Εσωτερικός Κανονισµός Εργασίας
Σύλλογος Υ̟αλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. « Η ΕΘΝΙΚΗ»

Πρόταση του Συλλόγου Υ̟αλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ»
για τον Εσωτερικό Κανονισµό Εργασίας

Εισαγωγή- Προσω̟ικό Πεδίο Ισχύος
Ο ̟αρών κανονισµός καλύ̟τει όλο το ̟ροσω̟ικό της εταιρίας ̟ου συνδέεται
µε αυτήν µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας, υ̟ό τις εν αυτή διακρίσεις.

Άρθρο 1
Γενικά
•

Ο ̟αρών Κανονισµός Εργασίας ρυθµίζει τα θέµατα ̟ου αφορούν την

εργασιακή σχέση µεταξύ της εταιρίας µε την ε̟ωνυµία “Α.Ε.Ε.Γ.Α. – Η
ΕΘΝΙΚΗ” (στο εξής η «Εταιρία»), ̟ου εδρεύει στην Αθήνα, (Λεωφόρος
Συγγρού 103-105, 11745) και του ̟ροσω̟ικού της.
•

Στις διατάξεις του ̟αρόντος Κανονισµού υ̟άγεται όλο το ̟ροσω̟ικό

της Εταιρίας, ̟ου ̟αρέχει τις υ̟ηρεσίες του σ΄ αυτήν, συνδέεται µ΄ αυτήν µε
σχέση εξηρτηµένης εργασίας ή άλλη διαρκή σχέση στην Ελλάδα (εκτός α̟ό τις
̟αρακάτω εξαιρέσεις) και για όσο χρόνο το ̟ροσω̟ικό αυτό εργάζεται στην
Ελλάδα. Κατ' εξαίρεση δεν υ̟άγονται στον Κανονισµό οι ακόλουθοι :
α) Τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρίας, ̟ου ̟αρέχουν σ’ αυτήν υ̟ηρεσίες µε σχέση
εξηρτηµένης εργασίας ή άλλη διαρκή σχέση, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, ο
Ανα̟ληρωτής

∆ιευθύνων

Σύµβουλος

ή

ανα̟ληρωτές

∆ιευθύνοντες

Σύµβουλοι, αν υ̟άρχουν, οι Γενικοί ∆ιευθυντές και οι Ανα̟ληρωτές Γενικοί
∆ιευθυντές της Εταιρίας.
β) Οι υ̟ό οιαδή̟οτε σχέση νοµικοί σύµβουλοι και οι δικηγόροι της Εταιρίας,
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γ) Ειδικοί Συνεργάτες, Ιατροί και άλλοι ε̟αγγελµατίες ̟ου ̟ροσφέρουν τις
υ̟ηρεσίες

τους

στην

Εταιρία

µε

σύµβαση εργολαβίας

ή

σύµβαση

ανεξαρτήτων υ̟ηρεσιών.
•

Με τον όρο ''∆ιοίκηση'' νοείται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα

εξουσιοδοτηµένα α̟’ αυτό Όργανα της Εταιρίας, ό̟ως καθορίζονται α̟ό το
καταστατικό της, τα ο̟οία δύνανται να µεταβιβάζουν τις ε̟ί του ̟αρόντος
εξουσίες ή ορισµένες α̟ό αυτές.
•

Τα δικαιώµατα της Εταιρίας και των εργαζοµένων της ̟ου α̟ορρέουν

α̟ό το Νόµο τις Κλαδικές και Ε̟ιχειρησιακές Συλλογικές Συµβάσεις
Εργασίας, σε καµία ̟ερί̟τωση δεν θίγονται α̟ό τις διατάξεις του
Κανονισµού Εργασίας.
•

Οι διατάξεις των νόµων, συλλογικών συµβάσεων εργασίας και

διαιτητικών α̟οφάσεων ̟ου θα τεθούν σε ισχύ στο µέλλον, υ̟ερισχύουν
α̟έναντι στις διατάξεις του Κανονισµού αυτού, εφόσον είναι ευνοϊκότερες
για το ̟ροσω̟ικό της Εταιρίας.
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Άρθρο 2
∆ραστηριότητες και Οργάνωση της Εταιρίας
•

Οι εργασίες της Εταιρίας διεξάγονται α̟ό τα όργανα ̟ου ̟ροβλέ̟ει το

καταστατικό της και το εκάστοτε ισχύον Οργανόγραµµα ̟ου διαµορφώνεται
α̟ό τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας ανάλογα µε τις κρατούσες οικονοµικές &
οργανωτικές συνθήκες και τις αντίστοιχες ανάγκες της Εταιρίας.
•

Οι εργασίες της Εταιρίας κατευθύνονται και ̟αρακολουθούνται α̟ό

τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας και διεξάγονται σύµφωνα µε το Καταστατικό και τις
α̟οφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
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Άρθρο 3
Κατηγορίες Προσω̟ικού - Βαθµολόγιο
Το ̟ροσω̟ικό της εταιρίας κατανέµεται στις ̟αρακάτω κατηγορίες:
α)

∆ιοικητικό Προσω̟ικό

β)

Τεχνικό Προσω̟ικό (τηλεφωνητές, τεχνίτες, οδηγοί)

γ)

Βοηθητικό Προσω̟ικό (κλητήρες, εργάτες κ.λ.̟.)

Βαθµολόγιο

Νεο̟ροσληφθείς νοείται ο υ̟άλληλος ̟ου διανύει τη δοκιµαστική ̟ερίοδο
εργασίας του ενός έτους.

Νεο̟ροσληφθείς υ̟άλληλος µε α̟ολυτήριο Λυκείου εισέρχεται ως δόκιµος
για ένα έτος και εντάσσεται στον βαθµό του βοηθού εφ’ όσον διανύσει
ε̟ιτυχώς τη δοκιµαστική ̟ερίοδο.
Νεο̟ροσληφθείς

υ̟άλληλος

µε

̟τυχίο

εντάσσεται

στον

βαθµό

του

Υ̟ολογιστή Α’ µε ένα χρόνο στο βαθµό, εφ’ όσον διανύσει ε̟ιτυχώς τη
δοκιµαστική ̟ερίοδο του ενός έτους.
Νεο̟ροσληφθείς υ̟άλληλος µε ̟τυχίο και µετα̟τυχιακό εντάσσεται στον
βαθµό του Λογιστή Β’, εφ’ όσον διανύσει ε̟ιτυχώς τη δοκιµαστική ̟ερίοδο
του ενός έτους.

Νεο̟ροσληφθείς υ̟άλληλος µε εµ̟ειρία:

Αναγνωρίζεται για κάθε 2 έτη εµ̟ειρίας 1 έτος βαθµολογικής ̟ροώθησης για
̟ροϋ̟ηρεσία στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης ή ̟ροϋ̟ηρεσία σε
αντίστοιχο

εξειδικευµένο

αντικείµενο

της

θέσης

̟ου

α̟αιτείται,

̟αραδείγµατος χάρη ̟ροϋ̟ηρεσία σε µηχανογραφική µονάδα για όσους/ες
̟ροσλαµβάνονται στην ∆ιεύθυνση Πληροφορικής .
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Π.χ. Υ̟άλληλος ̟ου εντάσσεται στο ̟ροσω̟ικό της Εταιρίας µετά τη
δοκιµαστική ̟ερίοδο του ενός έτους, µε ασφαλιστική εµ̟ειρία 10 ετών και
̟τυχίο εντάσσεται στον βαθµό του Τµηµατάρχη Β’.

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Βαθµός

Έτη ̟αραµονής στον βαθµό

Βοηθός ( Βοηθός Υ̟άλληλος)

1 έτος

Υ̟ολογιστής Β’ (Νέος υ̟άλληλος)

2 έτη

Υ̟ολογιστής Α’ (Υ̟άλληλος)

2 έτη

Λογιστής Β’ (Εξειδικευµένος Υ̟άλληλος)

2 έτη

Λογιστής Α’ (Ανώτερος Υ̟άλληλος)

2 έτη

Τµηµατάρχης Β’ (Υ̟εύθυνος Υ̟άλληλος)

2 έτη

Τµηµατάρχης Α’ (Υ̟εύθυνος Οµάδας)

2 έτη

Τοµεάρχης Γ’ (Νέο στέλεχος)

τουλάχιστον 1 έτος

Τοµεάρχης Β’ (Μεσαίο Στέλεχος)

τουλάχιστον 1 έτος

Τοµεάρχης Α’(Ανώτερο Στέλεχος)

τουλάχιστον 1 έτος

Υ̟οδιευθυντής Β’(Υ̟οδιευθυντής)

τουλάχιστον 1 έτος

Υ̟οδιευθυντής Α’ (Ανα̟ληρωτής ∆ιευθυντής)

τουλάχιστον 1 έτος

∆ιευθυντής

Προσω̟ικό το ο̟οίο βρίσκεται στο βαθµό του Τµηµατάρχη Α’ και λόγω µη
ύ̟αρξης οργανικής θέσης δεν µ̟ορεί να ̟ροαχθεί, εφόσον έχει συµ̟ληρώσει
̟ραγµατική υ̟ηρεσία 20 ετών στην Εταιρία, 6 χρόνια στο βαθµό του
Τµηµατάρχη Α’ και τα ½ τουλάχιστον των δελτίων αξιολόγησής του είναι
στο ε̟ί̟εδο 3, λαµβάνει ε̟ίδοµα ευδόκιµης ̟αραµονής, το ύψος του ο̟οίου
θα καθοριστεί στην Ε.Σ.Σ.Ε.
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Βαθµός

Έτη ̟αραµονής στο βαθµό

Τηλεφωνητής – τεχνίτης – οδηγός

ΣΤ’ 2 έτη

Τηλεφωνητής – τεχνίτης – οδηγός

Ε’

3 έτη

Τηλεφωνητής – τεχνίτης – οδηγός

∆’

3 έτη

Τηλεφωνητής – τεχνίτης – οδηγός

Γ’

3 έτη

Τηλεφωνητής – τεχνίτης – οδηγός

Β’

3 έτη

Τηλεφωνητής – τεχνίτης – οδηγός

Α’

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Βαθµός

Έτη ̟αραµονής στο βαθµό

Κλητήρας– Εργάτης

ΣΤ’ 2 έτη

Κλητήρας– Εργάτης

Ε’

3 έτη

Κλητήρας– Εργάτης

∆’

3 έτη

Κλητήρας– Εργάτης

Γ’

3 έτη

Κλητήρας– Εργάτης

Β’

3 έτη

Κλητήρας– Εργάτης

Α’
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Άρθρο 4
Το̟οθέτηση Προσω̟ικού
•

Με α̟όφαση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας, ιδρύονται, καταργούνται ή

συγχωνεύονται υ̟ηρεσιακές µονάδες και ρυθµίζονται ή τρο̟ο̟οιούνται οι
αρµοδιότητες και δικαιοδοσίες τους, καθώς και η σύνθεσή τους, σύµφωνα µε
τις ανάγκες της Εταιρίας. Για τις ̟ερι̟τώσεις των ̟εριφερειακών µονάδων
α̟αιτείται διαβούλευση µε τον Σύλλογο Υ̟αλλήλων.
•

Οι το̟οθετήσεις του ̟ροσω̟ικού και η ανάθεση αρµοδιοτήτων στα

υ̟ηρεσιακά όργανα της Εταιρίας γίνονται µε α̟όφαση της ∆ιοίκησης, κατά
νόµιµη άσκηση του διευθυντικού δικαιώµατος της Εταιρίας.
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Άρθρο 5
Το̟οθέτηση Προϊσταµένου
•

Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας διατηρεί το δικαίωµα να το̟οθετεί τους

κατάλληλους εργαζόµενους σε θέσεις Προϊσταµένων, σύµφωνα µε το εκάστοτε
ισχύον οργανόγραµµα, ανάλογα µε τις ικανότητες, την εµ̟ειρία, την
α̟όδοση, τις γνώσεις και τον βαθµό τους, κατό̟ιν εισηγήσεως σχετικής
Ε̟ιτρο̟ής, ό̟ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 16.
•

Η θέση ̟ροϊσταµένου ̟ροκηρύσσεται και γνωστο̟οιείται σε όλο το

̟ροσω̟ικό ̟ροκειµένου να εκδηλωθεί ενδιαφέρον.
•

Σε ̟ερί̟τωση µη ̟λήρωσης της θέσης ̟ροϊσταµένου α̟ό το υ̟ηρετούν

̟ροσω̟ικό ισχύει η διαδικασία ̟ρόσληψης, ό̟ως ̟εριγράφεται στο άρθρο 6.
•

Η εσωτερική ε̟ιλογή θα βασίζεται στην αξιολόγηση βιογραφικού,

εµ̟ειρίας, αξιολόγησης της α̟όδοσης ̟ροηγουµένων ετών, συνέντευξη,
̟εριγραφή θέσης εργασίας, αναλόγως της βαρύτητας της θέσης.
•

Οι Προϊστάµενοι όλων των ε̟ι̟έδων ασκούν τις αρµοδιότητες ̟ου

τους ανατέθηκαν και ̟αρακολουθούν τις εργασίες ̟ου υ̟άγονται στη
δικαιοδοσία τους, σύµφωνα µε τις εγκυκλίους, οδηγίες, εντολές και α̟οφάσεις
της ∆ιοίκησης.
•

Τους Προϊσταµένους όλων των ε̟ι̟έδων των Καταστηµάτων, όταν

α̟ουσιάζουν ή κωλύονται ή υφίσταται υ̟ηρεσιακή ανάγκη, ανα̟ληρώνει,
εφόσον δεν έχει οριστεί τέτοιος α̟ό την ∆ιοίκηση αυτός ̟ου ορίζεται α̟ό τον
Προϊστάµενο της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης ως ̟ροσωρινός ανα̟ληρωτής, για
διάστηµα το ̟ολύ 3 µηνών. Η κατ' αυτόν τον τρό̟ο ̟ροσωρινή ανα̟λήρωση
δε συνοδεύεται α̟ό οικονοµικές α̟ολαβές.
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Άρθρο 6
Πρόσληψη Προσω̟ικού
• Η ̟ρόσληψη ̟ροσω̟ικού διενεργείται αξιοκρατικά, µέσω διαδικασίας
ε̟ιλογής, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες της Εταιρίας, στα ̟λαίσια της
̟ολιτικής και του γενικού ̟ρογραµµατισµού εργασιών και ανά̟τυξής της, Η
̟ρόσληψη του ̟ροσω̟ικού, η ρύθµιση των σχέσεων αυτού µε την Εταιρία, η
ε̟αγγελµατική εξέλιξη, καθώς και η λύση των συµβάσεων εργασίας, γίνονται
σύµφωνα µε τον ̟αρόντα Κανονισµό Εργασίας, λαµβανοµένων υ̟όψη και
των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας.
• Η ∆ιεύθυνση Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού αναδεικνύει την αναγκαιότητα για
̟ρόσληψη,

λαµβανοµένων

υ̟όψη

τυχόν

α̟όψεων

των

αρµοδίων

∆ιευθυντών.
• Η εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να ̟ροσλαµβάνει µέχρι 3 υ̟αλλήλους
κατ’ έτος αθροιστικά, για κάλυψη υ̟ηρεσιακών αναγκών µε διαδικασία
ε̟ιλογής, ό̟ως ̟εριγράφεται ̟αρακάτω:
• Για ̟ροσλήψεις άνω των 3 υ̟αλλήλων κατ’ έτος (αθροιστικά) α̟αιτείται
δηµοσιο̟οίηση στο site της εταιρίας και ακολουθείται η διαδικασία ̟ου
̟εριλαµβάνει συνέντευξη, εξετάσεις, διαγωνισµό ή ό̟οια άλλη δοκιµασία
κριθεί εύλογη.
• Κατ' εξαίρεση των ̟αρα̟άνω, µε α̟όφαση της διοίκησης, είναι δυνατόν
να ̟ροσλαµβάνονται ετησίως µέχρι τέσσερις (4) εξειδικευµένοι υ̟άλληλοι µε
αυξηµένα τυ̟ικά ̟ροσόντα (µετα̟τυχιακές σ̟ουδές ή /και αξιόλογη
εµ̟ειρία α̟οδεικνυόµενη α̟ό σχετική ̟ροϋ̟ηρεσία). Αν δεν γίνει χρήση του
δικαιώµατος αυτού, η δυνατότητα ̟ρόσληψης ̟ου ̟αρέχεται βάσει του
άρθρου αυτού µεταφέρεται στο αµέσως ε̟όµενο έτος και µόνο για έναν (1)
ε̟ι̟λέον υ̟άλληλο. Οι συγκεκριµένοι υ̟άλληλοι ̟ροσλαµβάνονται για
δοκιµαστική ̟ερίοδο ενός έτους. Με τη ̟αρέλευση της δοκιµαστικής ̟εριόδου
και εφόσον κριθούν κατάλληλοι α̟ό τη διοίκηση, οι ̟ροσλαµβανόµενοι

9

Εσωτερικός Κανονισµός Εργασίας
Σύλλογος Υ̟αλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. « Η ΕΘΝΙΚΗ»

σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω υ̟άλληλοι εντάσσονται στο τακτικό ̟ροσω̟ικό
της εταιρίας σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα και κατ’ εξαίρεση του άρθρου 16.
• Η διοίκηση ̟ρος κάλυψη εκτάκτων υ̟ηρεσιακών αναγκών ̟ου δεν
δικαιολογούν κατά την κρίση τους την ̟ρόσληψη µόνιµου ̟ροσω̟ικού,
µ̟ορεί να ̟ροσλαµβάνουν ̟έραν του τακτικού, µετά α̟ό διαβούλευση µε
τον Σύλλογο των Εργαζοµένων έκτακτο ̟ροσω̟ικό, µέχρι του 2% του
τακτικού ̟ροσω̟ικού, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου και άνευ
ορίου ηλικίας. Η σύµβαση δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει για κανένα λόγο τους
οκτώ µήνες, αρχής γενοµένης α̟ό την ηµεροµηνία ̟ρόσληψης, χωρίς
δυνατότητα ̟αράτασης ή ανανέωσης σιω̟ηρά ή εγγράφως.
Το ̟ροσω̟ικό αυτό δεν υ̟άγεται στις διατάξεις του ̟αρόντος Κανονισµού
και δεν µ̟ορεί κατά κανένα τρό̟ο να ενταχθεί στο τακτικό ̟ροσω̟ικό της
Εταιρίας.
• Εκτός των ̟αρα̟άνω η διοίκηση έχει τη δυνατότητα ̟ρόσληψης ειδικών
συµβούλων διοίκησης για ορισµένο χρόνο, οι ο̟οίοι δεν θα καταλαµβάνουν
θέσεις ευθύνης στο οργανόγραµµα της εταιρίας.
• Τη διαδικασία ε̟ιλογής αναλαµβάνει η Ε̟ιτρο̟ή Προσλήψεων, η ο̟οία
̟ροβαίνει στην αξιολόγηση των υ̟οψηφίων, ̟λην των Προϊσταµένων
∆ιεύθυνσης και άνω, βάσει ̟ροκαθορισµένων αντικειµενικών κριτηρίων ̟ου
τίθενται κατά ̟ερί̟τωση.
• Η ε̟ιτρο̟ή Προσλήψεων εισηγείται τους ε̟ικρατέστερους υ̟οψηφίους
στη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, η ο̟οία και λαµβάνει την τελική α̟όφαση.
• Η ε̟ιτρο̟ή ̟ροσλήψεων ορίζεται κατά ̟ερί̟τωση α̟ό τη ∆ιοίκηση. Σε
αυτήν συµ̟εριλαµβάνονται:
•

Ο καθ’ ύλην αρµόδιος Γενικός / Ανα̟λ. Γενικός ∆ιευθυντής στου

ο̟οίου την αρµοδιότητα υ̟άγεται η ενδιαφερόµενη ∆ιεύθυνση
•

Ο Προϊστάµενος της οικείας ∆ιεύθυνσης

•

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού
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•

Εκ̟ρόσω̟ος του Συλλόγου Υ̟αλλήλων

•

Η διαδικασία ε̟ιλογής συµ̟εριλαµβάνει συνέντευξη, εξετάσεις,

διαγωνισµό ή ό̟οια άλλη δοκιµασία κριθεί εύλογη. Η διαδικασία σχεδιάζεται
α̟ό τη ∆ιεύθυνση Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού, µε την συνεργασία της οικείας
∆ιεύθυνσης, ̟ροσαρµόζεται ανάλογα µε τις ανάγκες της εκάστοτε θέσης και
εγκρίνεται α̟ό την ∆ιοίκηση. Για την ̟ρόσληψη α̟αιτούνται οι ̟αρακάτω
̟ροϋ̟οθέσεις :
α) Ο υ̟οψήφιος για ̟ρόσληψη να έχει εκ̟ληρώσει τις στρατιωτικές του
υ̟οχρεώσεις ή να βρίσκεται σε νόµιµη α̟αλλαγή.
β) να µην έχει καταδικαστεί α̟ό ελληνικό ή αλλοδα̟ό δικαστήριο µε ̟οινή
στερητική της ελευθερίας για κλο̟ή, υ̟εξαίρεση, α̟άτη, εκβιασµό, α̟ιστία,
̟αράβαση καθήκοντος, ̟λαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, λι̟οταξία,
ψευδή δήλωση, έγκληµα ̟ερί του νοµίσµατος.
γ) Να µη βρίσκεται σε δικαστική συµ̟αράσταση.
•

Κάθε υ̟οψήφιος για ̟ρόσληψη υ̟οχρεούται να ̟ροσκοµίσει τα

δικαιολογητικά

̟ου

̟ροσδιορίζονται

α̟ό

την

εκάστοτε

εργατική,

ασφαλιστική και φορολογική νοµοθεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται:
α)

Ιθαγένεια Κράτους – µέλους της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και, σε

̟ερί̟τωση άλλων αλλοδα̟ών, άδεια εργασίας, ό̟ως ορίζουν οι κείµενες
διατάξεις.
β)

∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας

γ)

Πιστο̟οιητικό οικογενειακής κατάστασης

δ)

Αναλυτική βεβαίωση ενσήµων, αριθµό µητρώου ασφαλισµένου (ΑΜΑ)

και αριθµό µητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
ε)

Α.Φ.Μ. και αρµόδια ∆.Ο.Υ

στ)

Αριθµό τρα̟εζικού λογαριασµού

ζ)

Ε̟ικυρωµένα αντίγραφα ̟τυχίων
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η)

Πιστο̟οιητικό στρατολογικής κατάστασης (̟ροκειµένου ̟ερί ανδρών

̟ου εκ̟λήρωσαν τις στρατιωτικές τους υ̟οχρεώσεις ή έχουν α̟αλλαγεί α̟ό
αυτές οριστικά)
θ)

Πιστο̟οιητικό ̟οινικού µητρώου σε όσες ̟ερι̟τώσεις ̟ροβλέ̟εται

α̟ό την εκάστοτε Νοµοθεσία και σε όλες τις λοι̟ές ̟ερι̟τώσεις υ̟εύθυνη
δήλωση του νόµου 1599/86 του υ̟οψηφίου ότι δεν έχει καταδικαστεί για
οικονοµικά εγκλήµατα.

