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I. ΓΕΝΙΚΕΣ AΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης βασίζονται σε συγκεκριµένα και
καθορισµένα κριτήρια και διαδικασίες από τα οποία δεν αναιρείται το
∆ιευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη, για την τελική επιλογή. (βλέπε σελ 17)
2. Το σύστηµα τοποθετήσεων σε θέσεις ευθύνης στηρίζεται στην αρχή της
κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών της εταιρίας, αλλά και στην ανάγκη
ολοκληρωµένης επαγγελµατικής κατάρτισης των στελεχών της, απόκτησης
επαρκούς εµπειρίας σε διαφορετικά αντικείµενα εργασίας και επωφελούς
για τον εργαζόµενο και την εταιρία, αξιοποίησής του.
3. Η δηµοσιοποίηση των προς κάλυψη κενών θέσεων ευθύνης και η
καθιέρωση συγκεκριµένης διαδικασίας και κριτηρίων ανάδειξης του πλέον
κατάλληλου για τη θέση στελέχους, αποσκοπεί στην παροχή ίσων
ευκαιριών εξέλιξης σε όλο το
προσωπικό που συγκεντρώνει, τις
απαραίτητες για την κάλυψη της θέσης προϋποθέσεις, καθώς και στην
ανάδειξη, µε αξιοκρατικό και διαφανή τρόπο, των ανώτατων και ανώτερων
στελεχών της εταιρίας.
4. Το σύστηµα των Τοποθετήσεων λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κανονισµού Εργασίας, τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας και τη σχετική
Εργατική Νοµοθεσία και Νοµολογία.
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ΙΙ. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το σύστηµα των τοποθετήσεων θα εφαρµόζεται για την κάλυψη των θέσεων
ευθύνης της εταιρίας, στις Κεντρικές και Περιφερειακές της Μονάδες, εκτός
των περιπτώσεων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο VIII.
Ειδικότερα, στην πρώτη εφαρµογή του συστήµατος ( για το έτος 1998 ), η
διαδικασία των τοποθετήσεων θα υλοποιηθεί σταδιακά.
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ΙΙΙ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ
1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η τοποθέτηση σε κενή θέση ευθύνης ή προβλεπόµενη να κενωθεί εντός του
έτους της προκήρυξης, προϋποθέτει την κατοχή από τους ενδιαφερόµενους
για τη θέση υπαλλήλους της εταιρίας, βαθµού ανάλογου µε το επίπεδο της
προκηρυσσόµενης θέσης και το νέο βαθµολόγιο.
Συγκεκριµένα ισχύουν τα εξής :
A. Oι υπάλληλοι που έχουν το βαθµό του ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ, µε δεκατρία ( 13 )
χρόνια υπηρεσίας αναγνωρισµένα βαθµολογικά, και του ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ Β,
µπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για θέσεις
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ και
ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Επίσης υπάλληλοι µε το βαθµό του Επόπτη για οργανικές θέσεις απόλυτα
συγκεκριµένες που µπορούν να καταληφθούν από βοηθητικό προσωπικό.
Β. Οι υπάλληλοι που έχουν το βαθµό του ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ Α, µπορούν να
υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ και ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ.
Γ. Οι υπάλληλοι που έχουν το βαθµό του ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ, µπορούν να
υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις µέχρι και
∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ.
∆. Οι υπάλληλοι που έχουν το βάθµο του ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ µπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όλες τις θέσεις .
Ε. Οργανικές θέσεις απόλυτα συγκεκριµένες, σε επίπεδο Τµήµατος ή
Γραφείου, µπορούν να καταλαµβάνονται από υπαλλήλους του βοηθητικού
προσωπικού, οι οποίοι έχουν τον βαθµό του Επόπτη.
Κατ’ εξαίρεση και µόνο για την αρχική εφαρµογή του συστήµατος των
τοποθετήσεων, καθιερώνεται µεταβατικό στάδιο (διετία), όπου
συγκεκριµένα και αποκλειστικά θα ισχύσουν τα εξής:
Υπάλληλοι µε τον βαθµό του Επόπτη και του Βοηθού Α του βοηθητικού
προσωπικού, µπορούν να υποβάλλουν αίτηση για εκδήλωση
ενδιαφέροντος προς πλήρωση απόλυτα συγκεκριµένων οργανικών
θέσεων, όπως παραπάνω
Κατ΄ εξαίρεση και µόνο για την αρχική εφαρµογή του συστήµατος των
τοποθετήσεων,καθιερώνεται µεταβατικό στάδιο, (διετία),
όπου
συγκεκριµένα και αποκλειστικά θα ισχύσουν τα εξής :
1. Υπάλληλοι µε βαθµό ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ, µε δέκα (10) χρόνια υπηρεσίας
αναγνωρισµένα βαθµολογικά, µπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, για θέσεις ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ και ΕΛΕΓΚΤΩΝ.
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2. Υπάλληλοι µε βαθµό ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ Β, µπορούν να υποβάλλουν αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για θέσεις ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ.
