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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
"ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε."

Άρθρο 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ο παρϊν Κανονιςμόσ ορίηει:
 Τθν οργανωτικι δομι τθσ Εταιρείασ και τθν εςωτερικι διάρκρωςθ των
υπθρεςιϊν και των υποκαταςτθμάτων τθσ, τα αντικείμενά τουσ, τισ
ςχζςεισ μεταξφ των οργανικϊν μονάδων τθσ εταιρείασ με τθ Διοίκθςθ
και μεταξφ τουσ.
 Τον αρικμό των κζςεων του προςωπικοφ και τα προςόντα πλιρωςθσ
αυτϊν, τθν κατανομι τουσ ςτισ οργανικζσ μονάδεσ τθσ Εταιρείασ, τουσ
όρουσ πρόςλθψθσ του προςωπικοφ, τθ μιςκολογικι του εξζλιξθ, τθν
αξιολόγθςθ και τον πεικαρχικό ζλεγχο.
Από τθν δθμοςίευςθ του παρόντοσ Κανονιςμοφ καταργοφνται: α) ο μζχρι
ςιμερα ιςχφον Κανονιςμόσ Εςωτερικισ Οργάνωςθσ και Κανονιςμοφ
Ρροςωπικοφ τθσ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., ο οποίοσ ζχει δθμοςιευκεί ςτο τεφχοσ Α.Ε. και
Ε.Ρ.Ε. με αρικμό Φ.Ε.Κ. 1583/τ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε./8-3-2013 και (β) κάκε άλλοσ
κανονιςμό, εγκφκλιοσ, απόφαςθ που ζρχεται ςε αντίκεςθ με τισ διατάξεισ του
παρόντοσ και κακορίηει εφεξισ τθ βαςικι οργανωτικι διάρκρωςθ και
κατάςταςθ του προςωπικοφ τθσ "ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΙΚΩΝ ΑΓΟΩΝ &
ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε." και των υποκαταςτθμάτων τθσ ωσ ακολοφκωσ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΡΤΘΜΙΕΙ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Άρθρο 2 - ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ – ΟΡΓΑΝΩΗ
1. Η "ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΙΚΩΝ ΑΓΟΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε." είναι ανϊνυμθ
εταιρεία, λειτουργεί χάριν του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και με τουσ κανόνεσ
τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ (εφεξισ αναφερόμενθ ωσ Εταιρεία), είναι δθμόςια
επιχείρθςθ, διοικείται από εννεαμελζσ (9) Διοικθτικό Συμβοφλιο, το οποίο
λειτουργεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου 2190/1920, όπωσ ιςχφει κάκε
φορά, του νόμου 3429/2005, του καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ, και του
παρόντοσ Κανονιςμοφ.
2. Ανϊτατο όργανο διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ είναι το Διοικθτικό Συμβοφλιο.
3. Ανϊτατο εκτελεςτικό όργανο τθσ Εταιρείασ είναι ο Διευκφνων Σφμβουλοσ,
ο οποίοσ ορίηεται με απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ,
Ανταγωνιςτικότθτασ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.
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4. Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ ςυμμετζχει ςτισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου με δικαίωμα ψιφου, ειςθγείται τα προσ ςυηιτθςθ κζματα,
διευκφνει, ελζγχει και ςυντονίηει τισ εργαςίεσ τθσ Εταιρείασ, προΐςταται των
υπθρεςιϊν τθσ, αςκεί το διευκυντικό δικαίωμα και τον πεικαρχικό ζλεγχο ςτο
προςωπικό τθσ, ςφμφωνα με τον παρόντα Οργανιςμό και Κανονιςμό.
5. Οι αρμοδιότθτεσ των οργάνων διοίκθςθσ τθσ ΟΚΑΑ Α.Ε. ορίηονται από το
νόμο 3429/2005, τον παρόντα Οργανιςμό και Κανονιςμό, το καταςτατικό τθσ
Εταιρείασ (νόμοσ 2190/1920) και τον Κανονιςμό Λειτουργίασ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου (άρκρο 3 παρ. 6 του νόμου 3429/2005).
Το οργανόγραμμα που ακολουκεί παρουςιάηει διαγραμματικά τθν
οργανωτικι δομι και εςωτερικι διάρκρωςθ των υπθρεςιϊν τθσ Εταιρείασ:
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Άρθρο 3 – ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΕ ΑΡΧΕ − ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΩΝ
3.1 Η οργάνωςθ τθσ Εταιρείασ διαχωρίηεται ςε Γενικζσ Διευκφνςεισ και
Διευκφνςεισ, οι οποίεσ είναι επιφορτιςμζνεσ με διακριτζσ αρμοδιότθτεσ και
ςυγκεκριμζνο αντικείμενο δραςτθριοτιτων. Ο αρικμόσ, το αντικείμενο και οι
αρμοδιότθτεσ των Γενικϊν Διευκφνςεων και των Διευκφνςεων κακορίηονται ι
τροποποιοφνται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μετά από ειςιγθςθ
του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου και με τθν αντίςτοιχθ τροποποίθςθ του παρόντοσ
Κανονιςμοφ, ςφμφωνα με τουσ εκάςτοτε ιςχφοντεσ νόμουσ και το Καταςτατικό
τθσ Εταιρείασ.
3.2 Οι διατάξεισ του παρόντοσ ορίηουν και περιγράφουν τισ βαςικζσ
αρμοδιότθτεσ και κακικοντα των Υπόχρεων Ρροςϊπων που υπάγονται ςε κάκε
Γενικι
Διεφκυνςθ
και
Διεφκυνςθ
αντιςτοίχωσ
του
ιςχφοντοσ
Οργανογράμματοσ. Αρμοδιότθτεσ ι κακικοντα που δεν περιλαμβάνονται ςτο
ιςχφον εγκεκριμζνο Οργανόγραμμα δφνανται να εξειδικεφονται και να
αναπροςαρμόηονται ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ τθσ Εταιρείασ από τον
Γενικό Διευκυντι τθσ Εταιρείασ και τον αρμόδιο Διευκυντι και εγκρίνονται από
το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Εφόςον πρόκειται περί ςθμαντικισ τροποποίθςθσ και
κρίνεται κατά περίπτωςθ αναγκαίο, εγκρίνονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο,
τροποποιοφμενου αναλόγωσ του Οργανογράμματοσ.
3.3 Οι εξουςίεσ και αρμοδιότθτεσ των Γενικϊν Διευκυντϊν και Διευκυντϊν,
παρζχονται και ανακαλοφνται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου,
τροποποιοφμενου αναλόγωσ του ιςχφοντοσ Οργανογράμματοσ.

Άρθρο 4 – ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ
Η εςωτερικι διάρκρωςθ και οι αρμοδιότθτεσ των οργανικϊν μονάδων τθσ
Εταιρείασ ζχουν ωσ εξισ:
4.1 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ
1. Συνιςτάται Επιτροπι Εςωτερικοφ Ελζγχου, θ οποία αποτελείται από δφο
τουλάχιςτον μθ εκτελεςτικά μζλθ και ζνα ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΟΚΑΑ Α.Ε.
2. Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου ορίηονται και παφονται με κοινι απόφαςθ
των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ και Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.
3. Το ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου πρζπει να ζχει
αποδεδειγμζνθ επαρκι γνϊςθ ςε κζματα λογιςτικισ και ελεγκτικισ.
4. Χωρίσ να μεταβάλλονται ι να μειϊνονται τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, θ Επιτροπι
Ελζγχου ζχει, ενδεικτικά, τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ:
(α) τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ διαδικαςίασ τθσ χρθματοοικονομικισ
πλθροφόρθςθσ.
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(β) τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ αποτελεςματικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ
εςωτερικοφ ελζγχου και του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων, κακϊσ και τθν
παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ λειτουργίασ τθσ υπθρεςίασ εςωτερικοφ ελζγχου.
(γ) τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ του υποχρεωτικοφ ελζγχου των ατομικϊν
και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων.
5. Η Επιτροπι Ελζγχου αξιολογεί τθν απόδοςθ των εκτελεςτικϊν μελϊν του Δ.Σ.
τθσ Εταιρείασ, μεταξφ άλλων, και με κριτιριο τθν υλοποίθςθ του
επιχειρθςιακοφ ςχεδίου και υποβάλλει τα πορίςματά τθσ ςτον Υπουργό
Οικονομικϊν και ςτουσ Υπουργοφσ που εποπτεφουν τθν Εταιρεία.
4.2 ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ
1. Στθν πιο πάνω υπθρεςία υπθρετεί ζνασ (1) εςωτερικόσ ελεγκτισ που ορίηεται
από τθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων.
2. Ο εςωτερικόσ ελεγκτισ είναι ανεξάρτθτοσ, δεν υπάγεται ιεραρχικά ςε καμία
υπθρεςιακι μονάδα τθσ Εταιρείασ, παρζχει υπθρεςίεσ με ζμμιςκθ εντολι και
δεν αποκτά ιδιότθτα υπαλλιλου ι ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ.
3. Ο εςωτερικόσ ελεγκτισ ζχει, ενδεικτικά τισ πιο κάτω υποχρεϊςεισ:

Αναφζρει ςτθν Επιτροπι Ελζγχου κάκε κζμα που ζχει ςχζςθ με τθν
πορεία και τα αποτελζςματα του ελζγχου, ςυντάςςει και παραδίδει
ιδιαίτερθ ζκκεςθ με τισ αδυναμίεσ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου,
ιδίωσ, με τισ αδυναμίεσ των διαδικαςιϊν που αφοροφν ςτθ
χρθματοοικονομικι
πλθροφόρθςθ
και
τθ
ςφνταξθ
των
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων.

Ραρακολουκεί τθν εφαρμογι και τθν τιρθςθ του εςωτερικοφ κανονιςμοφ
λειτουργίασ και του καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ.

Ραρακολουκεί και αναφζρει ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο και ςτθν γενικι
ςυνζλευςθ των μετόχων περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ των ιδιωτικϊν
ςυμφερόντων των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τα ςυμφζροντα
τθσ επιχείρθςθσ ι παράβαςθσ του ν. 3429/2005 "Δθμόςιεσ επιχειριςεισ
και οργανιςμοί" (ΔΕΚΟ) από τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.

Αςκεί προλθπτικό ζλεγχο ςε δαπάνεσ τθσ Εταιρείασ μετά από αίτθμα του
Γενικοφ Διευκυντι .

Υποβάλλει, εγγράφωσ, ζκκεςθ μία φορά τουλάχιςτον κάκε τρίμθνο ςτον
Γενικό Διευκυντι τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και ςτθν γενικι ςυνζλευςθ των
μετόχων για του ελζγχουσ που διενεργεί.

Είναι υπεφκυνοσ για τθν παροχι πλθροφοριϊν προσ τθν αρμόδια
υπθρεςία του Υπουργείου Οικονομικϊν ςφμφωνα με το άρκρο 11 του
νόμου 3429/2005.

Μεριμνά για τθν οργάνωςθ και εκτζλεςθ τακτικϊν και ζκτακτων ελζγχων
των λειτουργιϊν και δραςτθριοτιτων τθσ Εταιρείασ, βάςει του
επιχειρθςιακοφ τθσ ςχεδίου.

Υποδεικνφει ςτο Δ.Σ. τθν εναρμόνιςθ του καταςτατικοφ τθσ ΟΚΑΑ Α.Ε. με
τισ διατάξεισ των νόμων 2190/1920 και 3429/2005, όπωσ ιςχφουν κάκε
φορά.
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4.3 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
4.3.1 Ο Γενικόσ Διευκυντισ ζχει τθν ευκφνθ του γενικοφ ςυντονιςμοφ τθσ
Εταιρείασ, τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ
εφαρμογισ αποτελεςματικισ διοικθτικισ και παραγωγικισ διαδικαςίασ ςτθν
Εταιρεία. Στισ ευκφνεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ περιλαμβάνονται:
 Σχεδιαςμόσ, ζλεγχοσ και εφαρμογι τθσ δομισ και των διαδικαςιϊν τθσ
Εταιρείασ, ζτςι ϊςτε να επιτευχκοφν οι ςτρατθγικοί ςτόχοι με τρόπο
αποτελεςματικό, αξιοποιϊντασ κατά το βζλτιςτο ανκρϊπινουσ και
χρθματικοφσ πόρουσ.
 Η εκπόνθςθ μελετϊν ςε κζματα οικονομίασ, παραγωγισ, ποιότθτασ,
επενδφςεων,
χρθματοδότθςθσ,
βιωςιμότθτασ,
ανάπτυξθσ,
επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ και πωλιςεων.
 Η εκπόνθςθ επιχειρθςιακϊν και ςτρατθγικϊν μελετϊν αναφορικά με τθν
ανάπτυξθ των εργαςιϊν τθσ Εταιρείασ και αναηιτθςθσ νζων πθγϊν
εςόδων.
 Εξαςφάλιςθ
τθσ
ςτελζχωςθσ
των
Διευκφνςεων
και
των
υποκαταςτθμάτων τθσ Εταιρείασ με τον απαιτοφμενο αρικμό
προςωπικοφ, το οποίο διακζτει τισ κατάλλθλεσ ικανότθτεσ, προκειμζνου
να εκπλθρϊςει τα κακικοντά του, με τθ μζγιςτθ αποτελεςματικότθτα
και υπευκυνότθτα.
 Εξαςφάλιςθ αποτελεςματικοφ ςυντονιςμοφ όλων των ςχετικϊν
δραςτθριοτιτων τθσ εκάςτοτε Διεφκυνςθσ, κακϊσ και των επιμζρουσ
Διευκφνςεων μεταξφ τουσ και διατιρθςθ κλίματοσ ςυνεργαςίασ μεταξφ
των Διευκφνςεων.
 Ραροχι ζγκυρθσ και ζγκαιρθσ πλθροφόρθςθσ προσ τθ Διοίκθςθ τθσ
Εταιρείασ, μζςω ςφνταξθσ τακτικϊν εκκζςεων αναφοράσ.
 Σχεδιαςμόσ, κακοδιγθςθ, ςυντονιςμόσ και επίβλεψθ τθσ προετοιμαςίασ
και τθσ ζκδοςθσ όλων των οικονομικϊν εκκζςεων τθσ Εταιρείασ και των
υποκαταςτθμάτων αυτισ.
 Σχεδιαςμόσ, κακοδιγθςθ, ςυντονιςμόσ και επίβλεψθ τθσ λογιςτικισ
λειτουργίασ και τθσ προετοιμαςίασ του ετιςιου προχπολογιςμοφ,
ενοποίθςθ οικονομικϊν ςτοιχείων και καταςτάςεων, προχπολογιςμόσ
και ζλεγχοσ δαπανϊν και ςυντονιςμόσ όλων των φορολογικϊν κεμάτων
τθσ Εταιρείασ. Ανάπτυξθ ςτρατθγικισ, ςυντονιςμόσ και επίβλεψθ τθσ
υλοποίθςθσ των χρθματοοικονομικϊν επενδφςεων και ςυναλλαγϊν τθσ
Εταιρείασ, ςχεδιαςμόσ τθσ ςτρατθγικισ των ςχζςεων τθσ Εταιρείασ με
χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, ςχεδιαςμόσ τθσ πολιτικισ αντιςτάκμιςθσ
όλων των χρθματοοικονομικϊν κινδφνων που απορρζουν από τισ
δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ.
 Ζλεγχοσ και εποπτεία των κακθμερινϊν εργαςιϊν των Διευκφνςεων τθσ
Εταιρείασ. Ειδικότερα, ο Γενικόσ Διευκυντισ:
(α) ζχει τθ μζριμνα και τθν ευκφνθ για τθν καταχϊριςθ των αποφάςεων του
Δ.Σ., τθν ορκι απόδοςθ των πρακτικϊν των ςυνεδριάςεων και τθν εκτζλεςθ
των αποφάςεων αυτοφ,
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(β) Ραραλαμβάνει τθν αλλθλογραφία τθσ Εταιρείασ και τθν κατανζμει με το
πρωτόκολλο ςτα τμιματα ι ςτα υποκαταςτιματα, παρακολουκϊντασ τθ
διεκπεραίωςι τθσ, με τθν παροχι των κατάλλθλων οδθγιϊν,
(γ) Ελζγχει και κεωρεί τα εντάλματα πλθρωμισ και τα γραμμάτια ειςπράξεων,
τον προγραμματιςμό των πλθρωμϊν, τθν τιρθςθ του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν
και κεωρεί τισ μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ του προςωπικοφ,
(δ) Αςκεί εποπτεία ςτο προςωπικό τθσ Εταιρείασ και των υποκαταςτθμάτων
τθσ, ελζγχει τθν τιρθςθ του ωραρίου εργαςίασ, κινεί τισ διαδικαςίεσ του
πεικαρχικοφ ελζγχου των εργαηομζνων που διαπράττουν πεικαρχικά
παραπτϊματα, ειςθγείται προσ τον Διευκφνοντα Σφμβουλο τισ προαγωγζσ του
προςωπικοφ, τισ μεταβολζσ αρμοδιοτιτων – κακθκόντων, είναι αρμόδιοσ για
τθν ζγκριςθ των πάςθσ φφςεωσ αδειϊν - αιτθμάτων του προςωπικοφ.
(ε) εγκρίνει δαπάνεσ με μόνθ τθν απόφαςθ του μζχρι του ποςοφ που εκάςτοτε
ορίηεται με απόφαςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου.
4.4 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΩΝ Ε ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
1. Σε κάκε Διεφκυνςθ προΐςταται Διευκυντισ, ο οποίοσ ζχει τισ ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ:
(α) Εποπτεία και διοίκθςθ των τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ, παροχι οδθγιϊν για
τθν ορκι εκτζλεςθ των εργαςιϊν κάκε Τμιματοσ.
(β) Εποπτεία του προςωπικοφ των τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ, ειςιγθςθ
κάλυψθσ κενϊν κζςεων εργαςίασ ι εκτάκτων αναγκϊν ςε προςωπικό.
(γ) Εςωτερικι οργάνωςθ του ζργου των τμθμάτων και ανάκεςθ αρμοδιοτιτων
ςτο προςωπικό τουσ.
(δ) Ενθμζρωςθ του Γενικοφ Διευκυντι για τθν πορεία του αντικειμζνου κάκε
Τμιματοσ.
2. Στθν Γενικι Διεφκυνςθ υπάγονται οι ακόλουκεσ Διευκφνςεισ:
4.4.1 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Στθ Διεφκυνςθ αυτι υπάγονται τα πιο κάτω τμιματα:
4.4.1.1 Σμήμα Οικονομικήσ Διαχείριςησ
Στθν ευκφνθ του εν λόγω Τμιματοσ περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ:

Ο κακοριςμόσ των αναγκϊν ςε κεφάλαια και των πθγϊν χρθματοδότθςισ
τουσ.

Η παροχι οικονομικϊν ςτοιχείων ςε εποπτεφοντεσ φορείσ και Διοίκθςθ.

Η διαχείριςθ διακεςίμων τθσ Εταιρείασ.

Η εκτζλεςθ των οικονομικϊν ςυναλλαγϊν τθσ Εταιρείασ με εμπόρουσ και
τρίτουσ.
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Ο ζλεγχοσ των υπολοίπων των πελατϊν και ενζργειεσ για τθ διαςφάλιςθ
και είςπραξθ των εςόδων τθσ Εταιρείασ ςε ςυνεργαςία με το Νομικό
τμιμα (παρεμβάςεισ ςε Δ.Ο.Υ., μζτρα νομικισ επιδίωξθσ είςπραξθσ
οφειλϊν κλπ).
Η ευκφνθ τθσ ταμειακισ διαχείριςθσ.
Η μζριμνα για τθν είςπραξθ κάκε εςόδου και για τθν πλθρωμι κάκε
οφειλισ τθσ Εταιρείασ και ζλεγχοσ των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν.
Η ςφνταξθ και προϊκθςθ ςτουσ υπευκφνουσ ςφνταξθσ του
προχπολογιςμοφ του Οργανιςμοφ, του ετιςιου προχπολογιςμοφ των
αναγκϊν του τμιματοσ.
Η διαχείριςθ διαπφλιασ λειτουργίασ.
Η οικονομικι διαχείριςθ των ςυμβάςεων μιςκϊςεων, ο ζλεγχοσ
κακυςτεριςεων και θ υποβολι των υποκζςεων ςτθ Νομικι Υπθρεςία, θ
ςφνταξθ και τεχνικι επεξεργαςία μιςκωτθρίων εγγράφων.
Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ πολιτικισ ςε ςχζςθ με
άλλεσ πθγζσ εςόδων από υφιςτάμενεσ ι νζεσ δραςτθριότθτεσ.
Η παρακολοφκθςθ τθσ τιρθςθσ του Κανονιςμοφ μιςκϊςεων τθσ ΟΚΑΑ
Α.Ε. από τουσ μιςκωτζσ και λοιποφσ εμπλεκόμενουσ ςτισ ςυναλλαγζσ ςτα
κζματα τθσ αρμοδιότθτασ του.
Υποςτιριξθ των υπόλοιπων οργανωτικϊν μονάδων τθσ Εταιρείασ ςε
κζματα οικονομικισ διαχείριςθσ.
Συγκζντρωςθ και καταγραφι όλων των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των
κάκε φφςεωσ υλικϊν τθσ Εταιρείασ με περιοδικζσ απογραφζσ.
Οικονομικι διεκπεραίωςθ προμθκειϊν βάςει του ιςχφοντοσ Κανονιςμοφ
Ρρομθκειϊν.
Ραρακολοφκθςθ μιςκολογικϊν και αςφαλιςτικϊν υποχρεϊςεων τθσ
Εταιρείασ.
Σφνταξθ μιςκολογικϊν καταςτάςεων του προςωπικοφ και ζκδοςθ
βεβαιϊςεων αποδοχϊν.
Μζριμνα για τθν εκκακάριςθ και πλθρωμι των αποδοχϊν του
προςωπικοφ και λοιπϊν δαπανϊν, για τθν ζκδοςθ ενταλμάτων πλθρωμισ,
για τθν απόδοςθ των ειςφορϊν ςτουσ Αςφαλιςτικοφσ Οργανιςμοφσ και
για ενθμζρωςθ των ατομικϊν αςφαλιςτικϊν βιβλιαρίων του προςωπικοφ.
Η ςφνταξθ ςχεδίου υποβολισ προσ τθν αρμόδια υπθρεςία του
Υπουργείου Οικονομικϊν τθσ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ πεπραγμζνων
ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ γ', παράγραφοσ 2 του άρκρου 7 του νόμου
3429/2005, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, κακϊσ και θ υποβολι κατ' ζτοσ και ανά
τριετία, επιχειρθςιακοφ ςχεδίου προσ τθ Διυπουργικι Επιτροπι Δθμοςίων
Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν και θ ςυνακόλουκθ ζγκριςι του από αυτιν
κατά το άρκρο 10 περίπτωςθ α' παράγραφοσ 3, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
Η διαμόρφωςθ και παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ του οικονομικοφ
προχπολογιςμοφ και του προχπολογιςμοφ εςόδων και εξόδων.
Ραροχι πάςθσ φφςεωσ ςτοιχείων προσ τθ Γενικι Διεφκυνςθ τθσ
Εταιρείασ, για ό,τι αφορά τθν εξζλιξθ των οικονομικϊν μεγεκϊν και τα
οικονομικά αποτελζςματα. Πμοια υποχρζωςθ ζχει το εν λόγω Τμιμα για
τθν παροχι ςτοιχείων ςχετικά με τα οικονομικά αποτελζςματα των
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υποκαταςτθμάτων προσ τον Γενικό Διευκυντι Υποκαταςτθμάτων.
Εκπόνθςθ των ετιςιων χρθματοοικονομικϊν, ποιοτικϊν και
επιχειρθςιακϊν δεικτϊν.
Τιρθςθ των βιβλίων & ςτοιχείων τθσ Εταιρείασ (καταχωριςεισ λογιςτικϊν
εγγραφϊν, εκτυπϊςεισ κεωρθμζνων βιβλίων, τιρθςθ Μθτρϊου παγίων
κλπ) ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα φορολογικι νομοκεςία.
Ραρακολοφκθςθ εφαρμογισ του Ελλθνικοφ Γενικοφ Λογιςτικοφ Σχεδίου
και τθσ Αναλυτικισ Λογιςτικισ (τροποποιιςεισ, ανακεωριςεισ,
διαγραφζσ, ανανζωςθ, κλπ) και των διεκνϊν λογιςτικϊν προτφπων.
Σφνταξθ οδθγιϊν προσ τα λοιπά τμιματα τθσ Εταιρείασ για κζματα
ςχετικά με λογιςτικό χειριςμό διαφόρων ενεργειϊν τθσ δραςτθριότθτασ
αυτϊν.
Κατάρτιςθ περιοδικϊν Ιςοηυγίων, Ημερολογίων, κλπ
Σφνταξθ και ζκδοςθ των ετιςιων ι περιοδικϊν λογιςτικϊν/οικονομικϊν
καταςτάςεων, μζριμνα για όλα τα φορολογικά/φοροτεχνικά κζματα
(ςφνταξθ και υποβολι των δθλϊςεων ςφμφωνα με τθν Φορολογικι
Νομοκεςία, κεϊρθςθ βιβλίων & ςτοιχείων κλπ)
Ραρακολοφκθςθ τθσ ιςχφουςασ Φορολογικισ Νομοκεςίασ και των
διατάξεων ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ τθσ Εταιρείασ.
Φροντίδα εμπρόκεςμθσ εκπλιρωςθσ και απόδοςθσ των φορολογικϊν
υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ που προζρχονται από: α) Κϊδικα Βιβλίων και
Στοιχείων, β) Φορολογία Ειςοδιματοσ, γ) Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ και
δ) Άλλεσ φορολογίεσ.
Ρραγματοποίθςθ των αναγκαίων λογιςτικϊν εγγραφϊν για τθν
απεικόνιςθ των πιο πάνω οικονομικϊν πράξεων.
Τιρθςθ μθτρϊου, ειδϊν μθχανικοφ εξοπλιςμοφ και των κτιριακϊν
εγκαταςτάςεων τθσ Εταιρείασ.
Κοςτολόγθςθ των δραςτθριοτιτων τθσ Εταιρείασ.