Ε̟ι̟λέον, α̟αιτούνται:
α) Άδεια ε̟αγγέλµατος, εφόσον α̟αιτείται.
β) Τρεις έγχρωµες φωτογραφίες ταυτότητας.
γ) Ιατρικές εξετάσεις

Η ανακριβής ̟αροχή στοιχείων α̟ό τον εργαζόµενο, θεωρείται ουσιώδης
̟αράβαση των συµβατικών του υ̟οχρεώσεων δικαιολογούσα την ̟λήρη
α̟ώλεια εµ̟ιστοσύνης ̟ρος τον εργαζόµενο και κάθε εκ τούτου α̟ορρέον
δικαίωµα της Εταιρίας.
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Άρθρο 7
Μισθολόγιο και Α̟οδοχές ̟ροσω̟ικού
Οι ̟άσης φύσεως αµοιβές και ̟αροχές του ̟ροσω̟ικού καθορίζονται α̟ό τις
Ε̟ιχειρησιακές ή Κλαδικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, τις α̟οφάσεις
της ∆ιοίκησης και την εργατική νοµοθεσία, ό̟ως ισχύουν κάθε φορά.
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Άρθρο 8
Καθήκοντα και Υ̟οχρεώσεις Εργαζοµένου
•

Ως εργαζόµενοι νοούνται όσοι υ̟άγονται στον ̟αρόντα Κανονισµό

Εργασίας.
•

Οι εργαζόµενοι οφείλουν να ε̟ιδεικνύουν κάθε ε̟ιµέλεια κατά την

̟αροχή της εργασίας τους και των ειδικότερων καθηκόντων ̟ου τους έχουν
ανατεθεί, να ̟ροασ̟ίζουν και να ̟ροάγουν, µε κάθε δυνατό τρό̟ο, τα
συµφέροντα της Εταιρίας, ευθύνονται δε για κάθε ζηµία ̟ου ̟ροκαλείται
στην Εταιρία α̟ό δική τους ̟ράξη ή ̟αράλειψη. Ε̟ίσης, οφείλουν να
αφιερώνουν όλες τις γνώσεις και εµ̟ειρίες τους για την καλή και α̟οδοτική
λειτουργία της Εταιρίας.
•

Οι εργαζόµενοι οφείλουν ιδιαίτερα να τηρούν το Καταστατικό της

Εταιρίας και τον ̟αρόντα Κανονισµό Εργασίας, τις α̟οφάσεις του
∆ιοικητικού

Συµβουλίου,

τις

εντολές

τις

∆ιοίκησης,

τους

ειδικούς

κανονισµούς της Εταιρίας, τον Κώδικα ∆εοντολογίας, τους κανόνες
εµ̟ιστευτικότητας των συναλλαγών µε τους ̟ελάτες, καθώς και τις γενικές ή
ειδικές οδηγίες, εντολές και εγκυκλίους, ̟ου εκδίδονται α̟ό εξουσιοδοτηµένα
όργανα. Οφείλουν ε̟ίσης να συµµορφώνονται ̟ρος τις υ̟ηρεσιακές εντολές
και υ̟οδείξεις των ̟ροϊσταµένων τους.
•

Οι εργαζόµενοι οφείλουν να τηρούν α̟όλυτη εχεµύθεια, σύµφωνα µε

τον ισχύοντα Κώδικα ∆εοντολογίας της Εταιρίας, για τις συναλλαγές και
εργασίες της Εταιρίας, καθώς και για όλα τα µέτρα ̟ου ̟αίρνει η Εταιρία για
τη διασφάλιση των συµφερόντων της, της ̟εριουσίας της ή των υ̟οθέσεων
̟ου της έχουν εµ̟ιστευτεί, ε̟ίσης οφείλουν να τηρούν όλους τους κανόνες
̟ροστασίας του ατόµου κατά την ε̟εξεργασία δεδοµένων ̟ροσω̟ικού
χαρακτήρα. Η ̟αράβαση της υ̟οχρέωσης για εχεµύθεια α̟οτελεί ̟αράβαση
των συµβατικών υ̟οχρεώσεων του εργαζόµενου και η Εταιρία ε̟ιφυλάσσεται
για όλα τα δικαιώµατά της στην ̟ερί̟τωση αυτή.
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•

Ο εργαζόµενος οφείλει, µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Ανθρώ̟ινου

∆υναµικού, να υ̟ογράφει ατοµική σύµβαση ̟ίστης και εχεµύθειας ̟ρος την
εταιρία και να µην δηµοσιο̟οιεί ε̟ιχειρησιακά δεδοµένα, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται
σχετικά α̟ό τον ισχύοντα κώδικα δεοντολογίας της Εταιρίας.
•

Οι εργαζόµενοι οφείλουν να ενηµερώνουν τον άµεσο Προϊστάµενο

τους ή τη ∆ιοίκηση για ο̟οιαδή̟οτε ένδειξη α̟άτης, ή ̟ερί̟τωση
νοµιµο̟οίησης εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες ̟έσει στην αντίληψη
τους, ̟ροκειµένου να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα α̟ό την ∆ιοίκηση.
•

Οι εργαζόµενοι οφείλουν να α̟οφεύγουν ̟ρακτικές ̟ου α̟οτελούν

αθέµιτο ανταγωνισµό και να ενηµερώνουν σχετικά τον Προϊστάµενο τους
όταν σχετική ενέργεια υ̟ο̟έσει στην αντίληψη τους.
•

Οι εργαζόµενοι οφείλουν να είναι ευαισθητο̟οιηµένοι σε σχέση µε

θέµατα ̟ροστασίας ̟εριβάλλοντος και να εφαρµόζουν τις σχετικές εντολές
της ∆ιοίκησης ̟ου αφορούν διαχείριση α̟ορριµµάτων, χρήση υλικών και
συσκευών κ.λ̟.
•

Οι εργαζόµενοι οφείλουν να τηρούν τις οδηγίες, εγκυκλίους και εν

γένει κανονισµούς και να είναι ενηµερωµένοι για όλα τα θέµατα ασφάλειας
εργασίας, τόσο εντός, όσο και εκτός των χώρων των γραφείων και των
καταστηµάτων της Εταιρίας, κατά τις εργάσιµες ώρες.
•

Εάν ο εργαζόµενος θεωρεί ότι κά̟οια εντολή, ̟ου του δόθηκε α̟ό τον

Προϊστάµενό του είναι αντίθετη ̟ρος τις ισχύουσες διατάξεις ή ̟ρος τη φύση
της υ̟όθεσης, ̟ου αφορά, οφείλει να του γνωρίσει τις ε̟ιφυλάξεις του. Εάν ο
τελευταίος εµµένει στην εκτέλεση της εντολής, ο εργαζόµενος υ̟οχρεούται
µεν να την εκτελέσει, αλλά µόνο εφόσον του δοθεί εγγράφως. Σε σοβαρές
̟ερι̟τώσεις δικαιούται και υ̟οχρεούται, να αναφερθεί εγγράφως στους
ιεραρχικά ανώτερους του Προϊσταµένου του.
•

Οι Προϊστάµενοι οφείλουν να µεριµνούν ώστε οι υφιστάµενοί τους να

λαµβάνουν γνώση κάθε γενικής ή ειδικής εντολής, εγκυκλίου ή οδηγίας, ̟ου
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αφορά στους ίδιους ή στην υ̟ηρεσία τους, να ε̟ο̟τεύουν την εκτέλεση των
εντολών αυτών και την α̟ό µέρους των υφισταµένων τους ευσυνείδητη
εκτέλεση των καθηκόντων τους, να ̟αρέχουν δε σε αυτούς κάθε αναγκαία
οδηγία και συνδροµή.
Ε̟ίσης, υ̟οχρεούνται, µε ̟αρρησία, αµεροληψία και ευθυκρισία, να
̟αρέχουν στη ∆ιοίκηση, στη ∆ιεύθυνση Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού ή στους
ιεραρχικά ανώτερούς τους τη γνώµη τους για την εργατικότητα, τις
ικανότητες και τη συµ̟εριφορά των υφισταµένων τους, να αναφέρουν δε
αρµοδίως κάθε ̟ράξη ή ̟αράλειψη, η ο̟οία είτε αντιβαίνει στην
̟ροβλε̟όµενη τάξη διεξαγωγής της υ̟ηρεσίας, είτε µ̟ορεί να δηµιουργήσει,
µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο, αφορµή ̟αρα̟όνων.
•

Όλοι οι εργαζόµενοι οφείλουν να φροντίζουν ώστε να λαµβάνουν

γνώση των εντολών, οδηγιών και εγκυκλίων, ̟ου αφορούν την υ̟ηρεσία τους
και να τηρούν το ωράριο εργασίας τους.
•

Α̟αγορεύεται η χρησιµο̟οίηση τρίτων ̟ροσώ̟ων και ̟λαγίων µέσων

για την ε̟ίτευξη υ̟ηρεσιακής εύνοιας ή για ̟ρόκληση ενέργειας ή µαταίωση
α̟όφασης, ̟ου έχει ληφθεί αρµοδίως.
•

Όλοι οι εργαζόµενοι οφείλουν να τηρούν όλους τους κανόνες ̟ου

α̟αγορεύουν την δωροδοκία και την δωροληψία ό̟ως αυτοί ̟εριγράφονται
στον κώδικα δεοντολογίας της Εταιρίας.
•

Εργαζόµενοι ̟ου έχουν στην κατοχή τους εµ̟ιστευτικά κλειδιά της

Εταιρίας (χρηµατοκιβωτίων, εµ̟ιστευτικών κωδίκων κλ̟), δεν δικαιούνται
να α̟οµακρύνονται για ο̟οιοδή̟οτε λόγο α̟ό την υ̟ηρεσία, χωρίς
̟ροηγούµενη έγγραφη άδεια.
•

Όλοι οι εργαζόµενοι οφείλουν να ̟ροστατεύουν τα υλικά και άυλα

̟εριουσιακά στοιχεία της Εταιρίας σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας.
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•

Όλοι οι εργαζόµενοι οφείλουν να ε̟ιδεικνύουν ̟νεύµα συνεργασίας

και οµαδικότητας και να λαµβάνουν κατάλληλες ̟ρωτοβουλίες για τη
διεκ̟εραίωση των θεµάτων τους µε γνώµονα το συµφέρον της Εταιρίας.
•

Οι εργαζόµενοι οφείλουν να α̟οφεύγουν να δίνουν στα social media

και στη δηµοσιότητα αναφορές ή συνεντεύξεις σχετικές µε τη δραστηριότητα
της Εταιρίας ή αναφερόµενα στην Εταιρία και να γράφουν σχετικά άρθρα
χωρίς ̟ροηγούµενη έγκριση της ∆ιοίκησης. Σ’ αυτή την ̟ερί̟τωση ̟ρέ̟ει να
διευκρινίζεται ότι αυτά α̟οτελούν ̟ροσω̟ικές α̟όψεις και όχι α̟όψεις της
Εταιρίας.
•

Οι εργαζόµενοι οφείλουν να διαχειρίζονται τα ̟αρά̟ονα των

̟ελατών και συνεργατών µε τον ̟ροσήκοντα ε̟αγγελµατισµό ό̟ως
̟εριγράφεται στον Κώδικα ∆εοντολογίας.
•

Όλοι οι εργαζόµενοι οφείλουν να α̟οφεύγουν όλες τις καταστάσεις

σύγκρουσης

συµφερόντων

ό̟ως

αυτές

̟εριγράφονται

στον

Κώδικα

∆εοντολογίας.
•

Οι σχέσεις των Προϊσταµένων και υφισταµένων ̟ρέ̟ει να διέ̟ονται

α̟ό τον ̟ροσήκοντα αµοιβαίο σεβασµό.
•

Οι εργαζόµενοι οφείλουν να µεριµνούν για την αξιο̟ρε̟ή εµφάνισή

τους σε σχέση µε τον εργασιακό τους χώρο και τα ασκούµενα α̟ό αυτούς
καθήκοντα.
•

Όλοι οι εργαζόµενοι της ε̟ιχείρησης οφείλουν να σέβονται τους

συναδέλφους, συνεργάτες και τους ̟ελάτες και εν γένει συναλλασσοµένους.
Ενέργειες ̟ου συνιστούν ̟ροσβολή της ̟ροσω̟ικότητας ό̟ως, σεξουαλική,
ηθική, ή άλλου είδους ̟αρενόχληση, εκφοβισµός ή διωγµός, ή ενέργειες ̟ου
συνιστούν άνιση µεταχείριση, λόγω εθνικότητας, φυλετικής ̟ροέλευσης,
φύλου, οικογενειακής κατάστασης, θρησκευτικών ή ̟ολιτικών ̟ε̟οιθήσεων,
α̟οτελούν

ουσιώδη

̟αράβαση

των

συµβατικών

υ̟οχρεώσεων

του

εργαζόµενου.

17

Εσωτερικός Κανονισµός Εργασίας
Σύλλογος Υ̟αλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. « Η ΕΘΝΙΚΗ»

•

Οι εργαζόµενοι οφείλουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και

των ̟άσης φύσεως συναλλαγών να συµ̟εριφέρονται µε ε̟αγγελµατισµό και
διακριτικότητα.
•

Οι εργαζόµενοι οφείλουν να έχουν ως στόχο την ταχεία εξυ̟ηρέτηση

των ̟ελατών α̟οφεύγοντας ̟ροσω̟ικές και εκτεταµένες συζητήσεις όταν
̟ελάτες ̟εριµένουν να εξυ̟ηρετηθούν, να ̟αρέχουν σαφή και µη
̟αρα̟λανητική ενηµέρωση στους ̟ελάτες σε σχέση µε τη διαχείριση των
οικονοµικών και ̟εριουσιακών τους συµφερόντων, να καταβάλλουν κάθε
δυνατή ̟ροσ̟άθεια για τη διευθέτηση διαφορών µε τους ̟ελάτες. Σε
̟ερί̟τωση ̟ου αυτό δεν καταστεί δυνατό να τους ενηµερώνουν για τη
διαδικασία υ̟οδείξεων και ̟αρα̟όνων της Εταιρίας.
•

Οι εργαζόµενοι οφείλουν να ̟αρέχουν ισότιµη µεταχείριση σε όλους

τους ̟ελάτες ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκείας, ̟εριουσιακής
κατάστασης κ.λ̟.
•

Οι εργαζόµενοι οφείλουν να ε̟ιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία για

την εξυ̟ηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες ή όσων χρήζουν ειδικής
µεταχείρισης.
•

Οι εργαζόµενοι οφείλουν να µη διεκ̟εραιώνουν ̟ροσω̟ικές υ̟οθέσεις

ενώ̟ιον των ̟ελατών.
•

Οι εργαζόµενοι οφείλουν να τηρούν τη νοµοθεσία και τις εγκυκλίους

της Εταιρίας σε σχέση µε το κά̟νισµα.
•

Οι

εργαζόµενοι

κατά

την

ανάληψη

των

οικονοµικών

τους

υ̟οχρεώσεων, θα ̟ρέ̟ει να λαµβάνουν υ̟όψη την ̟εριουσιακή τους
κατάσταση. καθώς και ό̟ως ορίζεται στον εκάστοτε κώδικα δεοντολογίας της
Εταιρίας.
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Άρθρο 9
Υ̟οχρεώσεις Εταιρίας
•

Η Εταιρία οφείλει να διασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο τα δικαιώµατά

του, ̟ου ρυθµίζονται και α̟ορρέουν α̟ό νόµους, υ̟ουργικές α̟οφάσεις,
διαιτητικές

α̟οφάσεις,

Συλλογικές

Συµβάσεις

Εργασίας

και

την

ε̟ιχειρησιακή ̟ρακτική.
•

Η Εταιρία οφείλει να µεριµνά, ώστε οι ̟ροϊστάµενοι και οι ιεραρχικά

ανώτεροι να φροντίζουν για την εκ̟αίδευση και ̟ροαγωγή των ικανοτήτων
και της γνώσης των υφισταµένων τους, σε θέµατα σχετικά µε τις συναλλαγές
και εργασίες της Εταιρίας γενικότερα.
•

Η Εταιρία οφείλει να µεριµνά, ώστε οι ̟ροϊστάµενοι γενικότερα να

εξασφαλίζουν ότι οι υφιστάµενοί τους θα είναι ̟ληροφορηµένοι ε̟ί όλων των
̟άγιων γενικών οδηγιών ̟ου εκδίδονται κατά καιρούς, ό̟ως και ε̟ί όλων
των οδηγιών ̟ου αφορούν τους υφισταµένους τους ή τα τµήµατά τους.
Πρέ̟ει να ε̟ιβλέ̟ουν την ορθή εφαρµογή των ̟αρα̟άνω οδηγιών, και τη
σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους α̟ό τους υφιστάµενους τους, ̟ρος τους
ο̟οίους ̟ρέ̟ει να ̟αρέχουν όλες τις α̟αραίτητες οδηγίες και εξηγήσεις.
•

Η Εταιρία οφείλει να µεριµνά, ώστε οι ̟ροϊστάµενοι να ̟αρέχουν στη

∆ιεύθυνση Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού ή και στη ∆ιοίκηση, ανε̟ηρέαστες και
αντικειµενικές γνώµες για την εργατικότητα, την ικανότητα, το ήθος και την
συµ̟εριφορά των υφισταµένων τους και να αναφέρουν ο̟οιαδή̟οτε ̟ράξη ή
̟αράλειψη των ανωτέρω ̟ου είτε είναι εκτός α̟ό την συνήθη κανονική
̟ορεία της εργασίας και των καθηκόντων τους, είτε θα ήταν δυνατό να
α̟οτελέσει ̟ηγή ̟αρα̟όνων.
•

Η Εταιρία οφείλει να εξασφαλίζει συνθήκες

σεβασµού της

̟ροσω̟ικότητας και αξιο̟ρέ̟ειας των εργαζοµένων, κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους και να εφαρµόζει την αρχή της ίσης µεταχείρισης.
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•

