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ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ
ΤΠΗΡΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Άξζξν 1
θνπόο
1.

θνπφο ηνπ Καλνληζκνχ είλαη λα ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο, πνπ δηέπεηαη απφ απηφλ θαη λα πξνάγεη ηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία
κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο Δηαηξίαο.
Ο Καλνληζκφο ξπζκίδεη ηα ζέκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξίαο, ζηα ζεκεία πνπ
απηά δε ξπζκίδνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο ή άιιεο ζρεηηθέο
εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο, νη νπνίνη ελλνείηαη φηη είλαη επηθξαηέζηεξνη, εθηφο αλ κε ην
παξφλ παξέρεηαη κεγαιχηεξε πξνζηαζία ζην πξνζσπηθφ.

2.

Η ξχζκηζε θάζε ζέκαηνο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ
ελαπφθεηηαη ζην δηεπζπληηθφ δηθαίσκα ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο, ην νπνίν
ππφθεηηαη κφλν ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιιεη ε Δξγαηηθή Ννκνζεζία.
Η δηεχζπλζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο ελ γέλεη δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο, φπσο θαη
ε εζσηεξηθή ηεο νξγάλσζε θαη δηνίθεζε αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ Γηνίθεζε ηεο
Δηαηξίαο. Σα αλσηέξσ πεξηιακβάλνπλ, κέζα ζηα φξηα ηνπ λφκνπ, ηελ ελ γέλεη
νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηε δηεχζπλζε, ηελ
πεξηθνπή ή παχζε δξαζηεξηνηήησλ, ηελ ίδξπζε λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηκεκάησλ,
ζπζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ, κεζφδσλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ θαηάξγεζε ζέζεσλ,
ηκεκάησλ, επηρεηξήζεσλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ, ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ζρέζεσλ αλαθνξάο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ, ηε δηεχζπλζε ησλ
εξγαδνκέλσλ.
Η Γηνίθεζε αζθεί ειεχζεξα θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο ην δηεπζπληηθφ ηεο δηθαίσκα
κέζα ζηα φξηα ησλ λφκσλ θαη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.

Άξζξν 2
Πξνζσπηθό Πεδίν Τπαγσγήο
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ππάγεηαη φιν ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξίαο, πνπ
παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζ‟ απηήλ, ζπλδέεηαη κ‟ απηήλ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο
ζηελ Διιάδα (εθηφο απφ ηηο παξαθάησ εμαηξέζεηο) θαη γηα φζν ρξφλν ην πξνζσπηθφ απηφ
εξγάδεηαη ζηελ Διιάδα.
Καη‟ εμαίξεζε δελ ππάγνληαη ζηνλ Καλνληζκφ νη αθφινπζνη:
α.
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, πνπ παξέρνπλ ζ‟ απηήλ
ππεξεζίεο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή άιιε δηαξθή ζρέζε, νη Γεληθνί
Γηεπζπληέο ηεο Δηαηξίαο, νη Βνεζνί Γεληθνί Γηεπζπληέο, νη Γηεπζπληέο θαη
Τπνδηεπζπληέο Γηεπζχλζεσλ, ηαηξνί θαη ινηπφ λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ επί ζρέζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή νπνηαδήπνηε άιιε.
β.

Οη ππφ νηαδήπνηε ζρέζε λνκηθνί ζχκβνπινη θαη νη δηθεγφξνη ηεο Δηαηξίαο.

γ.

Οη κηζζσηνί πάζεο θχζεσο πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ
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ρξφλνπ, δηάξθεηαο κέρξη 6 κελψλ.
δ.

Οη λενπξνζιεθζέληεο κηζζσηνί κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κέρξη ηελ
ζπκπιήξσζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ δηάηαμε 7 ηνπ άξζξνπ 4. Πξνζιήςεηο,
ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο ζηελ Δηαηξία.

ε.

χκβνπινη, εηδηθνί ζπλεξγάηεο, θαη άιινη επαγγεικαηίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηηο
ππεξεζίεο ηνπο ζηελ Δηαηξία κε ζχκβαζε εξγνιαβίαο ή ζχκβαζε αλεμαξηήησλ
ππεξεζηψλ.

Άξζξν 3
Σνπνζεηήζεηο – Καζήθνληα
Η Δηαηξία κπνξεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο, θαη κέζα ζηα πιαίζηα θαη ηνπο
πεξηνξηζκνχο ηνπ λφκνπ θαη ηεο αηνκηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο – πεξηιακβαλνκέλεο θαη
ηεο απαγφξεπζεο κνλνκεξνχο βιαπηηθήο κεηαβνιήο ησλ φξσλ ηεο – λα ηνπνζεηεί ζε
νπνηαδήπνηε ζέζε θαη λα αλαζέηεη νπνηαδήπνηε θαζήθνληα ζε νπνηνλδήπνηε εξγαδφκελν
θαηά ηελ δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα.

Άξζξν 4
Πξνζιήςεηο
1.

Σν πξνζσπηθφ πξνζιακβάλεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ εθάζηνηε αλαγθψλ ηεο
Δηαηξίαο, φπσο νη αλάγθεο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηε Γηνίθεζε.

2.

Η Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο θαζνξίδεη ηηο αλάγθεο ηεο ζε πξνζσπηθφ, αλάινγα κε ηηο
εθάζηνηε επηρεηξεζηαθέο ζπλζήθεο θαη πξνζδνθίεο. Με βάζε θαη ζηα πιαίζηα ηνπ
παξαπάλσ θαζνξηζκνχ πξνζιακβάλεηαη αληίζηνηρν ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ γηα
ηελ θάιπςε αληίζηνηρσλ αλαγθψλ. Η δηαδηθαζία πξφζιεςεο, πνπ θαζνξίδεηαη
εθάζηνηε απφ ηελ Δηαηξία, πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθάλεηα θαη
αληηθεηκεληθφηεηα θαη λα θηλείηαη ζηα πιαίζηα ησλ αλαγθψλ, φπσο απηέο
θαζνξίζηεθαλ απφ ηε Γηνίθεζε.

3.

Οη ππνςήθηνη πξνο πξφζιεςε
δηθαηνινγεηηθά:
- Βηνγξαθηθφ εκείσκα

πξέπεη

λα

ππνβάιινπλ

ηα

παξαθάησ

-

Σαπηφηεηα ή Γηαβαηήξην

-

Πηζηνπνηεηηθφ Γελλήζεσο

-

Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ

-

Πηζηνπνηεηηθφ ηξαηνινγηθήο Καηάζηαζεο ηχπνπ Α‟ ή λφκηκεο απαιιαγήο (γηα
ηνπο άλδξεο)

-

Πηζηνπνηεηηθά ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ζπνπδψλ
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-

Βεβαηψζεηο Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο
Πηζηνπνηεηηθά Πξνυπεξεζίαο θαη / ή πζηαηηθέο Δπηζηνιέο

4.

Οη ππνςήθηνη πξνο πξφζιεςε ζα ππνβάιινληαη ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο απφ
γηαηξνχο ππνδεηθλπφκελνπο απφ ηελ Δηαηξία.

5.

Οη ππνςήθηνη πξνο πξφζιεςε ζα ππνβάιινληαη αθφκα ζε θάζε άιιε εμέηαζε κφλν
γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηθαλφηεηαο θαη / ή θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ ζέζε θαη ηα
θαζήθνληα γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη.

6.

Οη ππνςήθηνη πξνο πξφζιεςε εηδνπνηνχληαη απφ ηελ Δηαηξία γηα ηελ πξφζιεςή
ηνπο, ηελ εκεξνκελία απφ ηελ νπνία αξρίδεη ε ζρέζε εξγαζίαο, ηε ζέζε, ηελ
αληηκηζζία ηνπο, ηνλ ηφπν εξγαζίαο, ηε δνθηκαζηηθή πεξίνδν. Δίηε κε ηελ έγγξαθε
ζχκβαζε εξγαζίαο, είηε κε ρσξηζηφ έγγξαθν, νη λενπξνζιακβαλφκελνη
ελεκεξψλνληαη γηα φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηεί ην Π.Γ. 156/1994.

7.

Οη λενπξνζιακβαλφκελνη εξγαδφκελνη, εθηφο αλ άιισο ήζειε απνθαζηζζεί απφ ηελ
Δηαηξία, πξνζιακβάλνληαη πάληνηε κε δνθηκαζηηθή ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ
δηάξθεηαο κέρξη 6 κελψλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ ππάγνληαη ζηνλ
παξφληα Καλνληζκφ.
Πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο παξαπάλσ ζχκβαζεο, ν άκεζνο πξντζηάκελνο ηνπ
εξγαδνκέλνπ αμηνινγεί ηελ απφδνζή ηνπ θαη εηζεγείηαη γηα ηελ παξακνλή ή φρη ηνπ
εξγαδφκελνπ ζηελ Δηαηξία. Καηφπηλ απηψλ απνθαζίδεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε, είηε ε
θαηάηαμε ηνπ ζην κε ζρέζε ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξίαο κε ηελ
ππνγξαθή ζχκβαζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, είηε ε ιήμε ηεο απαζρφιεζεο
ηνπ.

8.

Όηαλ ην απαηηνχλ νη αλάγθεο ηεο, ε Δηαηξία κπνξεί λα πξνζιακβάλεη πξνζσπηθφ
κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ.

Άξζξν 5
Απνδνρέο ηνπ Πξνζσπηθνύ
Α. ΓΔΝΙΚΑ
1.

Οη ειάρηζηεο ππνρξεσηηθέο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ (λφκηκεο απνδνρέο) είλαη
εθείλεο πνπ θαζνξίδνληαη εθάζηνηε απφ ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο πεγέο (πάζεο
θχζεσο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο – πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ –
δηαηηεηηθέο απνθάζεηο θ.ι.π.).

2.

Οη ηαθηηθέο ζπκβαηηθέο απνδνρέο (ζπκβαηηθφο κηζζφο) ηνπ πξνζσπηθνχ
απνηεινχληαη απφ έλα εληαίν πνζφ πνπ ζπκθσλείηαη κεηαμχ εξγαδνκέλνπ θαη
Δηαηξίαο θαη δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ηνπ ζπλφινπ ησλ εθάζηνηε λνκίκσλ
απνδνρψλ πνπ ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηελ Δηαηξία.

3.

Οη πξφζζεηεο εζεινχζηεο ακνηβέο, πνπ ρνξεγεί ε Δηαηξία πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο,
δηέπνληαη απφ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο.
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Β.

ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΩΝ ΑΠΟΓΟΥΩΝ.

1.

Σν πξνζσπηθφ ακείβεηαη κε κεληαίεο απνδνρέο.
ηκεκαηηθά ηελ 1ε θαη 16ε εκέξα θάζε κήλα.

2.

Η αμίσζε γηα απνδνρέο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία αλάιεςεο εξγαζίαο. Δπί
κηζζνινγηθήο πξναγσγήο, νη απνδνρέο ηεο λέαο κηζζνινγηθήο βαζκίδαο
θαηαβάιινληαη απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο κηζζνινγηθήο
πξναγσγήο έηνπο.
Πιήξεηο απνδνρέο νθείινληαη ζην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ κφλν γηα ην ρξφλν
θαηά ηνλ νπνίν παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ή επξίζθεηαη ζε άδεηα κε απνδνρέο.
Μεησκέλεο θαηά ην ήκηζπ απνδνρέο παξέρνληαη ζε πεξίπησζε ζέζεσο ηνπ
πξνζσπηθνχ ζε θαηάζηαζε αξγίαο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
Δληνχηνηο, είλαη δπλαηφλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, εθηηκψληαο ηηο πεξηζηάζεηο, λα
απνθαζίζεη γηα φζνλ ρξφλν θξίλεη αλαγθαίν ηελ πέξαλ ηνπ εκίζενο αθφκε θαη ηελ
πιήξε πεξηθνπή ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ.
Οη απνδνρέο ησλ εκεξψλ απνπζίαο ρσξίο άδεηα παξαθξαηνχληαη άζρεηα απφ ηελ
ελδερφκελε ιφγσ ηεο απνπζίαο πεηζαξρηθή δίσμε.

3.

Οζάθηο ζπληξέρεη ιφγνο πεξηθνπήο απνδνρψλ ή θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ζην
πξνζσπηθφ, πεξηθφπηεηαη ή θαηαβάιιεηαη εκεξεζίσο ην 1/30 ή ην 1/22 αληίζηνηρα
ησλ ηαθηηθψλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ.

Γ.

ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ

1.

Σν πξνζσπηθφ εληάζζεηαη θαη εμειίζζεηαη ζε Μηζζνινγηθέο Βαζκίδεο κε ζχζηεκα
θαη φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη κε ε.ζ.ζ.ε. Οη πξναγσγέο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ
επφκελε Μηζζνινγηθή Βαζκίδα δηελεξγνχληαη απηνδίθαηα απφ ηελ Τπεξεζία θαη
αλαηξέρνπλ απφ 1εο Ιαλνπαξίνπ εθάζηνπ έηνπο, εθφζνλ θαηά ηελ σο άλσ
εκεξνκελία ην πξνζσπηθφ έρεη ζπκπιεξψζεη ηνλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελν γηα
ηελ έληαμε ζηελ επφκελε Μηζζνινγηθή Βαζκίδα ειάρηζην ρξφλν, εμαηξέζεη:

Οη απνδνρέο θαηαβάιινληαη

α.

Σσλ δηαηεινχλησλ θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο πξναγσγήο ζε
θαηάζηαζε αξγίαο, θαζψο θαη ησλ ηηκσξεζέλησλ κε νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή
πνηλή, πιελ ηεο ηνηαχηεο ηεο εγγξάθνπ επηπιήμεσο, πνπ δελ έρεη
δηαγξαθεί κέρξηο ηεο 1εο Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο ηεο πξναγσγήο.

β.

Σσλ εγθιεζέλησλ γηα νπνηνδήπνηε πεηζαξρηθφ αδίθεκα, εθφζνλ ε νηθεία
πεηζαξρηθή απφθαζε δελ έρεη θαηαζηεί ηειεζίδηθε θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ
ηνπ έηνπο πξναγσγήο θαη

γ.

Σσλ θαηαηαγέλησλ ζε βαζκίδα θαηψηεξε ηεο κέζεο βαζκίδαο αμηνιφγεζεο
ζε Φχιιν Αμηνιφγεζεο ηνπ πξνεγνπκέλνπ έηνπο θαηά ηα εηδηθφηεξνλ
αλαθεξφκελα ζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ.
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2.

Oζνη εκπίπηνπλ ζηηο αλσηέξσ α έσο γ πεξηπηψζεηο, παξαπέκπνληαη ζην νηθείν
πκβνχιην, πνπ δχλαηαη:
α. Να κελ ηνπο πξναγάγεη.
β. Να ηνπο πξναγάγεη, απφ ηελ ίδηα εκεξνκελία πνπ ζα πξνάγνληαλ απηνδίθαηα.
Οη ηηκσξεζέληεο κε πνηλή πξνζηίκνπ ή πξνζσξηλήο απφιπζεο δελ πξνάγνληαη θαη
δελ παξαπέκπνληαη ζην νηθείν πκβνχιην επί ηφζα έηε απφ ηεο ηειεζηδηθίαο ηεο
απνθάζεσο, φζα αλαγξάθνληαη θαησηέξσ :
Σηκσξεζέληεο κε πξφζηηκν απφ δεθαπέληε εκέξεο κέρξη έλα κήλα , επί έλα έηνο.
Σηκσξεζέληεο κε πξφζηηκν άλσ ηνπ ελφο κήλα , επί δχν έηε.
Σηκσξεζέληεο κε πξνζσξηλή απφιπζε κέρξη ηξηψλ κελψλ, επί ηξία έηε.
Σηκσξεζέληεο κε πξνζσξηλή απφιπζε άλσ ησλ ηξηψλ κελψλ, επί ηέζζεξα έηε.

3.

Πξνζσπηθφ πνπ παξαπέκθζεθε ζην νηθείν πκβνχιην, ιφγσ επηβνιήο ζε απηφ
πεηζαξρηθήο πνηλήο, θαη πξνάρζεθε, δελ παξαπέκπεηαη ηα επφκελα έηε ιφγσ ηεο
ίδηαο πνηλήο.

Γ.

ΠΡΟΘΔΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ

1.

ην πξνζσπηθφ πνπ, χζηεξα απφ έγθξηζε απφ ην αξκφδην φξγαλν, παξέρεη ηηο
ππεξεζίεο ηνπ:

2.

α.

Καζ‟ ππέξβαζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, (ππεξσξίεο), ρνξεγείηαη, θαηά ηα ηζρχνληα ζηελ Δηαηξία,
απνδεκίσζε γηα ππεξσξηαθή εξγαζία, εθφζνλ απηφ δελ αζθεί θαζήθνληα
πξντζηακέλνπ Τπεξεζηαθήο Λεηηνπξγίαο νηαζδήπνηε ζηάζκεο επηπέδνπ
δηνίθεζεο .

β.

Καηά ηηο Κπξηαθέο θαη άιιεο εμαηξέζηκεο εκέξεο θαζψο θαη θαηά ηηο
λπθηεξηλέο ψξεο ππφ ηνπο φξνπο ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ, ρνξεγείηαη ε
πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία απνδεκίσζε εθφζνλ απηφ δελ
αζθεί θαζήθνληα πξντζηακέλνπ Τπεξεζηαθήο Λεηηνπξγίαο νηαζδήπνηε
ζηάζκεο επηπέδνπ δηνίθεζεο .

γ.

Μεηέρνληαο ζηε ζχλζεζε ησλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ πνπ πξνβιέπνληαη
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ παξέρεηαη θαηά ζπλεδξίαζε ε
πξνβιεπφκελε απφ
ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
απνδεκίσζε.
ηνπο Γξακκαηείο ησλ αλσηέξσ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ παξέρεηαη θαηά
ζπλεδξίαζε απνδεκίσζε ίζε πξνο ηα 80/100 ηεο εθάζηνηε θαζνξηδφκελεο
απνδεκίσζεο γηα ηα κέιε ησλ πκβνπιίσλ απηψλ, πιελ ησλ Γξακκαηέσλ
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ Γηεχζπλζεο, ησλ νπνίσλ ε
απνδεκίσζε θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ησλ πκβνπιίσλ απηψλ.

Οη πξντζηάκελνη Τπεξεζηαθψλ Λεηηνπξγηψλ νηνπδήπνηε επηπέδνπ δηνίθεζεο, δε
δηθαηνχληαη απνδεκίσζε γηα ππεξεξγαζία ή ππεξσξηαθή εξγαζία ή εξγαζία θαηά
ηηο Κπξηαθέο θαη ινηπέο αξγίεο.
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3.

ην πξνζσπηθφ πνπ κεηαθηλείηαη ζην εμσηεξηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο ή άιινπο
ππεξεζηαθνχο ιφγνπο θαηαβάιινληαη ηα νδνηπνξηθά έμνδα θαη εκεξήζηα
απνδεκίσζε κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
Γηεπζχλνληα πκβνχινπ.

Άξζξν 6
Καζήθνληα Δξγαδνκέλσλ
1.

Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ επηκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο, λα πξνζηαηεχνπλ θαη λα πξνάγνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξίαο, θαηά
νπνηνδήπνηε λφκηκν δπλαηφ ηξφπν. Δίλαη ππεχζπλνη γηα φιεο ηηο πξάμεηο ή
παξαιείςεηο πνπ ζπλεπάγνληαη δεκία, ή θίλδπλν δεκίαο, γηα ηελ Δηαηξία.

2.

Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα αθηεξψλνπλ φιεο ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ πείξα ηνπο γηα ηελ
πξναγσγή θαη αλάπηπμε ησλ ππνζέζεσλ ηεο Δηαηξίαο.

3.

Οη εξγαδφκελνη ππνρξενχληαη λα πξνζέξρνληαη ζηελ εξγαζία ηνπο ζηελ θαζνξηζκέλε
ψξα, λα ηεξνχλ απζηεξά ην σξάξην εξγαζίαο, λα κελ απνπζηάδνπλ ρσξίο άδεηα, θαη
λα κελ απαζρνινχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπο ζε εξγαζίεο
άιιεο απφ ηηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ Δηαηξία, ή ζε άιιεο απαζρνιήζεηο.

4.

Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα εθηεινχλ ηελ εξγαζία ηνπο ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο θαη ηηο
νδεγίεο ηεο Δηαηξίαο θαη ηηο εληνιέο θαη ηηο νδεγίεο ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο.

5.

Οη εξγαδφκελνη ζα ζπκπεξηθέξνληαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν πξνο ηνπο
πειάηεο ηεο Δηαηξίαο θαη ζα ηνπο παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε ηελ κεγαιχηεξε
πξνζπκία, επγέλεηα θαη ηαρχηεηα. Θα πξέπεη αθφκα λα ζπκπεξηθέξνληαη άξηζηα
ζηνπο ζπλάδειθνπο ηνπο, λα ζέβνληαη ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο,
αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε ηνπο ζηελ ηεξαξρία, απνθεχγνπλ θάζε είδνπο δηαθξίζεηο,
πξνζβιεηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο ή παξελνριήζεηο, λα επηδεηθλχνπλ έλαληη ησλ
ζπλαδέιθσλ ηνπο ηελ δένπζα θαηαλφεζε, επαηζζεζία, ιεπηφηεηα θαη επγέλεηα θαη λα
ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ηελ εμππεξέηεζε
ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δηαηξίαο.

6.

Οη εξγαδφκελνη ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε θάζε αιιαγή ζηελ
νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, θάζε αιιαγή δηεχζπλζεο θαηνηθίαο ηνπο, φπσο θαη
θάζε γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε κε ηελ
Δηαηξία, ή πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη λνκηθή βάζε γηα νπνηνδήπνηε δηθαίσκα
απέλαληη ζηελ Δηαηξία. Οη ζπλέπεηεο ηέηνησλ γεγνλφησλ αξρίδνπλ κφλν απφ ηελ
αλσηέξσ αλαγγειία, πνπ απνδεηθλχεηαη κφλν κε έγγξαθε απφδεημε ηεο Δηαηξίαο.