4.4.1.2 Σμήμα Προμηθειών
Στθν ευκφνθ του εν λόγω Τμιματοσ περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ:

Ο ςχεδιαςμόσ των προμθκειϊν ςφμφωνα με το Σ.Ε.Σ., τον Κανονιςμό
Ρρομθκειϊν και τισ οδθγίεσ του Γενικοφ Διευκυντι τθσ Εταιρείασ.

Η Σφνταξθ προδιαγραφϊν κεμάτων προμικειασ ι εκποίθςθσ υλικϊν
εξοπλιςμοφ γραφείων ςε ςυνεργαςία με τισ Διευκφνςεισ. κακϊσ και
προμθκειϊν εντφπων και αναλωςίμων υλικϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
που κακορίηονται από τον Κανονιςμό Ρρομθκειϊν και τισ άλλεσ ςχετικζσ
διατάξεισ.

Η προκιρυξθ, ςφνταξθ και δθμοςίευςθ διαγωνιςμϊν προμικειασ υλικϊν.

Η τεχνικι υποςτιριξθ των Επιτροπϊν Ρρομθκειϊν. Στισ Επιτροπζσ
ςυμμετζχει υποχρεωτικά προςωπικό τθσ Υπθρεςίασ ι Τμιματοσ που ζχει
δθμιουργιςει το ζργο.

Η αναγγελία τθσ ανάκεςθσ τθσ προμικειασ υλικϊν ςτουσ προμθκευτζσ
και ςφνταξθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων προμικειασ.
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Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων προμθκειϊν.
Η ενθμζρωςθ των αρμοδίων Διευκφνςεων για τθν πορεία τθσ προμικειασ
που ζχουν δθμιουργιςει, κακϊσ και θ παροχι ςτοιχείων μετά τθν
ολοκλιρωςι τθσ.
Η διαβίβαςθ ςτο αρμόδιο τμιμα τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν των
ςτοιχείων των απαραίτθτων για τθ λογιςτικι απεικόνιςθ των προμθκειϊν
και για τθν πλθρωμι των προμθκευτϊν.
Η τιρθςθ Μθτρϊου Ρρομθκευτϊν.
Η αποςτολι αναλωςίμων υλικϊν ςτισ υπθρεςιακζσ λειτουργίεσ.
Η παρακολοφκθςθ τθσ κατανάλωςθσ καυςίμων και ελαιολιπαντικϊν.

4.4.1.3 Σμήμα Διοικητικών Τπηρεςιών & Ανθρώπινων Πόρων
Στθν ευκφνθ του εν λόγω Τμιματοσ περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ:

Διοικθτικι υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του Οργανιςμοφ. Στα ανωτζρω
κακικοντα μεταξφ των άλλων περιλαμβάνονται:

Διαχείριςθ του ςυνόλου των υπθρεςιακϊν κεμάτων του προςωπικοφ
(μεταβολζσ, απουςίεσ, αςκζνειεσ, ατυχιματα, παρουςίεσ, άδειεσ,
αςφάλιςθ) και τιρθςθ των ατομικϊν φακζλων

Ρρογραμματιςμόσ αδειϊν του προςωπικοφ.

Κατάρτιςθ προγράμματοσ υπθρεςιϊν.

Η μζριμνα για τθ διεξαγωγι κάκε αλλθλογραφίασ του Οργανιςμοφ.

Τιρθςθ πρωτοκόλλου, διακίνθςθ ειςερχόμενθσ και εξερχόμενθσ
αλλθλογραφίασ, οργάνωςθ, ταξινόμθςθ και τιρθςθ γενικοφ αρχείο
εγγράφων και αποφάςεων.

Μζριμνα για τθ δακτυλογράφθςθ των κειμζνων του Οργανιςμοφ.

Σχεδιαςμόσ και λειτουργία προγράμματοσ εκπαίδευςθ και αξιολόγθςθσ
του προςωπικοφ

Βεβαίωςθ τθσ ακρίβειασ αντιγράφων και του γνθςίου των υπογραφϊν.

Η τιρθςθ του γενικοφ πρωτοκόλλου.
4.4.2 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
Στθ Διεφκυνςθ αυτι υπάγονται τα πιο κάτω τμιματα:
4.4.2.1 Σμήμα Εμπορικήσ Αξιοποίηςησ και Μιςθώςεων καταςτημάτων
Κεντρικών Αγορών και Τποκαταςτημάτων
Στθν ευκφνθ του εν λόγω Τμιματοσ περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ:

Σχεδιαςμόσ τθσ πολιτικισ μιςκϊςεων χϊρων / εγκαταςτάςεων και θ
εκπόνθςθ των βαςικϊν όρων εμπορικϊν ςυμβάςεων εκμίςκωςθσ και
ςυμβάςεων προμθκειϊν, ςε ςυνεργαςία με τθ Νομικι Υπθρεςία και
ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο Στρατθγικό και Επιχειρθςιακό Σχζδιο: α)
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χϊρων για τθ διακίνθςθ και εμπορία οπωροκθπευτικϊν προϊόντων,
νωπϊν ι μεταποιθμζνων, τθν επεξεργαςία και τυποποίθςθ
οπωροκθπευτικϊν προϊόντων, τθ διακίνθςθ και εμπορία προϊόντων
κρεάτων και τθν επεξεργαςία και τυποποίθςθ προϊόντων κρεάτων και β)
των χϊρων των Ιχκυοςκαλϊν.
Η διεκπεραίωςθ των ςυμβάςεων εμπορικισ μίςκωςθσ και θ ςφναψθ των
ςυμβάςεων αρμοδιότθτάσ του.
Η παρακολοφκθςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων των μιςκωτϊν
και τθσ καλισ χριςθσ των μιςκίων, τθσ μθ υπομίςκωςθσ αμζςωσ ι
εμμζςωσ ι τθσ παραχϊρθςθσ τθσ χριςθσ αυτϊν μετά ι άνευ
ανταλλάγματοσ και θ διαχείριςθ προβλθμάτων.
Η εφαρμογι των διαδικαςιϊν και επεξεργαςία προτάςεων μίςκωςθσ
ςφμφωνα με τθν υπάρχουςα πολιτικι μιςκϊςεων και ςφναψθ των
ςχετικϊν ςυμβάςεων.
Η ςφνταξθ αποφάςεων κατακφρωςθσ των διαγωνιςμϊν

4.4.2.2 Σμήμα Marketing
Στθν ευκφνθ του εν λόγω Τμιματοσ περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ:
Ο ςχεδιαςμόσ τθσ εμπορικισ πολιτικισ και θ υποβοικθςθ τθσ κρατικισ
εποπτείασ ςτθν ποιότθτα, διακίνθςθ και εμπορία των προϊόντων.
Η υποβοικθςθ και ςυμβολι ςτθ δθμιουργία δυναμικϊν επιχειριςεων.
Σε ςυνεργαςία με το Τμιμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ, θ πολιτικι
τιμολόγθςθσ των παρεχόμενων από τθν Εταιρεία υπθρεςιϊν (διαπφλια,
δικαιϊματα παραμονισ, ηφγιςθ εμπορευμάτων, ζςοδα από κάκε είδουσ
δραςτθριότθτεσ), ςε ςυνάρτθςθ με τον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό του
Ο.Κ.Α.Α.
Η διαμόρφωςθ εμπορικισ ςτρατθγικισ και εμπορικϊν πολιτικϊν.
Ο προγραμματιςμόσ, θ παρακολοφκθςθ και θ αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ
των προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ Εταιρείασ και των υποκαταςτθμάτων
τθσ κακϊσ και των marketing plans.
Η ευκφνθ για το ςχεδιαςμό και τθν εμφάνιςθ των καταςτθμάτων, τθν
προβολι και διαφιμιςθ των προϊόντων και υπθρεςιϊν ςτα καταςτιματα,
- εφαρμογι τθσ εταιρικισ ταυτότθτασ -παρακολοφκθςθ και λιψθ μζτρων
ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ
Η ανάπτυξθ και διαχείριςθ του περιεχομζνου των ιςτοτόπων του Ο.Κ.Α.Α.
και τθσ παρουςίασ του Ο.Κ.Α.Α. ςτα social media.
Σφνταξθ αναλφςεων και υποβολι αναφορϊν ανά τακτά διαςτιματα για το
ςχεδιαςμό, τισ δραςτθριότθτεσ, τουσ ςτόχουσ, και τα αποτελζςματα τθσ
Εταιρείασ.
Ο αναςχεδιαςμόσ των ιδθ παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με ςτόχο τθ μζγιςτθ
ικανοποίθςθ των πελατϊν (μεγιςτοποίθςθ τθσ παρεχόμενθσ
προςτικζμενθσ αξίασ).
Η ενθμζρωςθ των αρμοδίων φορζων και υπθρεςιϊν ςε ςχζςθ με τα
υφιςτάμενα και προβλεπόμενα προβλιματα τθσ εμπορίασ και διακίνθςθσ
[13]

-

γεωργικϊν και ηωικϊν προϊόντων και ειςιγθςθ για τθ λιψθ κατάλλθλων
μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων αυτϊν.
Ο εντοπιςμόσ και προϊκθςθ εναλλακτικϊν τρόπων αξιοποίθςθσ των
διακζςιμων πόρων τθσ Εταιρείασ (εγκαταςτάςεων, εξοπλιςμοφ,
τεχνογνωςίασ) με ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ πρόςκετων πθγϊν εςόδων (π.χ.
από διαφθμιςτικζσ πινακίδεσ, χϊρουσ ςτάκμευςθσ).

4.4.3 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ
4.4.3.1 Σμήμα Σεχνικήσ Τποςτήριξησ & Τποδομών
Στθν ευκφνθ του εν λόγω Τμιματοσ περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ:

Η τεχνικι υποςτιριξθ ςε κζματα αξιολόγθςθσ, ςχεδιαςμοφ και
προγραμματιςμοφ των επενδυτικϊν δραςτθριοτιτων τθσ Εταιρείασ.

Η επεξεργαςία, διαμόρφωςθ και εφαρμογι προγραμμάτων, ςχεδίων και
κανόνων λειτουργίασ των χϊρων του Ο.Κ.Α.Α ςε ςχζςθ με κζματα όπωσ:

Η ςυλλογι τεχνικϊν προδιαγραφϊν ειδϊν και απαιτιςεων ζργου
(υπθρεςίεσ, μελζτεσ κλπ από τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ).

Η παραλαβι, ο ζλεγχοσ και θ αποκικευςθ των υλικϊν μετά τθν
προμικεια αυτϊν.

Η διαχείριςθ των αποκθκϊν τθσ Εταιρείασ.

Ο ζλεγχοσ, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Ρρομθκειϊν, των υπολοίπων των
αναλωςίμων και θ μζριμνα για διαρκι επάρκεια.

Η πρόταςθ εκποίθςθσ παγίων και λοιπϊν υλικϊν ςε τρίτουσ.

Η τεχνικι υποςτιριξθ των Επιτροπϊν Ρρομθκειϊν. Στθν αρμοδιότθτα του
Τμιματοσ υπάγεται θ ςφνταξθ των προδιαγραφϊν τεχνικϊν ζργων,
μελετϊν κλπ

Η κατάρτιςθ οδθγιϊν και θ μζριμνα για το ςυντονιςμό των ενεργειϊν ςε
κζματα ςυντιρθςθσ και επιςκευισ των υλικϊν.

Η μελζτθ κεμάτων και διαδικαςιϊν, αποκικευςθσ, διαχείριςθσ και
διακίνθςθσ αναλωςίμων υλικϊν.

Η αποςτολι αναλωςίμων υλικϊν ςτισ υπθρεςιακζσ λειτουργίεσ, ςε
ςυνεργαςία με το Τμιμα Ρρομθκειϊν.

Ο χειριςμόσ των κεμάτων για καταςτροφι, εκποίθςθ των αχριςτων
υλικϊν.

Η τεχνικι υποςτιριξθ τθσ Εταιρείασ και τθν εκτζλεςθ τθσ απαραίτθτθσ
ςυντιρθςθσ του ςυνόλου των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και του τεχνικοφ
εξοπλιςμοφ που ανικουν ςτθν Εταιρεία.

Ο ςχεδιαςμόσ, παρακολοφκθςθ/ςυντονιςμόσ και ο ζλεγχοσ εκτζλεςθσ των
τεχνικϊν ζργων όλων των δομϊν τθσ Εταιρείασ.

Η αξιολόγθςθ των μακροπρόκεςμων αναγκϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ του
Οργανιςμοφ.

Ο ςχεδιαςμόσ προγράμματοσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ των
κτιριακϊν/τεχνικϊν εγκαταςτάςεων, των οδοςτρωμάτων και του τεχνικοφ
εξοπλιςμοφ τθσ Εταιρείασ.
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Η τιρθςθ αρχείου ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν.
Η ςυνεργαςία με εξωτερικοφσ τεχνικοφσ ςυμβοφλουσ μετά από απόφαςθ
ι ζγκριςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου.
Η μζριμνα για τθ λειτουργία και τθ ςυντιρθςθ τθσ υλικοτεχνικισ
υποδομισ τθσ Εταιρείασ.
Η μζριμνα για τθν αςφάλεια, πυραςφάλεια και φφλαξθ των κοινοχριςτων
χϊρων.
Ο ζλεγχοσ αςφαλείασ ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ.
Ο ζλεγχοσ αςφαλείασ των εγκαταςτάςεων και τθσ υλικοτεχνικισ
υποδομισ τθσ Εταιρείασ.
Η φφλαξθ των υλικϊν και αναλωςίμων.
Η μζριμνα για τθν κίνθςθ των οχθμάτων τθσ Εταιρείασ και ο ζλεγχοσ και θ
διαχείριςθ τθσ κυκλοφορίασ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ο.Κ.Α.Α. και των
υποκαταςτθμάτων.

4.4.3.2. Σμήμα Σεχνολογιών Πληροφορικήσ (ΙΣ)
Στθν ευκφνθ του εν λόγω Τμιματοσ περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ
αρμοδιότθτεσ:
 Ο ςχεδιαςμόσ και θ υποςτιριξθ των υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων
(hardware & software)

Διαχείριςθ-υποςτιριξθ Κεντρικοφ Εξοπλιςμοφ Ρλθροφορικισ

Ραρακολοφκθςθ αποτελεςματικισ λειτουργίασ και ζλεγχοσ
απόδοςθσ ςυςτθμάτων.

Ρρόβλεψθ επζκταςθσ ι εκςυγχρονιςμοφ του Εξοπλιςμοφ
Ρλθροφορικισ και προμικειασ του αναγκαίου επιπρόςκετου
εξοπλιςμοφ υποςτιριξθσ και του αναγκαίου λογιςμικοφ (ι
αναβάκμιςθσ των υπαρχόντων) ςε ςυνεργαςία με ειδικοφσ
ςυμβοφλουσ.

Ρρογραμματιςμόσ, διαχείριςθ υλικϊν και αναλωςίμων για το
ςφνολο του εξοπλιςμοφ τθσ Εταιρείασ που εμπίπτουν ςτθν
αρμοδιότθτά του.

Ραρακολοφκθςθ και διαχείριςθ των ςυμβολαίων λογιςμικοφ και των
εγγυιςεων των Η\Υ για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ τθσ Εταιρείασ που
εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτά του.

Συλλογι απαιτιςεων χρθςτϊν για τθν βελτίωςθ των πλθροφορικϊν
ςυςτθμάτων.

Η δθμιουργία και ςυντιρθςθ αρχείου τεκμθρίωςθσ ςυςτθμάτων
Ρλθροφορικισ

Συντιρθςθ βιβλιοκικθσ τεκμθρίωςθσ εφαρμογϊν.

Συντιρθςθ βιβλιοκικθσ εγχειριδίων χριςθσ και τεχνικϊν εγχειριδίων
ςυςτθμάτων.

Συντιρθςθ εγχειριδίων χριςθσ χρθςτϊν.

Η λειτουργία υποςτιριξθσ περιφερειακοφ εξοπλιςμοφ

Διαχείριςθ - υποςτιριξθ Ρεριφερειακοφ Εξοπλιςμοφ Ρλθροφορικισ.

Ραρακολοφκθςθ αποτελεςματικισ λειτουργίασ και ζλεγχοσ
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απόδοςθσ ςυςτθμάτων.
Ρρόβλεψθ επζκταςθσ Ρεριφερειακοφ Εξοπλιςμοφ Ρλθροφορικισ και
Ρρομικειασ του αναγκαίου επιπρόςκετου εξοπλιςμοφ υποςτιριξθσ.
Ραρακολοφκθςθ και διαχείριςθ των ςυμβολαίων λογιςμικοφ και των
εγγυιςεων για το ςφνολο του περιφερειακοφ εξοπλιςμοφ τθσ
Εταιρείασ που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτά του.

4.4.3.3 Σμήμα Ποιότητασ
Στισ αρμοδιότθτεσ του τμιματοσ αυτοφ περιλαμβάνονται:

Η διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν με ορκι
εφαρμογι και τιρθςθ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ.

Η ορκι και αποτελεςματικι εφαρμογι του Εγχειριδίου Διαδικαςιϊν και του
Συνοδευτικοφ Υλικοφ (τυποποιθμζνα ζντυπα, κ.λπ.) και θ επικαιροποίθςι
τουσ όπου και όποτε χρειάηεται.

Η ςυλλογι και διατιρθςθ των αρχείων ποιότθτασ.

Η γραπτι ενθμζρωςθ τθσ Διοίκθςθσ ςχετικά με τθν επίδοςθ του
Συςτιματοσ Ροιότθτασ με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ παρακολοφκθςθσ
δεικτϊν και τθσ ςτοχοκεςίασ.

Η παρακολοφκθςθ τθσ άρςθσ των παραπόνων που διατυπϊνονται από
τουσ ςυναλλαςςομζνουσ.

Η διεξαγωγι εςωτερικϊν επικεωριςεων, θ ςυλλογι και ζλεγχοσ των
ςτοιχείων που αφοροφν τθ ςυμμόρφωςθ των λειτουργιϊν με τισ
κακοριςμζνεσ ποιοτικζσ απαιτιςεισ και θ παρακολοφκθςθ τθσ ςυνεχοφσ
βελτίωςθσ των δεικτϊν ποιότθτασ.

Η ζκδοςθ, διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ διορκωτικϊν και προλθπτικϊν
ενεργειϊν.

Η διαςφνδεςθ με εξωτερικά μζρθ για κζματα που αφοροφν το Σφςτθμα
Διαχείριςθσ Ροιότθτασ.

Η ζγκριςθ όλων των εγγράφων του Συςτιματοσ Ροιότθτασ και θ
ενθμζρωςθ του ςχετικοφ αρχείου των ανακεωριςεων.

Η επικοινωνία και καλφτερθ αφομοίωςθ του ςυςτιματοσ ςτα υπόλοιπα
ςτελζχθ, πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά τθ λιψθ τθσ πιςτοποίθςθσ του
Οργανιςμοφ.

Η παρακολοφκθςθ των παραμζτρων εμπορίασ και διακίνθςθσ των
προϊόντων μζςω τθσ Αγοράσ (καταγραφι τιμϊν/ κόςτουσ/ ποςοτιτων/
ποιότθτασ/ λειτουργία ςυςτιματοσ καταγραφισ των παραμζτρων, κλπ).

Η ζκδοςθ ενθμερωτικϊν δελτίων, ςε γραπτι και θλεκτρονικι μορφι, για
παρακολοφκθςθ τθσ διακφμανςθσ των ανωτζρω παραμζτρων (τιμϊν/
διακινοφμενων ποςοτιτων κ.λ.π.) και θ αποςτολι των απαιτοφμενων
ςτοιχείων για τιμζσ, ποςότθτεσ κλπ ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ.

Ο ζλεγχοσ κακαριςμοφ και τιρθςθσ των κανόνων υγιεινισ ςτουσ χϊρουσ
των αγορϊν και ιχκυοςκαλϊν.

Ο ςχεδιαςμόσ πλάνων μυοκτονίασ και απεντόμωςθσ για τισ εγκαταςτάςεισ
του Οργανιςμοφ.
 Η ςυνεργαςία με αρμοδίουσ φορείσ (ΕΦΕΤ, Ρεριφζρεια, Υπουργεία) ςε
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κζματα αρμοδιοτιτων τουσ.
4.5 ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
Η εν λόγω υπθρεςία, θ οποία υπάγεται κατευκείαν ςτον Ρρόεδρο και
Διευκφνοντα Σφμβουλο του Δ.Σ. και λειτουργεί ςτα πλαίςια του Κανονιςμοφ
Λειτουργίασ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:

Ραρζχει νομικζσ ςυμβουλζσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο, τον Ρρόεδρο του
Δ.Σ., τον Διευκφνοντα Σφμβουλο και τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ για κζματα
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

Συμβουλεφει και κακοδθγεί τισ οργανικζσ μονάδεσ τθσ Εταιρείασ ςε
νομικισ φφςεωσ ηθτιματα που ανακφπτουν κατά τθν άςκθςθ των
αρμοδιοτιτων τουσ.

Υποςτθρίηει νομικά τθν Εταιρεία κατά τθν κατάρτιςθ κάκε είδουσ
ςυμβάςεων, διακθρφξεων, εγγράφων και οδθγιϊν.

Καταρτίηει και υποβάλλει ςτα αρμόδια όργανα και υπθρεςίεσ τθσ ΟΚΑΑ
Α.Ε. ςχζδια ςυμβάςεων, διακθρφξεων, αποφάςεων, οδθγιϊν και κάκε
είδουσ εγγράφων, ϊςτε αυτά να αποκτοφν άρτια νομοτεχνικι μορφι.

Χειρίηεται τισ δικαςτικζσ υποκζςεισ και διαφορζσ τθσ Εταιρείασ με
τρίτουσ, υπεραςπιηόμενοσ τα δικαιϊματα και τα ςυμφζροντά τθσ.

Εκπροςωπεί τθν Εταιρεία, μετά από εντολι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι
του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, ενϊπιον παντόσ δικαςτθρίου, και εξωδίκωσ
ενϊπιον οποιαςδιποτε Αρχισ ι τρίτου, για νομικισ φφςεωσ ηθτιματα τθσ
Εταιρείασ.

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ ι ο Διευκφνων Σφμβουλοσ
μποροφν να ανακζτουν δικαςτικζσ ι νομικζσ υποκζςεισ τθσ Εταιρείασ ςε
εξωτερικό ςυνεργάτθ δικθγόρο ι δικθγορικι εταιρεία, για κζματα που
απαιτοφν ιδιαίτερεσ γνϊςεισ ι και εμπειρία, ι ςφνκετεσ δικαςτικζσ και
νομικζσ ενζργειεσ, κατά τθν κρίςθ των ανωτζρω οργάνων. Η ανωτζρω
εντολι ανατίκεται ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ του Κϊδικα Δικθγόρων και
οι αμοιβζσ ορίηονται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι του
Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, ανάλογα με το φψοσ του ποςοφ, ςτα πλαίςια
του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν.
4.6 ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
Στισ αρμοδιότθτεσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, θ οποία υπάγεται κατευκείαν ςτον
Ρρόεδρο και Διευκφνοντα Σφμβουλο του Δ.Σ. και λειτουργεί ςτα πλαίςια του
Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, υπάγονται:

Η γραμματειακι υποςτιριξθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και του
Ρροζδρου και Διευκφνοντοσ Συμβοφλου τθσ Εταιρείασ.