Η Εταιρία ̟ρέ̟ει να λαµβάνει τα εκάστοτε α̟αιτούµενα µέτρα για την

ασφάλεια των εργαζοµένων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, να τηρεί
τους όρους, κανόνες και ̟ροδιαγραφές ασφαλείας, ό̟ως εκάστοτε ισχύουν,
να ̟αρέχει εκ̟αίδευση σε θέµατα ασφαλείας στους εργαζόµενους και να
καταβάλλει κάθε δυνατή ̟ροσ̟άθεια για την εξασφάλιση και/ ή µείωση κάθε
κίνδυνου α̟ό εγκληµατικές ̟ράξεις.
•

Η Εταιρία οφείλει να εξασφαλίζει υγιεινές συνθήκες εργασίας, και να

τηρεί την ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε την υγιεινή και καθαριότητα στους
χώρους εργασίας και τους κοινόχρηστους χώρους.
•

Γίνεται σεβαστή και διασφαλίζεται α̟ό την Εταιρία η ελευθερία

̟ολιτικών και φιλοσοφικών ̟ε̟οιθήσεων, στα ̟λαίσια ̟ου καθορίζονται α̟ό
το Σύνταγµα και την ισχύουσα νοµοθεσία. Η υ̟ηρεσιακή κρίση και εξέλιξη
του εργαζοµένου δεν ε̟ηρεάζονται είτε θετικά είτε αρνητικά, α̟ό τις
̟ολιτικές και φιλοσοφικές ̟ε̟οιθήσεις του εργαζοµένου στα ανωτέρω
̟λαίσια.
•

Η

συνδικαλιστική

δραστηριότητα

του

εργαζοµένου

είναι

συνταγµατικό δικαίωµα του και ασκείται στα ̟λαίσια της κείµενης
νοµοθεσίας. Η συνδικαλιστική δραστηριότητα δεν ε̟ηρεάζει, θετικά ή
αρνητικά, την υ̟ηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη του εργαζοµένου και κάθε
ανάµιξη της Εταιρίας στην ανωτέρω συνδικαλιστική δραστηριότητα δεν είναι
ε̟ιτρε̟τή, ̟αρά µόνο αν και στο µέτρο ̟ου τούτο ε̟ιτρέ̟εται α̟ό την
κείµενη νοµοθεσία.
•

Οι ανωτέρω υ̟οχρεώσεις της Εταιρίας συνιστούν και αντίστοιχα

δικαιώµατα των εργαζοµένων. Κατά τα λοι̟ά οι εργαζόµενοι έχουν όλα τα
δικαιώµατα ̟ου ̟ηγάζουν α̟ό τους κάθε µορφής κανόνες δικαίου, ̟ου
διέ̟ουν το εργασιακό καθεστώς των εργαζοµένων στην Εταιρία.
•

Ενέργειες και α̟οφάσεις της Εταιρίας ̟ου µ̟ορούν να ε̟ιφέρουν

βλα̟τικές οικονοµικές µεταβολές και δεν οφείλονται σε υ̟αιτιότητα του
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εργαζόµενου δεν θα συνε̟άγονται σε καµία ̟ερί̟τωση µείωση καθ’
ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο των συνολικών α̟οδοχών του υ̟αλλήλου.
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Άρθρο 10
Τό̟ος Εργασίας - Ωράριο
•

Τό̟ος εργασίας ορίζονται τα ε̟ί της Λεωφόρου Συγγρού 103-105

γραφεία της Εταιρίας και/ή τα Περιφερειακά Καταστήµατά της και/ή οι εν
γένει εγκαταστάσεις, στις ο̟οίες ̟αρέχεται εργασία για λογαριασµό της
Εταιρίας α̟ό τους εργαζόµενους της και/ή τα γραφεία της, ο̟ουδή̟οτε και
εάν ευρίσκονται στην Ελλάδα.
•

Η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να αναθέτει στο ̟ροσω̟ικό εργασία και

εκτός των γραφείων της, καθώς ε̟ίσης και εκτός της ̟εριοχής νοµού Αττικής.
•

Το ωράριο εργασίας του ̟ροσω̟ικού καθορίζεται α̟ό τις Συλλογικές

Συµβάσεις Εργασίας και σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό τις σχετικές
διατάξεις νόµων, µε καταστάσεις ωρών εργασίας θεωρηµένες α̟ό την
αρµόδια αρχή. Στον ̟εριορισµό των νοµίµων ωραρίων εργασίας δεν
υ̟άγονται εκείνα τα στελέχη ̟ου ασκούν διεύθυνση.
•

Οι εργαζόµενοι ̟ρέ̟ει να γνωρίζουν ότι µ̟ορεί σε έκτακτες

̟ερι̟τώσεις να τους ζητηθεί, εφόσον κριθεί α̟αραίτητο, να εργασθούν και
̟έραν του κανονικού ωραρίου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Όταν
̟ροκύ̟τουν τέτοιες ανάγκες οι Προϊστάµενοι οφείλουν να ενηµερώνουν τους
ενδιαφερόµενους

όσο

το

δυνατό

νωρίτερα.

Καµία

υ̟ερωρία

δεν

αναγνωρίζεται και δεν ε̟ιτρέ̟εται η ̟ραγµατο̟οίησή της χωρίς την
̟ροηγούµενη έγκριση του Προϊσταµένου.
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Άρθρο 11
Α̟ουσίες - Ασθένειες - Άδειες
•

Εργαζόµενος ̟ου για ο̟οιοδή̟οτε λόγο α̟ουσιάζει εκτάκτως α̟ό την

υ̟ηρεσία ή καθυστερεί να ̟ροσέλθει την κανονισµένη ώρα ενάρξεως
εργασίας, οφείλει να ειδο̟οιήσει εγκαίρως την ίδια µέρα. Σε ̟ερί̟τωση
̟ραγµατικής και εξακριβωµένης αδυναµίας ειδο̟οιήσεως την ίδια µέρα,
οφείλει να το κάνει µέχρι το µεσηµέρι της ε̟όµενης, εκτός εάν λόγοι ανωτέρας
βίας εµ̟οδίζουν την έγκαιρη ειδο̟οίηση.
•

Ο έλεγχος της αιτίας της α̟ουσίας ή καθυστέρησης γίνεται ανάλογα µε

την ̟ερίσταση και κατά την α̟όλυτη κρίση της Εταιρίας χωρίς ε̟ιλεκτικά
κριτήρια.
•

Τα της α̟οχής του ̟ροσω̟ικού α̟ό την εργασία του λόγω ασθένειας

και τα εκ τούτου χρηµατικά ή άλλα εν γένει δικαιώµατα και υ̟οχρεώσεις του
εργαζόµενου είναι εκείνα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την εκάστοτε εργατική
νοµοθεσία και τον οικείο Ασφαλιστικό Φορέα και ε̟ι̟ροσθέτως όσα
ορίζονται στο ̟αράρτηµα.
•

Εργαζόµενος, ̟ου α̟ουσιάζει για λόγους υγείας, υ̟οχρεούται να

̟ιστο̟οιήσει την άδεια α̟ουσίας, σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα του
αρµόδιου οικείου ασφαλιστικού φορέα υγείας.
•

∆ύναται να χορηγείται άδεια χωρίς α̟οδοχές µέχρι δύο (2) έτη µε

α̟όφαση της ∆ιοίκησης.
•

Η ετήσια κανονική άδεια χορηγείται υ̟οχρεωτικά και µέχρι το τέλος

του έτους στο ̟ροσω̟ικό της Εταιρίας, το ο̟οίο υ̟οχρεούται να τη ζητεί,
κατά τα υ̟ό της Εργατικής Νοµοθεσίας οριζόµενα. Προκειµένου να
καταρτίζεται α̟οτελεσµατικά το ετήσιο ̟λάνο των αδειών, κάθε εργαζόµενος
οφείλει να υ̟οβάλλει ̟ρογραµµατισµό χορήγησης άδειας µέχρι το τέλος του
µηνός Μαΐου, κάθε έτους, ό̟ου θα καθορίζεται και ο ε̟ιθυµητός χρόνος
α̟ουσίας.

Το

τελικό

̟ρόγραµµα

αδειών

α̟οφασίζεται

α̟ό

τους
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Προϊσταµένους, σύµφωνα µε τις ανάγκες τόσο της Υ̟ηρεσίας, όσο και του
̟ροσω̟ικού, ̟ροσέχοντας να µην α̟ουσιάζει ταυτόχρονα ̟ερισσότερο α̟ό
50% αυτού.
•

Προκειµένου να εξασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία της Εταιρίας,

α̟αιτείται αίτηση για χορήγηση αδείας καθώς και σχετική έγκριση α̟ό τον
αρµόδιο Προϊστάµενο. Τυχόν, έκτακτη άδεια για σ̟ουδαίο λόγο, για την
ο̟οία δεν έχει τηρηθεί η ̟ροαναφερόµενη διαδικασία, θα εγκρίνεται κατ’
εξαίρεση και εφόσον ̟ιστο̟οιείται, εκ των υστέρων, ο έκτακτος λόγος.
•

Οι άδειες ̟ου ̟αρέχονται στο ̟ροσω̟ικό α̟ό την Εταιρία ορίζονται

ρητά α̟ό την εκάστοτε εργατική νοµοθεσία, ό̟ως αυτή τρο̟ο̟οιείται,
συµ̟ληρώνεται και ε̟ι̟ροσθέτως µε όσα ορίζονται στο ̟αράρτηµα 1.
•

Υ̟άλληλος ̟ου α̟ουσιάζει α̟ό την υ̟ηρεσία του για λόγους υγείας

και µέχρι τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό τη νοµοθεσία όρια, δύναται να υ̟οβληθεί
εξέταση α̟ό το γιατρό της Εταιρίας ή άλλο γιατρό της ε̟ιλογής της.
•

∆ύναται να ̟αρατείνεται η α̟ουσία α̟ό την εργασία για λόγους

ασθένειας, ανάρρωσης και εν γένει υγείας, ̟έραν των ̟ροβλε̟οµένων α̟ό τη
νοµοθεσία ορίων, χωρίς ̟ερικο̟ή των α̟οδοχών ή µε ̟ερικο̟ή µέρους µόνο
αυτών, εφόσον ο συνολικός χρόνος α̟ουσίας α̟ό την υ̟ηρεσία δεν θα
υ̟ερβαίνει τα δύο (2) χρόνια. Η ̟αράταση αυτή θα γίνεται µε τις ακόλουθες
διαδικασίες:
α) Για χρονικό διάστηµα µέχρι τέσσερις (4) µήνες, µε α̟όφαση της
∆ιεύθυνσης Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού.
β) Για χρονικό διάστηµα, α̟ό τέσσερις (4) έως ε̟τά (7) µήνες, µε α̟όφαση της
αρµόδιας για θέµατα Προσω̟ικού Γενικής ∆ιεύθυνσης.
γ) Για χρονικό διάστηµα, α̟ό ε̟τά (7) µήνες έως δύο (2) έτη, µε α̟όφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή και των εξουσιοδοτηµένων α̟' αυτό Οργάνων της
Εταιρίας.
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δ) Σε κάθε ̟ερί̟τωση για τη σκο̟ιµότητα χορήγησης της άδειας θα
α̟οφαίνεται αρµόδια Υγειονοµική ε̟ιτρο̟ή, η ο̟οία θα α̟αρτίζεται α̟ό
τρείς (3) γιατρούς της ε̟ιλογής της Εταιρίας, στην ο̟οία θα συµµετέχει και
ιατρός ανάλογης ειδικότητας.
•

Άδειες ̟ου χορηγούνται για την ίδια ασθένεια διακεκοµµένα εντός του

ηµερολογιακού έτους αθροίζονται και θεωρούνται ότι έχουν χορηγηθεί
συνεχόµενα, ̟ροκειµένου να συµ̟ληρωθεί το ανώτατο όριο.
•

Ο υ̟άλληλος ̟ου α̟οστέλλεται α̟ό την Εταιρία στο εξωτερικό

̟ροκειµένου να µετεκ̟αιδευτεί ή να ε̟ιµορφωθεί, δεσµεύεται µε ρήτρα
εγγύησης να συνεχίσει να ̟αράσχει τις υ̟ηρεσίες του στην Εταιρία για
διάστηµα τουλάχιστον ̟έντε (5) ετών. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟οχωρήσει
νωρίτερα, υ̟οχρεούται να ε̟ιστρέψει στην Εταιρία τα έξοδα ̟ου κατέβαλλε
αυτή, καθώς και να της α̟οκαταστήσει κάθε ̟εραιτέρω θετική και α̟οθετική
ζηµία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εξαιρείται η ̟ερί̟τωση
ανωτέρας βίας.
Η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή ̟ροσ̟άθεια ώστε να αξιο̟οιηθεί
κατάλληλα ο υ̟άλληλος ̟ου εστάλη για µετεκ̟αίδευση, µε την το̟οθέτησή
του σε θέση ανάλογη µε το αντικείµενο στο ο̟οίο µετεκ̟αιδεύτηκε.

Τα ̟αρα̟άνω ̟ροϋ̟οθέτουν την ύ̟αρξη σύµβασης εργασίας και δεν
καταργούν, ούτε καθιστούν ανενεργές τυχόν διατάξεις του ̟αρόντος ή του
Νόµου, ̟ου ορίζουν ως συνέ̟εια της δικαιολογηµένης ή όχι α̟ουσίας του
εργαζόµενου την λύση της σύµβασης εργασίας.
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Άρθρο 12
Μεταθέσεις και Α̟οσ̟άσεις
•

Η Εταιρία έχει δικαίωµα, βάσει των αναγκών της, να µεταθέτει το

̟ροσω̟ικό α̟ό υ̟ηρεσία σε υ̟ηρεσία, α̟ό θέση σε θέση και α̟ό τό̟ο σε
τό̟ο, µέσα στα όρια της Ελληνικής Ε̟ικράτειας. Για τη λήψη α̟όφασης
µετάθεσης θα λαµβάνονται υ̟όψη τυχόν σχετικά αιτήµατα του ̟ροσω̟ικού.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η µετάθεση α̟οφασίζεται χωρίς ̟ροηγούµενο αίτηµα,
λαµβάνονται

αυστηρά

υ̟όψη

τυχόν

υ̟άρχουσες

ιδιαιτερότητες

(οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας κ.λ̟.).
•

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ραγµατο̟οιείται µετάθεση α̟ό τό̟ο σε τό̟ο, την

ο̟οία δεν έχει αιτηθεί ο εργαζόµενος, η Εταιρία αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση
να καλύψει τα έξοδα µετακίνησης και εγκατάστασης κατό̟ιν σχετικής
συνεννόησης µε την Εταιρία.
•

Ο εργαζόµενος ̟ου µετατίθεται υ̟οχρεούται να µεταβεί στη νέα του

θέση το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία ̟ου ορίζεται στη σχετική α̟όφαση
της ∆ιοίκησης

̟ου κοινο̟οιείται σ' αυτόν. Μετά την ̟αρέλευση ̟έντε

ηµερών α̟ό την ̟αρα̟άνω ηµεροµηνία, ο εργαζόµενος ̟ου αδικαιολόγητα
δεν εµφανίζεται στη νέα του θέση, θεωρείται ως οικειοθελώς ̟αραιτηθείς.
•

Για την εν γένει ικανο̟οίηση αιτήσεων µεταθέσεων, λαµβάνονται

υ̟όψη το αντικείµενο εργασίας, η συνυ̟ηρέτηση – ̟ροκειµένου για συζύγους
- η ̟ροϋ̟ηρεσία, η εντο̟ιότητα στο νοµό και άλλοι ειδικοί λόγοι
(οικογενειακοί, υγείας).
•

Για την κάλυψη έκτακτων ή ̟ροσωρινών υ̟ηρεσιακών αναγκών η

Εταιρία µ̟ορεί να α̟οσ̟ά εργαζόµενους α̟ό υ̟ηρεσία σε υ̟ηρεσία και α̟ό
τό̟ο σε τό̟ο µέσα στα όρια της Ελληνικής Ε̟ικράτειας, καταβάλλοντας τα
έξοδα µετακίνησης και εγκατάστασης κατό̟ιν σχετικής συνεννόησης µε την
Εταιρία.
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•

Ο χρόνος α̟όσ̟ασης των εργαζοµένων α̟ό τό̟ο σε τό̟ο εκτός του

τό̟ου ̟ου υ̟ηρετούν, δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει τους έξι (6) µήνες κατ' έτος.
Παράταση ̟έραν του ̟ροαναφερόµενου χρόνου, µ̟ορεί να γίνει µόνο µε τη
συναίνεση του εργαζόµενου.
•

Εφόσον καταργείται ή κλείνει Υ̟οκατάστηµα της Εταιρίας, αυτή έχει

υ̟οχρέωση µετά α̟ό διαβούλευση µε το Σύλλογο Εργαζοµένων, να µεταθέσει
τους υ̟αλλήλους ̟ου εργάζονται σε αυτό, σε Υ̟οκατάστηµα ̟ου ε̟ιθυµούν,
ή σε ̟ερί̟τωση αδυναµίας, στο αµέσως ̟λησιέστερο Υ̟οκατάστηµα.
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Άρθρο 13
Εκ̟αίδευση Προσω̟ικού
•

Η ε̟αγγελµατική εκ̟αίδευση και η συνεχής ε̟ιµόρφωση του

̟ροσω̟ικού (µέσω συνεδρίων, ηµερίδων, εκ̟αιδευτικών ̟ρογραµµάτων
κ.λ̟.) α̟οτελεί καθήκον της Εταιρίας, καθώς και δικαίωµα και υ̟οχρέωση
των εργαζοµένων στα ̟λαίσια της ε̟αγγελµατικής τους ανά̟τυξης.
•

Στόχοι

της

̟αρεχόµενης

εκ̟αίδευσης

είναι

η

βελτίωση

της

υ̟ηρεσιακής κατάρτισης και εµ̟ειρίας και η ε̟αγγελµατική ε̟ιµόρφωση και
η ανά̟τυξη του µορφωτικού ε̟ι̟έδου των εργαζοµένων, ώστε να
διασφαλίζεται η έγκαιρη και οµαλή ̟ροσαρµογή των εργαζοµένων σε νέες
γνώσεις, δεξιότητες και ειδικεύσεις και να κατοχυρώνεται η α̟ασχόληση και
η υ̟ηρεσιακή τους ανά̟τυξη και α̟όδοση στα ̟λαίσια των ε̟ιχειρηµατικών
στόχων της Εταιρίας.
•

Το

̟ρόγραµµα

εκ̟αίδευσης

συντάσσεται

α̟ό

τη

∆ιεύθυνση

Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού λαµβάνοντας υ̟όψη, µεταξύ των άλλων και τα
α̟οτελέσµατα της ετήσιας διαδικασίας αξιολόγησης.
•

Σε συνέχεια εισηγήσεων των ∆ιευθύνσεων της Εταιρίας και σε

συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού καταρτίζεται ένα
ετήσιο ̟λάνο σεµιναρίων, το ο̟οίο κοινο̟οιείται σε όλο το ̟ροσω̟ικό της
Εταιρίας, ̟ροκειµένου να έχουν όλοι οι εργαζόµενοι τη δυνατότητα
συµµετοχής.
•

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε ̟ροσ̟άθεια η εκ̟αίδευση να διενεργείται

εντός του εργασίµου ωραρίου.
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Άρθρο 14
Αξιολόγηση Α̟όδοσης Προσω̟ικού
Η Εταιρία ακολουθεί διαδικασία αξιολόγησης της α̟όδοσης του συνόλου των
εργαζοµένων της, η ο̟οία καθορίζεται α̟ό τη ∆ιοίκηση και διέ̟εται α̟ό τις
αρχές της δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας και της
συνυ̟ευθυνότητας.
Σε ̟ερί̟τωση αλλαγής α̟ό την Εταιρία του εκάστοτε ισχύοντος συστήµατος
αξιολόγησης θα ̟ροηγείται διαβούλευση/ συµφωνία µε το Σύλλογο των
Εργαζοµένων, εφόσον αφορά κεφαλαιώδη σηµεία του συστήµατος.
Το ισχύον σύστηµα αξιολόγησης ε̟ισυνά̟τεται στον ̟αρόντα Εσωτερικό
Κανονισµό Εργασίας και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος του.
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Άρθρο 15
Προγραµµατισµός ανά̟τυξης & ανάδειξης στελεχών
Η ∆ιοίκηση, µε τη συνδροµή της ∆ιεύθυνσης Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού, οφείλει
να καταρτίζει ολοκληρωµένο σύστηµα διαδοχής α̟ό το σύνολο των
εργαζοµένων της, ̟ροκειµένου να εντο̟ίζει και να ανα̟τύσσει κατάλληλα
τους έχοντες τις ̟ροϋ̟οθέσεις, ώστε να έχουν όλα εκείνα τα στοιχεία ̟ου
είναι

