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ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 17/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
ηνλ Πνιχγπξν, ζήκεξα ηξηάληα (30) ηνπ κελφο Απγνχζηνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Σξίηε θαη
ψξα 19:00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξψελ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ Πνιπγχξνπ, χζηεξα απφ ηελ κε
αξηζ. 17/26.8.2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε
νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010
(ΦΔΚ Α' 87).
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη δελ παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη φηη ζε ζχλνιν 27 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπψλπκν
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεψξγηνο
Βνξδφο Υξήζηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
αξάληε Μαξία
Ενχλε ηέιια
Πχξξνο Ησάλλεο
Λαθξφο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζφζηνκνο
Κνληνγηψξγεο Γεκήηξηνο
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο
ΑΠΟΝΣΔ

1
2
3

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Υιηνχκεο Αλδξέαο
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
ηκψλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Παξζεληψηεο Νηθφιανο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Ληφληαο Γεψξγηνο
Δπαγγειηλφο Γεκήηξηνο

Γθνιφεο Γεψξγηνο
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
ηακνχδεο Διεπζέξηνο

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθψλ.
ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ φινη νη Πξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη δελ
παξαβξέζεθε θαλείο.
Αξηζκόο ζέκαηνο: 4ν θαηεπείγνλ
Έγθξηζε θαη ςήθηζε ηνπ Καλνληζκνύ Πξνζσπηθνύ ηεο
Κ.Δ.ΓΗ.ΠΟ.
Αξηζκόο Απόθαζεο : 390
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνχκελνο ην 4ν
θαηεπείγνλ ζέκα, θαη εθφζνλ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε ηφζν απφ ηνλ θ. Γήκαξρν φζν θαη απφ ην ζψκα φηη
νκφθσλα ζπκθσλνχλ λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο έθηαθην, αλέθεξε φηη: «Με ηελ ππ’ αξηζκ. 11/2011
απφθαζή ηνπ ην δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κ.Δ.ΓΖ.ΠΟ. θαιεί ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα απνθαζίζεη
ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε θαη ςήθηζε ηνπ Καλνληζκνύ Πξνζσπηθνύ ηεο Κ.Δ.ΓΗ.ΠΟ., ην αλαιπηηθφ
ζρέδην ηνπ νπνίνπ έρεηε φινη ζηα ρέξηα ζαο. Γελ πηζηεχσ λα ππάξρεη θάπνηα αληίξξεζε ζρεηηθά κε ηνλ
Καλνληζκφ, νπφηε θαη παξαθαιψ ην ζψκα γηα ηελ νκφθσλε έγθξηζε θαη ςήθηζή ηνπ».
Παξαθαιψ ην ζψκα γηα ηελ νκφθσλε απφθαζε ζπλεγνξίαο γηα ηελ παξάηαζε πξνζεζκίαο
εθηέιεζεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ».
Σν πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππφςε ηελ ππ’ αξηζκ. 1/2011 απφθαζή ηνπ ην
δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κ.Δ.ΓΖ.ΠΟ. θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε,
Α π ν θ α ζ ί δ ε η Ο κ ό θ σλ α

Σελ έγθξηζε θαη ςήθηζε ηνπ Καλνληζκνύ Πξνζσπηθνύ ηεο Κ.Δ.ΓΗ.ΠΟ. όπσο αθνινπζεί
Δηζαγσγή
Ο Καλνληζκφο πξνζσπηθνχ, θαζνξίδεη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε απηνχ, ηα πξνζφληα πξφζιεςεο, ηα
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δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη ηηο πεηζαξρηθέο ηνπ επζχλεο.
Άξζξν 1 – Τπεξεζηαθή θαηάζηαζε
Σν πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο δηαθξίλεηαη ζε ηαθηηθφ θαη έθηαθην.
Σαθηηθφ είλαη ην πξνζσπηθφ πνπ θαιχπηεη πάγηεο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, θαηέρεη ηηο νξγαληθέο ζέζεηο
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ππεξεζηψλ θαη ε ππεξεζηαθή θαη εξγαζηαθή ηνπ
ζρέζε θαη θαηάζηαζε ξπζκίδνληαη απφ απηφλ,
Έθηαθην είλαη ην πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ηελ
θάιπςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πξφζθαηξσλ θαη έθηαθησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο.
Ζ εξγαζηαθή ζρέζε πνπ ζπλδέεη ην πξνζσπηθφ κε ηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε, είλαη ζρέζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ανξίζηνπ ρξφλνπ γηα ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ
γηα ην έθηαθην.