7.

Ο εξγαδφκελνο, είηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ζηελ Δηαηξία, είηε κεηά
ηελ ιήμε ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ζηελ Δηαηξία γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, δελ ζα
απνθαιχπηεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νχηε ζα θάλεη ρξήζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν,
νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο ή ζηνηρείνπ ζρεηηθψλ κε ηελ επηρείξεζε, ηηο εξγαζίεο, ηα
πξντφληα, επηρεηξεκαηηθέο, δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο,
έξεπλα θαη αλάπηπμε, κειινληηθέο πξνζέζεηο θαη επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, εκπνξηθά
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απφξξεηα, ινγαξηαζκνχο θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία, θαηαιφγνπο πειαηψλ, πνιηηηθή,
ππνζέζεηο θαη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξίαο, ζπγγεληθψλ ή ζπγαηξηθψλ πξνο απηή
εηαηξηψλ, ή νπνηνπδήπνηε πειάηε ηεο, πνπ πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπ ππφ ηελ
ηδηφηεηα ηνπ ζαλ εξγαδνκέλνπ ηεο Δηαηξίαο, ή άιισο, θαη ζα θαηαβάιιεη θάζε
πξνζπάζεηα γηα λα εκπνδίζεη ηελ πεξηέιεπζε ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ ζε ηξίηνπο.
Μφλε εμαίξεζε απφ ηνλ παξαπάλσ θαλφλα ππάξρεη εάλ θαη θαηά ην κέηξν, πνπ ην
αληίζεην είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, φπσο απηά
θαζνξίδνληαη εθάζηνηε απφ ηελ Δηαηξία.
Δπί ηε ιήμεη ηεο απαζρφιεζεο ηνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν εξγαδφκελνο ζα
επηζηξέθεη ακέζσο ζηελ Δηαηξία, ή ζε θάζε ζπγγελή Δηαηξία, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, ρσξίο αλάγθε φριεζεο ή άιιεο ελέξγεηαο απφ κέξνπο ησλ αλσηέξσ,
νπνηαδήπνηε αιιεινγξαθία, έγγξαθα, ππνκλήκαηα, ζεκεηψζεηο, αξρεία, αλαθνξέο,
θαθέινπο, πξνδηαγξαθέο, έγγξαθα θαη νπνηαδήπνηε άιια αληηθείκελα πνπ αλήθνπλ
ζηελ Δηαηξία, πνπ ζα βξίζθνληαη ηπρφλ ζηελ θαηνρή ηνπ ή ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ, καδί
κε φπνηα ηπρφλ αληίγξαθα ησλ αλσηέξσ.
Ο εξγαδφκελνο νθείιεη:
α.

β.
8.

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ζηελ Δηαηξία ν εξγαδφκελνο:
α. Γελ ζα απαζρνιείηαη ζε άιιε κηζζσηή δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε
άδεηα ηεο Δηαηξίαο.
β.

γ.

9.

Να ιακβάλεη γλψζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ εγθπθιίσλ ηεο Δηαηξίαο, πνπ
αθνξνχλ ζηελ ππνρξέσζε πίζηεο, ερεκχζεηαο, εκπηζηεπηηθφηεηαο, κε άζθεζεο
αληαγσληζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απνξξήηνπ ζηνηρείσλ ζπλδξνκεηψλ θαη άιισλ
ζεκάησλ, φπσο απηέο εθάζηνηε έρνπλ, θαη
Να ππνγξάθεη γηα ηελ ιήςε γλψζεσο, φηαλ απηφ ηνπ δεηεζεί θαη λα ηεξεί
απαξεγθιίησο φιεο ηηο ζε απηέο ζρεηηθέο εληνιέο θαη απαγνξεχζεηο.

Γελ ζα κεηέρεη ή απνθηά ζπκθέξνληα ππφ νπνηαδήπνηε κνξθή, νχηε ζα
απαζρνιείηαη ππφ νπνηαδήπνηε κνξθή, νχηε ζα απνθηά ή κεηέρεη ζε
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή επηρείξεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο
αληαγσληζηηθή πξνο ηελ Δηαηξία, ή / θαη ζε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην
νπνίν ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δηαηξία θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν (πξνκεζεπηέο,
πειάηεο ηεο εηαηξίαο θ.ι.π.).
Γελ ζα κεηέρεη ζε Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ, νχηε ζα απνθηά
ηδηφηεηα Γηαρεηξηζηή ΔΠΔ ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Δηαηξίαο. Η άξλεζε ηεο
παξνρήο ηεο ζρεηηθήο άδεηαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε.

Απαγνξεχεηαη λα επηδηψθεη ν εξγαδφκελνο ηελ εμαζθάιηζε πιενλεθηεκάησλ ή
εχλνηαο γηα ηνλ ίδην ή γηα ηξίηνπο κε βάζε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο εξγαδφκελνο ηεο
Δηαηξίαο. Γελ επηηξέπεηαη αθφκε, λα ρξεζηκνπνηεί ηξίηα πξφζσπα, ή έκκεζνπο
ηξφπνπο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ππεξεζηαθψλ πιενλεθηεκάησλ, ή γηα ηελ πξφθιεζε ή
καηαίσζε ππεξεζηαθήο απφθαζεο.

10. Οη εξγαδφκελνη δελ πξέπεη λα θάλνπλ δεκφζηεο δειψζεηο επ‟ νλφκαηη ηεο Δηαηξίαο,
ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Γηνίθεζεο.
11. Ο εξγαδφκελνο νθείιεη λα κελ απνδέρεηαη απφ νηνλδήπνηε νπνηνδήπνηε άκεζν ή
έκκεζν δψξν, παξνρή, ρξεκαηηθή ή άιιε αληακνηβή, ζε ζρέζε κε πξνζθεξζείζεο
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ππεξεζίεο, ή ππεξεζίεο πνπ πξφθεηηαη λα πξνζθεξζνχλ ή ππνηίζεηαη πσο
πξνζθέξζεθαλ.
12. Ο εξγαδφκελνο νθείιεη λα απνθεχγεη θάζε πξάμε ή δξαζηεξηφηεηα, πνπ αληηηίζεηαη
ζηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξίαο, ή είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ
εξγαδνκέλνπ θαη ηε ζέζε ηνπ ζηελ Δηαηξία, ή πνπ απφ ηελ θχζε ηεο ζέηεη ελ
ακθηβφισ ηελ επζπλείδεηε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη / ή
πεξηνξίδεη ηε πξνζήισζή ηνπ ζην έξγν πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί απφ ηελ Δηαηξία θαηά
ηνλ εξγάζηκν ρξφλν.
Δπίζεο, ν εξγαδφκελνο νθείιεη λα απνθεχγεη θάζε πξάμε ή δξαζηεξηφηεηα, πνπ
νδεγεί ζε ρξήζε κέζσλ, ππνδνκψλ, δεδνκέλσλ, πξνζβάζεσλ ή αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ηεο Δηαηξίαο γηα ίδηνλ φθεινο ηνπ εξγαδνκέλνπ ή ζπλδεφκελσλ κε απηφλ
ηξίησλ πξνζψπσλ, ή πνπ επεξεάδεη πξνο φθεινο ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ ή πξνο
φθεινο ηξίηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ηηο ελ γέλεη ππεξεζηαθέο δηαδηθαζίεο
ηεο Δηαηξίαο, φπσο ελδεηθηηθά: ζχλαςεο ζπκβάζεσλ, ρνξεγήζεσλ, ή πξνκεζεηψλ.
13. Γελ απαηηείηαη πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Δηαηξίαο, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ
εξγαδφκελνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο, πνπ αζθνχληαη εθηφο σξψλ εξγαζίαο, ζηα πιαίζηα
λφκηκεο πνιηηηθήο, ζπλδηθαιηζηηθήο, θνηλσθεινχο, θνηλσληθήο, ή αζιεηηθήο δξάζεο.
Ο εξγαδφκελνο, φκσο, πνπ ζπκκεηέρεη ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο, νθείιεη λα κελ
ζπλδέεη, νχηε λα αθήλεη λα ζπλδεζεί, ην φλνκα ηεο Δηαηξίαο κε νπνηαδήπνηε
παξφκνηα δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζή ηεο.
14. Δάλ θαη ζην κέηξν πνπ ε εθάζηνηε πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο επηηξέπεη ηελ πξφζιεςε
ζπγγελψλ, ν εξγαδφκελνο δε δηθαηνχηαη, νχηε αηνκηθά ιφγσ ζέζεσο, νχηε κεηέρνληαο
ζε αξκφδηα ζπιινγηθά φξγαλα, λα ζπκκεηέρεη θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ εμέηαζε,
επίιπζε, ή απφθαζε επί δεηήκαηνο ή ππνζέζεσο γηα ην νπνίν ν ίδηνο ή ζπγγελείο
ηνπ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη ηξίηνπ βαζκνχ έρνπλ πξνθαλέο ζπκθέξνλ.
15. Δάλ θαη ζην κέηξν πνπ ε εθάζηνηε πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο επηηξέπεη ηελ πξφζιεςε
ζπγγελψλ, εξγαδφκελνη ζπγγελείο πξνο αιιήινπο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη
ηξίηνπ βαζκνχ δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ίδην ππεξεζηαθφ ζπιινγηθφ φξγαλν.
16. Δξγαδφκελνη ζπγγελείο πξνο αιιήινπο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη ηξίηνπ
βαζκνχ, δελ κπνξνχλ λα ηεινχλ ζε ζρέζε πξντζηακέλνπ πξνο πθηζηάκελν.
17. Οη εξγαδφκελνη νθείινπλ λα είλαη ζπλεξγάζηκνη ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγείαο,
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, λα απνθεχγνπλ ηελ ξχπαλζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη ησλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη λα επηζεκαίλνπλ θάζε γεγνλφο πνπ είλαη αληίζεην πξνο
ηνπο αλσηέξσ θαλφλεο.
18. Ο Δξγαδφκελνο δηθαηνχηαη λα πξνβάιιεη εγγξάθσο παξάπνλα / αηηήκαηα πξνο ηελ
Δηαηξία. Σνχην ππνρξενχηαη λα πξάηηεη ηεξαξρηθψο, δειαδή πξνο ηνλ άκεζν
πξντζηάκελν ηνπ.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ν αλσηέξσ πξντζηάκελνο δελ απαληήζεη ή ε
απάληεζε ηνπ ήζειε θξηζεί κε ηθαλνπνηεηηθή απφ ηνλ ππάιιειν, ηφηε απηφο
δηθαηνχηαη εγγξάθσο λα πξνζθχγεη ζηνπο επφκελνπο βαζκνχο ηεξαξρίαο, κέρξη θαη
ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν.
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Άξζξν 7
Τπνρξεώζεηο ηεο Δηαηξίαο
1.

Η Δηαηξία νθείιεη λα κεξηκλά, ψζηε νη Πξντζηάκελνη θαη νη ηεξαξρηθά αλψηεξνη λα
θξνληίδνπλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη πξναγσγή ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο γλψζεο ησλ
πθηζηακέλσλ ηνπο, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο θαη εξγαζίεο ηεο Δηαηξίαο
γεληθφηεξα.

2.

Η Δηαηξία νθείιεη λα κεξηκλά, ψζηε νη Γηεπζπληέο θαη νη ηεξαξρηθά πξντζηάκελνη
γεληθφηεξα λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη πθηζηάκελνί ηνπο ζα είλαη πιεξνθνξεκέλνη επί
φισλ ησλ πάγησλ γεληθψλ νδεγηψλ πνπ εθδίδνληαη θαηά θαηξνχο, φπσο θαη επί φισλ
ησλ νδεγηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο ή ηα ηκήκαηά ηνπο.
Πξέπεη λα επηβιέπνπλ ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ νδεγηψλ, θαη ηελ ζσζηή
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο απφ ηνπο πθηζηάκελνπο ηνπο, πξνο ηνπο νπνίνπο
πξέπεη λα παξέρνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο θαη εμεγήζεηο.

3.

Η Δηαηξία νθείιεη λα κεξηκλά, ψζηε νη Γηεπζπληέο θαη νη πξντζηάκελνη λα παξέρνπλ
ζηε Γελ. Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη / ή ζηελ Γηνίθεζε αλεπεξέαζηεο θαη
αληηθεηκεληθέο γλψκεο γηα ηελ εξγαηηθφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα, ην ήζνο θαη ηελ
ζπκπεξηθνξά ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο θαη λα αλαθέξνπλ νπνηαδήπνηε πξάμε ή
παξάιεηςε ησλ αλσηέξσ πνπ είηε είλαη εθηφο απφ ηελ ζπλήζε θαλνληθή πνξεία ηεο
εξγαζίαο θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, είηε ζα ήηαλ δπλαηφ λα απνηειέζεη πεγή
παξαπφλσλ.

4.

Η Δηαηξία νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ζπλζήθεο ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη
αμηνπξέπεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη λα
εθαξκφδεη ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο.

5.

Η Δηαηξία πξέπεη λα ιακβάλεη ηα εθάζηνηε απαηηνχκελα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, λα ηεξεί ηνπο φξνπο, θαλφλεο θαη
πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ, λα παξέρεη εθπαίδεπζε ζε
ζέκαηα αζθαιείαο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη λα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα
γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη / ή κείσζε θάζε θίλδπλνπ απφ εγθιεκαηηθέο πξάμεηο.

6.

Η Δηαηξία νθείιεη λα εμαζθαιίδεη πγηεηλέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, θαη λα ηεξεί ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη θαζαξηφηεηα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο
θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.

7.

Γίλεηαη ζεβαζηή θαη δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ Δηαηξία ε ειεπζεξία πνιηηηθψλ θαη
θηινζνθηθψλ πεπνηζήζεσλ, ζηα πιαίζηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην χληαγκα θαη ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Η ππεξεζηαθή θξίζε θαη εμέιημε ηνπ εξγαδνκέλνπ δελ επεξεάδνληαη είηε ζεηηθά είηε
αξλεηηθά, απφ ηηο πνιηηηθέο θαη θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηα
αλσηέξσ πιαίζηα.

8.

Η ζπλδηθαιηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ είλαη ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα ηνπ
θαη αζθείηαη ζηα πιαίζηα ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
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Η λφκηκε ζπλδηθαιηζηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ επεξεάδεη, ζεηηθά, ή αξλεηηθά, ηελ
ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη εμέιημε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη θάζε αλάκεημε ηεο Δηαηξίαο
ζηελ αλσηέξσ ζπλδηθαιηζηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ είλαη επηηξεπηή, παξά κφλν αλ θαη
ζην κέηξν πνπ ηνχην επηηξέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
9.

Οη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο ζπληζηνχλ θαη αληίζηνηρα δηθαηψκαηα ησλ
εξγαδνκέλσλ.
Καηά ηα ινηπά νη εξγαδφκελνη έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηνπο θάζε
κνξθήο θαλφλεο δηθαίνπ, πνπ δηέπνπλ ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηελ Δηαηξία.

Άξζξν 8
Αμηνιόγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ
1.

Η αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γίλεηαη:
α. Μία θνξά ηνλ ρξφλν ηαθηηθά
β. Όηαλ ν εξγαδφκελνο αιιάδεη θαζήθνληα θαη ζέζε
γ. Ακέζσο πξν ηεο ιήμεο ηεο πεξηφδνπ δνθηκαζίαο
δ. ε φπνηεο άιιεο πεξηπηψζεηο θξίλεηαη απηφ αλαγθαίν απφ ηελ Δηαηξία (π.ρ.
κεηαθίλεζε, πξναγσγή ή άιιε έθηαθηνο αλάγθε θ.ι.π.).

2.

Η αμηνιφγεζε δηελεξγείηαη βάζεη ζπζηήκαηνο, πνπ θαζνξίδεηαη εθάζηνηε απφ ηελ
Δηαηξία αλάινγα κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο θαη αλάινγα κε ηελ
θαηεγνξία πξνζσπηθνχ ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν εξγαδφκελνο θαη απνβιέπεη ζηελ
αμηνιφγεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δπλαηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ θαη ζηελ έξεπλα
επίηεπμεο ησλ ηεζέλησλ επαγγεικαηηθψλ ζηφρσλ θαη – κέζσ ησλ αλσηέξσ – ζηελ
αλάπηπμε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ.

3.

Γηελεξγείηαη απφ ηνλ άκεζν πξντζηάκελν ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ν εξγαδφκελνο
δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη γλψζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη λα παξαζέηεη εγγξάθσο ηπρφλ
ζρφιηα ηνπ επ‟ απηήο. Γηθαηνχηαη αθφκε, λα δεηεί θαη λα ιακβάλεη απφ ηε Γηεχζπλζε
Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ αμηνιφγεζεο ηνπ, κφλν
φηαλ ζπληξέρεη πξνο απηφ εχινγνο αηηία.

Άξζξν 9
Ωξάξην εξγαζίαο
1.

Ωξάξην εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη εθείλν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

2.

Η Δηαηξία, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο, κπνξεί λα νξίδεη γηα φινπο ή γηα θαηεγνξίεο
εξγαδνκέλσλ ηεο νπνηαδήπνηε κνξθή ειαζηηθνχ σξαξίνπ ή σξαξίνπ θαηά βάξδηεο
θαη λα κεηαηξέπεη ή θαηαξγεί απηφ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.

15

Ά ξ ζ ξ ν 10
Μεηαζέζεηο
1.

Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν θαη ηελ κνλάδα ζηελ νπνία αξρηθά παξείραλ ή
κεηαγελέζηεξα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, ε Δηαηξία, δηθαηνχηαη λα κεηαζέζεη
ειεχζεξα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα, δηεπζχλζεηο, ζέζεηο θαη εξγαζίεο
ηνπ ίδηνπ ή άιισλ θαηαζηεκάησλ ηεο Δηαηξίαο ζηελ ίδηα ή άιιε πφιε.
Η επξχηεξε πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζεσξείηαη ίδηα πφιε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζεο
δηάηαμεο.
Οη αλσηέξσ κεηαζέζεηο γίλνληαη κέζα ζηα πιαίζηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ
ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Διιεληθνχ Δξγαηηθνχ Νφκνπ, απαγνξεπνκέλεο ηεο
βιαπηηθήο κεηαβνιήο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο.
Η πξάμε ηεο κεηάζεζεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ππεξεζία ηνπ κεηαηηζέκελνπ θαη ν
αξκφδηνο πξντζηάκελνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ εξγαδφκελν.
Ο ηειεπηαίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εκθαληζζεί πξνο αλάιεςε ππεξεζίαο ζηνλ
ηφπν θαη ζέζε ζηελ νπνία κεηαηίζεηαη κέζα ζε 20 εξγάζηκεο κέξεο απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο κεηάζεζεο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζεσξείηαη αδηθαηνινγήησο
απψλ, κε φιεο ηηο εληεχζελ ζπλέπεηεο.
ε πεξίπησζε πνπ ππεξεζηαθέο αλάγθεο επηβάιινπλ ηελ άκεζε κεηαθίλεζε ηνπ
εξγαδφκελνπ ζηελ λέα ηνπ ζέζε ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξφλν θαη ρσξίο ηήξεζε
ηεο άλσ πξνζεζκίαο, ν εξγαδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί άκεζα
ζηελ ζρεηηθή εληνιή, αιιά ε Δηαηξία παξέρεη ζ‟ απηφλ, ζε εχινγν κεηά ηελ
κεηαθίλεζε ρξφλν, ηελ δπλαηφηεηα λα ξπζκίζεη ηπρφλ νηθνγελεηαθέο, πξνζσπηθέο, ή
άιιεο εθθξεκφηεηεο.

2.

Η Δηαηξία δηθαηνχηαη γηα ηελ θάιπςε πξνζσξηλψλ θαη / ή επεηγνπζψλ θαη /ή άκεζσλ
ή εμαηξεηηθψλ αλαγθψλ ππεξεζηψλ άιισλ πφιεσλ, λα απνζπά ζε νπνηαδήπνηε ζέζε
άιιεο πφιεο εξγαδνκέλνπο, γηα πεξίνδν φρη κεγαιχηεξε ησλ πέληε κελψλ.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, γηα ηελ επηινγή ηνπ εξγαδνκέλνπ ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε
νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε. Παξάηαζε ηεο παξαπάλσ πεξηφδνπ πξνζσξηλήο
απφζπαζεο είλαη δπλαηή, κφλν κε ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ.

3.

Η Δηαηξία δχλαηαη γηα θάιπςε ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ λα απνζηέιιεη εθηάθησο θαη
πξνζσξηλψο εξγαδνκέλνπο εθηφο ηνπ ζπλήζνπο θαη ζπκθσλεκέλνπ ηφπνπ εξγαζίαο
ηνπο. ε πεξίπησζε δηαλπθηέξεπζεο εθηφο ηεο αλσηέξσ έδξαο ηνπ, ν εξγαδφκελνο
δηθαηνχηαη ηηο παξνρέο πνπ πξνβιέπεη ε εξγαηηθή λνκνζεζία ή ηπρφλ επλντθφηεξε
ξχζκηζε.

Ά ξ ζ ξ ν 11
Σίηινη – Γηθαίσκα Τπνγξαθήο
Η ρνξήγεζε ζηνλ εξγαδφκελν απφ ηελ Δηαηξία νπνηνπδήπνηε ηίηινπ θαη / ή δηθαηψκαηνο
εθπξνζψπεζεο ηεο Δηαηξίαο θαη / ή ππνγξαθήο γίλεηαη πάληνηε απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα
ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ αλαγθψλ ηεο Δηαηξίαο, δελ ζπλδέεηαη κε νξηζκέλε
ζέζε ή βαζκφ, νχηε κε νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα, δελ ζπλεπάγεηαη ηελ
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απφθηεζε νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο απφ ηνλ εξγαδφκελν – αλεμάξηεηα απφ ην δηάζηεκα
θαηά ην νπνίν δηήξθεζε ε ρνξήγεζε – θαη κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ νπνηεδήπνηε.
Σ‟ αλσηέξσ ηζρχνπλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ρσξίο αλάγθε ξεηήο επαλάιεςεο ηεο άλσ
επηθχιαμεο ζε θάζε ηδηαίηεξε πεξίπησζε ρνξήγεζεο.