α̟αραίτητα

για

να

αναλάβουν

µελλοντικές

θέσεις

ευθύνης

Προϊσταµένου.
Οι θέσεις ευθύνης Προϊσταµένων θα ̟ροκηρύσσονται καταρχήν, εκτός α̟ό
τις ̟ερι̟τώσεις κατά τις ο̟οίες ειδικές συνθήκες δεν το ε̟ιτρέ̟ουν ή
καθιστούν ̟εριττή την ̟ροκήρυξη. Σε αυτή την ̟ερί̟τωση θα ενηµερώνεται ο
Σύλλογος Υ̟αλλήλων.
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Άρθρο 16
Προαγωγές – Σύστηµα ανέλιξης ̟ροσω̟ικού

Οι ̟ροαγωγές των υ̟αλλήλων διενεργούνται υ̟οχρεωτικά εντός του ̟ρώτου
εξαµήνου του ε̟όµενου έτους κρίσης, σύµφωνα µε τη διαδικασία ̟ου
καθορίζεται στο ̟αρόν άρθρο. Εάν η Εταιρία δεν διενεργήσει τις ̟ροαγωγές
εντός του ̟ροβλε̟οµένου διαστήµατος ̟ροάγονται αυτόµατα όλοι οι
υ̟άλληλοι ̟ου έχουν συµ̟ληρώσει τον α̟αιτούµενο χρόνο και το ατοµικό
δελτίο αξιολόγησης είναι κατ’ ελάχιστον στην 2η κλίµακα α̟όδοσης
(σύµφωνα µε το υφιστάµενο σύστηµα αξιολόγησης των 4 κλιµάκων, ό̟ου 4 η
ανώτερη κλίµακα). Παράταση του εξαµήνου µ̟ορεί να δοθεί σε ειδικές και
έκτακτες ̟ερι̟τώσεις µετά α̟ό συµφωνία των δύο µερών (∆ιοίκηση Σύλλογος Υ̟αλλήλων).
Για την ̟ροαγωγή κρίνονται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ̟αρακάτω, όσοι
έχουν συµ̟ληρώσει τον α̟αιτούµενο χρόνο υ̟ηρεσίας (άρθρο 3) την 31η
∆εκεµβρίου κάθε έτους.
Οι ̟ροαγωγές των υ̟αλλήλων διενεργούνται, βάση των ετών ̟αραµονής στο
βαθµό, κατ' εκλογή και κατ' α̟όλυτο εκλογή, µε βάση την ιδιαίτερη ε̟ίδοση
και ικανότητα του υ̟αλλήλου, σύµφωνα µε την αξιολόγησή τους και/η την
ύ̟αρξη κενής θέσης ευθύνης, εφόσον α̟αιτείται.
Οι θέσεις των ∆ιευθυντών ̟ληρούνται α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή και τα
εξουσιοδοτηµένα α̟' αυτό Όργανα της Εταιρίας και µε ενηµέρωση του
Συλλόγων των Εργαζοµένων. Για την ̟ροαγωγή στο βαθµό του ∆ιευθυντή θα
εξετάζονται οι υ̟οψηφιότητες όσων κατέχουν τον βαθµό του Υ̟οδιευθυντή
Α’, τουλάχιστον για ένα (1) έτος, έχουν συµ̟ληρώσει δεκαετή (10ετή)
̟ραγµατική υ̟ηρεσία στην Εταιρία και συγκεντρώνουν, κατά την κρίση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή και των εξουσιοδοτηµένων α̟' αυτό Οργάνων της
Εταιρίας, εξαιρετικά τυ̟ικά και ουσιαστικά ̟ροσόντα.
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Προαγωγή δίνεται στον κάθε βαθµό µετά α̟ό υ̟ηρεσία συγκεκριµένου
αριθµού ετών και εφόσον το δελτίο αξιολόγησης είναι κατ΄ ελάχιστον στη 2η
κλίµακα α̟όδοσης (σύµφωνα µε το υφιστάµενο σύστηµα αξιολόγησης των 4
κλιµάκων, ό̟ου 4 η ανώτερη κλίµακα).
Για το κύριο ̟ροσω̟ικό µετά α̟ό υ̟ηρεσία ενός έτους στον βαθµό του
Βοηθού και δυο ετών στους βαθµούς του Υ̟ολογιστή Β’, Υ̟ολογιστή Α’,
Λογιστή Β’, Λογιστή Α’ και Τµηµατάρχη Β’.
Για το τεχνικό ̟ροσω̟ικό µετά α̟ό υ̟ηρεσία δύο ετών στο βαθµό του
Τεχνίτη – Τηλεφωνητή - Οδηγού – ΣΤ’ και µετά α̟ό υ̟ηρεσία τριών ετών
στους βαθµούς του Τεχνίτη – Τηλεφωνητή - Οδηγού Ε’, Τεχνίτη – Τηλεφωνητή
– Οδηγού ∆’, Τεχνίτη – Τηλεφωνητή – Οδηγού Γ’ και για το βοηθητικό
̟ροσω̟ικό µετά α̟ό υ̟ηρεσία δύο ετών στο βαθµό του Κλητήρα – Εργάτη
ΣΤ’, και µετά α̟ό υ̟ηρεσία τριών ετών στους βαθµούς του Κλητήρα - Εργάτη
Ε’, Κλητήρα – Εργάτη ∆’, Κλητήρα – Εργάτη Γ’.

Για τους ̟αρα̟άνω βαθµούς κατ’ εκλογή ̟ροαγωγή µ̟ορεί να δοθεί µετά
α̟ό α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής Προαγωγών ̟ου θα κρίνει τις ̟ροτάσεις των
∆ιευθυντών και θα µ̟ορεί να δίνει ̟ροώθηση µέχρι 1 χρόνο ανά βαθµό µε
καταληκτικό αυτόν του Τµηµατάρχη Α’ για την κατηγορία του Κύριου
Προσω̟ικού, αυτόν του Τεχνίτη – Τηλεφωνητή – Οδηγού Β’ για την
κατηγορία του Τεχνικού Προσω̟ικού και αυτόν του Κλητήρα – Εργάτη Β’
για την κατηγορία του Βοηθητικού Προσω̟ικού, εφόσον το δελτίο
αξιολόγησης είναι κατ΄ ελάχιστον στη 2η κλίµακα α̟όδοσης µέχρι και 1 έτος
(σύµφωνα µε το υφιστάµενο σύστηµα αξιολόγησης των 4 κλιµάκων, ό̟ου 4 η
ανώτερη κλίµακα). Η κατ’ εκλογήν ̟ροαγωγή δεν µ̟ορεί να υ̟ολεί̟εται του
40% και να υ̟ερβαίνει το 60% των κρινόµενων υ̟αλλήλων ανά βαθµό κατ’
έτος.
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Κατ’ α̟όλυτη εκλογή δύνανται να ̟ροαχθούν οι υ̟άλληλοι α̟ό το βαθµό
του Τµηµατάρχη Α’ και ̟άνω υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι το δελτίο αξιολόγησης
είναι κατ΄ ελάχιστον στη 3η κλίµακα α̟όδοσης της τελευταίας ̟ρο της κρίσης
̟εριόδου (σύµφωνα µε το υφιστάµενο σύστηµα αξιολόγησης των 4 κλιµάκων,
ό̟ου 4 η ανώτερη κλίµακα).
Η ̟ροαγωγή δίνεται κατά κύριο λόγο εφόσον υ̟άρχει αντίστοιχη κενή θέση
ευθύνης ανα̟ληρωτή Τοµέα, Τοµέα, Υ̟οδιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης και σ’ αυτή
την ̟ερί̟τωση συνε̟άγεται την κατάληψη της αντίστοιχης θέσης.
Στην κατηγορία του Τεχνικού Προσω̟ικού κατ’ α̟όλυτη εκλογή δύνανται
να ̟ροαχθούν α̟ό τον βαθµό του Τεχνίτη Β’– Τηλεφωνητή Β’– Οδηγού Β’ και
στην κατηγορία του Βοηθητικού ̟ροσω̟ικού κατ' α̟όλυτη εκλογή
̟ροάγονται α̟ό τον βαθµό του Κλητήρα Β’– Εργάτη Β’ υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση
ότι το δελτίο αξιολόγησης είναι κατ΄ ελάχιστον στη 3η κλίµακα α̟όδοσης της
τελευταίας ̟ρο της κρίσης ̟εριόδου (σύµφωνα µε το υφιστάµενο σύστηµα
αξιολόγησης των 4 κλιµάκων, ό̟ου 4 η ανώτερη κλίµακα).
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Συνο̟τικός Πίνακας Προαγωγών Κύριου Προσω̟ικού– Όροι & Προϋ̟οθέσεις
Προα̟αιτούµενα έτη για
Βαθµός

̟ροώθηση στον ε̟όµενο
βαθµό

Κατ’ εκλογήν

Κατ’ α̟όλυτη

̟ροώθηση

εκλογή

Κλίµακα α̟όδοσης

Βοηθός ( Βοηθός Υ̟άλληλος)

1 έτος

≥2

Υ̟ολογιστής Β’ (Νέος υ̟άλληλος)

2 έτη

1 έτος

≥2

Υ̟ολογιστής Α’ (Υ̟άλληλος)

2 έτη

1 έτος

≥2

Λογιστής Β’ (Εξειδικευµένος Υ̟άλληλος)

2 έτη

1 έτος

≥2

Λογιστής Α’ (Ανώτερος Υ̟άλληλος)

2 έτη

1 έτος

≥2

Τµηµατάρχης Β’ (Υ̟εύθυνος Υ̟άλληλος)

2 έτη

1 έτος

≥2

Τµηµατάρχης Α’ (Υ̟εύθυνος Οµάδας)

≥1 έτος

√

≥3 στο τελευταίο έτος

Τοµεάρχης Γ’ (Νέο στέλεχος)

≥1 έτος

√

≥3 στο τελευταίο έτος

Τοµεάρχης Β’ (Μεσαίο Στέλεχος)

≥1 έτος

√

≥3 στο τελευταίο έτος

Τοµεάρχης Α’(Ανώτερο Στέλεχος)

≥1 έτος

√

≥3 στο τελευταίο έτος

Υ̟οδιευθυντής Β’(Υ̟οδιευθυντής)

≥1 έτος

√

≥3 στο τελευταίο έτος

Υ̟οδιευθυντής Α’ (Ανα̟ληρωτής ∆ιευθυντής)

≥1 έτος

√

≥3 στο τελευταίο έτος

∆ιευθυντής
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Συνο̟τικός Πίνακας Προαγωγών Τεχνικού και Βοηθητικού Προσω̟ικού– Όροι & Προϋ̟οθέσεις
Βοηθητικό
Προα̟αιτούµενα έτη
Κατ’ εκλογήν
Κατ’ α̟όλυτη
Κλίµακα
Τεχνικό Προσω̟ικό Βαθµός
Προσω̟ικό
για ̟ροώθηση στον
̟ροώθηση
εκλογή
α̟όδοσης
Βαθµός
ε̟όµενο βαθµό
Τηλεφωνητής – τεχνίτης –
Κλητήρας–
≥2
2
1
οδηγός ΣΤ’
Εργάτης ΣΤ’
Τηλεφωνητής – τεχνίτης –
οδηγός Ε’
Τηλεφωνητής – τεχνίτης –
οδηγός ∆’
Τηλεφωνητής – τεχνίτης –
οδηγός Γ’
Τηλεφωνητής – τεχνίτης –
οδηγός Β’
Τηλεφωνητής – τεχνίτης –
οδηγός Α’

Κλητήρας–
Εργάτης Ε’

3

1

Κλητήρας–
Εργάτης ∆’

3

1

Κλητήρας–
Εργάτης Γ’

3

1

Κλητήρας–
Εργάτης Β’

≥2

≥2

≥2

≥2

√

≥3

Κλητήρας–
Εργάτης Α’
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Σύστηµα ε̟ι̟έδων ιεραρχίας διοικητικού ̟ροσω̟ικού

• ∆ηµιουργείται σύστηµα ε̟ι̟έδων ιεραρχίας διοικητικού ̟ροσω̟ικού για
τους εργαζόµενους της εταιρίας.
• Οι θέσεις ευθύνης οργανώνονται σε έξι ε̟ί̟εδα:
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης
Προϊστάµενος Υ̟οδιεύθυνσης
Προϊστάµενος Τοµέα
Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος Τοµέα
Προϊστάµενος Τµήµατος
Προϊστάµενος Υ̟ηρεσίας

Υ̟άλληλος ̟ου δεν έχει θέση ευθύνης, ανάλογα µε το βαθµό, µ̟ορεί να
καταλάβει θέση Υ̟ηρεσίας ή Τµήµατος. Η κατάληψη θέσης ευθύνης α̟ό
Προϊστάµενο Τµήµατος και ̟άνω ̟ροϋ̟οθέτει την κατά 1 χρόνο τουλάχιστον
̟αραµονή στην ̟ροηγούµενη κατά σειρά ιεραρχίας θέση ευθύνης.

Προκειµένου ο εργαζόµενος να καταλάβει θέση ευθύνης α̟αιτείται να έχει
τουλάχιστον:

o Για τη θέση Ευθύνης Υ̟ηρεσία ή Υ̟εύθυνος τουλάχιστον το βαθµό του
Λογιστή Α’ και δύο χρόνια ̟ραγµατικής υ̟ηρεσίας στην Εταιρία.
o Για

τη θέση

Ευθύνης

Τµήµατος

ή

Περιφερειακού Τµήµατος,

τουλάχιστον το βαθµό του Τµηµατάρχη Β’ και τέσσερα χρόνια
̟ραγµατικής υ̟ηρεσίας στην Εταιρία.
o Για τη θέση Ευθύνης Τοµέα ή Περιφερειακού Τοµέα, ή ανα̟ληρωτή
Τοµέα ή τουλάχιστον το βαθµό του Τοµεάρχη Γ’

και 6 χρόνια

̟ραγµατικής υ̟ηρεσίας στην Εταιρία.
o Για την θέση ευθύνης Υ̟οδιεύθυνσης ή Περιφερειακής Υ̟οδιεύθυνσης
τουλάχιστον τον βαθµό του Υ̟οδιευθυντή Β’ και 8 έτη ̟ραγµατικής
υ̟ηρεσίας στην Εταιρία.
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Ένταξη των ήδη υ̟ηρετούντων εργαζοµένων:

Η ένταξη των ήδη υ̟ηρετούντων υ̟αλλήλων µέχρι και τον βαθµό του
Τµηµατάρχη Α’ γίνεται µε βάση τα έτη υ̟ηρεσίας, συνυ̟ολογιζόµενων και
των ̟λασµατικών ετών λόγω υ̟ηρεσίας, ̟τυχίων ή κατ’ εκλογήν ̟ροαγωγών.

Α̟ό τον βαθµό του Τοµεάρχη Γ’ και άνω η ένταξη γίνεται ως ακολούθως:
Βαθµός

Προϋ̟οθέσεις
Εντεταλµένος µέχρι 5 χρόνια στο βαθµό χωρίς θέση

Τοµεάρχης Γ’

ευθύνης ή Εντεταλµένος Προϊστάµενος Τµήµατος ή
Τµηµατάρχης Ανα̟λ. Προϊστ. Τοµέα
Εντεταλµένος µε 5 χρόνια στο βαθµό ανεξαρτήτως θέσης

Τοµεάρχης Β’

ευθύνης ή Εντεταλµένος µε 4 χρόνια στον βαθµό και
κάτοχος θέσης ευθύνης Ανα̟ληρωτή Τοµέα ή κάτοχος
θέσης ευθύνης Τοµέα ανεξαρτήτως βαθµού
Εντεταλµένος µε 10 χρόνια στο βαθµό ανεξαρτήτως θέσης
ευθύνης ή Εντεταλµένος µε 5 χρόνια στον βαθµό και

Τοµεάρχης Α’

κάτοχος θέσης ευθύνης Τοµέα, ή κάτοχος θέσης ευθύνης
Υ̟οδιεύθυνσης µε χαµηλότερο βαθµό α̟ό αυτό του
Υ̟οδιευθυντή Β’
Υ̟οδιευθυντής µε τουλάχιστον 5 χρόνια στο βαθµό

Υ̟οδιευθυντής Β’

ανεξαρτήτως θέσης ευθύνης ή Υ̟οδιευθυντής µε 4 χρόνια
στο βαθµό και θέση ευθύνης Τοµέα ή Υ̟οδιευθυντής µε
θέση ευθύνης Υ̟οδιεύθυνσης
Υ̟οδιευθυντής µε 5 χρόνια στο βαθµό και θέση ευθύνης

Υ̟οδιευθυντής Α’ Υ̟οδιεύθυνσης και ̟ραγµατική υ̟ηρεσία 8 έτη στην
Εταιρία
Υ̟οδιευθυντής µε 5 χρόνια στο βαθµό και θέση ευθύνης
∆ιευθυντής

∆ιεύθυνσης καθώς και ό̟οιος είναι ήδη ∆ιευθυντής στο
βαθµό. Οι ανωτέρω ̟ρέ̟ει να έχουν ̟ραγµατική
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̟ροϋ̟ηρεσία 10 έτη στην Εταιρία

Η ε̟ιτρο̟ή ̟ροαγωγών α̟αρτίζεται α̟ό:
- ∆ύο Γενικούς ή Ανα̟ληρωτές Γενικούς ∆ιευθυντές.
- Τρεις Προϊστάµενους ∆ιεύθυνσης εκ των ο̟οίων ο ένας της ∆ιεύθυνσης
Ανθρω̟ινού ∆υναµικού.
- Έναν εκ̟ρόσω̟ο του Συλλόγου Υ̟αλλήλων.
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Άρθρο 17
Ατοµικά Στοιχεία Εργαζοµένων
•

Για κάθε εργαζόµενο τηρείται στη ∆ιεύθυνση Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού

ατοµικός φάκελος, στον ο̟οίο ̟εριλαµβάνονται όλα τα στοιχεία και τα
έγγραφα ̟ου αφορούν την ̟ρόσληψη, ό̟ως ενδεικτικά τη σύµβαση εργασίας,
τα ̟ροσόντα, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τις θέσεις εργασίας, τη
µισθοδοσία, τις ̟ειθαρχικές ̟οινές, τις άδειες και τις εν γένει α̟ουσίες, τις
αξιολογήσεις τη λύση της σχέσης εργασίας και, γενικά, οτιδή̟οτε αφορά στη
σύµβαση εργασίας του.
•

Όλα τα έγγραφα και οι ̟ληροφορίες ̟ου ̟εριέχονται στον ατοµικό

φάκελο

του

εργαζόµενου

θεωρούνται

άκρως

εµ̟ιστευτικά,

δεν

γνωστο̟οιούνται σε ο̟οιονδή̟οτε τρίτον και η χρήση και γνώση του
̟εριορίζονται

α̟οκλειστικά

στην

Εταιρία

και

τον

εργαζόµενο.

