αρχαιότερο, µε βάση το έτος κτήσεως, βασικό τίτλο σπουδών. Αν τυχόν συµπέσει και 

το έτος κτήσεως του βασικού τίτλου σπουδών, προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει τα 

περισσότερα ανήλικα τέκνα και µεταξύ αυτών που έχουν τον ίδιο αριθµό ανηλίκων 

τέκνων ο µεγαλύτερος σε ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία γέννησης. 
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Προκειµένου περί διαζευγµένων ή συζύγων σε διάσταση, προηγείται, σε περίπτωση 

ύπαρξης ανήλικων τέκνων, αυτός που βαρύνεται βάσει δικαστικής αποφάσεως ή 

συµβολαιογραφικής πράξεως µε τη διατροφή των τέκνων, δηλαδή αυτός που έχει την 

επιµέλεια τους. Μεταξύ αυτών που συµπίπτει το έτος κτήσεως του βασικού τίτλου 

σπουδών και δεν έχουν ανήλικα τέκνα, προτάσσεται ο µεγαλύτερος στην ηλικία. 

Β. Θέσεις των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. για τις οποίες απαιτείται ορισµένη εµπειρία: 

α. Προηγούνται οι υποψήφιοι µε το µεγαλύτερο χρόνο εµπειρίας µετρούµενο σε 

εξάµηνα. Χρόνος µικρότερος του εξαµήνου δε λαµβάνεται υπ' όψη. 

β. Σε περίπτωση ίσου χρόνου εµπειρίας, λαµβάνονται περαιτέρω υπ' όψη τα κριτήρια της 

ανωτέρω περίπτωσης Α. 

Γ. Θέσεις της κατηγορίας ∆.Ε. για τις οποίες δεν απαιτείται εµπειρία: Οι υποψήφιοι 

κατατάσσονται µε τη σειρά του βαθµού του βασικού τίτλου σπουδών, προηγουµένου του 

υποψηφίου µε το µεγαλύτερο βαθµό, και αν ο βαθµός συµπέσει, προτάσσονται οι νεότεροι 

στην ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία γέννησης. Επί συνοµηλίκων προτάσσονται όσοι 

έχουν τα περισσότερα ανήλικα τέκνα. 

∆. Θέσεις της κατηγορίας ∆.Ε. για τις οποίες απαιτείται ορισµένη εµπειρία: 

α. Προηγούνται οι υποψήφιοι µε το µεγαλύτερο χρόνο εµπειρίας µετρούµενο σε 

εξάµηνα. Χρόνος µικρότερος του εξαµήνου δεν λαµβάνεται υπ' όψη. 

β. Σε περίπτωση ίσου χρόνου εµπειρίας προηγούνται όσοι έχουν τα περισσότερα ανήλικα 

τέκνα και επί ίσου αριθµού ανηλίκων τέκνων, αυτός που έχει το µεγαλύτερο βαθµό στο 

βασικό τίτλο σπουδών. 

Ε. Θέσεις της κατηγορίας Υ.Ε. για τις οποίες δεν απαιτείται εµπειρία: Η σειρά 

προτεραιότητας µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται ως εξής: 

α. Προηγούνται όσοι έχουν ανήλικα τέκνα, προτασσόµενου αυτού που έχει τα 

περισσότερα. Μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τον ίδιο αριθµό ανηλίκων τέκνων 

προηγείται ο µεγαλύτερος στην ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία γέννησης. Το κριτήριο 

του αριθµού των τέκνων λαµβάνεται υπ' όψη για έναν µόνο από τους γονείς. 

β. Ακολουθούν οι νέοι ηλικίας ως τριάντα (30) ετών, προτασσόµενου του µεγαλυτέρου 

στην ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία γέννησης. Μεταξύ των υποψηφίων, των οποίων 

συµπίπτει η ηµεροµηνία γέννησης, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο, µε βάση το 

έτος κτήσεως, απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

γ. Έπονται οι υποψήφιοι ηλικίας άνω των τριάντα (30) ετών, προτασσόµενων των 

νεότερων µε βάση την ηµεροµηνία γέννησης. Εάν η ηµεροµηνία γέννησης συµπίπτει, 

προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο, µε βάση το έτος κτήσεως, απολυτήριο τίτλο 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

ΣΤ. Θέσεις της κατηγορίας Υ.Ε. για τις οποίες απαιτείται ορισµένη εµπειρία: 

α. Προηγούνται οι υποψήφιοι µε το µεγαλύτερο χρόνο εµπειρίας µετρούµενο σε εξάµηνα 

Χρόνος µικρότερος του εξαµήνου δεν λαµβάνεται υπ' όψη. 

β. Σε περίπτωση ίσου χρόνου εµπειρίας, εφαρµόζονται περαιτέρω τα κριτήρια της 

ανωτέρω περίπτωσης Ε. 

γ. Ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα που, κατά την ηµεροµηνία της τελευταίας χρονολογικά 

ανάρτησης ή δηµοσίευσης της προκήρυξης, δεν έχουν συµπληρώσει το 18° έτος της 

ηλικίας της µε βάση την πραγµατική ηµεροµηνία γέννησης. 

δ. Για την κατανοµή των υποψηφίων στις οµάδες ηλικιών που προβλέπονται στην 

περίπτωση Ε της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, το όριο ηλικίας υπολογίζεται µε βάση την 

ηµεροµηνία της τελευταίας χρονολογικά ανάρτησης ή δηµοσίευσης της σχετικής 

προκήρυξης. 

ε. Η επιτροπή µπορεί να αποκλείει της διαδικασίας κατάταξης τους υποψήφιους που 

έχουν απολυθεί µε υπαιτιότητα τους από την επιχείρηση, για λόγους που σχετίζονται µε 

την εργατικότητα, το ήθος και την εν γένει συµπεριφορά τους. 

 

Άρθρο 7ο 
Απόδειξη γνώσεων και εµπειρίας 
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1. Για όποιους κλάδους ή ειδικότητες ως προσόν διορισµού απαιτείται ορισµένη γνώση ή 

εµπειρία, αυτή αποδεικνύεται: 

α) Είτε µε τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της 

παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. 

β) Είτε µε οµοίου περιεχοµένου βεβαίωση αρµοδίας ελληνικής ή αλλοδαπής δηµόσιας 

αρχής. 

γ) Είτε µε όµοια βεβαίωση νοµικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 και 

του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2527/1997. 

δ) Είτε µε όµοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. 

ε) Αν από την προσκοµιζόµενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει 

το είδος της παρασχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση εργοδότη και 

υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν. 1599/1986, σε συνδυασµό πάντοτε 

και µε το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης. 

Ειδικά η απαιτούµενη για οποιοδήποτε κλάδο κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή ∆.Ε. γνώση 

επεξεργασίας ελληνικών ή και ξενόγλωσσων κειµένων και πινάκων µε χρήση Η/Υ, εφόσον 

δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια της 

παραγράφου αυτής, διαπιστώνεται µετά από ειδική εξέταση, η διαδικασία της οποίας 

καθορίζεται µε την προκήρυξη. Από την ειδική αυτή εξέταση, εξαιρούνται οι υποψήφιοι 

εκείνοι, για τους οποίους η σχετική γνώση προκύπτει από τους τίτλους σπουδών τους. 

2. Εµπειρία που προκύπτει κατά τη διάρκεια στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται µόνο 

εφόσον η σχετική ειδικότητα έχει αποκτηθεί πριν από την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ 

στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική 

εµπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτηση της και µετά. 

Για όσες ειδικότητες απαιτείται κατά τις κείµενες διατάξεις άδεια άσκησης του 

αντίστοιχου επαγγέλµατος, απαγορεύεται η πρόσληψη χωρίς την άδεια αυτή. Το επίπεδο ή η 

τάξη της κατά περίπτωση άδειας, εφόσον δεν καθορίζεται µε τον Κανονισµό, ορίζεται µε την 

προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. Αν η άδεια άσκησης του αυτού επαγγέλµατος χορηγείται 

σε κατόχους διαφορετικών πτυχίων ή διπλωµάτων ή απολυτηρίων τίτλων της ηµεδαπής, τότε 

αυτά αποτελούν τυπικό προσόν διορισµού στον οικείο κλάδο ή ειδικότητα µε την 

προϋπόθεση όµως της ισοτιµίας των τίτλων αυτών. 

3. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται για την απόδειξη της εµπειρίας που 

αποκτήθηκε στην ίδια την επιχείρηση. 

 

Άρθρο 8ο 
Απόδειξη λοιπών ιδιοτήτων 

 
  Για την απόδειξη των ιδιοτήτων που διαµορφώνουν τη σειρά κατάταξης των 

υποψηφίων, εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2190/94, όπως ισχύουν κάθε 

φορά. 

 

 

Άρθρο 9ο 
Πίνακες κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων 

 
1. Οι πίνακες κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων δηµοσιεύονται στο κατάστηµα (έδρα) 

της Επιχείρησης και στο κατάστηµα του ∆ήµου και υπόκεινται στον αυτεπάγγελτο ή κατ' 

ένσταση έλεγχο του ΑΣΕΠ, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/97. 

Οι ενστάσεις των υποψηφίων ασκούνται µε τη διαδικασία που προβλέπουν οι 

διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2527/97. 

2. Όσοι περιλαµβάνονται στον πίνακα επιλογής προσλαµβάνονται µε πράξη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, µε την οποία ορίζεται και η προθεσµία µέσα στην οποία οι επιλεγέντες 

υποχρεούνται να αναλάβουν εργασία. Για το περιεχόµενο της απόφασης αυτής 

ενηµερώνονται εγγράφως οι ενδιαφερόµενοι. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει µε φροντίδα 
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των ενδιαφεροµένων να εκδοθεί ή να θεωρηθεί το βιβλιάριο υγείας, για όσες ειδικότητες 

απαιτείται. 

Υποψήφιος που δεν προσέρχεται εµπρόθεσµα να αναλάβει εργασία, θεωρείται ότι δε 

δέχεται την πρόσληψη του. Στην περίπτωση αυτή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί είτε να 

προσλάβει τον αµέσως επόµενο στον πίνακα κατάταξης είτε να προκηρύξει εκ νέου τη θέση. 

Με την απόφαση της παρ. 2 µπορεί να ορίζεται συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 

ισχύος του πίνακα κατάταξης. 

Αν οι θέσεις που προκηρύχθηκαν µείνουν για οποιοδήποτε λόγο κενές κατά το 

διάστηµα αυτό, καταλαµβάνονται από τους υποψηφίους µε τη σειρά που είναι γραµµένοι 

στον πίνακα κατάταξης. 

 

Άρθρο 10ο 
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού 

 
1. Με απόφαση του ∆.Σ. είναι δυνατόν να προσλαµβάνεται έκτακτο προσωπικό στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Περίπτωση κένωσης θέσεων, µέχρι την πλήρωσή τους 

• Περίπτωση κάλυψης εποχιακών ή έκτακτων αναγκών για την εκτέλεση 

συγκεκριµένων έργων ή εργασιών 

Η επιλογή γίνεται σύµφωνα µε τους Ν. 2190/94, 2527/95 και 3051/2002. 

Οι αποδοχές του έκτακτου προσωπικού καθορίζονται µε βάση την επιχειρησιακή συλλογική 

σύµβαση των εργαζοµένων.  

Ο χρόνος διάρκειας των συµβάσεων του έκτακτου προσωπικού καθορίζεται µε απόφαση του 

∆.Σ. Οι συµβάσεις εργασίας λήγουν µε την πάροδο του προκαθορισµένου χρόνου εργασίας.  

Ειδικότερα: 

Η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για την κάλυψη 

εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών γίνεται βάσει των διατάξεων του 

άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύουν κάθε φορά (άρθρο 20 παρ. 15β Ν. 2738/99). 

Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού η επιχείρηση εκδίδει σχετική ανακοίνωση, η οποία 

κοινοποιείται στο ΑΣΕΠ. Ανακοίνωση που αφορά πρόσληψη προσωπικού µε διάρκεια 

απασχόλησης µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών, εγκρίνεται ή τροποποιείται από το 

ΑΣΕΠ µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την παρέλευση σ' αυτό του αντίστοιχου 

σχεδίου. Εάν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του ΑΣΕΠ 

(άρθρο 21 παρ. 8 Ν. 2190/94, άρθρο 20 παρ. 12δ Ν. 2738/99). 

Μετά την κοινοποίηση της ανακοίνωσης στο ΑΣΕΠ, όσον αφορά στην ανακοίνωση για 

πρόσληψη προσωπικού µε διάρκεια απασχόλησης µικρότερη των τεσσάρων (4) µηνών, ή 

µετά την έγκριση ή τροποποίηση της ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ ή την πάροδο της ως άνω 

προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών, καθώς και όσον αφορά στην ανακοίνωση για πρόσληψη 

προσωπικού µε διάρκεια απασχόλησης µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών, η ανακοίνωση 

αναρτάται στο κατάστηµα της οικείας επιχείρησης και στο κατάστηµα του ∆ήµου. Για κάθε 

ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον ενεργούντα την ανάρτηση και 

έναν ακόµη υπάλληλο της επιχείρησης ή του ∆ήµου. Περίληψη της ανακοίνωσης 

δηµοσιεύεται σε δυο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες της 

έδρας του νοµού, εφόσον εκδίδονται. Στην περίληψη αναφέρονται υποχρεωτικώς τα στοιχεία 

της παραγράφου 8 και τα όρια ηλικίας της παρ. 6 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως 

ισχύουν (άρθρο 20 παρ. 12δ Ν. 2738/99). 

Εφόσον αναφέρεται ρητά στη σχετική ανακοίνωση, οι πίνακες κατάταξης του άρθρου 21 του 

Ν. 2190/94, πλην του προσωπικού της παρ. 3 του άρθρου αυτού, µπορεί να ισχύουν επί διετία 

ή τριετία από την κατάρτιση τους, κατά τη διάρκεια της οποίας το εκάστοτε αναγκαίο 

προσωπικό προσλαµβάνεται µε τη σειρά που περιλαµβάνεται σ' αυτούς (άρθρο 20 παρ. 13β 

Ν. 2738/99). 

Η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διαρκείας µεγαλύτερης 

του έτους καθώς και η πλήρωση οργανικών θέσεων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, εφόσον τέτοιες θέσεις προβλέπονται στον εσωτερικό 
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κανονισµό υπηρεσιών της επιχείρησης, γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του 

Ν. 2190/94 και όχι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόµου αυτού (άρθρο 20 παρ. 

10 Ν. 2738/99). 

2. Για την πρόσληψη προσωπικού που δεν εµπίπτει στη διαδικασία του ΑΣΕΠ σύµφωνα µε 

την ισχύουσα Νοµοθεσία, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

• Η προκήρυξη των θέσεων δηµοσιεύεται σε δύο τοπικές εφηµερίδες του Νοµού 

• Οι υποψήφιοι υποβάλλουν µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών από την ηµεροµηνία της 

τελευταίας δηµοσίευσης Αίτηση συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 

• Με απόφαση του ∆.Σ. καθορίζονται: 

- Το περιεχόµενο της προκήρυξης των θέσεων, ο τύπος της Αίτησης και τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι 

- Το προσωπικό της Επιχείρησης που θα είναι αρµόδιο για την χορήγηση, 

παραλαβή και ταξινόµηση των Αιτήσεων  

- Η µέθοδος στάθµισης και αξιολόγησης των απαραίτητων και προεραιτικών 

προσόντων των υποψηφίων 

 

Άρθρο 11ο 
Πρόσληψη ειδικού επιστηµονικού προσωπικού 

 
  1. Η πρόσληψη ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου 

χρόνου γίνεται ύστερα από αξιολόγηση των υποψηφίων από την αρµόδια προς τούτο 

Επιτροπή της Επιχείρησης, η οποία κρίνει την καταλληλότητα τους και ελέγχει τα τυπικά και 

ουσιαστικά τους προσόντα. 

Η Επιτροπή καθορίζει µε αιτιολογηµένη απόφασή της τη σειρά κατάταξης των 

υποψηφίων µε βάση τους τίτλους σπουδών, αρχικούς και µεταπτυχιακούς, τη βαθµολογία 

των τίτλων αυτών, τη γνώση ξένων γλωσσών, την τυχόν εµπειρία, τις επιστηµονικές εργασίες 

ή άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων και την εντοπιότητα. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του παρόντος Κανονισµού 

καθώς και η 50/1997 απόφαση της Ολοµέλειας του ΑΣΕΠ. 

2.  Με απόφαση του ∆.Σ. µε σκοπό την εκτέλεση µελετών, ή εξειδικευµένη εργασία 

επίβλεψης – σχεδιασµού – προγραµµατισµού και οργάνωσης της Επιχείρησης, είναι δυνατόν 

να προσλαµβάνονται Σύµβουλοι (π.χ. Νοµικός, Λογιστής, Τεχνικός Μηχανοργάνωσης) µε 

σύµβαση έργου.  Στη σύµβαση ανάθεσης θα καθορίζονται ο χρόνος εκτέλεσης, το ακριβές 

αντικείµενο του έργου και το ύψος της αµοιβής.  Η επιλογή των Συµβούλων ενεργείται από 

τον Πρόεδρο ύστερα από απόφαση του ∆.Σ., τηρουµένων των σχετικών διατάξεων της 

Νοµοθεσίας.   

 

 

Άρθρο 12ο 
Προσωπικό µερικής απασχόλησης 

 

Για την πρόσληψη προσωπικού που η οποία κατά την παρ. 15 του άρθρου 2 του Ν. 

2639/98 εξαιρείται των διατάξεων του Ν. 2190/94, εκδίδεται προκήρυξη, η οποία αναρτάται 

στο κατάστηµα της επιχείρησης και δηµοσιεύεται σε δυο ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες 

εφηµερίδες της Αττικής. Η προκήρυξη αποστέλλεται, πριν δηµοσιευθεί, στο ΑΣΕΠ, το οποίο 

οφείλει να την ελέγξει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, 

τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του ΑΣΕΠ. 

Η Επιτροπή καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων µε βάση την 

εντοπιότητα, τα τυπικά ή ουσιαστικά τους προσόντα, την εµπειρία, την έλλειψη απασχόλησης 

(ανεργία) και τη διάρκεια της, την τυχόν προγενέστερη απασχόληση στην επιχείρηση και την 

οικογενειακή τους κατάσταση. 

Το προσωπικό του παρόντος άρθρου προσλαµβάνεται για την αντιµετώπιση 

εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών µε σύµβαση εργασίας εξάµηνης το πολύ διάρκειας και για 

απασχόληση που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες ηµερησίως. 
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Η σύµβαση λήγει αυτοδίκαια µε την πάροδο του συµφωνηθέντος χρόνου, χωρίς να 

απαιτείται καµία διατύπωση. 

Ανανέωση της σύµβασης ή µετατροπή της σε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου 

απαγορεύεται. 

 

Άρθρο 13ο 
Συµβάσεις έργων 

 
  Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση έργου απαιτείται: 

Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης στην οποία πρέπει να 

αιτιολογείται η αναγκαιότητα της κατάρτισης της σύµβασης, ο αριθµός των προσώπων που 

θα απασχοληθούν, το συγκεκριµένο έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστηµα που 

απαιτείται για την ολική ή τµηµατική παράδοση του έργου, το ποσό της αµοιβής τους, ο 

τόπος εκτέλεσης του έργου, τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του αναδόχου. 

Αντίγραφο του προϋπολογισµού της επιχείρησης στον οποίο να φαίνεται ο Κ.Α. που 

έχει εγγραφεί πίστωση για την αντιµετώπιση της δαπάνης µισθοδοσίας του παραπάνω 

προσωπικού και ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία έγκρισης του από το διοικητικό συµβούλιο της 

επιχείρησης. 

Βεβαίωση από το Α.Σ.Ε.Π. ότι πρόκειται για γνήσιες συµβάσεις µίσθωσης έργου και 

ότι δεν υποκρύπτουν εξαρτηµένη σχέση εργασίας. 

 

Άρθρο 14ο 
Επιτροπή προσλήψεων 

 
Η διαδικασία πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού της επιχείρησης, όπως 

περιγράφεται στα προηγούµενα άρθρα, ανατίθεται σε πενταµελή Eπιτροπή συγκροτούµενη 

µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και αποτελούµενη από τον Πρόεδρο του ∆.Σ., 

εκπρόσωπο εργαζοµένων και τρία µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Οι αρµοδιότητες της επιτροπής επιλογής προσωπικού είναι:  

α. Παραλαµβάνει τις αιτήσεις των υποψηφίων,  

β. Ελέγχει τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, σύµφωνα µε την  προκήρυξη 

γ. Με αιτιολογηµένη απόφαση της απορρίπτει τις αιτήσεις των υποψηφίων, οι οποίοι δεν 

πληρούν τα τυπικά προσόντα. 

δ. Αποφασίζει για τον τρόπο βαθµολόγησης των υποψηφίων, το βαθµό βαρύτητας των 

κριτηρίων επιλογής και τη µέθοδο στάθµισης τους. 

Ως κριτήρια επιλογής των υποψηφίων θεωρούνται τα βασικά (απαραίτητα) και τα 

πρόσθετα ειδικά τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τον κανονισµό και την προκήρυξη 

καθώς και τα ουσιαστικά προσόντα που καθορίστηκαν µε απόφαση της επιτροπής. 

Για την τελική βαθµολόγηση των υποψηφίων λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός αξιολόγησης 

των τυπικών προσόντων και ο βαθµός αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων ορίστηκαν 

από την επιτροπή. 