Ά ξ ζ ξ ν 12
Θέζε Δξγαδνκέλνπ ζηελ δηάζεζε ηεο Δηαηξίαο
1.

2.

Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο κπνξεί λα ηεζεί ζηελ
δηάζεζή ηεο νπνηνζδήπνηε εξγαδφκελνο, αλ εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ πνηληθή ή
πεηζαξρηθή δίσμε γηα ηδηαίηεξα ζνβαξφ παξάπησκα ή αλ ζπληξέρνπλ άιινη ζνβαξνί
ιφγνη πνπ αθνξνχλ ηνλ εξγαδφκελν θαη ηελ ππεξεζία ηνπ, ηελ αζθάιεηα ησλ
ζπλαιιαγψλ ηεο Δηαηξίαο, θαη ησλ πειαηψλ ηεο ή ηξίησλ ή ηελ απνθπγή δεκίαο ησλ
αλσηέξσ.
Η ζέζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηελ δηάζεζε ηεο Δηαηξίαο δηαξθεί:
α. Μέρξη ηελ ηειεζίδηθε έθβαζε ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο,
β. ε πεξίπησζε πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο γηα δηάζηεκα ην πνιχ ηξηψλ κελψλ θαη
γ.

ε φιεο ηηο άιιεο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο γηα δηάζηεκα ην πνιχ 4 κελψλ.

3.

Η ζέζε ζε δηαζεζηκφηεηα δελ επεξεάδεη άιια δηθαηψκαηα ηεο Δηαηξίαο,
πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο.

4.

Καηά ην δηάζηεκα πνπ ν εξγαδφκελνο βξίζθεηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Δηαηξίαο,
απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ζέζε ηνπ θαη δελ αζθεί ηα ζπλήζε θαζήθνληα, ιακβάλεη
φκσο ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο ηνπ.

Ά ξ ζ ξ ν 13
Λύζε ηεο Δξγαζηαθήο ρέζεο
1.

Οη αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Δηαηξίαο είλαη, εθηφο αλ άιισο
ξεηά πξνβιέπεηαη ζηηο ίδηεο, ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ.
Όιεο νη εξγαζηαθέο ζπκβάζεηο ιήγνπλ ή κπνξνχλ λα θαηαγγειζνχλ θαηά ηνπο φξνπο
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.

2.

ηηο πεξηπηψζεηο θαη κφλν ζηηο νπνίεο ε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο
απνδίδεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
α. Σεο θαηαγγειίαο πξνεγείηαη θιήζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε αθξφαζε, ελψπηνλ
εθπξνζψπσλ ηεο Δηαηξίαο νξηδνκέλσλ απφ απηήλ (κεηαμχ ησλ νπνίσλ
απαξαηηήησο ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ, ή ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ).
ηελ αθξφαζε δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη σο παξαηεξεηήο ν εθπξφζσπνο ηεο
πην αληηπξνζσπεπηηθήο πξσηνβάζκηαο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ζηνλ ρψξν
ηεο Δηαηξίαο, εάλ δελ έρεη αληίξξεζε ν εξγαδφκελνο.
Η κε πξνζέιεπζε ηνπ εθπξνζψπνπ θαη / ή ηνπ εξγαδφκελνπ δελ παξαθσιχεη
ηελ πξφνδν ησλ δηαδηθαζηψλ.
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Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αθξφαζεο εθηίζεληαη ζπλνπηηθψο, ρσξίο αλάγθε
εμεηδηθεχζεσο ή απνδείμεσο, νη αηηίεο γηα ηηο νπνίεο ε Δηαηξία ζθνπεχεη λα
πξνρσξήζεη ζηελ θαηαγγειία, ν δε εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο ηδίαο απηήο αθξφαζεο λα εθθξάζεη πξνθνξηθά ηηο απφςεηο ηνπ θαη
παξαηεξήζεηο ηνπ.
Σεξνχληαη απφ ηελ Δηαηξία ζπλνπηηθά πξαθηηθά, αληίγξαθν ησλ νπνίσλ
ρνξεγείηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπο ζηνλ ππάιιειν θαη / ή ζηνλ ηπρφλ παξαζηάληα
εθπξφζσπν ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο.
β.

Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
Σα παξαπάλσ δελ έρνπλ ζρέζε νχηε ζπλάπηνληαη κε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία, ε
νπνία δελ απνηειεί ηππηθφ ή νπζηαζηηθφ πξναπαηηνχκελν ηεο θαηαγγειίαο, θαη
δελ πεξηνξίδνπλ ρξνληθψο ή απφ νπνηαζδήπνηε άιιεο πιεπξάο ηελ άζθεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο θαηαγγειίαο.
Πεξαηηέξσ ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο θαηαγγειίαο δελ πξέπεη λα γίλεηαη
θαηαρξεζηηθά, αιιά κέζα ζηα ππφ ηνπ άξζξνπ 281 Α.Κ. νξηδφκελα φξηα.

Ά ξ ζ ξ ν 14
πλνιηθή θαη Απνθιεηζηηθή Ρύζκηζε
Η παξνχζα απνηειεί ζπλνιηθή θαη απνθιεηζηηθή ξχζκηζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ
αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηελ Δηαηξία, θαη θαηαξγεί θάζε πξνεγνχκελε
αληίζεηε ξχζκηζε.
Κάζε δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζηηο απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαζηεξσκέλεο ξπζκίζεηο, ή
πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ απηέο, θαηαξγείηαη.
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

Ά ξ ζ ξ ν 15
Πεηζαξρηθά πκβνύιηα

1.

ηελ Δηαηξία ιεηηνπξγνχλ ηα θαησηέξσ Πεηζαξρηθά πκβνχιηα:

Ι.

Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην.
Σν Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο κέιε:
α. Απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ σο Πξφεδξν, αλαπιεξνχκελν
απφ έλαλ Πξντζηάκελν Τπεξεζηαθήο Λεηηνπξγίαο ζηάζκεο Γηεχζπλζεο,
νξηδφκελν απφ απηφλ.
β. Απφ δχν Πξντζηακέλνπο Τπεξεζηαθψλ Λεηηνπξγηψλ ζηάζκεο Γηεχζπλζεο, κε
ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο Πξντζηακέλνπο Τπεξεζηαθψλ Λεηηνπξγηψλ ζηάζκεο
Γηεχζπλζεο .
γ. Απφ δχν ππαιιήινπο ηεο Δηαηξίαο, ππνδεηθλπφκελνπο κε δχν αλαπιεξσηέο
απφ ηελ Οκνζπνλδία Δξγαδνκέλσλ ΟΣΔ (ΟΜΔ-ΟΣΔ) θαη ζε πεξίπησζε κε
ππάξμεσο Οκνζπνλδίαο απφ ηηο δχν πνιππιεζέζηεξεο πλδηθαιηζηηθέο
Οξγαλψζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ.
ην πκβνχιην απηφ κεηέρεη σο εηζεγεηήο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ν Πξντζηάκελνο
ηεο Τπνδ/λζεο Καλνληζκψλ Πξνζσπηθνχ,
αλαπιεξνχκελνο απφ άιινλ
Πξντζηάκελν Τπνδ/λζεο ππαγνκέλεο ζηε Γ/λζε Γηαρ. Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ,
νξηδφκελν απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Ο εηζεγεηήο απνρσξεί
κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο θαη πξηλ απφ ηε δηάζθεςε.

ΙΙ.

Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην.
Σν Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο κέιε:
α. Απφ έλαλ ελ ελεξγεία Αξενπαγίηε, σο Πξφεδξν, νξηδφκελν απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ
Αξείνπ Πάγνπ, κε έλαλ αλαπιεξσηή νκνίσο ελ ελεξγεία Αξενπαγίηε.
β. Απφ έλα κέινο ηνπ Γ..-ΟΣΔ, κε αλαπιεξσηή άιιν κέινο ηνπ ηδίνπ πκβνπιίνπ.
γ. Απφ έλα Γεληθφ Γηεπζπληή, κε αλαπιεξσηή άιιν Γεληθφ Γηεπζπληή.
δ. Απφ δπν ππαιιήινπο ηεο Δηαηξίαο, κε δχν αλαπιεξσηέο, ππνδεηθλπφκελνπο
φπσο ζηελ παξάγξαθν 1 Ιγ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
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ην πκβνχιην απηφ κεηέρεη σο εηζεγεηήο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ν Πξντζηάκελνο
ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρ. Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, αλαπιεξνχκελνο απφ Πξντζηάκελν
Τπνδ/λζεο ππαγνκέλεο ζηε Γ/λζε Γηαρ. Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, νξηδφκελν απφ ην
Γεληθφ Γηεπζπληή Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Ο εηζεγεηήο απνρσξεί κεηά ην πέξαο
ηεο δηαδηθαζίαο θαη πξηλ απφ ηε δηάζθεςε.
2.

Υξέε Γξακκαηέσλ ησλ Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ εθηεινχλ ππάιιεινη ηεο
Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, θαηά πξνηίκεζε απφ εθείλνπο
πνπ έρνπλ πηπρίν Ννκηθήο ρνιήο, νξηδφκελνη καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, κε
απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρ. Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.

3.

Σα κέιε ησλ πκβνπιίσλ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ,
εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ εθείλσλ, πνπ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην άξζξν απηφ.

4.

Η δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ θαη ησλ Γξακκαηέσλ ησλ
νξίδεηαη ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο.

5.

Σα πκβνχιηα ζπγθαινχληαη κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπο,
ζπλεδξηάδνπλ κπζηηθά θαη βξίζθνληαη ζε απαξηία φηαλ ν αξηζκφο ησλ παξφλησλ,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Πξφεδξνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ, ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ηνπ
αξηζκνχ ησλ κειψλ.

6.

Οη απνθάζεηο ησλ πκβνπιίσλ ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία. Δηδηθφηεξα, αλ
δελ είλαη δπλαηφ λα θαηαξηηζηεί πιεηνςεθία, ιφγσ ηζνςεθίαο ή πεξηζζνηέξσλ
ησλ δχν γλσκψλ, εθείλνη πνπ πξφηεηλαλ βαξχηεξε πνηλή νθείινπλ, γηα ιήςε
απνθάζεσο,
λα ζπληαρηνχλ κε θάπνηα απφ ηηο επκελέζηεξεο γηα ηνλ
θαηεγνξνχκελν πξνηάζεηο.

7.

Δμαηξνχληαη ηεο ζχλζεζεο ησλ πκβνπιίσλ, νη θαηά ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ
24 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θσιπφκελνη λα ελεξγήζνπλ αλάθξηζε, θαζψο θαη
εθείλνη πνπ δηελήξγεζαλ αλάθξηζε γηα ηελ θξηλφκελε ππφζεζε.
Οκνίσο εμαηξνχληαη ηεο ζχλζεζεο ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ
εθείλνη νη νπνίνη κεηείραλ ζηε ζχλζεζε ηνπ πκβνπιίνπ πνπ δίθαζε ζε πξψην
βαζκφ ηελ θξηλφκελε ππφζεζε.

8.

Σα Πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ
ζπληάζζνληαη
απφ ην Γξακκαηέα θαη
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε. Δάλ θάπνηνο αξλεζεί ηελ ππνγξαθή
απηψλ, γηα ην θχξνο ηεο απφθαζεο αξθεί ε ππνγξαθή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ
κεηερφλησλ θαη γίλεηαη ε ζρεηηθή κλεία γηα ηελ άξλεζε ηεο ππνγξαθήο.

9.

Σα πκβνχιηα δηθαηνχληαη γηα θάζε δήηεκα πνπ εηζάγεηαη ζε απηά πξνο ζπδήηεζε
λα θαινχλ πξνο παξνρή πιεξνθνξηψλ θάζε ηεξαξρηθά πξντζηάκελν ηνπ ππφ
θξίζε ππαιιήινπ, θαζψο θαη λα δεηνχλ έγγξαθεο δηαζαθήζεηο απφ ηηο ππεξεζίεο
ηεο Δηαηξίαο.

10.

Σα Πεηζαξρηθά πκβνχιηα έδξα έρνπλ ηελ έδξα ηεο Δηαηξίαο.

πκβνπιίσλ
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Ά ξ ζ ξ ν 16
Πεηζαξρηθά αδηθήκαηα

1.

Κάζε παξάβαζε ηνπ ππεξεζηαθνχ θαζήθνληνο πνπ ζπληειείηαη κε ππαίηηα πξάμε ή
παξάιεηςε θαη κπνξεί λα θαηαινγηζηεί, απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα.

2.

Σν ππεξεζηαθφ θαζήθνλ πξνζδηνξίδεηαη ηφζν απφ ηηο επηβαιιφκελεο ζην
πξνζσπηθφ ππνρξεψζεηο απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εγθπθιίνπο, νδεγίεο θαη
εληνιέο, φζν θαη απφ ηε θχζε ηεο ππεξεζίαο, θαζψο θαη απφ ηελ φιε εληφο θαη
εθηφο ηεο Τπεξεζίαο ζπκπεξηθνξά ηνπ.

3.

Η δίσμε ηνπ πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο απνηειεί ππεξεζηαθφ θαζήθνλ ησλ
πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ. Καη' εμαίξεζε γηα αδηθήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα
επηζχξνπλ θαηά αλψηαην φξην ηελ πνηλή ηεο έγγξαθεο επίπιεμεο, ε δίσμε
επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ, ιακβάλνληαο ππφςε
ην ζπκθέξνλ ηεο Τπεξεζίαο θαζψο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ππαιιήινπ εληφο
θαη εθηφο ηεο Τπεξεζίαο.

4.

Μεηαμχ ησλ πεηζαξρηθψλ αδηθεκάησλ θαηαιέγνληαη ηδίσο ηα παξαθάησ:
α.

Η αδηθαηνιφγεηε απνρή απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηαθψλ θαζεθφλησλ.

β.

Κάζε κε δηθαηνινγεκέλε απνπζία ή κε ηήξεζε ησλ εθάζηνηε δηαηάμεσλ
ησλ ζρεηηθψλ κε ην σξάξην εξγαζίαο, φπσο θαη ε αδηθαηνιφγεηε
θαζπζηέξεζε κεηαηηζέκελνπ ή απνζπψκελνπ λα αλαιάβεη ππεξεζία ζηε λέα
ηνπ ζέζε.

γ.

Η παξειθπζηηθή ηαθηηθή θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ππεξεζηαθνχ έξγνπ θαη θάζε
απείζεηα ή άξλεζε ζε εληνιή ηεξαξρηθά πξντζηακέλνπ.

δ.

Κάζε αληηπεηζαξρηθή δηαγσγή.

ε.

Η αλάξκνζηε ή εξηζηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ην ππφινηπν πξνζσπηθφ.

ζη.

Η αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο πειάηεο ηνπ ΟΣΔ, ε αδηθαηνιφγεηε κε
εμππεξέηεζή ηνπο, σο θαη ε κε έγθαηξε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο.

δ.

Κάζε παξάβαζε ηεο επηβαιιφκελεο απφ ηελ Τπεξεζία ερεκχζεηαο.

ε.

Κάζε πξάμε ή παξάιεηςε πνπ κπνξεί λα επηθέξεη εζηθή ή πιηθή δεκηά ζηνλ
ΟΣΔ.

ζ.

Κάζε αηαζζαιία θαηά ηε δηαρείξηζε.
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η.

Η θζνξά πξαγκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ΟΣΔ εμαηηίαο αζπλήζηζηεο ή
θαθήο ρξήζεο, ε ακέιεηα γηα ηε θχιαμε θαη ζπληήξεζή ηνπο, θαζψο θαη ε
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα εμππεξέηεζε εμσυπεξεζηαθνχ ζθνπνχ.

ηα.

Κάζε παξάιεηςε ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ πθηζηακέλσλ, ε νπνία
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δεκηά ή δηαηάξαμε ηεο ππεξεζηαθήο ηάμεο,
θαζψο θαη ε απφ πξφζεζε ή απφ ακέιεηα ζχληαμε κε αληηθεηκεληθήο
έθζεζεο απφ ηνλ εθάζηνηε πξντζηάκελν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ.

ηβ.

Κάζε αλαιεζήο βεβαίσζε ή δήισζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηδηαίηεξα ζε
φ,ηη αθνξά ηελ χπαξμε ησλ γεληθψλ θαη ηππηθψλ πξνζφλησλ θαη ησλ
ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ θαθέινπ ζηαδηνδξνκίαο
ηνπ, σο θαη θάζε θαζπζηέξεζε ζηε γλσζηνπνίεζε ηεο κεηαβνιήο ησλ ελ
ιφγσ ζηνηρείσλ.

ηγ.

Κάζε πξάμε ή παξάιεηςε ε νπνία αληηβαίλεη ζην χληαγκα θαη ηνπο λφκνπο
ηνπ Κξάηνπο.

ηδ.

Κάζε αδηθαηνιφγεηε άξλεζε πξνζέιεπζεο γηα εμέηαζε ή θαηάζεζε
ελψπηνλ ππεξεζηαθνχ νξγάλνπ πνπ δηελεξγεί πξναλάθξηζε ή αλάθξηζε ή
ελψπηνλ ησλ Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ θαζψο θαη ε άξλεζε πξνζέιεπζεο
ελψπηνλ ησλ πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ.

ηε.

Κάζε πξάμε
εκπηζηνζχλεο.

ηζη.

Η ρξεζηκνπνίεζε ηεο ππαιιειηθήο ηδηφηεηαο ή πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο
θαηέρεη θάπνηνο απφ ηελ ππεξεζία ηνπ, γηα εμππεξέηεζε ζπκθεξφλησλ ηνπ
ηδίνπ ή ηξίησλ πξνζψπσλ.

Ιδ.

Η άκεζε ε κέζσ ηξίηνπ πξνζψπνπ ζπκκεηνρή
δηελεξγείηαη απφ ηνλ ΟΣΔ.

ηε.

Η επηδίσμε ή απνδνρή απφ ηνλ ππάιιειν νπνηαζδήπνηε πιηθήο εχλνηαο
ή αληαιιάγκαηνο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ππεξεζηαθνχ έξγνπ, ε νπνία
πξνέξρεηαη απφ πξφζσπα ησλ νπνίσλ ηηο ππνζέζεηο δηαρεηξίδεηαη ή
πξφθεηηαη λα δηαρεηξηζηεί.

ηζ.

Η αλαξκφδηα παξέκβαζε ππέξ ή θαηά ηξίηνπ.

θ.

Η παξάιεηςε δίσμεο θαη ηηκψξεζεο πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

θα.

Η πιεκκειήο θαζψο θαη ε κε έγθαηξε εθπιήξσζε ηνπ ππεξεζηαθνχ
θαζήθνληνο.

πνπ

ζπληζηά

θαηάρξεζε

εμνπζίαο

ή

ππεξεζηαθήο

ζε δεκνπξαζία πνπ
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Η ζπζηεκαηηθή ή θαη' εμαθνινχζεζε ή θαη' επαλάιεςε δηάπξαμε θάπνηνπ απφ ηα
παξαπάλσ αδηθήκαηα ζεσξείηαη σο επηβαξπληηθή αηηία γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο
πνηλήο.
5.

Οη παξαθάησ πεξηπηψζεηο πνηληθψλ θαηαδηθψλ ή πεηζαξρηθψλ αδηθεκάησλ
επηζχξνπλ ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο απφιπζεο. Μπνξεί φκσο ην Πεηζαξρηθφ
πκβνχιην
λα επηβάιιεη κηθξφηεξε πνηλή αλ ζπληξέρνπλ απνδεδεηγκέλα
ειαθξπληηθά πεξηζηαηηθά.
α.

Κάζε θαηαδίθε:
(1)

Γηα θαθνχξγεκα.

(2)

Γηα έλα απφ ηα πιεκκειήκαηα ηεο θινπήο, ππεμαίξεζεο, απάηεο, θαη
εθβηάζεσο.

(3)

ε ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ.

β.

Κάζε απάηε ζηελ Τπεξεζία ή απηζηία ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε, θάζε
παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (Κ.Β.), σο
θαη θάζε δσξνιεςία απφ εξγνιάβνπο ή πξνκεζεπηέο ή πειάηεο ηνπ ΟΣΔ,
αζρέησο κε ηελ άζθεζε πνηληθήο αγσγήο θαηά ηνπ ππαιιήινπ.

γ.

Κάζε άκεζε ή κέζσ ηξίηνπ πξνζψπνπ ηέιεζε νπνηαζδήπνηε πξάμεο
αληαγσληζηηθήο πξνο ηνπο ζθνπνχο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα νηθνλνκηθά ελ
γέλεη ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξηψλ, φπσο:
(1)

Δκπνξία, πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε, ζπλεθκεηάιιεπζε
πάζεο θχζεσο ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ε εκπνξία
ή δηάζεζε πιηθψλ ππνζηήξημεο ηειεπ/θψλ εγθ/ζεσλ.

(2)

Αλάιεςε ππέξ ηξίησλ ή γηα ίδηνλ φθεινο δξαζηεξηνηήησλ ζπλαθψλ
πξνο ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεδηαζκψλ
ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ηεο αλάπηπμεο, παξαγσγήο, ρξήζεο,
πψιεζεο, εθκίζζσζεο, κίζζσζεο θαη ζπληήξεζεο ηειεπ/θνχ
εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ.

(3)

χζηαζε εηαηξηψλ ή θνηλνπξαμηψλ, δηαρείξηζε ή ζπκκεηνρή ζηε
δηνίθεζε ή ζηελ άζθεζε ειέγρνπ ζε εηαηξίεο ή θνηλνπξαμίεο πνπ
έρνπλ σο ζθνπφ ή αζθνχλ αληαγσληζηηθή πξνο ηνλ ΟΣΔ θαη ηηο
ζπγαηξηθέο ηνπ εηαηξίεο δξαζηεξηφηεηα.

(4)

Καηάξηηζε ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ κειεηψλ, ζρεδηαζκφ ή κειέηε θαη
θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηειεπ/θψλ εγθ/ζεσλ, κνλάδσλ
ή έξγσλ, θαζψο θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηέο δνκηθψλ εγθ/ζεσλ θαη
παξνρή ζπλαθψλ ππεξεζηψλ πξνο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζηνλ
ηνκέα ησλ ηειεπ/θηψλ θαη ηεο ηειεπιεξνθφξεζεο.
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6.