Ο

εργαζόµενος µ̟ορεί, µετά α̟ό αίτηµά του, να λάβει γνώση και αντίγραφα
του ατοµικού του φακέλου.
•

Ο εργαζόµενος οφείλει να γνωστο̟οιεί εγγράφως στη ∆ιεύθυνση

Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού, κάθε µεταβολή ̟ου ε̟έρχεται στην ̟ροσω̟ική ή
οικογενειακή του κατάσταση µέσα σε εύλογο χρόνο και ̟άντως όχι ̟έραν των
(6) µηνών. Η µη εκ̟λήρωση της υ̟οχρέωσης αυτής, συνε̟άγεται την α̟ώλεια
των τυχόν υ̟έρ του εργαζόµενου ή των οικείων του δικαιωµάτων, ̟ου
α̟ορρέουν α̟ό τη µεταβολή της κατάστασης, για το χρόνο ̟ου διήρκησε η
̟αράλειψη.
•

Κατά τον ίδιο τρό̟ο ο εργαζόµενος οφείλει να γνωστο̟οιεί αµέσως

την εκάστοτε διεύθυνση της κατοικίας του.
•

Για όλα τα ̟αρα̟άνω στοιχεία τηρούνται τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό τη

σχετική νοµοθεσία ̟ερί ̟ροστασίας των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα.
•

Ο

Τοµέας

Προσω̟ικού

τηρεί

ε̟ετηρίδα

κατά

βαθµούς

και

ονοµατε̟ώνυµο του ̟ροσω̟ικού όλων των κατηγοριών ̟ου εργάζεται στην
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Εταιρία. Ο Τοµέας Προσω̟ικού εκδίδει στο τέλος κάθε έτους την ε̟ετηρίδα, η
ο̟οία δίδεται σε όλους τους ενδιαφερόµενους µετά α̟ό αίτησή τους.
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Άρθρο 18
Ανάµιξη σε ∆οσοληψίες µε Πελάτες
•

Α̟αγορεύεται στους εργαζόµενους η µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο ανάµιξή

τους σε δοσοληψίες µε ̟ελάτες και εν γένει συναλλασσοµένους της Εταιρίας
µε σκο̟ό την οικονοµική διευκόλυνση, είτε αυτών α̟ό µέρους των
εργαζοµένων, είτε των εργαζοµένων ή των οικείων τους α̟ό µέρους των
̟ελατών. Ε̟ίσης, α̟αγορεύεται να ε̟ωφελούνται της υ̟αλληλικής τους
ιδιότητας µε σκο̟ό την εξασφάλιση ̟λεονεκτηµάτων ή άλλων ωφελειών για
τον εαυτό τους ή τους οικείους τους (ενδεικτικά, διευκόλυνση άσκησης
ε̟ιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µε αντικείµενο ̟ροϊόντα ̟ελατών της
Εταιρίας).
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Άρθρο 19
Παράλληλη δραστηριότητα
•

Στους εργαζόµενους ε̟ιτρέ̟εται και άλλη α̟ασχόληση ̟λην της

κύριας εργασίας τους στην Εταιρία, υ̟ό τον όρο ότι ̟ραγµατο̟οιείται εκτός
του ωραρίου εργασίας του εργαζόµενου και ότι αυτός έχει ενηµερώσει και
λάβει την ̟ροηγούµενη γρα̟τή έγκριση της ∆ιεύθυνσης Ανθρώ̟ινου
∆υναµικού, ̟ου διαρκεί ένα έτος και µ̟ορεί να ανανεωθεί η όχι.
•

Η χορήγηση ή µη της σχετικής έγκρισης εξαρτάται α̟ό την κρίση της

Εταιρίας. Η έγκριση µ̟ορεί να ανακληθεί για σοβαρό λόγο και ̟ριν α̟ό την
̟άροδο του διαστήµατος για το ο̟οίο χορηγήθηκε. Λαµβάνεται σε κάθε
̟ερί̟τωση ̟ρόνοια ώστε η άλλη α̟ασχόληση:
α) Να είναι νόµιµη, να µην αντιτίθεται στα συµφέροντα της Εταιρίας , να µην
είναι ανταγωνιστική ̟ρος την Εταιρία, να µην είναι ασυµβίβαστη ̟ρος την
αξιο̟ρέ̟εια του εργαζόµενου.
β) Να µην ̟ροκαλεί έστω και µερική µείωση της α̟οδοτικότητας του
εργαζόµενου.
γ) Η φύση της α̟ασχόλησης να είναι τέτοια ώστε να µην µ̟ορεί να θέσει σε
αµφισβήτηση την ευσυνείδητη άσκηση των καθηκόντων του εργαζόµενου.
Με ̟αράλληλη α̟ασχόληση εξοµοιώνεται και η ανάληψη άλλης φύσης
δραστηριοτήτων, ό̟ως η συµµετοχή σε ∆ιοικητικά συµβούλια Α.Ε. κ.λ̟.
Α̟οτελεί ̟ροτεραιότητα της Εταιρίας η τυχόν ανάγκη της για υ̟ερωριακή
εργασία του εργαζόµενου ασχέτως της υφιστάµενης έγκρισης για άλλη
α̟ασχόληση.
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Άρθρο 20
Πειθαρχικά Παρα̟τώµατα
•

Πειθαρχικό ̟αρά̟τωµα α̟οτελεί κάθε ̟αράβαση των υ̟ηρεσιακών

υ̟οχρεώσεων ̟ου γίνεται µε ̟ράξη ή ̟αράλειψη του εργαζόµενου.
Ενδεικτικά, ̟ειθαρχικό ̟αρά̟τωµα θεωρείται:
α)

Η ε̟αναλαµβανόµενη αυθαίρετη και αναιτιολόγητη α̟ουσία του

εργαζόµενου α̟ό τα καθήκοντά του, η ε̟αναλαµβανόµενη µη έγκαιρη
̟ροσέλευση καθώς και η ε̟αναλαµβανόµενη αναίτια ̟ρόωρη α̟οχώρηση
α̟ό την υ̟ηρεσία του.
β)

Η ραθυµία, η αµέλεια ε̟ί ουσιώδους θέµατος ή ο̟οιαδή̟οτε

ε̟αναλαµβανόµενη

αµέλεια,

η

µη

έγκαιρη

ή

̟ληµµελής

εκτέλεση

οφειλόµενης υ̟ηρεσίας, καθώς και η διά̟ραξη αντικανονικών και
̟αράτυ̟ων ενεργειών.
γ)

Η εκτέλεση µέσα στην Εταιρία εργασίας ξένης ̟ρος τα καθήκοντά του

και η εν γένει α̟ασχόληση του εργαζόµενου µε οτιδή̟οτε άλλο ̟λην της
εκτέλεσης των καθηκόντων του.
δ)

Η α̟είθεια σε νόµιµες εντολές ιεραρχικώς ανωτέρων, η άρνηση ή η

̟αρέκκλιση εκτέλεσης υ̟ηρεσίας, για την ο̟οία έχει δοθεί αρµοδίως ειδική
εντολή.
ε)

Η µη τήρηση της οφειλόµενης σχετικά µε την υ̟ηρεσία ̟ίστης και

εχεµύθειας.
στ)

Η µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο ανάµιξη σε οικονοµικής φύσεως δοσοληψίες

µε ̟ελάτες της Εταιρίας.
ζ)

Η α̟ρε̟ής συµ̟εριφορά ̟ρος τους συναδέλφους, τους συνεργάτες,

τους ̟ελάτες και γενικά ̟ρος το συναλλασσόµενο µε την Εταιρία κοινό.
η)

Η µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο ̟αρενόχληση συναδέλφου, συνεργάτη,

̟ελάτη ̟.χ. ηθική, σεξουαλική κ.λ.̟.
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θ)

Η εκτός της Εταιρίας ανάρµοστη διαγωγή, εφόσον αντανακλά στην

Εταιρία.
ι)

Η ̟αράβαση ο̟οιασδή̟οτε διάταξης του ̟αρόντος Κανονισµού

Εργασίας, καθώς και των κανόνων και οδηγιών της Εταιρίας.
ια)

Κάθε ̟ράξη ή ̟αράλειψη, ̟ου α̟αγορεύεται α̟ό τη νοµοθεσία ̟ου

αφορά ή σχετίζεται µε τις εργασιακές σχέσεις.
ιβ)

Η αδικαιολόγητη φθορά και εγκατάλειψη ̟εριουσιακών στοιχείων της

Εταιρίας µη ευτελούς αξίας.
ιγ)

Η χρησιµο̟οίηση υ̟ηρεσιακών ̟ληροφοριών, στοιχείων και υλικών

µη ευτελούς αξίας για την α̟οκόµιση ̟ροσω̟ικού οφέλους.
ιδ)

Η χρησιµο̟οίηση τρίτων ̟ροσώ̟ων για α̟όκτηση υ̟ηρεσιακής

εύνοιας, ή ̟ρόκληση ή µαταίωση εντολής της υ̟ηρεσίας, η α̟οδοχή α̟ό
εργαζόµενο ο̟οιασδή̟οτε µορφής εύνοιας ̟ροερχόµενης α̟ό ̟ρόσω̟α των
ο̟οίων τις υ̟οθέσεις διαχειρίζεται ή ̟ρόκειται να διαχειριστεί.
ιε)

Η οικειο̟οίηση της ελεύθερης ̟αραγωγής ή η ̟ροώθηση ̟αραγωγής

σε συγκεκριµένα δίκτυα εργασιών ασφαλιστικής διαµεσολάβησης.
ιστ) Η καθ' οιονδή̟οτε τρό̟ο ̟ροώθηση ή συνεργασία σε ̟ροώθηση
̟αραγωγής, ̟ρος τον ανταγωνισµό
ιζ)

Ο̟οιαδή̟οτε ̟ράξη ή ̟αράλειψη έναντι της Εταιρίας, συναδέλφων,

̟ελατών ή τρίτων, ̟ου τιµωρείται ̟οινικά κατά το νόµο.
ιη)

Η ̟αράλειψη ή α̟οφυγή υ̟οβοήθησης ή ̟αρεµ̟όδιση του έργου κάθε

υ̟ηρεσιακού

ή

ελεγκτικού

οργάνου

ενεργούντος

στα

̟λαίσια

της

αρµοδιότητάς του κατά τις κείµενες διατάξεις.
ιθ)

Ο̟οιαδή̟οτε ̟ράξη ̟ου αντίκειται στις κείµενες διατάξεις ̟ου

αφορούν τις εργασίες, ̟ου α̟οτελούν το ε̟ιχειρηµατικό αντικείµενο της
Εταιρίας.
ιι)

Η άσκηση ̟αράλληλης δραστηριότητας χωρίς σχετική έγκριση α̟ό την

Εταιρία.
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Άρθρο 21
Πειθαρχικές Ποινές
•

Για τα ̟αρα̟τώµατα του άρθρου 20 ε̟ιβάλλονται, κατά ̟ερί̟τωση, οι

ακόλουθες ̟οινές:
α)

Προφορική ή έγγραφη ̟αρατήρηση

β)

Έγγραφη Ε̟ί̟ληξη

γ)

Πρόστιµο µέχρι ̟οσοστού 25% ε̟ί των τακτικών α̟οδοχών ενός µήνα

δ)

Προσωρινή αργία µέχρι τέσσερις (4) µήνες, σωρευτικά, κατ' ανώτατο

όριο για τον ίδιο µισθωτό συνε̟αγόµενη αντίστοιχα στέρηση των α̟οδοχών.
ε) Α̟όλυση
•

Οι ̟αρα̟άνω ̟οινές ε̟ιβάλλονται ανάλογα µε τη βαρύτητα του

̟αρα̟τώµατος ̟ου διε̟ράχθη και τις συνθήκες κάτω α̟ό τις ο̟οίες
διε̟ράχθη. Η υ̟οτρο̟ή θεωρείται σαν ιδιαίτερα ε̟ιβαρυντική ̟ερί̟τωση για
την ε̟ιβολή της ̟οινής. Ειδικά για το ̟ειθαρχικό ̟αρά̟τωµα της
οικειο̟οίησης ελεύθερης ̟αραγωγής και της ̟ροώθησης ή της συνεργασίας
για ̟ροώθηση ̟αραγωγής ̟ρος τον ανταγωνισµό, λόγω ιδιαίτερης
σοβαρότητας, η ̟ειθαρχική ̟οινή ̟ου ε̟ισύρει θα είναι της ̟ροσωρινής
αργίας των τεσσάρων (4) µηνών, συνε̟αγόµενη αντίστοιχα στέρηση των
α̟οδοχών.
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Άρθρο 22
Πειθαρχική ∆ικαιοδοσία – Πειθαρχικά Συµβούλια και Σύνθεση αυτών
•

Για τα ̟ειθαρχικά ̟αρα̟τώµατα ̟ου αναφέρονται στο άρθρο 20 του

̟αρόντος, το ̟ροσω̟ικό της Εταιρίας υ̟όκειται στις ̟ειθαρχικές ̟οινές, ̟ου
αναφέρονται στο άρθρο 21 του ̟αρόντος.
•

Υ̟εύθυνοι για τον ̟ειθαρχικό έλεγχο και την ε̟ιβολή ̟ειθαρχικών

̟οινών είναι τα ̟αρακάτω όργανα:
α)

Οι Προϊστάµενοι ∆ιεύθυνσης για την ̟οινή της ̟ροφορικής ή

έγγραφης ̟αρατήρησης
β)

Οι Ανα̟ληρωτές Γενικοί ∆ιευθυντές για την ̟οινή της έγγραφης

ε̟ί̟ληξης.
γ)

Οι Γενικοί ∆ιευθυντές ή ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ή ο Ανα̟ληρωτής

αυτού, για την ̟οινή του ̟ροστίµου.
δ)

Τα Πειθαρχικά Συµβούλια για την ̟οινή των αργιών.

•

Τα ̟ειθαρχικά συµβούλια συγκροτούνται στην αρχή κάθε έτους και

είναι τα εξής:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ
Α̟οτελείται α̟ό 4 µέλη ήτοι (1) µέλος ∆ιοίκησης, (2) Προϊστάµενοι
∆ιεύθυνσης και (1) εκ̟ρόσω̟ος του Συλλόγου Υ̟αλλήλων και συνεδριάζει σε
̟λήρη α̟αρτία. Οι α̟οφάσεις του είναι άµεσα εκτελεστές και καθίστανται
οριστικές µετά α̟ό ̟αρέλευση ̟έντε (5) εργασίµων ηµερών, α̟ό την
κοινο̟οίησή τους και εφόσον δεν ασκήθηκε κατ' αυτών ̟ροσφυγή. Κατά τη
συνεδρίασή τους ̟αρίσταται ο εγκαλούµενος.
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∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
Είναι ̟ενταµελές εξαµελές, και α̟οτελείται α̟ό 2 µέλη του ∆.Σ., 1 µέλος της
∆ιοίκησης 2 µέλη Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και έναν εκ̟ρόσω̟ο του
Συλλόγου Υ̟αλλήλων µε βαθµό τουλάχιστον Τοµεάρχη Γ’, µε αρµοδιότητα
την

ε̟ικύρωση,

τη

µείωση

ή

την

ακύρωση

των

α̟οφάσεων

του

̟ρωτοβάθµιου. Βρίσκεται σε α̟αρτία όταν είναι ̟αρόντα τουλάχιστον 5 α̟ό
τα 6 µέλη του και οι α̟οφάσεις του είναι τελεσίδικες. Η ̟ροσφυγή στο
δευτεροβάθµιο ̟ειθαρχικό συµβούλιο γίνεται κατό̟ιν ένστασης α̟ό τον
εγκαλούµενο. Οι α̟οφάσεις των συµβουλίων λαµβάνονται µε α̟όλυτη
̟λειοψηφία των ̟αρόντων. Σε ̟ερί̟τωση ισοψηφίας, υ̟ερισχύει η ψήφος
του Προέδρου.

•

Η συγκρότηση των Πειθαρχικών συµβουλίων γίνεται στην αρχή κάθε

έτους µε α̟όφαση της ∆ιοίκησης, µε την ο̟οία ορίζονται ο Πρόεδρος, τα µέλη
τους και οι ανα̟ληρωτές τους. Με την ίδια α̟όφαση ορίζεται ο Εισηγητής και
ένας εργαζόµενος ̟ου ασκεί χρέη γραµµατέα. Στο Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό
ορίζεται εισηγητής ο Προϊστάµενος του Τοµέα ∆ιοικητικών Θεµάτων της
∆ιεύθυνσης Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού και στο ∆ευτεροβάθµιο ο Προϊστάµενος
της ∆ιεύθυνσης Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού.
•

Οι διατάξεις της Πολιτικής δικονοµίας για την εξαίρεση δικαστών

ισχύουν και για τα µέλη των Πειθαρχικών Συµβουλίων. Η αίτηση εξαίρεσης
ε̟ιδίδεται α̟ό τον ενδιαφερόµενο στον Πρόεδρο του αρµόδιου Πειθαρχικού
Συµβουλίου ̟ριν α̟ό την εκδίκαση της υ̟όθεσης και ̟ρέ̟ει να είναι γρα̟τή
και

αιτιολογηµένη.

Εξαίρεση

µελών

µ̟ορεί

να

ζητηθεί

α̟ό

τον

ενδιαφερόµενο µόνο µια φορά για κάθε βαθµό δικαιοδοσίας. Η αίτηση
εξαίρεσης

θα

εξετάζεται

α̟ό

τα

υ̟όλοι̟α

µέλη

του

Συµβουλίου,

ανα̟ληρωµένου του κωλυοµένου µέλους. Αν ο αριθµός των µελών ̟ου
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εξαιρούνται δηµιουργεί κώλυµα για την α̟αρτία των Συµβουλίων, αυτά
συγκαλούνται µε τα ανα̟ληρωµατικά µέλη.
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Άρθρο 23
Πειθαρχική ∆ιαδικασία – Χρονικά Όρια
1.

Ο εργαζόµενος ̟ου υ̟έ̟εσε σε ̟ειθαρχικό ̟αρά̟τωµα καλείται, ̟ριν

την ε̟ιβολή της ̟οινής, α̟ό την Υ̟ηρεσιακή Μονάδα του Ανθρώ̟ινου
∆υναµικού σε έγγραφη α̟ολογία.
Με την κλήση, εκτός των καταλογιζοµένων ̟αρα̟τωµάτων, γνωστο̟οιούνται
γρα̟τώς στον εγκαλούµενο και τα σχετικά δικαιώµατά του.
Η κλήση σε έγγραφη α̟ολογία ε̟ιδίδεται, µε α̟όδειξη, α̟ό τον ε̟ικεφαλής
της Μονάδας, στην ο̟οία υ̟ηρετεί ο εργαζόµενος, σε ̟ερί̟τωση δε ̟ου
αγνοείται η διαµονή του ή εάν ο εν λόγω αρνείται να την ̟αραλάβει, η κλήση
κοινο̟οιείται νόµιµα µε δικαστικό ε̟ιµελητή.
Η ̟ειθαρχική δίωξη αρχίζει µε την κατά τα ανωτέρω ε̟ίδοση στον
εγκαλούµενο της κλήσης σε α̟ολογία.
Η ̟ροθεσµία για υ̟οβολή της έγγραφης α̟ολογίας ορίζεται σε ̟έντε (5)
εργάσιµες ηµέρες α̟ό την ηµέρα της κοινο̟οίησης της σχετικής κλήσης, ενώ
ο καλούµενος σε α̟ολογία µ̟ορεί µε αίτησή του, να ζητήσει ̟ρόσθετη
̟ροθεσµία δύο (2) εργάσιµων ηµερών. Σε ̟ερί̟τωση ασθένειας ή
αιτιολογηµένης α̟ουσίας α̟ό την εργασία του, ̟αρατείνεται το ̟αρα̟άνω
διάστηµα ανάλογα.
Η συνεδρίαση του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου για την υ̟όθεση
̟ραγµατο̟οιείται µέσα σε ένα (1) µήνα α̟ό την κοινο̟οίηση της ̟αρα̟άνω
κλήσης.
Η µη εµ̟ρόθεσµη υ̟οβολή της α̟ολογίας, εφόσον η κλήση ε̟ιδόθηκε
α̟οδεδειγµένα, δεν κωλύει την έκδοση της α̟όφασης.
Προ της υ̟οβολής της α̟ολογίας, ο εγκαλούµενος δικαιούται, να λάβει
γνώση όλων των στοιχείων του ̟ειθαρχικού φακέλου ̟ου τον αφορούν.
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2.

Ο

εγκαλούµενος

έχει

δικαίωµα

να

̟αρίσταται

ενώ̟ιον

του

Πειθαρχικού Συµβουλίου, για να δίνει εξηγήσεις, ή εγγράφως εφόσον το
ζητήσει.
3.

Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι στο

̟ρόσω̟ο κά̟οιου εργαζόµενου και ̟ριν την έναρξη της ̟ειθαρχικής
διαδικασίας, δύναται να τον θέτει στη διάθεση της υ̟ηρεσίας. Στη
συγκεκριµένη ̟ερί̟τωση καταβάλλονται στον εν λόγω οι α̟οδοχές του, εκτός
τυχόν ε̟ιδοµάτων ̟ου συναρτώνται µε τα καθήκοντα α̟ό τα ο̟οία
α̟οµακρύνεται. Οι ̟αρα̟άνω ̟αρακρατηθείσες α̟οδοχές καταβάλλονται
στον υ̟άλληλο σε ̟ερί̟τωση α̟αλλαγής του α̟ό τα δικαστικά ή άλλα
όργανα.
4.

Η ̟ειθαρχική α̟όφαση εκδίδεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες α̟ό την

συνεδρίαση του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου και ανακοινώνεται
εγγράφως στον εγκαλούµενο. Η ε̟ίδοση του εγγράφου, µε το ο̟οίο
ανακοινώνεται η ̟ειθαρχική α̟όφαση, ̟ραγµατο̟οιείται σύµφωνα µε όσα
̟ροαναφέρθηκαν για την ε̟ίδοση της κλήσης σε έγγραφη α̟ολογία.
•

Οι ̟ειθαρχικές α̟οφάσεις φυλάσσονται στον Υ̟ηρεσιακό Φάκελο του

εργαζόµενου.
•

Τα ̟ρόστιµα και οι µη καταβαλλόµενοι µισθοί των εργαζοµένων ̟ου

τιµωρούνται µε την ̟οινή της ̟ροσωρινής ̟αύσης, κατατίθενται σύµφωνα µε
το νόµο.
Τυχόν ̟ροσφυγή του εργαζόµενου κατά της α̟όφασης του ̟ρωτοβάθµιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου ασκείται εντός ̟έντε (5) εργάσιµων ηµερών α̟ό την
κοινο̟οίηση

της

α̟όφασης

σ’

αυτόν.