3. Yπάλληλοι µε βαθµό ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ Α, µπορούν να υποβάλλουν αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για θέσεις ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ.
4. Ειδικά για τις Περιφερειακές Μονάδες οι υπάλληλοι µε βαθµό
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ Β και άνω µπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και για θέσεις ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ των Μονάδων αυτών.
Οι υπάλληλοι ( ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ µε δέκα (10) έτη υπηρεσίας και άνω
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ Β και ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ Α ), αν µε τη διαδικασία αξιολόγησης
και επιλογής που θα αναλυθεί κατωτέρω, επιλεγούν και τοποθετηθούν σε
θέσεις ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ / ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ( για ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ), ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (για ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ
Β) ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ( για ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ Α και ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ Β για τις
Περιφερειακές Μονάδες ) αναλαµβάνουν από την εταιρία µε ανάθεση, για
χρονικό διάστηµα δύο ( 2 ) ετών, την άσκηση των καθηκόντων τους.
Με τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήµατος , η εταιρία θα ανακαλεί την
τοποθέτηση, αν η απόδοση του στελέχους δεν ήταν ικανοποιητική ή θα την
οριστικοποιεί και θα αποφασίζει για τον χρόνο παραµονής του υπαλλήλου στη
θέση ( βλ. Κεφάλαιο IV ).
Εκτός των παραπάνω αναφεροµένων προυποθέσεων, που σχετίζονται µε
την κατοχή συγκεκριµένου βαθµού από τους υποψήφιους, θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη και τα εξής :
α. ∆εν δικαιούται να είναι υποψήφιος, εποµένως δεν συµµετέχει στη
διαδικασία επιλογής, υπάλληλος που την τελευταία τριετία του έχει
επιβληθεί τελεσίδικη πειθαρχική ποινή, µεγαλύτερη της έγγραφης
επίπληξης.
β. Υπάλληλοι που ευρίσκονται σε γονική άδεια ή άδεια άνευ αποδοχών ή
ασθένεια, µπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε
τη δέσµευση ότι αν επιλεγούν, θα πρέπει να παρουσιαστούν αµέσως, για
να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Σε περίπτωση αδείας τοκετού, η
ανάληψη καθηκόντων θα γίνεται µε τη λήξη της. Σε περίπτωση αδείας
λόγω ασθένειας, η ανάληψη καθηκόντων θα γίνεται µε την λήξη της
ασθένειας και την επάνοδο του υπαλλήλου στην εταιρία, σε χρονικό
διάστηµα από την ανάθεση των καθηκόντων, που δεν θα ξεπερνά τα όρια
της βραχείας ασθένειας, όπως αυτά κάθε φορά καθορίζονται από τον
Νόµο.
Επίσης, οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί µε απόφαση της εταιρίας σε
διαθεσιµότητα, ή εκκρεµεί η απόφαση πειθαρχικού οργάνου της, µπορούν
να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι υπάλληλοι που
ευρίσκονται σε διαθεσιµότητα αν επιλεγούν, αναλαµβάνουν τα καθήκοντά
τους µε την άρση του λόγου της διαθεσιµότητας και εντός τριµήνου το πολύ
από την επιλογή τους.
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Οι υπάλληλοι για τους οποίους εκκρεµεί απόφαση για πειθαρχικό
παράπτωµα
αναλαµβάνουν τα καθήκοντά τους
εφόσον δεν τους
επιβληθεί τελεσίδικη πειθαρχική ποινή µεγαλύτερη της έγγραφης
επίπληξης.
Η σχετική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί εντός τριµήνου το πολύ από την
επιλογή τους και από τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα της Εταιρίας.
∆ιαφορετικά, και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, η εταιρία αποφασίζει
την ανάκληση της τοποθέτησης.
γ. Οι επιλεγέντες ή κατέχοντες θέση ευθύνης, δεν µπορούν να συµµετέχουν
σε προκήρυξη για επιλογή τους σε άλλη θέση, ισότιµη ή ανώτερη αυτής
που κατέχουν,
αν δεν έχουν ολοκληρώσει πραγµατική άσκηση
καθηκόντων στη θέση που κατέχουν, τουλάχιστον για δύο έτη ( ελάχιστος
χρόνος παραµονής στην ίδια θεση).
Κατ΄ εξαίρεση, χωρίς χρονικό περιορισµό, υπάλληλος, µπορεί να
εκδηλώσει ενδιαφέρον για ισότιµη ή και ανώτερη θέση, εφόσον η εταιρία το
προτείνει για την κάλυψη αναγκών της σε περιπτώσεις έκτακτων
προκηρύξεων.
2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ
Οι τοποθετήσεις των υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης γίνονται, µε καθορισµένη
διαδικασία, εισήγηση των αρµοδίων εισηγητικών οργάνων και απόφαση των
εγκριτικών κλιµακίων, αφού ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια, που µε
τη σταθµισµένη µοριοδότησή τους, δίνουν µια “ αντικειµενική εικόνα “ του
υποψήφιου.
( Βλ. ΠΙΝΑΚΑ )
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
* ( ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5 ΕΤΗ )
2. ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΜΟΡΙΑ
(ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ )
100
80

3. ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
* ΕΥΘΥΝΗΣ
4. ΕΤΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

50

5. ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ
* ΒΑΘΜΟΥ
6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
( σεµινάρια )
7. ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

45

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
(ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ )

360

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

240

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ή
ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ

50

25
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ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ
ΒΛΕΠΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α∆ΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

#

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

#

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

#
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Ειδικότερα για την κάλυψη των θέσεων Ελεγτών, Προ’ι’σταµένων Τµηµάτων,
Υπευθύνων Γραφείων ο ΠΙΝΑΚΑΣ των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ έχει ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ

ΜΟΡΙΑ
(ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ )
--

2. ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

60

3. ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ *
4. ΕΤΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

10

5. ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΒΑΘΜΟΥ *
6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
( σεµινάρια )
7. ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
8. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

30

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
(ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ )

215

9 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ **

143

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

50

20
0
45

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΜΟΡΙΑ
ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ή
ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ
#
Α∆ΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ
#
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
#
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
* Σταδιακή αναλογική αύξηση των µορίων µέχρι τη λήξη της πενταετίας
** Η σχέση αντικειµενικών µορίων /συνέντευξης θα διατηρείται σε όλη τη
διάρκεια της πρώτης πενταετίας ,εξήντα προς σαράντα.
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Ο τρόπος µοριοδότησης αναφέρεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ των
σχετικών πινάκων υπολογισµού των µορίων ανά κριτήριο.Οι απουσίες λόγω
ασθένειας ή οι αναρρωτικές άδειες, οι άδειες άνευ αποδοχών και οι
πειθαρχικές ποινές, υπολογίζονται αφαιρετικά από το σύνολο της
µοριοδότησης των κριτηρίων, πριν τη συνέντευξη των υποψηφίων.
Για την µοριοδότηση των ελεγκτών της Εταιρίας στα αντικειµενικά κριτήρια
λαµβάνονται υπόψη και τα παρακάτω δύο κριτήρια.
α) «Επίπεδο θέσης Ευθύνης» όπου εξοµοιούνται ο Ελεγκτής Α µε τον
Προϊστάµενο Τµήµατος, ο Ελεγκτής Β µε τον Αναπληρωτή Προϊστάµενο
Τµήµατος και
β) Το κριτήριο «έτη σε θέση ευθύνης» όπου υπολογίζεται µε συντελεστή
0,85% για όλους.
Η προσωπική συνέντευξη βοηθά στη διαµόρφωση συνολικής εικόνας για τους
υποψήφιους, από την πλευρά των εισηγητικών οργάνων και επειδή αποτελεί
µια διαδικασία που απαιτεί ειδικές γνώσεις και εµπειρία, µπορεί να κριθεί
αναγκαία η σχετική επιµόρφωση των µελών των συµβουλίων.
Επίσης, µπορεί να επιλεγεί ειδικός σύµβουλος, για να παρίσταται στις
συνεντεύξεις, χωρίς δικαίωµα ψήφου και µόνο συµβουλευτικά επί της
διαδικασίας.
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IV. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΘΕΣΗ
ΕΥΘΥΝΗΣ / ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ
Α. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ως ελάχιστος χρόνος παραµονής στην ίδια θέση ευθύνης,ορίζεται το χρονικό