(5)

Παξνρή ηερληθψλ θαη ελ γέλεη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε θπζηθά ή
λνκηθά πξφζσπα πνπ αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ
ηειεπ/ληψλ θαη ηεο ηειεπιεξνθφξεζεο.

(6)

Παξνρή πξνο ηνπο αλσηέξσ θνξείο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ή ρξήζεσο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ.

(7)

Αλάιεςε θάζε εκπνξηθήο ή άιιεο αληαγσληζηηθήο πξνο ηνλ ΟΣΔ θαη
ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ εηαηξίεο δξαζηεξηφηεηαο, άκεζα ή έκκεζα
ζπλδενκέλεο κε ηνπο ζθνπνχο ηεο Δηαηξίαο.

(8)

Παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ θαηέρεη σο εθ ηεο ζέζεσο ή ηεο Τπεξεζίαο
ηνπ θαη άπηνληαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δηαηξίαο, πξνο εμππεξέηεζε
ζπκθεξφλησλ ηξίησλ πξνζψπσλ, θπζηθψλ ή λνκηθψλ, ηα νπνία
αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπ/ληψλ θαη ηεο
ηειεπιεξνθφξεζεο.

(9)

Απφθηεζε νπνηνπδήπνηε νθέινπο απφ αληαγσληζηηθέο πξνο ηνλ ΟΣΔ
θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ εηαηξίεο επηρεηξήζεηο.

δ.

Η παξαβίαζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ ησλ αληαπνθξίζεσλ θαζψο
θαη ησλ ινηπψλ Σειεπ/θψλ δξαζηεξηνηήησλ.

ε.

Κάζε ηδηαδφλησο βαξεία θαη εθ πξνζέζεσο παξάβαζε ηνπ ππεξεζηαθνχ
θαζήθνληνο.

Η εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ζε θάπνηα πεηζαξρηθά θνιάζηκε πξάμε ή
παξάιεηςε απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα, ην νπνίν κπνξεί λα επηζχξεη πνηλή ίδηα
κε εθείλε ηνπ απηνπξγνχ.
Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη θαη φπνηνο γλσξίδεη θαη δελ θαηαγγέιιεη ακέζσο
ζηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ θάπνηα πξάμε απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξαγξ. 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

Ά ξ ζ ξ ν 17
Πεηζαξρηθέο Πνηλέο- ρέζε πεηζαξρηθώλ αδηθεκάησλ θαη πνηλώλ

A.

Πεηζαξρηθέο Πνηλέο

Οη Πεηζαξρηθέο πνηλέο είλαη:
1.

Έγγξαθε επίπιεμε.

2.

Πξφζηηκν ίζν κε ηηο απνδνρέο κηαο εκέξαο κέρξη ηηο απνδνρέο
δχν (2) κελψλ.
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3.

Πξνζσξηλή απφιπζε κέρξη έμη (6) κήλεο.

4.

Οξηζηηθή απφιπζε.
ρέζε πεηζαξρηθψλ αδηθεκάησλ θαη πνηλψλ

B.

1.

Η πνηλή ηεο έγγξαθεο επίπιεμεο ή ηνπ πξνζηίκνπ ίζνπ κε ηηο απνδνρέο κίαο (1) έσο
δεθαπέληε (15) εκεξψλ επηβάιιεηαη:
α.

Γηα άζθεζε πξφζζεηνπ έξγνπ ρσξίο εηδηθή έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία.

β.

Γηα κε ηήξεζε ησλ πεξί ηεξαξρίαο δηαηάμεσλ.

γ.

Γηα άξλεζε ή παξέιθπζε εθηέιεζεο ππεξεζηαθήο εληνιήο.

δ.

Γηα κε έγθαηξε ή αλαξκφδηα ελεκέξσζε ηεο Τπεξεζίαο γηα αδπλακία
πξνζέιεπζεο ζηελ εξγαζία.

ε.

Γηα κε εχξεζε ζην ζπίηη απφ ειεγθηή ηαηξφ.

ζη. Γηα κε ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο.
δ.

Γηα άζθνπε απαζρφιεζε ησλ Oξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο.

ε.

Γηα ρξήζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ ελ ψξα ππεξεζίαο.

ζ.

Γηα απζαίξεηε εγθαηάιεηςε ζέζεο εξγαζίαο.

η.

Γηα ρξήζε ππεξεζηαθνχ νρήκαηνο γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο.

ηα.

Γηα ελαζρφιεζε ζε ψξα εξγαζίαο κε ηδησηηθήο θχζεσο ζέκαηα.

2.

Η πνηλή ηνπ πξνζηίκνπ ίζνπ κε ηηο απνδνρέο πέληε (5) έσο δέθα (10) εκεξψλ
επηβάιιεηαη γηα ππνηξνπή ζε παξάπησκα γηα ην νπνίν επηβιήζεθε ε πνηλή ηεο
έγγξαθεο επίπιεμεο, εθφζνλ δελ έρεη δηαγξαθεί απηή ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ
παξφληνο Καλνληζκνχ.

3.

Η πνηλή ηνπ πξνζηίκνπ ίζνπ κε ηηο απνδνρέο απφ δεθαπέληε (15) εκεξψλ έσο ελφο
(1) κελφο επηβάιιεηαη:
α.

Γηα ππνηξνπή ζε παξάπησκα γηα ην νπνίν επηβιήζεθε πνηλή πξνζηίκνπ ίζνπ
κε ηηο απνδνρέο κίαο (1) έσο δεθαπέληε (15) εκεξψλ, εθφζνλ δελ έρεη
δηαγξαθεί απηή ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.

β.

Γηα απιήο κνξθήο απξεπή ζπκπεξηθνξά ζε πειάηε ηεο Δηαηξίαο.

25

γ.

Γηα απιήο κνξθήο εμχβξηζε ζπλαδέιθνπ.

δ.

Γηα ακέιεηα πεξί ηε θχιαμε ή ζπληήξεζε πξαγκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ΟΣΔ
θαη γηα ρξεζηκνπνίεζε απηψλ πξνο εμππεξέηεζε ζθνπνχ κε ππεξεζηαθνχ.

ε.

Γηα πιεκκειή ή κε έγθαηξε εθπιήξσζε ηνπ θαζήθνληνο, εθφζνλ επέθεξε
κηθξήο έθηαζεο εζηθή ή πιηθή βιάβε ζηελ Δηαηξία.

ζη. Γηα αλαιεζή βεβαίσζε ή δήισζε ηνπ πξνζσπηθνχ πξνο ηελ Τπεξεζία,
ηδηαηηέξσο ζε φηη αθνξά ζηελ χπαξμε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ πξνζφλησλ θαη
ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ θαθέινπ ζηαδηνδξνκίαο
ηνπ.

4.

δ.

Γηα αδηθαηνιφγεηε απνπζία έσο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ.

ε.

Γηα πάζα θαηαδίθε γηα πιεκκέιεκα ή πηαίζκα.

ζ.

Γηα απαζρφιεζε πθηζηακέλνπ ζε ηδησηηθήο θχζεσο εξγαζίεο.

η.

Γηα κε ηήξεζε ησλ πεξί πάζεο θχζεσο αδεηψλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.

ηα.

Γηα θζνξά πξαγκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ΟΣΔ ιφγσ αζπλήζνπο ή θαθήο
ρξήζεο.

ηβ.

Γηα απνδνρή απφ ην πξνζσπηθφ νπνηαζδήπνηε ακνηβήο ή δψξσλ, εχλνηαο, ή
αληαιιάγκαηνο πνπ παξέρνληαη απφ πξφζσπα ησλ νπνίσλ δηαρεηξίδεηαη ή
πξφθεηηαη λα δηαρεηξηζηεί ηηο ππνζέζεηο θαηά ηελ ελάζθεζε ηνπ ππεξεζηαθνχ
έξγνπ.

ηγ.

Γηα άζθεζε θχξηνπ επαγγέικαηνο θαη ζπκκεηνρή ζε Γηνηθεηηθά πκβνχιηα
εηαηξηψλ ρσξίο εηδηθή έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία.

ηδ.

Γηα αδηθαηνιφγεηε άξλεζε πξνζέιεπζεο γηα εμέηαζε ή θαηάζεζε ελψπηνλ
ππεξεζηαθνχ νξγάλνπ πνπ δηελεξγεί πξναλάθξηζε ή αλάθξηζε ή ελψπηνλ
πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ, θαζψο θαη γηα άξλεζε πξνζέιεπζεο ελψπηνλ ησλ
πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ.

ηε.

Γηα ςεπδή επίθιεζε αζζελείαο.

Η πνηλή ηνπ πξνζηίκνπ ίζνπ κε ηηο απνδνρέο απφ ελφο (1) κελφο έσο δχν (2) κελψλ
επηβάιιεηαη:
α. Γηα ππνηξνπή ζε παξάπησκα γηα ην νπνίν επηβιήζεθε πνηλή πξνζηίκνπ ίζνπ
κε ηηο απνδνρέο δεθαπέληε (15) εκεξψλ έσο ελφο (1) κελφο, εθφζνλ δελ έρεη
δηαγξαθεί απηή ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
β.

Γηα παξάιεηςε ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο πθηζηακέλσλ, κε απνηέιεζκα ηελ
πξφθιεζε δεκίαο ή ηε δηαηάξαμε ηεο ππεξεζηαθήο ηάμεο.
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γ.

Γηα παξάβαζε εγθπθιίσλ, νδεγηψλ θαη εηδηθψλ θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηελ
πξφιεςε αηπρεκάησλ.

δ.

Γηα αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε κεηαηηζέκελνπ ή απνζπψκελνπ πξνζσπηθνχ
λα κεηαβεί ζηε λέα ηνπ ζέζε.

ε.

Γηα κε ηήξεζε απφ ηα εληεηαικέλα φξγαλα γηα ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν θαη ηε
δηεμαγσγή αλαθξίζεσλ, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ.

ζη. Γηα κέζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Τπεξεζίαο.

5.

6.

δ.

Γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά πξνο πειάηε ηεο Δηαηξίαο.

ε.

Γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνλ πξντζηάκελν ή ηνπο ζπλαδέιθνπο.

ζ.

Γηα επηδίσμε απφ ην πξνζσπηθφ νπνηαζδήπνηε ακνηβήο ή δψξσλ, εχλνηαο, ή
αληαιιάγκαηνο πνπ παξέρνληαη απφ πξφζσπα ησλ νπνίσλ δηαρεηξίδεηαη ή
πξφθεηηαη λα δηαρεηξηζηεί ηηο ππνζέζεηο θαηά ηελ ελάζθεζε ηνπ ππεξεζηαθνχ
έξγνπ.

η.

Γηα αδηθαηνιφγεηε απνπζία απφ πέληε (5) έσο δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο
εκέξεο.

ηα.

Γηα κε άκεζε θαη αξκφδηα ελεκέξσζε ηεο Τπεξεζίαο ζρεηηθά κε δηαρεηξηζηηθέο
δηαθνξέο θαζψο θαη γηα κε έγθαηξε ηαθηνπνίεζε απηψλ.

Η πνηλή ηεο πξνζσξηλήο απφιπζεο κέρξη δχν (2) κήλεο επηβάιιεηαη:
α. Γηα ππνηξνπή ζε παξάπησκα γηα ην νπνίν επηβιήζεθε πνηλή πξνζηίκνπ ίζνπ
κε ηηο απνδνρέο ελφο (1) έσο δχν (2) κελψλ, εθφζνλ δελ έρεη δηαγξαθεί απηή
ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
β.

Γηα αδηθαηνιφγεηε απνρή απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηαθψλ θαζεθφλησλ.

γ.

Γηα ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Τπεξεζίαο.

δ.

Γηα ακέιεηα πεξί ηε θχιαμε θηηξίσλ πνπ αλήθνπλ ή ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ
ΟΣΔ θαη γηα ρξεζηκνπνίεζε απηψλ γηα ζθνπφ κε ππεξεζηαθφ.

ε.

Γηα αδηθαηνιφγεηε απνπζία απφ δεθαπέληε (15) έσο είθνζη (20) εξγάζηκεο
εκέξεο.

Η πνηλή ηεο πξνζσξηλήο απφιπζεο απφ δχν (2) έσο έμη (6) κήλεο επηβάιιεηαη:
α. Γηα ππνηξνπή ζε παξάπησκα γηα ην νπνίν επηβιήζεθε πνηλή πξνζσξηλήο
απφιπζεο απφ κία (1) έσο ηξηάληα (30) εκέξεο, εθφζνλ δελ έρεη δηαγξαθεί απηή
ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, θαη απφ ηξηάληα κία (31)
κέρξη εμήληα (60) εκέξεο, ζε θάζε πεξίπησζε.
β.

Γηα θινπή ππεξεζηαθψλ εγγξάθσλ ή απζαίξεηε παξαπνίεζε ζηνηρείσλ
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ππεξεζηαθνχ εγγξάθνπ.
γ.

Γηα πιαζηνγξαθία ηαηξηθψλ γλσκαηεχζεσλ.

δ.

Γηα κε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηε δηαρείξηζε ηακείνπ θαη ηελ θαηαζθεπή έξγσλ
εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ ηεο Τπεξεζίαο, κε απνηέιεζκα ηελ ζνβαξή πιηθή ή
εζηθή δεκία ηεο Δηαηξίαο.

ε.

Γηα απζαίξεηε αθαίξεζε ή πξφθιεζε δεκίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη πιηθά ηεο
Δηαηξίαο.

ζη. Γηα αληηθαλνληθή ρνξήγεζε ή ιήςε επηδνκάησλ.
δ.

Γηα κε ηήξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ερεκχζεηαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο.

ε.

Γηα πξφθιεζε αλαθνξψλ ζηα ΜΜΔ (ηχπνο, ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, internet
θιπ.) κε δπζκελή γηα ηελ Δηαηξία ζρφιηα.

ζ.

Γηα ρεηξνδηθία εηο βάξνο πειάηε, πξντζηακέλνπ ή ζπλαδέιθνπ.

η.

Γηα έθδνζε αθάιππηεο επηηαγήο εθφζνλ ζπλνδεχεηαη απφ ακεηάθιεηε θαηαδίθε
απφ πνηληθφ δηθαζηήξην.

ηα.

Γηα επηδεηρζείζα βαξεηά ακέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηαθψλ
θαζεθφλησλ, ε νπνία επέθεξε ζνβαξή εζηθή ή πιηθή βιάβε ζηελ Δηαηξία.

ηβ.

Γηα αδηθαηνιφγεηε απνπζία απφ είθνζη κία (21) έσο είθνζη ελλέα (29) εξγάζηκεο
εκέξεο

ηγ.

Γηα ηνθνγιπθία.

ηδ.

Γηα απάηε ζε βάξνο ηνπ ΣΑΠ-ΟΣΔ.

7.

Η πνηλή ηεο νξηζηηθήο απφιπζεο επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 16, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ζε
παξαπηψκαηα ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 6.

8.

Η ππνηξνπή ζε αδηθήκαηα ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 16 EΚΠ-ΟΣΔ
επηζχξεη ππνρξεσηηθά ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο απφιπζεο.

9.

Γηα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη παξαπάλσ ξεηά επηβάιιεηαη ε
πνηλή ηεο πεξίπησζεο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα θαηά ην κάιινλ ζπγγελή αδηθήκαηα,
θαηά ηε θξίζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ επηβνιή ηεο πνηλήο πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ.

10. Καηά ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζε θάζε
πεξίπησζε, ε βαξχηεηα ηνπ αδηθήκαηνο, ε ππαηηηφηεηα ηνπ δξάζηε, ε
πξνζσπηθφηεηα απηνχ, ε ππεξεζηαθή ηνπ επίδνζε θαη ην πεηζαξρηθφ ηνπ κεηξψν.
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Ά ξ ζ ξ ν 18
πξξνή αδηθεκάησλ θαη πνηλώλ

1.

Γελ επηηξέπεηαη δεχηεξε δίσμε γηα ην απηφ πεηζαξρηθφ αδίθεκα.

2.

Μία κφλν πνηλή επηβάιιεηαη γηα ην απηφ πεηζαξρηθφ αδίθεκα, έζησ θαη αλ ην
αδίθεκα απηφ πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πεξηζζφηεξσλ πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ.

3.

ε πεξίπησζε πνπ ζπλεθδηθάδνληαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πεηζαξρηθά
αδηθήκαηα, επηβάιιεηαη κηα πνηλή θαηά ζπγρψλεπζε. Καηά ηελ επηκέηξεζε ηεο
πνηλήο απηήο ιακβάλεηαη ππφςε ε έληαζε θαη ε βαξχηεηα φισλ ησλ αδηθεκάησλ.

Ά ξ ζ ξ ν 19
ρέζε πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνηληθήο δίθεο

1.

Η πεηζαξρηθή δηαδηθαζία είλαη αλεμάξηεηε ηεο πνηληθήο δίθεο.

2.

Η πνηληθή δίθε δελ αλαζηέιιεη ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία. Σν πεηζαξρηθφ φξγαλν
φκσο κπνξεί κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία είλαη ειεπζέξσο αλαθιεηή, λα δηαηάμεη ηελ
αλαζηνιή ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο. Αλαζηνιή δελ επηηξέπεηαη ζε πεξίπησζε
πνπ ην πεηζαξρηθφ αδίθεκα πξνθάιεζε δεκφζην ζθάλδαιν ή έζημε ζνβαξά ην θχξνο
ηεο Δηαηξίαο.

3.

Σν πεηζαξρηθφ φξγαλν δεζκεχεηαη απφ ηελ θξίζε πνπ πεξηέρεηαη ζε ακεηάθιεηε
απφθαζε πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ ή ζε ακεηάθιεην απαιιαθηηθφ βνχιεπκα, σο πξνο
ηελ χπαξμε ή κε πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ αληηθεηκεληθή
ππφζηαζε ηνπ πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο. Γελ θσιχεηαη φκσο ην πεηζαξρηθφ φξγαλν
λα εθδψζεη απφθαζε δηαθνξεηηθή ηεο πνηληθήο.

4α.

Αλ κεηά ηελ έθδνζε πεηζαξρηθήο απφθαζεο κε ηελ νπνία απαιιάζζεηαη ν
ππάιιεινο ή επηβάιιεηαη πεηζαξρηθή πνηλή θαηψηεξε απφ ηελ νξηζηηθή απφιπζε,
εθδνζεί
ακεηάθιεηε
θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε
πνηληθνχ
δηθαζηεξίνπ,
επαλαιακβάλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία ε εμαηηίαο ηεο ίδηαο πξάμεο πεηζαξρηθή δίσμε,
αλ δηθαηνινγείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξ. 5 ηνπ άξζξνπ 16, ε νξηζηηθή απφιπζε
ηνπ ππαιιήινπ.

β.

Αλ κεηά ηελ έθδνζε πεηζαξρηθήο απφθαζεο, κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη πνηλή
κεγαιχηεξε ηεο έγγξαθεο επίπιεμεο, εθδνζεί ακεηάθιεηε αζσσηηθή πνηληθή
απφθαζε ή ακεηάθιεην απαιιαθηηθφ βνχιεπκα γηα ην αδίθεκα γηα ην νπνίν
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δηψρζεθε πεηζαξρηθά ν ππάιιεινο, ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κεηά
απφ αίηεζε ηνπ ηηκσξεκέλνπ, ελψπηνλ ηνπ εθδψζαληνο ηελ πεηζαξρηθή απφθαζε
ζε πξψην βαζκφ αξκνδίνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ.
Σν δηθαίσκα γηα επαλάιεςε ηεο πεηζαξρηθήο δίθεο παξαγξάθεηαη κεηά έλα (1) έηνο απφ
ηελ
έθδνζε
ακεηάθιεηεο πνηληθήο απφθαζεο ή ακεηάθιεηνπ απαιιαθηηθνχ
βνπιεχκαηνο.

Ά ξ ζ ξ ν 20
Παξαγξαθή πεηζαξρηθώλ αδηθεκάησλ

1.

Σα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα παξαγξάθνληαη κεηά πάξνδν δχν (2) εηψλ απφ ηελ
εκέξα πνπ δηαπξάρηεθαλ, ή πέληε (5) εηψλ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αδηθήκαηα ηνπ
άξζξνπ 16 παξαγξ. 5, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ επφκελσλ
παξαγξάθσλ 2 θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

2.

Πεηζαξρηθφ αδίθεκα πνπ είλαη θαη πνηληθφ, δελ παξαγξάθεηαη πξηλ παξαγξαθεί ην
πνηληθφ αδίθεκα. Γηα ηα αδηθήκαηα απηά νη πξάμεηο ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο
δηαθφπηνπλ ηελ παξαγξαθή ηνπ πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο.

3.

Αζθεζείζεο πεηζαξρηθήο δίσμεο, ηα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα παξαγξάθνληαη κεηά
πάξνδν δχν (2) εηψλ. Ωο ρξφλνο άζθεζεο ηεο πεηζαξρηθήο δίσμεο ζεσξείηαη ν
ρξφλνο επίδνζεο ηεο θιήζεο ζε απνινγία ζην δησθφκελν θαη φρη ν ρξφλνο
επίδνζεο ηεο ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθήο ηεο πξψηεο απηήο θιήζεο ζε απνινγία
εγθιεηήξηαο επηζηνιήο.

4.

Η παξαγξαθή πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο δηαθφπηεηαη απφ ηελ ηέιεζε λένπ
πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο, ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ απφθξπςε ή ηελ παξεκπφδηζε
ηεο πεηζαξρηθήο δίσμεο ηνπ πξψηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ην πξψην αδίθεκα δελ
παξαγξάθεηαη πξηλ παξαγξαθεί ην δεχηεξν.

5.

Πεηζαξρηθφ αδίθεκα πνπ παξαγξάθεθε θαη ην νπνίν δηαπηζηψζεθε θαηά ηελ
εθδίθαζε άιινπ, πνπ δηαπξάρηεθε πξηλ ζπκπιεξσζεί ν ρξφλνο παξαγξαθήο ηνπ
πξψηνπ αδηθήκαηνο, κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο ηνπ
δεχηεξνπ πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο.