Η ςφνταξθ και τιρθςθ των πρακτικϊν των ςυνεδριάςεων, θ ζκδοςθ και
διανομι τουσ ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι, όταν απαιτείται,
και ςτα ςτελζχθ τθσ Εταιρείασ, θ υποςτιριξθ του Ρροζδρου και
Διευκφνοντοσ Συμβοφλου του Δ.Σ. ςτθν κατάρτιςθ και επεξεργαςία τθσ
θμεριςιασ διάταξθσ ςυνεδρίαςθσ του Δ.Σ.
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Η διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ του Ρροζδρου και Διευκφνοντοσ
Συμβοφλου, τόςο με τα όργανα διοίκθςθσ ι με τα ςτελζχθ τθσ Εταιρείασ,
όςο και με τουσ εκτόσ αυτισ φορείσ και πρόςωπα.

4.7 ΕΠΙΣΡΟΠΕ
1. Με αποφάςεισ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου μποροφν να ςυγκροτοφνται
Επιτροπζσ για τθ διεκπεραίωςθ ςφνκετων υποκζςεων τθσ ΟΚΑΑ Α.Ε., με τθ
ςυμμετοχι μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, εν ενεργεία υπαλλιλων και
ςυνεργατϊν τθσ ΟΚΑΑ Α.Ε.
2. Η ςυμμετοχι ςτισ ανωτζρω Επιτροπζσ δεν δθμιουργεί αξίωςθ για λιψθ
πρόςκετθσ αμοιβισ, εκτόσ του μιςκοφ και των αμοιβϊν που ζχουν ςυμφωνθκεί
για τθν παροχι υπθρεςιϊν ι ζργου προσ τθν ΟΚΑΑ Α.Ε.
3. Mε απόφαςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου μπορεί να ορίηεται Επικεωρθτισ
Ιχκυοςκαλϊν, προκειμζνου να επικεωροφνται τα υποκαταςτιματα για τθν
πορεία τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τουσ. Ο επικεωρθτισ μπορεί να
προζρχεται από: α) όλο το φάςμα τθσ δομισ του ΟΚΑΑ ΑΕ (Διοικθτικό
Ρροςωπικό, μζλθ ΔΣ) ι β) πρόςλθψθ με τθν εν λόγω ειδικότθτα, ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 παρ. 11 του Κανονιςμοφ. Για τθν απαςχόλθςι του
αυτι, δεν κα καταβάλλεται κανζνα ποςό πζραν των μθνιαίων αποδοχϊν, εάν
πρόκειται για εργαηόμενο τθσ Εταιρείασ, αλλά κα δικαιοφται αποηθμίωςθσ για
τθν κάλυψθ των εξόδων μετακίνθςισ του, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται με
απόφαςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου. Στθν περίπτωςθ που τοποκετθκεί ωσ
Επικεωρθτισ, μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ Εταιρείασ, ο τελευταίοσ
δεν κα δικαιοφται αμοιβισ, παρά μόνο τθσ προβλεπόμενθσ ωσ άνω
αποηθμίωςθσ για τθν κάλυψθ των εξόδων μετακίνθςθσ.
4.8 ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ
1. Η Εταιρεία μπορεί να χρθςιμοποιεί τισ υπθρεςίεσ και άλλων εξωτερικϊν
ςυμβοφλων με ειδικζσ γνϊςεισ ι εμπειρία ςε κζματα επιςτθμονικοφ και
τεχνικοφ αντικειμζνου, όπωσ ενδεικτικά νομικοφσ, οικονομικοφσ ςυμβοφλουσ,
φοροτεχνικοφσ, ορκωτοφσ ελεγκτζσ, τεχνικοφσ κάκε αντικειμζνου, βιολόγουσ,
γεωπόνουσ, χθμικοφσ, τεχνολόγουσ τροφίμων κλπ
2. Οι αμοιβζσ των ανωτζρω ορίηεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
ι του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, ανάλογα με το φψοσ του ποςοφ.
3. Η διαδικαςία ανάκεςθσ γίνεται ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Ρρομθκειϊν και
τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
4. Οι ςυνεργάτεσ τθσ Εταιρείασ μποροφν να ςυμμετζχουν ςε Επιτροπζσ οι
οποίεσ ςυγκροτοφνται με αποφάςεισ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, χωρίσ
επιπλζον αποηθμίωςθ.
4.9 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ
4.9.1 Ο Γενικόσ Διευκυντισ Υποκαταςτθμάτων ζχει τθν ευκφνθ του γενικοφ
ςυντονιςμοφ των υποκαταςτθμάτων τθσ Εταιρείασ και τθσ εφαρμογισ
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αποτελεςματικισ
διοικθτικισ
και
παραγωγικισ
διαδικαςίασ
ςτα
υποκαταςτιματα. Στισ ευκφνεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Υποκαταςτθμάτων
περιλαμβάνονται:
























Εποπτεία των υποκαταςτθμάτων (Ιχκυοςκαλϊν) και ςυνεργαςία με τουσ
Διευκυντζσ για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ.
Σχεδιαςμόσ, κακοδιγθςθ, ςυντονιςμόσ και επίβλεψθ τθσ λογιςτικισ
λειτουργίασ και τθσ προετοιμαςίασ του ετιςιου προχπολογιςμοφ,
ενοποίθςθ οικονομικϊν ςτοιχείων και καταςτάςεων, προχπολογιςμόσ
και ζλεγχοσ δαπανϊν και ςυντονιςμόσ όλων των φορολογικϊν κεμάτων
των υποκαταςτθμάτων.
Σφνταξθ προχπολογιςμοφ εξόδων και εςόδων των υποκαταςτθμάτων
και υποβολι προσ τον Γενικό Διευκυντι τθσ Εταιρείασ των
αποτελεςμάτων, ϊςτε να ςυμπεριλθφκοφν ςτον προχπολογιςμό –
απολογιςμό τθσ Εταιρείασ.
Ανάπτυξθ πολιτικϊν αξιοποίθςθσ των χϊρων/εγκαταςτάςεων των
Ιχκυοςκαλϊν ςε ςυνεργαςία με το αρμόδιο Τμιμα Εμπορικισ
Αξιοποίθςθσ και Μιςκϊςεων.
Ραρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων κάκε υποκαταςτιματοσ από τθν
εμπορία και διακίνθςθ αλιευμάτων μζςω των Ιχκυοςκαλϊν και θ
κατάρτιςθ ςτατιςτικϊν μελετϊν.
Κατάρτιςθ των απαραίτθτων οδθγιϊν και εγκυκλίων προσ το ανκρϊπινο
δυναμικό των υποκαταςτθμάτων ςτισ κακθμερινζσ διαδικαςίεσ και για
τθν αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων ςχετικά με τθν αλιευτικι νομοκεςία και
άλλων ιδιαίτερων ηθτθμάτων.
Ανάπτυξθ και διαχείριςθ ηθτθμάτων αλιευτικισ νομοκεςίασ και πολιτικισ
και υποβολι προσ το Διευκφνοντα Σφμβουλο προτάςεων ςχετικά με τθ
βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ των υποκαταςτθμάτων.
Εφαρμογι του επιχειρθςιακοφ πλάνου τθσ Εταιρείασ ςχετικά με τον
τομζα δραςτθριότθτάσ του, πάντοτε ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ
Διευκφνςεισ τθσ Εταιρείασ.
Ανάπτυξθ τθσ ςτρατθγικισ για τον τομζα τθσ δραςτθριότθτάσ του, ςε
ςυνεργαςία με τον Γενικό Διευκυντι τθσ Εταιρείασ.
Ρροετοιμαςία και ειςιγθςθ ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο κεμάτων
ανάλθψθσ, ανάκεςθσ και προγραμματιςμοφ δράςεων των
υποκαταςτθμάτων.
Εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ ενϊπιον αρχϊν για κζματα που άπτονται
τθσ δραςτθριότθτασ των υποκαταςτθμάτων.
Συμμετοχι ςτθν παρουςίαςθ των δράςεων, ςυνζδρια, θμερίδεσ.
Ενθμζρωςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου για τθν πορεία υλοποίθςθ του
φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου των δράςεων.
Ζλεγχοσ και παρακολοφκθςθ του προγραμματιςμοφ των πλθρωμϊν των
υποκαταςτθμάτων και τθσ τιρθςθσ του κανονιςμοφ προμθκειϊν.
Ζγκριςθ δαπανϊν με μόνθ τθν απόφαςθ του μζχρι του ποςοφ που
εκάςτοτε ορίηεται με απόφαςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου
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4.9.1.1 ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ
1. Κάκε υποκατάςτθμα τθσ Εταιρείασ, αποτελεί αυτοτελι οργανωτικι μονάδα
επιπζδου Διεφκυνςθσ, τθσ οποίασ προΐςταται υπάλλθλοσ, που πρζπει να ζχει
τα προςόντα του Ρροϊςταμζνου Διεφκυνςθσ. Κάκε Ιχκυόςκαλα ςυνιςτά
αυτοτελζσ υποκατάςτθμα, ςτο οποίο προΐςταται Διευκυντισ, ο οποίοσ με τθ
ςειρά του αναφζρεται ςτον Γενικό Διευκυντι Υποκαταςτθμάτων.
2. Στα υποκαταςτιματα που απαςχολοφνται κάτω των ζξθ (6) εργαηόμενοι,
προΐςταται υπάλλθλοσ, που πρζπει να ζχει τα προςόντα του Ρροϊςταμζνου
Τμιματοσ.
3. Με απόφαςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, κατόπιν ειςθγιςεωσ του
Γενικοφ Διευκυντι Υποκαταςτθμάτων, δφναται να λειτουργεί και τμιμα
λογιςτθρίου, υπαγόμενο ςτον Διευκυντι τθσ Ιχκυόςκαλασ. Βαςικό κριτιριο για
τθν λειτουργία του εν λόγω τμιματοσ αποτελεί ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ
Ιχκυόςκαλασ. Ο προϊςτάμενοσ λογιςτθρίου πρζπει να ζχει τα προςόντα του
Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ.
4. Με απόφαςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ του
Γενικοφ Διευκυντι Υποκαταςτθμάτων, δφναται να τοποκετείται ςε κάκε
υποκατάςτθμα Επόπτθσ, τα κακικοντα του οποίου ςυνίςτανται ςτθν
υποβοικθςθ του Διευκυντι του υποκαταςτιματοσ κατά τθν ενάςκθςθ των
κακθκόντων του και ςτθν υποκατάςταςθ του τελευταίου ςε περίπτωςθ
απουςίασ του.
5. Στισ αρμοδιότθτεσ του Διευκυντι κάκε Ιχκυόςκαλασ ι του Ρροϊςταμζνου,
για τθν περίπτωςθ που ςτθν Ιχκυόςκαλα απαςχολείται προςωπικό κάτω των 6
εργαηομζνων, ςυμπεριλαμβάνονται τα εξισ:
 Η εφρυκμθ και αποδοτικι λειτουργία τθσ Ιχκυόςκαλασ και των
εγκαταςτάςεων αυτισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ οικονομικισ
διαχείριςθσ.
 Διοίκθςθ και εποπτεία όλου του προςωπικοφ τθσ Ιχκυόςκαλασ,
ειςιγθςθ κάλυψθσ κενϊν κζςεων εργαςίασ ι εκτάκτων αναγκϊν ςε
προςωπικό.
 Εςωτερικι οργάνωςθ του ζργου τθσ Ιχκυόςκαλασ και ανάκεςθ
αρμοδιοτιτων ςτο προςωπικό του.
 Ενθμζρωςθ του Γενικοφ Διευκυντι Υποκαταςτθμάτων για τθν πορεία
του ζργου τθσ Ιχκυόςκαλασ.
 Ειςιγθςθ ςτον Γενικό Διευκυντι Υποκαταςτθμάτων περί λιψεωσ
μζτρων, που κατά τθν άποψι του, είναι αναγκαία για τθν πορεία του
ζργου τθσ Ιχκυόςκαλασ.
 Η υπογραφι ςυμβάςεων εμπορικϊν μιςκϊςεων και αποςτολι
αυτϊν ςτθν αρμόδια κεντρικι υπθρεςία και τον Γενικό Διευκυντι
Υποκαταςτθμάτων.
 Διακανονιςμόσ οφειλϊν των οφειλετϊν τθσ Ιχκυόςκαλασ μζχρι του
φψουσ που κα κακοριςτεί με απόφαςθ του Γενικοφ Διευκυντι
Υποκαταςτθμάτων, κατόπιν ςχετικισ εγκρίςεωσ του Διευκφνοντοσ
Συμβοφλου.
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 Ρρομικεια υλικϊν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του
υποκαταςτιματοσ, το φψοσ τθσ οποίασ ορίηεται με απόφαςθ του
Διευκφνοντοσ Συμβοφλου τθσ Εταιρείασ.
6. Τα υποκαταςτιματα – Ιχκυόςκαλεσ διζπονται ωσ προσ τθν λειτουργία τουσ
τόςο από τισ διατάξεισ του κεφαλαίου Α του ιςχφοντοσ Κανονιςμοφ
Λειτουργίασ, όπωσ αυτόσ ζχει εγκρικεί δυνάμει τθσ υπ’ αρικμ. 319961/299
οικ/22.06.1976 ΚΥΑ των Υπουργϊν Γεωργίασ, Δθμοςίων Ζργων και Εμπορικισ
Ναυτιλίασ, όςο και από τον εκάςτοτε ιςχφοντα Κανονιςμό Μιςκϊςεων και
Εμπορικισ Εκμετάλλευςθσ τθσ Εταιρείασ.
7. Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δφνανται να δθμιουργοφνται νζα
υποκαταςτιματα, τα οποία ενςωματϊνονται ςτο οργανόγραμμα τθσ Εταιρείασ,
ανάλογα με το αντικείμενο και τθ δραςτθριότθτά τουσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΡΤΘΜΙΕΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Ο παρϊν κανονιςμόσ (Κεφάλαιο Β) περιζχει το ςφνολο των κανόνων που
διαμορφϊνουν τθν εςωτερικι εργαςιακι ζννομθ τάξθ τθσ εκμετάλλευςθσ τθσ
ΟΚΑΑ Α.Ε. και ρυκμίηει τισ ςχζςεισ που διαμορφϊνονται ςτο ςτάδιο τθσ
πρόςλθψθσ, κατά τθ λειτουργία και τθ λφςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων και, ςε
ειδικζσ περιπτϊςεισ, για το μετά τθ λφςθ χρονικό διάςτθμα.
Από τισ ρυκμίςεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ εργαςίασ εξαιροφνται:
α) τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
β) οι Γενικοί Διευκυντζσ για όςο χρόνο διαρκεί θ κθτεία τουσ.
γ) οι Νομικοί Σφμβουλοι και οι δικθγόροι.
δ) Οι εργαηόμενοι με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου και οι εργαηόμενοι υπό
δοκιμι.
ε) Εξωτερικοί ςφμβουλοι, ςυνεργάτεσ και άλλοι επαγγελματίεσ, που παρζχουν
τισ υπθρεςίεσ τουσ, με μθνιαία αμοιβι ι με άλλο τρόπο αμοιβισ.
Άρθρο 5 – ΠΡΟΩΠΙΚΟ
1. Το προςωπικό τθσ Εταιρείασ προςλαμβάνεται, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ:

Με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου
για τθν κάλυψθ πάγιων και διαρκϊν αναγκϊν τθσ Εταιρείασ.

Με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, είτε για τθν
κάλυψθ ζκτακτων, επειγουςϊν και εποχικϊν αναγκϊν τθσ Εταιρείασ, είτε
ςτα πλαίςια του άρκρου 13 παρ. 6 του Ν. 3429/2005. Η ςφμβαςθ αυτι
καταρτίηεται για όςο χρόνο διαρκοφν οι ανάγκεσ ςυγκεκριμζνου ζργου ι
δραςτθριότθτασ τθσ Εταιρείασ.

Με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου για τθν απόκτθςθ
επαγγελματικισ εμπειρίασ (άρκρο 4 ν. 3986/2011).
2.- Η ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου ι ζργου, λιγει
αυτοδικαίωσ με τθν πάροδο τθσ ςυμφωνθκείςασ διάρκειασ τθσ, χωρίσ να
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απαιτείται προσ τοφτο καμία άλλθ διατφπωςθ και απαγορευομζνθσ τθσ, για
οποιονδιποτε λόγο, μετατροπισ τθσ ςε ςφμβαςθ ι ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου
χρόνου.
Άρθρο 6 - ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΟΝΣΑ
1. Ο αρικμόσ του τακτικοφ προςωπικοφ τθσ Εταιρείασ ορίηεται ςτα εκατόν
είκοςι (120) άτομα που ενδεικτικά κατανζμονται ςτισ οριηόμενεσ ςτο άρκρο 3
του παρόντοσ οργανικζσ μονάδεσ, ωσ ακολοφκωσ:













Γενική Διεφθυνςη Εταιρείασ
Γραμματεία (1)
Διεφθυνςη Διοικητικών & Οικονομικών Τπηρεςιών
Ζνασ Διευκυντισ (1) ΡΕ ι ΤΕ
Τμιμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ (…..)
Τμιμα Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν (…..)
Τμιμα Ρρομθκειϊν (……)
Διεφθυνςη Εμπορικήσ Πολιτικήσ
Ζνασ Διευκυντισ (1) ΡΕ ι ΤΕ
Τμιμα Εμπορικισ Αξιοποίθςθσ και Μιςκϊςεων καταςτθμάτων
Κεντρικϊν Αγορϊν και Υποκαταςτθμάτων (….)
Τμιμα Marketing (….)
Διεφθυνςη Τποςτηρικτικών λειτουργιών
Ζνασ Διευκυντισ (1) ΡΕ ι ΤΕ
Τμιμα τεχνικισ υποςτιριξθσ και υποδομϊν (…)
Τμιμα τεχνολογιϊν πλθροφορικισ ΙΤ (…)
Τμιμα Ροιότθτασ
Νομική Τπηρεςία (3)
Γενική Διεφθυνςη Τποκαταςτημάτων
Γραμματεία (1)
Τποκαταςτήματα – Ιχθυόςκαλεσ
-

-

-

Ζνασ Διευκυντισ (1) ΡΕ ι ΤΕ ι Ζνασ Ρροϊςτάμενοσ (1) ΡΕ ι ΤΕ ςε
κάκε υποκατάςτθμα
Ζνασ Επόπτθσ (1), εφόςον προβλζπεται θ ςχετικι κζςθ
Ζνασ Ρροϊςτάμενοσ Λογιςτθρίου (1), εφόςον προβλζπεται θ
ςχετικι κζςθ
Διοικθτικοί και Τεχνικοί Υπάλλθλοι
Βοθκθτικό προςωπικό

2. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ορίηει τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ, μετά από πρόταςθ
του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, με απόφαςι του, με τθν οποία προςδιορίηονται
και οι αρμοδιότθτεσ ενόσ εκάςτου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον παρόντα
Κανονιςμό και ο χρόνο διάρκειασ τθσ κθτείασ τουσ, θ οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερθ των τριϊν (3) ετϊν και δφναται να ανανεωκεί με απόφαςθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ.
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3. Οι Γενικοί Διευκυντζσ είναι ανϊτατα ςτελζχθ τθσ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., εκτόσ
οργανικϊν κζςεων και προΐςτανται διοικθτικά και λειτουργικά αυτοτελϊν
τομζων δράςθσ. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ πλιρωςθσ οργανικϊν κζςεων, οι
Γενικοί Διευκυντζσ μποροφν να αςκοφν παράλλθλα και κακικοντα Διεφκυνςθσ.
4. Ωσ Γενικοί Διευκυντζσ επιλζγονται εξειδικευμζνα ςτελζχθ διοίκθςθσ από το
προςωπικό τθσ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. με ςφναψθ ειδικισ ςφμβαςθσ που εμπεριζχει τουσ
ακριβείσ όρουσ του αντικειμζνου εργαςίασ τουσ. Σε περίπτωςθ που δεν
υφίςτανται ςτον Ο.Κ.Α.Α. ςτελζχθ που να πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ
κάλυψθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ, ο Ο.Κ.Α.Α. μπορεί να επιλζξει ςτελζχθ εκτόσ
υπθρεςιακϊν μονάδων (από τθν αγορά), με απόςπαςθ ι με ςφναψθ ειδικισ
ςφμβαςθσ. Μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ και εφόςον αυτι δεν ανανεωκεί με
απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, οι ςυμβάςεισ των Γενικϊν Διευκυντϊν
λιγουν αυτοδικαίωσ, ςε περίπτωςθ δε που οι Γενικοί Διευκυντζσ ζχουν
επιλεγεί από το προςωπικό τθσ Εταιρείασ, επαναφζρονται ςτθν οργανικι τουσ
κζςθ, θ οποία δεν μπορεί να είναι κατϊτερθ από το επίπεδο του Διευκυντι.
5. Ο αρικμόσ των οργανικϊν κζςεων τθσ ΟΚΑΑ Α.Ε. μπορεί να ανακακορίηεται
με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, μετά από ειςιγθςθ του
Διευκφνοντοσ Συμβοφλου.
6. Το προςωπικό κατανζμεται ςτισ οργανωτικζσ μονάδεσ με απόφαςθ του
Γενικοφ Διευκυντι τθσ Εταιρείασ, κατόπιν ςχετικισ εγκρίςεωσ του
Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, ανάλογα με τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα και
τισ ανάγκεσ τθσ Εταιρείασ.
7. Τα ελάχιςτα γενικά προςόντα που απαιτοφνται για τθν κάλυψθ των κζςεων
εργαςίασ τθσ ΟΚΑΑ ΑΕ είναι τα εξισ:
ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

1. Ρροϊςτάμενοσ
Διεφκυνςθσ

Ρανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ (ΑΕΙ – ΤΕΙ), με
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι τουλάχιςτον πενταετι
εμπειρία ςε διευκυντικι κζςθ και επαγγελματικι
εμπειρία ςτο ίδιο, ι ςε ςυναφζσ με τθ κζςθ
αντικείμενο.
Διοικθτικζσ ικανότθτεσ (ςχεδιαςμοφ, οργάνωςθσ,
προγραμματιςμοφ, ςυντονιςμοφ, παρακολοφκθςθσ,
αξιολόγθςθσ των πόρων και του ζργου που εμπίπτει
ςτον τομζα ευκφνθσ του), επικοινωνιακζσ και
ςυγγραφικζσ δεξιότθτεσ.
Γνϊςθ χριςθσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ι και
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων.
Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ.

2. Ρροϊςτάμενοσ
τμιματοσ

Ρανεπιςτθμιακι ι τεχνολογικι εκπαίδευςθ, με
ςπουδζσ και εμπειρία ςτο ίδιο ι ςε ςυναφζσ με τθ
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ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ

3. Διοικθτικόσ &
Τεχνικόσ υπάλλθλοσ

ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
ςυγκεκριμζνθ κζςθ αντικείμενο, κακϊσ και ςτα
ειδικότερα κζματα του κατά περίπτωςθ
αντικειμζνου εργαςίασ. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ
ςτελζχωςθσ (ζλλειψθ προςωπικοφ, ανεπάρκεια
ατόμου) με τισ ανωτζρω βακμίδεσ, δφναται να
τοποκετθκεί εργαηόμενοσ ΔΕ με τουλάχιςτον 20ετθ
εμπειρία ςε διοικθτικά κακικοντα ςε τμιματα ι
υπθρεςίεσ του Οργανιςμοφ.
Ικανότθτεσ διαχείριςθσ ομάδων, προγραμμάτων και
ζργων.
Ρολφ καλι γνϊςθ χριςθσ εφαρμογϊν
αυτοματιςμοφ γραφείου ι και πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων.
Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ.
Σπουδζσ ι και εμπειρία ςε κζματα οργάνωςθσ,
κακϊσ και ςε ειδικότερα κζματα του κατά
περίπτωςθ αντικειμζνου εργαςίασ. Καλι γνϊςθ
χριςθσ Η/Υ. Σπουδζσ ι και εμπειρία ςε κζματα
τεχνικοφ αντικειμζνου. Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ
γλϊςςασ.