Μετά το τέλος των προσωπικών συνεντεύξεων των ενδιαφεροµένων βαθµολογούνται 

από την επιτροπή οι υποψήφιοι και καταρτίζεται πίνακας στον οποίο φαίνεται η σειρά 

επιτυχίας κάθε υποψήφιου. Η επιλογή γίνεται µε βάση τον πίνακα αυτό και τη σειρά 

προτεραιότητας των υποψηφίων. Ο αριθµός των προσλαµβανοµένων δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει τον αριθµό των θέσεων για τις οποίες έγινε η προκήρυξη. Η πρόσληψη του 

προσωπικού αυτού ελέγχεται από το ΑΣΕΠ αυτεπάγγελτα ή κατ' ένσταση υποψήφιων. Ο 

έλεγχος αναφέρεται στην τήρηση των διατάξεων του κανονισµού ή των αρχών της 

δηµοσιότητας, της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας και της αξιοκρατίας. 

 

Άρθρο 15ο 
Κατάρτιση της σύµβασης εργασίας 
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 1. Το προσωπικό προσλαµβάνεται µε ατοµική σύµβαση εργασίας, που περιέχει τους 

από κοινού συµφωνηθέντες όρους εργασίας. Η συναφθείσα εργασιακή σχέση ρυθµίζεται: 

• Από τους ειδικούς όρους της ατοµικής συµβάσεως 

• Από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού 

• Από τις διατάξεις της ισχύουσας εκάστοτε Εργατικής Νοµοθεσίας, και 

• Από τις περί συµβάσεως µισθώσεως εργασίας διατάξεις των άρθρων 648 έως 680 του 

Αστικού Κώδικα. 

Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα που προσκοµίζουν οι εργαζόµενοι φυλάσσονται στον 

ατοµικό φάκελο µισθωτού, στον οποίο συγκεντρώνονται και όλα τα λοιπά στοιχεία που τον 

αφορούν. 

Οι προσλαµβανόµενοι µισθωτοί υποχρεούνται κατά την αρχική πρόσληψη τους ή εάν 

τους το ζητήσει η επιχείρηση και µεταγενέστερα, να συµπληρώνουν ιδιοχείρως υπεύθυνη 

δήλωση περί της εν γένει προσωπικής, οικογενειακής καταστάσεως τους, των σπουδών τους 

και των τυπικών γενικά προσόντων τους. Οποιαδήποτε ανακριβής δήλωση στοιχείων συνιστά 

πειθαρχικό παράπτωµα, συνεπαγόµενο εκτός από την πειθαρχική ποινή και όλες τις εκ του 

νόµου συνέπειες για την απόκρυψη της αλήθειας (π.χ. η επιχείρηση στηριχθείσα στην 

υποβληθείσα δήλωση του τον προσέλαβε ή προέβη σε άλλη παροχή προς αυτόν κ.λπ.). Ο 

µισθωτός υποχρεούται να τηρεί πάντοτε ενήµερη την επιχείρηση για την ακριβή διεύθυνση 

της κατοικίας του, δηλώνοντας αµέσως και εγγράφως τη νέα διεύθυνση. 

Ο µισθωτός υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στην επιχείρηση κάθε µεταβολή 

επερχόµενη στην προσωπική, οικογενειακή κ.λπ. κατάσταση του. 

Οι συµβάσεις εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου, τις οποίες συνάπτει η επιχείρηση, 

καταρτίζονται εγγράφως. Έγγραφος τύπος απαιτείται και για κάθε τυχόν τροποποίηση ή 

συµπλήρωση της σύµβασης. 

Κάθε σύµβαση εργασίας περιλαµβάνει οπωσδήποτε τα ακόλουθα στοιχεία: 

i. Τα στοιχεία ταυτότητας των συµβαλλοµένων  

ii. Τον τόπο παροχής της εργασίας και την έδρα της επιχείρησης  

iii. Τη θέση ή την ειδικότητα του εργαζόµενου, την κατηγορία της απασχόλησης του 

καθώς και το αντικείµενο της εργασίας του 

iv. Την ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασης ή της σχέσης εργασίας και τη διάρκεια 

αυτής, αν καταρτίζεται για ορισµένο χρόνο 

v. Τη διάρκεια της άδειας µε αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόµενος, καθώς και τον 

τρόπο και χρόνο χορήγησης της 

vi. Το ύψος της αποζηµίωσης που οφείλεται και τις προθεσµίες που πρέπει να τηρούν 

εργοδότης και εργαζόµενος, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, σε περίπτωση 

λύσεως της συµβάσεως ή της σχέσης εργασίας µε καταγγελία 

vii. Τις πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόµενος και την περιοδικότητα 

καταβολής τους 

viii. Τη διάρκεια της κανονικής ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας απασχόλησης του 

εργαζόµενου 

ix. Αναφορά της συλλογικής ρύθµισης που έχει εφαρµογή και καθορίζει τους 

ελάχιστους όρους αµοιβής και εργασίας του εργαζόµενου 

Για τα στοιχεία των περιπτώσεων ε, στ, ζ και η µπορεί να γίνεται απλή παραποµπή στις 

διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. 

2. Η Επιχείρηση δικαιούται να ζητήσει από κάθε νεοπροσλαµβανόµενο, να προσκοµίσει, 

µέσα σε ορισµένη προθεσµία, όλα τα από τον νόµο και τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Επιχειρήσεις καθοριζόµενα πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα πρόσληψης 

όπως: 

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

µεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωµα νοείται εκείνο που χορηγείται µε αντίστοιχο 

ξεχωριστό τίτλο, µετά λήψη πτυχίου ή διπλώµατος ΑΕΙ/ΤΕΙ. 
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• Θεωρηµένο αντίγραφο τίτλου - πτυχίου ξένης γλώσσας, ή µεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού διπλώµατος. Ως µεταπτυχιακού ή διδακτορικό δίπλωµα νοείται εκείνο που 

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

 ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

• Θεωρη µένο φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Ταυτότητας. 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου. 

• Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες. 

• Πιστοποιητικά της οικογενειακής του κατάστασης, όπως ληξιαρχική πράξη 

Γάµου, Γέννηση Τέκνων, ∆ικαστική απόφαση επιµέλειας, ∆ιαζευκτήριο κλπ. 

 

Άρθρο 16ο 
Ανάθεση καθηκόντων 

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

γενικά και ειδικά προσόντα των εργαζοµένων, από τους υπευθύνους των τµηµάτων, ή 

απευθείας από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Άρθρο 17ο 
Γνωστοποίηση των όρων της σύµβασης 

 
Μέσα σε δύο µήνες το αργότερο από την έναρξη της απασχόλησης παραδίδεται επί 

αποδείξει στον εργαζόµενο η σύµβαση του προηγούµενου άρθρου, προκειµένου να 

ενηµερωθεί εγγράφως για τα ουσιώδη στοιχεία της εργασιακής του σχέσης. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει καταρτισθεί έγγραφη σύµβαση εργασίας, η 

ενηµέρωση των εργαζοµένων γίνεται µε έγγραφο κατά τον τρόπο που ορίζει το Π.∆. 156/94. 

 

Άρθρο 18ο 
Βιβλιάρια υγείας 

 
Εάν το προσωπικό που θα προσληφθεί εµπίπτει στις διατάξεις της Υγειονοµικής 

∆ιάταξης 8405/29-10-1992 ή άλλες διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, που επιβάλλουν την 

έκδοση ή τη θεώρηση βιβλιαρίου υγείας, απαγορεύεται η απασχόληση και η κατάρτιση της 

σύµβασης εργασίας χωρίς το βιβλιάριο αυτό. 

Σύµβαση εργασίας που συνάπτεται κατά παράβαση της ανωτέρω απαγόρευσης, είναι 

άκυρη. 

  

Άρθρο 19ο 
Μητρώο εργαζοµένων 

 
Για κάθε εργαζόµενο τηρείται στην επιχείρηση ατοµικός φάκελος, ο οποίος 

περιλαµβάνει τα δικαιολογητικά που απαιτήθηκαν για την επιλογή και την πρόσληψη του 

(στοιχεία ταυτότητας, τυπικά προσόντα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.λπ.) την 

ατοµική σύµβαση εργασίας, τις τυχόν πειθαρχικές αποφάσεις και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 

επηρεάζει τη µισθολογική του κατάσταση, η τυχόν µεταβολή του οποίου πρέπει να 

γνωστοποιείται αµέσως στην επιχείρηση. 

Οι εργαζόµενοι έχουν οποτεδήποτε το δικαίωµα να λαµβάνουν γνώση των στοιχείων 

του ατοµικού τους φακέλου. 
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Άρθρο 20ο 
Τοποθέτηση - Μεταβολές 

Οι προσληφθέντες τοποθετούνται από το ∆ιευθυντή ή τον  Πρόεδρο στο Τµήµα της 

επιχείρησης για το οποίο προορίζονται. Ο Υπεύθυνος του Τµήµατος προσδιορίζει τα 

ειδικότερα καθήκοντα κάθε εργαζόµενου, ανάλογα µε την ειδικότητα του. 

Ο εργαζόµενος θα εκτελεί οποιαδήποτε άλλη εργασία του ανατίθεται από την επιχείρηση, 

εφόσον:  

α) Οι υπηρεσιακές ανάγκες το απαιτούν και έχει ληφθεί σχετική απόφαση του ∆.Σ. 

κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Υπεύθυνου Τµήµατος, ή του ∆ιευθυντή ή του 

Προέδρου.  Η περίπτωση αυτή, δε συνιστά βλαπτική µεταβολή των όρων της 

σύµβασης εργασίας,  

β) δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2527/97, και  

γ) συναινεί. 

 

Άρθρο 21ο 
Λύση της σύµβασης εργασίας 

 
Η σύµβαση εργασίας των εργαζοµένων στην επιχείρηση λύεται για τους παρακάτω 

ενδεικτικούς και όχι περιοριστικούς λόγους:  

i. Με το θάνατο του εργαζόµενου 

ii. Με καταγγελία της σύµβασης εργασίας εκ µέρους του 

εργαζόµενου 

iii. Με καταγγελία της σύµβαση εργασίας εκ µέρους της 

επιχείρησης 

iv. Με την συµπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης που ο 

νόµος ορίζει αυτοδικαίως 

v. Ειδικότερα στην περίπτωση που ο εργαζόµενος απουσιάζει 

αδικαιολογήτως ή αυθαίρετα, είτε µεµονωµένα είτε κατ' επανάληψη από την εργασία 

του, εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και των σχετικών 

νόµων αυτές περί καταγγελίας της σύµβασης εργασίας 

vi. 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. 

 

 

Άρθρο 22ο 
Προαγωγές 

 
1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου προαγωγή 

θεωρείται: 

i. Η µετακίνηση Υπεύθυνων Τµήµατος στη θέση του ∆ιευθυντή ή 

εργαζόµενου σε θέση Υπεύθυνου Τµήµατος. 

ii. Η ανάθεση καθηκόντων που αντιστοιχούν σε ειδικότητα ανώτερης, ως 

προς το τυπικό προσόν, κατηγορίας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του 

άρθρου 1 του Ν. 2527/97. 

Οι προαγωγές αποφασίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε βάση αιτιολογηµένη 

εισήγηση του ∆ιευθυντή ή του Προέδρου. 

Οι προαγόµενοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που απαιτεί ο Κανονισµός για τη θέση 

στην οποία προάγονται. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η προαγωγή και χωρίς τα προσόντα 

αυτά, εάν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κρίνει ότι ο εργαζόµενος διαθέτει τις ικανότητες, την 

επαγγελµατική επάρκεια και τα ουσιαστικά προσόντα για την κατάληψη της θέσης. Η 

εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τη θέση του ∆ιευθυντή. 
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Άρθρο 23ο 
Χρονικά όρια εργασίας – Εργασία εκ περιτροπής 

 
1. Η διάρκεια της εργασίας γι' αυτούς που ασχολούνται ορίζεται σε 8 ώρες ανα ηµέρα, 

5νθήµερη ανά εβδοµάδα και 40 ώρες ανά εβδοµάδα. Οι υπερωρίες επιτρέπονται µόνο µετά 

από έγκριση του Προέδρου και σύµφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. 

Στον περιορισµό του κανονικού ωραρίου δεν υπόκεινται πρόσωπα που κατέχουν διευθυντική 

θέση. Η επιχείρηση όµως, δεν έχει δικαίωµα να υπερβαίνει το ανώτατο όριο εργασίας, που 

καθορίζεται από τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας ή των ανάλογων 

συλλογικών συµβάσεων.  

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

εργαζόµενούς της, κατά την πρόσληψη ή µεταγενέστερα, εργασία εκ περιτροπής.  Η 

συµφωνία πρέπει να γίνει εγγράφως, αλλιώς 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.λπ.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής 

Νοµοθεσίας. 

 

Άρθρο 24ο 
Υπερωρίες 

 
Εργασία υπερωριακή επιτρέπεται, σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία, 

στις ακόλουθες περιπτώσεις και σε σχέση µε τη φύση των εργασιών της επιχείρησης: 

i. Επείγουσα φύση εργασιών παροδικού χαρακτήρα ή εξαιρετικά 

επείγουσας ανάγκης εργασίας για την εξυπηρέτηση του κοινού 

ii. Προπαρασκευαστικές ή συµπληρωµατικές εργασίες, που από τη φύση 

τους εκτελούνται πέρα από το χρονικό όριο ηµερήσιας εργασίας που έχει καθοριστεί 

iii. Σε περίπτωση αναπλήρωσης ωρών που χάθηκαν, λόγω αιτιών 

ανωτέρας βίας ή εκτάκτων τοπικών συνθηκών 

Το επιτρεπόµενο όριο υπερωριακής απασχόλησης, οι προϋποθέσεις και η αµοιβή, 

καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νοµοθεσία. 

 

 

Άρθρο 25ο 
Προσέλευση του προσωπικού - έναρξη και λήξη εργασίας 

 
Η είσοδος του προσωπικού στο χώρο εργασίας γίνεται, τουλάχιστον, 5 λεπτά, πριν 

την καθορισµένη ώρα έναρξης της εργασίας. 

Ο εργαζόµενος οφείλει να σφραγίζει το δελτίο παρουσίας του στο ειδικό ωρολόγιο. 

Το ίδιο πρέπει να κάνει και κατά την έξοδο του. 

Κάθε αποφυγή δήλωσης εισόδου ή εξόδου συνεπάγεται αυτοδίκαια την περικοπή του 

ηµεροµισθίου. 

Απαγορεύεται ρητά στον καθένα, να σφραγίζει κάρτα συναδέλφων του. 

Όλοι ανεξαιρέτως οι υπάλληλοι είναι υποχρεωµένοι να σφραγίζουν το δελτίο 

παρουσίας τους στο ειδικό ωρολόγιο, εκτός από τον ∆ιευθυντή της επιχείρησης. 

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση προσέλευσης συνεπάγεται ποινές, όπως παρακάτω 

αναφέρονται. 

Ειδικότερα στην περίπτωση που ο εργαζόµενος απουσιάζει αδικαιολογήτως ή 

αυθαίρετα, είτε µεµονωµένα είτε κατ' επανάληψη από την εργασία του εφαρµόζονται οι 

οικείες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και των σχετικών νόµων, αυτές περί καταγγελίας 

της σύµβασης εργασίας.  
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Την ευθύνη τήρησης των ωραρίων έχουν οι επιστάτες, οι οποίοι εξέρχονται µετά την 

αποχώρηση των εργαζόµενων και σπεύδουν αµέσως στον τόπο εργασίας τους χωρίς καµία 

χρονοτριβή. 

 

Άρθρο 26ο 
Αποµάκρυνση εκ της εργασίας 

 
Απαγορεύεται η αποµάκρυνση του προσωπικού, για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη 

διάρκεια της εργασίας του. Σε περίπτωση ατοµικής ανάγκης, η αποµάκρυνση είναι δυνατή εφ' 

όσον τη δηλώσει ο εργαζόµενος, στον αρµόδιο υπεύθυνο. 

Αποµάκρυνση για εκτέλεση υπηρεσίας επιτρέπεται µόνο, κατόπιν εντολής του 

αρµόδιου προϊσταµένου. 

Απαγορεύεται, η κατά τη διάρκεια της εργασίας, αποχώρηση των εργαζοµένων, 

χωρίς γραπτή άδεια του διευθυντή. Στη συνέχεια, οι αποχωρήσαντες υποχρεούνται να 

επανέλθουν την καθορισµένη ώρα επανόδου και να ειδοποιηθεί ο διευθυντής τους. Στο 

γραφείο προσωπικού, τηρείται βιβλίο των παραπάνω αδειών. 

 

Άρθρο 27ο    
∆ιαθεσιµότητα 

 
Η επιχείρηση σύµφωνα µε την κείµενη εργατική νοµοθεσία µπορεί, σε περίπτωση 

περιορισµού της οικονοµικής της δραστηριότητας, αντί της καταγγελίας της σύµβασης, να 

θέσει το προσωπικό της σε διαθεσιµότητα, η οποία δεν µπορεί να υπερβεί, συνολικά, τους 

τρεις µήνες για κάθε χρόνο, µετά από απόφαση του ∆.Σ., το οποίο θα πρέπει να λαµβάνει υπ' 

όψη του ότι ο αποκλεισµός δεν θα ισχύει κάθε χρόνο για τα ίδια άτοµα. Όσον αφορά στις 

αποδοχές κατά το χρόνο της διαθεσιµότητας, την ανάκληση, την άδεια και την προσµέτρηση 

του χρόνου διαθεσιµότητας, ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. 

 

 

Άρθρο 28ο 
Κίνηση οχηµάτων 

 
1. Απαγορεύεται η χρήση των αυτοκινήτων της επιχείρησης 

για προσωπικούς λόγους. 

2. Στο γραφείο κίνησης τηρείται βιβλίο κίνησης των αυτοκινήτων. 

3. Η χρήση του αυτοκινήτου της επιχείρησης γίνεται µόνο κατά 

τη διάρκεια του θεσµοθετηµένου ωραρίου εργασίας και σε καµία 

περίπτωση πέρα από αυτό, εκτός και αν υπάρχει ιδιαίτερος υπηρεσιακός λόγος και µόνο 

κατόπιν αδείας του ∆ιευθυντή. 

 

Άρθρο 29ο 
Άδειες εργαζοµένων 

 
Με τις προϋποθέσεις της εργατικής νοµοθεσίας χορηγείται κάθε χρόνο κανονική 

άδεια στους εργαζόµενους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα, να καθορίζει ενιαίο 

χρόνο χορήγησης αδειών σε όλους τους εργαζόµενους ή σε οµάδες εργαζοµένων, κατά 

τµήµατα, της επιχείρησης. Σε περίπτωση υπέρβασης της διάρκειας της άδειας που 

χορηγήθηκε, ο εργαζόµενος θεωρείται ότι απουσιάζει αδικαιολόγητα, οπότε ισχύουν οι 

σχετικές διατάξεις που προβλέπονται από τον κανονισµό αυτό. Η χορήγηση άδειας χωρίς 

αποδοχές, είναι δυνατή, µόνο µετά από γραπτή και αιτιολογηµένη αίτηση του εργαζόµενου 

και έγκριση από την επιχείρηση, κατά την απόλυτη κρίση της. Η χορήγηση εκπαιδευτικών 

αδειών ρυθµίζεται µε ειδική πολιτική, που θεσπίζει η επιχείρηση, στην προσπάθεια της να 
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συµβάλλει στην επιµόρφωση των εργαζοµένων. Η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και οι 

όροι µε τους οποίους γίνεται, προϋποθέτει κοινή συναίνεση επιχείρησης και εργαζόµενου. 

 

Άρθρο 30ο 
Αργίες 

 
Αργίες είναι οι κατά το νόµο υποχρεωτικές, δηλαδή : η 25η Μαρτίου, η δεύτερη µέρα 

του Πάσχα, η 1η Μαΐου, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, η 25η ∆εκεµβρίου. Επιπλέον, 

η επιχείρηση ορίζει ως αργίες τις παρακάτω εορτές : 

Μεγάλη Παρασκευή, Καθαρά ∆ευτέρα, 26η ∆εκεµβρίου, την 1η του Νέου Έτους, 

και η 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνια). 

Σε ειδικές περιπτώσεις γίνεται να δοθεί έκτακτη αργία σε όλο ή µέρος του 

προσωπικού µε απόφαση του ∆ιευθυντή ή του Προέδρου του ∆.Σ. 

 

 

Άρθρο 31ο 
Ειδικές άδειες 

 
Στους εργαζόµενους χορηγούνται ειδικές άδειες µε αποδοχές, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και στις παρακάτω περιπτώσεις: 

Γάµος: 5 εργάσιµες µέρες µε αποδοχές. 

Θάνατος συγγενούς πρώτου και δεύτερου βαθµού: 2 εργάσιµες µέρες µε αποδοχές. 

Τοκετός συζύγου:  2 εργάσιµες µέρες µε αποδοχές 

Σπουδαστική άδεια: 30 ηµερών. Οι αποδοχές αυτές και των τριάντα (30) ηµερών 

πρόσθετης άδειας θα καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.∆. 

Γονική άδεια: η διάρκεια της µπορεί να φθάσει τον 1 µήνα για κάθε γονέα και δίνεται 

από τον εργοδότη χωρίς αποδοχές. 

Σχολική άδεια: 4 εργάσιµες ηµέρες µε αποδοχές, όπως προβλέπει η εργατική 

νοµοθεσία. 