6.

ε πεξίπησζε ακλεζηείαο, απνθαηάζηαζεο, απνλνκήο ράξηηνο ή άξζεο κε
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ηνπ θνιαζίκνπ ή άξζεο ή κεηαβνιήο ησλ ζπλεπεηψλ
ηεο πνηληθήο θαηαδίθεο, δελ αίξεηαη θαη ην πεηζαξρηθά θνιάζηκν ηεο πξάμεο.
Δμαίξεζε απνηειεί ε πεξίπησζε άξζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο πνηληθήο θαηαδίθεο θαηά
ην άξζξν 47 ηνπ πληάγκαηνο, νπφηε αίξεηαη θαη ην πεηζαξρηθά θνιάζηκν ηεο
πξάμεο.
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Ά ξ ζ ξ ν 21
Λήμε πεηζαξρηθήο επζύλεο- Με εθηέιεζε πεηζαξρηθώλ απνθάζεσλ

1.

Όπνηνο απνρψξεζε απφ ηελ Τπεξεζία γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δε δηψθεηαη
πεηζαξρηθά. Αλ φκσο είρε αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο πεηζαξρηθήο δίσμήο ηνπ, ηφηε
κπνξεί απηή λα ζπλερηζηεί θαη κεηά ηε ιήμε ηεο εξγαζηαθήο ηνπ ζρέζεο.
Πεηζαξρηθή δίσμε πνπ έρεη αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ππνρξεσηηθά κεηά απφ αίηεζε ηνπ
απνρσξήζαληνο. Η αίηεζε απηή πξέπεη λα ππνβιεζεί κέζα ζ' έλα κήλα απφ ηελ
απνρψξεζή ηνπ.

2.

ηελ πεξίπησζε πνπ, ζχκθσλα κε
απφθαζε, απηή παξακέλεη αλεθηέιεζηε.

ηα παξαπάλσ,

εθδνζεί θαηαδηθαζηηθή

Ά ξ ζ ξ ν 22
Πεηζαξρηθέο δηθαηνδνζίεο

1.

Οη πεηζαξρηθέο δηθαηνδνζίεο είλαη κνλνκειείο θαη πνιπκειείο.

2.

α.

Μνλνκειείο πεηζαξρηθέο δηθαηνδνζίεο είλαη νη πεηζαξρηθνί πξντζηάκελνη ηνπ
πξνζσπηθνχ.

β.

Πνιπκειείο πεηζαξρηθέο δηθαηνδνζίεο είλαη ηo Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ
πκβνχιην θαη ην Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην.

Ά ξ ζ ξ ν 23
Μνλνκειείο πεηζαξρηθέο δηθαηνδνζίεο

1.

2.

Πεηζαξρηθνί Πξντζηάκελνη είλαη:
α.

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο γηα φιν ην πξνζσπηθφ θαη νη Γεληθνί Γηεπζπληέο
γηα ην πξνζσπηθφ ησλ Τπεξεζηαθψλ Λεηηνπξγηψλ πνπ πξνΐζηαληαη.

β.

Oη Πξντζηάκελνη ησλ Τπεξεζηαθψλ Λεηηνπξγηψλ πνπ απνηεινχλ επίπεδα
Γηνίθεζεο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ππάγεηαη ζ΄ απηνχο.

Κάζε πεηζαξρηθφο πξντζηάκελνο κπνξεί λα επηβάιιεη ηελ πνηλή ηεο έγγξαθεο
επίπιεμεο, ελψ ηελ πνηλή ηνπ πξνζηίκνπ κπνξνχλ λα επηβάιινπλ νη εμήο κε ηηο
πην θάησ δηαθξίζεηο:
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α.

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο κέρξη ηηο απνδνρέο δχν (2) κελψλ.

β.

Οη Γεληθνί Γηεπζπληέο, κέρξη ηηο απνδνρέο ελφο (1) κήλα.

γ.

Οη Πξντζηάκελνη ησλ Γηεπζχλζεσλ, ησλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Πεξηθεξεηψλ,
ησλ
Απηφλνκσλ Δπηρεηξεζηαθψλ Μνλάδσλ ή άιισλ Τπεξεζηαθψλ
Λεηηνπξγηψλ ζηάζκεο Γηεχζπλζεο, κέρξη ηηο απνδνρέο δεθαπέληε (15)
εκεξψλ.

δ.

Οη Πξντζηάκελνη, ησλ πγθξνηεκάησλ, ησλ Γηακεξηζκάησλ θαη ησλ
Τπνδ/λζεσλ, κέρξη ηηο απνδνρέο δέθα (10) εκεξψλ.

ε.

Οη Πξντζηάκελνη ησλ Σκεκάησλ, κέρξη ηηο απνδνρέο πέληε (5) εκεξψλ.

ζη.

Οη Πξντζηάκελνη ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο κέρξη ηηο απνδνρέο δχν (2)
εκεξψλ.

ε πεξίπησζε κεηνλνκαζίαο ή δεκηνπξγίαο λέσλ Τπεξεζηαθψλ Λεηηνπξγηψλ, πνπ
απνηεινχλ επίπεδν Γηνίθεζεο ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, θαη΄ αλαινγία ησλ
αλσηέξσ, θαζνξίδεη ηελ έθηαζε ηεο πεηζαξρηθήο δηθαηνδνζίαο ησλ Πξντζηακέλσλ
ηνπο.
3.

Η αξκνδηφηεηα ησλ πεηζαξρηθψλ πξντζηακέλσλ είλαη ακεηαβίβαζηε. Καη‟ εμαίξεζε
ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο δχλαηαη λα εθρσξεί ζην Γεληθφ Γηεπζπληή Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ κέξνο ή φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ έρεη απφ ηνλ παξφληα
Καλνληζκφ, σο πεηζαξρηθφο πξντζηάκελνο ηνπ πξνζσπηθνχ.

4.

Αξκφδηνο πεηζαξρηθφο πξντζηάκελνο είλαη ν πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζηαθήο
Λεηηνπξγίαο ζηελ νπνία ππάγεηαη ην πξνζσπηθφ νξγαληθά ή κε απφζπαζε,
θαηά ην ρξφλν ηεο ηέιεζεο ηνπ πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ
επηιεθζνχλ
ηνπ ίδηνπ αδηθήκαηνο
πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο πεηζαξρηθνί
πξντζηάκελνη, ην αδίθεκα εθδηθάδεη ν πεηζαξρηθά αλψηεξνο.

5.

Η έθδνζε απφθαζεο, απφ αξκφδην πεηζαξρηθά πξντζηάκελν, απνθιείεη ηελ
επαλεθδίθαζε ηεο ππφζεζεο ζε πξψην βαζκφ απφ άιινλ, έζησ θαη αλψηεξν ηνπ
πεηζαξρηθνχ πξντζηακέλνπ πνπ εθδίθαζε ηελ ππφζεζε.

Ά ξ ζ ξ ν 24
Πεηζαξρηθή πξνδηθαζία

1.

Αλ ην πεηζαξρηθφ αδίθεκα,
πνπ δηαπηζηψζεθε
απφ αξκφδην πεηζαξρηθφ
πξντζηάκελν, δελ απαηηεί πεξηζζφηεξε έξεπλα, ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία αξρίδεη
κε ηελ απ‟επζείαο θιήζε ηνπ ππαίηηνπ ζε απνινγία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 25 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
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Γηαθνξεηηθά, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηεξαξρηθφο πξντζηάκελνο
ζηελ αληίιεςε ηνπ νπνίνπ ππέπεζε ην αδίθεκα δελ έρεη πεηζαξρηθή
δηθαηνδνζία, δηελεξγείηαη πξναλάθξηζε ή αλάθξηζε.
2.

Η πξναλάθξηζε ζπλίζηαηαη ζε πξνθαηαξθηηθή, άηππε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή
πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ γχξσ απφ ην εηθαδφκελν πεηζαξρηθφ αδίθεκα θαη ηηο
ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ηειέζηεθε.

3.

Αλ εθείλνο πνπ δηελήξγεζε ηελ πξναλάθξηζε δελ έρεη πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία,
ππνβάιιεη ηεξαξρηθά ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθέληξσζε, κε ζρεηηθή αηηηνινγεκέλε
έθζεζή ηνπ, ζηνλ ηεξαξρηθά πξντζηάκελφ ηνπ, πνπ έρεη πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία.
Ο πξντζηάκελνο πνπ έρεη πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία, ή απηφο ζηνλ νπνίν ππνβιήζεθε
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ν θάθεινο, αλ θξίλεη φηη απφ ηα ζηνηρεία πνπ
ζπγθεληξψζεθαλ δελ πθίζηαηαη πεξίπησζε πεηζαξρηθήο δίσμεο, ηελ ηεξκαηίδεη
ρσξίο θιήζε ηνπ δησθνκέλνπ ζε απνινγία, ζπληάζζνληαο ζρεηηθή έθζεζε ηελ
νπνία ππνβάιιεη καδί κε ην θάθειν πνπ ζρεκαηίζηεθε ζηνλ ακέζσο αλψηεξφ
ηνπ πεηζαξρηθφ πξντζηάκελν, ν νπνίνο δελ θσιχεηαη λα δηελεξγήζεη λέα
πξναλάθξηζε ή αλάθξηζε.
Αληίζεηα, αλ απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θξίλεη φηη πξνθχπηεη
πεηζαξρηθφ αδίθεκα, θαιεί ηνλ ππαίηην ζε απνινγία θαη επηβάιιεη ηελ αξκφδνπζα
πεηζαξρηθή πνηλή.
ηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεη φηη γηα ην αδίθεκα πξέπεη λα επηβιεζεί πεηζαξρηθή
πνηλή βαξχηεξε απηήο πνπ κπνξεί ν ίδηνο λα επηβάιεη, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε
φπνπ κεηά ηελ θιήζε ζε απνινγία πξνέθπςαλ λέα ζηνηρεία, ηα νπνία
ιακβάλνληάο ηα ππφςε δελ εμαξθεί ε δηθαηνδνζία ηνπ γηα ηνλ θνιαζκφ ηνπ
αδηθήκαηνο, ππνβάιιεη ηελ ππφζεζε καδί κε αηηηνινγεκέλε έθζεζε, ζηνλ
ακέζσο αλψηεξφ ηνπ πεηζαξρηθφ πξντζηάκελν. Απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ, αλ θξίλεη
αλεπαξθή θαη ηε δηθή ηνπ δηθαηνδνζία, ππνβάιιεη ηελ έθζεζε κε ην θάθειν ζηνλ
ακέζσο αλψηεξφ ηνπ πεηζαξρηθφ πξντζηάκελν θαη νχησ θαζ‟εμήο, κέρξη ην
Γηεπζχλνληα χκβνπιν.
Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο, ζε θάζε πεξίπησζε, είηε εθδηθάδεη ηελ ππφζεζε, είηε ηελ
εηζάγεη ζην αξκφδην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, εγείξνληαο γηα ην ζθνπφ απηφ
πεηζαξρηθή αγσγή.
Δθείλνο απφ ηνπο παξαπάλσ πεηζαξρηθνχο πξντζηακέλνπο πνπ έρεη δηθαίσκα
εθδηθάζεσο εθέζεσο, αλ θξίλεη φηη γηα ηελ ηηκψξεζε ηνπ πεηζαξρηθνχ
αδηθήκαηνο ηεο ππφζεζεο πνπ ππνβιήζεθε ζ‟ απηφλ εμαξθεί ε δηθαηνδνζία ηνπ
ηεξαξρηθά πθηζηακέλνπ ηνπ, κπνξεί λα ηελ επαλαθέξεη ζε απηφλ γηα εθδίθαζε.

4.

Αλ ην πεηζαξρηθφ αδίθεκα ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε έξεπλα, δηεμάγεηαη αλάθξηζε.
Σελ αλάθξηζε δηεμάγεη θαη‟αξρήλ ν πεηζαξρηθφο πξντζηάκελνο πνπ επηιήθζεθε
ηεο ππφζεζεο ή θάπνηνο άιινο ππάιιεινο πνπ νξίδεηαη απφ απηφλ. ε θάζε
πεξίπησζε ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο κπνξεί λα δηαηάμεη ηε δηελέξγεηα αλαθξίζεσο
απφ ππεξεζηαθφ φξγαλν πνπ θαζνξίδεηαη απφ απηφλ, δπλάκελνο λα εθρσξεί ηελ
αξκνδηφηεηά ηνπ απηή ζην Γεληθφ Γηεπζπληή Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.

5.

Γελ κπνξνχλ λα δηεμάγνπλ αλάθξηζε:
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α.

Δθείλνο πνπ έρεη νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ην αδίθεκα.

β.

Οη πεηζαξρηθνί πξντζηάκελνη πνπ άζθεζαλ ηελ πεηζαξρηθή ηνπο αξκνδηφηεηα
γηα ην θξηλφκελν αδίθεκα.

γ.

Οη έρνληεο, κε εθείλνλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε αλάθξηζε, ζπγγέλεηα
εμ αίκαηνο θαη΄ επζείαλ γξακκή ή εθ πιαγίνπ κέρξη θαη ηέηαξηνπ βαζκνχ θαη ν
ζχδπγνο ή νη εμ αγρηζηείαο ζπγγελείο κέρξη θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ.

6.

Δθείλνο πνπ δηεμάγεη ηελ αλάθξηζε δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ νπνηαδήπνηε
Τπεξεζία ηνπ ΟΣΔ ηελ ελέξγεηα ζηελ έδξα ηεο αλαθξηηηθψλ πξάμεσλ,
θαζνξίδνληαο φκσο ζηελ πεξίπησζε απηή ηελ έθηαζε ησλ ελεξγεηψλ απηψλ ή ην
εξσηεκαηνιφγην ζηελ πεξίπησζε ιήςεο θαηάζεζεο.

7.

Η αλάθξηζε είλαη κπζηηθή θαη ε εμέηαζε ησλ καξηχξσλ γίλεηαη αλσκνηί.

8.

Η αλάθξηζε κπνξεί λα επεθηαζεί ζηελ έξεπλα θαη άιισλ αδηθεκάησλ ηνπ ίδηνπ
ππαιιήινπ ή θαη άιισλ ππαιιήισλ, γηα ηνπο νπνίνπο πξνθχπηνπλ ζηνηρεία
θαηά ηελ πνξεία απηήο.

9.

Οη αλαθξηηηθέο πξάμεηο είλαη:
α.

Η απηνςία.

β.

Η εμέηαζε καξηχξσλ.

γ.

Η πξαγκαηνγλσκνζχλε.

δ.

Η εμέηαζε εθείλνπ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε αλάθξηζε.

ε.

Κάζε άιιε πεξηζπιινγή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ.

10.

Γηα θάζε αλαθξηηηθή πξάμε ζπληάζζεηαη έθζεζε, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ
φινπο φζνπο ζπλέπξαμαλ ζε απηή, ή κλεκνλεχεη ηελ ηπρφλ άγλνηα γξακκάησλ.

11.

Η εμέηαζε πεξηζζφηεξσλ ησλ δχν καξηχξσλ, απφ απηνχο πνπ πξνηείλεη
εθείλνο θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε αλάθξηζε, επαθίεηαη ζηελ θξίζε ηνπ
ελεξγνχληνο ηελ αλάθξηζε.
Καηά ηελ αλάθξηζε πξέπεη πάλησο λα θαιείηαη γηα εμέηαζε εθείλνο θαηά ηνπ
νπνίνπ ζηξέθεηαη απηή. Η κε πξνζέιεπζε ή ε άξλεζε γηα εμέηαζε δελ εκπνδίδεη
ηελ πξφνδν ηεο αλάθξηζεο, απνηειεί φκσο, είηε πξφθεηηαη γη΄ απηφλ θαηά ηνπ
νπνίνπ ζηξέθεηαη ε αλάθξηζε, είηε γηα κάξηπξα ππάιιειν ηνπ ΟΣΔ, πεηζαξρηθή
παξάβαζε πνπ ειέγρεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
Παξάζηαζε ή ζπκπαξάζηαζε πιεξεμνπζίνπ απαγνξεχεηαη.
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12.

Ο ελεξγήζαο ηελ αλάθξηζε ππνβάιιεη ην θάθειν πνπ ζρεκαηίζηεθε, καδί κε ην
πφξηζκα, ζηνλ εληεηιάκελν απηήλ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε δπλάκελνο λα
δηαβηβάζεη πξνο εθδίθαζε ην θάθειν ηεο αλάθξηζεο ζε ηεξαξρηθά πθηζηάκελφ ηνπ
πεηζαξρηθφ πξντζηάκελν.
Κιήζε ηνπ εγθαινχκελνπ ζε ζπκπιεξσκαηηθή απνινγία δελ απνθιείεηαη.

Ά ξ ζ ξ ν 25
Απνινγία

1.

Οη πξσηφδηθεο πεηζαξρηθέο απνθάζεηο εθδίδνληαη κεηά απφ θιήζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ζε απνινγία.
Η κε ππνβνιή απνινγίαο, εθ‟φζνλ ε ζρεηηθή θιήζε έρεη επηδνζεί απνδεδεηγκέλα,
δελ εκπνδίδεη ηελ έθδνζε απφθαζεο. Η εθπξφζεζκε απνινγία κπνξεί λα ιεθζεί
ππφςε, εθφζνλ πεξηέιζεη ζηνλ εγθαινχληα Πεηζαξρηθφ Πξντζηάκελν πξηλ ηελ
έθδνζε ηεο απφθαζεο.

2.

Η εμέηαζε ηνπ δησθνκέλνπ ζην ζηάδην ηεο αλάθξηζεο δελ αλαπιεξψλεη ηελ θιήζε
ζε απνινγία.

3.

Η θιήζε ζε απνινγία πξέπεη λα θαζνξίδεη ην απνδηδφκελν πεηζαξρηθφ αδίθεκα ζε
ρξνληθή, ηνπηθή θαη ηζηνξηθή ζπλάθεηα θαη λα ηάζζεη εχινγε πξνζεζκία γηα
απνινγία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ (3) εκεξψλ.
Η πξνζεζκία γηα απνινγία κπνξεί λα παξαηαζεί κία κφλν θνξά θαη κέρξη ην
δηπιάζην ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε έγγξαθε αίηεζε ηνπ
δησθνκέλνπ.

4.

Η θιήζε ζε απνινγία επηδίδεηαη ζηνλ ίδην πξνζσπηθά ηνλ εγθαινχκελν, ζηελ
ππεξεζία ηνπ ή ζηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ, κε απφδεημε παξαιαβήο.
ε πεξίπησζε άξλεζεο παξαιαβήο ηεο, εθείλνο πνπ ηελ επηδίδεη ζπληάζζεη πξάμε,
κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε άξλεζε.
Η άξλεζε παξαιαβήο ηεο θιήζεο ζε απνινγία ζπληζηά πεηζαξρηθή παξάβαζε, πνπ
ειέγρεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.

5.

Η απνινγία ππνβάιιεηαη εγγξάθσο θαη ε ππνβνιή ηεο απνηειεί ππεξεζηαθφ
θαζήθνλ. Η απνινγία θαηαηίζεηαη κε απφδεημε ζην φξγαλν ην νπνίν θαιεί ζε
απνινγία. Μπνξεί φκσο θαη λα απνζηαιεί ηαρπδξνκηθψο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή.
ηελ πεξίπησζε απηή ην εκπξφζεζκν ή κε ηεο ππνβνιήο ηεο απνδεηθλχεηαη απφ ην
ρξφλν ηεο ηαρπδξφκεζεο.

6.

Με ηελ απνινγία ηνπ ν εγθαινχκελνο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη εχινγε πξνζεζκία
γηα λα ππνβάιεη έγγξαθα ζηνηρεία. Η παξνρή ηεο πξνζεζκίαο θαη ε δηάξθεηά ηεο
ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ πνπ ηνλ θαιεί ζε απνινγία.
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7.

Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο απνινγίαο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε
πξνζεζκία πνπ έρεη ηαρζεί, ε πεηζαξρηθή δίσμε ηειεηψλεη κε ηελ έθδνζε
απφθαζεο. Γηα ηηο απνθάζεηο εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29
παξάγξ. 5-8 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.

Ά ξ ζ ξ ν 26
΄Δλδηθα κέζα θαηά απνθάζεσλ κνλνκειώλ πεηζαξρηθώλ δηθαηνδνζηώλ

1.

Καηά ησλ πξσηφδηθσλ απνθάζεσλ ησλ πεηζαξρηθψλ πξντζηακέλσλ, κε ηηο νπνίεο
έρεη επηβιεζεί νπνηαδήπνηε πνηλή, ρσξεί έθεζε ηνπ ηηκσξεκέλνπ, ε νπνία
αζθείηαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο, απφ ηφηε πνπ ηνπ θνηλνπνηήζεθε ε απφθαζε.
Η πξνζεζκία απηή παξαηείλεηαη κφλν γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο.
Η έθεζε θαηαηίζεηαη ζηελ ππεξεζία ηνπ εθθαινχληνο κε απφδεημε παξαιαβήο.
Η έθεζε θαη ε πεηζαξρηθή απφθαζε, καδί κε ην ζρεηηθφ πεηζαξρηθφ θάθειν,
δηαβηβάδνληαη ακέζσο ζην αξκφδην γηα εθδίθαζε ηεο έθεζεο πεηζαξρηθφ φξγαλν.
Η έθεζε εθδηθάδεηαη, πξνθεηκέλνπ γηα πεηζαξρηθή πνηλή πνπ έρεη επηβιεζεί:

2.

α.

Απφ ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο, απφ ην
Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην.

β.

Απφ ηνπο πξντζηακέλνπο Γηεπζχλζεσλ, Σειεπηθνηλσληαθψλ Πεξηθεξεηψλ
θαη Απηφλνκσλ Δπηρεηξεζηαθψλ Μνλάδσλ, απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν,
δπλάκελν λα εθρσξήζεη ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ απηή ζην Γεληθφ Γηεπζπληή
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.

γ.