4. Βοθκθτικό Ρροςωπικό

Άρθρο 7 - ΟΡΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗ
1. Οι κζςεισ του άρκρου 6 καλφπτονται είτε με διάκεςθ του υφιςταμζνου
προςωπικοφ, είτε με πρόςλθψθ νζου προςωπικοφ, θ οποία γίνεται ςφμφωνα
με το άρκρο 13 του νόμου 3429/2005 και τισ περιοριςτικζσ διατάξεισ για τθν
αναλογία αποχωροφντων και νεοπροςλαμβανομζνων ςτο δθμόςιο τομζα,
όπωσ αυτζσ ιςχφουν κάκε φορά.
2. Η Εταιρεία προςλαμβάνει το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό τθσ με ςφμβαςθ
εξθρτθμζνθσ εργαςίασ για δοκιμαςτικι περίοδο, διαρκείασ μζχρι δϊδεκα (12)
μθνϊν, φςτερα από προκιρυξθ, ςτθν οποία κακορίηονται τα κριτιρια
πρόςλθψθσ. Η ευδόκιμθ δοκιμαςτικι περίοδοσ 12 μθνϊν είναι υποχρεωτικι
προκειμζνου να ςυνάψει ο νεοπροςλαμβανόμενοσ ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ
εργαςίασ αορίςτου χρόνου. Στο πζρασ τθσ δοκιμαςτικισ περιόδου το δόκιμο
προςωπικό αξιολογείται. Αν, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν ζκκεςθ αξιολόγθςθσ,
θ Διοίκθςθ κρίνει ότι επικυμεί τθν παραμονι του εργαηόμενου, τον εντάςςει
ςτο τακτικό προςωπικό. Σε αντίκετθ περίπτωςθ καταγγζλλει τθ ςφμβαςι του.
Κατ’ εξαίρεςθ είναι δυνατι θ καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ δοκιμισ του υπό
δοκιμαςία εργαηόμενου και πριν από τθ λιξθ τθσ δοκιμαςτικισ περιόδου, ςε
περίπτωςθ ςυνδρομισ ςπουδαίου λόγου. Οι ςυμβάςεισ των προθγοφμενων
εδαφίων διζπονται αποκλειςτικά από τισ κείμενεσ κάκε φορά διατάξεισ τθσ
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εργατικισ νομοκεςίασ, που ρυκμίηουν τισ ςχζςεισ εργοδότθ και εργαηομζνου
ςτον ιδιωτικό τομζα.
3. Οι ςυμβάςεισ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ του προςωπικοφ, είτε οριςμζνου είτε
αορίςτου χρόνου, ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο, καταγγζλλονται
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ εργατικισ
νομοκεςίασ, υπό τον περιοριςμό των ανωτάτων προβλεπομζνων ορίων
αποηθμίωςθσ.
4. Η πρόςλθψθ ςε οποιαδιποτε κζςθ εργαςίασ τθσ Εταιρείασ γίνεται υπό τθν
απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι ο υποψιφιοσ κατζχει τα ειδικά τυπικά προςόντα
που ορίηονται ςτο άρκρο 6 του παρόντοσ κανονιςμοφ και τα γενικά τυπικά
προςόντα που κακορίηονται ςτθν παράγραφο 6 του άρκρου αυτοφ. Το Δ.Σ.,
μετά από ειςιγθςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, καταγγζλλει τθ ςφμβαςθ
εργαςίασ, αν μετά τθν πρόςλθψθ διαπιςτωκεί ότι ο προςλθφκείσ δεν ζχει τα
απαιτοφμενα τυπικά και ειδικά προςόντα.
5. Η ςφμβαςθ εργαςίασ καταρτίηεται εγγράφωσ, ςφμφωνα με υπόδειγμα
εγκεκριμζνο από το Νομικό Σφμβουλο και τθ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν &
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν.
6. Δεν προςλαμβάνονται ωσ προςωπικό με ςφμβαςθ εργαςίασ με δοκιμι και
ςτθν περίπτωςθ που ζχουν προςλθφκεί δεν εντάςςονται ςτο προςωπικό με
ςφμβαςθ αορίςτου χρόνου ακόμθ κι αν εκπλιρωςαν επιτυχϊσ τα κακικοντά
τουσ κατά τθ δοκιμαςτικι κθτεία:
(α) όςοι διϊκονται για κακοφργθμα ι καταδικάςκθκαν για κακοφργθμα ι για
πλθμμζλθμα θ διάπραξθ του οποίου δεν ςυμβιβάηεται, κατά τθν κρίςθ τθσ
Εταιρείασ, με τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ (ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά:
κλοπι, υπεξαίρεςθ, απάτθ, δωροδοκία, παράβαςθ κακικοντοσ, εγκλιματα
οικονομικισ εκμετάλλευςθσ).
(β) όςοι τελοφν είτε υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι),
είτε υπό επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), είτε υπό
ςυνδυαςμό και των δφο προθγουμζνων
7. Για τθν ζνταξθ ςτο προςωπικό με ςφμβαςθ εργαςίασ με δοκιμι και τθν, μετά
από επιτυχι δοκιμαςία, ζνταξθ του υπαλλιλου ςτο προςωπικό με ςφμβαςθ
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου πζραν των προχποκζςεων του
προθγοφμενου άρκρου, απαιτοφνται:
(α) τίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικζσ άδειεσ, θ κτιςθ των οποίων ζχει
τεκεί ωσ προχπόκεςθ τθσ πρόςλθψθσ.
(β) πιςτοποιθτικό ποινικοφ μθτρϊου και πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ
Ειςαγγελίασ περί μθ δίωξθσ.
(γ) τα προβλεπόμενα από το νόμο ζγγραφα, αποδεικτικά τθσ
θμερομθνίασ γζννθςθσ και προςκόμιςθ του δελτίου αςτυνομικισ
ταυτότθτασ.
(δ) βεβαιωμζνθ από δθμόςιο νοςοκομείο κατάςταςθ υγείασ που δεν
εμποδίηει τον εργαηόμενο ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων για τα
οποία προςλαμβάνεται.
(ε) για τουσ άνδρεσ, πιςτοποιθτικό ςτρατολογικισ κατάςταςθσ τφπου Α'
ι νόμιμθσ απαλλαγισ από τισ ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ.
(ςτ) Βεβαιωτικά ζγγραφα από αςφαλιςτικό φορζα και ΑΜΚΑ.
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(η) Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.
8. Σε κάκε προςλαμβανόμενο γνωςτοποιείται ο Κανονιςμόσ, κακϊσ και κάκε
άλλοσ Κανονιςμόσ που τυχόν ιςχφει, ο νεοπροςλαμβανόμενοσ δε αυτόσ
δθλϊνει εγγράφωσ ςτθ ςφμβαςθ εργαςίασ του ότι αποδζχεται ανεπιφφλακτα
το περιεχόμενό τουσ και δεν είναι δυνατόν ςτο μζλλον να επικαλεςτεί άγνοια
αυτϊν.
9. Το ςχζδιο τθσ προκιρυξθσ για όλεσ τισ κατθγορίεσ κζςεων εργαςίασ
αποςτζλλεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ ςτο Α.Σ.Ε.Ρ. Το
ςχζδιο προκιρυξθσ για τθν πλιρωςθ των κζςεων εργαςίασ προετοιμάηεται με
ευκφνθ του Τμιματοσ Διοικθτικϊν υπθρεςιϊν & Ανκρϊπινων Ρόρων και αφοφ
εγκρικεί από τον Γενικό Διευκυντι τθσ Εταιρείασ. Η προκιρυξθ, μεταξφ των
άλλων, περιλαμβάνει α) τον αρικμό ανά ειδικότθτα του προςωπικοφ που κα
προςλθφκεί, β) τθν πλιρθ περιγραφι των κζςεων και ςφντομθ περιγραφι των
κακθκόντων, γ) τα απαιτοφμενα ανά ειδικότθτα προςόντα (κφρια, πρόςκετα ι
επικουρικά), δ) τα κριτιρια πρόςλθψθσ, ε) τθν προκεςμία υποβολισ αιτιςεων
των υποψθφίων, ςτ) τον τρόπο υποβολισ και το αρμόδιο τμιμα τθσ εταιρείασ
ςτο οποίο υποβάλλονται, η) τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και τον χρόνο
υποβολισ τουσ, θ) το δικαίωμα ζνςταςθσ, τον τρόπο υποβολισ, τον χρόνο
άςκθςθσ και το όργανο εξζταςθ τθσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια. Η
προκιρυξθ αναρτάται ςτο κατάςτθμα τθσ εταιρείασ και ςτο κατάςτθμα του
διμου όπου αυτι εδρεφει. Ρερίλθψθ τθσ προκιρυξθσ δθμοςιεφεται
θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΟΚΑΑ Α.Ε. και τθν ιςτοςελίδα του
προγράμματοσ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ". Η ςυγκζντρωςθ των αιτιςεων των υποψθφίων
γίνεται με ευκφνθ τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν.
10. Τριμελισ επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Εταιρείασ
καταρτίηει πίνακα αποκλειομζνων για τυπικοφσ λόγουσ, κακϊσ και προςωρινό
πίνακα προςλθπτζων, οι οποίοι αναρτϊνται ςτο κατάςτθμα τθσ Εταιρείασ. Η
κατάρτιςθ των πινάκων αυτϊν μπορεί να ανατεκεί και ςε Εξωτερικό Σφμβουλο.
Κατά των πινάκων αυτϊν αςκείται ζνςταςθ μόνο για λόγουσ νομιμότθτασ εντόσ
δζκα (10) θμερϊν από τθν ανάρτθςι τουσ, θ οποία κατατίκεται αυτοπροςϊπωσ
ι αποςτζλλεται ταχυδρομικϊσ επί αποδείξει ςτθν εταιρεία. Η Επιτροπι
εξετάηει τισ ενςτάςεισ και καταρτίηει τον οριςτικό πίνακα προςλθπτζων, τον
οποίο αποςτζλλει ςτο Α.Σ.Ε.Ρ. εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κατάρτιςι του
για περαιτζρω ζλεγχο. Το Α.Σ.Ε.Ρ., αφοφ ελζγξει τθν νομιμότθτα του οριςτικοφ
πίνακα προςλθπτζων, κυρϊνει αυτόν και τον επιςτρζφει ςτθν εταιρεία.
11. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ δφναται, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 13 παρ. 6 του Ν. 3429/2005, να ςτελεχϊνει τισ κζςεισ διευκυντϊν
που προβλζπονται ςτο οργανόγραμμα τθσ, επιλζγοντασ κατά κφριο λόγο
εξειδικευμζνα διοικθτικά ςτελζχθ, είτε από το υφιςτάμενο προςωπικό τθσ, είτε
και εκτόσ αυτοφ, εφόςον δεν υφίςτανται εξειδικευμζνα ςτελζχθ ςτο
προςωπικό που να μποροφν να αξιοποιθκοφν, με ςφναψθ ςφμβαςθσ
οριςμζνου χρόνου μζχρι τριετοφσ διάρκειασ. Η επιλογι γίνεται είτε μετά από
προκιρυξθ των οικείων κζςεων ι κατόπιν ανάκεςθσ τθσ επιλογισ και
αξιολόγθςθσ ςτελεχϊν από αναγνωριςμζνθ εταιρεία εφρεςθσ εργαςίασ, που
εγκρίνεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Στθν προκιρυξθ περιλαμβάνονται τα
κριτιρια που πρζπει να πλθροί ο υποψιφιοσ και τα οποία πρζπει να είναι
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τουλάχιςτον τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 6 του παρόντοσ Κανονιςμοφ, θ
διαδικαςία και τα όργανα αξιολόγθςθσ (ςυνζντευξθ και επιλογι από τθν
Επιτροπι τθσ παραγράφου 10) και κάκε ςχετικι λεπτομζρεια. Η ςχετικι
προκιρυξθ πρζπει να δθμοςιεφεται ςε δφο (2) τουλάχιςτον θμεριςιεσ ι
εβδομαδιαίεσ εφθμερίδεσ με πανελλινια κυκλοφορία. Η υπογραφείςα
ςφμβαςθ, θ οποία καταρτίηεται υποχρεωτικά εγγράφωσ και υπογράφεται από
τον Εργαηόμενο και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο για λογαριαςμό τθσ Εταιρείασ,
δφναται να ανανεωκεί με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από
ειςιγθςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου. Η ςχετικι ειςιγθςθ του Διευκφνοντοσ
Συμβοφλου κα πρζπει να υποβλθκεί προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο τζςςερισ (4)
μινεσ προσ τθσ λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ. Η ανανζωςθ ι οι ανανεϊςεισ τθσ κθτείασ
των Διευκυντϊν, ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να κεωρθκεί ότι μετατρζπουν
τθ ςχζςθ τουσ από οριςμζνου ςε αορίςτου χρόνου.
Άρθρο 8 - ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ/ΤΝΑΦΗ ΘΕΜΑΣΑ
1.Το προςωπικό τθσ Εταιρείασ κατατάςςεται ςε τζςςερισ μιςκολογικζσ
βακμίδεσ:
1θ: Γενικόσ Διευκυντισ
2θ: Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ
3θ: Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ
4θ: Διοικθτικό (Υποςτθρικτικό) και Τεχνικό Ρροςωπικό
5θ: Βοθκθτικό Ρροςωπικό
Η κάκε βακμίδα κυμαίνεται μεταξφ κατϊτερου και ανϊτερου ορίου αμοιβϊν,
που κακορίηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου 4024/2011, όπωσ κάκε
φορά ιςχφει, και με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από
ειςιγθςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου.
2. Κάκε υπάλλθλοσ που προςλαμβάνεται ςτθν Εταιρεία κατατάςςεται ςε
μιςκολογικι βακμίδα και λαμβάνει μιςκό που κακορίηεται με απόφαςθ του
Δ.Σ. τθσ Εταιρείασ, ανάλογα με τα προςόντα του, τισ ευκφνεσ, τα κακικοντα και
τισ ειδικότερεσ απαιτιςεισ κάκε κζςθσ εργαςίασ, φςτερα από ειςιγθςθ του
Γενικοφ Διευκυντι τθσ Εταιρείασ. Η χοριγθςθ ανϊτερθσ μιςκολογικισ
βακμίδασ ι θ αφξθςθ των αποδοχϊν εντόσ του εφρουσ τθσ ίδιασ μιςκολογικισ
βακμίδασ, γίνεται με απόφαςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, κατόπιν
ειςιγθςθσ του Γενικοφ Διευκυντι, με βάςθ τθν αξιολόγθςθ των υπαλλιλων ι
και τθν παροχι κινιτρων απόδοςθσ.
3. Ειδικά, όςον αφορά ςτουσ αποςπϊμενουσ ςτθν Εταιρεία υπαλλιλουσ του
Δθμοςίου ι του ευρφτερου Δθμοςίου τομζα, το Δ.Σ. τθσ Εταιρείασ με
αιτιολογθμζνθ απόφαςι του τουσ κατατάςςει ςτα μιςκολογικά κλιμάκια τθσ
προθγοφμενθσ παραγράφου. Πταν υπάρχει διαφορά μεταξφ των αποδοχϊν τθσ
κζςθσ από τθν οποία αποςπάςτθκαν και των αποδοχϊν που προβλζπονται ςτο
μιςκολογικό κλιμάκιο που κατατάχκθκαν, αυτι μπορεί να καλυφκεί από τθν
Εταιρεία με απόφαςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου.
4. Για τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των υπαλλιλων:
(α) Η Εταιρεία μπορεί να κεςπίηει ςυγκεκριμζνα κίνθτρα είτε χρθματικά είτε
άλλθσ μορφισ ι και τα δφο, ςε ςυνάρτθςθ με τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων
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ςτόχων, εφόςον αυτό επιτρζπεται από τθν κάκε φορά ιςχφουςα για τισ
δθμόςιεσ επιχειριςεισ μιςκολογικι πολιτικι. Τα χρθματικά κίνθτρα
χορθγοφνται ςτο προςωπικό τθσ Εταιρείασ είτε ωσ εφάπαξ αμοιβι ςτο τζλοσ
κάκε ζτουσ είτε με τριμθνιαίεσ καταβολζσ. Το είδοσ των κινιτρων, το φψοσ των
χρθματικϊν κινιτρων και ο τρόποσ κατανομισ τουσ κακορίηονται με αποφάςεισ
του Δ.Σ. φςτερα από ειςιγθςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου. Κριτιριο για τθν
κατανομι των κινιτρων αποτελεί θ απόδοςθ κάκε υπαλλιλου ςε ςυγκεκριμζνθ
χρονικι περίοδο, όπωσ αυτι προκφπτει από το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ
προςωπικοφ ςε ςυνδυαςμό με το βακμό επίτευξθσ των ςτόχων που είχαν
τεκεί.
(β) Τεχνολογικζσ διευκολφνςεισ για τθ διαμόρφωςθ ευνοϊκότερου
περιβάλλοντοσ εργαςίασ
5. Με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Εταιρείασ κακορίηονται οι αποηθμιϊςεισ που
καταβάλλονται ςτο προςωπικό για εκτόσ ζδρασ εργαςία και για τθν κάλυψθ
των δαπανϊν ςτισ οποίεσ αυτό υποβάλλεται, εντόσ των ορίων τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ.
Άρθρο 9 - ΠΡΟΑΓΩΓΕ – ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ - ΜΕΣΑΘΕΕΙ – ΑΠΟΠΑΕΙ
1. Οι προαγωγζσ υπαλλιλων τθσ Εταιρείασ, αφοροφν αποκλειςτικά και μόνον
ςτθν ανάκεςθ κακθκόντων Γενικοφ Διευκυντι, Διευκυντι ι Ρροϊςταμζνου
Τμιματοσ.
2. Ρροαγωγι ςε ανϊτερθ κατθγορία επιτρζπεται μετά τθ λιψθ του τυπικοφ
προςόντοσ και τθν υποβολι του ςτθν Υπθρεςία με απόφαςθ του Διευκφνοντοσ
Συμβοφλου. Οι απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ των κζςεων ευκφνθσ ορίηονται ςτο
άρκρο 6 του παρόντοσ Κανονιςμοφ.
3. Τοποκετιςεισ, μετακινιςεισ και ανακλιςεισ ςτισ κζςεισ των οργανικϊν
μονάδων και τισ διοικθτικζσ κζςεισ ευκφνθσ, γίνονται με αποφάςεισ του
Γενικοφ Διευκυντι τθσ Εταιρείασ, κατόπιν ςχετικισ εγκρίςεωσ του
Διευκφνοντοσ Συμβοφλου.
4. Κφριο κριτιριο για τθν ανάκεςθ κακθκόντων ςε οποιαδιποτε κζςθ ευκφνθσ
αποτελοφν οι ικανότθτεσ/δυνατότθτεσ που διαπιςτϊνονται από τθ διαδικαςία
αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ του κάκε υπαλλιλου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο
κάκε υποψιφιοσ διακζτει και τθν ειδικότερθ κατάρτιςθ ι εμπειρία που
προβλζπονται από τισ προδιαγραφζσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ.
5. Ειδικά, οι κζςεισ των γραμματζων των δφο Γενικϊν Διευκυντϊν καλφπτονται
με απόφαςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του
Γενικοφ Διευκυντι που επικυμεί τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ.
6. Για τθν τοποκζτθςθ των Ρροϊςταμζνων τθσ Διεφκυνςθσ και των Τμθμάτων
τθσ Εταιρείασ, ακολουκείται θ εξισ διαδικαςία:
Δθμοςιοποίθςθ των υφιςτάμενων κενϊν κζςεων ευκφνθσ, αίτθςθ των
ενδιαφερομζνων και επιλογι των κατάλλθλων κατόπιν ςυνεντεφξεωσ και
εξζταςθ του φακζλου τουσ από τον Γενικό Διευκυντι τθσ Εταιρείασ, ο οποίοσ
διαβιβάηει τουσ ςχετικοφσ φακζλουσ ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο για τθν
τελικι επιλογι. Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ δφναται να επιλζξει κατά τθν κρίςθ
του τον καταλλθλότερο για τθν κάλυψθ εκάςτθσ κζςεωσ. Ωσ χρόνοσ παραμονισ
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των επιλεγζντων ςτισ ανωτζρω κζςεισ ορίηεται θ τριετία. Μετά τθν πάροδο του
χρονικοφ αυτοφ διαςτιματοσ επαναλαμβάνεται θ αυτι διαδικαςία.
7.Η ανάκλθςθ των τοποκετιςεων αυτϊν, πραγματοποιείται με απόφαςθ του
Γενικοφ Διευκυντι τθσ Εταιρείασ, κατόπιν εγκρίςεωσ του Διευκφνοντοσ
Συμβοφλου.
8. Η τοποκζτθςθ ςε κζςθ ανϊτερθ από τθν κατεχόμενθ γίνεται με τριετι
κθτεία και οριςτικοποιείται εφόςον αςκοφνται επιτυχϊσ τα ανατεκζντα
κακικοντα που αφοροφν ςτθ κζςθ αυτι κατά τθ διάρκεια ζξι (6) μθνϊν
δοκιμαςτικισ κθτείασ. Η ωσ άνω τοποκζτθςθ δφναται να ανακλθκεί
οποτεδιποτε εντόσ τθσ περιόδου δοκιμαςίασ με απόφαςθ του Γενικοφ
Διευκυντι τθσ Εταιρείασ, κατόπιν εγκρίςεωσ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου,
που κοινοποιείται προςωπικά ςτον εργαηόμενο. Η ανάκλθςθ γίνεται ςτισ
περιπτϊςεισ που ο τοποκετθκείσ ελζγχεται για διάπραξθ πεικαρχικϊν
παραπτωμάτων ι αποδειχκεί ανεπαρκισ για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ
κζςθσ.
9. Η χοριγθςθ από τθν Εταιρεία ςε εργαηόμενο οποιουδιποτε τίτλου και/ι
δικαιϊματοσ εκπροςϊπθςθσ και/ι υπογραφισ γίνεται πάντοτε αποκλειςτικά
και μόνο για τθν εξυπθρζτθςθ των επιχειρθματικϊν – λειτουργικϊν αναγκϊν
τθσ Εταιρείασ, δεν ςυνδζεται με οριςμζνθ κζςθ ι βακμίδα, οφτε με
οποιαδιποτε ςυγκεκριμζνα κακικοντα, δεν ςυνεπάγεται τθν απόκτθςθ
οποιουδιποτε δικαιϊματοσ από τον εργαηόμενο, ανεξάρτθτα από το διάςτθμα
κατά το οποίο διιρκεςε θ χοριγθςθ και μποροφν να ανακλθκοφν οποτεδιποτε
δυνάμει ςχετικισ αποφάςεωσ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, θ οποία
υλοποιείται με μζριμνα του Γενικοφ Διευκυντι τθσ Εταιρείασ. Τα ανωτζρω
ιςχφουν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, χωρίσ ανάγκθ ρθτισ επανάλθψθσ τθσ άνω
επιφφλαξθσ ςε κάκε ιδιαίτερθ περίπτωςθ χοριγθςθσ.
10. Μετακίνθςθ υπαλλιλου με ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου, από
Διεφκυνςθ ι Τμιμα τθσ Εταιρείασ ςε άλλθ Διεφκυνςθ ι Τμιμα και αντίςτροφα,
επιτρζπεται να ενεργθκεί με απόφαςθ του Γενικοφ Διευκυντι, κατόπιν
εγκρίςεωσ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, για τθν εξυπθρζτθςθ υπθρεςιακϊν
αναγκϊν.
11. Τοποκετιςεισ και μετακινιςεισ προςωπικοφ εντόσ τθσ Διεφκυνςθσ γίνονται
από τον αρμόδιο Διευκυντι, κατόπιν εγκρίςεωσ του Γενικοφ Διευκυντι τθσ
Εταιρείασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι διαςφαλίηεται πρωτίςτωσ θ εφρυκμθ
λειτουργία τθσ διεφκυνςθσ. Τζτοιου είδουσ μεταβολι είναι υποχρεωτικι εάν
υποδεικνφεται από τον Διευκφνοντα Σφμβουλο.
12. Μετάκεςθ υπαλλιλου με ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου ςε άλλθ
υπθρεςιακι μονάδα τθσ Εταιρείασ εκτόσ τθσ περιφζρειασ ςτθν οποία παρζχει
τισ υπθρεςίεσ του ο υπάλλθλοσ, επιτρζπεται να ενεργθκεί: α) με απόφαςθ του
Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, ςε περίπτωςθ που ςυντρζχουν λόγοι εξαιρετικισ
ανάγκθσ και β) με αμοιβαία αίτθςθ των ενδιαφερομζνων, θ οποία τελεί υπό
τθν ζγκριςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, θ δε αποδοχι τθσ ανικει ςτθ
διακριτικι του ευχζρεια. Σε περίπτωςθ μετάκεςθσ, θ Εταιρεία δικαιοφται να
καλφπτει το κόςτοσ μεταφοράσ τθσ οικοςυςκευισ του μετατικζμενου και τθσ
οικογενείασ του, κακϊσ και να του παρζχει άδεια για τακτοποίθςθ
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εκκρεμοτιτων κλπ, μζςα ςτα πλαίςια τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ πολιτικισ τθσ για
το ηιτθμα αυτό.
13. Η απόςπαςθ προςωπικοφ τθσ ΟΚΑΑ Α.Ε., από και προσ οργανικζσ μονάδεσ
και επιχειριςεισ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, γίνεται ςφμφωνα με τισ κάκε
φορά ιςχφουςεσ διατάξεισ.
14. Η διαδικαςία και οι όροι απόςπαςθσ, μετάκεςθσ και μιςκοδοςίασ
προςωπικοφ εναρμονίηονται με τθν κάκε φορά ιςχφουςα νομοκεςία.
Άρθρο 10 - ΜΕΣΑΚΛΗΣΟΙ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ
1. Ρζραν των ςτελεχϊν που καταλαμβάνουν τισ κζςεισ εργαςίασ των
προθγουμζνων παραγράφων, με απόφαςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου,
μποροφν να προςλαμβάνονται μζχρι τρεισ (3) μετακλθτοί υπάλλθλοι με
ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου, "για τις ανάγκες λειτουργίας του
γραφείου του Διευθφνοντος Συμβοφλου" *ΦΕΚ Αϋ93/29.04.2002, Ρ.Δ. 111, Ρ.Δ.
406/98 (ΦΕΚ 286/Α'/98+.
2. Οι υπάλλθλοι αυτοί δεν υπόκεινται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ
ωσ προσ τα προςόντα και αμείβονται με βάςθ τθν εργατικι νομοκεςία, τισ
τυχόν ιςχφουςεσ ΣΣΕ ι Δ.Α. και τισ αποφάςεισ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου.
3. Η ςφμβαςθ εργαςίασ των υπαλλιλων αυτϊν μπορεί να καταγγζλλεται
ελεφκερα οποτεδιποτε και, ςε κάκε περίπτωςθ, λφεται αυτοδίκαια με τθν
αποχϊρθςθ από τθν Εταιρεία του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου που υποςτθρίηουν.
4. Με απόφαςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, μποροφν να ηθτοφνται
πρόςκετα ι ειδικά προςόντα των μετακλθτϊν υπαλλιλων.
Άρθρο 11 – ΜΕΣΑΒΟΛΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
1.- Το προςωπικό οφείλει να δθλϊνει εντόσ τριάντα (30) θμερϊν κάκε
μεταβολι των προχποκζςεων πρόςλθψισ του (μεταβολι ποινικοφ μθτρϊου,
τυχόν ποινικζσ διϊξεισ, απϊλεια επαγγελματικισ άδειασ κλπ), κακϊσ και κάκε
μεταβολι τθσ προςωπικισ ι οικογενειακισ του κατάςταςθσ (γάμοσ, διαηφγιο,
γζννθςθ τζκνων, γάμοσ τζκνων, ςπουδζσ τζκνων μετά τθν ενθλικίωςθ,
απόκτθςθ πτυχίου κλπ), προςκομίηοντασ εγκαίρωσ και τα αντίςτοιχα επίςθμα
ζγγραφα από τα οποία πιςτοποιείται θ μεταβολι. Επίςθσ, πρζπει να αναφζρει
ζγκαιρα κάκε μεταβολι τθσ ςτρατολογικισ τουσ κατάςταςθσ.
2.- Οποιαδιποτε μιςκολογικι αξίωςθ του μιςκωτοφ που ςτθρίηεται ςε
μεταβολι των ανωτζρω ςτοιχείων, γεννάται από τθν θμζρα που κατζκεςε τα
αντίςτοιχα δικαιολογθτικά. Η κατάκεςθ πιςτοποιείται από βεβαίωςθ /
ςφραγίδα του πρωτοκόλλου του Οργανιςμοφ που φζρει τθν θμερομθνία
καταχϊριςθσ του δικαιολογθτικοφ ςτον φάκελο του εργαηομζνου.
Άρθρο 12 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
1. Αξιολόγθςθ λαμβάνει χϊρα ιδίωσ:
(α) ςτο πζρασ τθσ δοκιμισ για κάκε εργαηόμενο υπό δοκιμι.
(β) τουλάχιςτον μία φορά ανά θμερολογιακό ζτοσ για κάκε εργαηόμενο.
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(γ) ςε οποιοδιποτε άλλο πρόςκετο χρονικό ςθμείο κρίνει θ Διοίκθςθ ότι
απαιτείται.
2. Το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ του προςωπικοφ περιλαμβάνει ωσ κριτιρια:

Τθ γνϊςθ του αντικειμζνου

Τθν επαγγελματικι ευςυνειδθςία και δραςτθριότθτα ςτθν Εταιρεία.