Σε

̟ερί̟τωση

ασθένειας

ή

αιτιολογηµένης α̟ουσίας α̟ό την εργασία του, ̟αρατείνεται το ̟αρα̟άνω
διάστηµα

ανάλογα.

Η

δικάσιµος

συνεδρίαση

του

∆ευτεροβάθµιου

Πειθαρχικού Συµβουλίου ̟ροσδιορίζεται εντός ενός (1) µηνός α̟ό την
υ̟οβολή της ̟ροσφυγής, ενώ η α̟όφαση του ∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού
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Συµβουλίου, ̟ου είναι τελεσίδικη, εκδίδεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες α̟ό
την συνεδρίαση.
•

Σε ιδιαίτερες ̟ερι̟τώσεις ̟ου χρήζουν ειδικής εξέτασης η ∆ιοίκηση της

Εταιρίας, µ̟ορεί κατά την κρίση της να ̟αρατείνει κατά το α̟αραίτητο
µέτρο τις ̟αρα̟άνω ̟ροθεσµίες υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση της έγγραφης
ενηµέρωσης του εγκαλούµενου. Το διάστηµα της ̟αράτασης για τις
̟ροθεσµίες ̟ου αφορούν την εταιρίας δεν µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει του τρείς (3)
µήνες.
•

Η όλη ̟ειθαρχική διαδικασία δεν σχετίζεται, ούτε α̟οτελεί τυ̟ικό ή

ουσιαστικό ̟ροα̟αιτούµενο ή ̟ροϋ̟όθεση, για την άσκηση α̟ό την Εταιρία
̟αράλληλα

ή

διαδοχικά

και

κάθε

άλλου

δικαιώµατός

της

έναντι

εργαζοµένων και δη εκείνου της καταγγελίας της σύµβασης εργασίας µε
υ̟οβολή έγκλησης.
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Άρθρο 24
Ένδικα µέσα κατά των ̟ειθαρχικών α̟οφάσεων
• Οι ̟οινές της έγγραφης ̟αρατήρησης, της ε̟ί̟ληξης, του ̟ροστίµου και
των ̟ροσωρινών αργιών ̟ροσβάλλονται ενώ̟ιον του ∆ευτεροβάθµιου
Πειθαρχικού Συµβουλίου.
• Η ̟ροσβολή ασκείται α̟ό τον εργαζόµενο στον ο̟οίο υ̟εβλήθη ̟οινή και
α̟ευθύνεται ενώ̟ιον του αρµόδιου Πειθαρχικού Συµβουλίου.
• Η ̟ροσβολή κατατίθεται µέσα σε ̟ροθεσµία ̟έντε (5) εργασίµων ηµερών
α̟ό την κοινο̟οίηση της ̟ροσβαλλόµενης α̟όφασης. Η ̟ροθεσµία για
̟ροσβολή και η άσκηση της ̟ροσβολής έχουν ανασταλτικό α̟οτέλεσµα για
την εκτέλεση της ε̟ιβληθείσας ̟οινής. Αν ̟εράσει ά̟ρακτη η ̟ροθεσµία, η
α̟όφαση γίνεται τελεσίδικη.
• Το ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο ̟ου εκδικάζει την ̟ροσβολή
δικαιούται να ακυρώσει ή να µειώσει ή να ε̟ικυρώσει την ̟οινή ̟ου ε̟έβαλε
το ̟ρωτοβάθµιο ̟ειθαρχικό Όργανο.
• Τα ̟ειθαρχικά ̟αρα̟τώµατα ̟αραγράφονται µετά ̟αρέλευση ̟ενταετίας
α̟ό την τέλεσή τους. Κάθε ̟ράξη ̟ειθαρχικής διαδικασίας καθώς και η
υ̟οβολή έγκλησης ή κάθε ̟ράξη ̟οινικής δίωξης διακό̟τει την ̟αραγραφή .
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Άρθρο 25
Λύση Υ̟αλληλικής Σχέσης
Η σχέση εργασίας του ̟ροσω̟ικού της Εταιρίας, ως σύµβαση εξαρτηµένης
εργασίας αορίστου χρόνου, λύεται σύµφωνα µε τις υ̟ό του νόµου και της
εργατικής νοµοθεσίας, διατάξεις.
Η καταγγελία της σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου δεν ε̟ιτρέ̟εται αν
δεν είναι κοινωνικά δικαιολογηµένη.
Στην ̟ερί̟τωση καταγγελίας αορίστου χρόνου συµβάσεων α̟ό την Εταιρία,
̟ρέ̟ει να εκτίθενται συνο̟τικά οι λόγοι της καταγγελίας, δια α̟λής
αναφοράς των αιτιών µε τη διευκρίνιση ότι τα ανωτέρω δε σηµαίνουν ότι η
καταγγελία µ̟ορεί να γίνει µόνο για σ̟ουδαίο λόγο κατά το Α.Κ. 672.
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Άρθρο 26
Θέση εργαζόµενου σε διαθεσιµότητα
•

Με αιτιολογηµένη α̟όφαση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας µ̟ορεί να

τεθεί στην διάθεσή της ο̟οιοσδή̟οτε εργαζόµενος αν εκκρεµεί εναντίον του
̟οινική ή ̟ειθαρχική δίωξη για ιδιαίτερα σοβαρό ̟αρά̟τωµα ή αν
συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι ̟ου αφορούν στον εργαζόµενο και την
υ̟ηρεσία του, την ασφάλεια των συναλλαγών, της Εταιρίας και των ̟ελατών
της ή τρίτων ή την α̟οφυγή ζηµίας των ανωτέρω.
•

Η θέση του εργαζόµενου στην διάθεση της Εταιρίας διαρκεί:

α) σε ̟ερί̟τωση ̟οινικής ή ̟ειθαρχικής διαδικασίας για διάστηµα το ̟ολύ
τεσσάρων (4) µηνών, µε δυνατότητα ̟αράτασης µέχρι την ολοκλήρωση της
̟οινικής ή ̟ειθαρχικής διαδικασίας
β) σε όλες τις άλλες ̟αρα̟άνω ̟ερι̟τώσεις για διάστηµα το ̟ολύ τεσσάρων
(4) µηνών.
Η θέση σε διαθεσιµότητα δεν ε̟ηρεάζει άλλα δικαιώµατα της Εταιρίας,
̟εριλαµβανοµένης και της δυνατότητας καταγγελίας της σύµβασης εργασίας.
Κατά το διάστηµα ̟ου ο εργαζόµενος βρίσκεται στην διάθεση της Εταιρίας,
α̟οµακρύνεται α̟ό την θέση του και δεν ασκεί τα συνήθη καθήκοντα,
λαµβάνει όµως τακτικές α̟οδοχές του, εκτός τυχόν ε̟ιδοµάτων ̟ου
συναρτώνται µε τα καθήκοντα α̟ό τα ο̟οία α̟οµακρύνεται. Οι ̟αρα̟άνω
̟αρακρατηθείσες α̟οδοχές καταβάλλονται στον υ̟άλληλο σε ̟ερί̟τωση
α̟αλλαγής του α̟ό τα δικαστικά ή άλλα ̟ειθαρχικά συµβούλια.
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Άρθρο 27
∆ικαίωµα υ̟ογραφής
•

Με α̟όφαση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας χορηγείται σε εργαζόµενους

της Εταιρίας δικαίωµα υ̟ογραφής.
•

Η χορήγηση στον εργαζόµενο α̟ό την Εταιρία ο̟οιουδή̟οτε τίτλου

και/ ή δικαιώµατος εκ̟ροσώ̟ησης της Εταιρίας και/ή υ̟ογραφής γίνεται
̟άντοτε α̟οκλειστικά και µόνο για την εξυ̟ηρέτηση των ε̟ιχειρηµατικών
αναγκών της Εταιρίας, δεν συνδέεται µε ορισµένη Θέση ούτε µε ο̟οιαδή̟οτε
συγκεκριµένα καθήκοντα, δεν συνε̟άγεται την α̟όκτηση ο̟οιουδή̟οτε
δικαιώµατος α̟ό τον εργαζόµενο – ανεξάρτητα α̟ό το διάστηµα κατά το
ο̟οίο διήρκεσε η χορήγηση – και µ̟ορούν να ανακληθούν ο̟οτεδή̟οτε. Τα
ανωτέρω ισχύουν σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις, χωρίς ανάγκη ρητής ε̟ανάληψης
της ε̟ιφύλαξης σε κάθε ιδιαίτερη ̟ερί̟τωση.
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Άρθρο 28
Συνολική και Α̟οκλειστική Ρύθµιση
Ο ̟αρών κανονισµός α̟οτελεί συνολική και α̟οκλειστική ρύθµιση όλων των
θεσµικών θεµάτων ̟ου αφορούν τις σχέσεις του ̟ροσω̟ικού µε την Εταιρία
και καταργεί όλες τις ̟ροηγούµενες ρυθµίσεις ε̟ί των ̟αρα̟άνω θεµάτων.
Ε̟ίσης ο ̟αρών κανονισµός καταργεί ο̟οιοδή̟οτε ̟ροϊσχύοντα Εσωτερικό
Κανονισµό Προσω̟ικού της Εταιρίας υ̟ό οιαδή̟οτε νοµική µορφή.

Μεταβατική ∆ιάταξη
Η ένταξη του υφιστάµενου ̟ροσω̟ικού στο σύστηµα ανέλιξης δεν ε̟ηρεάζει
το βαθµολόγιο και το ε̟ίδοµα βαθµού, ό̟ως αυτό ισχύει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Α∆ΕΙΕΣ

Κατηγορία Άδειας

Πρόταση
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ»

Προ τοκετού

8 εβδοµάδες

Μετά τοκετού

11 εβδοµάδες
για 24 µήνες α̟ό τη λήξη της µετά τοκετού άδειας, 2 ώρες
µειωµένο ωράριο και για 24 µήνες 1 ώρα µειωµένο ωράριο
ή
συνεχόµενη ισόχρονη, µε το µειωµένο ωράριο, άδεια 9 µηνών

Ανατροφής Τέκνου

µε α̟οδοχές

ή µειωµένο ωράριο

(α̟αιτείται η συναίνεση του εργοδότη)
ή
συνεχόµενη 6µηνη άδεια µε µειωµένο ωράριο 1 ώρα για τα
ε̟όµενα 2 χρόνια
(α̟αιτείται η συναίνεση του εργοδότη)

Ασθένεια

Υ̟άλληλοι µε 1 ̟αιδί: 4 µέρες

Εξαρτωµένων
Μελών κατ’ οίκον

Υ̟άλληλοι µε 2 ή ̟ερισσότερα ̟αιδιά: 5 µέρες

Ε̟ι̟λέον για
Ασθένεια
Εξαρτωµένων
Μελών

• Παιδιών ή συζύγου: 3 ηµέρες
(υ̟οχρεωτικά ̟ροσκοµίζονται τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά)

νοσοκοµείο
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Γονική

4 ηµέρες για κάθε ̟αιδί ηλικίας µέχρι και 18 ετών συνολικά
και για τους δύο γονείς

Αιµοδοσίας

1 ηµέρα ̟έραν της κανονικής

Γάµου

5 ηµέρες

Λόγω ̟ένθους
Γέννησης τέκνου
Μονογονεϊκή

2 ηµέρες για συγγενείς εξ αίµατος και εξ αγχιστείας
έως και β΄ βαθµού
2 ηµέρες
•

µε 1 έως 2 ̟αιδιά µέχρι 12 ετών : 6 ηµέρες

•

µε 3 ̟αιδιά και άνω µέχρι 12 ετών: 8 ηµέρες

Μεταγγίσεων/

22 ηµέρες (αφορά τον ίδιο τον εργαζόµενο και τα εξαρτώµενα

Αιµοκάθαρσης

µέλη)

Για τέκνα ̟ου
̟άσχουν α̟ό
µεσογειακή

15 ηµέρες

αναιµία ή Χ.Ν.Α. ή

Το ̟ροβλε̟όµενο α̟ό τον ν. 1983/1984 µειωµένο κατά µια

µε ̟οσοστό

ώρα ωράριο εργασίας δεν ε̟ιφέρει µείωση µισθοδοσίας.

ανα̟ηρίας άνω του
67%

Ανα̟ήρων ατόµων

•

10 ηµέρες µε ̟οσοστό ανα̟ηρίας ≥ 50 %

•

1,5 ώρα µειωµένο ωράριο για άτοµα µε ̟αρα̟ληγία

•

2 ώρες µειωµένο ωράριο για τυφλούς τηλεφωνητές

Άνευ α̟οδοχών

για κάθε τέκνο ηλικίας µέχρι συµ̟λήρωσης των 6 ετών

λόγω ανατροφής

χορηγείται για διάστηµα τουλάχιστον 4 µηνών για κάθε

τέκνου

γονέα

Άνευ α̟οδοχών

µέχρι 2 έτη µε α̟όφαση ∆ιοίκησης

Σ̟ουδών

10 ηµέρες αµειβόµενη και 20 ε̟ι̟λέον αµειβόµενη α̟ό τον
ΟΑΕ∆ αλλά χωρίς όριο ηλικίας και µε ε̟ι̟λέον δύο χρόνια
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α̟ό τον ̟ροβλε̟όµενο χρόνο ολοκλήρωσης των σ̟ουδών
Πρόεδρος, Αντι̟ρόεδρος, Γενικός Γραµµατέας του Συλλόγου
Υ̟αλλήλων: Μέχρι 4 ηµέρες το µήνα µε α̟οδοχές.
Μέλη του ∆.Σ. του Συλλόγου Υ̟αλλήλων: Μέχρι 1 ηµέρα τον
µήνα µε α̟οδοχές.
Για την χορήγηση της α̟αιτείται ε̟ιστολή του ∆.Σ. του
Συλλόγου ̟ρος την ∆ιοίκηση.
Αντι̟ρόσω̟οι στις δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες
Συνδικαλιστική

οργανώσεις κατά τη διάρκεια συνεδρίων ή Γενικών
Συµβουλίων, καθώς και µέλη του Γενικού Συµβουλίου του
ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ: Όλη τη διάρκεια του συνεδρίου ή του Γενικού
Συµβουλίου µε α̟οδοχές.
Μέλη του ∆.Σ. του ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ : Συµµετοχή στα ∆.Σ. του
Ταµείου µε α̟οδοχές.
Μέλη του Εκτελεστικού Συµβουλίου της Οµοσ̟ονδίας
Ασφαλιστικών Συλλόγων: Μέχρι 9 ηµέρες µε α̟οδοχές.
Ως "βραχεία διάρκειας" ασθένεια, βάσει του Ν.4558/30,
θεωρείται αυτή ̟ου διαρκεί, ̟άντα στον ίδιο εργοδότη α̟ό:
• Ένα µήνα για όσους υ̟ηρετούν µέχρι 4 χρόνια
• Τρεις µήνες για όσους υ̟ηρετούν α̟ό 4 µέχρι 10

Ασθένεια:
Όρια "βραχείας
διάρκειας"
ασθένειας

χρόνια
• Τέσσερις µήνες για όσους υ̟ηρετούν α̟ό 10 µέχρι 15
χρόνια
• Έξι µήνες για όσους υ̟ηρετούν α̟ό 15 χρόνια και
̟άνω
Η έννοια της ̟αρα̟άνω διάταξης είναι ότι ο εργοδότης δεν
µ̟ορεί σε καµία ̟ερί̟τωση να θεωρήσει ως οικειοθελή
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α̟οχώρηση την α̟ουσία του εργαζοµένου µέσα στα
̟αρα̟άνω χρονικά όρια και για τους ̟αρα̟άνω λόγους
καθώς και για λοχεία.

Τέλος, χορηγείται ο̟οιαδή̟οτε άδεια ̟ροβλέ̟εται α̟ό την ισχύουσα
νοµοθεσία ή την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.

Τρό̟ος Πληρωµής Ασθένειας
Σε ̟ερί̟τωση α̟ουσίας για 1-3 ηµέρες α̟ό την εργασία συνε̟εία ασθένειας,
για τις ο̟οίες δεν καταβάλλεται ε̟ίδοµα α̟ό το ΙΚΑ, η Εταιρία καταβάλλει
το σύνολο του ανάλογου ηµερήσιου µισθού. Αντίθετα, αν η ασθένεια
διαρκέσει ̟άνω α̟ό 3 ηµέρες ̟.χ.12 ηµέρες, ο εργαζόµενος δικαιούται να
λάβει α̟ό το ΙΚΑ ε̟ίδοµα µόνο για τις 9 ηµέρες της ασθένειας του, γιατί
αφαιρείται ο 3ήµερος χρόνος αναµονής. Έτσι ο εργοδότης έχει υ̟οχρέωση να
καταβάλλει, για µεν τις 3 ̟ρώτες ηµέρες το σύνολο του ανάλογου ηµερήσιου
µισθού, για δε τις υ̟όλοι̟ες 9 ηµέρες τη διαφορά µεταξύ του ηµεροµισθίου
και του ε̟ιδόµατος ασθένειας ̟ου καταβάλλει το ΙΚΑ.
Εφόσον ο εργαζόµενος ε̟ιθυµεί, µ̟ορεί να ̟αραχωρήσει στον εργοδότη µε
ρητή και ανέκκλητη δήλωση το ε̟ίδοµα ασθένειας του ασφαλιστικού φορέα
και να λάβει κατά την τρέχουσα της ασθένειας µισθοδοσία το σύνολο των
α̟οδοχών των ηµερών ασθένειας ̟λέον των τριών ηµερών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ε̟ισυνά̟τεται σε ξεχωριστό αρχείο το:
Έντυ̟ο ∆ιαχείρισης Α̟όδοσης

Και ακολουθούν τα ε̟ιµέρους έντυ̟α για κάθε κατηγορία :

Έντυ̟ο Κύριου Προσω̟ικού

Βασικά Στοιχεία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
1/1/2014 -31/12/14
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ :

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ :

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Β

: (συμπληρώνεται από τον Α΄Αξιολογητή)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Α'



ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Β' 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ :

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ :

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Α

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Β
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Ερωτήσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Α o / Β o : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
Συµπεριφορές
Κύριου Προσωπικού

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ :

∆εν
επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει
Επιτυγχάνει
Mερικώς

Γενικές Παρατηρήσεις - Σχόλια

Εξαίρετη

#∆ΙΑΙΡ/0!
Ποιότητα Εργασίας
Γνωρίζει και τηρεί τις προδιαγραφές και τα πρότυπα της εργασίας του/της, παραδίδοντας ποιοτικό αποτέλεσµα

Προγραµµατίζει αποτελεσµατικά τις εργασίες του/της, και τις ολοκληρώνει έγκαιρα και εντός των καθορισµένων προθεσµιών
∆ιαθέτει το επίπεδο των γνώσεων / τεχνογνωσίας και της εµπειρίας, που του/της επιτρέπουν να χειρίζεται αποτελεσµατικά τα θέµατα του
αντικειµένου της εργασίας του/της
Προσανατολισµός στο Αποτέλεσµα
Θέτει σαφείς στόχους επίτευξης για κάθε αντικείµενο της εργασίας του/της

Εργάζεται µε επιµονή για την επίτευξη των στόχων και δεν απογοητεύεται από εµπόδια και προσωρινές αποτυχίες

Παρακολουθεί στενά τα αποτελέσµατα της εργασίας έναντι των στόχων και πραγµατοποιεί διορθωτικές κινήσεις όταν υπάρχει απόκλιση
Ανάληψη Πρωτοβουλίας
Αναλαµβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις στο πλαίσια του ρόλου του/της ώστε να διευκολύνεται η επίτευξη του αποτελέσµατος
Βρίσκεται σε εγρήγορση για εντοπισµό ευκαιριών και τις εκµεταλλεύεται µε άµεσες ενέργειες όταν προκύψουν

Εργάζεται µε ζήλο για την προσωπική του/της ανάπτυξη, αντιλαµβανόµενος/η περιοχές προς βελτίωση και αναζητώντας τρόπους
ανάπτυξης τόσο µέσω θεωρητικής κατάρτισης όσο και πρακτικά πάνω στην εργασία

Ανάλυση και Επίλυση Προβληµάτων

Σε κάθε πρόβληµα που προκύπτει στην εργασία συγκεντρώνει στοιχεία και δεδοµένα από διαφορετικές πηγές για να επεξεργαστεί λύσεις
Για την επίλυση του κάθε προβλήµατος συνθέτει δύο ή περισσότερες εναλλακτικές λύσεις ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλογής

Επιλέγει µε ορθή κρίση την καλύτερη εναλλακτική για την επιχείρηση λαµβάνοντας υπόψη το βραχυχρόνιο και το µακροχρόνιο όφελος

Προσανατολισµός στον Πελάτη (Εσωτερικό ή Εξωτερικό)
∆ιερευνά τις ανάγκες των πελατών εσωτερικών και εξωτερικών µε ενδιαφέρον και διορατικότητα για να τους προσφέρει την καλύτερη
δυνατή λύση
Ενεργεί µε προθυµία ώστε να εξυπηρετήσει και να προσφέρει στον εσωτερικό ή εξωτερικό πελάτη τη λύση που του χρειάζεται

Καλλιεργεί τις σχέσεις µε τους εξωτερικούς και εσωτερικούς πελάτες ώστε να θεωρείται από αυτούς έµπιστος συνεργάτης και σύµβουλος

Επικοινωνία & Επιρροή
Εκφράζεται µε σαφήνεια και διασφαλίζει ότι οι δέκτες της επικοινωνίας του/της αντιλήφθηκαν τις προτάσεις, τις ιδέες και τα επιχειρήµατα
του/της
Αντιλαµβάνεται την ουσία των λεγοµένων των συνοµιλητών του/της, όπως και αυτά που έµµεσα εννοούν, ακούγοντας µε προσοχή,
αναδιατυπώνοντας τα λεγόµενα και ζητώντας διευκρινήσεις
Προσαρµόζει το ύφος της επικοινωνίας ανάλογα µε το ακροατήριο και την περίσταση, δείχνοντας όποτε χρειάζεται σοβαρότητα, κύρος
ευαισθησία, ενδιαφέρον, χιούµορ κ.ο.κ
Συνεργασία & Οµαδικότητα
Συµµετέχει µε προθυµία σε οµαδικές δραστηριότητες και έργα, ως απλό µέλος, και δείχνει ικανότητα να µοιράζεται την εργασία και να
συνεργάζεται
∆έχεται µε ανοιχτό πνεύµα γνώµες, οδηγίες και προτάσεις των άλλων και σέβεται όλες τις προσωπικότητες χωρίς διαφοροποιήσεις
Συνεισφέρει στους οµαδικούς στόχους προσφέροντας οικειοθελώς βοήθεια, πληροφόρηση και συµβουλές όποτε χρειάζεται, έστω και εάν
δεν εµπίπτει στο άµεσο αντικείµενο της εργασίας του/της
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Α'

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Β'

Σύµφωνος:

Ναι

Όχι

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Ε̟ίδοση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ :

0

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

0

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ :

0

1/1/2014 - 31/12/2014
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ποιά είναι τα κύρια δυνατά σημεία του αξιολογούμενου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

Ποιά είναι τα σημεία στα οποία πρέπει να εστιασθεί
η βελτίωση του αξιολογούμενου

Ο ΕΠΙΔΟΣΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Προτείνατε το πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη βελτίωση του
αξιολογούμενου στα ανωτέρω σημεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Προτεινόμενο
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
Άλλες
προτεινόμενες
ενέργειες
ανάπτυξης
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Έντυ̟ο Προσω̟ικού Βοηθητικών Εργασιών

Βασικά Στοιχεία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 01.01.2014- 31.12.2014
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ :
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ :

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ :

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : (συμπληρώνεται από τον Α΄Αξιολογητή)

ΣΧΟΛΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Β

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Α'
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :



ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Β'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Β

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ :

ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ :

ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ :
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Ερωτήσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Α  / Β  : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

Συµπεριφορές
Προσωπικού Βοηθητικων Εργασιών

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ :

∆εν
Επιτυγχάνει
Επιτυγχάνει
επιτυγχάνει
Μερικώς
1

2

Γενικές Παρατηρήσεις - Σχόλια

Εξαίρετη

3

4

Πρότυπα Απόδοσης
Γνωρίζει και ακολουθεί τις διαδικασίες, τους κανόνες και τις προδιαγραφές πραγµατοποίησης των εργασιών

Τηρεί τις προθεσµίες και δεν καθυστερεί ή αναβάλλει την πραγµατοποίηση των εργασιών
Προσανατολισµός στο Αποτέλεσµα
Γνωρίζει τι πρέπει να επιτύχει και εργάζεται µε επιµονή χωρίς να αποθαρρύνεται από δυσκολίες και εµπόδια

Παρακολουθεί το αποτέλεσµα της εργασίας του, µεταβάλλει το ρυθµό όταν χρειάζεται και εισηγείται αλλαγές στον τρόπο εργασίας
προκειµένου να επιτευχθεί το αποτέλεσµα
Ανάληψη Πρωτοβουλίας
Εντοπίζει προβλήµατα και ευκαιρίες που υποπίπτουν στην αντίληψή του/της και εισηγείται την επίλυση τους κάνοντας σχετικές προτάσεις
Ενδιαφέρεται για την προσωπική του/της ανάπτυξη και αξιοποιεί κάθε σχετική ευκαιρία αναζητώντας νέα καθήκονται και µαθαίνοντας νέες
δεξιότητες
Ανάλυση και Επίλυση Προβληµάτων
Συγκεντρώνει δεδοµένα και στοιχεία προκειµένου να λύσει ένα πρόβληµα στην εργασία
Αναπτύσσει περισσότερες από µια εναλλακτικές προκειµένου να επιλέξει την καλύτερη λύση για ένα πρόβληµα
Προσανατολισµός στον Πελάτη (Εσωτερικό ή Εξωτερικό)
∆ιερευνά τις ανάγκες των πελατών µε ενδιαφέρον και προθυµία
Εξυπηρετεί γρήγορα προσπαθώντας να καλύψει αποτελεσµατικά τις ανάγκες του πελάτη
Επικοινωνία & Επιρροή
Είναι προσιτός/ή και φιλικός/ή και ακούει µε προσοχή
Επικοινωνεί µε ευχέρεια, σαφήνεια και αυτοπεποίθηση προφορικά και γραπτά
Συνεργασία και Οµαδικότητα

Είναι πρόθυµος/η να εργαστεί σε οµαδικές εργασίες όπου το αποτέλεσµα θα εξαρτάται από την εργασία άλλων και συνεισφέρει ενεργά
από οποιοδήποτε ρόλο
Είναι ανοιχτός/ή και ειλικρινής, τηρεί τις υποσχέσεις και επιδεικνύει ώριµη κοινωνική συµπεριφορά στους συνεργάτες του/της
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Α '

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Β'

Σύµφωνος:

Ναι

Όχι

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Ε̟ίδοση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 01.01.2014 - 31.12.2014
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ :
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

Ποιά είναι τα κύρια δυνατά σημεία του αξιολογούμενου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ :

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

Ποιά είναι τα σημεία στα οποία πρέπει να εστιασθεί
η βελτίωση του αξιολογούμενου

Ο ΕΠΙΔΟΣΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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Έντυ̟ο Προϊσταµένου Τµήµατος Υ̟ηρεσίας Τοµέα

Βασικά Στοιχεία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΤΟΜΕΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
1/1/2014 -31/12/14
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ :
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ :

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ :

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Β

: (συμπληρώνεται από τον Α΄Αξιολογητή)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Α'



ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Β' 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ :

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Α

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Β

ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ :

ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ :
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Ερωτήσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Α o / Β o : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

Συµπεριφορές
Προϊσταµένου Τµήµατος Υπηρεσίας Τοµέα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ :

∆εν
επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει
Μερικώς

Επιτυγχάνει

Γενικές Παρατηρήσεις - Σχόλια

Εξαίρετη

Προσανατολισµός στο Αποτέλεσµα
Θέτει σαφείς στόχους επίτευξης για κάθε αντικείµενο της εργασίας της δικής του/της ή της οµάδας
Εργάζεται µε επιµονή για την επίτευξη των στόχων και δεν απογοητεύεται από εµπόδια και προσωρινές αποτυχίες και εµπνέει την οµάδα
µε αισιοδοξία
Παρακολουθεί στενά τα αποτελέσµατα της εργασίας της δικής του ή της οµάδας έναντι των στόχων και πραγµατοποιεί διορθωτικές
κινήσεις όταν υπάρχει απόκλιση
Ανάληψη Πρωτοβουλίας
Αναλαµβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις στο πλαίσια του ρόλου του/της ώστε να διευκολύνεται η επίτευξη του αποτελέσµατος

Βρίσκεται σε εγρήγορση για εντοπισµό ευκαιριών και τις εκµεταλλεύεται µε άµεσες ενέργειες όταν προκύψουν και καλλιεργεί το ίδιο
πνεύµα στην οµάδα του/της
Εργάζεται µε ζήλο για την προσωπική του/της ανάπτυξη, αντιλαµβανόµενος/η περιοχές προς βελτίωση και αναζητώντας τρόπους
ανάπτυξης τόσο µέσω θεωρητικής κατάρτισης όσο και πρακτικά πάνω στην εργασία
Ανάλυση και επίλυση προβληµάτων
Σε κάθε πρόβληµα που προκύπτει στην εργασία συγκεντρώνει στοιχεία και δεδοµένα από διαφορετικές πηγές για να επεξεργαστεί λύσεις
και χρησιµοποιεί και τα άλλα µέλη της οµάδας για αυτό τον σκοπό
Για την επίλυση του κάθε προβλήµατος συνθέτει δύο ή περισσότερες εναλλακτικές λύσεις ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλογής
Επιλέγει µε ορθή κρίση την καλύτερη εναλλακτική για την επιχείρηση λαµβάνοντας υπόψη το βραχυχρόνιο και το µακροχρόνιο όφελος
Προσανατολισµός στον Πελάτη (Εσωτερικό ή Εξωτερικό)
∆ιερευνά τις ανάγκες των πελατών εσωτερικών και εξωτερικών µε ενδιαφέρον και διορατικότητα για να τους προσφέρει την καλύτερη
δυνατή λύση
Ενεργεί µε προθυµία ώστε να εξυπηρετήσει και να προσφέρει στον εσωτερικό ή εξωτερικό πελάτη τη λύση που του χρειάζεται
Καλλιεργεί τις σχέσεις µε τους εξωτερικούς και εσωτερικούς πελάτες ώστε να θεωρείται από αυτούς έµπιστος συνεργάτης και σύµβουλος
και εµπνέει στην οµάδα παρόµοιο κλίµα
Επικοινωνία & Επιρροή
Εκφράζεται µε σαφήνεια και διασφαλίζει ότι οι δέκτες της επικοινωνίας του/της αντιλήφθηκαν τις προτάσεις, τις ιδέες και τα επιχειρήµατα
του/της
Αντιλαµβάνεται την ουσία των λεγοµένων των συνοµιλητών του/της, όπως και αυτά που έµµεσα εννοούν, ακούγοντας µε προσοχή,
αναδιατυπώνοντας τα λεγόµενα και ζητώντας διευκρινήσεις
Προσαρµόζει το ύφος της επικοινωνίας ανάλογα µε το ακροατήριο και την περίσταση, δείχνοντας όποτε χρειάζεται σοβαρότητα, κύρος
ευαισθησία, ενδιαφέρον, χιούµορ κ.ο.κ
Συνεργασία & Οµαδικότητα
Συµµετέχει µε προθυµία σε οµαδικές δραστηριότητες και έργα, και δείχνει ικανότητα να µοιράζεται την εργασία και να συνεργάζεται και
καλλιεργεί το ίδιο πνεύµα στην οµάδα του/της

∆έχεται µε ανοιχτό πνεύµα γνώµες, οδηγίες και προτάσεις των άλλων και σέβεται όλες τις προσωπικότητες χωρίς διαφοροποιήσεις

Συνεισφέρει στους οµαδικούς στόχους προσφέροντας οικειοθελώς βοήθεια, πληροφόρηση και συµβουλές όποτε χρειάζεται, έστω και εάν
δεν εµπίπτει στο άµεσο αντικείµενο της εργασίας του/της ή της οµάδας του
∆ιαχείριση Οµάδας
(Στις παρακάτω συµπεριφορές αξιολογούνται µόνο όσοι επιβλέπουν άτοµα)
Θέτει σαφείς στόχους και πλαίσια εργασίας για την οµάδα του/της και αναθέτει ευρεία καθήκοντα καθιστώντας τους υφιστάµενους του/της
υπεύθυνους για την περιοχή ευθύνης τους και για τα αποτελέσµατα τους και παρέχει τους αναγκαίους πόρους
Εξασφαλίζει τη εύρυθµη λετουργία της οµάδας αντιµετωπίζοντας προβλήµατα και τριβές τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά µε
κατανόηση και άσκηση επιρροής
Ανταποκρίνεται στις τάσεις και τις εξελίξεις ανασχεδιάζοντας εργασίες και ανακατανέµοντας καθήκοντα και αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά
τις νέες προκλήσεις
Ανάπτυξη Οµάδας
(Στις παρακάτω συµπεριφορές αξιολογούνται µόνο όσοι επιβλέπουν άτοµα)
Εντοπίζει µε αντικειµενικό τρόπο τα δυνατά σηµεία των υφισταµένων του/της, καθώς και τα σηµεία προς βελτίωση, µε στόχο την
ανάπτυξη τους
∆ηµιουργεί και υλοποιεί ουσιαστικά πλάνα ανάπτυξης για τον κάθε εργαζόµενο µε στόχο την εξέλιξη του σύµφωνα µε την δυναµική που
αυτός/ή διαθέτει και τους αναθέτει αντίστοιχες εργασίες
Υποστηρίζει τους υφιστάµενους προκειµένου να αναπτυχθούν καθοδηγώντας και συµβουλεύοντας και παρέχει άµεση και ουσιαστική
ανατροφοδότηση
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Α

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Β'

Σύµφωνος:

Ναι

Όχι

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Ε̟ίδοση

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΤΟΜΕΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ :

01.01.2013 - 31.12.2013
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

Ποιά είναι τα κύρια δυνατά σημεία του αξιολογούμενου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ :

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

Ποιά είναι τα σημεία στα οποία πρέπει να εστιασθεί
η βελτίωση του αξιολογούμενου

Ο ΕΠΙΔΟΣΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Προτείνατε το πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη βελτίωση του
αξιολογούμενου στα ανωτέρω σημεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Προτεινόμενο
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα
Άλλες
προτεινόμενες
ενέργειες
ανάπτυξης
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Έντυ̟ο Προϊσταµένου Υ̟οδιεύθυνσης

Βασικά Στοιχεία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

1/1/2014 -31/12/14

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

0

ΣΧΟΛΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α' ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Β' ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΧΟΛΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Β'

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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Ερωτήσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Α o / Β o : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

Συµπεριφορές
Προϊσταµένου Υποδιεύθυνσης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ :

∆εν
Επιτυγχάνει
Επιτυγχάνει
επιτυγχάνει Μερικώς

Γενικές Παρατηρήσεις - Σχόλια

Εξαίρετη

Προσανατολισµός στο Αποτέλεσµα
Θέτει φιλόδοξους στόχους για οικονοµικά αποτελέσµατα, ποιοτικούς δείκτες, βελτίωση διαδικασιών
και οργάνωση και εισαγωγή συστηµάτων και καθοδηγεί το προσωπικό της διεύθυνσης του για την
επίτευξη τους
∆ιαθέτει συστήµατα ελέγχου και παρακολουθεί στενά τα επιχειρηµατικά αποτελέσµατα ώστε να είναι
έγκυρα πληροφορηµένος µε τεκµηριωµένη πληροφόρηση ανά πάσα στιγµή
Επιδεικνύει επιµονή για να ξεπερνά εµπόδια και προσωρινές αποτυχίες και ευελιξία όταν χρειάζεται
να αλλάξει πορεία και εµπνέει το προσωπικό του να επιδεικνύει παρόµοιες συµπεριφορές, έτσι ώστε
η διεύθυνση του να επιτυγχάνει τους σηµαντικούς της στόχους
Ανάληψη Πρωτοβουλίας
∆ιαθέτει εγρήγορση για να εντοπίζει ανάγκες αλλαγών, ευκαιρίες και προβλήµατα και καλλιεργεί κλίµα
εγρήγορσης στη διεύθυνση του

Λαµβάνει έγκαιρα σηµαντικές αποφάσεις προκειµένου να αντιµετωπίσει προβλήµατα, να
εκµεταλλευτεί ευκαιρίες και να προβεί σε αλλαγές

Επενδύει πόρους µε µελετηµένο ρίσκο ή/και εισηγείται λελογισµένες επενδύσεις στη διοίκηση
προκειµένου να επιτύχει ένα σηµαντικό αποτέλεσµα
Σφαιρική Επιχειρηµατική Σκέψη
Έχει επίγνωση των τάσεων και των µεταβολών του ασφαλιστικού κλάδου ή της ασφαλιστικής αγοράς
και του τρόπου που αυτές οι αλλαγές θα επιδράσουν στην υπηρεσιακή µονάδα
Παράγει ιδέες και καταρτίζει κατάλληλα επιχειρηµατικά σχέδια δράσης για την υπηρεσιακή µονάδα
του/της προκειµένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι, ανασχεδιάζοντας τις διαδικασίες ή
προβαίνοντας σε καινοτόµες αναθεωρήσεις στρατηγικής
Λαµβάνει επιχειρηµατικές αποφάσεις που κρίνονται ορθές εκ του αποτελέσµατος καθώς βελτιώνουν
τα αποτελέσµατα. Συνδυάζει αναλυτική λογική και επιχειρηµατική διαίσθηση
Προσανατολισµός στον Πελάτη (Εσωτερικό ή Εξωτερικό)
∆ιερευνά και κατανοεί έγκαιρα τις προτιµήσεις και τις ανάγκες των πελατών σε στρατηγικό επίπεδο
και δηµιουργεί λύσεις που εξισορροπούν τις ανάγκες τους µε τους οικονοµικούς στόχους της Εταιρίας
Σχεδιάζει προϊόντα, υπηρεσίες ή/και προωθητικές κινήσεις βάσει των τάσεων της αγοράς και των
στρατηγικών στόχων της Εταιρίας, έτσι ώστε να δηµιουργείται αµοιβαίο όφελος µεταξύ της
επιχείρησης και των πελατών της
Καλλιεργεί ποιοτικές σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους στρατηγικούς πελάτες της επιχείρησης ώστε
αυτός και το προσωπικό της ∆ιεύθυνσης του να θεωρούνται έµπιστοι σύµβουλοι τους και να
προηγούνται του ανταγωνισµού στην πληροφόρηση και την ικανοποίηση αναγκών
Επικοινωνία & Επιρροή
Επιλέγει ακροατήρια µε επιρροή στοχεύοντας να τα κινητοποιήσει. ∆ηµιουργεί µηνύµατα που
καλύπτουν τις ανάγκες του ακροατηρίου και τα µεταδίδει µε σαφήνεια.
Αναπτύσσει πειστικά επιχειρήµατα για να υποστηρίξει τις θέσεις του και τα µεταφέρει µε πειστικότητα,
ενώ ακούει και κατανοεί σε βάθος τα επιχειρήµατα των άλλων µερών
∆ιαθέτει εκφραστικότητα και ευελιξία ως προς το ύφος επικοινωνίας ώστε να επηρεάσει και να
εµπνεύσει δύσκολα κοινά. Χειρίζεται το ίδιο καλά γραπτή και προφορική επικοινωνία
Συνεργασία & Οµαδικότητα
Αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας µε άλλες υπηρεσιακές µονάδες, βρίσκει σηµεία επαφής, και
µετακινεί στεγανά, επιτυγχάνει συνεργειες και αποφεύγει προστριβές και συγκρούσεις

Εξασφαλίζει ανεµπόδιστη και ανοιχτή επικοινωνία µεταξύ της διεύθυνσης του και όλων των
εµπλεκόµενων µερών και καλλιεργεί αυτό το πνεύµα στους συνεργάτες του
Αναλαµβάνει πρωτοβουλία για τη συµµετοχή της ∆ιεύθυνσης του/της σε διατµηµατικά έργα
ανεξάρτητα του ποιος ηγείται και συνεισφέρει ενεργά στην πραγµατοποίηση των έργων δίνοντας το
προσωπικό του παράδειγµα
Ηγεσία Οµάδας
Αναπτύσσει και επικοινωνεί όραµα και αποστολή για τη ∆ιεύθυνση του/της και το επικοινωνεί µε
έµπνευση και πειθώ ώστε να κινητοποιεί το προσωπικό για απαιτητικούς στόχους

∆ιαχειρίζεται αποτελεσµατικά την απόδοση της διεύθυνσης ως σύνολο και των µελών της ξεχωριστά
αναθέτοντας τα κατάλληλα καθήκοντα, θέτοντας στόχους και διαχειριζόµενος/η σωστά το σύστηµα
διαχείρισης της απόδοσης