Απφ θάζε άιιν πεηζαξρηθφ πξντζηάκελν, απφ ηνλ ακέζσο αλψηεξφ ηνπ
πεηζαξρηθφ πξντζηάκελν.

Ο πεηζαξρηθφο πξντζηάκελνο, πνπ εθδηθάδεη ηελ έθεζε, δηθαηνχηαη:
α.

Να εμαθαλίζεη ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε θαη ηελ πνηλή πνπ επηβιήζεθε
κε απηή.

β.

Να κεηψζεη ηελ πνηλή πνπ επηβιήζεθε.

γ.

Να απνξξίςεη ηελ έθεζε θαη λα επηθπξψζεη ηελ πνηλή πνπ επηβιήζεθε.

δ.

Να αζθήζεη έθεζε ππέξ ηνπ ΟΣΔ (αληέθεζε), κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο,
απφ ηφηε πνπ ζα πεξηέιζεη ζ΄ απηφλ ε έθεζε ηνπ ηηκσξεκέλνπ, εάλ θξίλεη φηη
γηα ην ζπγθεθξηκέλν αδίθεκα έπξεπε λα επηβιεζεί κεγαιχηεξε πνηλή. ηελ
πεξίπησζε απηή, ε φιε ππφζεζε δηαβηβάδεηαη ζην Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ
πκβνχιην, ην νπνίν εθδηθάδεη απηή θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνδερζεί ελ
φισ ή ελ κέξεη ηελ έθεζε ή ηελ αληέθεζε θαη λα επηβάιεη πνηλή ηεο
δηθαηνδνζίαο ηνπ, ή λα ηηο απνξξίςεη.
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Σν Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, φηαλ εθδηθάδεη έθεζε θαηά απνθάζεσο
ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη ησλ Γεληθψλ Γ/ληψλ, έρεη ηα αλαθεξφκελα ζηα
εδάθηα α, β θαη γ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 2 δηθαηψκαηα.
3.

Πεηζαξρηθή απφθαζε, θαηά ηεο νπνίαο δελ αζθήζεθε έθεζε απφ ηνλ ηηκσξεκέλν,
ππνβάιιεηαη κε ηνλ νηθείν πεηζαξρηθφ θάθειν ζηνλ ακέζσο αλψηεξν εθείλνπ πνπ
ηελ εμέδσζε πεηζαξρηθφ πξντζηάκελν, ν νπνίνο έρεη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ,
αξκνδηφηεηα λα εθδηθάζεη ηελ έθεζε. Απηφο δηθαηνχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο
απφ ηφηε πνπ ζα παξαιάβεη ηελ απφθαζε, λα αζθήζεη έθεζε ππέξ ηνπ ΟΣΔ,
ελψπηνλ ηνπ Πξσηνβαζκίνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ.
Σν Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, εθδηθάδνληαο ηελ έθεζε ππέξ ηνπ ΟΣΔ,
δηθαηνχηαη λα απνξξίςεη ηελ έθεζε, επηθπξψλνληαο ηελ πνηλή πνπ επηβιήζεθε, ή λα
ηελ επαπμήζεη επηβάιινληαο νπνηαδήπνηε πνηλή ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ.
Έθεζε ππέξ ηνπ ΟΣΔ κπνξεί λα αζθεζεί θαη γηα απαιιαθηηθέο απνθάζεηο.

4.

Η πξνζεζκία αζθήζεσο εθέζεσο, θαζψο θαη ε έθεζε πνπ αζθήζεθε εκπξφζεζκα,
αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο, πνπ επηβιήζεθε κε ηελ
πξσηφδηθε απφθαζε.

5.

Όηαλ πεξάζνπλ άπξαθηεο νη πξνζεζκίεο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 1 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη πξσηφδηθεο πεηζαξρηθέο απνθάζεηο
ησλ κνλνκειψλ δηθαηνδνζηψλ θαζίζηαληαη ηειεζίδηθεο θαη εθηειεζηέο θαη ν
πεηζαξρηθφο θάθεινο επαλέξρεηαη ζ‟εθείλνλ πνπ επέβαιε ηελ πνηλή.

6.

Οη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη, χζηεξα απφ έθεζε ή αληέθεζε, είλαη ακέζσο
εθηειεζηέο. Ο πεηζαξρηθφο θάθεινο παξακέλεη ζηνλ πεηζαξρηθφ πξντζηάκελν πνπ
εμέδσζε ηελ απφθαζε, κεηά απφ έθεζε, ή ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πεηζαξρηθνχ
πκβνπιίνπ.

7.

Πεηζαξρηθή απφθαζε είλαη άθπξε θαη δελ έρεη έλλνκεο ζπλέπεηεο, φηαλ εθδνζεί:
α.

Απφ αλαξκφδην Πεηζαξρηθφ Πξντζηάκελν.

β.

Απφ αξκφδην Πεηζαξρηθφ Πξντζηάκελν θαζ΄ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηεο
πεηζαξρηθήο ηνπ δηθαηνδνζίαο (άξζξν 23 παξαγξ.2) ή θαηά παξάβαζε ησλ
άξζξσλ 17 (Κεθ. Β) ή 28 (παξαγξ. 1 εδαθ. β) ή 29 (παξαγξ. 7) ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ.

Ο Πεηζαξρηθφο Πξντζηάκελνο ζηνλ νπνίν δηαβηβάδεηαη ν ζρεηηθφο πεηζαξρηθφο
θάθεινο γηα θξίζε ζε δεχηεξν βαζκφ, δελ ιακβάλεη ππφςε ηελ απφθαζε απηή,
αιιά πξνρσξεί ζηελ έθδνζε λέαο.
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Ά ξ ζ ξ ν 27
Πνιπκειείο πεηζαξρηθέο δηθαηνδνζίεο

1.

Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην.
Tν Πξσηνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην δηθάδεη επί πεηζαξρηθψλ αγσγψλ θαη
εθέζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη κπνξεί λα
επηβάιιεη νπνηαδήπνηε πνηλή απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 17 ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ.

2.

Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην.
Σν Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην δηθάδεη επί εθέζεσλ θαηά απνθάζεσλ
ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ησλ Γεληθψλ Γηεπζπληψλ, σο θαη ησλ πξσηνδίθσλ
απνθάζεσλ ηoπ Πξσηνβαζκίνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ.

Ά ξ ζ ξ ν 28
Πξνδηθαζία επί πνιπκειώλ δηθαηνδνζηώλ

1.

Σελ πεηζαξρηθή αγσγή ελψπηνλ ηνπ Πξσηνβαζκίνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ
εγείξεη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, αλ θξίλεη φηη ην αδίθεκα πξέπεη λα ηηκσξεζεί κε
πνηλή κεγαιχηεξε ηεο δηθήο ηνπ δηθαηνδνζίαο.
Πεηζαξρηθή αγσγή εγείξεηαη ππνρξεσηηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα αδηθήκαηα ηεο
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.

2.

Καηά ππαιιήινπ πνπ έρεη ηεζεί ζε αξγία, ιφγσ πνηληθήο δίσμεο ή θαηαδίθεο,
εγείξεηαη ππνρξεσηηθά πεηζαξρηθή αγσγή, φηαλ επαλέιζεη ζηελ Τπεξεζία, γηα ηηο
πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο δηψρζεθε ή θαηαδηθάζζεθε, εάλ απηφ δελ είρε γίλεη πξηλ
ηεζεί ζε αξγία.

3.

Όηαλ εγεξζεί πεηζαξρηθή αγσγή, απνθιείεηαη ε αλάθιεζή ηεο.

4.

ηελ πεηζαξρηθή αγσγή πξέπεη λα νξίδνληαη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηα
νπνία ζπληζηνχλ ην δησθφκελν αδίθεκα, θαζψο θαη ηα ππάξρνληα ζηνηρεία
ελνρήο.
Η πεηζαξρηθή αγσγή ή ε έθεζε ππέξ ηνπ ΟΣΔ θνηλνπνηείηαη ζηνλ εγθαινχκελν θαη
δηαβηβάδεηαη καδί κε ηνλ πεηζαξρηθφ θάθειν πνπ ζρεκαηίζζεθε θαη ηνλ αηνκηθφ
θάθειν ηνπ εγθαινπκέλνπ, ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ.
Ο εγθαινχκελνο δηθαηνχηαη λα ιάβεη γλψζε ηνπ πεηζαξρηθνχ θαθέινπ πξηλ απφ
ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο.
ηελ πεξίπησζε απηή ζπληάζζεηαη θαη ζρεηηθή
πξάμε, ηελ νπνία ππνγξάθεη ν ππάιιεινο ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ν θάθεινο
θαη εθείλνο πνπ έιαβε γλψζε ή αλ αξλεζεί ν δεχηεξνο, κφλν ν πξψηνο. Ο
δησθφκελνο πνπ ππεξεηεί εθηφο ηεο έδξαο ηνπ πκβνπιίνπ ιακβάλεη γλψζε

5.
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ηνπ θαθέινπ είηε απηνπξνζψπσο, δηθαηνχκελνο αλάινγεο εηδηθήο άδεηαο ρσξίο
απνδνρέο, είηε κε εθπξφζσπφ ηνπ, ππάιιειν ηνπ ΟΣΔ, θαηφπηλ εηδηθήο
έγγξαθεο εμνπζηνδφηεζεο.

Ά ξ ζ ξ ν 29
Γηαδηθαζία Πεηζαξρηθώλ πκβνπιίσλ

1.

Μεηά ηελ έγεξζε ηεο πεηζαξρηθήο αγσγήο ή ηελ άζθεζε ηεο έθεζεο, ν Πξφεδξνο
ηνπ νηθείνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ πξνζδηνξίδεη ηελ εκέξα, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν
ηεο πεηζαξρηθήο δίθεο κε πξάμε ηνπ. Η πξάμε απηή θνηλνπνηείηαη, κε απφδεημε
παξαιαβήο, ζην δησθφκελν ή εθείλνλ πνπ ππέβαιε ηελ έθεζε, ηνπιάρηζηνλ πέληε
(5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πεηζαξρηθή δίθε.
Ο δησθφκελνο ή εθείλνο πνπ άζθεζε έθεζε, δηθαηνχηαη κέζα ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο πξάμεο πνπ νξίδεη ηε δηθάζηκν, λα δειψζεη αλ
ζα παξαζηεί ζηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζήο ηνπ θαη λα πξνηείλεη ηπρφλ κάξηπξεο
ππεξάζπηζήο ηνπ.
Η παξάζηαζε ή ζπκπαξάζηαζε πιεξεμνπζίνπ απαγνξεχεηαη.

2.

Σν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ απηνπξφζσπε ελψπηφλ ηνπ
παξάζηαζε ηνπ δησθνκέλνπ ή εθείλνπ πνπ ππέβαιε έθεζε, φπσο θαη θάζε
ππεξεζηαθνχ παξάγνληα.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν δησθφκελνο ή εθείλνο πνπ ππέβαιε έθεζε δειψζεη φηη ζα
παξαζηεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ή θιεζεί απφ ην πκβνχιην λα παξαζηεί,
δηθαηνχηαη λα ιάβεη αλάινγε άδεηα απνπζίαο κε απνδνρέο.

3.

Σν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην αλαβάιιεη ηε δίθε ζηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεη αλαγθαία
ηε δηελέξγεηα ή ηε ζπκπιήξσζε ηεο αλάθξηζεο ή ηελ απηνπξφζσπε παξάζηαζε
ηνπ δησθνκέλνπ, ή εθείλνπ πνπ ππέβαιε έθεζε ή θάπνηνπ κάξηπξα. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν άιιε εκεξνκελία γηα ηε δηεμαγσγή
ηεο, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη έγθαηξα ζην δησθφκελν ή εθείλνλ πνπ ππέβαιε ηελ
έθεζε. Οη πξνζεζκίεο ηεο παξαγξ. 1 ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη δπλαηφλ θαηά ηελ
θξίζε ηνπ Πξνέδξνπ λα ζπληνκεπηνχλ.
Κάζε πξφζθιεζε ή γλσζηνπνίεζε θνηλνπνηείηαη κε απφδεημε παξαιαβήο.
Αλ εθείλνο ν νπνίνο ππέβαιε έθεζε θαη θιήζεθε απφ ην πκβνχιην, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ δελ παξαζηεί θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο
ππφζεζήο ηνπ, ην πκβνχιην κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ απφξξηςε ηεο έθεζήο ηνπ
σο αλππνζηήξηθηεο.

4.

Γηα ηελ πεξίπησζε καξηχξσλ πνπ δελ έρνπλ εμεηαζηεί ή πνπ ε εμέηαζή ηνπο
θξίλεηαη αλεπαξθήο θαη νη νπνίνη δηακέλνπλ εθηφο ηεο έδξαο ηνπ πκβνπιίνπ, ην
αξκφδην πκβνχιην κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ εμέηαζή ηνπο απφ εηδηθά
εμνπζηνδνηεκέλν ππάιιειν, κε ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ
εγθαινπκέλνπ ή εθείλνπ πνπ ππέβαιε ηελ έθεζε.
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5.

Ο πεηζαξρηθφο δηθαζηήο εθηηκά ειεπζέξσο ηηο απνδείμεηο πνπ ηνπ πξνζθνκίζηεθαλ,
κπνξεί φκσο θαη πξνθεηκέλνπ λα κνξθψζεη ηελ ηειηθή ηνπ θξίζε λα ιάβεη ππφςε
θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία δελ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία,
αιιά απφ άιιε λφκηκε δηαδηθαζία, εθ΄φζνλ έιαβε γλψζε ηνχησλ ν δησθφκελνο.

6.

Η απφθαζε πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε απνδεδεηγκέλα πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη φρη
ζε απιέο ππφλνηεο. Πξέπεη επίζεο λα είλαη αηηηνινγεκέλε ηφζν γηα ηε δηαπίζησζε
ηεο ελνρήο, φζν θαη γηα ηελ επηβνιή θαη ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο.

7.

Κάζε πεηζαξρηθή απφθαζε εθδίδεηαη εγγξάθσο.
ηελ απφθαζε επηβάιιεηαη λα κλεκνλεχνληαη ηα εμήο:
α.

Ο ηφπνο θαη ν ρξφλνο έθδνζεο.

β.

Σν φλνκα θαη ε ηδηφηεηα εθείλσλ πνπ δηθάδνπλ.

γ.

Σν φλνκα, ν Κ.Α.Μ. θαη ε ηδηφηεηα εθείλνπ πνπ θξίλεηαη.

δ.

Σν πεηζαξρηθφ αδίθεκα, ην νπνίν ηνπ απνδίδεηαη, θαζψο θαη ν ρξφλνο θαη ν
ηφπνο ηέιεζήο ηνπ.

ε.

Η απνινγία θαη ε ηπρφλ πξνθνξηθή ππνζηήξημή ηεο, ε κε ππνβνιή
απνινγίαο θαη ε θιήζε ή φρη γηα πξνθνξηθή αλάπηπμε ηεο απνινγίαο,
πεξηιεπηηθά.

ζη.

Η αηηηνινγία ηεο απφθαζεο.

δ.

Αλ απηή πάξζεθε νκφθσλα ή θαηά πιεηνςεθία.

ε.

Η απαιιαγή εθείλνπ πνπ θξίζεθε ή ε πνηλή πνπ ηνπ επηβιήζεθε.

8.

Η πεηζαξρηθή απφθαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γξακκαηέα ηνπ
Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ. Δπηδίδεηαη κε απφδεημε παξαιαβήο ζε εθείλνλ πνπ
θξίζεθε θαη αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ηεξαξρηθά ζηελ ππεξεζία ηνπ.

9.

Η πεηζαξρηθή δηαδηθαζία δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
Γεληθέο αξρέο ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο εθαξκφδνληαη ζην κέηξν πνπ δελ
αληηβαίλνπλ ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ.

Ά ξ ζ ξ ν 30
'Δλδηθα κέζα επί πνιπκειώλ δηθαηνδνζηώλ

1.

Οη πξσηφδηθεο απνθάζεηο ηνπ Πξσηνβαζκίνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηηο
νπνίεο επηβάιιεηαη νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή πνηλή, ππφθεηληαη ζε έθεζε ελψπηνλ
ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ.
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Γηθαίσκα γηα ηελ άζθεζε έθεζεο έρεη εθείλνο πνπ θαηαδηθάζηεθε πεηζαξρηθά θαη
δηθαίσκα γηα ηελ άζθεζε έθεζεο ππέξ ηνπ ΟΣΔ ν Πξφεδξνο ηνπ Πεηζαξρηθνχ
πκβνπιίνπ.
2.

Δθείλνο πνπ θαηαδηθάζηεθε πεηζαξρηθά, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη έθεζε κέζα ζε
δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ'απηφλ ηεο απφθαζεο, ελψ ν Πξφεδξνο
ηνπ Πξσηνβαζκίνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ
έθδνζή ηεο.

3.

Η πξνζεζκία γηα έθεζε κπνξεί λα παξαηαζεί ιφγσ αλψηεξεο βίαο
ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη.

4.

Η έθεζε εθείλνπ πνπ θαηαδηθάζηεθε πεηζαξρηθά θαηαηίζεηαη ζηελ Τπεξεζία ηνπ,
κε απνδεηθηηθφ
παξαιαβήο,
δηαβηβάδεηαη ακέζσο ζηε
Γηεχζπλζε Γηαρ.
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη κέζσ απηήο ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ
Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ.
Η έθεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Πξσηνβαζκίνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ αζθείηαη κε
έγγξαθφ ηνπ πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ.

5.

Η έθεζε θαη ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζή ηεο αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο
απφθαζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ 1β, γ ηνπ άξζξνπ 33.

6.

Σν Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην θξίλεη
κε βάζε ηα έγγξαθα θαη
απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζηεθαλ ελψπηνλ ηνπ νξγάλνπ πνπ εθδίθαζε
ζε πξψην βαζκφ, έρεη φκσο ην δηθαίσκα λα δερζεί λέα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή
λα επηηξέςεη λέα απνδεηθηηθά κέζα.

7.

Αηηηάζεηο γηα θαθή ζχλζεζε ηνπ Πξσηνβαζκίνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ή γηα
ηε κε ηήξεζε ηνπ ηχπνπ, είηε ζηελ πξνδηθαζία, είηε ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην
ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ κφλν ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηνχηνπ
θαη κέρξη πέξαηνο ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο.

θαη

Αηηηάζεηο πνπ δε ζα πξνβιεζνχλ, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δελ κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ ιφγν έθεζεο.
8.

Η απφθαζε ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηειεζίδηθε θαη δελ
ππφθεηηαη ζε έλδηθν κέζν.

Ά ξ ζ ξ ν 31
Eθηέιεζε πεηζαξρηθώλ απνθάζεσλ

1.

Σελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ Πνιπκειψλ Πεηζαξρηθψλ Γηθαηνδνζηψλ, ηνπ
Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, θαζψο θαη ησλ Γεληθψλ Γηεπζπληψλ επηιακβάλεηαη ε
Γηεχζπλζε Γηαρ. Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Σσλ Μνλνκειψλ Γηθαηνδνζηψλ
επηιακβάλνληαη νη Πεηζαξρηθνί Πξντζηάκελνη πνπ ηηο εμέδσζαλ.
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Γχν αληίγξαθα ηεο απφθαζεο, εθφζνλ είλαη θαηαδηθαζηηθή, δηαβηβάδνληαη ζε
θάζε πεξίπησζε ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Γ/λζεο Γηαρ. Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.
2.

Σν πξφζηηκν ππνινγίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ ηνπ ηηκσξεκέλνπ
θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηεο απφθαζεο.
Αλ απηφ δελ μεπεξλά ην 1/4 ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ παξαθξαηείηαη
εθάπαμ, δηαθνξεηηθά παξαθξαηείηαη ζε κεληαίεο δφζεηο ίζεο κε ην 1/4 ησλ
απνδνρψλ ηνπ, κέρξη ηελ εμφθιεζή ηνπ.
Σν πξφζηηκν πεξηέξρεηαη ζην Σακείν Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ ΟΣΔ.

3.

Ο ηηκσξεζείο κε ηελ πνηλή ηεο πξνζσξηλήο ή ηεο νξηζηηθήο απφιπζεο ηίζεηαη
εθηφο ππεξεζίαο, απφ ηελ επνκέλε ηεο θνηλνπνίεζεο ζε απηφλ ηεο ηειεζίδηθεο
πεηζαξρηθήο απφθαζεο. Απφ ηελ ίδηα κέξα παχνπλ νη ελ γέλεη απνδνρέο ηνπ
νξηζηηθά απνιπζέληνο, ελψ ηνπ πξνζσξηλά απνιπζέληνο πεξηθφπηεηαη ην ήκηζπ
ησλ απνδνρψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έθηηζεο ηεο πνηλήο.

Ά ξ ζ ξ ν 32
Πεηζαξρηθό Μεηξών- Γηαγξαθή πεηζαξρηθώλ πνηλώλ

1.

Η ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή πεηζαξρηθή απφθαζε θαηαρσξίδεηαη πεξηιεπηηθά ζην
κεηξψν ηνπ ππαιιήινπ θαη αληίγξαθν απηήο ηίζεηαη ζηνλ πξνβιεπφκελν θάθειν
ζηαδηνδξνκίαο ηνπ.

2.

Οη πεηζαξρηθέο απνθάζεηο απνζχξνληαη απφ ην θάθειν ηνπ ππαιιήινπ θαη
παξάιιεια δηαγξάθνληαη απηνδίθαηα απφ ην κεηξψν ηνπ νη επηβιεζείζεο πνηλέο,
σο εμήο :
α.

Δθείλεο κε ηηο νπνίεο επηβιήζεθε ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο έγγξαθεο
επίπιεμεο, κεηά παξέιεπζε ελφο (1) έηνπο απφ ηελ έθδνζή ηνπο.

β.

Δθείλεο κε ηηο νπνίεο επηβιήζεθαλ πνηλέο πξνζηίκνπ κέρξη ηηο απνδνρέο
ησλ 30 εκεξψλ, κεηά παξέιεπζε πέληε (5) εηψλ απφ ηελ έθδνζή ηνπο.

γ.