Τθν παραγωγικότθτα.

Τισ διοικθτικζσ ικανότθτεσ και τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν.

Τθν ικανότθτα για ςυνεργαςία και για ομαδικι εργαςία.

Τθν ςυμπεριφορά.
3. Η αξιολόγθςθ βάςθ των κριτθρίων αυτϊν κα γίνεται με τθν ςυμπλιρωςθ
ετιςιου ατομικοφ δελτίου αξιολόγθςθσ.
4. Τα ατομικά δελτία αξιολόγθςθσ των υπαλλιλων ςυντάςςονται κατά
περίπτωςθ από τον αρμόδιο Ρροϊςτάμενο Τμιματοσ, των δε Ρροϊςταμζνων
από τουσ Διευκυντζσ, ενϊ τα δελτία αξιολόγθςθσ των Διευκυντϊν
ςυντάςςονται από τον Γενικό Διευκυντι τθσ Εταιρείασ.
5. Στα ατομικά δελτία αξιολόγθςθσ, το προςωπικό χαρακτθρίηεται ωσ Άριςτο,
Λίαν Καλό, Καλό, Μζτριο και Ανερπαρκζσ. Η κατάταξθ αυτι του προςωπικοφ
γίνεται με βάςθ τθ βακμολογία του, θ οποία είναι ο μζςοσ όροσ των βακμϊν
των κρινόμενων ςθμείων. Θεωρϊντασ ςαν εκατό τοισ εκατό (100%) το ανϊτερο
όριο βακμολογίασ, θ κατάταξθ γίνεται όπωσ παρακάτω:
100% - 90% Άριςτοσ
89% - 70% Λίαν Καλόσ
69% - 60% Καλόσ
59% - 45% Μζτριοσ
Μζχρι 44% Ανεπαρκισ
6. Κάκε εργαηόμενοσ δικαιοφται να ενθμερϊνεται για τθν προςωπικι του
αξιολόγθςθ.
7. Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ, κακορίηονται
αναλυτικά θ διαδικαςία και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των υπαλλιλων, όπωσ και
ο τρόποσ τιρθςθσ του ατομικοφ μθτρϊου.
Άρθρο 13 – ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΙΑ
1. Η διάρκεια τθσ θμεριςιασ και εβδομαδιαίασ εργαςίασ των υπαλλιλων
κακορίηεται από το εκάςτοτε ιςχφον κεςμικό πλαίςιο και τισ εκάςτοτε
ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ
εργαςίασ.
Στον
χρόνο
εργαςίασ
δεν
ςυμπεριλαμβάνονται ο χρόνοσ μετάβαςθσ και επιςτροφισ από τον τόπο
εργαςίασ, ζςτω και με μεταφορικά μζςα τθσ Εταιρείασ. Δεν
ςυμπεριλαμβάνονται επίςθσ διακοπζσ, διαλείμματα κλπ, ο χρόνοσ
προετοιμαςίασ προσ ανάλθψθ αυτισ.
2. Το ωράριο λειτουργίασ τθσ εταιρείασ ορίηεται με απόφαςθ του Γενικοφ
Διευκυντι τθσ Εταιρείασ, κατόπιν εγκρίςεωσ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, για
όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ, όπωσ αναγράφονται ςτισ από τθν
Επικεϊρθςθ Εργαςίασ κεωρθμζνεσ καταςτάςεισ προςωπικοφ και ωρϊν
εργαςίασ.
3. Με απόφαςθ του Γενικοφ Διευκυντι, ορίηεται θ διαδικαςία ελζγχου και
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εφαρμογισ του ιςχφοντοσ ωραρίου, κακϊσ και οι όροι εφαρμογισ ελαςτικοφ ι
κυλιόμενου ωραρίου, με βάςθ τισ εκάςτοτε ανάγκεσ τθσ Εταιρείασ. Η απόφαςθ
του Γενικοφ Διευκυντι περί επιβολισ κυλιόμενου ωραρίου, είναι υποχρεωτικι
για τουσ εργαηόμενουσ και δεν ςυνιςτά βλαπτικι μεταβολι των όρων
εργαςίασ. Δεν υπάρχει περιοριςμόσ των χρονικϊν ορίων εργαςίασ ςτο
προςωπικό που κατζχει κζςεισ εποπτείασ ι διευκφνςεωσ ι εμπιςτευτικζσ.
4. Απαγορεφεται θ απαςχόλθςθ του προςωπικοφ κατά τισ ϊρεσ εργαςίασ του
ςε προςωπικζσ ι ξζνεσ προσ το ζργο του αςχολίεσ.
5. Εφόςον οι υπθρεςιακζσ ανάγκεσ επιβάλλουν παροχι υπθρεςιϊν και πζρα
από το ιςχφον ωράριο εργαςίασ ι ςε θμζρεσ αργίασ ι θμιαργίασ, το προςωπικό
υποχρεοφται να τισ παρζχει, δικαιοφμενο τθν προβλεπόμενθ από το νόμο
αποηθμίωςθ ι χρονικι ανάπαυςθ.
6. Οι Ρροϊςτάμενοι των Διευκφνςεων προγραμματίηουν τισ προβλεπόμενεσ
ανάγκεσ υπερωριακισ εργαςίασ ςε μθνιαία βάςθ και ηθτοφν ιεραρχικά τθν
ςχετικι ζγκριςθ του Γενικοφ Διευκυντι τθσ Εταιρείασ. Η υπερωριακι εργαςία
εκτελείται υπό τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ και
των οριηομζνων ςτο Ν. 4024/2011, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
7. Υπερωριακι εργαςία δεν επιτρζπεται να εκτελείται χωρίσ προθγοφμενθ
ζγκριςθ και εντολι του Γενικοφ Διευκυντι τθσ Εταιρείασ.
8. Τα διευκυντικά ςτελζχθ δεν αμείβονται υπερωριακά.
9. Από το εκάςτοτε κανονικό ωράριο εξαιροφνται όςοι για λόγουσ είτε
υπθρεςιακοφσ, είτε προςωπικοφσ, ζχουν λάβει ειδικι ζγκριςθ ι ζχουν
υποχρζωςθ διαφορετικοφ ωραρίου. Για τουσ γονείσ με ανιλικα τζκνα ιςχφουν
τα προβλεπόμενα από το νόμο.
10. Η Εταιρεία ζχει το δικαίωμα να ειςάγει ςφγχρονο ςφςτθμα ςιμανςθσ του
χρόνου προςζλευςθσ και αποχϊρθςθσ από τον τόπο εργαςίασ. Η εν λόγω
ςιμανςθ είναι δυνατό να γίνεται είτε με αποτφπωςθ τθσ ϊρασ πάνω ςε ςχετικι
καρτζλα από ειδικό για τον ςκοπό αυτό ωρολόγιο, είτε με μαγνθτικι κάρτα,
είτε ψθφιακά από ειδικό για τον ςκοπό αυτό εξοπλιςμό, είτε με υπογραφι
ςχετικισ καταςτάςεωσ,, ςτθν οποία αναγράφεται θ ϊρα προςζλευςθσ ι
αποχϊρθςθσ, τθρουμζνων των διατάξεων του νόμου περί προςωπικϊν
δεδομζνων.
11. Κανζνασ μιςκωτόσ δεν επιτρζπεται να ειςζλκει και να εξζλκει από τον χϊρο
εργαςίασ του, χωρίσ προθγουμζνωσ να ζχει προβεί ςτθν ςιμανςθ τθσ κάρτασ
του. Η παράλειψθ τθσ ωσ άνω ςιμανςθσ, όπωσ αυτι προςδιορίηεται από τθν
Εταιρεία, ςυνιςτά παράβαςθ, θ οποία ςυνεπάγεται ποινι, δυνάμενθ να
ςτεριςει ςτον εργαηόμενο τον θμεριςιο μιςκό του και αν γίνει κακ’ υποτροπι
κεωρείται πλθμμελισ εκτζλεςθ των κακθκόντων του με όλεσ τισ ςυνζπειεσ που
ςυνεπάγεται θ τελευταία.
Άρθρο 14 – ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΙΑ
1. Ωσ τόποσ εργαςίασ κεωροφνται οι απανταχοφ εγκαταςτάςεισ τθσ, όπωσ είναι
θ ζδρα τθσ εταιρείασ, τα γραφεία τθσ, τα υποκαταςτιματα, οι αποκικεσ κλπ,
χωρίσ αλλαγι των όρων τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ.
2. Η Εταιρεία μπορεί να τοποκετεί και να μετακινεί οριςτικά ι πρόςκαιρα
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εργαηόμενουσ από το τμιμα που απαςχολοφνται ςε άλλο τμιμα, κακϊσ και ςε
διαφορετικζσ εγκαταςτάςεισ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ, τθρουμζνων των
διατάξεων του άρκρου 7 του ν. 2112/1920.
Άρθρο 15 – ΗΜΕΡΕ ΑΝΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΓΙΑ
1. Ημζρεσ ανάπαυςθσ είναι οι Κυριακζσ και τα Σάββατα ι οι θμζρεσ τθσ
εβδομάδασ που τισ αντικακιςτοφν.
2. Ημζρεσ γενικισ αργίασ είναι:
(α) Η Ρρωτοχρονιά
(β) τα Θεοφάνεια
(γ) Η Κακαρά Δευτζρα
(δ) Η 25θ Μαρτίου
(ε) Η Μεγάλθ Ραραςκευι
(ςτ) Η Κυριακι του Ράςχα
(η) Το Μεγάλο Σάββατο
(θ) Η Δευτζρα του Ράςχα
(κ) Η Ρρωτομαγιά
(ι) Η εορτι του Αγίου Ρνεφματοσ
(ια) Η Κοίμθςθ τθσ Θεοτόκου (15 Αυγοφςτου)
(ιβ) Η 28θ Οκτωβρίου
(ιγ) Τα Χριςτοφγεννα
(ιδ) Η δεφτερθ θμζρα των Χριςτουγζννων
3. Ωσ θμζρα ανάπαυςθσ ορίηεται το διάςτθμα από 0.00 ζωσ 24.00. Η χοριγθςθ
ανάπαυςθσ δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν απαςχόλθςθ του
εργαηόμενου για λιγότερεσ από 40 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ.
4. Ρροςωπικό που απζχει από τθν εργαςία λόγω κζςθσ του ςε αργία,
προςωρινι παφςθσ, αςκζνειασ, τραυματιςμοφ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ
του και άδειασ κάκε είδουσ, πλθν τθσ κανονικισ, δεν δικαιοφται τισ αναπαφςεισ
και τισ αργίεσ που περιλαμβάνονται μζςα ςτο χρόνο τθσ απουςίασ του, κακϊσ
κεωροφνται ότι πραγματοποιικθκαν μζςα ςτο χρόνο τθσ απουςίασ του.
5. Σε περίπτωςθ αυκαίρετθσ απουςίασ για μία (1) τουλάχιςτον θμζρα, το
προςωπικό δεν δικαιοφται ιςάρικμεσ τθσ αυκαίρετθσ απουςίασ αναπαφςεισ.
6. Κατά τισ αναπαφςεισ το προςωπικό απαλλάςςεται από κάκε εργαςία.
7. Το προςωπικό, όταν καλείται, είναι υποχρεωμζνο να παρζχει τισ υπθρεςίεσ
του κατά τισ θμζρεσ ανάπαυςθσ, κακϊσ και κατά τισ θμζρεσ γενικισ αργίασ,
δικαιοφμενο των προςαυξιςεων και πρόςκετων παροχϊν που προβλζπονται
από τον εκάςτοτε ιςχφοντα εφαρμοςτζο νόμο για τθν ςυγκεκριμζνθ μορφι
εργαςίασ.
8. Κατά τισ αργίεσ τθσ Κακαράσ Δευτζρασ και τθσ Ρρωτομαγιάσ, ποςοςτό 10 %
του υπάρχοντοσ κατά τον παρόντα κανονιςμό προςωπικοφ (πζραν των
βαρδιϊν), δφναται να εργάηεται, μετά από απόφαςθ του Διευκφνοντοσ
Συμβοφλου, προκειμζνου να καλφπτονται ανάγκεσ τθσ εταιρείασ.
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Άρθρο 16 – ΑΔΕΙΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ - ΑΔΕΙΕ ΑΠΟΤΙΑ
Οι άδειεσ απουςίασ του προςωπικοφ χορθγοφνται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ και διακρίνονται ςε:
(α) Ετιςια κανονικι άδεια με αποδοχζσ
(β) Άδεια αςκενείασ με ι χωρίσ αποδοχζσ (αναρρωτικζσ άδειεσ)
(γ) Άδεια άνευ αποδοχϊν
(δ) Γονικζσ άδειεσ.
(ε) Άδεια λόγω κανάτου ςυγγενοφσ: δφο (2) θμζρεσ με αποδοχζσ
(ςτ) Άδεια γάμου: πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ με αποδοχζσ
(η) Άδεια γζννθςθσ παιδιοφ: δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ με αποδοχζσ για τον
πατζρα
(θ) Άδεια ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ: ζξι (6) εργάςιμεσ θμζρεσ ετθςίωσ
(κ) Άδεια αιμοδοςίασ: δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ με αποδοχζσ
(ι) Άδεια εκλογικι με αποδοχζσ: μία εργάςιμθ (1) θμζρα για αποςτάςεισ από
200 ζωσ 400 χιλιόμετρα, δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ για αποςτάςεισ από 401
χιλιόμετρα και πάνω και τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ για μετάβαςθ ςε νθςιά
χωρίσ οδικι πρόςβαςθ.
(ια) Άδεια εκπαιδευτικι
(ιβ) Άδεια τοκετοφ, λοχείασ και μθτρότθτασ
(ιγ) Άδεια ονομαςτικισ εορτισ
1. ΕΣΗΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
1. Η κανονικι άδεια είναι δικαίωμα του προςωπικοφ από το οποίο δεν χωρεί
παραίτθςθ. Αυτι χορθγείται μετά από εκτίμθςθ των υπθρεςιακϊν αναγκϊν και
εξαντλείται μζχρι 31 Δεκεμβρίου εκάςτου ζτουσ. Ο χρόνοσ χοριγθςθσ τθσ
κανονικισ άδειασ και θ διάρκειά τθσ κακορίηεται και προγραμματίηεται με
ευκφνθ των προϊςταμζνων τμθμάτων μζςα ςτα πλαίςια που επιβάλλει θ
εργατικι νομοκεςία, αφοφ λθφκοφν υπόψθ οι ανάγκεσ τθσ εταιρείασ και οι
επικυμίεσ ι ανάγκεσ των εργαηομζνων. Το ιμιςυ τθσ κανονικισ άδειασ κα
χορθγείται κατά τουσ μινεσ από Μάιο ζωσ Σεπτζμβριο.
2.Κάκε άδεια πρζπει να ηθτείται εγγράφωσ και να εγκρίνεται από τα αρμόδια
όργανα ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ και τισ διαδικαςίεσ τθσ Εταιρείασ.
3.Το προςωπικό που απουςιάηει ςε άδεια με αποδοχζσ λαμβάνει όλεσ τισ
αμοιβζσ που κα ελάμβανε εάν κατά το χρόνο τθσ αδείασ παρείχε τισ υπθρεςίεσ
του.
4.Το προςωπικό δεν δικαιοφται να εγκαταλείψει τθ κζςθ του πριν από τθ
γνωςτοποίθςθ τθσ αδείασ και πριν από τθν οριςμζνθ θμζρα ζναρξθσ αυτισ.
5. Το προςωπικό οφείλει αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ αδείασ του να επανζλκει
ςτθ κζςθ του. Για τισ θμζρεσ αδικαιολόγθτθσ υπζρβαςθσ τθσ αδείασ που
κακορίςτθκε, δεν οφείλονται ςε καμία περίπτωςθ ςτο προςωπικό αποδοχζσ,
άςχετα με τθν ενδεχόμενθ για το λόγο αυτό πεικαρχικι δίωξθ.
6. Ρροσ αποφυγι δυςλειτουργιϊν και με ςκοπό τον ζγκαιρο προγραμματιςμό
των λειτουργιϊν τθσ εταιρείασ κατά τισ περιόδουσ αδειϊν, θ Εταιρεία
διαμορφϊνει ςχζδιο αδειϊν το οποίο ζχει ωσ εξισ:
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(α) Πλεσ οι αιτιςεισ χοριγθςθσ καλοκαιρινϊν αδειϊν κα παραδίδονται ςτα
μζςα Μαϊου.
(β) Αιτιςεισ που αφοροφν χοριγθςθ λοιπϊν αδειϊν, κα παραδίδονται ςε
εφλογο χρονικό διάςτθμα πριν τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ αδείασ.
(γ) Οι αιτιςεισ χοριγθςθσ αδειϊν κα εγκρίνονται εφόςον ζχει ελεγχκεί ότι δεν
παρεμποδίηουν αρνθτικά τισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ.
7. Ο Ο.Κ.Α.Α. δφναται ςε ςυνεννόθςθ με τουσ εργαηόμενουσ να διακόπτει τθ
εργαςία ι τθν εργαςία τμιματόσ του προκειμζνου να χορθγθκεί ςτουσ
εργαηόμενουσ θ κανονικι άδεια. Ο προγραμματιςμόσ τθσ τυχόν διακοπισ κα
γίνεται το αργότερο μζχρι το τζλοσ Μαρτίου κάκε ζτουσ. Για εκείνουσ από τουσ
εργαηόμενουσ οι οποίοι δεν δικαιοφνται άδεια ι δικαιοφνται λιγότερεσ θμζρεσ,
ο Οργανιςμόσ χορθγεί άδεια χωρίσ αποδοχζσ εκτόσ εάν δφναται να τουσ
απαςχολιςει ςε ςυναφείσ εργαςίεσ τθσ ειδικότθτάσ τουσ.
2. ΑΝΑΡΡΩΣΙΚΕ ΑΔΕΙΕ
1. Το προςωπικό το οποίο λόγω αςκενείασ που πιςτοποιείται από αρμόδια
κατά νόμο όργανα αδυνατεί να εκτελζςει τθν υπθρεςία του, δικαιοφται
αναρρωτικι άδεια με αποδοχζσ, υπό τισ εξισ διακρίςεισ:
i) Μζχρι δζκα πζντε θμζρεσ ετθςίωσ με γνωμάτευςθ του κεράποντοσ ιατροφ
του Ι.Κ.Α. , υπό τισ εξισ διακρίςεισ:
 Με γνωμάτευςθ του κεράποντοσ ιατροφ ΙΚΑ ζωσ τρεισ (3) θμζρεσ κάκε
φορά και όχι περιςςότερεσ από δεκαπζντε (15) ετθςίωσ.
 Με γνωμάτευςθ του Διευκυντι κλινικισ Δθμοςίου Νοςοκομείου ι
Διευκυντι ι Επόπτθ του ΙΚΑ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ κάκε φορά και όχι
περιςςότερεσ από δζκα πζντε (15) ετθςίωσ.
ii) Το ςφνολο των ανωτζρω υπό τα ςτοιχ. (α) βραχυχρόνιων αναρρωτικϊν
αδειϊν που χορθγοφνται χωρίσ γνωμάτευςθ Υγειονομικισ Επιτροπισ δεν
μπορεί να υπερβαίνει ακροιςτικά τισ δζκα πζντε (15) θμζρεσ/ ετθςίωσ, εκτόσ
αν άλλωσ ορίηεται.
iii) Για χρονικό διάςτθμα πζραν των ωσ άνω δζκα πζντε (15) ςυνολικά θμερϊν,
ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, απαιτείται απόφαςθ τθσ αρμόδιασ Υγειονομικισ
Επιτροπισ (Ι.Κ.Α. ι Δθμοςίου) μετά από ςχετικι παραπομπι του υπαλλιλου
για εξζταςθ, από τθ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υποκζςεων, με
εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ που θ άδεια χορθγείται βάςει κοινισ γνωμάτευςθσ
του Διευκυντι κλινικισ Δθμοςίου Νοςοκομείου και ενόσ γιατροφ του ιδίου
νοςοκομείου.
iv) Στα όρια αυτά, δεν περιλαμβάνονται οι αναρρωτικζσ άδειεσ που ζχουν
χορθγθκεί λόγω εργατικοφ ατυχιματοσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ.
2. Η αναρρωτικι άδεια χορθγείται με απόφαςθ του Διευκυντι Διοικθτικϊν
Υπθρεςιϊν ι του εξουςιοδοτθμζνου υπ’ αυτοφ οργάνου. Οι αποδοχζσ των
τελοφντων ςε αναρρωτικι άδεια υπαλλιλων καταβάλλονται ςτο ακζραιο, υπό
τθν προχπόκεςθ καταβολισ ςτο Τμιμα Λογιςτθρίου του Οργανιςμοφ του
ποςοφ τθσ επιδότθςθσ που τυχόν ειςπράττουν από τον Αςφαλιςτικό τουσ
φορζα, για τθν αντίςτοιχθ χρονικι περίοδο τθσ αςκζνειασ, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι θ διάρκεια τθσ αναρρωτικισ αδείασ δεν κα υπερβεί τα
τικζμενα από τισ οικείεσ διατάξεισ όρια βραχείασ αςκζνειασ.
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3. Ανεξαρτιτωσ διάρκειασ ο απουςιάηων από τθν εργαςία του οφείλει να
ειδοποιεί το ςυντομότερο δυνατό και, αν είναι εφικτό πριν από τθν ζναρξθ του
ωραρίου εργαςίασ του, δια του τθλεφϊνου ι δι’ άλλου μζςου τον Ρροϊςτάμενο
τθσ Διεφκυνςθσ ι του Τμιματοσ που υπάγεται. Κατά τθν επιςτροφι του
οφείλει ο εργαηόμενοσ να προςκομίηει ςτθν Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν
το ςχετικό ζγκυρο πιςτοποιθτικό που κα αποδεικνφει τθν αιτία τθσ απουςίασ
του. Ριςτοποιθτικά ιδιωτϊν γιατρϊν δεν λαμβάνονται υπόψθ. Στθν περίπτωςθ
που δεν ενθμερωκεί θ Εταιρεία για τθν αςκζνεια του εργαηόμενου και ο
τελευταίοσ δεν προςκομίςει δικαιολογθτικά που να πιςτοποιοφν τθν αςκζνεια
κατά τθν πρϊτθ θμζρα επιςτροφισ του από τθν αςκζνεια, θ απουςία
κεωρείται αυκαίρετθ και αδικαιολόγθτθ και κα αφαιροφνται οι αποδοχζσ των
θμερϊν απουςία
3. ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΤ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
α. Στο προςωπικό μπορεί να χορθγθκεί άδεια χωρίσ αποδοχζσ, αν ςυνθγοροφν
γι’ αυτό ςπουδαίοι λόγοι, οι οποίοι εκτιμϊνται από τα αρμόδια για τθ
χοριγθςι τουσ όργανα.
β. Οι άδειεσ αυτζσ χαρακτθρίηονται ωσ άδειεσ για ιδιωτικοφσ λόγουσ χωρίσ
αποδοχζσ, θ διάρκειά τουσ αναφζρεται ςε ςυνεχι χρόνο και χορθγοφνται
από το Γενικό Διευκυντι όταν θ διάρκεια τουσ είναι μζχρι ζνα μινα και από
τον Διευκφνοντα Σφμβουλο όταν θ διάρκειά τουσ είναι μεγαλφτερθ του μινα
και μζχρι ζνα ζτοσ κατ’ ανϊτατο όριο.
γ. Η χοριγθςθ αδείασ άνευ αποδοχϊν, χορθγείται μετά από αίτθςθ του
εργαηόμενου, θ οποία κα πρζπει να ζχει υποβλθκεί ςτθν υπθρεςία
τουλάχιςτον 15 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ και ςτθν οποία αναφζρονται οι
λόγοι χοριγθςισ τθσ, κακϊσ και το χρονικό διάςτθμα που επικυμεί ο
εργαηόμενοσ να απουςιάςει. Η αποδοχι ι μθ τθσ αιτιςεωσ εναπόκειται ςτθν
πλιρθ διακριτικι ευχζρεια του Γενικοφ Διευκυντι, ο οποίοσ κα πρζπει να
λάβει υπόψθ του τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ και τουσ λόγουσ που επικαλείται
ο εργαηόμενοσ για να καταλιξει ςτθν κρίςθ του.
γ. Νζα άδεια για ιδιωτικοφσ λόγουσ χωρίσ αποδοχζσ δεν μπορεί να χορθγθκεί,
πριν περάςει από τθ χοριγθςθ τθσ προθγοφμενθσ άδειασ τουλάχιςτον
διετία. Για τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ αυτισ, ωσ προθγοφμενθ άδεια
κεωρείται θ ςυνεχισ άδεια χωρίσ διακοπζσ, που χορθγικθκε με μία ι
περιςςότερεσ αποφάςεισ.
4. ΓΟΝΙΚΕ ΑΔΕΙΕ
(α) Άδεια λόγω αςθζνειασ μελών οικογζνειασ: Στο προςωπικό χορθγείται
άδεια χωρίσ αποδοχζσ μζχρι 6 εργάςιμεσ θμζρεσ για κάκε θμερολογιακό ζτοσ,
ςε περίπτωςθ αςκζνειασ εξαρτωμζνων μελϊν. Η άδεια αυτι είναι δυνατόν να
χορθγείται εφάπαξ ι τμθματικά και αυξάνεται ςε 8 εργάςιμεσ θμζρεσ αν ο
δικαιοφχοσ εργαηόμενοσ ζχει δφο παιδιά και ςε 14 εργάςιμεσ θμζρεσ εάν ζχει
τρία παιδιά και πάνω.
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(β) Γονική άδεια ανατροφήσ: Στο προςωπικό χορθγείται γονικι άδεια
ανατροφισ των παιδιϊν ζωσ και 3 ½ ετϊν, χωρίσ αποδοχζσ,, ςτο χρονικό
διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν λιξθ τθσ άδειασ μθτρότθτασ μζχρι το παιδί
να ςυμπλθρϊςει τθν θλικία των 3 ½ ετϊν. Τθν εν λόγω άδεια δικαιοφνται και
όςοι εκ των εργαηομζνων ζχουν υιοκετιςει παιδί. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ
περιςςότερων παιδιϊν, το δικαίωμα των γονζων είναι αυτοτελζσ για το κακζνα
από αυτά, εφόςον από τθ λιξθ τθσ άδειασ που δόκθκε για το προθγοφμενο
παιδί μεςολάβθςε ζνασ χρόνοσ πραγματικισ υπθρεςίασ ςτθν Εταιρεία.
(γ) Άδεια ςχολική: Για κάκε παιδί θλικίασ μζχρι 16 ετϊν που είναι μακθτισ (τρια), οι εργαηόμενοι δικαιοφνται άδεια τεςςάρων (4) εργαςίμων θμερϊν για
κάκε θμερολογιακό ζτοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςχολικισ επίδοςθσ του
παιδιοφ. Η άδεια αυτι είναι με αποδοχζσ και χορθγείται πάντοτε τμθματικά για
οριςμζνεσ ϊρεσ και μζχρι μία (1) εργάςιμθ θμζρα τθ φορά.
(δ) Πρόςθετη άδεια χήρων και αγάμων γονζων: Στουσ εργαηόμενουσ (-εσ) που
τελοφν ςε χθρεία κακϊσ και ςτουσ άγαμουσ γονείσ, οι οποίοι ζχουν τθν
επιμζλεια του παιδιοφ, χορθγείται πρόςκετθ άδεια με αποδοχζσ ζξι (6)
εργαςίμων θμερϊν, λόγω των αυξθμζνων αναγκϊν φροντίδασ των παιδιϊν
θλικίασ ζωσ 12 ετϊν.
5. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ –ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΑΔΕΙΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
α. Ο Ο.Κ.Α.Α. εφαρμόηει ςφςτθμα διάγνωςθσ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν , ςε
ςυνδυαςμό με τα ςυςτιματα επιλογισ προςλιψεων και αξιολόγθςθσ
προςωπικοφ, με ςτόχο τόςο τθ ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τουσ
επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ και ςτρατθγικζσ , όςο και τθν αποτελεςματικι
ςυνεχι ανάπτυξθ των εργαηομζνων.
β. Το Τμιμα Διοικθτικοφ και Ανκρωπίνων Ρόρων, κατόπιν ςυνεργαςίασ με τουσ
προϊςταμζνουσ όλων των Υπθρεςιακϊν μονάδων και τθσ Διοίκθςθσ,
καταρτίηει και προγραμματίηει ςε ετιςια βάςθ ειδικά προγράμματα
εκπαίδευςθσ/επιμόρφωςθσ για τισ διάφορεσ κατθγορίεσ του προςωπικοφ,
ςφμφωνα με τισ διαγνωςκείςεσ ανάγκεσ. Τα ςυγκεκριμζνα προγράμματα
εγκρίνονται από τον Γενικό Διευκυντι τθσ Εταιρείασ και τίκενται ςε άμεςθ
υλοποίθςθ από το Τμιμα Διοικθτικοφ και Ανκρωπίνων Ρόρων.
γ. Η παρακολοφκθςθ των ωσ άνω προγραμμάτων είναι υποχρεωτικι για τουσ
υπαλλιλουσ και πραγματοποιοφνται με τθν ευκφνθ του Τμιματοσ
Διοικθτικοφ και Ανκρωπίνων Ρόρων.
δ. Στουσ υπαλλιλουσ που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ εκτόσ
του κανονικοφ ωραρίου εργαςίασ τουσ, καταβάλλεται ειδικι αποηθμίωςθ, θ
οποία κακορίηεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του
Οργανιςμοφ.
Επίςθσ ςτουσ υπαλλιλουσ που παρακολουκοφν προγράμματα εκπαίδευςθσ
εκτόσ τθσ ζδρασ τθσ Εταιρείασ καταβάλλονται οδοιπορικά ζξοδα κακϊσ και
ζξοδα διανυκτζρευςθσ και κάκε άλλθ αποηθμίωςθ που προβλζπεται για τισ
μετακινιςεισ εκτόσ ζδρασ για τουσ υπαλλιλουσ του Δθμοςίου και Ν.Ρ.Δ.Δ.
ε. Για τθ ςυμμετοχι του ςε προγράμματα μετεκπαίδευςθσ και προγράμματα ι
κφκλουσ μεταπτυχιακισ εκπαίδευςθσ ο υπάλλθλοσ δικαιοφται να ηθτιςει
[37]