Συνδικαλιστική άδεια: όπως αυτή προβλέπεται από την εργατική νοµοθεσία. 

Άδεια εγκυµοσύνης – λοχείας: όπως προβλέπεται από την εργατική νοµοθεσία. 

Ο αριθµός των εργάσιµων ηµερών άδειας που προαναφέρεται, για κάθε µία από τις 

παραπάνω περιπτώσεις, χορηγείται µε την επίκληση, την προσκόµιση και τον έλεγχο 

στοιχείων που αποδεικνύουν το εκάστοτε περιστατικό. Παράταση των παραπάνω 

καθορισµένων εργάσιµων ηµερών αδείας, είναι δυνατή, µόνο κάτω από ειδικές συνθήκες που 

κρίνονται από την επιχείρηση µε απόφαση του ∆ιευθυντή ή του Προέδρου, η οποία και 

καθορίζει τη διάρκεια της παράτασης. 

 

Άρθρο 32ο 
Ασθένειες 

 
Κάθε εργαζόµενος που εµποδίζεται να προσέλθει στην εργασία του, λόγω ασθενείας 

οφείλει να ειδοποιήσει την επιχείρηση για την αδυναµία του να εργασθεί. Στη συνέχεια, 

πρέπει να προσκοµίσει βεβαιωτικό έγγραφο για την ασθένειά του, από τον γιατρό του φορέα 

που είναι ασφαλισµένος εντός 2 ηµερών από την πάροδο της ασθένειας. Η περίπτωση κατά 

την οποία ο εργαζόµενος παραλείψει να αναγγείλει την απουσία ή αποχή από την εργασία 

του λόγω ασθενείας, συγχρόνως δε, δεν προσκοµίσει επί µακρόν τα απαιτούµενα βεβαιωτικά 

έγγραφα αυτής στη διοίκηση της επιχείρησης, µπορεί να αποτελέσει σπουδαίο λόγο για 

καταγγελία της σύµβασης εργασίας από µέρους της Επιχείρησης, χωρίς υποχρέωση 

καταβολής αποζηµίωσης, εφαρµοζόµενων των οικείων διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας 

και του παρόντος. 

 

Άρθρο 33ο 
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Αποδοχές λόγω ασθενείας 

 
Ο εργαζόµενος που εµποδίζεται να εργασθεί λόγω ασθενείας, εάν δεν έχει 

συµπληρώσει 10 µέρες στην επιχείρηση από την πρόσληψη του, δε δικαιούται µισθό. Εάν 

έχει συµπληρώσει το δεκαήµερο, αλλά όχι έτος, δικαιούται το ήµισυ του µισθού 

(ηµεροµίσθια 25), για εργατοτεχνίτες 13 ηµεροµίσθια. 

Μετά τη συµπλήρωση ενός έτους, δικαιούται µισθό ενός µηνός, 26 ηµεροµίσθια για 

εργατοτεχνίτες. Η επιχείρηση έχει το δικαίωµα, να εκπέσει από το ποσό των ανωτέρων 

αποδοχών, κάθε ποσό που ωφελείται ο εργαζόµενος, σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία. 

Για τις τρεις πρώτες µέρες ασθενείας του εργαζόµενου, η επιχείρηση υποχρεούται να 

καταβάλλει σ' αυτόν, το ήµισυ των ηµεροµισθίων. Από την τέταρτη µέρα, αναλαµβάνει την 

επιδότηση του εργαζοµένου το Ι.Κ.Α., η δε επιχείρηση καταβάλλει τη διαφορά µεταξύ του 

ηµεροµισθίου και της ηµερήσιας επιδότησης του Ι.Κ.Α. 

 

 

Άρθρο 34ο 
Μετακίνηση εκτός έδρας 

 
Κάθε µετακίνηση εργαζόµενου, εκτός του µόνιµου τόπου απασχόλησης του, για την 

εκτέλεση υπηρεσίας, γίνεται µετά από απόφαση της ∆ιεύθυνσης της επιχείρησης ή και του 

προέδρου. 

Για κάθε µετακίνηση, ορίζεται ηµερήσια αποζηµίωση του εργαζόµενου, καλύπτοντας 

δε και τα έξοδα κίνησης και διαµονής του. 

 

Άρθρο 35ο 
Στράτευση 

 
1. Εργαζόµενοι, που ανήκουν στο µόνιµο προσωπικό, όταν καλούνται στις τάξεις του 

στρατού προς εκπλήρωση θητείας ή λόγω επιστράτευσης ή για άλλο λόγο, διατηρούν τη 

σχέση εργασίας τους µε την επιχείρηση και επανέρχονται αυτοδίκαια στην εργασία τους 

µετά την απόλυση τους από το στρατό, εφ' όσον έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 6 

µήνες εργασίας στην επιχείρηση. 

2. Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, λογίζεται σαν χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας 

από την επιχείρηση, όπως ο νόµος ορίζει για τη στράτευση. 

3. Οι αποδοχές ή το επίδοµα στράτευσης καταβάλλεται από τους ασφαλιστικούς 

οργανισµούς, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη σχετική νοµοθεσία. 

4. Εργαζόµενοι που δεν παρουσιάζονται, αδικαιολόγητα, για ανάληψη εργασίας στην 

επιχείρηση, εντός 30 ηµερών από την απόλυση τους από τον στρατό, θεωρούνται ως 

µονοµερώς καταγγείλαντες τη σύµβαση εργασίας. 

 

 Άρθρο 36ο  
Ηµέρες και ώρες ακροάσεως τον προσωπικού 

 
Απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της εργασίας, η ατοµική ή συλλογική παρουσίαση 

των εργαζοµένων στη διεύθυνση για ατοµικούς λόγους πλην σοβαρών προσωπικών λόγων. 

Οι ώρες και ηµέρες ακροάσεως του προσωπικού ορίζονται από τη διεύθυνση. 

Ακρόαση του προσωπικού όλων των βαθµίδων από το ∆.Σ. γίνεται κατόπιν 

εγκρίσεως του ∆ιευθυντή, µετά από έγγραφη αίτηση, όπου αναφέρεται και ο λόγος για τον 

οποίο ζητείται η ακρόαση. 

 

Άρθρο 37ο 
Τακτικές αποδοχές 
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Τα µισθολογικά κλιµάκια και οι αποδοχές του προσωπικού καθορίζονται µε βάση 

την Σ.Σ.Ε. Η κατανοµή του προσωπικού στα προβλεπόµενα από τις Σ.Σ.Ε Ιδιωτικού ∆ικαίου 

θα γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ. ανάλογα µε τη βαθµίδα εκπαίδευσης και την προϋπηρεσία 

του προσωπικού, εφόσον δεν αντιβαίνει στην εργατική Νοµοθεσία. Στους εργαζόµενους 

καταβάλλονται τακτικές αποδοχές, τουλάχιστον ίσες µε τον προβλεπόµενο µηνιαίο µισθό. Η 

καταβολή των αποδοχών γίνεται σε τόπο, χρόνο και µε τρόπο που ορίζεται από την 

Επιχείρηση, µε βάση τη σύµβαση που έχει υπογραφεί µε τον εργαζόµενο και σύµφωνα µε την 

ισχύουσα εργατική Νοµοθεσία. 

 

Άρθρο 38ο 
Έκτακτες αποδοχές 

 
Σε εργαζόµενο που αναλαµβάνει προσωρινά πρόσθετα καθήκοντα, µπορεί η 

επιχείρηση, µε απόφαση του ∆.Σ. να καταβάλλει έκτακτες αποδοχές, σε ύψος εύλογο και 

ανάλογο µε την πρόσθετη εργασία του και σύµφωνα µε διαδικασία, που η ίδια καθορίζει. 

 

Άρθρο 39ο 
Τόπος εργασίας 

 
Τόπος εργασίας είναι ο τόπος που έχει την έδρα της η Επιχείρηση, καθώς επίσης και 

τα υποκαταστήµατά της.   Ο εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να παρέχει την εργασία του, σε 

οποιοδήποτε τόπο παρέχει τις υπηρεσίες της η Επιχείρηση, κατά την κρίση της και κατ' 

επέκταση όπως προσδιορίζεται στην ατοµική σύµβαση εργασίας του κάθε εργαζόµενου, µε 

τους περιορισµούς των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

 

Άρθρο 40ο 
Υποχρεώσεις προσωπικού 

 
Κάθε εργαζόµενος υποχρεώνεται: 

• Να προσέρχεται στην εργασία του στην καθορισµένη ώρα. 

• Να συµµορφώνεται πρόθυµα στις εντολές της διεύθυνσης της επιχείρησης και τις 

οδηγίες των προϊσταµένων του και να συµπεριφέρεται ευπρεπώς προς αυτούς, καθώς 

και στους συναδέλφους του. 

• Να συντελεί στη διατήρηση της γενικής καθαριότητας του εργασιακού και 

κοινόχρηστου χώρου. 

• Να χρησιµοποιεί, ανάλογα µε το είδος της εργασίας του τα καθορισµένα µέσα 

υγιεινής και προφύλαξης (µάσκες, γάντια, κ.λπ.). 

• Να έχει την ευθύνη και να φροντίζει για τη συντήρηση και την καλή λειτουργία των 

εργαλείων ή µηχανηµάτων που µεταχειρίζεται, και να αναφέρει στον προϊστάµενο 

του κάθε βλάβη που παρουσιάζεται. 

• Οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να προξενούν βλάβες ή φθορές σε έπιπλα, εργαλεία, 

µηχανήµατα, υλικά, κ.λπ. Να φροντίζουν µε την προσήκουσα επιµέλεια και προσοχή 

ούτως ώστε να µην προξενήσουν βλάβες, σε περίπτωση δε βλαβών στα ανωτέρω κι 

αν αυτές οφείλονται σε αποδεδειγµένη υπαιτιότητα του εργαζοµένου, οποιουδήποτε 

βαθµού ή δόλου τότε υπόκειται στις διατάξεις της νοµοθεσίας. 

• Να εκτελούν, εφ' όσον απαιτείται και εφ' όσον συναινούν, οποιαδήποτε άλλη εργασία 

πέρα από αυτή που συνήθως εκτελούν, αν οι ανάγκες της επιχείρησης το απαιτούν, 

και εφόσον η  εργασία αυτή δεν επιφέρει βλαπτική µεταβολή των όρων της 

σύµβασης του εργαζόµενου, να εκπαιδεύεται δε σε κάθε νέα εργασία που καθορίζει η 

επιχείρηση 

• Να τηρούν εχεµύθεια για κάθε εµπιστευτική πληροφορία προσωπικού ή 

επαγγελµατικού χαρακτήρα που υπέπεσε στην αντιληψή τους, λόγω της θέσης τους 

και του επαγγέλµατος τους. 

ΑΔΑ: 4Α5ΝΩΗΓ-Ξ55



 24 

• Να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού και τις αποφάσεις 

της διοίκησης. 

• Να εξυπηρετούν τους ενδιαφερόµενους πολίτες.   

 

Άρθρο 41ο 
Υποχρεώσεις της επιχείρησης 

 
• Να τηρεί όλες τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας και τους όρους 

αυτού του κανονισµού. 

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

• Να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού. 

• Να φροντίζει, να εξασφαλίζει µέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, στους 

εργαζόµενους, την παροχή επαγγελµατικών γνώσεων καθώς και τις απαραίτητες 

δυνατότητες, που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν τις ικανότητες και την 

αποδοτικότητα τους, τόσο για το καλό της επιχείρησης όσο και για την 

επαγγελµατική τους εξέλιξη και την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. 

• Να φροντίζει να πληροφορεί τακτικά τους εργαζόµενους για θέµατα προσωπικού και 

γενικότερα για θέµατα της επιχείρησης, εφ' όσον το θεωρεί απαραίτητο. 

 

Άρθρο 42ο 
∆ικαιώµατα των εργαζοµένων 

 

 

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

κείµενης νοµοθεσίας, των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, των ∆ιαιτητικών Αποφάσεων, 

του Κανονισµού αυτού, της ατοµικής σύµβασης εργασίας µε την Επιχείρηση, καθώς επίσης 

και από αποφάσεις που πήρε µονοµερώς η επιχείρηση και γνωστοποίησε στους 

εργαζόµενους, εφ' όσον αυτές, δε βρίσκονται σε αντίθεση µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Ειδικότερα: 

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

υποβάλλουν, οφείλουν να απευθύνονται στον άµεσα προϊστάµενο τους ο οποίος έχει 

και την ευθύνη χειρισµού του θέµατος. 

• Στην περίπτωση που το κρίνει σκόπιµο ο ως άνω άµεσα προϊστάµενος, έχει βάσει του 

Κανονισµού το δικαίωµα να συνεργαστεί µε τον Γενικό ∆ιευθυντή προς επίλυση του 

υποβληθέντος αιτήµατος ή παραπόνου. 

• Κάθε εργαζόµενος δικαιούται να παρουσιαστεί στον Γενικό ∆ιευθυντή και να 

αναφέρει οποιοδήποτε παράπονο ή προσωπικό του ζήτηµα, εφόσον όµως έχει 

προηγουµένως ακολουθήσει την ιεραρχική δοµή της Επιχείρησης και τις 

προβλεπόµενες, κατά το άρθρο 35 του παρόντος, ηµέρες και ώρες ακροάσεως. 

• Κάθε εργαζόµενος δικαιούται, µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα από την υποβολή 

του σχετικού αιτήµατος του, και όχι µεγαλύτερο των δέκα πέντε (15) ηµερών, να 

ενηµερώνεται από τη ∆ιοίκηση σε θέµατα που τον αφορούν προσωπικά. 

• Η κοινοποίηση των ανακοινώσεων εκείνων της Επιχείρησης, που αφορούν το 

προσωπικό αυτής και είναι δηµοσιοποιήσιµες αναρτώνται στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Επιχείρησης. 
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Άρθρο 43ο 
∆ικαιώµατα της Επιχείρησης 

 
Η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα της ρύθµισης των σχέσεών της µε τους 

εργαζόµενους, εφόρον η ρύθµιση αυτή δεν αντιτίθεται προς τις διατάξεις του 

παρόντος Κανονισµού, της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας και τυχόν συµφωνίες 

που έχει συνάψει η Επιχείρηση µε τους εργαζόµενους.   

Το δικαίωµα αυτό περιλαµβάνει, ενδεικτικά: 

• Τον καθορισµό του αριθµού του προσωπικού που απασχολεί η Επιχείρηση 

• Τον καθορισµό του αντικειµένου εργασίας 

• Τη διενέργεια προσλήψεων για την πλήρωση θέσεων του προσωπικού 

• Την προαγωγή, τη µετάθεση και τη διακοπή της σχέσεως εργασίας 

• Την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων και τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών για 

την καλύτερη λειτουργία της Επιχείρησης 

• Την εκπαίδευση του προσωπικού προς όφελος της Επιχείρησης και αυτών των ιδίων 

 

Τα δικαιώµατα αυτά ανήκουν αποκλειστικά στην Επιχείρηση που τα ασκεί χωρίς 

διακρίσεις έναντι οποιουδήποτε προσώπου και τηρώντας τις διατάξεις της κείµενης 

Νοµοθεσίας.    

 

 

Άρθρο 44ο 
Ενέργειες που δεν επιτρέπονται 

 
Για την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης, το προσωπικό οφείλει να µην 

προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες: 

1. ∆εν επιτρέπεται εκ µέρους του προσωπικού, η άσκοπη κατανάλωση του 

χρόνου, η εκτέλεση ατοµικής ή ξένης προς την επιχείρηση εργασίας, εντός του 

εργάσιµου χρόνου. 

2. ∆εν επιτρέπεται η είσοδος κατά τις εργάσιµες ώρες, χωρίς την άδεια της 

∆ιεύθυνσης, συγγενών και φίλων στο χώρο της εργασίας. 

3. ∆εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση τηλεφώνων της επιχείρησης για ιδιωτικές 

συνδιαλέξεις. Σε ειδικές περιπτώσεις, επιτρέπεται µε άδεια του προϊσταµένου. 

4. ∆εν επιτρέπεται η άρνηση εργασίας για τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί, η 

παραβίαση του ωραρίου – όπως αυτό παρακατω προσδιορίζεται ειδικότερα – η 

εγκατάλειψη θέσεως (εκτός εννοείται σπουδαίου λόγου). 

5. ∆εν επιτρέπεται η λαθραία εξαγωγή κάθε προϊόντος, υλικού αντικειµένου, 

εργαλείου και γενικά περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

6. ∆εν επιτρέπεται η άµεση ή έµµεση λήψη οποιουδήποτε ανταλλάγµατος, µε 

αφορµή εκτέλεση εργασίας από τρίτους, που έχουν ή επιδιώκουν οποιαδήποτε σχέση µε 

την επιχείρηση. 

 

Άρθρο 45ο 
Πειθαρχία - παραπτώµατα – ποινές 

 
Οι πράξεις, ενέργειες ή παραλείψεις που αναφέρθηκαν στα παραπάνω άρθρα, αποτελούν 

πειθαρχικά παραπτώµατα. Γι' αυτά, επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές: 

• προφορική παρατήρηση 

• έγγραφη παρατήρηση 

• έγγραφη επίπληξη 

• πρόστιµο, µέχρι του ποσοστού του 50% επί του ηµεροµισθίου 

• πρόστιµο ενός ηµεροµισθίου 
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• υποχρεωτική αποχή από την εργασία (προσωρινή απόλυση), µέχρι 30 µέρες για κάθε 

ηµερολογιακό έτος συνολικά, κατ' ανώτατο όριο. 

• Οριστική απόλυση 

Οι ποινές προφορική παρατήρηση, έγγραφη παρατήρηση και έγγραφη επίπληξη σε ένα 

χρόνο παραγράφονται και παραµένουν µόνο στο βιβλίων ποινών. 

Οι ποινές των προστίµων και η υποχρεωτική αποχή, σε τρία χρόνια παραγράφονται και 

παραµένουν µόνο στο βιβλίο ποινών. 

Το δικαίωµα της επιχείρησης για καταγγελία των συµβάσεων εργασίας των 

εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας, είναι 

ανεξάρτητο από τις διατάξεις που προβλέπονται από τον κανονισµό αυτό. Τα πειθαρχικά 

παραπτώµατα, εκτός της οριστικής απόλυσης, της υποχρεωτικής αποχής και του προστίµου, 

παραγράφονται, ένα χρόνο από την ηµέρα που περιήλθαν σε γνώση της επιχείρησης ή τη 

διάπραξη τους. 

 

 

Άρθρο 46ο 
Πειθαρχική δικαιοδοσία 

 
Οι ποινές της προφορικής ή έγγραφης παρατήρησης και έγγραφης επίπληξης 

επιβάλλονται από τη ∆ιεύθυνση ή τον Πρόεδρο, µε την υποχρέωση της κοινοποίησης και στο 

∆.Σ. ή από το πρωτοβάθµιο πειθαρχικό συµβούλιο. 

Η ποινή των προστίµων και της οριστικής απόλυσης καθώς και της υποχρεωτικής 

αποχής (προσωρινή απόλυση) επιβάλλεται από πειθαρχικό συµβούλιο: 

Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο: 

Αποτελείται από δύο µέλη του διοικητικού συµβουλίου, τον διευθυντή της 

επιχείρησης εφόσον υπάρχει καθώς και εκπρόσωπο των οι εργαζόµενων. Προεδρεύει το ένα 

µέλος του ∆.Σ. 

∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο: 
Συγκροτείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφ' όσον πρόκειται να 

εκδικαστεί έφεση εργαζοµένου, που τιµωρήθηκε µε  τις πειθαρχικές ποινές προστίµων, 

υποχρεωτικής αποχής η οριστικής απόλυσης. Αποτελείται από τρία µέλη του διοικητικού 

συµβουλίου, τον ∆ιευθυντή της Επιχείρησης εφόσον υπάρχει, τον πρόεδρο του ∆.Σ. που 

προεδρεύει και δύο εκπροσώπους των εργαζοµένων.  

 

 

Άρθρο 47ο 
Πειθαρχική διαδικασία 

 
Η επιβολή της ποινής της παρατήρησης ή επίπληξης επιβάλλεται κατόπιν 

προφορικής απολογίας, αυτού που υπέπεσε σε παράπτωµα. 

Οι υπόλοιπες ποινές επιβάλλονται µετά από έγγραφη πρόσκληση του εργαζόµενου 

για έγγραφη απολογία του. Ο εγκαλούµενος πρέπει να υποβάλλει την απολογία του σε τρεις 

εργάσιµες ηµέρες. 

Η απόφαση για την πειθαρχική ποινή είναι έγγραφη και υποχρεωτικά επαρκώς 

αιτιολογηµένη και επιδίδεται στον εργαζόµενο µέσα σε τρεις ηµέρες. 

Ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα για έφεση στο ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, 

για οποιαδήποτε ποινή, µέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της απόφασης του 

πρωτοβάθµιου πειθαρχικού συµβουλίου. 

Η έφεση αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής. 

 

Άρθρο 48ο 
Σύγκληση και λειτουργία πρωτοβάθµιου και δευτεροβάθµιου πειθαρχικού 

συµβουλίου 
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Το 1° Πειθαρχικό Συµβούλιο συγκαλείται εγγράφως από τον Πρόεδρό του. Οι 

αποφάσεις του 1ου Πειθαρχικού Συµβουλίου δύνανται να ισχύουν και πλειοψηφικά σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει συµφωνία µεταξύ των µελών του. 