Δθείλεο κε ηηο νπνίεο επηβιήζεθαλ πνηλέο πξνζηίκνπ απνδνρψλ 31 έσο
60 εκεξψλ, κεηά παξέιεπζε δέθα (10) εηψλ απφ ηελ έθδνζή ηνπο.

δ.

Δθείλεο κε ηηο νπνίεο επηβιήζεθαλ πνηλέο πξνζσξηλήο απφιπζεο κέρξη 30
εκεξψλ, κεηά παξέιεπζε δεθαπέληε (15) εηψλ απφ ηελ έθδνζή ηνπο.
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Ά ξ ζ ξ ν 33
Aξγία
1.

Σίζεηαη απηνδίθαηα ζε αξγία :
α. Όπνηνο ζηεξεζεί ηελ πξνζσπηθή ηνπ ειεπζεξία κεηά απφ έληαικα πξνζσξηλήο
θξάηεζεο ή κεηά απφ δηθαζηηθή απφθαζε.
β. Δθείλνο πνπ ηηκσξήζεθε πξσηφδηθα κε ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο νξηζηηθήο
απφιπζεο θαη κέρξη λα γίλεη ηειεζίδηθε ε απφθαζε.
γ.

2.

Δθείλνο πνπ ηηκσξήζεθε πξσηφδηθα κε ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο
πξνζσξηλήο απφιπζεο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ηεο επηβιεζείζαο
πνηλήο.

Όηαλ εθιείςεη ν ιφγνο ηεο αξγίαο, ην πξνζσπηθφ επαλέξρεηαη απηνδίθαηα ζηελ
Τπεξεζία, αθνχ πξνζθνκίζεη ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά.
Καη' εμαίξεζε, ζε πεξίπησζε άξζεο ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο, ην πξνζσπηθφ
κπνξεί λα αλαιάβεη
ππεξεζία
θαηφπηλ
απνθάζεσο ηνπ
Γηεπζχλνληνο
πκβνχινπ, δπλακέλνπ λα εθρσξήζεη ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ απηή ζην Γεληθφ
Γηεπζπληή Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.
Η θαη΄
εμαίξεζε απηή δηαδηθαζία δελ
εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζσπηθνχ ην νπνίν ηέζεθε ζε αξγία ιφγσ
ζηεξήζεσο ηεο
πξνζσπηθήο ηνπ ειεπζεξίαο, θαηά
ηελ άζθεζε ησλ
ζπλδηθαιηζηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ.

3.

Σν πξνζσπηθφ κπνξεί λα ηεζεί ζε αξγία κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο
πκβνχινπ, αλ :
α.

Τθίζηαηαη εθθξεκήο πνηληθή δίθε ή πεηζαξρηθή δίσμε, γηα αδίθεκα πνπ
κπνξεί λα επηζχξεη ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο νξηζηηθήο απφιπζεο.

β.

Τπάξρεη βάζηκε ππφλνηα γηα άηαθηε δηαρείξηζε ή γηα ζνβαξή πξνζβνιή ησλ
ζπκθεξφλησλ ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε έθζεζε ηεο
πξντζηακέλεο αξρήο ή ηνπ ελεξγνχληνο πξναλάθξηζε ή δηνηθεηηθή αλάθξηζε ή
Δπηζεσξεηή ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.

ηελ πεξίπησζε απηή ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο νθείιεη λα αζθήζεη ηελ πεηζαξρηθή
δηθαηνδνζία ηνπ ή λα εγείξεη ηε ζρεηηθή πεηζαξρηθή αγσγή κέζα ζε 30 εκέξεο
απφ ηφηε πνπ άξρηζε ε αξγία. Αθνχ εγεξζεί ε πεηζαξρηθή αγσγή, ε δίσμε ηνπ
επξηζθνκέλνπ ζε αξγία πξέπεη λα ηεξκαηηζηεί κέζα ζε 4 κήλεο. Όηαλ πεξάζεη
άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή, ηφηε αίξεηαη απηνδηθαίσο ε αξγία.
Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο κπνξεί λα εθρσξεί ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ απηή ζηνλ Γεληθφ
Γηεπζπληή Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.
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4.

Ο επξηζθφκελνο ζε αξγία απέρεη θάζε ππεξεζίαο, έρεη φκσο φιεο ηηο ινηπέο
ππνρξεψζεηο θαη δηαηεξεί ηα ινηπά δηθαηψκαηά ηνπ, επηθπιαζζνκέλεο ηεο
εθαξκνγήο ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθνο Β2.

5.

Πξνζσπηθφ πνπ ηέζεθε ζε αξγία ιφγσ ζηεξήζεσο
ηεο πξνζσπηθήο ηνπ
ειεπζεξίαο, αλ αζσσζεί ζηελ πνηληθή δίθε, δηθαηνχηαη πιήξεηο απνδνρέο θαηά ην
δηάζηεκα πνπ ήηαλ ζε αξγία, κε ηελ επηθχιαμε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηπρφλ
πεηζαξρηθή θαηαδίθε γηα ην απηφ αδίθεκα. Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ηέζεθε ζε
αξγία ζπλεπεία πξσηφδηθεο πεηζαξρηθήο θαηαδίθεο, ή ζε εθαξκνγή ηεο παξαγξ. 3
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν ρξφλνο ηεο αξγίαο θαη νη νηθνλνκηθέο ηεο ζπλέπεηεο
ζπκςεθίδνληαη κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο ηειεζίδηθεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο. Σα
επηπιένλ παξαθξαηεζέληα πνζά επηζηξέθνληαη.

6.

Η ηειεζίδηθε πνηληθή θαηαδίθε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη δχν
(2) έηε αλ δελ επέζπξε ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο νξηζηηθήο απφιπζήο ηνπ,
ζπλεπάγεηαη ηε δηαηήξεζή ηνπ ζε θαηάζηαζε αξγίαο γηα φιν ην ρξφλν θαηά ηνλ
νπνίν απέρεη ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ιφγσ εθηίζεσο ηεο πνηλήο. ε πεξίπησζε
θαηαδίθεο ζε κεγαιχηεξε πνηλή, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθηηκά ηηο πεξηζηάζεηο θαη
απνθαζίδεη γηα ηε δηαηήξεζε ηνχηνπ ζε θαηάζηαζε αξγίαο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο
έθηηζεο ηεο πνηλήο ή γηα ηελ νξηζηηθή απφ ηελ Τπεξεζία απφιπζή ηνπ.
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ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ
ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Α. ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΠΟΤ ΠΡΟΛΗΦΘΗΚΔ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΝ 22.12.2006
(ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ ΙΥΤΟ ΣΗ ΠΑΡΑΓΡ. 3 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 38 ΣΟΤ Ν.
3522/2006)

Ά ξ ζ ξ ν 34
Απνδνρέο - Δπηδόκαηα

1.

Υξνλνεπίδνκα
α. ην πξνζσπηθφ ρνξεγείηαη επίδνκα ρξφλνπ ππεξεζίαο (ρξνλνεπίδνκα), ην
νπνίν θιηκαθψλεηαη ζε πνζνζηφ επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ, αλάινγα κε ην ρξφλν
πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο, φπσο απηή έρεη θαζνξηζζεί κε ηηο εθάζηνηε ΔΔ, σο
αθνινχζσο :
1 έηνπο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο, πνζνζηφ
10 %
3 εηψλ
”
”
”
18%
5
”
”
”
”
26%
7
”
”
”
”
34%
10
”
”
”
”
42%
12
”
”
”
”
48%
15
”
”
”
”
54%
17
”
”
”
”
60%
20
”
”
”
”
66%
22
”
”
”
”
70%
25
”
”
”
”
74%
29
”
”
”
”
78%
30
”
”
”
”
80%
31
“
“
“
“
82%
32
“
“
“
“
84%
β. Η θιίκαθα ρξνλνεπηδφκαηνο ηνπ φξνπ 6 ηεο απφ 14-3-85 ε.ζ.ζ.ε., φπνπ είλαη
επλντθφηεξε, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ππάγεηαη ζε απηή.

2.

Οηθνγελεηαθφ επίδνκα.
α.

ην πξνζσπηθφ ρνξεγείηαη νηθνγελεηαθφ επίδνκα, αλεξρφκελν ζε 10% γηα ην
ζχδπγν θαη 5% γηα ην πξψην θαη δεχηεξν ηέθλν, 10% γηα ην ηξίην θαη 15% γηα
ην ηέηαξην θαη πέξα.

β.

ηνπο εθ ηνπ πξνζσπηθνχ άγακνπο γνλείο θαζψο θαη ζηνπο δηαδεπγκέλνπο ή
ζε θαηάζηαζε ρεξείαο επξηζθνκέλνπο ρνξεγείηαη ην αλσηέξσ πξνβιεπφκελν
επίδνκα ζπδχγνπ. ηνπο εθ ησλ αλσηέξσ γνλείο ρνξεγείηαη θαη ην επίδνκα
ηέθλνπ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
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γ.

Σν θαηά ηα αλσηέξσ επίδνκα γηα ηα ηέθλα παχεη λα ρνξεγείηαη κφιηο απηά
ζπκπιεξψζνπλ ην 24ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, εθηφο εάλ πξφθεηηαη, ζχκθσλα
κε αξκφδηα ηαηξηθή πηζηνπνίεζε, γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο κε πνζνζηφ
αλαπεξίαο 50% ηνπιάρηζηνλ, πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο γηα
επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε εμαηηίαο νπνηαζδήπνηε ρξφληαο ζσκαηηθήο ή
πλεπκαηηθήο ή ςπρηθήο πάζεζεο ή βιάβεο. ηελ πεξίπησζε απηή ην
επίδνκα εμαθνινπζεί λα θαηαβάιιεηαη εθφζνλ δηαξθεί ε θαηά ηα αλσηέξσ
αλαπεξία. Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ απηνχ
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ.
Οη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε Τπεξεζίαο.

3.

Δπηδφκαηα ενξηψλ
ην πξνζσπηθφ παξέρεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επίδνκα
πνζνχ ίζνπ πξνο ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο κε ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ νξίδνπλ νη εζζε
α) ελφο δεθαπελζεκέξνπ θαηά ηηο ενξηέο ηνπ Πάζρα θαη β) ελφο κελφο θαηά ηηο
ενξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Σν πνζφ απηφ ζπκςεθίδεηαη κε ην δπλάκεη ησλ
εθάζηνηε θεηκέλσλ δηαηάμεσλ ηπρφλ θαηαβιεηέν ζην πξνζσπηθφ ησλ πάζεο
θχζεσο επηρεηξήζεσλ δψξν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα.

4.

Δπίδνκα θαλνληθήο άδεηαο
ην πξνζσπηθφ ρνξεγείηαη θάζε ρξφλν σο επίδνκα θαλνληθήο αδείαο πνζφ ίζν
πξνο ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο ελφο δεθαπελζεκέξνπ, κε ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ
νξίδνπλ νη εζζε. Οη ιεπηνκέξεηεο θαηαβνιήο απηνχ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο
Γηνίθεζεο.

5.

Λνηπά επηδφκαηα
Σα πάζεο θχζεσο επηδφκαηα πνπ είραλ ρνξεγεζεί ζην πξνζσπηθφ κε ηνλ
πξντζρχζαληα ΓΚΠ- ΟΣΔ (πξν ηεο 10-6-99), ΔΔ, απνθάζεηο Γ θιπ θαη δελ
θαηαξγήζεθαλ κε ηελ απφ 10-6-99 ΔΔ ή πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο, εμαθνινπζνχλ
λα ηζρχνπλ, ππνινγηδφκελα φπσο νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ εζζε θαη ζηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο κεηά απφ απηή.
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Β. ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΠΟΤ ΤΠΗΡΔΣΟΤΔ Ω ΜΟΝΙΜΟ Ή ΓΟΚΙΜΟ
ΚΑΣΑ ΣΗΝ 14.7.2005

Ά ξ ζ ξ ν 35
Κιάδνη Πξνζσπηθνύ
Σν Πξνζσπηθφ δηαθξίλεηαη θαηά Κιάδνπο σο εμήο :
Δμεηδηθεπκέλν
Σερληθφ
Δκπνξηθφ-Γηνηθεηηθφ
Οηθνλνκηθφ
Τπνζηήξημεο

(Δ)
(Σ)
(Γ)
(Ο)
(Τ)

Ά ξ ζ ξ ν 36
Αξραηόηεηα
1.

Η γεληθή ππεξεζηαθή αξραηφηεηα (Γ.Τ.Α.) ηνπ πξνζσπηθνχ θαζνξίδεηαη απφ ην
ρξφλν ηεο ππφ δνθηκή πξνζιήςεψο ηνπ ζηελ Δηαηξία.

2.

Σν πξνζσπηθφ πξνζκεηξά ζηελ Γ.Τ.Α. θαη ηνλ ρξφλν ηπρφλ πξνυπεξεζίαο ηνπ κε
ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζηνλ ΟΣΔ. Ο ρξφλνο κεησκέλεο απαζρφιεζεο
ινγίδεηαη φηη ηζνδπλακεί κε ην κηζφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξφλνπ πιήξνπο
απαζρφιεζεο.
Αλαδξνκηθέο δηαθνξέο απνδνρψλ εθ ηεο
θαηαβάιινληαη.

3.

ηνηαχηεο πξνζκεηξήζεσο

δελ

Αθαηξείηαη θαη δελ ππνινγίδεηαη ζηελ αξραηφηεηα:
α.

Ο ρξφλνο ησλ εηδηθψλ αδεηψλ ρσξίο απνδνρέο θαζψο θαη ησλ αδεηψλ γηα
ηδησηηθνχο ιφγνπο ρσξίο απνδνρέο, αλ ν ρξφλνο απηφο ζε θάζε πεξίπησζε,
είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 30 εκεξψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αββάησλ
θαη ησλ αξγηψλ) θαηά εκεξνινγηαθφ έηνο, νπφηε αθαηξείηαη ην ζχλνιν ησλ
εκεξψλ ηεο άδεηαο.

β.

Ο ρξφλνο ηεο αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο απφ ηελ Τπεξεζία.

γ.

Ο ρξφλνο πνπ ην πξνζσπηθφ έρεη ηεζεί ζε θαηάζηαζε αξγίαο ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ παξφληνο
Καλνληζκνχ.

δ.

Ο ρξφλνο ηεο πξνζσξηλήο απφιπζεο.
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4.

Πξνζσπηθφ ην νπνίν θαιείηαη ζηηο ηάμεηο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ έλεθα
επηζηξαηεχζεσο ή άιισλ ιφγσλ, δηαηεξεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ
ππεξεζίαο ηε ζέζε ηνπ ζηελ Δηαηξία θαη επαλέξρεηαη απηνδίθαηα ζ'απηφλ κεηά ηελ
απφιπζή ηνπ εληφο ηνπ απνιχησο αλαγθαίνπ ρξφλνπ. Ο αλσηέξσ ρξφλνο ινγίδεηαη
σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ζηελ Δηαηξία.

5.

Ωο ρξφλνο ηεο ππφ δνθηκή πξνζιήςεσο νξίδεηαη ε εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη
ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ νηθείνπ πκβνπιίνπ.

Ά ξ ζ ξ ν 37
'Αδεηεο απνπζίαο
Α. ΓΙΑΚΡΙΔΙ
1.

Οη άδεηεο απνπζίαο πξνζσπηθνχ δηαθξίλνληαη ζε:
α.

Δηήζηεο θαλνληθέο άδεηεο κε απνδνρέο.

β.

Άδεηεο αζζελείαο κε ή ρσξίο απνδνρέο.

γ.

Άδεηεο εηδηθέο κε ή ρσξίο απνδνρέο.

δ.

Άδεηεο γηα ηδησηηθνχο ιφγνπο ρσξίο απνδνρέο.

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ ππφ ζηνηρεία β, γ θαη δ
αλαθεξνκέλσλ αδεηψλ πξνζκεηξνχληαη θαη νη εκπίπηνπζεο ζ'απηέο Κπξηαθέο θαη
εμαηξέζηκεο εκέξεο, εθηφο εάλ νξίδεηαη άιισο.
2.

Πξνζσπηθφ πνπ απνπζηάδεη ζε άδεηα κε απνδνρέο ιακβάλεη φιεο ηηο απνδνρέο
πνπ ζα ειάκβαλε εάλ θαηά ην ρξφλν ηεο αδείαο παξείρε ηηο ππεξεζίεο ηνπ.

Β. ΚΑΝΟΝΙΚΔ ΑΓΔΙΔ
1.

Σν πξνζσπηθφ κεηά ηε ζπκπιήξσζε ζηελ Δηαηξία ελφο έηνπο ζπλερνχο
πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο (βαζηθφο ρξφλνο) δηθαηνχηαη θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο
θαλνληθή άδεηα κε απνδνρέο φπσο πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο (Γηεζλείο πκβάζεηο, Νφκνη, Τπνπξγηθέο απνθάζεηο, ΔΓΔ, ΔΔ,
θιπ) θαη απνθάζεηο ηνπ Γ – ΟΣΔ.

2.

Η θαλνληθή άδεηα είλαη δηθαίσκα ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ην νπνίν δελ ρσξεί
παξαίηεζε. Απηή ρνξεγείηαη κεηά απφ εθηίκεζε ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ, θαη
εμαληιείηαη θαη' αξρήλ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, ζε θάζε δε πεξίπησζε
φρη αξγφηεξν ηεο 31εο Μαξηίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο.
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3.

Γ.

Η ρνξεγεζείζα θαλνληθή άδεηα δχλαηαη λα αλαθιεζεί έλεθα ππεξεζηαθήο
αλάγθεο ή κε αίηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη κεηά απφ εθηίκεζε ησλ ιφγσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζ'απηή. Η αλάθιεζε πξέπεη λα γίλεηαη εγγξάθσο.
ΑΓΔΙΔ ΑΘΔΝΔΙΑ

1.

Πξνζσπηθφ ην νπνίν έλεθα αζζελείαο, πνπ πηζηνπνηείηαη αξκνδίσο, αδπλαηεί λα
εθηειέζεη ηελ ππεξεζία ηνπ, δηθαηνχηαη άδεηα αζζελείαο κε απνδνρέο. Η ζπλνιηθή
δηάξθεηα ησλ αδεηψλ αζζελείαο ηηο νπνίεο ην πξνζσπηθφ δχλαηαη λα ιάβεη ζε φιε
ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ νξίδεηαη θαηά αλψηαην φξην ζε ηφζνπο κήλεο φζα
είλαη ηα ρξφληα ηεο πξαγκαηηθήο ηνπ ππεξεζίαο. Δληνχηνηο πξνζσπηθφ πνπ
έρεη ζπλνιηθή ππεξεζία κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ (3) εηψλ δηθαηνχηαη άδεηα αζζέλεηαο
κε απνδνρέο
δηάξθεηαο κέρξη
ηξηψλ (3)
κελψλ.
ηα φξηα απηά δελ
πεξηιακβάλνληαη νη άδεηεο πνπ ρνξεγνχληαη ιφγσ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο.

2.

Μεηά ηελ εμάληιεζε ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ηεο αδείαο αζζελείαο κε απνδνρέο ην
πξνζσπηθφ παξαπέκπεηαη ππνρξεσηηθψο ζηελ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ
άξζξνπ 40 παξ. 1β ε νπνία γλσκαηεχεη αλ ν παξαπεκθζείο δχλαηαη λα εθηειεί
ην είδνο εξγαζίαο ηνπ. ε θαηαθαηηθή πεξίπησζε απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε
αλάιεςε ππεξεζίαο αιιηψο αλ κελ πξφθεηηαη πεξί λφζνπ πνπ θαζηζηά απηφλ
αλίθαλν εθαξκφδνληαη νη πεξί απνιχζεσο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ άξζξνπ 40 ηνπ
παξφληνο Καλνληζκνχ, αλ δε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, ε θαηάζηαζε ηεο
πγείαο ηνπ δελ επηηξέπεη ηελ άκεζε αλάιεςε ππεξεζίαο, αιιά απηή δχλαηαη λα
απνθαηαζηαζεί εληφο ρξφλνπ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έηνο, ρνξεγείηαη άδεηα
αζζελείαο ρσξίο απνδνρέο ίζε πξνο ηνλ αλαγθαίν ρξφλν γηα ηελ απνζεξαπεία
ηνπ θαη πάλησο φρη κεγαιχηεξε ηνπ έηνπο.
Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ έηνπο αλ ν εξγαδφκελνο θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα
Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή
ηθαλφο,
αλαιακβάλεη ηελ ππεξεζία ηνπ, αιιηψο
εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1β ή αιιάδεη
ππνρξεσηηθά είδνο εξγαζίαο κε απφθαζε ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ θαη
απαζρνιείηαη ζε είδνο εξγαζίαο πνπ δχλαηαη λα εθηειεί, ζχκθσλα κε ζρεηηθή
γλσκνδφηεζε ηεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θαηά πεξίπησζε. ηελ Τγεηνλνκηθή
Δπηηξνπή πξνο θξίζε γηα αληθαλφηεηα ιφγσ λφζνπ παξαπέκπεηαη ην πξνζσπηθφ
θαηά πάληα ρξφλν, αζρέησο ηεο ρνξεγήζεσο αδείαο αζζελείαο.
Οη πεξί ππνρξεσηηθήο παξαπνκπήο ζηελ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 40
παξ. 1β δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ, εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε
πνπ ην πξνζσπηθφ εμάληιεζε ηα αλψηαηα φξηα αδεηψλ αζζελείαο θαη εθφζνλ
επαλήιζε ζηελ ππεξεζία ηνπ απνπζηάδεη έλεθα ηεο απηήο αζζελείαο, ζπλεπεία ηεο
νπνίαο εμάληιεζε ηα αλψηαηα φξηα αδεηψλ.

Γ. ΔΙΓΙΚΔ ΑΓΔΙΔ ΜΔ „Η ΥΩΡΙ ΑΠΟΓΟΥΔ.
1.

ην πξνζσπηθφ ηνπ ΟΣΔ ρνξεγνχληαη εηδηθέο άδεηεο κε ή ρσξίο απνδνρέο
ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε ηζρχνληα ζηελ θείκελε λνκνζεζία ( Νφκνη, Τπνπξγηθέο
απνθάζεηο, ΔΓΔ, ΔΔ κεηαμχ ΟΣΔ θαη ΟΜΔ-ΟΣΔ θιπ) θαη απνθάζεηο ηνπ ΓΟΣΔ.
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Οη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ πξντζρχζαληα ΓΚΠ-ΟΣΔ εηδηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο
άδεηεο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ.
2.