Σν πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο εξγάδεηαη εθαξκφδνληαο ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα εξγαηηθή λνκνζεζία.
Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη πξαγκαηηθά ηηο Κπξηαθέο ή ηηο εκέξεο επίζεκεο αξγίαο ζχκθσλα
κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, εθαξκφδνληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο.
Άξζξν 2 – Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο
Σν πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο έρεη ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ:
Να γλσξίδεη θαη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο νξγαληζκνχ, φπσο θαη θάζε άιινπ Καλνληζκνχ ηεο
Δπηρείξεζεο.
Να εθηειεί ην ππεξεζηαθφ ηνπ θαζήθνλ κε επηκέιεηα θαη επζπλεηδεζία.
Να δηαζθαιίδεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δπηρείξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
ππεξεζίαο ηνπ.
Να πξνζέξρεηαη έγθαηξα ζηελ Τπεξεζία ηνπ θαη λα απνρσξεί απφ απηή κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
σξαξίνπ εξγαζίαο, φπσο απηφ έρεη νξηζηεί απφ ηνπο αξκνδίνπο ηεο Δπηρείξεζεο.
Να ελεκεξψλεη ακέζσο ηνλ δηεπζπληή ηεο Δπηρείξεζεο ζε πεξίπησζε απνπζίαο ιφγσ αζζελείαο ή άιιεο
αλψηεξεο βίαο.
Να αλαθέξεη ηεξαξρηθά ζηελ ππεξεζία ηνπ θαζεηί πνπ απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπ δηαπηζηψλεη φηη
κπνξεί λα πξνθαιέζεη πιηθή ή εζηθή δεκηά ζηελ Δπηρείξεζε.
Να εθηειεί ππνρξεσηηθά θάζε εληνιή ηνπ ππεχζπλνπ ηκήκαηνο. Μεηά ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο θαη
εθφζνλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ απηή ήηαλ πέξαλ απφ ηηο ππεξεζηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, κπνξεί λα
ππνβάιιεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ κε γξαπηή αλαθνξά ζηα αξκφδηα πεηζαξρηθά φξγαλα, ηα νπνία εμεηάδνπλ
ηελ αλαθνξά θαη αλ θξηζεί βάζηκε θηλείηαη ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία.
Ζ εληνιή ηνπ ππεχζπλνπ ηκήκαηνο ή δηεπζπληή δελ εθηειείηαη, φηαλ:
εξγαδφκελνο ζεσξεί φηη ε εθηέιεζε ηεο ζέηεη ζε ζνβαξνχο θηλδχλνπο ηελ πγεία ηνπ. ηελ πεξίπησζε
απηή ν Γηεπζπληήο, εμεηάδεη ακέζσο θαη επηηφπηα ην επηθίλδπλν ή κε ηεο εληνιήο, ιακβάλεη ηα
θαηάιιεια κέηξα θαη ελεκεξψλεη γξαπηά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηε ιήςε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ.
Σν πξνζσπηθφ έρεη ππνρξέσζε, ηεξψληαο ηελ ηεξαξρία, λα αλαθέξεηαη θαη λα ππνβάιιεη
θάζε
αίηεζε, ζχζηαζε ή παξάπνλν γηα νπνηνδήπνηε ζέκα.
Δπηηξέπεηαη ε παξάθακςε ηεο ηεξαξρίαο κφλν ζε θαηεπείγνπζεο πεξηζηάζεηο θαη κε ηελ ππνρξέσζε
ηεο ελεκέξσζεο θαηά ηε ζεηξά ηεο ηεξαξρίαο, ηνπ αξκνδίνπ Πξντζηακέλνπ.
Αθφκα επηηξέπεηαη παξάθακςε ηεο ηεξαξρίαο, φηαλ ν εξγαδφκελνο κεηά ηελ πάξνδν ελφο κελφο απφ ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο, αλαθνξάο θ.ι.π., δελ έιαβε απάληεζε απφ ηνλ ππεχζπλν, ζηνλ νπνίν
απεπζχλζεθε.
Κάζε άιιε ππέξβαζε ηεο ηεξαξρίαο κπνξεί λα απνηειέζεη πεηζαξρηθφ παξάπησκα.
Κάζε ππεχζπλνο ηκήκαηνο κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηεο πεηζαξρίαο θαη ηελ αθξηβή εθηέιεζε ησλ
ππεξεζηαθψλ εληνιψλ απφ ηνπο πθηζηάκελνπο ηνπ, παξέρνληαο θάζε νδεγία θαη δηεπθφιπλζε γηα ηελ
αξηηφηεξε εθηέιεζε ηνπ ππεξεζηαθνχ έξγνπ θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο γεληθφηεξα.