Το 2° Πειθαρχικό Συµβούλιο συγκαλείται εγγράφως από τον πρόεδρο του ∆.Σ. και 

πρόεδρο του 2ου Πειθαρχικού Συµβουλίου για να εξετάσει εφέσεις των εργαζοµένων για 

αποφάσεις του 1ου Πειθαρχικού Συµβουλίου. Οι αποφάσεις του 2ου Πειθαρχικού 

Συµβουλίου δύνανται να ισχύουν και πλειοψηφικά σε περίπτωση που δεν υπάρχει συµφωνία 

µεταξύ των µελών του. 

 

Άρθρο 49ο 
Βιβλία ποινών 

 
Η επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί βιβλίο που ορίζεται από το νόµο, στο οποίο 

αναγράφονται τα ονόµατα των µισθωτών, στους οποίους επεβλήθησαν, κατά τον κανονισµό, 

ποινές και το χρόνο που επεβλήθησαν. 

Οι ποινές που επιβάλλονται είναι οι παρακάτω: 

• προφορική παρατήρηση 

• έγγραφη παρατήρηση 

• έγγραφη επίπληξη 

• πρόστιµο, µέχρι του ποσοστού του 50% επί του ηµεροµισθίου 

• πρόστιµο ενός ηµεροµισθίου 

• υποχρεωτική αποχή από την εργασία (προσωρινή απόλυση), µέχρι 30 µέρες για κάθε 

ηµερολογιακό έτος συνολικά, κατ' ανώτατο όριο. 

• Οριστική απόλυση. 

 

Άρθρο 50ο 
Ποινολόγιο 

 
Οι παραβάσεις κατανέµονται στις παρακάτω κατηγορίες:  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 

1. Εγκατάλειψη θέσης - παραβίαση ωραρίου, όπως κάτωθι ορίζεται. 

2. Κίνηση οχηµάτων χωρίς τη ρητή συναίνεση της επιχείρησης. 

3. Παράλειψη αναγγελίας ασθένειας εκτός αν υπάρχει αποδεδειγµένη αδυναµία 

αναγγελίας. 

4. Ανάρµοστη συµπεριφορά. 

5. Μη προσήκουσα επιµέλεια στην συντήρηση του εξοπλισµού της επιχείρησης 

(εννοείται των µηχανηµάτων κ.λπ. που χειρίζονται). 

6. Η παρουσίαση της υποχρέωσης τους να διατηρούν τον χώρο εργασίας τους καθαρό, 

όπου φυσικά δεν υπάρχουν οι ανάλογες ειδικότητες εργαζοµένων. 

7. Μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού. 

Για τις παραπάνω παραβάσεις επιβάλλεται ποινή προφορικής ή έγγραφης παρατήρησης ή 

έγγραφης επίπληξης. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 
1. Υποτροπή εντός ενός έτους από την τέλεση του παραπτώµατος ή της 

κοινοποίησης της ποινής σε παράβαση της Κατηγορίας Α. 

2. Ανάρµοστη συµπεριφορά σε συνάδελφο, προϊστάµενο, πελάτη, συνεργάτη 

της επιχείρησης. 

3. Λαθραία εξαγωγή υλικού, και γενικά περιουσιακών στοιχείων. 

4. Άµεση ή έµµεση λήψη οποιουδήποτε ανταλλάγµατος από τρίτους. 
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5. ∆εν επιτρέπεται η άρνηση εργασίας για τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί, η 

παραβίαση του ωραρίου – όπως αυτό κάτωθι προσδιορίζεται ειδικότερα- η εγκατάλειψη 

θέσεως (εκτός εννοείται σπουδαίου λόγου). 

Για τις παραπάνω παραβάσεις επιβάλλεται ποινή προστίµου, της υποχρεωτικής αποχής 

από την εργασία ή της οριστικής απόλυσης και εφαρµόζονται αναλόγως για κάθε περίπτωση 

οι οικείες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.  

 

Άρθρο 51ο 
Μισθολογικό σύστηµα 

Η επιχείρηση ακολουθεί ένα ιδιαίτερο µισθολογικό σύστηµα, το οποίο συνοπτικά 

περιγράφεται ως εξής: 

Η αµοιβή κάθε εργαζόµενου είναι συνάρτηση των παρακάτω παραγόντων: 

1. Της σχετικής βαρύτητας της θέσης εργασίας που κατέχει ως προς τις 

υπόλοιπες θέσεις. 

2. Της εµπειρίας του σε ανάλογες δραστηριότητες κατά την περίοδο της 

πρόσληψης. 

3. Την αγορά εργασίας κατά την περίοδο της πρόσληψης. 

4. Των οικείων συλλογικών συµβάσεων που ισχύουν κάθε φορά. 

5. Της προσωπικής απόδοσης κατά τις προηγούµενες χρονικές περιόδους µε 

βάση συγκεκριµένο σύστηµα αξιολόγησης που θα εκτεθεί παρακάτω.  

Για κάθε ειδικότητα, ορίζεται ανώτατο όριο αµοιβής κάθε χρόνο, µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, αµέσως µετά την υπογραφή της Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης 

Εργασίας. Κατώτατο όριο ορίζεται αυτό, των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων. 

 

 

Άρθρο 52ο 
Σύστηµα αξιολόγησης προσωπικού Αξιολόγηση µε βαθµολόγηση κριτηρίων. 

 
Η Επιχείρηση είναι δυνατόν να εφαρµόσει σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης των 

εργαζοµένων, ατοµικά ή κατά τµήµατα και να αποφασίσει την επιβράβευσή τους (π.χ. µε 

απονοµή ειδικού επαίνου, µε χορήγηση Άδειας µε πλήρεις αποδοχές, χορήγηση εφάπαξ 

χρηµατικού δώρου, χορήγηση χρηµατικής αµοιβής-επιδόµατος παραγωγικότητας). Η 

αξιολόγηση γίνεται µε βαθµολόγηση κριτηρίων γενικής εφαρµογής, τα οποία συνοδεύονται 

από συντελεστές βαρύτητας που διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη θέση εργασίας. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι: 

• τακτικότητα προσέλευσης 

• τεχνική κατάρτιση  

• συνέπεια – επιµέλεια  

• προθυµία – πρωτοβουλία  

• επικοινωνία 

• πνεύµα συνεργασίας – συλλογικότητα  

• ταύτιση µε τους στόχους της επιχείρησης 

• ηγετική ικανότητα 

• αποδοτικότητα 

• κρίση – λήψη αποφάσεων   

Για κάθε κριτήριο υπάρχει διαφορετικός συντελεστής, σε σχέση µε τη θέση εργασίας του 

αξιολογούµενου, που ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ.  

Η εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης γίνεται τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη 

λήψη της σχετικής απόφασης του ∆.Σ. ξεκινά από τους ίδιους τους εργαζόµενους.  Ο κάθε 

εργαζόµενος βαθµολογεί τον εαυτό του και στη συνέχεια οι προϊστάµενοι του στην ιεραρχία 

της επιχείρησης. Η βαθµολόγηση γίνεται σε ατοµικά φύλλα αξιολόγησης, µετά το τέλος κάθε 

εξαµήνου.  
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Με βάση αυτά το ∆.Σ. καθορίζει τις αµοιβές των εργαζοµένων της επιχείρησης, αφού 

έχει υπογράψει σχετική Συλλογική Σύµβαση µε εκπροσώπους του Σωµατείου των 

εργαζοµένων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για το ύψος των µισθών και 

ηµεροµισθίων των εργαζοµένων, παίρνοντας υπ' όψιν του τις επιµέρους βαθµολογίες και τις 

πιθανές ποινές, που θα έχει ο κάθε εργαζόµενος. Η βαθµολόγηση των εργαζοµένων γίνεται 1 

φορά το χρόνο και καθορίζει τις αντίστοιχες αυξήσεις των εργαζόµενων στις αντίστοιχες 

χρονικές περιόδους. 

 

Άρθρο 53ο 
Πρόσθετες αµοιβές 

 
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, ποσοστό µέχρι 12% των καθαρών κερδών κάθε χρήσης µπορεί να κρατηθεί σε 

ιδιαίτερο λογαριασµό για την παροχή κινήτρων στους εργαζόµενους, µε τη µορφή πρόσθετων 

υλικών αµοιβών. 

∆ικαιούχοι των ανωτέρω αµοιβών είναι όλοι οι εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας 

αορίστου χρόνου, εφόσον:  

i. δεν έχουν τιµωρηθεί µε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή και  

ii. υπηρετούν κατά το χρόνο καταβολής των αµοιβών. 

Ο χρόνος καταβολής των αµοιβών είναι ίδιος για όλους τους δικαιούχους. Στους 

µισθωτούς µερικής απασχόλησης καταβάλλεται πρόσθετη αµοιβή ανάλογα µε το χρόνο της 

µειωµένης απασχόλησης τους. 

 

Άρθρο 54ο 
Ενηµέρωση – Πληροφόρηση 

 
Η αρχή της διαφάνειας των εργασιακών σχέσεων υλοποιείται από την επιχείρηση µε 

την τακτική και σφαιρική ενηµέρωση των εργαζοµένων, σχετικά µε την πορεία και τα 

προβλήµατα των εργαζοµένων και την πληροφόρηση των εργαζοµένων στην επιχείρηση. 

 

Άρθρο 55ο 
Συµµετοχή των εργαζοµένων 

 
Η επιχείρηση θεωρεί ότι η συµµετοχή των εργαζόµενων είναι βασική αρχή που: 

• Οδηγεί στον επαναπροσδιορισµό του εργαζοµένου σε σχέση µε την εργασία του και 

ανοίγει το δρόµο προς την άσκηση επιρροής του εργαζόµενου προς την απόφαση και 

• Παράλληλα, συµβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης. 

Η επιχείρηση υλοποιεί την αρχή της συµµετοχής, µε την εφαρµογή των σχετικών 

διατάξεων, µε την εισαγωγή διατάξεων και µε το θεσµό συλλογικής και ατοµικής συµµετοχής 

των εργαζόµενων. 

 

Άρθρο 56ο 
Εκπρόσωποι εργαζοµένων 

 
Στο ∆.Σ. της επιχείρησης µπορεί να συµµετέχει εκπρόσωπος των εργαζόµενων, αν αυτή 

απασχολεί πάνω από 20 άτοµα. 

 

Άρθρο 57ο 
Συλλογική συµµετοχή 

 
Η επιχείρηση µπορεί να συγκαλεί γενικές συνελεύσεις των εργαζόµενων, µε στόχο την 

πληρέστερη ενηµέρωση τους σε θέµατα τους, καθώς και σε γενικότερα θέµατα της 
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επιχείρησης, µε ανταλλαγή απόψεων πάνω σ' αυτά. Σε τέτοιες περιπτώσεις η συµµετοχή είναι 

υποχρεωτική. 

 

Άρθρο 58ο 
Κοινωνική πολιτική 

 
Η επιχείρηση αναπτύσσει στα πλαίσια των οικονοµικών και λειτουργικών της 

δυνατοτήτων κοινωνική πολιτική µε τους παρακάτω στόχους: 

Την ενίσχυση του πλέγµατος της κοινωνικής ασφάλειας των εργαζοµένων και των 

οικογενειών τους. Στο τοµέα αυτό επιδιώκεται η κάλυψη εκτάκτων ασφαλιστικών αναγκών 

µεµονωµένων εργαζοµένων ή µελών των οικογενειών τους καθώς και η κάλυψη πρόσθετων 

ασφαλιστικών αναγκών των εργαζοµένων και των οικογενειών τους. 

Την ενίσχυση κοινωνικών δραστηριοτήτων των εργαζοµένων και των οικογενειών 

τους. Στο τοµέα αυτό επιδιώκεται η ενθάρρυνση και ενίσχυση πολιτιστικών, επιµορφωτικών, 

αθλητικών και άλλων µορφών κοινωνικής δραστηριότητας που αναπτύσσονται από οµάδες 

εργαζοµένων, προάγουν τη συνεργασία µεταξύ τους και συµβάλλουν στην ανύψωση της 

ποιότητας της ζωής τους. 

Η επιχείρηση ιεραρχεί αυστηρά τις δραστηριότητες της στους τοµείς της κοινωνικής 

πολιτικής µε βάση τους διαθέσιµους υλικούς και ανθρώπινους πόρους της και το βάρος των 

διαφόρων αναγκών των εργαζοµένων. Σε καµία περίπτωση πόροι της κοινωνικής πολιτικής 

της Επιχείρησης δεν διατίθενται για δραστηριότητες άσχετες προς τους παραπάνω στόχους 

και χωρίς ιεράρχηση σύµφωνα µε τα παραπάνω κριτήρια, ούτε για άµεση ή έµµεση 

υποκατάσταση καθαρά χρηµατικών παροχών προς τους εργαζόµενους. 

 

 

Άρθρο 59ο 
΄Εναρξη ισχύος - Τροποποιήσεις 

 
i. Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού Προσωπικού αρχίζει µετά την ψήφισή του από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης (άρθρο 257 παρ.1, β Ν. 3463/2006) και την 

έγκρισή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

ii. Θα πρέπει να αναπροσαρµόζεται σε ελλείψεις και κενά όπως και σε αλλαγές της 

κείµενης εργατικής νοµοθεσίας. Κάθε αναπροσαρµογή/τροποποίηση γίνεται µε απόφαση 

του ∆.Σ. της Επιχείρησης, οπότε απαιτείται εκ νέου έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.   

iii. Αναθεώρηση του παρόντος Κανονισµού γίνεται µόνο εφ’ όσον το αποφασίσει το 

∆.Σ. ή µετά από προσβολή του από τους εργαζόµενους, κατά τις σχετικές διατάξεις του 

νόµου. 

iv. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζει ο παρών Κανονισµός εφαρµόζονται οι διατάξεις της 

ισχύουσας νοµοθεσίας. 

 

 

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως εγκρίνει σχετικά. 
 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις 
τους. 
 
Μίλησε ο κ. Β.Βαλασσάς, ο οποίος κατέκρινε τον Κανονισµό Προσωπικού και τις 
διατάξεις που προβλέπει για τους εργαζοµένους. 
 
Ο κ. Χαρ. Τοµπούλογλου είχε δηλώσει σε προηγούµενο θέµα της αποψινής 
συζήτησης ότι η παράταξή του θα καταψηφίσει όλες τις σηµερινές εισηγήσεις που 
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αφορούν θέµατα λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης δεδοµένου ότι δεν 
συµµετέχουν στο ∆.Σ. αυτής. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 
Στο σηµείο αυτό, δήλωσαν ότι δήλωσαν ότι τάσσονται κατά του θέµατος οι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Χ. Τοµπούλογλου, Ι.Τοµπούλογλου, Χ. Κοπελούσος, Σ. 
Κοσκολέτος και Β.Βαλασσάς, ενώ ψηφίζουν λευκό οι κ.κ. Α. Μάλλιος και Λ. 
Γεωργαµλής. 
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 
 

• Όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία, 
• Τις διατάξεις του άρθρου 65  παρ. 1  του Ν. 3852/2010 
• Τις διατάξεις του άρθρου 256 παρ. 1 περ. ζ,. του Ν. 3463/2006, 

• Την παρ. 1 του άρθρου 257 του Ν. 3463/2006 

και είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 
και 69 του Ν. 3852/2010 και έπειτα από διαλογική συζήτηση, 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(17  ΥΠΕΡ, 5 ΚΑΤΑ , 2 ΛΕΥΚΑ  9 ΑΠΟΝΤΕΣ)  
 
1. Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισµό Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, σύµφωνα µε την διαβιβασθείσα υπ΄αριθ. 
28/2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής, που επισυνάπτεται στην 
παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.  
 
2. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και 
στην Εφηµερίδα της Υπηρεσίας» στον ιστότοπο του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   192/ 2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

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

   

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτης 

Παπαλουκά Ευτυχία 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 

Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 

Βαλασσάς Βεργής 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
   
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ 

 
Συν: - Κανονισµός Προσωπικού Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή-Κοινοποίηση: 
- Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 
- ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών ∆ήµου 
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - 

ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
 

Εισαγωγή 

 
Οι σχέσεις εργασίας ανάµεσα στις Επιχειρήσεις (εργοδότες) και στους µισθωτούς 

που εργάζονται σ' αυτές, ρυθµίζονται από τους εργατικούς νόµους που εκάστοτε ισχύουν, και 

παράλληλα, από τους Κανονισµούς Προσωπικού, µε τους οποίους συµπληρώνονται τα 

υπάρχοντα κενά της νοµοθεσίας. Νοείται βέβαια ότι µε τους Κανονισµούς Προσωπικού 

ρυθµίζονται µόνο οι σχέσεις που διαµορφώνονται κατά την εκτέλεση της εργασίας και έχουν 

σκοπό να διατηρήσουν την εσωτερική τάξη και πειθαρχία στην επιχείρηση και ιδιαίτερα 

αποβλέπουν στο να ασκείται η πειθαρχική εξουσία του εργοδότη κατά τρόπο ενιαίο και 

οµοιόµορφο. Γενικά ο εσωτερικός Κανονισµός Προσωπικού είναι εκείνος που σε 

συγκεκριµένη επιχείρηση ρυθµίζει τις σχέσεις αυτής και των εργαζοµένων, καθώς επίσης τη 

θέση τους και εξέλιξη µέσα στην επιχείρηση, και τέλος συµπληρώνει τις ατοµικές συµβάσεις 

εργασίας που υπάρχουν µε τους µισθωτούς. 

Ειδικότερα: 

Περιεχόµενο Κανονισµού Προσωπικού: Περιέχει και ρυθµίζει τα εξής θέµατα: 

11. Τον τρόπο πρόσληψης του προσωπικού (υπαλληλικού, εργατοτεχνικού κ.λπ.), τα 

απαιτούµενα προσόντα, τη διαδικασία πρόσληψης. 

12. Τη λύση της σχέσης εργασίας του προσωπικού (απόλυση, συµπλήρωση ορίου 

ηλικίας, παραβάσεις κ.λπ.). 

13. Το χρόνο, τόπο και τρόπο παροχής της εργασίας από τους µισθωτούς. 

14. Τη βαθµολογική και µισθολογική κατάσταση του προσωπικού (προαγωγές, 

διαβάθµιση, κλιµάκωση κατά κλάδους κ.λπ.), αµοιβή, επιδόµατα κ.λπ. 

15. Τον τρόπο και χρόνο χορήγησης των αδειών (κανονικών, απουσίας, χωρίς αποδοχές, 

αναρρωτικές). 

16. Την περίθαλψη των µισθωτών σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήµατος, µητρότητας, 

κ.λπ. 

17. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα, τις ποινές και τη διαδικασία επιβολής αυτών. 

18. Τη µισθοδοσία του προσωπικού (µισθοί, επιδόµατα, αποζηµιώσεις, ηθικές - υλικές 

αµοιβές, τρόπο, χρόνο και τόπο πληρωµής κ.λπ.). 

19. Άλλα τυχόν θέµατα που ενδιαφέρουν χωριστά κάθε επιχείρηση. 

20. Το ανωτέρω περιεχόµενο του Κανονισµού επιβάλλεται, όπως είναι ευνόητο, να µην 

αντίκειται στις διατάξεις της κειµένης νοµοθεσίας (Νόµους, ∆ιατάγµατα, Υπουργ. 

Αποφάσεις κ.λπ.). 

 

 

Άρθρο 1o 
Σκοπός και βασικές αρχές 

 
Σκοπός του κανονισµού αυτού είναι η ρύθµιση των εργασιακών σχέσεων των 

απασχολουµένων από το ΝΠΙ∆ µε την επωνυµία «Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνoς», που στα επόµενα θα αποκαλείται εν συντοµία, «Επιχείρηση». 

Οι σχέσεις µεταξύ της Επιχείρησης και των συνεργατών της βασίζονται στις αρχές 

της αµοιβαίας εµπιστοσύνης, της καλής πίστης και της ειλικρινούς συνεργασίας. 

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 και η οµαλή, απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία της Επιχείρησης. 

Οι διατάξεις του κανονισµού αυτού συµπληρώνουν τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας 

και εφαρµόζονται µόνο εφ' όσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε την εργατική νοµοθεσία και τις 

επί µέρους συλλογικές συµβάσεις εργασίας, διαιτητικές και Υπουργικές αποφάσεις. 
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Άρθρο 2ο 
Υπαγόµενοι στον Κανονισµό 

 
3. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού υπάγεται όλο το 

προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρηση µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου, πλήρους ή µερικής απασχόλησης. 

4. ∆εν υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισµού: 

α.  Ο ∆ιευθυντής και τα τυχόν µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης, στα 

οποία καταβάλλεται αµοιβή κατά τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ και των σχετικών 

Υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων. 

β. Ο Νοµικός Σύµβουλος, οι ειδικοί/επιστηµονικοί Σύµβουλοι και οι εξωτερικοί 

συνεργάτες της Επιχείρησης.   

γ.  Οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. και των σχολών του Ο.Α.Ε.∆. ή άλλων σχολικών µονάδων 

που κάνουν στην επιχείρηση την πρακτική τους άσκηση ή συµµετέχουν σε 

επιδοτούµενα προγράµµατα κατάρτισης, οι οποίοι διέπονται από τις ειδικές γι' 

αυτούς διατάξεις. 

δ.  Το προσωπικό που απασχολείται µε σύµβαση µίσθωσης έργου του άρθρου 681 του 

Αστικού Κώδικα. 