άδεια Υπθρεςιακισ Εκπαίδευςθσ. Άδεια δεν χορθγείται εάν ο υπάλλθλοσ
ζχει υπερβεί κατά το χρόνο, για τον οποίο ηθτείται θ άδεια, το 50ο ζτοσ τθσ
θλικίασ του ι δεν ζχει ςυμπλθρϊςει τρία (3) χρόνια πραγματικισ
υπθρεςίασ. Ρροκειμζνου για ςυμμετοχι ςε προγράμματα μετεκπαίδευςθσ,
με διάρκεια μικρότερθ του ζτουσ, άδεια δεν χορθγείται εάν ο υπάλλθλοσ
ζχει ςυμπλθρϊςει το 55ο ζτοσ τθσ θλικίασ του.
ςτ. Η άδεια τθσ υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ χορθγείται μετά από απόφαςθ του
Γενικοφ Διευκυντι τθσ Εταιρείασ, φςτερα από αίτθςθ του υπαλλιλου και
μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του Τμιματοσ Διοικθτικοφ και Ανκρωπίνων
πόρων. Για τθ χοριγθςθ τθσ αδείασ ςυνεκτιμάται θ ςυνάφεια τθσ
μετεκπαίδευςθσ ι τθσ μεταπτυχιακισ εκπαίδευςθσ με το αντικείμενο τθσ
υπθρεςίασ του, κακϊσ και θ υπθρεςιακι επίδοςθ, οι γνϊςεισ και θ θλικία
του υπαλλιλου. Ειδικά, προκειμζνου περί εκπαιδευτικισ άδειασ ςτο
εξωτερικό, απαιτείται πολφ καλι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ ςτθν οποία
πρόκειται να μεταβεί ο υπάλλθλοσ.
η. Η παραπάνω άδεια χορθγείται υποχρεωτικά εάν ο υπάλλθλοσ ζχει λάβει
υποτροφία από το Κδρυμα Κρατικϊν Υποτροφιϊν (Ι.Κ.Υ.).
θ. Η άρνθςθ τθσ χοριγθςθσ τθσ αδείασ πρζπει να αιτιολογείται ειδικϊσ.
κ. Η άδεια υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ δεν μπορεί να υπερβεί τθ διετία.
ι. Ο υπάλλθλοσ ςτον οποίο χορθγείται άδεια υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ,
λαμβάνει κατά τθ διάρκεια τθσ αδείασ τισ βαςικζσ αποδοχζσ του, ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτον ν. 4024/2011.
κ. Μετά το τζλοσ τθσ άδειασ εκπαίδευςθσ ο υπάλλθλοσ υποχρεοφται να
υπθρετιςει ςτον Ο.Κ.Α.Α. για χρονικό διάςτθμα ίςο με το τριπλάςιο του
χρόνου τθσ άδειασ. Το διάςτθμα αυτό δεν μπορεί να είναι λιγότερο από τρία
(3) ζτθ οφτε περιςςότερο από δζκα (10) ζτθ. Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ τθσ
υποχρζωςισ του αυτισ, ο υπάλλθλοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει ςτο
διπλάςιο τισ αποδοχζσ που ζλαβε κατά το χρόνο τθσ άδειασ, ο οποίοσ δεν
υπολογίηεται ςτθν περίπτωςθ αυτι ωσ χρόνοσ πραγματικισ υπθρεςίασ για
κάκε δικαίωμα.
Άρθρο 17 – ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
17.1 Επιμζλεια και υποχρεώςεισ
Κάκε μζλοσ του προςωπικοφ τθσ εταιρείασ ζχει τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ:

Να τθρεί τον Κανονιςμό και τουσ κάκε φφςεωσ κανονιςμοφσ, των οποίων
άγνοια δεν μπορεί να επικαλείται, κακϊσ και τισ οδθγίεσ, εγκυκλίουσ και
εντολζσ τθσ Διοίκθςθσ.

Να εκτελεί με επιμζλεια τθν εργαςία που του ανατίκεται και να προάγει
και να προαςπίηει τα ςυμφζροντα τθσ Εταιρείασ, υπθρετϊντασ
ευςυνείδθτα αυτά.

Να προςζρχεται εμπρόκεςμα ςτον τόπο εργαςίασ για τθν ζγκαιρθ ζναρξθ
τθσ εργαςίασ και να τθρεί πιςτά το ωράριο εργαςίασ τθσ ΟΚΑΑ Α.Ε., και τισ
υποδείξεισ και οδθγίεσ των Ρροϊςτάμενων του, μζςα ςτα πλαίςια των
κακθκόντων του.
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Να μθν απομακρφνεται κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ του χωρίσ άδεια
του αρμοδίου Ρροϊςταμζνου.
Να ςυμπεριφζρεται ευγενικά και πρόκυμα προσ εξυπθρζτθςθ των
ςυναλλαςςομζνων με τθν Εταιρεία και να επιδεικνφει πνεφμα
ςυνεργαςίασ με τουσ ςυναδζλφουσ του.
Να ενθμερϊνει τουσ προϊςταμζνουσ τουσ για εξαιρετικά ςυμβάντα, κετικά
ι αρνθτικά, κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του.
Να αναφζρει άμεςα, κατ' αρχιν εγγράφωσ, ςτθν Υπθρεςία κάκε γεγονόσ
που υπζπεςε ςτθν αντίλθψι του και το οποίο προξζνθςε ι κα μποροφςε
να προξενιςει ηθμιά ςτθν ΟΚΑΑ Α.Ε., ςτο προςωπικό του ι ςε τρίτουσ με
αφορμι τισ εταιρικζσ δραςτθριότθτεσ.
Να απζχει από δραςτθριότθτεσ που το ειςάγουν ςε αντίκετθ
ςυμφερόντων με τισ υποχρεϊςεισ του ωσ μζλουσ του προςωπικοφ τθσ
ΟΚΑΑ Α.Ε.
Να μθν αποδζχεται άμεςα ι ζμμεςα δϊρα, εξυπθρετιςεισ ι άλλεσ
παροχζσ από τρίτα πρόςωπα ι επιχειριςεισ που ςυνεργάηονται ι
ςυναλλάςςονται με τθν ΟΚΑΑ Α.Ε. ι επιδιϊκουν να ςυνεργαςκοφν ι να
ςυναλλαχκοφν με αυτόν.
Να αναφζρει ςτθν Εταιρεία εγγράφωσ, αμζςωσ μόλισ περιζλκει ςε γνϊςθ
του, ότι εκκρεμεί εναντίον του ποινικι δίκθ ι ότι του επιβλικθκε ποινι.
Να μθν απαςχολείται και να μθν απαςχολεί υφιςτάμενό του ςε εργαςίεσ
ξζνεσ προσ το ςκοπό τθσ Εταιρείασ.
Να μθν αςκεί κατ' επάγγελμα εμπορία.
Να μθ ςυμμετζχει, ζμμεςα ι άμεςα, ςε δθμοπραςία ι προμικεια τθσ
ΟΚΑΑ Α.Ε.
Απαγορεφεται ο διοριςμόσ με οιαδιποτε ςχζςθ ςε δεφτερθ κζςθ ςτο
δθμόςιο τομζα, όπωσ αυτόσ οριοκετείται από το άρκρο 51 του ν.
1892/1990, όπωσ αυτόσ κάκε φορά ιςχφει.
Κατά παρζκκλιςθ, επιτρζπεται θ άςκθςθ ιδιωτικοφ ζργου με αμοιβι
κακϊσ και θ ςυμμετοχι ςε Διοικθτικά Συμβοφλια Α.Ε. ι Νομικϊν
Ρροςϊπων ι Ε.Ρ.Ε. που ελζγχονται από το Δθμόςιο, εφόςον δεν
απαγορεφεται από τθν κάκε φορά ιςχφουςα νομοκεςία και με ειδικι
άδεια του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, μετά από αιτιολογθμζνθ γνϊμθ του
Γενικοφ Διευκυντι τθσ Εταιρείασ. Η άδεια αυτι που δίδεται με τθν
προχπόκεςθ ότι το ζργο ι θ εργαςία ςυμβιβάηεται με τα κακικοντα τθσ
κζςθσ του υπαλλιλου ι δεν παρεμποδίηει τθν ομαλι εκτζλεςθ τθσ
υπθρεςίασ του, μπορεί να ανακλθκεί με τον ίδιο ωσ άνω τρόπο.
Να τθρεί απόλυτθ εχεμφκεια για τισ ςυναλλαγζσ και εργαςίεσ τθσ
Εταιρείασ, κακϊσ και για όλα τα μζτρα που λαμβάνει θ Εταιρεία ςτο
πλαίςιο τθσ επιχειρθματικισ τθσ δράςθσ, ςυςτιματα ι μεκόδουσ που
χρθςιμοποιεί και γενικά κζματα οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ, για τθ
διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων τθσ ιδίασ, τθσ περιουςίασ τθσ ι γενικότερα
των υποκζςεων που τθσ ζχουν εμπιςτευκεί. Ακόμθ να τθρεί εχεμφκεια ςε
κάκε περίπτωςθ που αυτό επιβάλλεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, τθν
κοινι πείρα και λογικι για γεγονότα ι πλθροφορίεσ των οποίων
λαμβάνουν γνϊςθ κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ ι με τθν
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ευκαιρία αυτϊν. Η υποχρζωςθ εχεμφκειασ δεν ιςχφει ζναντι α) τθσ
εποπτεφουςασ αρχισ, β) των δικαςτικϊν αρχϊν, γ) ανεξάρτθτων αρχϊν, δ)
ελεγκτικϊν οργάνων του Δθμοςίου
17.2 Χρήςη και Διαφφλαξη Περιουςιακών τοιχείων τησ Εταιρείασ
1. Κάκε εργαηόμενοσ οφείλει να ςυντελεί ςτθν τιρθςθ τθσ τάξθσ και
αςφάλειασ, να αποφεφγει και να προλαμβάνει οτιδιποτε μπορεί να βλάψει τα
ςυμφζροντα τθσ επιχείρθςθσ και να προξενιςει βλάβεσ ςε πρόςωπα ι ηθμιζσ
ςτα περιουςιακά τθσ ςτοιχεία.
2. Οι εργαηόμενοι οφείλουν να κεωροφν εμπιςτευτικά και αποκλειςτικι
ιδιοκτθςία τθσ εταιρείασ όλα τα ζγγραφα και ςτοιχεία που περιζρχονται ςε
αυτοφσ και να τα διαφυλάςςουν με επιμζλεια και αςφάλεια.
3. Οι εργαηόμενοι οφείλουν να χρθςιμοποιοφν τουσ θλεκτρονικοφσ
υπολογιςτζσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ. Ο
εξοπλιςμόσ χρθςιμοποιείται από τον κάκε εργαηόμενο προςωπικά. Κατά τθν
παραλαβι του εξοπλιςμοφ ο εργαηόμενοσ υπογράφει ζντυπο παραλαβισ
θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, ςτο οποίο καταγράφονται αναλυτικά τα τεχνικά
χαρακτθριςτικά του κακϊσ και το λογιςμικό που είναι προεγκατεςτθμζνο ς’
αυτόν από το αρμόδιο τμιμα τθσ εταιρείασ. Με τθν υπογραφι του εντφπου ο
παραλιπτθσ δεςμεφεται :
 να λαμβάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ προφυλάξεισ για τθν προςταςία του
εξοπλιςμοφ από ηθμιά ι απϊλεια
 να μθν επεμβαίνει ςτο hardware και το software του μθχανιματοσ
 να μθν αλλοιϊνει τισ παραμζτρουσ των εγκαταςτθμζνων ςυςτθμάτων
 να τθρεί τουσ κανόνεσ λειτουργίασ και αςφάλειασ των ςυςτθμάτων
4. Δεν είναι επιτρεπτζσ για κανζνα λόγο οι ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ :
 χριςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) ζξω από τα ςυγκεκριμζνα
όρια που ζχουν τεκεί από τθν εταιρεία
 άςκοπθ χριςθ του διαδικτφου (internet) για λόγουσ που δε ςχετίηονται
με τθν εταιρεία
5. Οι εργαηόμενοι οφείλουν να μθν χρθςιμοποιοφν τα υπθρεςιακά τθλζφωνα
άςκοπα για ιδιωτικοφσ λόγουσ. Επίςθσ οφείλουν να κάνουν χρθςτι και
λελογιςμζνθ χριςθ όλων των υποδομϊν και υλικϊν που διατίκενται από τθν
εταιρεία (φωτοαντιγραφικά, fax, γραφικι φλθ, αναλϊςιμα Η/Υ κλπ) και να μθν
προβαίνουν ςε άςκοπεσ ςπατάλεσ.
6. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ εταιρείασ, εφόςον ςυντρζξουν επαρκείσ λόγοι,
ζχει τθ δυνατότθτα ελζγχου και επιβολισ περιοριςμϊν ςτθ χριςθ των
υποδομϊν και υλικϊν τθσ εταιρείασ.
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Άρθρο 18 – ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ – ΚΑΣΑΛΟΓΙΜΟΙ
1. Υπάλλθλοσ τθσ ΟΚΑΑ Α.Ε. ευκφνεται ζναντι τθσ Εταιρείασ για κάκε κετικι ι
αποκετικι ηθμιά που προξζνθςε ςτθν Εταιρεία από δόλο ι αμζλεια κατά τθν
εκτζλεςθ των κακθκόντων του, κακϊσ και για τισ αποηθμιϊςεισ τισ οποίεσ
κατζβαλε θ Εταιρεία ςε τρίτουσ για παράνομεσ πράξεισ ι παραλείψεισ, που
ζγιναν επίςθσ από δόλο ι αμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του. Εάν
περιςςότεροι υπάλλθλοι προξζνθςαν από κοινοφ ηθμία ςτον Οργανιςμό,
ιςχφουν οι διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα.
2. Υλικζσ ηθμιζσ που προκαλοφνται ςε βάροσ τθσ Εταιρείασ από υπαίτια πράξθ
ι παράλειψθ του προςωπικοφ, των οποίων το ποςό δεν είναι ανϊτερο των
δίμθνων αποδοχϊν του υπαιτίου, είναι δυνατόν να καταλογίηονται ςε αυτόν,
είτε ςτο ςφνολο, είτε ςε τμιμα τουσ, άςχετα με τθν κίνθςθ πεικαρχικισ ι
ποινικισ δίωξισ του.
3. Ο καταλογιςμόσ τθσ ηθμίασ και ο κακοριςμόσ του ποςοςτοφ αυτισ που
καταλογίηεται γίνονται με βάςθ το βακμό υπαιτιότθτασ του Εργαηόμενου και
των ςυνκθκϊν που μεςολάβθςαν.
4. Αρμοδιότθτα καταλογιςμοφ ζχει ο Γενικόσ Διευκυντισ για όλο το
προςωπικό, εφόςον ζχει λάβει τθν ζγκριςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου.
5. Αυτόσ ςτον οποίο καταλογίςτθκε θ ηθμία ζχει δικαίωμα, μζςα ςε προκεςμία
δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, να
ηθτιςει με γραπτι αίτθςι του τθν ανακεϊρθςι τθσ από τον Γενικό Διευκυντι,
προςκομίηοντασ και κάκε χριςιμο για τθν προκείμενθ περίπτωςθ ςτοιχείο. Η
απόφαςθ του Γενικοφ Διευκυντι επί τθσ αίτθςθσ ανακεϊρθςθσ πρζπει να
εκδοκεί το αργότερο εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ,
διαφορετικά κεωρείται ότι θ αίτθςθ ζγινε ςιωπθρά δεκτι.
6. Το ποςό που καταλογίςτθκε με τελεςίδικθ απόφαςθ παρακρατείται
τμθματικά ςε μθνιαίεσ δόςεισ, κακεμία από τισ οποίεσ δεν μπορεί να υπερβεί
το ζνα δζκατο (1/10) των μθνιαίων αποδοχϊν του Εργαηόμενου.
Άρθρο 19 – ΑΧΡΕΩΣΗΣΕ ΚΑΣΑΒΟΛΕ
1. Αποδοχζσ που καταβλικθκαν ςτο προςωπικό από τθν Εταιρεία για
οποιονδιποτε λόγο, χωρίσ να οφείλονται, παρακρατοφνται από τθ μιςκοδοςία
επόμενων μθνϊν.
2. Η παρακράτθςθ γίνεται ςε μθνιαίεσ δόςεισ, που θ κακεμία δεν μπορεί να
είναι μεγαλφτερθ από το 1/10 των αποδοχϊν του μινα.
3. Οι διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων εφαρμόηονται ανάλογα και ςε
οποιαδιποτε άλλθ αχρεϊςτθτθ καταβολι.
4. Σε περίπτωςθ που ο Εργαηόμενοσ ςυμμετείχε με πράξθ ι παράλειψθ του
ςτθν αχρεϊςτθτθ καταβολι, ςτον ίδιο, θ παρακράτθςθ γίνεται εφάπαξ και,
εφόςον δεν επαρκεί το ποςό, θ παρακράτθςθ γίνεται τουσ αμζςωσ επόμενουσ
μινεσ, ενϊ παράλλθλα ο Εργαηόμενοσ υπζχει και πεικαρχικζσ ευκφνεσ.
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Άρθρο 20 – ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ
Η λφςθ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ του προςωπικοφ που υπθρετεί με ςχζςθ
αορίςτου χρόνου επζρχεται ςτισ πιο κάτω περιπτϊςεισ:
(α) με καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ από μζρουσ του εργαηομζνου
(παραίτθςθ).
(β) με καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ από μζρουσ τθσ Εταιρείασ,
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα εργατικι νομοκεςία.
(γ) με παραίτθςθ του μιςκωτοφ λόγω ςυμπλιρωςθσ των προχποκζςεων
ςυνταξιοδότθςθσ λόγω γιρατοσ ι αναπθρίασ ςτθν αςφάλιςθ
οποιουδιποτε αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ.
(δ) με καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ από μζρουσ τθσ Εταιρείασ, λόγω
ςυμπλιρωςθσ των προχποκζςεων πλιρουσ ςυνταξιοδότθςθσ λόγω
γιρατοσ ςτθν αςφάλιςθ οποιουδιποτε αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ.
Άρθρο 21 - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
21. 1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΑ
(α) Ρεικαρχικό παράπτωμα αποτελεί κάκε παράβαςθ του υπθρεςιακοφ
κακικοντοσ, με πράξθ ι παράλειψθ, που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα (δόλο −
αμζλεια) του υπαλλιλου και που μπορεί να καταλογιςκεί. Το υπθρεςιακό
κακικον προςδιορίηεται τόςο από το περιεχόμενο των κανονιςμϊν, των
γενικϊν ι ειδικϊν οδθγιϊν που ιςχφουν, των εντολϊν, γραπτϊν ι προφορικϊν
που εκδίδονται ι δίδονται από ιεραρχικά υπερκείμενα όργανα, όςο και από τα
ςυγκεκριμζνα κακικοντα τθσ κζςθσ εργαςίασ που ο υπάλλθλοσ κατζχει ι τα
κακικοντα που του ζχουν ανατεκεί, κακϊσ και από τθν αποςτολι τθσ
Εταιρείασ, όπωσ αυτι κακορίηεται ςτον ιδρυτικό τθσ Εταιρείασ νόμο και το
καταςτατικό τθσ.
(β) Μεταξφ των πεικαρχικϊν αδικθμάτων ςυγκαταλζγονται ενδεικτικά τα
παρακάτω:









Η υπαίτια παραβίαςθ των υποχρεϊςεων που περιγράφονται ςτο
άρκρο 17 του παρόντοσ.
Κάκε αξιόποινθ ςυμπεριφορά που ςχετίηεται με τθν εκτζλεςθ τθσ
εργαςίασ.
Η αναξιοπρεπισ διαγωγι και κάκε πράξθ, που είναι αντίκετθ με τισ
αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν θκϊν και διαταράςςει τθν
εφρυκμθ λειτουργία των υπθρεςιϊν και γενικά τθσ Εταιρείασ.
Η πλθμμελισ εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ κζςθσ εργαςίασ και θ με
πρόκεςθ μειωμζνθ απόδοςθ ι αδικαιολόγθτθ αποχι από αυτά.
Εκτζλεςθ υπθρεςίασ για χρόνο λιγότερο από το κακοριςμζνο ωράριο,
ςαν ςυνζπεια ςυςτθματικισ αυκαίρετθσ ι αδικαιολόγθτθσ απουςίασ,
αργοπορίασ ι πρόωρθσ αναχϊρθςθσ χωρίσ ςχετικι άδεια.
Η απουςία με ψευδι επίκλθςθ αςκζνειασ αποτελεί ιδιαίτερα
επιβαρυντικι περίπτωςθ.
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 Η παράλειψθ άςκθςθσ υπθρεςιακοφ ελζγχου και επίβλεψθσ από
προϊςτάμενο ςε κζματα απόδοςθσ, κανονικισ προςζλευςθσ –
αποχϊρθςθσ κλπ.
 Η παρζλκυςθ εκτζλεςθσ ζργου και κάκε άρνθςθ εκτζλεςθσ ι υπαίτια
παραβίαςθ προκεςμίασ εκτζλεςθσ εντολισ ιεραρχικά προϊςταμζνου.
 Κάκε πράξθ ι παράλειψθ που μπορεί να επιφζρει ηθμιά, υλικι ι θκικι,
ςτθν ΟΚΑΑ Α.Ε.
 Κάκε αταςκαλία ςτθ διαχείριςθ.
 Η φκορά πραγμάτων που ανικουν ςτθν ΟΚΑΑ λόγω αςυνικουσ ι κακισ
χριςθσ, ι αμζλεια για τθ φφλαξθ ι ςυντιρθςθ αυτϊν, κακϊσ και θ
χρθςιμοποίθςθ αυτϊν για εξυπθρζτθςθ με εταιρικοφ ςκοποφ.
 Κάκε αναλθκισ βεβαίωςθ ι διλωςθ του προςωπικοφ προσ τθν
Υπθρεςία, ιδίωσ ςε ό,τι αφορά ςτθν φπαρξθ γενικϊν και ειδικϊν
προςόντων και των απαιτοφμενων ςτοιχείων για τθν κατάρτιςθ του
ατομικοφ υπθρεςιακοφ φακζλου.
 Ραράβαςθ των εγκυκλίων, οδθγιϊν και ειδικϊν κανονιςμϊν που
αφοροφν τθν αςφάλεια τθσ εργαςίασ, τθν αςφαλι λειτουργία τθσ
Αγοράσ, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν προςταςία τθσ
δθμόςιασ υγείασ.
 Κάκε αδικαιολόγθτθ άρνθςθ προςζλευςθσ για εξζταςθ ι κατάκεςθ
ενϊπιον οργάνου τθσ Εταιρείασ, που διενεργεί ζλεγχο, ζρευνα ι
διοικθτικι εξζταςθ.
 Η κατάχρθςθ τθσ υπαλλθλικισ ιδιότθτασ, ι πλθροφοριϊν τισ οποίεσ
κατζχει ο υπάλλθλοσ λόγω τθσ κζςθσ του, για εξυπθρζτθςθ ιδιωτικϊν
ςυμφερόντων αυτοφ ι τρίτων.
 Η αναλθκισ διλωςθ, ι βεβαίωςθ, ι απόκρυψθ ςτοιχείων
Ρροϊςταμζνου που αφορά υποκζςεισ τθσ Εταιρείασ ι τθν κατάςταςθ του
προςωπικοφ, τθ δαπάνθ μιςκοδοςίασ και τον κανονιςμό προςωπικοφ.
 Η μθ τιρθςθ των εντολϊν τθσ Διοίκθςθσ από τον Διευκυντι ι
Ρροϊςτάμενο Τομζα, ςχετικά με τθν ανάκεςθ ςυγκεκριμζνου ζργου ςτο
προςωπικό.
 Η μθ ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ ςε όλα τθσ τα
ςτάδια από τουσ υπαλλιλουσ που χειρίηονται πεικαρχικζσ υποκζςεισ
ςφμφωνα πάντα με τισ αρμοδιότθτζσ τουσ.
21. 2 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕ ΠΟΙΝΕ
1. Ρεικαρχικζσ ποινζσ είναι:

Η ζγγραφθ επίπλθξθ.

Το πρόςτιμο ενόσ τετάρτου (1/4) των θμεριςιων τακτικϊν αποδοχϊν,
επιβαλλόμενο για μία (1) ζωσ τριάντα (30) θμζρεσ.

Ρροςωρινι παφςθ από δζκα (10) θμζρεσ ζωσ τζςςερισ (4) μινεσ.
2. Η οριςτικι απόλυςθ δεν αποτελεί πεικαρχικι ποινι και είναι ανεξάρτθτθ
προσ τθν πεικαρχικι διαδικαςία (θ προςφυγι ςτθν οποία δεν αποτελεί
προαπαιτοφμενο ι προχπόκεςθ του κφρουσ τθσ απόλυςθσ), διότι με τθν
[43]

απόλυςθ απομακρφνεται ο Εργαηόμενοσ, θ εξακολοφκθςθ τθσ εργαςιακισ
ςχζςθσ του οποίου δεν μπορεί καλοπίςτωσ και ευλόγωσ να απαιτθκεί από το
μζςο καλόπιςτο εργοδότθ, ενϊ με τθν πεικαρχικι διαδικαςία επιδιϊκεται
ιδίωσ ο ςυνετιςμόσ του Εργαηόμενου, ακριβϊσ επειδι θ εξακολοφκθςθ τθσ
εργαςιακισ ςχζςθσ μπορεί καλοπίςτωσ και ευλόγωσ να απαιτθκεί από το μζςο
καλόπιςτο εργοδότθ.
21.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
1. Η πεικαρχικι ποινι είναι ανάλογθ του πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ και για
τον κακοριςμό τθσ πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι επιβαρυντικζσ ι
ελαφρυντικζσ περιςτάςεισ που ςυνοδεφουν το πεικαρχικό παράπτωμα.
2. Ελαφρυντικό ςτοιχείο κεωρείται θ ωσ τότε επιδειχκείςα καλι ςυμπεριφορά
του εργαηόμενου. Επιβαρυντικά ςτοιχεία κεωροφνται θ υποτροπι ι
προθγοφμενο πεικαρχικό παράπτωμα.
3. Για περιςςότερα του ενόσ πεικαρχικά παραπτϊματα εξεταηόμενα
ταυτόχρονα, επιβάλλεται μία πεικαρχικι ποινι κατά ςυγχϊνευςθ. Στθν
περίπτωςθ αυτι αρμόδιο πεικαρχικά όργανο είναι αυτό που δικαιοφται να
επιβάλλει τθ βαρφτερθ ποινι.
4. Σε περιπτϊςεισ υποτροπισ επιβάλλεται θ αμζςωσ επόμενθ ανϊτερθ ποινι
από εκείνθ που ζχει επιβλθκεί.
5. Γεγονότα των οποίων θ φπαρξθ διαπιςτϊκθκε με αμετάκλθτθ απόφαςθ
ποινικοφ δικαςτθρίου, λαμβάνονται εκ των υςτζρων υπόψθ ςτθν πεικαρχικι
διαδικαςία. Αν εκδοκεί ακωωτικι απόφαςθ για τθν ίδια κατθγορία για τθν
οποία επιβλικθκε πεικαρχικι ποινι, θ πεικαρχικι αυτι ποινι εξαλείφεται.
6. Τα πεικαρχικά παραπτϊματα παραγράφονται ςε δφο χρόνια από τθν θμζρα
που περιιλκε ςε γνϊςθ τθσ Εταιρείασ θ διάπραξι τουσ. Πταν το πεικαρχικό
παράπτωμα αποτελεί και ποινικό αδίκθμα δεν παραγράφεται αν δεν περάςει ο
χρόνοσ παραγραφισ του ποινικοφ αδικιματοσ ςφμφωνα με τον Ροινικό
Κϊδικα.
7. Τυχοφςα υπθρεςιακι μεταβολι του εργαηόμενου δεν αναιρεί τθν
πεικαρχικι δίωξθ για παράπτωμα που ζγινε πριν από αυτι.
8. Αυτόσ που για οποιονδιποτε λόγο αποχϊρθςε από τθν εργαςία, δεν
διϊκεται πεικαρχικά, θ πεικαρχικι όμωσ δίκθ που τυχόν είχε αρχίςει πριν από
τθν αποχϊρθςι του ςυνεχίηεται και μετά τθ λφςθ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ, με
εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ του κανάτου.
9. Σε περίπτωςθ που το πεικαρχικό παράπτωμα δεν εμπίπτει ςτθν πεικαρχικι
του δικαιοδοςία, θ υπόκεςθ παραπζμπεται ςτο αμζςωσ ανωτζρω ιεραρχικά
πεικαρχικό όργανο.
10. Η εκτζλεςθ των πεικαρχικϊν αποφάςεων γίνεται με ευκφνθ του Γενικοφ
Διευκυντι, ο οποίοσ διαβιβάηει οδθγίεσ ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ ι το Τμιμα.
11. Κανόνεσ και αρχζσ του ποινικοφ δικαίου και τθσ ποινικισ δικονομίασ
εφαρμόηονται αναλογικά και ςτισ πεικαρχικζσ υποκζςεισ τθσ Εταιρείασ, εφόςον
δεν αντίκεινται ςτισ ρυκμίςεισ του παρόντοσ και ςυνάδουν με τθ φφςθ και το
ςκοπό τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ.
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12. Οι πεικαρχικζσ ποινζσ ςυνεκτιμϊνται με τα λοιπά ςτοιχεία που απαιτοφνται
για τθν προαγωγι του εργαηόμενου.
13. Οι πεικαρχικζσ ποινζσ πρζπει να επιβάλλονται με τρόπο που να μθν
διαφαίνεται εμπάκεια ςτο πρόςωπο του εργαηόμενου.
14. Ραραπτϊματα τα οποία δεν προβλζπονται ρθτϊσ από τον παρόντα
Κανονιςμό κατατάςςονται ςτο πλζον ςυγγενζσ ι ανάλογο ι παρεμφερζσ προσ
τα ανωτζρω παραπτϊματα.
21.4 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΙ – ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ
1. Ρεικαρχικϊσ Ρροϊςτάμενοι είναι:
Α) Ο Γενικόσ Διευκυντισ για όλο το προςωπικό τθσ Εταιρείασ
Β) Οι Διευκυντζσ ςτο προςωπικό που υπάγεται ςε αυτοφσ.
2. Οι Ρεικαρχικϊσ Ρροϊςτάμενοι δικαιοφνται να επιβάλλουν τθν ποινι τθσ
επίπλθξθσ, θ δε αρμοδιότθτά τουσ είναι αμεταβίβαςτθ.
4. Οι Ρεικαρχικϊσ Ρροϊςτάμενοι αςκοφν πεικαρχικι δίωξθ και δικάηουν
αυτεπάγγελτα.
5. Αρμόδιοσ Ρεικαρχικϊσ Ρροϊςτάμενοσ είναι αυτόσ ςτον οποίο υπαγόταν ο
Εργαηόμενοσ κατά το χρόνο τζλεςθσ του αδικιματοσ.
6. Η ζκδοςθ οριςτικισ απόφαςθσ από τον Ρεικαρχικϊσ Ρροϊςτάμενο αποκλείει
τθν επανεξζταςθ τθσ ίδιασ υπόκεςθσ από άλλο Ρεικαρχικϊσ Ρροϊςτάμενο,
ζςτω και ανϊτερο από αυτόν που δίκαςε.
21.5 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΤΜΒΟΤΛΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ
1. Τα Ρεικαρχικά Συμβοφλια είναι:
(α) το Ρρωτοβάκμιο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο.
(β) το Δευτεροβάκμιο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο.
2. Το Ρρωτοβάκμιο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο δικαιοφται να επιβάλει
οποιαδιποτε ποινι, με ςεβαςμό του Κανονιςμοφ και τθσ αρχισ τθσ
αναλογικότθτασ.
3. Τα Ρεικαρχικά Συμβοφλια λειτουργοφν ςτθν ζδρα τθσ εταιρείασ και είναι
αρμόδια για τθν εκδίκαςθ αδικθμάτων εκτόσ αρμοδιότθτασ των Ρεικαρχικϊσ
Ρροϊςταμζνων.
4. Το Δευτεροβάκμιο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο είναι αρμόδιο για τθν εξζταςθ
κάκε αίτθςθσ ανακεϊρθςθσ κατά απόφαςθσ Ρρωτοβάκμιου Ρεικαρχικοφ
Συμβουλίου και Ρεικαρχικϊσ Ρροϊςταμζνου.
21.6 ΤΝΘΕΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ
1.- Κάκε Ρεικαρχικό Συμβοφλιο είναι πενταμελζσ και ςυγκροτείται με απόφαςθ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
2. Το Ρρωτοβάκμιο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο αποτελείται από τζςςερισ (4)
εργαηόμενουσ καταλθκτικισ βακμίδασ, οι οποίοι υποδεικνφονται από τθ
Διοίκθςθ και ζναν (1) εργαηόμενο, που υποδεικνφεται από τθν πλζον
αντιπροςωπευτικι οικεία ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ. Αν δεν υπάρχουν
τζςςερισ (4) εργαηόμενοι, απαςχολοφμενοι ςτισ καταλθκτικζσ βακμίδεσ
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κλάδων, τα υπάρχοντα κενά ςυμπλθρϊνονται με απαςχολοφμενουσ τθσ
αμζςωσ κατϊτερθσ βακμίδασ. Αν θ αρμόδια ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ δεν
υποδείξει το κατά τα ανωτζρω μζλοσ Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου, κεωρείται ότι
ζχει υποδείξει το Γενικό τθσ Γραμματζα.
3. Το Δευτεροβάκμιο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο αποτελείται:
(α) Από τον Γενικό Διευκυντι τθσ Εταιρείασ ωσ Ρρόεδρο. Τον Γενικό Διευκυντι,
κωλυόμενο ι απόντα, αναπλθρϊνει ο Αναπλθρωτισ του, ο οποίοσ ορίηεται με
απόφαςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου.
(β) Από τον Νομικό Σφμβουλο τθσ Εταιρείασ. Τον Νομικό Σφμβουλο, κωλυόμενο
ι απόντα, αναπλθρϊνει ο Αναπλθρωτισ του, ενϊ εάν δεν ζχει οριςτεί τζτοιοσ,
τον αναπλθρϊνει ο ζχων τα περιςςότερα ζτθ δικθγορίασ, δικθγόροσ τθσ
Εταιρείασ.
(γ) Από δφο (2) Εργαηόμενουσ καταλθκτικισ βακμίδασ, οι οποίοι
υποδεικνφονται από τθ Διοίκθςθ. Αν δεν υπάρχουν, τα υπάρχοντα κενά
ςυμπλθρϊνονται με απαςχολοφμενουσ τθσ αμζςωσ κατϊτερθσ βακμίδασ.
(δ) Από ζναν (1) Εργαηόμενο που υποδεικνφει θ πλζον αντιπροςωπευτικι
ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ. Αν δεν υποδείξει κανζνα, κεωρείται ότι ζχει
υποδείξει τον Ρρόεδρό τθσ.
4. Τα υποδεικνυόμενα από τθ Διοίκθςθ μζλθ και ιςάρικμα αναπλθρωματικά,
ορίηονται με επιςτολι τθσ προσ τθν αρμόδια ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ. Τα
υποδεικνυόμενα από τθν αρμόδια ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ μζλθ και
ιςάρικμα αναπλθρωματικά, ορίηονται με επιςτολι τθσ προσ τον Διευκφνοντα
Σφμβουλο. Αμφότερεσ οι επιςτολζσ πρζπει να ζχουν παραλθφκεί πριν από τισ
20/12 εκάςτου ζτουσ.
5. Οι Ειςθγθτζσ και οι Γραμματείσ των Ρεικαρχικϊν Συμβουλίων και οι
αναπλθρωτζσ τουσ ορίηονται από τον Διευκφνοντα Σφμβουλο.
6. Η κθτεία των μελϊν των Συμβουλίων είναι ετιςια από 1/1 μζχρι 31/12 κάκε
ζτουσ, πλθν όςων ςυμμετζχουν λόγω κζςεωσ, των Ειςθγθτϊν και των
Γραμματζων. Κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ δεν επιτρζπεται αντικατάςταςθ των
μελϊν των Συμβουλίων χωρίσ ςοβαρι υπθρεςιακι αιτία, αυτισ ελευκζρωσ
εκτιμϊμενθσ από το όργανο που είναι αρμόδιο για τθ ςυγκρότθςι τουσ.
7. Τα μζλθ των Συμβουλίων δεν δικαιοφνται αμοιβισ ι αποηθμίωςθσ για τθ
ςυμμετοχι τουσ ςε αυτά και τισ ςυνεδριάςεισ τουσ.
21.7