Κάζε ππεχζπλνο ηκήκαηνο έρεη ππνρξέσζε λα θξνληίδεη, έηζη ψζηε ην πξνζσπηθφ λα γλσξίδεη ηηο
επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ην πεξηερφκελν ησλ εγθπθιίσλ, ππεξεζηαθψλ νδεγηψλ, δηαηαγψλ θαη
αλαθνηλψζεσλ, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηνπ ππεξεζηαθνχ θαζήθνληνο θαη ηε γεληθφηεξε
ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ.
Άξζξν 3. Άδεηεο πξνζσπηθνύ
Οη άδεηεο απνπζίαο δηαθξίλνληαη ζε:
Καλνληθέο
Γηα ιφγνπο πγείαο - εγθπκνζχλεο

2

ΑΔΑ: 4ΑΧΑΩΞΜ-9ΟΓ
3

Υσξίο απνδνρέο
Δηδηθέο
Γνληθέο
Οιηγφσξεο απνπζίαο
Κανονικές Άδειες
Οη θαλνληθέο άδεηεο ρνξεγνχληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηε ζρεηηθή
λνκνζεζία θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ θαλνληθή θαη
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.
Άδειες για λόγοσς σγείας - εγκσμοζύνης
ε θάζε εξγαδφκελν ρνξεγείηαη άδεηα απνπζίαο γηα ιφγνπο πγείαο εθφζνλ πξνθχπηεη απφ γξαπηή
γλσκάηεπζε ηνπ αξκφδηνπ ηαηξνχ ή επηηξνπήο ηνπ ΗΚΑ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηελ εξγαηηθή
λνκνζεζία.
ηηο έγθπεο εξγαδφκελεο ζηελ Δπηρείξεζε ρνξεγείηαη άδεηα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηελ εξγαηηθή
λνκνζεζία, χζηεξα απφ ηελ πξνζθφκηζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εγθπκνζχλεο απφ ηνλ αξκφδην ηαηξφ ηνπ
ΗΚΑ.
ηηο κεηέξεο εξγαδφκελεο ρνξεγείηαη κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηελ
εθάζηνηε ηζρχνπζα εξγαηηθή λνκνζεζία.
Άδειες τωρίς αποδοτές
Κάζε εξγαδφκελνο έρεη ην δηθαίσκα, κεηά ηελ εμάληιεζε ηεο εηήζηαο θαλνληθήο ηνπ άδεηαο λα ιάβεη
άδεηα απνπζίαο ρσξίο απνδνρέο γηα πξαγκαηηθά ζνβαξνχο ιφγνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ θάζε
θνξά ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Ειδικές άδειες
ηνπο εξγαδφκελνπο ρνξεγείηαη θάζε εηδηθή άδεηα, φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα
εξγαηηθή λνκνζεζία.
Γονική Άδεια
ε θάζε εξγαδφκελν ρνξεγείηαη γνληθή άδεηα φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα εξγαηηθή
λνκνζεζία.
Άδειες ολιγόωρης αποσζίας
ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ν Γηεπζπληήο δχλαηαη λα ρνξεγεί νιηγφσξε άδεηα απνπζίαο ζηνλ εξγαδφκελν
γηα ζνβαξνχο θαηά ηελ θξίζε ηνπ ιφγνπο θαη κέρξη ζπλνιηθά 8 ψξεο ηνλ ρξφλν. Οη πάλσ ησλ 8 σξψλ
νιηγφσξεο άδεηεο αθαηξνχληαη απφ ηελ θαλνληθή άδεηα.
Άξζξν 4 Πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα
Πεηζαξρηθφ παξάπησκα ζπληζηά θάζε ππαίηηα πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ εξγαδνκέλνπ πνπ απνηειεί
παξάβαζε ππεξεζηαθνχ θαζήθνληνο ή αληίθεηηαη ζηελ ππεξεζηαθή ηάμε ή είλαη επηδήκηα ζηα
ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο.
Σν ππεξεζηαθφ θαζήθνλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ησλ εζσηεξηθψλ ππεξεζηψλ ηηο νδεγίεο θαη
ηηο δηαηάμεηο ησλ ππεπζχλσλ ησλ ηκεκάησλ , θαζψο θαη απφ ηε θχζε ηεο ππεξεζίαο θάζε εηδηθφηεηαο
θαη ζέζεο φπσο ην πεξηερφκελν θαζνξίδεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο, απφ ηνπο
θαλφλεο ηεο θνηλσληθήο πείξαο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζθνπνχ πνπ
εμππεξεηεί ε Δπηρείξεζε.