ε.  Οι άνεργοι, που συµµετέχουν στα προβλεπόµενα από τους νόµους 1262/82, 1836/89 

και 2434/96 προγράµµατα επιχορήγησης εργοδοτών για τη δηµιουργία νέων θέσεων 

εργασίας καθώς και το προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών ή 

πρόσκαιρων αναγκών, που προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας ορισµένου 

χρόνου, διαρκείας µέχρι δυο (2) µηνών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του 

Ν. 2738/99. 

 

Άρθρο 3ο 
Σχέση εργασίας προσωπικού – επιχείρησης 

 
Το προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση συνδέεται µε αυτή, µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας (ορισµένου ή αορίστου χρόνου), πλήρους ή µερικής απασχόλησης, 

σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα στην εργατική Νοµοθεσία. 

Κατ' εξαίρεση, η επιχείρηση µπορεί να απασχολεί για ειδικές ανάγκες της, 

προσωπικό µε σύµβαση έργου. 

 

Άρθρο 4ο 
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 όπως αυτή ειδικότερα περιγράφεται και προσδιορίζεται στη σύµβαση κάθε 

εργαζόµενου-µισθωτού. 

 

Άρθρο 5ο 
Τρόποι πρόσληψης –Προσόντα 

 

III. ∆ιαδικασίες πρόσληψης 

 
5. Η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 

2190/1994, 2527/1997 και 3051/2002, όπως εκάστοτε ισχύουν.  

6. Ειδικότερα, η πρόσληψη του τακτικού διοικητικού προσωπικού (Ι.∆.Α.Χ) και του 

προσωπικού κατηγορίας ΥΕ, πλην του εργατοτεχνικού προσωπικού, γίνεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2190/94, όπως ισχύουν κάθε φορά, 
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σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2527/97. Η πρόσληψη του πάσης 

φύσεως έκτακτου προσωπικού µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου γίνεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

7. Το τακτικό µη διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, το 

ειδικό επιστηµονικό προσωπικό και το προσωπικό µερικής απασχόλησης που 

εξαιρείται των διατάξεων του Ν. 2190/94, προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

των επόµενων άρθρων και τους όρους του άρθρου 1 του Ν. 2527/97, του άρθρου 2 

παρ. 15 του Ν. 2639/98, των αποφάσεων της Ολοµέλειας του Ανώτατου Συµβουλίου 

Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και των εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΥΠΕΣΑΗ∆).  

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

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

καθορίζονται - µετά από τις υποδείξεις των Υπεύθυνων Τµηµάτων - από το Γενικό 

∆ιευθυντή και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θα είναι ανάλογα των αναγκών των 

∆ιοικητικών Ενοτήτων και θα περιλαµβάνονται στον Κανονισµό Υπηρεσιών για την 

κάλυψη συγκεκριµένης θέσης. 

 

IV. Προσόντα 

Γενικά τυπικά προσόντα 

Για να προσληφθεί εργαζόµενος στην Επιχείρηση πρέπει: 

• Να είναι Έλληνας/ίδα πολίτης ή 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 την υγεία και την αρτιµέλεια που πιστοποιείται από τις αρµόδιες υγειονοµικές 

επιτροπές που του/της επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης µε 

την επιφύλαξη των διατάξεων για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

• 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 να 

συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών 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/η 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. 

• 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) λόγω επιβολής της ποινής της οριστικής 
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παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε 

υπαιτιότητα του εργαζοµένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 

• 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. 

  Ειδικά Τυπικά Προσόντα 

• 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 ή ειδικότητα του προσωπικού που θα 

τη στελεχώσει. 

• 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 κλπ. ) θα πρέπει να 

αναφερθούν σαφώς. 

• Προσόντα ειδικού επιστηµονικού προσωπικού 

Εάν οι ανάγκες της Επιχείρησης το επιβάλλουν προβλέποvται θέσεις ειδικού 

επιστηµονικού προσωπικού, τα προσόvτα του οποίου θα καθορίζοvται στον Κανονισµό 

Εσωτερικών Υπηρεσιών. 

• Προσόντα των υπευθύνων των διοικητικών ενοτήτων 

Θα πρέπει µε σαψήνεια να καθορίζοvται τα προσόvτα του προσωπικού, που θα 

καταλάβει θέσεις ευθύνης. 

Τα ειδικά τυπικά προσόvτα θα πρέπει επίσης να διακριθούν σε απαραίτητα και 

προαιρετικά για την πρόσληψη προσόντα. 

• ∆ικαιολογητικά για την θεµελίωση των τυπικών προσόντων 

Στην προκήρυξη πρόσληψης θα πρέπει να αναφερθούν σαφώς 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. Π.χ.  

α) Γνώση επεξεργασίας Ελληνικών και Ξενόγλωσσων κειµένων και πινάκων σε Η/Υ, 

β) Άριστη ή πολύ καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας, κατά προτίµηση εκ των χωρών - 

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία καθορίζοvται κάθε φορά µε την προκήρυξη. 

 

 

Άρθρο 6ο 
Πρόσληψη τακτικού µη διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού 

 
1. Η πλήρωση των θέσεων του τακτικού µη διοικητικού και του εργατοτεχνικού προσωπικού 

γίνεται µε σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από τα κριτήρια της επόµενης 

παραγράφου. 
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Η προκήρυξη για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων, πριν από τη δηµοσίευση της, 

εγκρίνεται ή τροποποιείται από το ΑΣΕΠ µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την 

υποβολή του αντίστοιχου σχεδίου, το οποίο καταρτίζεται από την επιτροπή του άρθρου 

15 του παρόντος Κανονισµού. Εάν η προθεσµία των 10 ηµερών παρέλθει άπρακτη, 

τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του ΑΣΕΠ. 

Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της κυβέρνησης 

(Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και αναρτάται στο δηµοτικό κατάστηµα και στο 

κατάστηµα (έδρα) της επιχείρησης. Για την ανάρτηση υπογράφεται αποδεικτικό από δυο 

υπαλλήλους του Τµήµατος ∆ιοικητικών - Οικονοµικών Λειτουργιών της επιχείρησης. 

Περίληψη της προκήρυξης, η οποία θα περιέχει τον αριθµό κατά ειδικότητα του 

προσωπικού που θα προσληφθεί, τα απαιτούµενα γενικά και ειδικά προσόντα, την 

υπηρεσία παραλαβής των αιτήσεων και την προθεσµία µέσα στην οποία θα υποβληθούν 

οι αιτήσεις, δηµοσιεύεται σε ηµερήσιες πολιτικές εφηµερίδες των Αθηνών και σε µια 

τοπική εφηµερίδα του νοµού. 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι εικοσαήµερη (20ηµερη) και αρχίζει από την 

επόµενη της τελευταίας χρονολογικά ανάρτησης ή δηµοσίευσης. Με απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί σε επείγουσες περιπτώσεις η προθεσµία αυτή να 

περιορίζεται κατά πέντε (5) το πολύ ηµέρες. 

2. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται µε τα ακόλουθα κριτήρια: 

Α. Θέσεις των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. για τις οποίες δεν απαιτείται εµπειρία: 

α. Προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν διδακτορικό δίπλωµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής 

ή ισότιµο της αλλοδαπής στο ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητας της 

θέσης. Μεταξύ των εχόντων διδακτορικό δίπλωµα προτάσσεται αυτός που έχει και 

µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο ανωτέρω γνωστικό 

αντικείµενο και ακολουθεί ο υποψήφιος που έχει µεγαλύτερο βαθµό στο βασικό 

τίτλο σπουδών. 

β. Έπονται οι υποψήφιοι που έχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι. της 

ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο όµοιο τίτλο της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον 

φοίτησης, στο ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητας της θέσης. Μεταξύ 

των εχόντων µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει και 

δεύτερο µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετησίας τουλάχιστον φοίτησης στο ίδιο 

γνωστικό αντικείµενο και ακολουθεί ο υποψήφιος που έχει το µεγαλύτερο βαθµό 

τίτλου σπουδών. 

γ. Μετά τους ανωτέρω ακολουθούν οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του βαθµού 

του βασικού τίτλου σπουδών, προηγουµένου του υποψηφίου που έχει µεγαλύτερο 

βαθµό και αν τυχόν ο βαθµός συµπέσει, προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν τον 

αρχαιότερο, µε βάση το έτος κτήσεως, βασικό τίτλο σπουδών. Αν τυχόν συµπέσει και 

το έτος κτήσεως του βασικού τίτλου σπουδών, προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει τα 

περισσότερα ανήλικα τέκνα και µεταξύ αυτών που έχουν τον ίδιο αριθµό ανηλίκων 

τέκνων ο µεγαλύτερος σε ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία γέννησης. 

Προκειµένου περί διαζευγµένων ή συζύγων σε διάσταση, προηγείται, σε περίπτωση 

ύπαρξης ανήλικων τέκνων, αυτός που βαρύνεται βάσει δικαστικής αποφάσεως ή 

συµβολαιογραφικής πράξεως µε τη διατροφή των τέκνων, δηλαδή αυτός που έχει την 

επιµέλεια τους. Μεταξύ αυτών που συµπίπτει το έτος κτήσεως του βασικού τίτλου 

σπουδών και δεν έχουν ανήλικα τέκνα, προτάσσεται ο µεγαλύτερος στην ηλικία. 

Β. Θέσεις των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. για τις οποίες απαιτείται ορισµένη εµπειρία: 

α. Προηγούνται οι υποψήφιοι µε το µεγαλύτερο χρόνο εµπειρίας µετρούµενο σε 

εξάµηνα. Χρόνος µικρότερος του εξαµήνου δε λαµβάνεται υπ' όψη. 

β. Σε περίπτωση ίσου χρόνου εµπειρίας, λαµβάνονται περαιτέρω υπ' όψη τα κριτήρια της 

ανωτέρω περίπτωσης Α. 

Γ. Θέσεις της κατηγορίας ∆.Ε. για τις οποίες δεν απαιτείται εµπειρία: Οι υποψήφιοι 

κατατάσσονται µε τη σειρά του βαθµού του βασικού τίτλου σπουδών, προηγουµένου του 

υποψηφίου µε το µεγαλύτερο βαθµό, και αν ο βαθµός συµπέσει, προτάσσονται οι νεότεροι 

στην ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία γέννησης. Επί συνοµηλίκων προτάσσονται όσοι 

έχουν τα περισσότερα ανήλικα τέκνα. 
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∆. Θέσεις της κατηγορίας ∆.Ε. για τις οποίες απαιτείται ορισµένη εµπειρία: 

α. Προηγούνται οι υποψήφιοι µε το µεγαλύτερο χρόνο εµπειρίας µετρούµενο σε 

εξάµηνα. Χρόνος µικρότερος του εξαµήνου δεν λαµβάνεται υπ' όψη. 

β. Σε περίπτωση ίσου χρόνου εµπειρίας προηγούνται όσοι έχουν τα περισσότερα ανήλικα 

τέκνα και επί ίσου αριθµού ανηλίκων τέκνων, αυτός που έχει το µεγαλύτερο βαθµό στο 

βασικό τίτλο σπουδών. 

Ε. Θέσεις της κατηγορίας Υ.Ε. για τις οποίες δεν απαιτείται εµπειρία: Η σειρά 

προτεραιότητας µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται ως εξής: 

α. Προηγούνται όσοι έχουν ανήλικα τέκνα, προτασσόµενου αυτού που έχει τα 

περισσότερα. Μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τον ίδιο αριθµό ανηλίκων τέκνων 

προηγείται ο µεγαλύτερος στην ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία γέννησης. Το κριτήριο 

του αριθµού των τέκνων λαµβάνεται υπ' όψη για έναν µόνο από τους γονείς. 

β. Ακολουθούν οι νέοι ηλικίας ως τριάντα (30) ετών, προτασσόµενου του µεγαλυτέρου 

στην ηλικία µε βάση την ηµεροµηνία γέννησης. Μεταξύ των υποψηφίων, των οποίων 

συµπίπτει η ηµεροµηνία γέννησης, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο, µε βάση το 

έτος κτήσεως, απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

γ. Έπονται οι υποψήφιοι ηλικίας άνω των τριάντα (30) ετών, προτασσόµενων των 

νεότερων µε βάση την ηµεροµηνία γέννησης. Εάν η ηµεροµηνία γέννησης συµπίπτει, 

προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο, µε βάση το έτος κτήσεως, απολυτήριο τίτλο 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

ΣΤ. Θέσεις της κατηγορίας Υ.Ε. για τις οποίες απαιτείται ορισµένη εµπειρία: 

α. Προηγούνται οι υποψήφιοι µε το µεγαλύτερο χρόνο εµπειρίας µετρούµενο σε εξάµηνα 

Χρόνος µικρότερος του εξαµήνου δεν λαµβάνεται υπ' όψη. 

β. Σε περίπτωση ίσου χρόνου εµπειρίας, εφαρµόζονται περαιτέρω τα κριτήρια της 

ανωτέρω περίπτωσης Ε. 

γ. Ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα που, κατά την ηµεροµηνία της τελευταίας χρονολογικά 

ανάρτησης ή δηµοσίευσης της προκήρυξης, δεν έχουν συµπληρώσει το 18° έτος της 

ηλικίας της µε βάση την πραγµατική ηµεροµηνία γέννησης. 

δ. Για την κατανοµή των υποψηφίων στις οµάδες ηλικιών που προβλέπονται στην 

περίπτωση Ε της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, το όριο ηλικίας υπολογίζεται µε βάση την 

ηµεροµηνία της τελευταίας χρονολογικά ανάρτησης ή δηµοσίευσης της σχετικής 

προκήρυξης. 

ε. Η επιτροπή µπορεί να αποκλείει της διαδικασίας κατάταξης τους υποψήφιους που 

έχουν απολυθεί µε υπαιτιότητα τους από την επιχείρηση, για λόγους που σχετίζονται µε 

την εργατικότητα, το ήθος και την εν γένει συµπεριφορά τους. 

 

Άρθρο 7ο 
Απόδειξη γνώσεων και εµπειρίας 

 
1. Για όποιους κλάδους ή ειδικότητες ως προσόν διορισµού απαιτείται ορισµένη γνώση ή 

εµπειρία, αυτή αποδεικνύεται: 

α) Είτε µε τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της 

παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. 

β) Είτε µε οµοίου περιεχοµένου βεβαίωση αρµοδίας ελληνικής ή αλλοδαπής δηµόσιας 

αρχής. 

γ) Είτε µε όµοια βεβαίωση νοµικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 και 

του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2527/1997. 

δ) Είτε µε όµοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. 

ε) Αν από την προσκοµιζόµενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει 

το είδος της παρασχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση εργοδότη και 

υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν. 1599/1986, σε συνδυασµό πάντοτε 

και µε το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης. 

Ειδικά η απαιτούµενη για οποιοδήποτε κλάδο κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή ∆.Ε. γνώση 

επεξεργασίας ελληνικών ή και ξενόγλωσσων κειµένων και πινάκων µε χρήση Η/Υ, εφόσον 
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δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια της 

παραγράφου αυτής, διαπιστώνεται µετά από ειδική εξέταση, η διαδικασία της οποίας 

καθορίζεται µε την προκήρυξη. Από την ειδική αυτή εξέταση, εξαιρούνται οι υποψήφιοι 

εκείνοι, για τους οποίους η σχετική γνώση προκύπτει από τους τίτλους σπουδών τους. 

2. Εµπειρία που προκύπτει κατά τη διάρκεια στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται µόνο 

εφόσον η σχετική ειδικότητα έχει αποκτηθεί πριν από την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ 

στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική 

εµπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτηση της και µετά. 

Για όσες ειδικότητες απαιτείται κατά τις κείµενες διατάξεις άδεια άσκησης του 

αντίστοιχου επαγγέλµατος, απαγορεύεται η πρόσληψη χωρίς την άδεια αυτή. Το επίπεδο ή η 

τάξη της κατά περίπτωση άδειας, εφόσον δεν καθορίζεται µε τον Κανονισµό, ορίζεται µε την 

προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. Αν η άδεια άσκησης του αυτού επαγγέλµατος χορηγείται 

σε κατόχους διαφορετικών πτυχίων ή διπλωµάτων ή απολυτηρίων τίτλων της ηµεδαπής, τότε 

αυτά αποτελούν τυπικό προσόν διορισµού στον οικείο κλάδο ή ειδικότητα µε την 

προϋπόθεση όµως της ισοτιµίας των τίτλων αυτών. 

3. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται για την απόδειξη της εµπειρίας που 

αποκτήθηκε στην ίδια την επιχείρηση. 

 

Άρθρο 8ο 
Απόδειξη λοιπών ιδιοτήτων 

 
  Για την απόδειξη των ιδιοτήτων που διαµορφώνουν τη σειρά κατάταξης των 

υποψηφίων, εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 2190/94, όπως ισχύουν κάθε 

φορά. 

 

 

Άρθρο 9ο 
Πίνακες κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων 

 
1. Οι πίνακες κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων δηµοσιεύονται στο κατάστηµα (έδρα) 

της Επιχείρησης και στο κατάστηµα του ∆ήµου και υπόκεινται στον αυτεπάγγελτο ή κατ' 

ένσταση έλεγχο του ΑΣΕΠ, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/97. 

Οι ενστάσεις των υποψηφίων ασκούνται µε τη διαδικασία που προβλέπουν οι 

διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2527/97. 

2. Όσοι περιλαµβάνονται στον πίνακα επιλογής προσλαµβάνονται µε πράξη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, µε την οποία ορίζεται και η προθεσµία µέσα στην οποία οι επιλεγέντες 

υποχρεούνται να αναλάβουν εργασία. Για το περιεχόµενο της απόφασης αυτής 

ενηµερώνονται εγγράφως οι ενδιαφερόµενοι. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει µε φροντίδα 

των ενδιαφεροµένων να εκδοθεί ή να θεωρηθεί το βιβλιάριο υγείας, για όσες ειδικότητες 

απαιτείται. 

Υποψήφιος που δεν προσέρχεται εµπρόθεσµα να αναλάβει εργασία, θεωρείται ότι δε 

δέχεται την πρόσληψη του. Στην περίπτωση αυτή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί είτε να 

προσλάβει τον αµέσως επόµενο στον πίνακα κατάταξης είτε να προκηρύξει εκ νέου τη θέση. 

Με την απόφαση της παρ. 2 µπορεί να ορίζεται συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 

ισχύος του πίνακα κατάταξης. 

Αν οι θέσεις που προκηρύχθηκαν µείνουν για οποιοδήποτε λόγο κενές κατά το 

διάστηµα αυτό, καταλαµβάνονται από τους υποψηφίους µε τη σειρά που είναι γραµµένοι 

στον πίνακα κατάταξης. 

 

Άρθρο 10ο 
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού 
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1. Με απόφαση του ∆.Σ. είναι δυνατόν να προσλαµβάνεται έκτακτο προσωπικό στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Περίπτωση κένωσης θέσεων, µέχρι την πλήρωσή τους 

• Περίπτωση κάλυψης εποχιακών ή έκτακτων αναγκών για την εκτέλεση 

συγκεκριµένων έργων ή εργασιών 

Η επιλογή γίνεται σύµφωνα µε τους Ν. 2190/94, 2527/95 και 3051/2002. 

Οι αποδοχές του έκτακτου προσωπικού καθορίζονται µε βάση την επιχειρησιακή συλλογική 

σύµβαση των εργαζοµένων.  

Ο χρόνος διάρκειας των συµβάσεων του έκτακτου προσωπικού καθορίζεται µε απόφαση του 

∆.Σ. Οι συµβάσεις εργασίας λήγουν µε την πάροδο του προκαθορισµένου χρόνου εργασίας.  

Ειδικότερα: 

Η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για την κάλυψη 

εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών γίνεται βάσει των διατάξεων του 

άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύουν κάθε φορά (άρθρο 20 παρ. 15β Ν. 2738/99). 

Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού η επιχείρηση εκδίδει σχετική ανακοίνωση, η οποία 

κοινοποιείται στο ΑΣΕΠ. Ανακοίνωση που αφορά πρόσληψη προσωπικού µε διάρκεια 

απασχόλησης µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών, εγκρίνεται ή τροποποιείται από το 

ΑΣΕΠ µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την παρέλευση σ' αυτό του αντίστοιχου 

σχεδίου. Εάν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του ΑΣΕΠ 

(άρθρο 21 παρ. 8 Ν. 2190/94, άρθρο 20 παρ. 12δ Ν. 2738/99). 

Μετά την κοινοποίηση της ανακοίνωσης στο ΑΣΕΠ, όσον αφορά στην ανακοίνωση για 

πρόσληψη προσωπικού µε διάρκεια απασχόλησης µικρότερη των τεσσάρων (4) µηνών, ή 

µετά την έγκριση ή τροποποίηση της ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ ή την πάροδο της ως άνω 

προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών, καθώς και όσον αφορά στην ανακοίνωση για πρόσληψη 

προσωπικού µε διάρκεια απασχόλησης µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών, η ανακοίνωση 

αναρτάται στο κατάστηµα της οικείας επιχείρησης και στο κατάστηµα του ∆ήµου. Για κάθε 

ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον ενεργούντα την ανάρτηση και 

έναν ακόµη υπάλληλο της επιχείρησης ή του ∆ήµου. Περίληψη της ανακοίνωσης 

δηµοσιεύεται σε δυο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες της 

έδρας του νοµού, εφόσον εκδίδονται. Στην περίληψη αναφέρονται υποχρεωτικώς τα στοιχεία 

της παραγράφου 8 και τα όρια ηλικίας της παρ. 6 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως 

ισχύουν (άρθρο 20 παρ. 12δ Ν. 2738/99). 