Μέσω των αποφάσεων, των ενεργειών του/της και του ύφους διοίκησης που ασκεί, λειτουργεί ως
πρότυπο / υπόδειγµα για τους άλλους. Οι πράξεις του/της είναι σε συµφωνία µε τα λεγόµενά του/της
Ανάπτυξη Οµάδας
∆ηµιουργεί πλαίσιο και διαδικασίες ανάπτυξης για τα µέλη της ∆ιεύθυνσης σύµφωνα µε σύγχρονες,
δοκιµασµένες µεθοδολογίες. ∆ηµιουργεί πλάνα διαδοχής για τις κύριες θέσεις της διεύθυνσης

Αξιολογεί τις δυνατότητες και τις ανάγκες βελτίωσης των µελών της διεύθυνσης του και φροντίζει να
δηµιουργούνται και να υλοποιούνται τα σχετικά πλάνα ανάπτυξης

Προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης στα µέλη της διεύθυνσης του που έχουν τις ανάλογες δυνατότητες
αναθέτει απαιτητικά καθήκοντα και καλλιεργεί τη νοοτροπία αυτή σε όλη την διεύθυνση
∆ιαχείριση Αλλαγής
Καλλιεργεί σε όλη τη διεύθυνση κλίµα δεκτικό προς τις αλλαγές και προετοιµάζει τους συνεργάτες µε
σχετικές επικοινωνίες, εκπαιδεύσεις και έρευνες για να µπορούν να εντοπίζουν τις ανάγκες για
αλλαγές και να προσαρµόζονται ευκολότερα όταν επέλθει µια σηµαντική αλλαγή

Εντοπίζει ανάγκες για αλλαγές σε βάθος χρόνου και οργανώνει τη διεύθυνση για να τις υιοθετήσει
αποτελεσµατικά

Στην διαδικασία υλοποίησης µιας αλλαγής είναι ο/η πρώτος/η που την υιοθετεί, την επικοινωνεί µε
ενεργητικότητα και γίνεται παράδειγµα στους άλλους µε τη συµπεριφορά του

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΓΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Α'

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Β'

Σύµφωνος:

Ναι

Όχι

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Ε̟ίδοση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 1/1/2014 -31/12/14
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

Ποιά είναι τα κύρια δυνατά σημεία του αξιολογούμενου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ :
Παρατηρήσεις ως προς τα σημεία που πρέπει να εστιασθεί η
βελτίωση
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

Πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης για τη βελτίωση στα
ανωτέρω σημεία

Ο ΕΠΙΔΟΣΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ενέργειες
προσωπικής
ανάπτυξης

Προτεινόμενες
ενέργειες
ανάπτυξης
ομάδας
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Έντυ̟ο ̟ροϊσταµένου ∆ιεύθυνσης

Βασικά Στοιχεία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

1/1/2014 -31/12/14

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ :

ΣΧΟΛΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α'

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α' ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Β' ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΧΟΛΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Β'

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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Ερωτήσεις

Συµπεριφορές
Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης

∆εν
Επιτυγχάνει
Επιτυγχάνει
επιτυγχάνει Μερικώς

Γενικές Παρατηρήσεις - Σχόλια

Εξαίρετη

Προσανατολισµός στο Αποτέλεσµα
Θέτει φιλόδοξους στόχους για οικονοµικά αποτελέσµατα, ποιοτικούς δείκτες, βελτίωση διαδικασιών
και οργάνωση και εισαγωγή συστηµάτων και καθοδηγεί το προσωπικό της διεύθυνσης του για την
επίτευξη τους
∆ιαθέτει συστήµατα ελέγχου και παρακολουθεί στενά τα επιχειρηµατικά αποτελέσµατα ώστε να είναι
έγκυρα πληροφορηµένος µε τεκµηριωµένη πληροφόρηση ανά πάσα στιγµή
Επιδεικνύει επιµονή για να ξεπερνά εµπόδια και προσωρινές αποτυχίες και ευελιξία όταν χρειάζεται
να αλλάξει πορεία και εµπνέει το προσωπικό του να επιδεικνύει παρόµοιες συµπεριφορές, έτσι ώστε
η διεύθυνση του να επιτυγχάνει τους σηµαντικούς της στόχους
Ανάληψη Πρωτοβουλίας
∆ιαθέτει εγρήγορση για να εντοπίζει ανάγκες αλλαγών, ευκαιρίες και προβλήµατα και καλλιεργεί κλίµα
εγρήγορσης στη διεύθυνση του

Λαµβάνει έγκαιρα σηµαντικές αποφάσεις προκειµένου να αντιµετωπίσει προβλήµατα, να
εκµεταλλευτεί ευκαιρίες και να προβεί σε αλλαγές

Επενδύει πόρους µε µελετηµένο ρίσκο ή/και εισηγείται λελογισµένες επενδύσεις στη διοίκηση
προκειµένου να επιτύχει ένα σηµαντικό αποτέλεσµα
Σφαιρική Επιχειρηµατική Σκέψη
Έχει επίγνωση των τάσεων και των µεταβολών του ασφαλιστικού κλάδου ή της ασφαλιστικής αγοράς
και του τρόπου που αυτές οι αλλαγές θα επιδράσουν στην υπηρεσιακή µονάδα
Παράγει ιδέες και καταρτίζει κατάλληλα επιχειρηµατικά σχέδια δράσης για την υπηρεσιακή µονάδα
του/της προκειµένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι, ανασχεδιάζοντας τις διαδικασίες ή
προβαίνοντας σε καινοτόµες αναθεωρήσεις στρατηγικής
Λαµβάνει επιχειρηµατικές αποφάσεις που κρίνονται ορθές εκ του αποτελέσµατος καθώς βελτιώνουν
τα αποτελέσµατα. Συνδυάζει αναλυτική λογική και επιχειρηµατική διαίσθηση
Προσανατολισµός στον Πελάτη (Εσωτερικό ή Εξωτερικό)
∆ιερευνά και κατανοεί έγκαιρα τις προτιµήσεις και τις ανάγκες των πελατών σε στρατηγικό επίπεδο
και δηµιουργεί λύσεις που εξισορροπούν τις ανάγκες τους µε τους οικονοµικούς στόχους της Εταιρίας
Σχεδιάζει προϊόντα, υπηρεσίες ή/και προωθητικές κινήσεις βάσει των τάσεων της αγοράς και των
στρατηγικών στόχων της Εταιρίας, έτσι ώστε να δηµιουργείται αµοιβαίο όφελος µεταξύ της
επιχείρησης και των πελατών της
Καλλιεργεί ποιοτικές σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους στρατηγικούς πελάτες της επιχείρησης ώστε
αυτός και το προσωπικό της ∆ιεύθυνσης του να θεωρούνται έµπιστοι σύµβουλοι τους και να
προηγούνται του ανταγωνισµού στην πληροφόρηση και την ικανοποίηση αναγκών
Επικοινωνία & Επιρροή
Επιλέγει ακροατήρια µε επιρροή στοχεύοντας να τα κινητοποιήσει. ∆ηµιουργεί µηνύµατα που
καλύπτουν τις ανάγκες του ακροατηρίου και τα µεταδίδει µε σαφήνεια.
Αναπτύσσει πειστικά επιχειρήµατα για να υποστηρίξει τις θέσεις του και τα µεταφέρει µε πειστικότητα,
ενώ ακούει και κατανοεί σε βάθος τα επιχειρήµατα των άλλων µερών
∆ιαθέτει εκφραστικότητα και ευελιξία ως προς το ύφος επικοινωνίας ώστε να επηρεάσει και να
εµπνεύσει δύσκολα κοινά. Χειρίζεται το ίδιο καλά γραπτή και προφορική επικοινωνία
Συνεργασία & Οµαδικότητα
Αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας µε άλλες υπηρεσιακές µονάδες, βρίσκει σηµεία επαφής, και
µετακινεί στεγανά, επιτυγχάνει συνεργειες και αποφεύγει προστριβές και συγκρούσεις

Εξασφαλίζει ανεµπόδιστη και ανοιχτή επικοινωνία µεταξύ της διεύθυνσης του και όλων των
εµπλεκόµενων µερών και καλλιεργεί αυτό το πνεύµα στους συνεργάτες του
Αναλαµβάνει πρωτοβουλία για τη συµµετοχή της ∆ιεύθυνσης του/της σε διατµηµατικά έργα
ανεξάρτητα του ποιος ηγείται και συνεισφέρει ενεργά στην πραγµατοποίηση των έργων δίνοντας το
προσωπικό του παράδειγµα
Ηγεσία Οµάδας
Αναπτύσσει και επικοινωνεί όραµα και αποστολή για τη ∆ιεύθυνση του/της και το επικοινωνεί µε
έµπνευση και πειθώ ώστε να κινητοποιεί το προσωπικό για απαιτητικούς στόχους

∆ιαχειρίζεται αποτελεσµατικά την απόδοση της διεύθυνσης ως σύνολο και των µελών της ξεχωριστά
αναθέτοντας τα κατάλληλα καθήκοντα, θέτοντας στόχους και διαχειριζόµενος/η σωστά το σύστηµα
διαχείρισης της απόδοσης

Μέσω των αποφάσεων, των ενεργειών του/της και του ύφους διοίκησης που ασκεί, λειτουργεί ως
πρότυπο / υπόδειγµα για τους άλλους. Οι πράξεις του/της είναι σε συµφωνία µε τα λεγόµενά του/της
Ανάπτυξη Οµάδας
∆ηµιουργεί πλαίσιο και διαδικασίες ανάπτυξης για τα µέλη της ∆ιεύθυνσης σύµφωνα µε σύγχρονες,
δοκιµασµένες µεθοδολογίες. ∆ηµιουργεί πλάνα διαδοχής για τις κύριες θέσεις της διεύθυνσης

Αξιολογεί τις δυνατότητες και τις ανάγκες βελτίωσης των µελών της διεύθυνσης του και φροντίζει να
δηµιουργούνται και να υλοποιούνται τα σχετικά πλάνα ανάπτυξης

Προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης στα µέλη της διεύθυνσης του που έχουν τις ανάλογες δυνατότητες
αναθέτει απαιτητικά καθήκοντα και καλλιεργεί τη νοοτροπία αυτή σε όλη την διεύθυνση
∆ιαχείριση Αλλαγής
Καλλιεργεί σε όλη τη διεύθυνση κλίµα δεκτικό προς τις αλλαγές και προετοιµάζει τους συνεργάτες µε
σχετικές επικοινωνίες, εκπαιδεύσεις και έρευνες για να µπορούν να εντοπίζουν τις ανάγκες για
αλλαγές και να προσαρµόζονται ευκολότερα όταν επέλθει µια σηµαντική αλλαγή

Εντοπίζει ανάγκες για αλλαγές σε βάθος χρόνου και οργανώνει τη διεύθυνση για να τις υιοθετήσει
αποτελεσµατικά

Στην διαδικασία υλοποίησης µιας αλλαγής είναι ο/η πρώτος/η που την υιοθετεί, την επικοινωνεί µε
ενεργητικότητα και γίνεται παράδειγµα στους άλλους µε τη συµπεριφορά του

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Α'

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Β'

Σύµφωνος:

Ναι

Όχι

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Ε̟ίδοση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 1/1/2014 -31/12/14
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ :
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

Ποιά είναι τα κύρια δυνατά σημεία του αξιολογούμενου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ :
Παρατηρήσεις ως προς τα σημεία που πρέπει να εστιασθεί η
βελτίωση
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

Πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης για τη βελτίωση στα
ανωτέρω σημεία

Ο ΕΠΙΔΟΣΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ενέργειες
προσωπικής
ανάπτυξης

Προτεινόμενες
ενέργειες
ανάπτυξης
ομάδας
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Έντυ̟ο Προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης

Βασικά Στοιχεία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

1/1/2014 -31/12/14

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΣΧΟΛΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ :

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ :

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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Ερωτήσεις

Συµπεριφορές
Προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης

∆εν
Επιτυγχάνει
Επιτυγχάνει
επιτυγχάνει Μερικώς

Γενικές Παρατηρήσεις - Σχόλια

Εξαίρετη

Προσανατολισµός στο Αποτέλεσµα
Θέτει φιλόδοξους στόχους για οικονοµικά αποτελέσµατα, ποιοτικούς δείκτες, βελτίωση διαδικασιών
και οργάνωση και εισαγωγή συστηµάτων και καθοδηγεί το προσωπικό της διεύθυνσης του για την
επίτευξη τους
∆ιαθέτει συστήµατα ελέγχου και παρακολουθεί στενά τα επιχειρηµατικά αποτελέσµατα ώστε να είναι
έγκυρα πληροφορηµένος µε τεκµηριωµένη πληροφόρηση ανά πάσα στιγµή
Επιδεικνύει επιµονή για να ξεπερνά εµπόδια και προσωρινές αποτυχίες και ευελιξία όταν χρειάζεται
να αλλάξει πορεία και εµπνέει το προσωπικό του να επιδεικνύει παρόµοιες συµπεριφορές, έτσι ώστε
η διεύθυνση του να επιτυγχάνει τους σηµαντικούς της στόχους
Ανάληψη Πρωτοβουλίας
∆ιαθέτει εγρήγορση για να εντοπίζει ανάγκες αλλαγών, ευκαιρίες και προβλήµατα και καλλιεργεί κλίµα
εγρήγορσης στη διεύθυνση του

Λαµβάνει έγκαιρα σηµαντικές αποφάσεις προκειµένου να αντιµετωπίσει προβλήµατα, να
εκµεταλλευτεί ευκαιρίες και να προβεί σε αλλαγές

Επενδύει πόρους µε µελετηµένο ρίσκο ή/και εισηγείται λελογισµένες επενδύσεις στη διοίκηση
προκειµένου να επιτύχει ένα σηµαντικό αποτέλεσµα
Σφαιρική Επιχειρηµατική Σκέψη
Έχει επίγνωση των τάσεων και των µεταβολών του ασφαλιστικού κλάδου ή της ασφαλιστικής αγοράς
και του τρόπου που αυτές οι αλλαγές θα επιδράσουν στην υπηρεσιακή µονάδα
Παράγει ιδέες και καταρτίζει κατάλληλα επιχειρηµατικά σχέδια δράσης για την υπηρεσιακή µονάδα
του/της προκειµένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι, ανασχεδιάζοντας τις διαδικασίες ή
προβαίνοντας σε καινοτόµες αναθεωρήσεις στρατηγικής
Λαµβάνει επιχειρηµατικές αποφάσεις που κρίνονται ορθές εκ του αποτελέσµατος καθώς βελτιώνουν
τα αποτελέσµατα. Συνδυάζει αναλυτική λογική και επιχειρηµατική διαίσθηση
Προσανατολισµός στον Πελάτη (Εσωτερικό ή Εξωτερικό)
∆ιερευνά και κατανοεί έγκαιρα τις προτιµήσεις και τις ανάγκες των πελατών σε στρατηγικό επίπεδο
και δηµιουργεί λύσεις που εξισορροπούν τις ανάγκες τους µε τους οικονοµικούς στόχους της Εταιρίας
Σχεδιάζει προϊόντα, υπηρεσίες ή/και προωθητικές κινήσεις βάσει των τάσεων της αγοράς και των
στρατηγικών στόχων της Εταιρίας, έτσι ώστε να δηµιουργείται αµοιβαίο όφελος µεταξύ της
επιχείρησης και των πελατών της
Καλλιεργεί ποιοτικές σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους στρατηγικούς πελάτες της επιχείρησης ώστε
αυτός και το προσωπικό της ∆ιεύθυνσης του να θεωρούνται έµπιστοι σύµβουλοι τους και να
προηγούνται του ανταγωνισµού στην πληροφόρηση και την ικανοποίηση αναγκών
Επικοινωνία & Επιρροή
Επιλέγει ακροατήρια µε επιρροή στοχεύοντας να τα κινητοποιήσει. ∆ηµιουργεί µηνύµατα που
καλύπτουν τις ανάγκες του ακροατηρίου και τα µεταδίδει µε σαφήνεια.
Αναπτύσσει πειστικά επιχειρήµατα για να υποστηρίξει τις θέσεις του και τα µεταφέρει µε πειστικότητα,
ενώ ακούει και κατανοεί σε βάθος τα επιχειρήµατα των άλλων µερών
∆ιαθέτει εκφραστικότητα και ευελιξία ως προς το ύφος επικοινωνίας ώστε να επηρεάσει και να
εµπνεύσει δύσκολα κοινά. Χειρίζεται το ίδιο καλά γραπτή και προφορική επικοινωνία
Συνεργασία & Οµαδικότητα
Αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας µε άλλες υπηρεσιακές µονάδες, βρίσκει σηµεία επαφής, και
µετακινεί στεγανά, επιτυγχάνει συνεργειες και αποφεύγει προστριβές και συγκρούσεις

Εξασφαλίζει ανεµπόδιστη και ανοιχτή επικοινωνία µεταξύ της διεύθυνσης του και όλων των
εµπλεκόµενων µερών και καλλιεργεί αυτό το πνεύµα στους συνεργάτες του
Αναλαµβάνει πρωτοβουλία για τη συµµετοχή της ∆ιεύθυνσης του/της σε διατµηµατικά έργα
ανεξάρτητα του ποιος ηγείται και συνεισφέρει ενεργά στην πραγµατοποίηση των έργων δίνοντας το
προσωπικό του παράδειγµα
Ηγεσία Οµάδας
Αναπτύσσει και επικοινωνεί όραµα και αποστολή για τη ∆ιεύθυνση του/της και το επικοινωνεί µε
έµπνευση και πειθώ ώστε να κινητοποιεί το προσωπικό για απαιτητικούς στόχους

∆ιαχειρίζεται αποτελεσµατικά την απόδοση της διεύθυνσης ως σύνολο και των µελών της ξεχωριστά
αναθέτοντας τα κατάλληλα καθήκοντα, θέτοντας στόχους και διαχειριζόµενος/η σωστά το σύστηµα
διαχείρισης της απόδοσης

Μέσω των αποφάσεων, των ενεργειών του/της και του ύφους διοίκησης που ασκεί, λειτουργεί ως
πρότυπο / υπόδειγµα για τους άλλους. Οι πράξεις του/της είναι σε συµφωνία µε τα λεγόµενά του/της
Ανάπτυξη Οµάδας
∆ηµιουργεί πλαίσιο και διαδικασίες ανάπτυξης για τα µέλη της ∆ιεύθυνσης σύµφωνα µε σύγχρονες,
δοκιµασµένες µεθοδολογίες. ∆ηµιουργεί πλάνα διαδοχής για τις κύριες θέσεις της διεύθυνσης

Αξιολογεί τις δυνατότητες και τις ανάγκες βελτίωσης των µελών της διεύθυνσης του και φροντίζει να
δηµιουργούνται και να υλοποιούνται τα σχετικά πλάνα ανάπτυξης

Προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης στα µέλη της διεύθυνσης του που έχουν τις ανάλογες δυνατότητες
αναθέτει απαιτητικά καθήκοντα και καλλιεργεί τη νοοτροπία αυτή σε όλη την διεύθυνση
∆ιαχείριση Αλλαγής
Καλλιεργεί σε όλη τη διεύθυνση κλίµα δεκτικό προς τις αλλαγές και προετοιµάζει τους συνεργάτες µε
σχετικές επικοινωνίες, εκπαιδεύσεις και έρευνες για να µπορούν να εντοπίζουν τις ανάγκες για
αλλαγές και να προσαρµόζονται ευκολότερα όταν επέλθει µια σηµαντική αλλαγή

Εντοπίζει ανάγκες για αλλαγές σε βάθος χρόνου και οργανώνει τη διεύθυνση για να τις υιοθετήσει
αποτελεσµατικά

Στην διαδικασία υλοποίησης µιας αλλαγής είναι ο/η πρώτος/η που την υιοθετεί, την επικοινωνεί µε
ενεργητικότητα και γίνεται παράδειγµα στους άλλους µε τη συµπεριφορά του

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Α'

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Ε̟ίδοση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 1/1/2014 -31/12/14
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ :
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

Ποιά είναι τα κύρια δυνατά σημεία του αξιολογούμενου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ :
Παρατηρήσεις ως προς τα σημεία που πρέπει να εστιασθεί η
βελτίωση
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

Πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης για τη βελτίωση στα
ανωτέρω σημεία

Ο ΕΠΙΔΟΣΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ

Ο ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ενέργειες
προσωπικής
ανάπτυξης

Προτεινόμενες
ενέργειες
ανάπτυξης
ομάδας
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