Δλδεηθηηθά πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα είλαη:
Ζ αλαμηνπξεπήο θαη αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά θαη δηαγσγή κέζα ζηελ ππεξεζία ηφζν απέλαληη ζε
πθηζηακέλνπο, ππεχζπλνπο ηκεκάησλ φζν θαη ζε ηξίηνπο.
Ζ αδηαθνξία, ε ακέιεηα, ε αηειήο εθηέιεζε, ε αδηθαηνιφγεηε απνρή ή θαη ε άξλεζε εθηέιεζεο ηεο
εξγαζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί ζηνλ εξγαδφκελν.
Ζ αδηθαηνιφγεηα θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζε ή πξφσξε απνρψξεζε απφ ηελ εξγαζία, θαζψο θαη ε
αδηθαηνιφγεηε δηαθνπή ηεο.
Ζ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν δπζθήκηζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο.
Ζ θαηάζεζε αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πξνζσπηθή ή νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, κε ζθνπφ ηελ ιήςε
νπνησλδήπνηε επηδνκάησλ ή παξνρψλ.
Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηξίησλ πξνζψπσλ γηα απφθηεζε εχλνηαο ππεξεζηαθήο.
Ζ ππεμαίξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δπηρείξεζεο.
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Ζ ρξεζηκνπνίεζε ππεξεζηαθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαηέρεη ν εξγαδφκελνο γηα δηθή ηνπ σθέιεηα, ή
σθέιεηα πξνζψπσλ πνπ ζπλδένληαη κε απηφλ.
Ζ άκεζε ή ε έκκεζε ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζία αλάζεζεο ππεξεζίαο ή πξνκεζεηψλ ηεο επηρείξεζεο.
Ζ κε ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο πνπ έρεη νξηζζεί.
Ζ άξλεζε εθηέιεζεο εληνιήο γηα κεηαθίλεζε απφ ηκήκα ζε ηκήκα παξεκθεξέο θαη εθφζνλ δελ
δεκηνπξγείηαη βιαπηηθή κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο γηα ηνλ εξγαδφκελν.
Ζ ρξεζηκνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ είλαη εκπηζηεπκέλα ζηνλ εξγαδφκελν γηα
δηεθπεξαίσζε μέλσλ κε ηελ επηρείξεζε έξγσλ, ή ε ηδηνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δπηρείξεζεο.
Ζ ηέιεζε ζε βάξνο ηεο Δπηρείξεζεο ελφο απφ ηα πνηληθά αδηθήκαηα πνπ απνηεινχλ θψιπκα πξφζιεςεο.
Κάζε παξάβαζε θάζε άιινπ θαλνληζκνχ ηεο Δπηρείξεζεο ή ησλ απνθάζεσλ θαη εληνιψλ ηεο
Γηνίθεζεο, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο θαη ησλ Γηεπζπληψλ ησλ Τπεξεζηψλ.
Άξζξν 5 Πεηζαξρηθέο Πνηλέο
Οη πεηζαξρηθέο πνηλέο δηαθξίλνληαη:
Ζ πξνθνξηθή ή γξαπηή παξαηήξεζε. Δπηβάιιεηαη γηα παξαπηψκαηα ησλ κηζζσηψλ κηθξήο ζεκαζίαο.
Δίλαη ε ειαθξφηεξε απφ ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο (θαζαξά εζηθή).
Ζ έγγξαθε επίπιεμε. Δίλαη ε ακέζσο ζνβαξφηεξε πνηλή. Δπηβάιιεηαη γηα βαξχηεξα πεηζαξρηθά
παξαπηψκαηα ησλ κηζζσηψλ θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ησλ παξαπησκάησλ πνπ ηηκσξνχληαη κε
παξαηήξεζε.
Σν πξφζηηκν κέρξη θαη ηηο απνδνρέο δχν κελψλ. Δπηβάιιεηαη ζε βαξχηεξα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα.
Ζ πξνζσξηλή απφιπζε (αξγία) κέρξη ηξεηο κήλεο ζε θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο. Δπηβάιιεηαη ζε ζνβαξά
πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, πνπ δηαπξάηηνληαη θαζ’ ππνηξνπή.
Ζ νξηζηηθή απφιπζε.
Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο βαξχηεηαο ησλ πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ γίλεηαη απφ ηα πεηζαξρηθά φξγαλα
ζηα πιαίζηα ηεο θαιήο πίζηεο, ησλ ζπλαιιαθηηθψλ ζπλεζεηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ εζψλ.
Άρθρο 6. Πειθαρτικές διαδικαζίες
Σν πεηζαξρηθφ φξγαλν ηεο επηρείξεζεο είλαη ην πεληακειέο Πεηζαξρηθφ πκβνχιην.
πγθξνηείηαη απφ ηξία κέιε ηνπ Γ.. (ηνλ Πξφεδξν θαη δχν κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ), πνπ
νξίδνληαη απφ απηφ, ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Σκήκαηνο ζην νπνίν αλήθεη ν εξγαδφκελνο
πνπ παξαπέκπεηαη. ε πεξίπησζε πνπ ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα αθνξά ηνλ Γηεπζπληή ή ηνλ ππεχζπλν
ηνπ ηκήκαηνο ηφηε ην πεηζαξρηθφ φξγαλν ζπλεδξηάδεη κε ηελ ηξηκειή ζχλζεζε απνηεινχκελν
απνθιεηζηηθά απφ ηα κέιε ηνπ Γ..
Μπνξεί λα επηβάιιεη φιεο ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη .Γειαδή απφ ηελ πξνθνξηθή παξαηήξεζε κέρξη
θαη ηελ νξηζηηθή απφιπζε.
Σν πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ θαη παξαθξαηείηαη απφ ηνλ πξψην κεηά ηελ
απφθαζε κήλα.
Οη ηηκσξεκέλνη κε πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απφιπζε ηίζεληαη εθηφο ππεξεζίαο ακέζσο κφιηο ηνπο
θνηλνπνηεζεί ε ηειεζίδηθε απφθαζε.
Σν Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα εμεηάδεη πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ζε πξψην βαζκφ θαη ζε δεχηεξν
θαηφπηλ εθέζεσο ηνπ ηηκσξεζέληνο.
Γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνεγνχκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ, ην
χςνο ηεο πιηθήο ή εζηθήο βιάβεο πνπ έρεη ππνζηεί ε επηρείξεζε, ηπρφλ ππνηξνπή ή ζπξξνή
παξαπησκάησλ.
ε πεξίπησζε ζπξξνήο παξαπησκάησλ επηβάιιεηαη ε πνηλή πνπ αληηζηνηρεί ζην βαξχηεξν παξάπησκα.
Απολογία
Με εμαίξεζε ηελ πξνθνξηθή ή γξαπηή παξαηήξεζε, θακία πεηζαξρηθή πνηλή δελ επηβάιιεηαη ρσξίο
πξνεγνχκελε έγγξαθε, επί απνδείμεη θιήζε ζε απνινγία ηνπ εξγαδνκέλνπ.
Ζ απνινγία ππνβάιιεηαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηεο επηδφζεσο ηεο έγθιεζεο. Δάλ παξέιζεη ε
πξνζεζκία ρσξίο λα ζπληαρζεί απνινγία, ζπληάζζεηαη ε πεηζαξρηθή απφθαζε ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε
απφδεημε ζηνλ θαηαδηθαζζέληα.
Ζ θιήζε ζε απνινγία νξίδεη ην πεηζαξρηθφ αδίθεκα γηα ην νπνίν θαηεγνξείηαη ν εξγαδφκελνο.
Ο εξγαδφκελνο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ζε απηφλ ηεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο
δηθαηνχηαη λα αζθήζεη έθεζε ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνζθνκίδνληαο λέα ζηνηρεία.
Οη πεηζαξρηθέο απνθάζεηο πξέπεη λα είλαη επαξθψο δηθαηνινγεκέλεο λα πεξηέρνπλ ηα πξαγκαηηθά
πεξηζηαηηθά ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο θαη ηνλ ρξφλν πνπ έγηλε απηφ.
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί κε απφθαζε ηνπ λα νξίζεη ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ ή ζε θάπνηνλ απφ
ηνπο Τπεχζπλνπο ηκεκάησλ λα αλαζέηεη ηε δηελέξγεηα έλνξθεο δηνηθεηηθήο εμέηαζεο. Ο αλαιακβάλσλ
ην ελ ιφγσ έξγν πξέπεη εληφο κελφο λα ππνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην πφξηζκα ηεο εμέηαζεο.