Εφόσον αναφέρεται ρητά στη σχετική ανακοίνωση, οι πίνακες κατάταξης του άρθρου 21 του 

Ν. 2190/94, πλην του προσωπικού της παρ. 3 του άρθρου αυτού, µπορεί να ισχύουν επί διετία 

ή τριετία από την κατάρτιση τους, κατά τη διάρκεια της οποίας το εκάστοτε αναγκαίο 

προσωπικό προσλαµβάνεται µε τη σειρά που περιλαµβάνεται σ' αυτούς (άρθρο 20 παρ. 13β 

Ν. 2738/99). 

Η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διαρκείας µεγαλύτερης 

του έτους καθώς και η πλήρωση οργανικών θέσεων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, εφόσον τέτοιες θέσεις προβλέπονται στον εσωτερικό 

κανονισµό υπηρεσιών της επιχείρησης, γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του 

Ν. 2190/94 και όχι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόµου αυτού (άρθρο 20 παρ. 

10 Ν. 2738/99). 

2. Για την πρόσληψη προσωπικού που δεν εµπίπτει στη διαδικασία του ΑΣΕΠ σύµφωνα µε 

την ισχύουσα Νοµοθεσία, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

• Η προκήρυξη των θέσεων δηµοσιεύεται σε δύο τοπικές εφηµερίδες του Νοµού 

• Οι υποψήφιοι υποβάλλουν µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών από την ηµεροµηνία της 

τελευταίας δηµοσίευσης Αίτηση συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 

• Με απόφαση του ∆.Σ. καθορίζονται: 

- Το περιεχόµενο της προκήρυξης των θέσεων, ο τύπος της Αίτησης και τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι 

- Το προσωπικό της Επιχείρησης που θα είναι αρµόδιο για την χορήγηση, 

παραλαβή και ταξινόµηση των Αιτήσεων  
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- Η µέθοδος στάθµισης και αξιολόγησης των απαραίτητων και προεραιτικών 

προσόντων των υποψηφίων 

 

Άρθρο 11ο 
Πρόσληψη ειδικού επιστηµονικού προσωπικού 

 
  1. Η πρόσληψη ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου 

χρόνου γίνεται ύστερα από αξιολόγηση των υποψηφίων από την αρµόδια προς τούτο 

Επιτροπή της Επιχείρησης, η οποία κρίνει την καταλληλότητα τους και ελέγχει τα τυπικά και 

ουσιαστικά τους προσόντα. 

Η Επιτροπή καθορίζει µε αιτιολογηµένη απόφασή της τη σειρά κατάταξης των 

υποψηφίων µε βάση τους τίτλους σπουδών, αρχικούς και µεταπτυχιακούς, τη βαθµολογία 

των τίτλων αυτών, τη γνώση ξένων γλωσσών, την τυχόν εµπειρία, τις επιστηµονικές εργασίες 

ή άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων και την εντοπιότητα. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του παρόντος Κανονισµού 

καθώς και η 50/1997 απόφαση της Ολοµέλειας του ΑΣΕΠ. 

2.  Με απόφαση του ∆.Σ. µε σκοπό την εκτέλεση µελετών, ή εξειδικευµένη εργασία 

επίβλεψης – σχεδιασµού – προγραµµατισµού και οργάνωσης της Επιχείρησης, είναι δυνατόν 

να προσλαµβάνονται Σύµβουλοι (π.χ. Νοµικός, Λογιστής, Τεχνικός Μηχανοργάνωσης) µε 

σύµβαση έργου.  Στη σύµβαση ανάθεσης θα καθορίζονται ο χρόνος εκτέλεσης, το ακριβές 

αντικείµενο του έργου και το ύψος της αµοιβής.  Η επιλογή των Συµβούλων ενεργείται από 

τον Πρόεδρο ύστερα από απόφαση του ∆.Σ., τηρουµένων των σχετικών διατάξεων της 

Νοµοθεσίας.   

 

 

Άρθρο 12ο 
Προσωπικό µερικής απασχόλησης 

 

Για την πρόσληψη προσωπικού που η οποία κατά την παρ. 15 του άρθρου 2 του Ν. 

2639/98 εξαιρείται των διατάξεων του Ν. 2190/94, εκδίδεται προκήρυξη, η οποία αναρτάται 

στο κατάστηµα της επιχείρησης και δηµοσιεύεται σε δυο ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες 

εφηµερίδες της Αττικής. Η προκήρυξη αποστέλλεται, πριν δηµοσιευθεί, στο ΑΣΕΠ, το οποίο 

οφείλει να την ελέγξει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, 

τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του ΑΣΕΠ. 

Η Επιτροπή καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων µε βάση την 

εντοπιότητα, τα τυπικά ή ουσιαστικά τους προσόντα, την εµπειρία, την έλλειψη απασχόλησης 

(ανεργία) και τη διάρκεια της, την τυχόν προγενέστερη απασχόληση στην επιχείρηση και την 

οικογενειακή τους κατάσταση. 

Το προσωπικό του παρόντος άρθρου προσλαµβάνεται για την αντιµετώπιση 

εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών µε σύµβαση εργασίας εξάµηνης το πολύ διάρκειας και για 

απασχόληση που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες ηµερησίως. 

Η σύµβαση λήγει αυτοδίκαια µε την πάροδο του συµφωνηθέντος χρόνου, χωρίς να 

απαιτείται καµία διατύπωση. 

Ανανέωση της σύµβασης ή µετατροπή της σε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου 

απαγορεύεται. 

 

Άρθρο 13ο 
Συµβάσεις έργων 

 
  Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση έργου απαιτείται: 

Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης στην οποία πρέπει να 

αιτιολογείται η αναγκαιότητα της κατάρτισης της σύµβασης, ο αριθµός των προσώπων που 

θα απασχοληθούν, το συγκεκριµένο έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστηµα που 
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απαιτείται για την ολική ή τµηµατική παράδοση του έργου, το ποσό της αµοιβής τους, ο 

τόπος εκτέλεσης του έργου, τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του αναδόχου. 

Αντίγραφο του προϋπολογισµού της επιχείρησης στον οποίο να φαίνεται ο Κ.Α. που 

έχει εγγραφεί πίστωση για την αντιµετώπιση της δαπάνης µισθοδοσίας του παραπάνω 

προσωπικού και ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία έγκρισης του από το διοικητικό συµβούλιο της 

επιχείρησης. 

Βεβαίωση από το Α.Σ.Ε.Π. ότι πρόκειται για γνήσιες συµβάσεις µίσθωσης έργου και 

ότι δεν υποκρύπτουν εξαρτηµένη σχέση εργασίας. 

 

Άρθρο 14ο 
Επιτροπή προσλήψεων 

 
Η διαδικασία πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού της επιχείρησης, όπως 

περιγράφεται στα προηγούµενα άρθρα, ανατίθεται σε πενταµελή Eπιτροπή συγκροτούµενη 

µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και αποτελούµενη από τον Πρόεδρο του ∆.Σ., 

εκπρόσωπο εργαζοµένων και τρία µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Οι αρµοδιότητες της επιτροπής επιλογής προσωπικού είναι:  

α. Παραλαµβάνει τις αιτήσεις των υποψηφίων,  

β. Ελέγχει τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, σύµφωνα µε την  προκήρυξη 

γ. Με αιτιολογηµένη απόφαση της απορρίπτει τις αιτήσεις των υποψηφίων, οι οποίοι δεν 

πληρούν τα τυπικά προσόντα. 

δ. Αποφασίζει για τον τρόπο βαθµολόγησης των υποψηφίων, το βαθµό βαρύτητας των 

κριτηρίων επιλογής και τη µέθοδο στάθµισης τους. 

Ως κριτήρια επιλογής των υποψηφίων θεωρούνται τα βασικά (απαραίτητα) και τα 

πρόσθετα ειδικά τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τον κανονισµό και την προκήρυξη 

καθώς και τα ουσιαστικά προσόντα που καθορίστηκαν µε απόφαση της επιτροπής. 

Για την τελική βαθµολόγηση των υποψηφίων λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός αξιολόγησης 

των τυπικών προσόντων και ο βαθµός αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων ορίστηκαν 

από την επιτροπή. 

Μετά το τέλος των προσωπικών συνεντεύξεων των ενδιαφεροµένων βαθµολογούνται 

από την επιτροπή οι υποψήφιοι και καταρτίζεται πίνακας στον οποίο φαίνεται η σειρά 

επιτυχίας κάθε υποψήφιου. Η επιλογή γίνεται µε βάση τον πίνακα αυτό και τη σειρά 

προτεραιότητας των υποψηφίων. Ο αριθµός των προσλαµβανοµένων δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει τον αριθµό των θέσεων για τις οποίες έγινε η προκήρυξη. Η πρόσληψη του 

προσωπικού αυτού ελέγχεται από το ΑΣΕΠ αυτεπάγγελτα ή κατ' ένσταση υποψήφιων. Ο 

έλεγχος αναφέρεται στην τήρηση των διατάξεων του κανονισµού ή των αρχών της 

δηµοσιότητας, της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας και της αξιοκρατίας. 

 

Άρθρο 15ο 
Κατάρτιση της σύµβασης εργασίας 

 
 1. Το προσωπικό προσλαµβάνεται µε ατοµική σύµβαση εργασίας, που περιέχει τους 

από κοινού συµφωνηθέντες όρους εργασίας. Η συναφθείσα εργασιακή σχέση ρυθµίζεται: 

• Από τους ειδικούς όρους της ατοµικής συµβάσεως 

• Από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού 

• Από τις διατάξεις της ισχύουσας εκάστοτε Εργατικής Νοµοθεσίας, και 

• Από τις περί συµβάσεως µισθώσεως εργασίας διατάξεις των άρθρων 648 έως 680 του 

Αστικού Κώδικα. 

Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα που προσκοµίζουν οι εργαζόµενοι φυλάσσονται στον 

ατοµικό φάκελο µισθωτού, στον οποίο συγκεντρώνονται και όλα τα λοιπά στοιχεία που τον 

αφορούν. 

Οι προσλαµβανόµενοι µισθωτοί υποχρεούνται κατά την αρχική πρόσληψη τους ή εάν 

τους το ζητήσει η επιχείρηση και µεταγενέστερα, να συµπληρώνουν ιδιοχείρως υπεύθυνη 

δήλωση περί της εν γένει προσωπικής, οικογενειακής καταστάσεως τους, των σπουδών τους 
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και των τυπικών γενικά προσόντων τους. Οποιαδήποτε ανακριβής δήλωση στοιχείων συνιστά 

πειθαρχικό παράπτωµα, συνεπαγόµενο εκτός από την πειθαρχική ποινή και όλες τις εκ του 

νόµου συνέπειες για την απόκρυψη της αλήθειας (π.χ. η επιχείρηση στηριχθείσα στην 

υποβληθείσα δήλωση του τον προσέλαβε ή προέβη σε άλλη παροχή προς αυτόν κ.λπ.). Ο 

µισθωτός υποχρεούται να τηρεί πάντοτε ενήµερη την επιχείρηση για την ακριβή διεύθυνση 

της κατοικίας του, δηλώνοντας αµέσως και εγγράφως τη νέα διεύθυνση. 

Ο µισθωτός υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στην επιχείρηση κάθε µεταβολή 

επερχόµενη στην προσωπική, οικογενειακή κ.λπ. κατάσταση του. 

Οι συµβάσεις εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου, τις οποίες συνάπτει η επιχείρηση, 

καταρτίζονται εγγράφως. Έγγραφος τύπος απαιτείται και για κάθε τυχόν τροποποίηση ή 

συµπλήρωση της σύµβασης. 

Κάθε σύµβαση εργασίας περιλαµβάνει οπωσδήποτε τα ακόλουθα στοιχεία: 

x. Τα στοιχεία ταυτότητας των συµβαλλοµένων  

xi. Τον τόπο παροχής της εργασίας και την έδρα της επιχείρησης  

xii. Τη θέση ή την ειδικότητα του εργαζόµενου, την κατηγορία της απασχόλησης του 

καθώς και το αντικείµενο της εργασίας του 

xiii. Την ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασης ή της σχέσης εργασίας και τη διάρκεια 

αυτής, αν καταρτίζεται για ορισµένο χρόνο 

xiv. Τη διάρκεια της άδειας µε αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόµενος, καθώς και τον 

τρόπο και χρόνο χορήγησης της 

xv. Το ύψος της αποζηµίωσης που οφείλεται και τις προθεσµίες που πρέπει να τηρούν 

εργοδότης και εργαζόµενος, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, σε περίπτωση 

λύσεως της συµβάσεως ή της σχέσης εργασίας µε καταγγελία 

xvi. Τις πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόµενος και την περιοδικότητα 

καταβολής τους 

xvii. Τη διάρκεια της κανονικής ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας απασχόλησης του 

εργαζόµενου 

xviii. Αναφορά της συλλογικής ρύθµισης που έχει εφαρµογή και καθορίζει τους 

ελάχιστους όρους αµοιβής και εργασίας του εργαζόµενου 

Για τα στοιχεία των περιπτώσεων ε, στ, ζ και η µπορεί να γίνεται απλή παραποµπή στις 

διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. 

2. Η Επιχείρηση δικαιούται να ζητήσει από κάθε νεοπροσλαµβανόµενο, να προσκοµίσει, 

µέσα σε ορισµένη προθεσµία, όλα τα από τον νόµο και τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Επιχειρήσεις καθοριζόµενα πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα πρόσληψης 

όπως: 

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

µεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωµα νοείται εκείνο που χορηγείται µε αντίστοιχο 

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

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

διδακτορικού διπλώµατος. Ως µεταπτυχιακού ή διδακτορικό δίπλωµα νοείται εκείνο που 

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

 ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

• Θεωρη µένο φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Ταυτότητας. 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου. 

• Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες. 

• Πιστοποιητικά της οικογενειακής του κατάστασης, όπως ληξιαρχική πράξη 

Γάµου, Γέννηση Τέκνων, ∆ικαστική απόφαση επιµέλειας, ∆ιαζευκτήριο κλπ. 
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Άρθρο 16ο 
Ανάθεση καθηκόντων 

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

γενικά και ειδικά προσόντα των εργαζοµένων, από τους υπευθύνους των τµηµάτων, ή 

απευθείας από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Άρθρο 17ο 
Γνωστοποίηση των όρων της σύµβασης 

 
Μέσα σε δύο µήνες το αργότερο από την έναρξη της απασχόλησης παραδίδεται επί 

αποδείξει στον εργαζόµενο η σύµβαση του προηγούµενου άρθρου, προκειµένου να 

ενηµερωθεί εγγράφως για τα ουσιώδη στοιχεία της εργασιακής του σχέσης. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει καταρτισθεί έγγραφη σύµβαση εργασίας, η 

ενηµέρωση των εργαζοµένων γίνεται µε έγγραφο κατά τον τρόπο που ορίζει το Π.∆. 156/94. 

 

Άρθρο 18ο 
Βιβλιάρια υγείας 

 
Εάν το προσωπικό που θα προσληφθεί εµπίπτει στις διατάξεις της Υγειονοµικής 

∆ιάταξης 8405/29-10-1992 ή άλλες διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, που επιβάλλουν την 

έκδοση ή τη θεώρηση βιβλιαρίου υγείας, απαγορεύεται η απασχόληση και η κατάρτιση της 

σύµβασης εργασίας χωρίς το βιβλιάριο αυτό. 

Σύµβαση εργασίας που συνάπτεται κατά παράβαση της ανωτέρω απαγόρευσης, είναι 

άκυρη. 

  

Άρθρο 19ο 
Μητρώο εργαζοµένων 

 
Για κάθε εργαζόµενο τηρείται στην επιχείρηση ατοµικός φάκελος, ο οποίος 

περιλαµβάνει τα δικαιολογητικά που απαιτήθηκαν για την επιλογή και την πρόσληψη του 

(στοιχεία ταυτότητας, τυπικά προσόντα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.λπ.) την 

ατοµική σύµβαση εργασίας, τις τυχόν πειθαρχικές αποφάσεις και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 

επηρεάζει τη µισθολογική του κατάσταση, η τυχόν µεταβολή του οποίου πρέπει να 

γνωστοποιείται αµέσως στην επιχείρηση. 

Οι εργαζόµενοι έχουν οποτεδήποτε το δικαίωµα να λαµβάνουν γνώση των στοιχείων 

του ατοµικού τους φακέλου. 

 

Άρθρο 20ο 
Τοποθέτηση - Μεταβολές 

Οι προσληφθέντες τοποθετούνται από το ∆ιευθυντή ή τον  Πρόεδρο στο Τµήµα της 

επιχείρησης για το οποίο προορίζονται. Ο Υπεύθυνος του Τµήµατος προσδιορίζει τα 

ειδικότερα καθήκοντα κάθε εργαζόµενου, ανάλογα µε την ειδικότητα του. 

Ο εργαζόµενος θα εκτελεί οποιαδήποτε άλλη εργασία του ανατίθεται από την επιχείρηση, 

εφόσον:  

α) Οι υπηρεσιακές ανάγκες το απαιτούν και έχει ληφθεί σχετική απόφαση του ∆.Σ. 

κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Υπεύθυνου Τµήµατος, ή του ∆ιευθυντή ή του 

Προέδρου.  Η περίπτωση αυτή, δε συνιστά βλαπτική µεταβολή των όρων της 

σύµβασης εργασίας,  

β) δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2527/97, και  

γ) συναινεί. 
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Άρθρο 21ο 
Λύση της σύµβασης εργασίας 

 
Η σύµβαση εργασίας των εργαζοµένων στην επιχείρηση λύεται για τους παρακάτω 

ενδεικτικούς και όχι περιοριστικούς λόγους:  

vii. Με το θάνατο του εργαζόµενου 

viii. Με καταγγελία της σύµβασης εργασίας εκ µέρους του 

εργαζόµενου 

ix. Με καταγγελία της σύµβαση εργασίας εκ µέρους της 

επιχείρησης 

x. Με την συµπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης που ο 

νόµος ορίζει αυτοδικαίως 

xi. Ειδικότερα στην περίπτωση που ο εργαζόµενος απουσιάζει 

αδικαιολογήτως ή αυθαίρετα, είτε µεµονωµένα είτε κατ' επανάληψη από την εργασία 

του, εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και των σχετικών 

νόµων αυτές περί καταγγελίας της σύµβασης εργασίας 

xii. 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. 

 

 

Άρθρο 22ο 
Προαγωγές 

 
2. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου προαγωγή 

θεωρείται: 

iii. Η µετακίνηση Υπεύθυνων Τµήµατος στη θέση του ∆ιευθυντή ή 

εργαζόµενου σε θέση Υπεύθυνου Τµήµατος. 

iv. Η ανάθεση καθηκόντων που αντιστοιχούν σε ειδικότητα ανώτερης, ως 

προς το τυπικό προσόν, κατηγορίας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του 

άρθρου 1 του Ν. 2527/97. 

Οι προαγωγές αποφασίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε βάση αιτιολογηµένη 

εισήγηση του ∆ιευθυντή ή του Προέδρου. 

Οι προαγόµενοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που απαιτεί ο Κανονισµός για τη θέση 

στην οποία προάγονται. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η προαγωγή και χωρίς τα προσόντα 

αυτά, εάν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κρίνει ότι ο εργαζόµενος διαθέτει τις ικανότητες, την 

επαγγελµατική επάρκεια και τα ουσιαστικά προσόντα για την κατάληψη της θέσης. Η 

εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τη θέση του ∆ιευθυντή. 

 

Άρθρο 23ο 
Χρονικά όρια εργασίας – Εργασία εκ περιτροπής 

 
1. Η διάρκεια της εργασίας γι' αυτούς που ασχολούνται ορίζεται σε 8 ώρες ανα ηµέρα, 

5νθήµερη ανά εβδοµάδα και 40 ώρες ανά εβδοµάδα. Οι υπερωρίες επιτρέπονται µόνο µετά 

από έγκριση του Προέδρου και σύµφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. 

Στον περιορισµό του κανονικού ωραρίου δεν υπόκεινται πρόσωπα που κατέχουν διευθυντική 

θέση. Η επιχείρηση όµως, δεν έχει δικαίωµα να υπερβαίνει το ανώτατο όριο εργασίας, που 

καθορίζεται από τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας ή των ανάλογων 

συλλογικών συµβάσεων.  

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

εργαζόµενούς της, κατά την πρόσληψη ή µεταγενέστερα, εργασία εκ περιτροπής.  Η 

ΑΔΑ: 4Α5ΝΩΗΓ-Ξ55



 47 

συµφωνία πρέπει να γίνει εγγράφως, αλλιώς 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.λπ.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής 

Νοµοθεσίας. 

 

Άρθρο 24ο 
Υπερωρίες 

 
Εργασία υπερωριακή επιτρέπεται, σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία, 

στις ακόλουθες περιπτώσεις και σε σχέση µε τη φύση των εργασιών της επιχείρησης: 

iv. Επείγουσα φύση εργασιών παροδικού χαρακτήρα ή εξαιρετικά 

επείγουσας ανάγκης εργασίας για την εξυπηρέτηση του κοινού 

v. Προπαρασκευαστικές ή συµπληρωµατικές εργασίες, που από τη φύση 

τους εκτελούνται πέρα από το χρονικό όριο ηµερήσιας εργασίας που έχει καθοριστεί 

vi. Σε περίπτωση αναπλήρωσης ωρών που χάθηκαν, λόγω αιτιών 

ανωτέρας βίας ή εκτάκτων τοπικών συνθηκών 

Το επιτρεπόµενο όριο υπερωριακής απασχόλησης, οι προϋποθέσεις και η αµοιβή, 

καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νοµοθεσία. 