Δ.

Με Δγθχθιην ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο γλσζηνπνηνχληαη νη θαηά ηα αλσηέξσ
δηαηάμεηο γηα ηε ρνξήγεζε εηδηθψλ αδεηψλ σο θαη νη φξνη, πξνυπνζέζεηο θαη
πεξηνξηζκνί ρνξεγήζεσο απηψλ.
ΑΓΔΙΔ ΓΙΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ ΥΩΡΙ ΑΠΟΓΟΥΔ

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφλ, έπεηηα απφ αίηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ λα ηνπ
ρνξεγείηαη άδεηα γηα ηδησηηθνχο ιφγνπο ρσξίο απνδνρέο. Οη άδεηεο απηέο, εάλ ε ζπλνιηθή
ηνπο δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο κήλεο εληφο κηαο πεληαεηίαο, ρνξεγνχληαη κε
απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ρνξεγνχληαη
κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ πκβνπιίνπ. Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ αδεηψλ απηψλ πνπ δχλαηαη
λα ιάβεη έλαο ππάιιεινο εληφο κηαο πεληαεηίαο, δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβαίλεη ηα δχν
έηε.

Ά ξ ζ ξ ν 38
Hζηθέο θαη Τιηθέο ακνηβέο
1.

Σν πξνζσπηθφ ακείβεηαη γηα δηαθεθξηκέλε πξάμε είηε απηή έρεη ζρέζε είηε φρη, κε
ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ θαζεθφλησλ.

2.

Οη ακνηβέο είλαη:
α.
β.

3.

Δπαξέζθεηα
Υξεκαηηθή παξνρή.

Οη ακνηβέο απνλέκνληαη απφ ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν ή ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο
γηα ην πξνζσπηθφ ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο, έπεηηα απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε φισλ
ησλ ηεξαξρηθψλ πξντζηακέλσλ, ή θαηφπηλ πξνηάζεσο ησλ ειεγθηψλ ηεο Τπεξεζίαο
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
Οη πεξί απνλνκήο ησλ αλσηέξσ ακνηβψλ ζρεηηθέο απνθάζεηο θνηλνπνηνχληαη ζηηο
αξκφδηεο Τπεξεζίεο θαη αληίγξαθν απηψλ ηίζεηαη ζην Φάθειν ηαδηνδξνκίαο ηνπ
ακεηθζέληνο.

4.

Υξεκαηηθά βξαβεία δχλαληαη λα απνλέκνληαη απφ ηε Γηνίθεζε ζε φζνπο απφ ην
πξνζσπηθφ δηαθξίλνληαη θαηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηηο ρνιέο ηνπ ΟΣΔ, ζηηο
ρνιέο ηεο Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο θαζψο θαη ζηηο ρνιέο μέλσλ γισζζψλ.

5.

Υξεκαηηθά βξαβεία απνλέκνληαη απφ ηε Γηνίθεζε ζηνπο ππαιιήινπο πνπ
θαηέιαβαλ κία απφ ηηο έμη πξψηεο ζέζεηο ζε Οιπκπηαθνχο, Παγθφζκηνπο,
Παλεπξσπατθνχο, Μεζνγεηαθνχο ή Βαιθαληθνχο Αγψλεο ή ζε αληίζηνηρνπο αγψλεο
γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
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6.

Οη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ξπζκίδνληαη κε
Δγθχθιην ηεο αξκφδηαο Τπεξεζηαθήο Λεηηνπξγίαο.

Ά ξ ζ ξ ν 39
Κνηλσληθή πξόλνηα
1.

ε φζνπο απφ ην πξνζσπηθφ ηεινχλ γάκν παξέρεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ σο γακήιην
δψξν πνζφλ ίζν πξνο ηηο απνδνρέο ελφο κέζνπ κεληαίνπ ηαθηηθνχ κηζζνχ. Δάλ θαη
νη δχν ζχδπγνη αλήθνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ΟΣΔ, ην αλσηέξσ δψξν θαηαβάιιεηαη
θαη ζηνπο δχν.

2.

ε ηέθλα ηνπ ελ ελεξγεία ή ζπληαμηνδνηεζέληνο ή απνβηψζαληνο πξνζσπηθνχ ηνπ
ΟΣΔ πνπ δηαθξίλνληαη θαηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηηο ρνιέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
θαη Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαη δε ζπκπιήξσζαλ ην 27ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο,
δχλαηαη λα απνλέκεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ ρξεκαηηθφ βξαβείν ην χςνο ηνπ νπνίνπ
νξίδεηαη εθάζηνηε απφ ηε Γηνίθεζε κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη
κε απφθαζή ηεο.

3.

ε πεξίπησζε ζαλάηνπ πξνζσπηθνχ ελ ελεξγεία πνπ δελ θαηέιηπε ζχδπγν ή ηέθλα,
ν ΟΣΔ θαηαβάιιεη ζηα θαηαιηπφκελα απφ απηφ κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπ κέρξη
δεπηέξνπ βαζκνχ ζπγγελείαο εμ αίκαηνο βνήζεκα ίζν πξνο ηηο απνδνρέο απηνχ
ελφο κελφο, πνπ κπνξεί ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο λα επαπμεζεί, κε απφθαζε ηεο
Γηνίθεζεο κέρξη ηηο απνδνρέο δχν κελψλ.

4.

ηελ ΟΜΔ - ΟΣΔ θαη ηα Πνιηηηζηηθά Κέληξα ηνπ πξνζσπηθνχ δχλαηαη, αλάινγα κε
ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπο, λα παξέρεηαη απφ ηνλ ΟΣΔ γηα ηε ζηέγαζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπο ε ρξήζε νηθεκάησλ θαη ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ απηψλ θαζψο
θαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε φπσο θαζνξίδεη απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο.

Ά ξ ζ ξ ν 40
Απόιπζε
1.

Σν πξνζσπηθφ απνιχεηαη :
α. Έλεθα απνδεδεηγκέλεο αλεπάξθεηαο, ή αθαηαιιειφηεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
ππεξεζηαθψλ θαζεθφλησλ ηνπ, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ
Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ πξφηαζε ησλ ηεξαξρηθψλ πξντζηακέλσλ ηνπ.
β. Έλεθα ζσκαηηθήο ή ςπρηθήο λφζνπ πνπ θαζηζηά ην πξνζσπηθφ αλίθαλν γηα
εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο. Η αληθαλφηεηα απηή δηαπηζηψλεηαη απφ
Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο α θαη β βαζκνχ, πνπ θαζνξίδνληαη κε Δγθχθιην ηεο
Γηνίθεζεο.
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Οη αλσηέξσ επηηξνπέο ππνρξενχληαη λα απνθαίλνληαη εληφο κελφο απφ ηεο
παξαπνκπήο ηεο ζρεηηθήο αηηήζεσο ζε απηέο ή ηεο ππνβνιήο ηνπ
αηηήκαηνο αλαζεσξήζεσο.
Η απφιπζε ζπληειείηαη κε βάζε ηε γλσκάηεπζε ησλ θαηά
ηα άλσ
Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ θαη σο εκεξνκελία απνιχζεσο ινγίδεηαη ε επνκέλε
ηεο εκεξνκελίαο ηεο ζρεηηθήο γλσκαηεχζεσο ησλ επηηξνπψλ απηψλ.
γ.
δ.
ε.

Έλεθα επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο απφιπζεο
ηειεζίδηθε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ.

κε

Έλεθα ζπκπιεξψζεσο ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο.
Έλεθα ζπκπιεξψζεσο 35εηνχο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ζηελ Δηαηξία.
Δληνχηνηο ην πξνζσπηθφ δχλαηαη κε αίηεζή ηνπ, πνπ ππνβάιεη ην αξγφηεξν
ηξεηο κήλεο πξν ηεο πξνβιεπφκελεο εκεξνκελίαο απφιπζήο ηνπ, λα
παξακείλεη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ζπκπιεξψζεσο 35εηνχο ζπληάμηκνπ ρξφλνπ
ππεξεζίαο ζηνλ ΟΣΔ θαη πάλησο φρη πέξαλ ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ.

ζη. Έλεθα εθινγήο σο Βνπιεπηή θαη επηινγήο ηνπ αμηψκαηνο απηνχ. ηελ
πεξίπησζε απηή ε ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεσο επέξρεηαη απφ ηελ
ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο δήισζεο πεξί επηινγήο ηνπ Βνπιεπηηθνχ αμηψκαηνο.
Γχλαηαη φκσο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ, απφ ηελ
αλαθήξπμε ησλ Βνπιεπηψλ, ν ππάιιεινο πνπ εθιέρηεθε Βνπιεπηήο λα δεηήζεη,
κε αίηεζή ηνπ, ηε κε απφιπζή ηνπ αιιά ηελ αλαζηνιή ηεο ππαιιειηθήο
ζρέζεσο κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.
ηελ πεξίπησζε απηή επαλέξρεηαη, ζηελ Τπεξεζία, εληφο κελφο απφ ηε ιήμε
ηεο ζεηείαο ηνπ, άιισο ζεσξείηαη φηη παξαηηήζεθε απφ ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο δήισζεο πεξί επηινγήο ηνπ Βνπιεπηηθνχ αμηψκαηνο, κε
φιεο ηηο εληεχζελ απνξξένπζεο ζπλέπεηεο.
2.

Δπί ησλ αλσηέξσ 1δ θαη 1ε πεξηπηψζεσλ εμφδνπ απφ ηελ Τπεξεζία ε
απνρψξεζε
επέξρεηαη απηνδίθαηα
θαη ππνρξεσηηθά ηελ επνκέλε ηεο
εκεξνκελίαο ζπκπιήξσζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο ή ηεο ηξηαθνληαπεληαεηνχο
ππεξεζίαο, επηθπιαζζνκέλεο ηεο δηαηάμεσο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο αλσηέξσ
παξ.1ε. ην νχησο απνιπφκελν πξνζσπηθφ ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά ε θαλνληθή
ηνπ άδεηα, εληφο επιφγνπ ρξφλνπ, πξν ηεο απφιπζήο ηνπ.

3.

Σν πξνζσπηθφ δχλαηαη λα απνιπζεί κε αίηεζή ηνπ εθφζνλ ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία ζεκειηψλεη δηθαίσκα άκεζεο ιήςεο ζχληαμεο θαη αθνχ
πξνεγνπκέλσο εμαληιήζεη ηελ θαλνληθή άδεηά ηνπ. Γηα ηελ απφιπζε ζχκθσλα κε
ηελ παξνχζα δηάηαμε ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζηνλ φξν 36 φπσο απφ 10-5-96
εζζε, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφ 31-10-96 εζζε.

4.

Η αίηεζε απνιχζεσο ηνπ θαηά ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 3 πξνζσπηθνχ δελ
γίλεηαη δεθηή απφ ηελ Τπεξεζία, εθφζνλ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπ ππφ απφιπζε
ππαιιήινπ, πεηζαξρηθή δίσμε γηα πεηζαξρηθφ αδίθεκα ην νπνίν δχλαηαη λα
επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο απνιχζεσο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε

52

πεηζαξρηθή
δίσμε πεξαηψλεηαη νπσζδήπνηε εληφο νθηακήλνπ απφ ηεο
εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο απνιχζεσο.
5.

Αίηεζε απνιχζεσο δχλαηαη λα αλαθιεζεί εγγξάθσο, εληφο δχν κελψλ απφ ηελ
ππνβνιή ηεο, θαη εθφζνλ ζην κεηαμχ δελ έγηλε νπσζδήπνηε απνδεθηή.

6.

Σν θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ β,δ,ε,ζη ηεο παξ. 1 θαζψο θαη ηεο παξ. 3 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ απνιπφκελν πξνζσπηθφ ιακβάλεη ηελ απφ ηελ θείκελε
λνκνζεζία πεξί θαηαγγειίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ ζπκβάζεσο εξγαζίαο ηδησηηθψλ
ππαιιήισλ, φπσο απηή εθάζηνηε ηζρχεη γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ ΟΣΔ, νξηδφκελε
απνδεκίσζε.
Σν θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ α θαη γ ηεο παξαγξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ
απνιπφκελν πξνζσπηθφ νπδεκηάο δηθαηνχηαη απνδεκηψζεσο.

7.

ηνλ επηδψληα ζχδπγν ζαλφληνο ελ ελεξγεία πξνζσπηθνχ θαη ζηα ηέθλα απηνχ
θαηαβάιιεηαη βνήζεκα ίζν πξνο ηελ απνδεκίσζε, ηελ νπνία ιακβάλεη ην
πξνζσπηθφ πνπ απνιχεηαη έλεθα ζσκαηηθήο ή ςπρηθήο λφζνπ. Απφ ην
βνήζεκα απηφ ην ½ θαηαβάιιεηαη ζηνλ επηδψληα ζχδπγν, ην δε ππφινηπν
θαηαβάιιεηαη ζηα ηέθλα θαη' ηζνκνηξία. Δάλ δηθαηνχρνο ηνπ θαηά ηα άλσ
βνεζήκαηνο είλαη κφλν ζχδπγνο ή κφλν ηέθλα, ην βνήζεκα θαηαβάιιεηαη
νιφθιεξν ζε ηνχηνλ ή ηα ηέθλα.
Ο επηδψλ ζχδπγνο δηθαηνχηαη ηνπ βνεζήκαηνο εθφζνλ ζπλνηθνχζε κε ηνλ
απνβηψζαληα κέρξη ηνπ ζαλάηνπ ηνπ.
Δάλ ν ζαλψλ ελ ελεξγψ ππεξεζία θαηαιίπεη ζχδπγν πνπ δε δηθαηνχηαη ηνπ
βνεζήκαηνο ή κφλν γνλείο ηφηε απηφ θαηαβάιιεηαη ζηνπο ηπρφλ επηδψληεο γνλείο
θαη' ηζνκνηξίαλ ή ζηνλ εμ απηψλ επηδψληα.

8.

Αξκφδην Όξγαλν γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο απφιπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη
ν πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.

Ά ξ ζ ξ ν 41
Παξαίηεζε
1.

Σν πξνζσπηθφ δχλαηαη λα παξαηηεζεί. Η παξαίηεζε ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ε δε
ιχζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο επέξρεηαη κε ηελ απνδνρή ηεο παξαίηεζεο απφ ηνλ
Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, εληφο 15
εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ή απηνδηθαίσο κε ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο
πξνζεζκίαο απηήο.

2.

Πξφζζεηνη φξνη φπσο αίξεζε, φξνο, ή πξνζεζκία ζηελ παξαίηεζε, ζεσξνχληαη
σο κε γεγξακκέλνη.

3.

Η παξαίηεζε δχλαηαη λ' αλαθιεζεί εγγξάθσο εληφο 15 εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο
ηεο, εάλ ζην κεηαμχ δελ έγηλε απνδεθηή.
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4.

Ωο παξαίηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζεσξείηαη ε αδηθαηνιφγεηε απνρή ηνπ απφ ηελ
Τπεξεζία πέξαλ ησλ (30) ηξηάληα εξγάζηκσλ εκεξψλ ζπλερψο ή δηαθεθνκκέλα
εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο έηνπο, πνπ αξρίδεη απφ ηελ πξψηε εκέξα
αδηθαηνινγήηνπ απνπζίαο. Σν πξνζσπηθφ δχλαηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο
ηξηψλ κελψλ λα ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηεο απνρήο ηνπ σο
αδηθαηνιφγεηεο. Η έλζηαζε θξίλεηαη ακεηάθιεηα απφ ην Κεληξηθφ πκβνχιην εληφο
επιφγνπ ρξφλνπ.

5.

Σν παξαηηνχκελν πξνζσπηθφ ιακβάλεη ηελ απνδεκίσζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ
ηελ θείκελε λνκνζεζία, φπσο απηή εθάζηνηε ηζρχεη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη
πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζε απηήλ. Η απνδεκίσζε απηή ζε θακία πεξίπησζε
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηε ρνξεγνχκελε ζην απνιπφκελν πξνζσπηθφ
απνδεκίσζε.
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Γ. ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΠΟΤ ΤΠΗΡΔΣΟΤΔ Ω ΜΟΝΙΜΟ Ή ΓΟΚΙΜΟ
ΚΑΣΑ ΣΗΝ 10.6.1999

Ά ξ ζ ξ ν 42
Γεληθή Τπεξεζηαθή Αξραηόηεηα
Η Γεληθή Τπεξεζηαθή Αξραηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ιακβάλεηαη φπσο απηή είρε
δηακνξθσζεί απφ ηνλ πξντζρχζαληα (ηζρχζαληα κέρξη 10.6.1999) ΓΚΠ θαη ΔΔ. Γηα ην
πξνζσπηθφ απηφ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ πξντζρχζαληνο (ηζρχζαληνο κέρξη 10.6.1999) ΓΚΠ.
Ο πξνζκεηξνχκελνο θαηά ηελ αλσηέξσ δηάηαμε ρξφλνο εθεδξηθήο ππεξεζίαο είλαη δπλαηφ
λα έρεη αλαγλσξηζηεί θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πέξαλ ηνπ
ΣΑΠ-ΟΣΔ.

Ά ξ ζ ξ ν 43
Όξην ειηθίαο
1.

Σν πξνζσπηθφ πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξντζρχζαληνο (ηζρχζαληνο
κέρξη 10.6.1999) θαλνληζκνχ δελ ππήγεην ζην φξην ειηθίαο ησλ 65 εηψλ, απνιχεηαη
απηνδίθαηα θαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ ππεξεζία κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 58 νπ έηνπο
ηεο ειηθίαο ηνπ.
Απφ ην πξνζσπηθφ απηφ, φζνη επηζπκνχλ, δχλαληαη κε έγγξαθε δήισζε πνπ ζα
ππνβάινπλ ζηε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ
εκεξνκελία ελάξμεσο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, λα πξνηηκήζνπλ ην φξην
ειηθίαο ησλ πξντζρπζαζψλ δηαηάμεσλ.
Η ηζρχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ αξρίδεη ηξεηο κήλεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ
παξφληνο.

2.

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζχκθσλα κε ηηο αλαθεξφκελεο ζην δεχηεξν
εδάθην ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δηαηάμεηο, ιακβάλεηαη ππφςε ην φξην πνπ
αληηζηνηρνχζε ζην βαζκφ πνπ έθεξε ην πξνζσπηθφ ηελ πξνεγνπκέλε ηεο
εκεξνκελίαο ελάξμεσο ηζρχνο ηνπ παξφληνο (9.6.1999). Η απφιπζε ιφγσ νξίνπ
ειηθίαο ζπληειείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ηελ επφκελε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο
γελλήζεσο.

3.

Γηα ην έηνο 1999 ην πξνζσπηθφ πνπ έρεη επηιέμεη λα απνρσξήζεη ιφγσ νξίνπ
ειηθίαο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 13 ηεο απφ 10-5-96 εζζε, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφ 9-6-98 εζζε, απνιχεηαη απηνδίθαηα θαη ππνρξεσηηθά
απφ ηελ εκεξνκελία απηή.
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4.

Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί θαηά ηελ εκεξνκελία ελάξμεσο ηζρχνο ηνπ
παξφληνο (10.6.1999), ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64
παξ.3 θαη 4 ηνπ πξντζρχζαληνο (ηζρχζαληνο κέρξη 10.6.1999) ΓΚΠ, θαζψο θαη ν
φξνο 6 ηεο απφ 21-3-89 εζζε.

Ά ξ ζ ξ ν 44
Λόγνη απνιύζεσο
1.

2.

Γηα ην ππφςε πξνζσπηθφ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ απφ ηνλ πξντζρχζαληα
(ηζρχζαληα κέρξη 10.6.1999) ΓΚΠ :
α. Σν άξζξν 19, παξ.1 εδ.η (απφιπζε ιφγσ 30εηίαο θιπ)
β. Σν άξζξν 19, παξ.2 (απφιπζε γπλαηθψλ κε 15 ή 25 ρξφληα ππεξεζίαο, θιπ)
γ. Ο φξνο Γ3 ηεο απφ 10-5-91 εζζε.
ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ην πξνζσπηθφ απνιχεηαη αθνχ πξνεγνπκέλσο
εμαληιήζεη ηελ θαλνληθή άδεηά ηνπ.
Γηα ηελ απφιπζε ιφγσ 35εηνχο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ζηνλ ΟΣΔ :
α. Ο ρξφλνο θνίηεζεο ζηε ρνιή Πξνζσπηθνχ ΟΣΔ θαη ν ρξφλνο ηεο ζηξαηησηηθήο
ζεηείαο γηα φζνπο ζηξαηεχζεθαλ φληαο ππάιιεινη ηεο Δηαηξίαο δελ ιακβάλνληαη
ππφςε, εθφζνλ ην δεηήζεη ν ελδηαθεξφκελνο, κε αίηεζε πνπ ζα ππνβάιεη ζηε
Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ην αξγφηεξν ηξεηο κήλεο πξν ηεο εκεξνκελίαο
απνιχζεσο.
Η απφιπζε ζπληειείηαη ηελ επνκέλε ηεο ζπκπιήξσζεο ηεο 35εηνχο πξαγκαηηθήο
ππεξεζίαο.
Δηδηθά γηα φζνπο θαηαιακβάλνληαη απφ ηελ 35εηία εληφο ηνπ 1999, ε απφιπζή
ηνπο ζπληειείηαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ, ε δε θαηά ηα αλσηέξσ αίηεζε δχλαηαη λα
ππνβιεζεί κέρξη ηελ 30ή Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο απηνχ.
β. Δμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 64 παξ.5 ηνπ πξντζρχζαληα
(ηζρχζαληνο κέρξη 10.6.1999) ΓΚΠ (δπλαηφηεηα κε ππνινγηζκνχ ηνπ ρξφλνπ
έθηαθηεο ππεξεζίαο ρσξίο ζηνηρεία αζθαιηζηηθήο θάιπςεο).
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