Βηβιίν πνηλώλ
Σν Γξαθείν Πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο ηεξεί βηβιίν πνηλψλ ζην νπνίν νθείιεη λα αλαγξάθεη:
Σν νλνκαηεπψλπκν ηνπ κηζζσηνχ ζηνλ νπνίν επηβιήζεθε ε πνηλή.
Ζ αηηία επηβνιήο απηήο.
Ζ εκεξνκελία παξαθξάηεζεο ηνπ πξνζηίκνπ θαη ν αξηζκφο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.
Σν είδνο ηεο πνηλήο.
Παραγραθή πειθαρτικών παραπηωμάηων
Σα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα παξαγξάθνληαη εάλ πεξάζεη έλαο ρξφλνο απφ ηελ εκέξα δηάπξαμεο εθφζνλ
έγηλαλ γλσζηά ζηα φξγαλα πνπ αζθνχλ ηελ πεηζαξρηθή δίσμε. Γηαθνξεηηθά κεηά έλα έηνο απφ ηελ
εκέξα πνπ έιαβαλ γλψζε ηα φξγαλα απηά.
Ζ παξαγξαθή πξνγελέζηεξνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο αλαβάιιεηαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε
πεηζαξρηθή δηαδηθαζία πνπ θηλήζεθε γηα κεηαγελέζηεξν παξάπησκα.
Πεηζαξρηθφ παξάπησκα πνπ έρεη παξαγξαθεί θαη δηαηππψλεηαη ζηε δηεξεχλεζε άιινπ παξαπηψκαηνο,
ιακβάλεηαη ππφςε ζην κέγεζνο ηεο πνηλήο πνπ ηπρφλ ζα επηβιεζεί.
Όηαλ αζθεζεί πεηζαξρηθή δίσμε θαη θιήζε ζε απνινγία ην παξάπησκα παξαγξάθεηαη αλ κέζα ζε έλα
έηνο απφ ηελ θιήζε ζε απνινγία δελ εθδνζεί απφθαζε αξκνδίνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπγθξνηεί εμεηαζηηθή επηηξνπή γηα θάζε πεξίπησζε ζνβαξνχ
πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο πνπ ζα εξεπλά φιεο ηηο εθδνρέο θαη ηηο πηπρέο θαηά ηελ θξίζε ηεο. Ζ
εμεηαζηηθή επηηξνπή ζπγθξνηείηαη απφ κέιε ηνπ Γ.. θαη απφ ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο. Ζ εμεηαζηηθή
επηηξνπή πξνβαίλεη ζε θάζε ελέξγεηα πνπ θξίλεη απαξαίηεηε γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ πεηζαξρηθνχ
παξαπηψκαηνο. Μεηά ην πέξαο ησλ ελεξγεηψλ ηεο, ππνβάιιεη πφξηζκα ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ
αμηνινγεί θαη θξίλεη ειεχζεξα καδί κε ηα ππφινηπα ζηνηρεία γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζήο ηνπ, ρσξίο λα
δεζκεχεηαη απφ απηφ.
Ζ θίλεζε ηεο πεηζαξρηθήο δίσμεο θαη ε επηβνιή πεηζαξρηθήο πνηλήο θαζψο θαη ηεο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο
απφιπζεο είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ θίλεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν λφκνο
πξναπαηηεί ηελ ππνβνιή κήλπζεο ή έγθιεζεο.
Ζ έθδνζε ακεηάθιεηεο αζσσηηθήο απφθαζεο πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ εξγαδφκελν
πνπ ηηκσξήζεθε κε πνηλή νξηζηηθήο απφιπζεο λα δεηήζεη κε αίηεζή ηνπ ηελ επαλάιεςε ηεο
πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Άξζξν 7 Πξνζόληα Γηεπζπληή
Απφθνηηνο/ε ΑΔΗ ή ΣΔΗ , κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ. ηνηρεία πνπ πξέπεη λα
βαζκνινγνχληαη είλαη : ε εκπεηξία ζε δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο (πξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο) , ε
γλψζε ηεο πεξηνρήο. Ζ κεζνδηθφηεηα, ε γλψζε παξαθνινχζεζεο ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ
ζπληζηνχλ βαζηθά ζηνηρεία επηινγήο.
Καηά ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο παξακέλεη ζηε ζέζε ε δηεπζχληξηα ηεο επηρείξεζεο.
Άξζξν 8 Σξνπνπνίεζε θαλνληζκνύ
Ζ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιήξσζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ γίλεηαη κφλν
κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο, πνπ εγθξίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην.
Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 390/2011.
Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
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