 

 

Άρθρο 25ο 
Προσέλευση του προσωπικού - έναρξη και λήξη εργασίας 

 
Η είσοδος του προσωπικού στο χώρο εργασίας γίνεται, τουλάχιστον, 5 λεπτά, πριν 

την καθορισµένη ώρα έναρξης της εργασίας. 

Ο εργαζόµενος οφείλει να σφραγίζει το δελτίο παρουσίας του στο ειδικό ωρολόγιο. 

Το ίδιο πρέπει να κάνει και κατά την έξοδο του. 

Κάθε αποφυγή δήλωσης εισόδου ή εξόδου συνεπάγεται αυτοδίκαια την περικοπή του 

ηµεροµισθίου. 

Απαγορεύεται ρητά στον καθένα, να σφραγίζει κάρτα συναδέλφων του. 

Όλοι ανεξαιρέτως οι υπάλληλοι είναι υποχρεωµένοι να σφραγίζουν το δελτίο 

παρουσίας τους στο ειδικό ωρολόγιο, εκτός από τον ∆ιευθυντή της επιχείρησης. 

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση προσέλευσης συνεπάγεται ποινές, όπως παρακάτω 

αναφέρονται. 

Ειδικότερα στην περίπτωση που ο εργαζόµενος απουσιάζει αδικαιολογήτως ή 

αυθαίρετα, είτε µεµονωµένα είτε κατ' επανάληψη από την εργασία του εφαρµόζονται οι 

οικείες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και των σχετικών νόµων, αυτές περί καταγγελίας 

της σύµβασης εργασίας.  

Την ευθύνη τήρησης των ωραρίων έχουν οι επιστάτες, οι οποίοι εξέρχονται µετά την 

αποχώρηση των εργαζόµενων και σπεύδουν αµέσως στον τόπο εργασίας τους χωρίς καµία 

χρονοτριβή. 

 

Άρθρο 26ο 
Αποµάκρυνση εκ της εργασίας 

 
Απαγορεύεται η αποµάκρυνση του προσωπικού, για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη 

διάρκεια της εργασίας του. Σε περίπτωση ατοµικής ανάγκης, η αποµάκρυνση είναι δυνατή εφ' 

όσον τη δηλώσει ο εργαζόµενος, στον αρµόδιο υπεύθυνο. 

Αποµάκρυνση για εκτέλεση υπηρεσίας επιτρέπεται µόνο, κατόπιν εντολής του 

αρµόδιου προϊσταµένου. 

Απαγορεύεται, η κατά τη διάρκεια της εργασίας, αποχώρηση των εργαζοµένων, 

χωρίς γραπτή άδεια του διευθυντή. Στη συνέχεια, οι αποχωρήσαντες υποχρεούνται να 
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επανέλθουν την καθορισµένη ώρα επανόδου και να ειδοποιηθεί ο διευθυντής τους. Στο 

γραφείο προσωπικού, τηρείται βιβλίο των παραπάνω αδειών. 

 

Άρθρο 27ο    
∆ιαθεσιµότητα 

 
Η επιχείρηση σύµφωνα µε την κείµενη εργατική νοµοθεσία µπορεί, σε περίπτωση 

περιορισµού της οικονοµικής της δραστηριότητας, αντί της καταγγελίας της σύµβασης, να 

θέσει το προσωπικό της σε διαθεσιµότητα, η οποία δεν µπορεί να υπερβεί, συνολικά, τους 

τρεις µήνες για κάθε χρόνο, µετά από απόφαση του ∆.Σ., το οποίο θα πρέπει να λαµβάνει υπ' 

όψη του ότι ο αποκλεισµός δεν θα ισχύει κάθε χρόνο για τα ίδια άτοµα. Όσον αφορά στις 

αποδοχές κατά το χρόνο της διαθεσιµότητας, την ανάκληση, την άδεια και την προσµέτρηση 

του χρόνου διαθεσιµότητας, ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. 

 

 

Άρθρο 28ο 
Κίνηση οχηµάτων 

 
4. Απαγορεύεται η χρήση των αυτοκινήτων της επιχείρησης 

για προσωπικούς λόγους. 

5. Στο γραφείο κίνησης τηρείται βιβλίο κίνησης των αυτοκινήτων. 

6. Η χρήση του αυτοκινήτου της επιχείρησης γίνεται µόνο κατά 

τη διάρκεια του θεσµοθετηµένου ωραρίου εργασίας και σε καµία 

περίπτωση πέρα από αυτό, εκτός και αν υπάρχει ιδιαίτερος 

υπηρεσιακός λόγος και µόνο κατόπιν αδείας του ∆ιευθυντή. 

 

Άρθρο 29ο 
Άδειες εργαζοµένων 

 
Με τις προϋποθέσεις της εργατικής νοµοθεσίας χορηγείται κάθε χρόνο κανονική 

άδεια στους εργαζόµενους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα, να καθορίζει ενιαίο 

χρόνο χορήγησης αδειών σε όλους τους εργαζόµενους ή σε οµάδες εργαζοµένων, κατά 

τµήµατα, της επιχείρησης. Σε περίπτωση υπέρβασης της διάρκειας της άδειας που 

χορηγήθηκε, ο εργαζόµενος θεωρείται ότι απουσιάζει αδικαιολόγητα, οπότε ισχύουν οι 

σχετικές διατάξεις που προβλέπονται από τον κανονισµό αυτό. Η χορήγηση άδειας χωρίς 

αποδοχές, είναι δυνατή, µόνο µετά από γραπτή και αιτιολογηµένη αίτηση του εργαζόµενου 

και έγκριση από την επιχείρηση, κατά την απόλυτη κρίση της. Η χορήγηση εκπαιδευτικών 

αδειών ρυθµίζεται µε ειδική πολιτική, που θεσπίζει η επιχείρηση, στην προσπάθεια της να 

συµβάλλει στην επιµόρφωση των εργαζοµένων. Η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και οι 

όροι µε τους οποίους γίνεται, προϋποθέτει κοινή συναίνεση επιχείρησης και εργαζόµενου. 

 

Άρθρο 30ο 
Αργίες 

 
Αργίες είναι οι κατά το νόµο υποχρεωτικές, δηλαδή : η 25η Μαρτίου, η δεύτερη µέρα 

του Πάσχα, η 1η Μαΐου, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, η 25η ∆εκεµβρίου. Επιπλέον, 

η επιχείρηση ορίζει ως αργίες τις παρακάτω εορτές : 

Μεγάλη Παρασκευή, Καθαρά ∆ευτέρα, 26η ∆εκεµβρίου, την 1η του Νέου Έτους, 

και η 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνια). 

Σε ειδικές περιπτώσεις γίνεται να δοθεί έκτακτη αργία σε όλο ή µέρος του 

προσωπικού µε απόφαση του ∆ιευθυντή ή του Προέδρου του ∆.Σ. 
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Άρθρο 31ο 
Ειδικές άδειες 

 
Στους εργαζόµενους χορηγούνται ειδικές άδειες µε αποδοχές, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και στις παρακάτω περιπτώσεις: 

Γάµος: 5 εργάσιµες µέρες µε αποδοχές. 

Θάνατος συγγενούς πρώτου και δεύτερου βαθµού: 2 εργάσιµες µέρες µε αποδοχές. 

Τοκετός συζύγου:  2 εργάσιµες µέρες µε αποδοχές 

Σπουδαστική άδεια: 30 ηµερών. Οι αποδοχές αυτές και των τριάντα (30) ηµερών 

πρόσθετης άδειας θα καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.∆. 

Γονική άδεια: η διάρκεια της µπορεί να φθάσει τον 1 µήνα για κάθε γονέα και δίνεται 

από τον εργοδότη χωρίς αποδοχές. 

Σχολική άδεια: 4 εργάσιµες ηµέρες µε αποδοχές, όπως προβλέπει η εργατική 

νοµοθεσία. 

Συνδικαλιστική άδεια: όπως αυτή προβλέπεται από την εργατική νοµοθεσία. 

Άδεια εγκυµοσύνης – λοχείας: όπως προβλέπεται από την εργατική νοµοθεσία. 

Ο αριθµός των εργάσιµων ηµερών άδειας που προαναφέρεται, για κάθε µία από τις 

παραπάνω περιπτώσεις, χορηγείται µε την επίκληση, την προσκόµιση και τον έλεγχο 

στοιχείων που αποδεικνύουν το εκάστοτε περιστατικό. Παράταση των παραπάνω 

καθορισµένων εργάσιµων ηµερών αδείας, είναι δυνατή, µόνο κάτω από ειδικές συνθήκες που 

κρίνονται από την επιχείρηση µε απόφαση του ∆ιευθυντή ή του Προέδρου, η οποία και 

καθορίζει τη διάρκεια της παράτασης. 

 

Άρθρο 32ο 
Ασθένειες 

 
Κάθε εργαζόµενος που εµποδίζεται να προσέλθει στην εργασία του, λόγω ασθενείας 

οφείλει να ειδοποιήσει την επιχείρηση για την αδυναµία του να εργασθεί. Στη συνέχεια, 

πρέπει να προσκοµίσει βεβαιωτικό έγγραφο για την ασθένειά του, από τον γιατρό του φορέα 

που είναι ασφαλισµένος εντός 2 ηµερών από την πάροδο της ασθένειας. Η περίπτωση κατά 

την οποία ο εργαζόµενος παραλείψει να αναγγείλει την απουσία ή αποχή από την εργασία 

του λόγω ασθενείας, συγχρόνως δε, δεν προσκοµίσει επί µακρόν τα απαιτούµενα βεβαιωτικά 

έγγραφα αυτής στη διοίκηση της επιχείρησης, µπορεί να αποτελέσει σπουδαίο λόγο για 

καταγγελία της σύµβασης εργασίας από µέρους της Επιχείρησης, χωρίς υποχρέωση 

καταβολής αποζηµίωσης, εφαρµοζόµενων των οικείων διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας 

και του παρόντος. 

 

Άρθρο 33ο 
Αποδοχές λόγω ασθενείας 

 
Ο εργαζόµενος που εµποδίζεται να εργασθεί λόγω ασθενείας, εάν δεν έχει 

συµπληρώσει 10 µέρες στην επιχείρηση από την πρόσληψη του, δε δικαιούται µισθό. Εάν 

έχει συµπληρώσει το δεκαήµερο, αλλά όχι έτος, δικαιούται το ήµισυ του µισθού 

(ηµεροµίσθια 25), για εργατοτεχνίτες 13 ηµεροµίσθια. 

Μετά τη συµπλήρωση ενός έτους, δικαιούται µισθό ενός µηνός, 26 ηµεροµίσθια για 

εργατοτεχνίτες. Η επιχείρηση έχει το δικαίωµα, να εκπέσει από το ποσό των ανωτέρων 

αποδοχών, κάθε ποσό που ωφελείται ο εργαζόµενος, σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία. 

Για τις τρεις πρώτες µέρες ασθενείας του εργαζόµενου, η επιχείρηση υποχρεούται να 

καταβάλλει σ' αυτόν, το ήµισυ των ηµεροµισθίων. Από την τέταρτη µέρα, αναλαµβάνει την 

επιδότηση του εργαζοµένου το Ι.Κ.Α., η δε επιχείρηση καταβάλλει τη διαφορά µεταξύ του 

ηµεροµισθίου και της ηµερήσιας επιδότησης του Ι.Κ.Α. 
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Άρθρο 34ο 
Μετακίνηση εκτός έδρας 

 
Κάθε µετακίνηση εργαζόµενου, εκτός του µόνιµου τόπου απασχόλησης του, για την 

εκτέλεση υπηρεσίας, γίνεται µετά από απόφαση της ∆ιεύθυνσης της επιχείρησης ή και του 

προέδρου. 

Για κάθε µετακίνηση, ορίζεται ηµερήσια αποζηµίωση του εργαζόµενου, καλύπτοντας 

δε και τα έξοδα κίνησης και διαµονής του. 

 

Άρθρο 35ο 
Στράτευση 

 
5. Εργαζόµενοι, που ανήκουν στο µόνιµο προσωπικό, όταν καλούνται στις τάξεις του 

στρατού προς εκπλήρωση θητείας ή λόγω επιστράτευσης ή για άλλο λόγο, διατηρούν τη 

σχέση εργασίας τους µε την επιχείρηση και επανέρχονται αυτοδίκαια στην εργασία τους 

µετά την απόλυση τους από το στρατό, εφ' όσον έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 6 

µήνες εργασίας στην επιχείρηση. 

6. Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, λογίζεται σαν χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας 

από την επιχείρηση, όπως ο νόµος ορίζει για τη στράτευση. 

7. Οι αποδοχές ή το επίδοµα στράτευσης καταβάλλεται από τους ασφαλιστικούς 

οργανισµούς, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη σχετική νοµοθεσία. 

8. Εργαζόµενοι που δεν παρουσιάζονται, αδικαιολόγητα, για ανάληψη εργασίας στην 

επιχείρηση, εντός 30 ηµερών από την απόλυση τους από τον στρατό, θεωρούνται ως 

µονοµερώς καταγγείλαντες τη σύµβαση εργασίας. 

 

 Άρθρο 36ο  
Ηµέρες και ώρες ακροάσεως τον προσωπικού 

 
Απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της εργασίας, η ατοµική ή συλλογική παρουσίαση 

των εργαζοµένων στη διεύθυνση για ατοµικούς λόγους πλην σοβαρών προσωπικών λόγων. 

Οι ώρες και ηµέρες ακροάσεως του προσωπικού ορίζονται από τη διεύθυνση. 

Ακρόαση του προσωπικού όλων των βαθµίδων από το ∆.Σ. γίνεται κατόπιν 

εγκρίσεως του ∆ιευθυντή, µετά από έγγραφη αίτηση, όπου αναφέρεται και ο λόγος για τον 

οποίο ζητείται η ακρόαση. 

 

Άρθρο 37ο 
Τακτικές αποδοχές 

 
Τα µισθολογικά κλιµάκια και οι αποδοχές του προσωπικού καθορίζονται µε βάση 

την Σ.Σ.Ε. Η κατανοµή του προσωπικού στα προβλεπόµενα από τις Σ.Σ.Ε Ιδιωτικού ∆ικαίου 

θα γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ. ανάλογα µε τη βαθµίδα εκπαίδευσης και την προϋπηρεσία 

του προσωπικού, εφόσον δεν αντιβαίνει στην εργατική Νοµοθεσία. Στους εργαζόµενους 

καταβάλλονται τακτικές αποδοχές, τουλάχιστον ίσες µε τον προβλεπόµενο µηνιαίο µισθό. Η 

καταβολή των αποδοχών γίνεται σε τόπο, χρόνο και µε τρόπο που ορίζεται από την 

Επιχείρηση, µε βάση τη σύµβαση που έχει υπογραφεί µε τον εργαζόµενο και σύµφωνα µε την 

ισχύουσα εργατική Νοµοθεσία. 

 

Άρθρο 38ο 
Έκτακτες αποδοχές 
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Σε εργαζόµενο που αναλαµβάνει προσωρινά πρόσθετα καθήκοντα, µπορεί η 

επιχείρηση, µε απόφαση του ∆.Σ. να καταβάλλει έκτακτες αποδοχές, σε ύψος εύλογο και 

ανάλογο µε την πρόσθετη εργασία του και σύµφωνα µε διαδικασία, που η ίδια καθορίζει. 

 

Άρθρο 39ο 
Τόπος εργασίας 

 
Τόπος εργασίας είναι ο τόπος που έχει την έδρα της η Επιχείρηση, καθώς επίσης και 

τα υποκαταστήµατά της.   Ο εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να παρέχει την εργασία του, σε 

οποιοδήποτε τόπο παρέχει τις υπηρεσίες της η Επιχείρηση, κατά την κρίση της και κατ' 

επέκταση όπως προσδιορίζεται στην ατοµική σύµβαση εργασίας του κάθε εργαζόµενου, µε 

τους περιορισµούς των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

 

Άρθρο 40ο 
Υποχρεώσεις προσωπικού 

 
Κάθε εργαζόµενος υποχρεώνεται: 

• Να προσέρχεται στην εργασία του στην καθορισµένη ώρα. 

• Να συµµορφώνεται πρόθυµα στις εντολές της διεύθυνσης της επιχείρησης και τις 

οδηγίες των προϊσταµένων του και να συµπεριφέρεται ευπρεπώς προς αυτούς, καθώς 

και στους συναδέλφους του. 

• Να συντελεί στη διατήρηση της γενικής καθαριότητας του εργασιακού και 

κοινόχρηστου χώρου. 

• Να χρησιµοποιεί, ανάλογα µε το είδος της εργασίας του τα καθορισµένα µέσα 

υγιεινής και προφύλαξης (µάσκες, γάντια, κ.λπ.). 

• Να έχει την ευθύνη και να φροντίζει για τη συντήρηση και την καλή λειτουργία των 

εργαλείων ή µηχανηµάτων που µεταχειρίζεται, και να αναφέρει στον προϊστάµενο 

του κάθε βλάβη που παρουσιάζεται. 

• Οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να προξενούν βλάβες ή φθορές σε έπιπλα, εργαλεία, 

µηχανήµατα, υλικά, κ.λπ. Να φροντίζουν µε την προσήκουσα επιµέλεια και προσοχή 

ούτως ώστε να µην προξενήσουν βλάβες, σε περίπτωση δε βλαβών στα ανωτέρω κι 

αν αυτές οφείλονται σε αποδεδειγµένη υπαιτιότητα του εργαζοµένου, οποιουδήποτε 

βαθµού ή δόλου τότε υπόκειται στις διατάξεις της νοµοθεσίας. 

• Να εκτελούν, εφ' όσον απαιτείται και εφ' όσον συναινούν, οποιαδήποτε άλλη εργασία 

πέρα από αυτή που συνήθως εκτελούν, αν οι ανάγκες της επιχείρησης το απαιτούν, 

και εφόσον η  εργασία αυτή δεν επιφέρει βλαπτική µεταβολή των όρων της 

σύµβασης του εργαζόµενου, να εκπαιδεύεται δε σε κάθε νέα εργασία που καθορίζει η 

επιχείρηση 

• Να τηρούν εχεµύθεια για κάθε εµπιστευτική πληροφορία προσωπικού ή 

επαγγελµατικού χαρακτήρα που υπέπεσε στην αντιληψή τους, λόγω της θέσης τους 

και του επαγγέλµατος τους. 

• Να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού και τις αποφάσεις 

της διοίκησης. 

• Να εξυπηρετούν τους ενδιαφερόµενους πολίτες.   

 

Άρθρο 41ο 
Υποχρεώσεις της επιχείρησης 

 
• Να τηρεί όλες τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας και τους όρους 

αυτού του κανονισµού. 

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

• Να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού. 
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• Να φροντίζει, να εξασφαλίζει µέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, στους 

εργαζόµενους, την παροχή επαγγελµατικών γνώσεων καθώς και τις απαραίτητες 

δυνατότητες, που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν τις ικανότητες και την 

αποδοτικότητα τους, τόσο για το καλό της επιχείρησης όσο και για την 

επαγγελµατική τους εξέλιξη και την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. 

• Να φροντίζει να πληροφορεί τακτικά τους εργαζόµενους για θέµατα προσωπικού και 

γενικότερα για θέµατα της επιχείρησης, εφ' όσον το θεωρεί απαραίτητο. 

 

Άρθρο 42ο 
∆ικαιώµατα των εργαζοµένων 

 

 

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

κείµενης νοµοθεσίας, των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, των ∆ιαιτητικών Αποφάσεων, 

του Κανονισµού αυτού, της ατοµικής σύµβασης εργασίας µε την Επιχείρηση, καθώς επίσης 

και από αποφάσεις που πήρε µονοµερώς η επιχείρηση και γνωστοποίησε στους 

εργαζόµενους, εφ' όσον αυτές, δε βρίσκονται σε αντίθεση µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Ειδικότερα: 

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

υποβάλλουν, οφείλουν να απευθύνονται στον άµεσα προϊστάµενο τους ο οποίος έχει 

και την ευθύνη χειρισµού του θέµατος. 

• Στην περίπτωση που το κρίνει σκόπιµο ο ως άνω άµεσα προϊστάµενος, έχει βάσει του 

Κανονισµού το δικαίωµα να συνεργαστεί µε τον Γενικό ∆ιευθυντή προς επίλυση του 

υποβληθέντος αιτήµατος ή παραπόνου. 

• Κάθε εργαζόµενος δικαιούται να παρουσιαστεί στον Γενικό ∆ιευθυντή και να 

αναφέρει οποιοδήποτε παράπονο ή προσωπικό του ζήτηµα, εφόσον όµως έχει 

προηγουµένως ακολουθήσει την ιεραρχική δοµή της Επιχείρησης και τις 

προβλεπόµενες, κατά το άρθρο 35 του παρόντος, ηµέρες και ώρες ακροάσεως. 

• Κάθε εργαζόµενος δικαιούται, µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα από την υποβολή 

του σχετικού αιτήµατος του, και όχι µεγαλύτερο των δέκα πέντε (15) ηµερών, να 

ενηµερώνεται από τη ∆ιοίκηση σε θέµατα που τον αφορούν προσωπικά. 

• Η κοινοποίηση των ανακοινώσεων εκείνων της Επιχείρησης, που αφορούν το 

προσωπικό αυτής και είναι δηµοσιοποιήσιµες αναρτώνται στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Επιχείρησης. 