ΔΙΑΠΙΣΩΗ ΣΕΛΕΗ ΑΔΙΚΗΜΑΣΟ

1.- Ο Ρροϊςτάμενοσ, ςε γνϊςθ του οποίου περιιλκαν με οιονδιποτε τρόπο
ςοβαρζσ υπόνοιεσ περί τζλεςθσ πεικαρχικοφ αδικιματοσ, οφείλει να προβεί
αμζςωσ ςε προκαταρκτικι άτυπθ ςυλλογι πλθροφοριϊν και ςτοιχείων για το
αδίκθμα και τισ ςυνκικεσ τζλεςισ του.
2. Αν ο διενεργιςασ τθν προκαταρκτικι εξζταςθ δεν ζχει πεικαρχικι
δικαιοδοςία, υποβάλλει ιεραρχικά ςτον Ρροϊςτάμενό του, που ζχει πεικαρχικι
δικαιοδοςία, το φάκελο που ςχθματίςκθκε. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, τον κρατεί
ο ίδιοσ.
3. Ο κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο Ρροϊςτάμενοσ που ζχει πεικαρχικι
δικαιοδοςία, αν κρίνει ότι δεν υφίςταται περίπτωςθ πεικαρχικισ δίωξθσ,
τερματίηει τθν υπόκεςθ, με ζκκεςι του που υποβάλλεται με το φάκελο ςτον
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Γενικό Διευκυντι τθσ Εταιρείασ, ο οποίοσ είναι αρμόδιοσ είτε να τερματίςει
οριςτικά τθν υπόκεςθ, είτε να διατάξει νζα εξζταςθ. Αν αντικζτωσ, κρίνει ότι
προκφπτει πεικαρχικι ευκφνθ, καλεί τον υπαίτιο ςε απολογία και επιβάλλει
τθν πρζπουςα ποινι, εντόσ εάν κρίνει ότι για το αδίκθμα πρζπει να επιβλθκεί
ποινι μεγαλφτερθ από τθ δικαιοδοςία του, οπότε παραπζμπει τθν υπόκεςθ
ςτο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο.
21.8 ΑΠΟΛΟΓΙΑ
1. Οι αποφάςεισ των πεικαρχικϊν οργάνων εκδίδονται μετά από κλιςθ του
υπαιτίου ςε απολογία. Η μθ υποβολι απολογίασ, εφόςον θ ςχετικι κλιςθ ζχει
επιδοκεί αποδεδειγμζνα, δεν εμποδίηει τθν ζκδοςθ απόφαςθσ. Η εκπρόκεςμθ
απολογία μπορεί να λθφκεί υπόψθ, εφόςον περιζλκει ςτο αρμόδιο πεικαρχικό
όργανο πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ.
2. Η εξζταςθ του διωκόμενου ςτο ςτάδιο τθσ προκαταρκτικισ ζρευνασ δεν
αναπλθρϊνει τθν κλιςθ ςε απολογία.
3. Η κλιςθ ςε απολογία πρζπει να κακορίηει το αποδιδόμενο πεικαρχικό
παράπτωμα ςε χρονικι, τοπικι και ιςτορικι ςυνάφεια και να ορίηει προκεςμία
για απολογία, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δφο (2) θμερϊν. Η
προκεςμία για απολογία μπορεί να παρατακεί μία μόνο φορά και μζχρι το
διπλάςιο τθσ αρχικισ προκεςμίασ, μετά από αιτιολογθμζνθ ζγγραφθ αίτθςθ
του εγκαλοφμενου.
4. Η απολογία του διωκόμενου υποβάλλεται εγγράφωσ και θ υποβολι τθσ
αποτελεί υπθρεςιακό κακικον. Η απολογία κατατίκεται με απόδειξθ ςτο
όργανο το οποίο καλεί ςε απολογία.
5. Με τθν απολογία του ο εργαηόμενοσ ζχει δικαίωμα να ηθτιςει εφλογθ
προκεςμία για να υποβάλλει ζγγραφα ςτοιχεία. Η παροχι τθσ προκεςμίασ και
θ διάρκειά τθσ εναπόκειται ςτθν κρίςθ του οργάνου που τον καλεί ςε
απολογία.
21.9 ΤΓΚΛΙΗ – ΤΝΕΔΡΙΑΕΙ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ – ΑΠΑΡΣΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Για τθν παραπομπι υπόκεςθσ ςτο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο αποφαςίηει ο
Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Εταιρείασ, θ δε απόφαςθ ανακοινϊνεται εγγράφωσ
ςτον διωκόμενο.
2. Κάκε Συμβοφλιο ςυνζρχεται ςε ςυνεδρίαςθ μετά από προθγοφμενθ ζγγραφθ
πρόςκλθςθ του Ρροζδρου του, ςτθν οποία αναγράφονται τα κζματα, θ θμζρα,
θ ϊρα και ο τόποσ τθσ ςυνεδρίαςθσ, ο οποίοσ πρζπει να είναι κάποιο γραφείο
ςτθν ζδρα τθσ Εταιρείασ. Η πρόςκλθςθ κοινοποιείται ςτα μζλθ και ςτον
παραπεμπόμενο τουλάχιςτον προ 48 ωρϊν.
3. Κάκε Συμβοφλιο βρίςκεται ςε απαρτία, αν παρίςτανται τουλάχιςτον τρία (3)
από τα μζλθ του, μεταξφ των οποίων και το υποδειχκζν από τθ ςυνδικαλιςτικι
οργάνωςθ. Αν δεν επιτευχκεί απαρτία, θ ςυνεδρίαςθ επαναλαμβάνεται είκοςι
τζςςερισ (24) ϊρεσ αργότερα, ςτο ίδιο μζροσ, χωρίσ νζα πρόςκλθςθ, και
απαρτία υφίςταται εφόςον παρίςτανται τρία (3) οιαδιποτε μζλθ.
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4. Ο παραπεμπόμενοσ οφείλει να παρευρίςκεται ςτον τόπο τθσ ςυνεδρίαςθσ
του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου κατά τθν θμζρα που ςυηθτείται θ υπόκεςι του,
δικαιοφται δε να παραςτεί μετά Δικθγόρου. Αναβολι ςτο πρόςωπο του
παραπεμπόμενου, για δικαιολογθμζνθ αιτία, μπορεί να δοκεί μία μόνο φορά,
θ δε μετ’ αναβολισ ςυνεδρίαςθ ορίηεται μζςα ςε δεκαπζντε (15)
θμερολογιακζσ θμζρεσ.
5. Κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ πεικαρχικισ υπόκεςθσ ενϊπιον Συμβουλίου,
αναγιγνϊςκονται όλα τα ζγγραφα που περιζχονται ςτο ςχετικό πεικαρχικό
φάκελο (παραπεμπτικι πρόταςθ, απολογία του διωκόμενου, κατακζςεισ κλπ),
κακϊσ και κάκε άλλο ζγγραφο που ειςφζρει ο παραπεμπόμενοσ ι ζχει
περιζλκει ςε γνϊςθ του Συμβουλίου με οιονδιποτε τρόπο.
6. Το Συμβοφλιο εξετάηει τον παραπεμπόμενο, εφόςον είναι παρϊν. Εξετάηει
και κάκε μάρτυρα που προτείνει ο παραπεμπόμενοσ, αλλά όχι περιςςότερουσ
από δφο (2).
7. Κάκε Ρεικαρχικό Συμβοφλιο ερευνά τθν υπόκεςθ ςτθν ουςία και δφναται να
διατάξει νζεσ αποδείξεισ και να ηθτιςει νζεσ πλθροφορίεσ που κεωρεί
αναγκαίεσ.
8. Οι ςυνεδριάςεισ κάκε Συμβουλίου δεν είναι δθμόςιεσ.
9. Σε κάκε ςυνεδρίαςθ τθροφνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον
Ρρόεδρο, τα Μζλθ και το Γραμματζα.
10. Κάκε Συμβοφλιο αποφαςίηει κατά πλειοψθφία επί των παρόντων και, ςε
περίπτωςθ ιςοψθφίασ, επικρατεί θ άποψθ ςτθν οποία δόκθκε θ ψιφοσ του
Ρροζδρου.
11. Η ψθφοφορία είναι φανερι και είναι υποχρεωτικό να ψθφίςουν όλα τα
παρόντα μζλθ.
12. Αν κατά τθν ψθφοφορία ςχθματιςκοφν περιςςότερεσ από δφο γνϊμεσ, τότε
γίνεται ψθφοφορία για τον αποκλειςμό των περιςςότερων γνωμϊν, αρχισ
γενομζνθσ από τθν αςκενζςτερθ. Αν περιςςότερεσ από τισ αςκενζςτερεσ
γνϊμεσ ςυγκεντρϊνουν ίςο αρικμό ψιφων, γίνεται ψθφοφορία για τον
αποκλειςμό μίασ από αυτζσ. Η διαδικαςία αυτι εξαντλείται όταν ςχθματιςκεί
πλειοψθφία.
13. Πλεσ οι υποκζςεισ που παραπζμπονται ςτα Ρεικαρχικά Συμβοφλια πρζπει
να ςυηθτοφνται μζςα ςε 60 θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ περί παραπομπισ
απόφαςθσ του Γενικοφ Διευκυντι.
21.10 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕ ΑΠΟΦΑΕΙ
1.- Μετά το πζρασ τθσ ςυηιτθςθσ το Συμβοφλιο αποφαίνεται: α) εάν ο
παραπεμπόμενοσ τζλεςε ι όχι τθν αποδιδόμενθ πράξθ, β) ςε καταφατικι
περίπτωςθ, επί του χαρακτθριςμοφ του αδικιματοσ και του άρκρου του
Κανονιςμοφ που το προβλζπει και το τιμωρεί και γ) επί τθσ ποινισ που πρζπει
να επιβλθκεί.
2. Κάκε πεικαρχικι απόφαςθ είναι ζγγραφθ και πρζπει υποχρεωτικά να
περιλαμβάνει: α) τον τόπο και τθν χρονολογία ζκδοςισ τθσ, β) τα
ονοματεπϊνυμα, τισ βακμίδεσ και τουσ κλάδουσ αυτϊν που εκδίκαςαν τθν
υπόκεςθ και αυτοφ που κρίκθκε, γ) το πεικαρχικό αδίκθμα που αποδόκθκε
[48]

ςτον κρινόμενο, το χρόνο και τον τόπο διάπραξισ του, δ) τθν απολογία και
περίλθψθ τθσ τυχόν προφορικισ αυτισ υποςτιριξθσ ι τθ ρθτι και ςιωπθρι
άρνθςθ απολογίασ, κακϊσ και τθν κλιςθ ι μθ κλιςθ ςε προφορικι ανάπτυξθ
τθσ απολογίασ, ε) τθν αιτιολογία τθσ καταδίκθσ ι τθσ απαλλαγισ, τον
χαρακτθριςμό του αδικιματοσ, τα άρκρα του Κανονιςμοφ ςτα οποία
κεμελιϊνεται θ απόφαςθ, τα ςτοιχεία που αποδείχκθκαν και από τα οποία
προκφπτει ότι ο κρινόμενοσ πράγματι υπζπεςε ςτο αδίκθμα που του
αποδόκθκε ι ότι ςυντρζχει λόγοσ απαλλαγισ του και οποιοδιποτε άλλο
ςτοιχείο απαραίτθτο για τθ κεμελίωςι τθσ, ςτ) αν λιφκθκε ομόφωνα ι κατά
πλειοψθφία, η) τθν ακϊωςθ αυτοφ που κρίκθκε ι τθν ποινι που του
επιβλικθκε.
3. Αναιτιολόγθτεσ αποφάςεισ Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου δφνανται να
αναπζμπονται από τον Γενικό Διευκυντι ςτο ίδιο Συμβοφλιο που τισ εκδίκαςε
για επανεξζταςθ τθσ υπόκεςθσ.
4. Η πεικαρχικι απόφαςθ, εάν μεν εκδίδεται από Ρεικαρχικϊσ Ρροϊςτάμενο,
υπογράφεται από αυτόν, εάν δε εκδίδεται από Ρεικαρχικό Συμβοφλιο,
υπογράφεται από τον Ρρόεδρο και το Γραμματζα αυτοφ.
21.11 ΤΝΕΠΕΙΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
1.Η πεικαρχικι απόφαςθ κοινοποιείται εγγράφωσ από τον Γενικό Διευκυντι
προσ τον Διευκφνοντα Σφμβουλο τθσ Εταιρείασ και προσ τον τιμωρθκζντα και
ςε περίπτωςθ άρνθςισ του να τθν παραλάβει, τοιχοκολλείται παρουςία δφο
μαρτφρων ςτον πίνακα ανακοινϊςεων.
2.Η επιβολι τθσ πεικαρχικισ ποινισ είναι ανεξάρτθτθ τθσ ποινικισ δίωξθσ και
του δικαιϊματοσ τθσ εταιρείασ να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ κάκε άμεςθσ ι
ζμμεςθσ (κετικισ ι αποκετικισ) ηθμίασ που υπζςτθ από το παράπτωμα του
εργαηόμενου.
3. Ωσ προσ τθν απόδοςθ των καταλογιηομζνων προςτίμων και τθν τιρθςθ
βιβλίου ποινϊν εφαρμόηονται οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ.
4.Η υποχρεωτικι αποχι από τθν εργαςία, λόγω προςωρινισ απόλυςθσ
ςυνεπάγεται:
α. Τθν μθ καταβολι του μιςκοφ ι του θμερομιςκίου κατά το διάςτθμα τθσ
αποχισ.
β. Τθν απαγόρευςθ ειςόδου του εργαηόμενου ςτον χϊρο εργαςίασ του κατά
το ίδιο χρονικό διάςτθμα.
5. Οι επιβαλλόμενεσ ποινζσ καταχωροφνται ςτον προςωπικό φάκελο του
εργαηόμενου και ςτο ειδικό βιβλίο καταχϊρθςθσ ποινϊν, που προβλζπεται
ανωτζρω.
21.12 ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΠΟΙΝΩΝ
1. Σε ανακεϊρθςθ υπόκεινται:
 Οι αποφάςεισ των Ρεικαρχικϊσ Ρροϊςταμζνων, πλθν του Γενικοφ
Διευκυντι.
 Οι αποφάςεισ του Ρρωτοβάκμιου Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου που
επιβάλλουν ποινι μεγαλφτερθ του προςτίμου.
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 Οι αποφάςεισ του Ρρωτοβάκμιου Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου λόγω κακισ
ςφνκεςθσ, ανεξαρτιτωσ επιβλθκείςασ ποινισ.
2.- Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ ανακεϊρθςθσ ζχουν:
 Αυτόσ που τιμωρικθκε.
 Κατά αποφάςεων μονομελϊν και πολυμελϊν δικαιοδοςιϊν, ο Γενικόσ
Διευκυντισ.
 Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ, ςε κάκε περίπτωςθ που κρίνει ότι το
πεικαρχικό όργανο υπζπεςε ςε πλθμμζλειεσ ωσ προσ τθν κρίςθ του.
3.- Η προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ ανακεϊρθςθσ είναι δεκαπενκιμερθ και
αρχίηει από τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ςτον διωκόμενο ι ςτθν αρμόδια
υπθρεςία.
4. Αν παρζλκει άπρακτθ θ παραπάνω προκεςμία, θ πεικαρχικι απόφαςθ
γίνεται τελεςίδικθ και εκτελεςτι.
5.- Η αίτθςθ ανακεϊρθςθσ κατατίκεται με απόδειξθ: α) από τον τιμωρθκζντα,
ςτθ λειτουργικι μονάδα όπου εργάηεται και β) από τον Γενικό Διευκυντι, με
ζγγραφο προσ τον Γραμματζα του Δευτεροβάκμιου Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου.
6.- Εάν θ αίτθςθ αςκικθκε μόνο από τον τιμωρθκζντα, ιςχφει θ αρχι τθσ μθ
χειροτζρευςθσ τθσ κζςθσ του.
Άρθρο 22 – ΘΕΗ Ε ΑΡΓΙΑ
22.1 ΑΤΣΟΔΙΚΑΙΗ ΘΕΗ Ε ΑΡΓΙΑ
1. Τίκεται αυτοδίκαια ςε αργία:
(α) ο εργαηόμενοσ που ςτερικθκε τθν προςωπικι του ελευκερία, φςτερα από
πρωτοβάκμια ι
δευτεροβάκμια απόφαςθ ποινικοφ δικαςτθρίου ι ζνταλμα προςωρινισ
κράτθςθσ.
(β) Ο εργαηόμενοσ που τιμωρικθκε με πεικαρχικι ποινι προςωρινισ παφςθσ
πάνω από δφο (2) μινεσ μζχρι τθν τελεςιδικία τθσ απόφαςθσ.
(γ) ο εργαηόμενοσ, ο οποίοσ παραπζμφκθκε αμετακλιτωσ ενϊπιον του
αρμοδίου Δικαςτθρίου για κακοφργθμα ι για τα αδικιματα τθσ κλοπισ,
υπεξαίρεςθσ (κοινισ και ςτθν υπθρεςία), απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ,
δωροδοκίασ, απιςτίασ περί τθν υπθρεςία, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα
κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ
γενετιςιασ ηωισ.
2. Ο εργαηόμενοσ επανζρχεται αυτοδίκαια ςτα κακικοντά του, εάν εκλείψει ο
λόγοσ για τον οποίο ζχει τεκεί ςε αργία. Ειδικότερα:
(α) Εργαηόμενοσ που τζκθκε ςε αργία ςτισ περιπτϊςεισ (α) και (γ) τθσ
προθγοφμενθσ παραγράφου αςκεί εν νζου τα κακικοντά του εάν ακωωκεί με
τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ.
(β) Η αργία τθσ περίπτωςθσ (β) τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου αρχίηει από τθν
κοινοποίθςθ τθσ πεικαρχικισ απόφαςθσ ςτον εργαηόμενο και λιγει με τθν
ζναρξθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ πεικαρχικισ ποινισ τθσ προςωρινισ παφςθσ, που του
επιβλικθκε ι με τθν ζκδοςθ απόφαςθσ ςε δεφτερο βακμό ι δικαςτικισ
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απόφαςθσ που είτε απαλλάςςει τον εργαηόμενο από τθν πεικαρχικι ευκφνθ,
είτε του επιβάλλει ποινι διαφορετικι από τθν προςωρινι παφςθ.
22.2 ΔΤΝΗΣΙΚΗ ΘΕΗ Ε ΑΡΓΙΑ
1. Είναι δυνατόν να τεκεί ςε αργία εργαηόμενοσ ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:
(α) ζνα ζχει αςκθκεί πεικαρχικι δίωξθ για οποιοδιποτε πεικαρχικό
παράπτωμα, με τθν επιφφλαξθ των περιπτϊςεων για τισ οποίεσ επιβάλλεται
αυτοδίκαιθ αργία, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι δθμοςίου ςυμφζροντοσ ι
ςοβαροί υπθρεςιακοί λόγοι.
(β) Εάν υπάρχει κατ’ αυτοφ βάςιμθ υπόνοια άτακτθσ διαχείριςθσ ςτθριηόμενθ
ςε υπθρεςιακι ζκκεςθ.
2. Για τθ κζςθ ςε αργία ι τθν επαναφορά από αυτιν αποφαςίηει ο Διευκφνων
Σφμβουλοσ ι τα εξουςιοδοτθμζνα από αυτόν υπθρεςιακά όργανα.
3. Η δυνθτικι αργία και θ επαναφορά από αυτι αρχίηει από τθν κοινοποίθςθ
των ςχετικϊν αποφάςεων.
4. Σε κατεπείγουςεσ περιπτϊςεισ και εφόςον διακυβεφεται το ςυμφζρον τθσ
Εταιρείασ, μπορεί να επιβλθκεί ςτον εργαηόμενο από τον άμεςο πεικαρχικϊσ
προϊςτάμενο του, το μζτρο τθσ αναςτολισ άςκθςθσ των κακθκόντων του,
ακόμθ και πριν επιλθφκεί το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο. Κατά τθ διάρκεια
αναςτολισ των κακθκόντων του ο εργαηόμενοσ δεν προςζρχεται ςτθν εργαςία
του. Η αναςτολι άςκθςθσ κακθκόντων του εργαηόμενου αίρεται αυτοδικαίωσ,
εάν το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο δεν επιλθφκεί εντόσ τθσ προκεςμίασ που
ορίηεται ςτθν επόμενθ παράγραφο
5. Εφόςον ςυντρζχει κάποια από τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 1, το
Ρεικαρχικό Συμβοφλιο ςυνζρχεται αμελλθτί και γνωμοδοτεί για τθ κζςθ του
εργαηόμενου ςε αργία. Σε περίπτωςθ που ζχει διαταχκεί το μζτρο τθσ
αναςτολισ των κακθκόντων του εργαηόμενου, το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο
ςυνζρχεται και γνωμοδοτεί το αργότερο μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθ
λιψθ του μζτρου. Η άνω προκεςμία ιςχφει και ςε κάκε περίπτωςθ που ηθτείται
θ γνϊμθ του από το όργανο που είναι αρμόδιο για τθ κζςθ του εργαηόμενου ςε
αργία. Η γνωμοδότθςθ εκδίδεται ςε κάκε περίπτωςθ μετά από προθγοφμενθ
κλιςθ του εργαηόμενου ςε ακρόαςθ.
22.3 ΤΝΕΠΕΙΕ ΑΡΓΙΑ
1. Αυτόσ που είναι ςε αργία απζχει από τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του, ζχει
όμωσ όλεσ τισ υπόλοιπεσ υποχρεϊςεισ του ςαν Εργαηόμενοσ και διατθρεί τα
δικαιϊματά του με τθν επιφφλαξθ των ειδικϊν διατάξεων του Κανονιςμοφ
αυτοφ.
2. Κατά το χρόνο τθσ αργίασ καταβάλλεται ςτον Εργαηόμενο το πενιντα τοισ
εκατό (50%) των αποδοχϊν του.
3. Το ποςό των αποδοχϊν που παρακρατικθκε επιςτρζφεται ςτον Εργαηόμενοσ
ςε περίπτωςθ απαλλαγισ του με τελεςίδικθ απόφαςθ.
4. Ο χρόνοσ τθσ αργίασ ςυμψθφίηεται με το χρόνο τθσ ποινισ προςωρινισ
παφςθσ, που επιβλικθκε για τθν ίδια αιτία. Για το χρονικό διάςτθμα που τυχόν
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διανφκθκε ςε αργία επιπλζον τθσ ποινισ που επιβλικθκε καταβάλλονται
πλιρεισ οι αποδοχζσ.
Άρθρο 23 - ΣΕΛΙΚΕ – ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
1. Σε περίπτωςθ που κατά τθν εφαρμογι του παρόντοσ Κανονιςμοφ
δθμιουργθκεί αμφιβολία ωσ προσ τθν ζννοια διατάξεϊν του, αυτζσ
ερμθνεφονται και διευκρινίηονται με αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
2. Οι αρμοδιότθτεσ των οργανικϊν μονάδων τθσ Εταιρείασ, όπωσ κακορίηονται
ςτον παρόντα Κανονιςμό, είναι ενδεικτικζσ και περιλαμβάνεται ς’ αυτζσ και
κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που δεν αναφζρεται ρθτά, αλλά εμπίπτει ςτθν
αποςτολι και τουσ ςκοποφσ κάκε οργανικισ μονάδασ.
3. Κάκε αναφυόμενθ εκ του παρόντοσ Κανονιςμοφ διαφορά μεταξφ αφενόσ τθσ
Εταιρείασ και των υποκαταςτθμάτων ι παραρτθμάτων τθσ και αφετζρου των
υπαλλιλων αυτισ υπάγεται αποκλειςτικά ςτθν τοπικι αρμοδιότθτα των
Δικαςτθρίων τθσ Ακινασ, ακόμθ και εάν πρόκειται για αςφαλιςτικά μζτρα ι
δίκεσ περί τθν εκτζλεςθ ι για ειδικζσ δωςιδικίεσ.
4. Ρεικαρχικά αδικιματα που διαπράχκθκαν πριν από τθ κζςθ ςε ιςχφ του
Κανονιςμοφ και επί των οποίων δεν ζχουν εκδοκεί τελεςίδικεσ αποφάςεισ
διζπονται από τον παρόντα Κανονιςμό. Πςεσ διαδικαςτικζσ πράξεισ ζχουν ιδθ
διενεργθκεί με βάςθ τον προϊςχφοντα Κανονιςμό διζπονται ωσ προσ το κφροσ
τουσ από αυτόν. Ρεικαρχικζσ αποφάςεισ που εκδόκθκαν πριν από τθν ιςχφ του
παρόντοσ, εκτελοφνται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον παρόντα Κανονιςμό.
5.Προι εργαςίασ των ανωτζρω κατθγοριϊν που προςωπικοφ, που ζχουν
ενςωματωκεί ςτθν ατομικι ςφμβαςθ εργαςίασ και δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με
υποχρεωτικζσ διατάξεισ των νόμων, διατθροφνται ςε ιςχφ.
6. Το προςωπικό των καταργοφμενων δια του παρόντοσ τμθμάτων μετακινείται
ςτα αντίςτοιχα τμιματα που ζχουν μεταβιβαςκεί οι αρμοδιότθτεσ και το ζργο
των τμθμάτων αυτϊν.
Άρθρο 24 – ΠΕΔΙΟ ΙΧΤΟ
Στισ διατάξεισ του παρόντοσ υπάγονται:
 Το μόνιμο προςωπικό που υπθρετοφςε ςτθν ΟΚΑΑ Α.Ε. κατά το χρόνο
μετατροπισ του από Ν.Ρ.Δ.Δ. ςε Α.Ε. (21/12/1998) με ςχζςθ εργαςίασ
Δθμοςίου Δικαίου και το οποίο είχε μεταφερκεί ςε αντίςτοιχεσ
προςωποπαγείσ κζςεισ που ςυςτικθκαν με τον Κανονιςμό Εςωτερικισ
Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ (Κ.Ε.Ο.Λ.) ςφμφωνα με τα άρκρα 36 και 37
του Ρ.Δ. 406/98.
 Το προςωπικό που υπθρετοφςε ςτθν ΟΚΑΑ Α.Ε. κατά τον ίδιο ωσ άνω
χρόνο με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου (Ν.
993/79) ι πάγιασ ζμμιςκθσ εντολισ και το οποίο είχε μεταφερκεί ςε
αντίςτοιχεσ κζςεισ που ςυςτικθκαν με τον Κανονιςμό Εςωτερικισ
Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ (Κ.Ε.Ο.Λ.) ςφμφωνα με τα άρκρα 36 και 37
του Ρ.Δ. 406/98.
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 Το προςωπικό που υπθρετοφςε ςτθν "ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε." και ιδθ από
1.11.2011 ζχει ενταχκεί ςτο ανκρϊπινο δυναμικό τθσ ΟΚΑΑ Α.Ε.,
δυνάμει τθσ ΚΥΑ 1800/2011.
 Το προςωπικό που υπθρετοφςε ςτισ Ιχκυόςκαλεσ του Δθμοςίου, οι
οποίεσ πλζον είναι υποκαταςτιματα τθσ ΟΚΑΑ Α.Ε, το δε προςωπικό
τουσ ζχει ιδθ από 1.07.2012 ενταχκεί ςτο ανκρϊπινο δυναμικό τθσ
ΟΚΑΑ Α.Ε.
 Το προςωπικό που ζχει μεταταχκεί από άλλουσ φορείσ του Δθμοςίου
και ευρφτερου δθμοςίου τομζα.
Άρθρο 25 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ
Για κζματα που δεν ρυκμίηονται με τον παρόντα Οργανιςμό – Κανονιςμό,
εφαρμόηεται θ εργατικι νομοκεςία.
Ενδεικτικά, όχι όμωσ περιοριςτικά, γίνεται μνεία ότι: α) εφαρμόηεται θ
εργατικι νομοκεςία για τθ διευκζτθςθ του χρόνου εργαςίασ, τθν υπερωριακι
εργαςία, τθν παραγραφι των αξιϊςεων του προςωπικοφ, τισ άδειεσ απουςίασ
με ι χωρίσ αποδοχζσ, τισ αναρρωτικζσ άδειεσ, τισ εκπαιδευτικζσ άδειεσ, τθ
μερικι απαςχόλθςθ και τθν επιβολι εκ περιτροπισ απαςχόλθςθσ, β) ςτθν
εφαρμογι των ρυκμίςεων του ν. 3895/2010, του ν. 3899/2010 (άρκρα 2, 3, 9,
13 & 17), του ν. 3986/2011 (άρκρα 37, 40, 41, 42 & 43), ν. 4002/2011,
4024/2011 και 4093/2012.
Άρθρο 26
Η γνωςτοποίθςθ του παρόντοσ ςτο προςωπικό τθσ Εταιρείασ γίνεται με
ανάρτθςθ ςε εμφανζσ ςθμείο του τόπου εργαςίασ.
Κάκε μιςκωτόσ λαμβάνει επιπροςκζτωσ γνϊςθ του περιεχομζνου των
διατάξεων του παρόντοσ κανονιςμοφ που αφοροφν τουσ όρουσ εργαςίασ μζςω
του εντφπου "γνωςτοποίθςθσ όρων τθσ εργαςιακισ ςφμβαςθσ".
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