 

Άρθρο 43ο 
∆ικαιώµατα της Επιχείρησης 

 
Η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα της ρύθµισης των σχέσεών της µε τους 

εργαζόµενους, εφόρον η ρύθµιση αυτή δεν αντιτίθεται προς τις διατάξεις του 

παρόντος Κανονισµού, της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας και τυχόν συµφωνίες 

που έχει συνάψει η Επιχείρηση µε τους εργαζόµενους.   

Το δικαίωµα αυτό περιλαµβάνει, ενδεικτικά: 

• Τον καθορισµό του αριθµού του προσωπικού που απασχολεί η Επιχείρηση 

• Τον καθορισµό του αντικειµένου εργασίας 

• Τη διενέργεια προσλήψεων για την πλήρωση θέσεων του προσωπικού 
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• Την προαγωγή, τη µετάθεση και τη διακοπή της σχέσεως εργασίας 

• Την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων και τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών για 

την καλύτερη λειτουργία της Επιχείρησης 

• Την εκπαίδευση του προσωπικού προς όφελος της Επιχείρησης και αυτών των ιδίων 

 

Τα δικαιώµατα αυτά ανήκουν αποκλειστικά στην Επιχείρηση που τα ασκεί χωρίς 

διακρίσεις έναντι οποιουδήποτε προσώπου και τηρώντας τις διατάξεις της κείµενης 

Νοµοθεσίας.    

 

 

Άρθρο 44ο 
Ενέργειες που δεν επιτρέπονται 

 
Για την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης, το προσωπικό οφείλει να µην 

προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες: 

7. ∆εν επιτρέπεται εκ µέρους του προσωπικού, η άσκοπη κατανάλωση του 

χρόνου, η εκτέλεση ατοµικής ή ξένης προς την επιχείρηση εργασίας, εντός του 

εργάσιµου χρόνου. 

8. ∆εν επιτρέπεται η είσοδος κατά τις εργάσιµες ώρες, χωρίς την άδεια της 

∆ιεύθυνσης, συγγενών και φίλων στο χώρο της εργασίας. 

9. ∆εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση τηλεφώνων της επιχείρησης για ιδιωτικές 

συνδιαλέξεις. Σε ειδικές περιπτώσεις, επιτρέπεται µε άδεια του προϊσταµένου. 

10. ∆εν επιτρέπεται η άρνηση εργασίας για τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί, η 

παραβίαση του ωραρίου – όπως αυτό παρακατω προσδιορίζεται ειδικότερα – η 

εγκατάλειψη θέσεως (εκτός εννοείται σπουδαίου λόγου). 

11. ∆εν επιτρέπεται η λαθραία εξαγωγή κάθε προϊόντος, υλικού αντικειµένου, 

εργαλείου και γενικά περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

12. ∆εν επιτρέπεται η άµεση ή έµµεση λήψη οποιουδήποτε ανταλλάγµατος, µε 

αφορµή εκτέλεση εργασίας από τρίτους, που έχουν ή επιδιώκουν οποιαδήποτε σχέση µε 

την επιχείρηση. 

 

Άρθρο 45ο 
Πειθαρχία - παραπτώµατα – ποινές 

 
Οι πράξεις, ενέργειες ή παραλείψεις που αναφέρθηκαν στα παραπάνω άρθρα, αποτελούν 

πειθαρχικά παραπτώµατα. Γι' αυτά, επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές: 

• προφορική παρατήρηση 

• έγγραφη παρατήρηση 

• έγγραφη επίπληξη 

• πρόστιµο, µέχρι του ποσοστού του 50% επί του ηµεροµισθίου 

• πρόστιµο ενός ηµεροµισθίου 

• υποχρεωτική αποχή από την εργασία (προσωρινή απόλυση), µέχρι 30 µέρες για κάθε 

ηµερολογιακό έτος συνολικά, κατ' ανώτατο όριο. 

• Οριστική απόλυση 

Οι ποινές προφορική παρατήρηση, έγγραφη παρατήρηση και έγγραφη επίπληξη σε ένα 

χρόνο παραγράφονται και παραµένουν µόνο στο βιβλίων ποινών. 

Οι ποινές των προστίµων και η υποχρεωτική αποχή, σε τρία χρόνια παραγράφονται και 

παραµένουν µόνο στο βιβλίο ποινών. 

Το δικαίωµα της επιχείρησης για καταγγελία των συµβάσεων εργασίας των 

εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας, είναι 

ανεξάρτητο από τις διατάξεις που προβλέπονται από τον κανονισµό αυτό. Τα πειθαρχικά 

παραπτώµατα, εκτός της οριστικής απόλυσης, της υποχρεωτικής αποχής και του προστίµου, 
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παραγράφονται, ένα χρόνο από την ηµέρα που περιήλθαν σε γνώση της επιχείρησης ή τη 

διάπραξη τους. 

 

 

Άρθρο 46ο 
Πειθαρχική δικαιοδοσία 

 
Οι ποινές της προφορικής ή έγγραφης παρατήρησης και έγγραφης επίπληξης 

επιβάλλονται από τη ∆ιεύθυνση ή τον Πρόεδρο, µε την υποχρέωση της κοινοποίησης και στο 

∆.Σ. ή από το πρωτοβάθµιο πειθαρχικό συµβούλιο. 

Η ποινή των προστίµων και της οριστικής απόλυσης καθώς και της υποχρεωτικής 

αποχής (προσωρινή απόλυση) επιβάλλεται από πειθαρχικό συµβούλιο: 

Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο: 
Αποτελείται από δύο µέλη του διοικητικού συµβουλίου, τον διευθυντή της 

επιχείρησης εφόσον υπάρχει καθώς και εκπρόσωπο των οι εργαζόµενων. Προεδρεύει το ένα 

µέλος του ∆.Σ. 

∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο: 

Συγκροτείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφ' όσον πρόκειται να 

εκδικαστεί έφεση εργαζοµένου, που τιµωρήθηκε µε  τις πειθαρχικές ποινές προστίµων, 

υποχρεωτικής αποχής η οριστικής απόλυσης. Αποτελείται από τρία µέλη του διοικητικού 

συµβουλίου, τον ∆ιευθυντή της Επιχείρησης εφόσον υπάρχει, τον πρόεδρο του ∆.Σ. που 

προεδρεύει και δύο εκπροσώπους των εργαζοµένων.  

 

 

Άρθρο 47ο 
Πειθαρχική διαδικασία 

 
Η επιβολή της ποινής της παρατήρησης ή επίπληξης επιβάλλεται κατόπιν 

προφορικής απολογίας, αυτού που υπέπεσε σε παράπτωµα. 

Οι υπόλοιπες ποινές επιβάλλονται µετά από έγγραφη πρόσκληση του εργαζόµενου 

για έγγραφη απολογία του. Ο εγκαλούµενος πρέπει να υποβάλλει την απολογία του σε τρεις 

εργάσιµες ηµέρες. 

Η απόφαση για την πειθαρχική ποινή είναι έγγραφη και υποχρεωτικά επαρκώς 

αιτιολογηµένη και επιδίδεται στον εργαζόµενο µέσα σε τρεις ηµέρες. 

Ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα για έφεση στο ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, 

για οποιαδήποτε ποινή, µέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της απόφασης του 

πρωτοβάθµιου πειθαρχικού συµβουλίου. 

Η έφεση αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής. 

 

Άρθρο 48ο 
Σύγκληση και λειτουργία πρωτοβάθµιου και δευτεροβάθµιου πειθαρχικού 

συµβουλίου 

 
Το 1° Πειθαρχικό Συµβούλιο συγκαλείται εγγράφως από τον Πρόεδρό του. Οι 

αποφάσεις του 1ου Πειθαρχικού Συµβουλίου δύνανται να ισχύουν και πλειοψηφικά σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει συµφωνία µεταξύ των µελών του. 

Το 2° Πειθαρχικό Συµβούλιο συγκαλείται εγγράφως από τον πρόεδρο του ∆.Σ. και 

πρόεδρο του 2ου Πειθαρχικού Συµβουλίου για να εξετάσει εφέσεις των εργαζοµένων για 

αποφάσεις του 1ου Πειθαρχικού Συµβουλίου. Οι αποφάσεις του 2ου Πειθαρχικού 

Συµβουλίου δύνανται να ισχύουν και πλειοψηφικά σε περίπτωση που δεν υπάρχει συµφωνία 

µεταξύ των µελών του. 

 

Άρθρο 49ο 
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Βιβλία ποινών 

 
Η επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί βιβλίο που ορίζεται από το νόµο, στο οποίο 

αναγράφονται τα ονόµατα των µισθωτών, στους οποίους επεβλήθησαν, κατά τον κανονισµό, 

ποινές και το χρόνο που επεβλήθησαν. 

Οι ποινές που επιβάλλονται είναι οι παρακάτω: 

• προφορική παρατήρηση 

• έγγραφη παρατήρηση 

• έγγραφη επίπληξη 

• πρόστιµο, µέχρι του ποσοστού του 50% επί του ηµεροµισθίου 

• πρόστιµο ενός ηµεροµισθίου 

• υποχρεωτική αποχή από την εργασία (προσωρινή απόλυση), µέχρι 30 µέρες για κάθε 

ηµερολογιακό έτος συνολικά, κατ' ανώτατο όριο. 

• Οριστική απόλυση. 

 

Άρθρο 50ο 
Ποινολόγιο 

 
Οι παραβάσεις κατανέµονται στις παρακάτω κατηγορίες:  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 

8. Εγκατάλειψη θέσης - παραβίαση ωραρίου, όπως κάτωθι ορίζεται. 

9. Κίνηση οχηµάτων χωρίς τη ρητή συναίνεση της επιχείρησης. 

10. Παράλειψη αναγγελίας ασθένειας εκτός αν υπάρχει αποδεδειγµένη αδυναµία 

αναγγελίας. 

11. Ανάρµοστη συµπεριφορά. 

12. Μη προσήκουσα επιµέλεια στην συντήρηση του εξοπλισµού της επιχείρησης 

(εννοείται των µηχανηµάτων κ.λπ. που χειρίζονται). 

13. Η παρουσίαση της υποχρέωσης τους να διατηρούν τον χώρο εργασίας τους καθαρό, 

όπου φυσικά δεν υπάρχουν οι ανάλογες ειδικότητες εργαζοµένων. 

14. Μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού. 

Για τις παραπάνω παραβάσεις επιβάλλεται ποινή προφορικής ή έγγραφης παρατήρησης ή 

έγγραφης επίπληξης. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 
6. Υποτροπή εντός ενός έτους από την τέλεση του παραπτώµατος ή της 

κοινοποίησης της ποινής σε παράβαση της Κατηγορίας Α. 

7. Ανάρµοστη συµπεριφορά σε συνάδελφο, προϊστάµενο, πελάτη, συνεργάτη 

της επιχείρησης. 

8. Λαθραία εξαγωγή υλικού, και γενικά περιουσιακών στοιχείων. 

9. Άµεση ή έµµεση λήψη οποιουδήποτε ανταλλάγµατος από τρίτους. 

10. ∆εν επιτρέπεται η άρνηση εργασίας για τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί, η 

παραβίαση του ωραρίου – όπως αυτό κάτωθι προσδιορίζεται ειδικότερα- η εγκατάλειψη 

θέσεως (εκτός εννοείται σπουδαίου λόγου). 

Για τις παραπάνω παραβάσεις επιβάλλεται ποινή προστίµου, της υποχρεωτικής αποχής 

από την εργασία ή της οριστικής απόλυσης και εφαρµόζονται αναλόγως για κάθε περίπτωση 

οι οικείες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.  

 

Άρθρο 51ο 
Μισθολογικό σύστηµα 

Η επιχείρηση ακολουθεί ένα ιδιαίτερο µισθολογικό σύστηµα, το οποίο συνοπτικά 

περιγράφεται ως εξής: 

Η αµοιβή κάθε εργαζόµενου είναι συνάρτηση των παρακάτω παραγόντων: 
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6. Της σχετικής βαρύτητας της θέσης εργασίας που κατέχει ως προς τις 

υπόλοιπες θέσεις. 

7. Της εµπειρίας του σε ανάλογες δραστηριότητες κατά την περίοδο της 

πρόσληψης. 

8. Την αγορά εργασίας κατά την περίοδο της πρόσληψης. 

9. Των οικείων συλλογικών συµβάσεων που ισχύουν κάθε φορά. 

10. Της προσωπικής απόδοσης κατά τις προηγούµενες χρονικές περιόδους µε 

βάση συγκεκριµένο σύστηµα αξιολόγησης που θα εκτεθεί παρακάτω.  

Για κάθε ειδικότητα, ορίζεται ανώτατο όριο αµοιβής κάθε χρόνο, µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, αµέσως µετά την υπογραφή της Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης 

Εργασίας. Κατώτατο όριο ορίζεται αυτό, των κλαδικών συλλογικών συµβάσεων. 

 

 

Άρθρο 52ο 
Σύστηµα αξιολόγησης προσωπικού Αξιολόγηση µε βαθµολόγηση κριτηρίων. 

 
Η Επιχείρηση είναι δυνατόν να εφαρµόσει σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης των 

εργαζοµένων, ατοµικά ή κατά τµήµατα και να αποφασίσει την επιβράβευσή τους (π.χ. µε 

απονοµή ειδικού επαίνου, µε χορήγηση Άδειας µε πλήρεις αποδοχές, χορήγηση εφάπαξ 

χρηµατικού δώρου, χορήγηση χρηµατικής αµοιβής-επιδόµατος παραγωγικότητας). Η 

αξιολόγηση γίνεται µε βαθµολόγηση κριτηρίων γενικής εφαρµογής, τα οποία συνοδεύονται 

από συντελεστές βαρύτητας που διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη θέση εργασίας. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι: 

• τακτικότητα προσέλευσης 

• τεχνική κατάρτιση  

• συνέπεια – επιµέλεια  

• προθυµία – πρωτοβουλία  

• επικοινωνία 

• πνεύµα συνεργασίας – συλλογικότητα  

• ταύτιση µε τους στόχους της επιχείρησης 

• ηγετική ικανότητα 

• αποδοτικότητα 

• κρίση – λήψη αποφάσεων   

Για κάθε κριτήριο υπάρχει διαφορετικός συντελεστής, σε σχέση µε τη θέση εργασίας του 

αξιολογούµενου, που ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ.  

Η εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης γίνεται τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη 

λήψη της σχετικής απόφασης του ∆.Σ. ξεκινά από τους ίδιους τους εργαζόµενους.  Ο κάθε 

εργαζόµενος βαθµολογεί τον εαυτό του και στη συνέχεια οι προϊστάµενοι του στην ιεραρχία 

της επιχείρησης. Η βαθµολόγηση γίνεται σε ατοµικά φύλλα αξιολόγησης, µετά το τέλος κάθε 

εξαµήνου.  

Με βάση αυτά το ∆.Σ. καθορίζει τις αµοιβές των εργαζοµένων της επιχείρησης, αφού 

έχει υπογράψει σχετική Συλλογική Σύµβαση µε εκπροσώπους του Σωµατείου των 

εργαζοµένων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για το ύψος των µισθών και 

ηµεροµισθίων των εργαζοµένων, παίρνοντας υπ' όψιν του τις επιµέρους βαθµολογίες και τις 

πιθανές ποινές, που θα έχει ο κάθε εργαζόµενος. Η βαθµολόγηση των εργαζοµένων γίνεται 1 

φορά το χρόνο και καθορίζει τις αντίστοιχες αυξήσεις των εργαζόµενων στις αντίστοιχες 

χρονικές περιόδους. 

 

Άρθρο 53ο 
Πρόσθετες αµοιβές 

 
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, ποσοστό µέχρι 12% των καθαρών κερδών κάθε χρήσης µπορεί να κρατηθεί σε 
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ιδιαίτερο λογαριασµό για την παροχή κινήτρων στους εργαζόµενους, µε τη µορφή πρόσθετων 

υλικών αµοιβών. 

∆ικαιούχοι των ανωτέρω αµοιβών είναι όλοι οι εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας 

αορίστου χρόνου, εφόσον:  

iii. δεν έχουν τιµωρηθεί µε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή και  

iv. υπηρετούν κατά το χρόνο καταβολής των αµοιβών. 

Ο χρόνος καταβολής των αµοιβών είναι ίδιος για όλους τους δικαιούχους. Στους 

µισθωτούς µερικής απασχόλησης καταβάλλεται πρόσθετη αµοιβή ανάλογα µε το χρόνο της 

µειωµένης απασχόλησης τους. 

 

Άρθρο 54ο 
Ενηµέρωση – Πληροφόρηση 

 
Η αρχή της διαφάνειας των εργασιακών σχέσεων υλοποιείται από την επιχείρηση µε 

την τακτική και σφαιρική ενηµέρωση των εργαζοµένων, σχετικά µε την πορεία και τα 

προβλήµατα των εργαζοµένων και την πληροφόρηση των εργαζοµένων στην επιχείρηση. 

 

Άρθρο 55ο 
Συµµετοχή των εργαζοµένων 

 
Η επιχείρηση θεωρεί ότι η συµµετοχή των εργαζόµενων είναι βασική αρχή που: 

• Οδηγεί στον επαναπροσδιορισµό του εργαζοµένου σε σχέση µε την εργασία του και 

ανοίγει το δρόµο προς την άσκηση επιρροής του εργαζόµενου προς την απόφαση και 

• Παράλληλα, συµβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης. 

Η επιχείρηση υλοποιεί την αρχή της συµµετοχής, µε την εφαρµογή των σχετικών 

διατάξεων, µε την εισαγωγή διατάξεων και µε το θεσµό συλλογικής και ατοµικής συµµετοχής 

των εργαζόµενων. 

 

Άρθρο 56ο 
Εκπρόσωποι εργαζοµένων 

 
Στο ∆.Σ. της επιχείρησης µπορεί να συµµετέχει εκπρόσωπος των εργαζόµενων, αν αυτή 

απασχολεί πάνω από 20 άτοµα. 

 

Άρθρο 57ο 
Συλλογική συµµετοχή 

 
Η επιχείρηση µπορεί να συγκαλεί γενικές συνελεύσεις των εργαζόµενων, µε στόχο την 

πληρέστερη ενηµέρωση τους σε θέµατα τους, καθώς και σε γενικότερα θέµατα της 

επιχείρησης, µε ανταλλαγή απόψεων πάνω σ' αυτά. Σε τέτοιες περιπτώσεις η συµµετοχή είναι 

υποχρεωτική. 

 

Άρθρο 58ο 
Κοινωνική πολιτική 

 
Η επιχείρηση αναπτύσσει στα πλαίσια των οικονοµικών και λειτουργικών της 

δυνατοτήτων κοινωνική πολιτική µε τους παρακάτω στόχους: 

Την ενίσχυση του πλέγµατος της κοινωνικής ασφάλειας των εργαζοµένων και των 

οικογενειών τους. Στο τοµέα αυτό επιδιώκεται η κάλυψη εκτάκτων ασφαλιστικών αναγκών 

µεµονωµένων εργαζοµένων ή µελών των οικογενειών τους καθώς και η κάλυψη πρόσθετων 

ασφαλιστικών αναγκών των εργαζοµένων και των οικογενειών τους. 
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Την ενίσχυση κοινωνικών δραστηριοτήτων των εργαζοµένων και των οικογενειών 

τους. Στο τοµέα αυτό επιδιώκεται η ενθάρρυνση και ενίσχυση πολιτιστικών, επιµορφωτικών, 

αθλητικών και άλλων µορφών κοινωνικής δραστηριότητας που αναπτύσσονται από οµάδες 

εργαζοµένων, προάγουν τη συνεργασία µεταξύ τους και συµβάλλουν στην ανύψωση της 

ποιότητας της ζωής τους. 

Η επιχείρηση ιεραρχεί αυστηρά τις δραστηριότητες της στους τοµείς της κοινωνικής 

πολιτικής µε βάση τους διαθέσιµους υλικούς και ανθρώπινους πόρους της και το βάρος των 

διαφόρων αναγκών των εργαζοµένων. Σε καµία περίπτωση πόροι της κοινωνικής πολιτικής 

της Επιχείρησης δεν διατίθενται για δραστηριότητες άσχετες προς τους παραπάνω στόχους 

και χωρίς ιεράρχηση σύµφωνα µε τα παραπάνω κριτήρια, ούτε για άµεση ή έµµεση 

υποκατάσταση καθαρά χρηµατικών παροχών προς τους εργαζόµενους. 

 

 

 

Άρθρο 59ο 
΄Εναρξη ισχύος - Τροποποιήσεις 

 
v. Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού Προσωπικού αρχίζει µετά την ψήφισή του από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης (άρθρο 257 παρ.1, β Ν. 3463/2006) και την 

έγκρισή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

vi. Θα πρέπει να αναπροσαρµόζεται σε ελλείψεις και κενά όπως και σε αλλαγές της 

κείµενης εργατικής νοµοθεσίας. Κάθε αναπροσαρµογή/τροποποίηση γίνεται µε απόφαση 

του ∆.Σ. της Επιχείρησης, οπότε απαιτείται εκ νέου έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.   

vii. Αναθεώρηση του παρόντος Κανονισµού γίνεται µόνο εφ’ όσον το αποφασίσει το 

∆.Σ. ή µετά από προσβολή του από τους εργαζόµενους, κατά τις σχετικές διατάξεις του 

νόµου. 

viii. Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζει ο παρών Κανονισµός εφαρµόζονται οι διατάξεις της 

ισχύουσας νοµοθεσίας. 
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