διάστηµα των δύο ετών, για όλα τα επίπεδα των θέσεων.
Με την ολοκλήρωση του ελάχιστου χρόνου παραµονής στην θέση ευθύνης, οι
Συντονιστές ∆/ντές, ή ελλείψει αυτών, οι ∆/ντές/ Υποδ/ντές, εισηγούνται στο
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, γραπτά και πλήρως τεκµηριωµένα, µέσω της ∆/νσης
Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, για την παραµονή ή όχι
στη θέση, µέχρι την εξάντληση του µέγιστου χρόνου, των Ελεγκτων,
Υπευθύνων Γραφείων και των Προϊσταµένων Τµηµάτων που εποπτεύουν.
Η απόφαση λαµβάνεται από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο.
Επίσης, µε εισήγηση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου αποφασίζει το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της εταιρίας, µε την ολοκλήρωση του ελάχιστου χρόνου, για την
παραµονή ή όχι στη θέση, µέχρι την εξάντληση του µέγιστου χρόνου ,των
Συντονιστών ∆/ντών, ∆/ντών και Υποδ/ντών της εταιρίας.
Β. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Επίσης, καθορίζεται µέγιστος χρόνος παραµονής των υπαλλήλων στην ίδια
θέση ευθύνης, µετά τη λήξη του οποίου, εξετάζεται η µετακίνηση ή µη του
υπαλλήλου απ΄ αυτή.
H µετακίνηση του υπαλλήλου γίνεται µε αρµόδιες αποφάσεις και σύµφωνα µε
τις ανάγκες της εταιρίας.
Παραµονή στην ίδια θέση ευθύνης, πέραν του προβλεπόµενου χρόνου ( βλ.
ΠΙΝΑΚΑ ), είναι δυνατή µετά από πλήρως αιτιολογηµένη εισήγηση του
∆ιεύθυνοντος Συµβούλου και απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για
θέσεις Συντονιστών ∆/ντών, ∆/ντών και Υποδ/ντών και µε εισήγηση του
αρµόδιου Συντονιστή ∆/ντή ή ελλείψει αυτού, του αρµόδιου ∆/ντή / Υποδ/ντή
και απόφαση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, για όλες τις λοιπές θέσεις
ευθύνης. Στην απόφαση θα καθορίζεται και ο νέος χρόνος παραµονής του
στελέχους στη θέση, µε µέγιστο χρόνο τον προσδιοριζόµενο στον παρακάτω
ΠΙΝΑΚΑ, µε τη λήξη του οποίου και θα επαναλαµβάνεται η διαδικασία
αρµόδιας εισήγησης και απόφασης.
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ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
5

∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

4

ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

4

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

3
3

Επίσης, για το µεταβατικό στάδιο εφαρµογής του συστήµατος τοποθετήσεων,
(διετία), οι υπάλληλοι που έχουν αναλάβει µε ανάθεση, την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, µε την εξάντληση της διετίας, κρίνονται ως προς την
ικανοποιητική απόδοσή τους στα καθήκοντα που ανέλαβαν, βάσει
συγκεκριµένων στοιχείων, όπως ενδεικτικά βαθµός επίτευξης στόχων θέσης,
Μ.Ο. βαθµολογίας δελτίων αξιολόγησης κ.λ.π.
Η κρίση γίνεται από τον άµεσο ιεραρχικά προϊστάµενο του υπαλλήλου και µε
πλήρως αιτιολογηµένη εισήγηση, αποφασίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της εταιρίας ή από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, η ανάκληση της τοποθέτησης
ή η οριστική τοποθέτηση και η παραµονή του υπαλλήλου στη θέση, σύµφωνα
µε τα όσα καθορίζονται για το µέγιστο χρόνο παραµονής στην ίδια θέση
ευθύνης.
Γ. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ
Ανάκληση των τοποθετήσεων, µπορεί να γίνει οποτεδήποτε (δηλ και εντός
του ελάχιστου χρόνου παραµονής στην ίδια θέση) µετά από ενηµέρωση των
αρµοδίων από τη ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικών Υπηρεσιών,
(για όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται ) και εισήγηση :
α. του ∆/ντος Συµβούλου και απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για τις
θέσεις Συντονιστών ∆/ντών, ∆/ντών και Υποδ/ντών,
β. του αρµόδιου Συντονιστή ∆/ντή ή ελλείψει αυτού, του αρµόδιου ∆/ντή ή
Υποδ/ντή και απόφαση του ∆/ντος Συµβούλου, για τις θέσεις Υπευθύνων
Γραφείων και Προϊσταµένων Τµηµάτων, στις εξής περιπτώσεις :
1. επιβολής τελεσίδικης πειθαρχικής ποινής, µεγαλύτερης της έγγραφης
επίπληξης συµπεριλαµβανοµένης,
2. ανεπάρκειας του υπαλλήλου για τη θέση ευθύνης που του ανατέθηκε,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΕΕΓΑ

12

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

3. απουσίας του υπαλλήλου από την υπηρεσία της εταιρίας, για τους
παρακάτω λόγους :
α. άµεση απόσπαση σε τρίτους, ( εταιρίες του Οµίλου της Α.Τ.Ε. ή άλλες
ξένες προς την εταιρία υπηρεσίες )
β. ασθένεια που ξεπερνά τα όρια της βραχείας
γ. γονική άδεια άνω των τρισήµισυ ( 3 1/2 ) µηνών
δ. άδεια άνευ αποδοχών, άνω των δύο µηνών, εκτός των περιπτώσεων
ανωτέρας βίας
Η ανεπάρκεια του υπαλλήλου διαπιστώνεται, είτε µέσω της ετήσιας
αξιολόγησης της απόδοσής του, είτε άµεσα, ( εκτός χρονικού περιορισµού ) ,
µέσω συγκεκριµένων στοιχείων που τεκµηριώνουν την ανεπαρκή άσκηση των
καθηκόντων του. Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να έχει προηγηθεί
τουλάχιστον µια γραπτή παρατήρηση / προειδοποίηση, του ή των ιεραρχικά
προϊσταµένων του υπαλλήλου.
Στις περιπτώσεις ανάκλησης των τοποθετήσεων, ή λήξης του χρόνου
ανάθεσης, η Εταιρία προσδιορίζει τα νέα υπηρεσιακά καθήκοντα του
υπαλλήλου ανάλογα µε τις ανάγκες της.
Οι ανακλήσεις των τοποθετήσεων, συνεπάγονται και απώλεια των εκ της
τοποθέτησης ωφεληµάτων για τον υπάλληλο.
Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις συνδικαλιστικής απαλλαγής, υπαλλήλων της
εταιρίας που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις ευθύνης, ισχύουν τα όσα κάθε
φορά ο Νόµος και οι Σ.Σ.Ε. ορίζουν σε συνδυασµό πάντα µε το άρθρο 16 του
Κανονισµού Εργασίας της Εταιρίας.
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V. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ
Α. ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ
Στις αρχές κάθε έτους ( µέχρι τα τέλη του µηνός Μαρτίου ) θα πρέπει οι
αρµόδιες υπηρεσίες της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών, να έχουν ολοκληρώσει τον εντοπισµό των αναγκών της εταιρίας
σε ανθρώπινο δυναµικό και να έχουν καταγράψει τις κενές θέσεις ευθύνης ή
εκείνες που πρόκειται να κενωθούν εντός του έτους, για διάφορους λόγους (
πχ. συνταξιοδότηση ). Μέχρι τα τέλη του µηνός Απριλίου, η ∆ιεύθυνση
Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, διαµορφώνει το ετήσιο
πρόγραµµα Τοποθετήσεων της εταιρίας και εισηγείται σχετικά στη ∆ιοίκηση.
Με απόφαση της ∆ιοίκησης, γίνεται η τακτική προκήρυξη των κενών και των
προβλεποµένων να κενωθούν εντός του έτους θέσεων, µια φορά το χρόνο,
κατά το µήνα Μάϊο.
Επίσης, µε απόφαση της ∆ιοίκησης, µετά από εισήγηση της ∆/νσης
Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, γίνονται έκτακτες
προκηρύξεις των κενών θέσεων που προκύπτουν στα ενδιάµεσα χρονικά
διαστήµατα, για λόγους όπως πχ. οργανωτικές αλλαγές, αποσπάσεις,
έκτακτες αποχωρήσεις ( π.χ. παραιτήσεις στελεχών κ.λ.π.).
Σ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις ( έκτακτων προκηρύξεων ) η διαδικασία που
ακολουθείται είναι όµοια µε τη διαδικασία της τακτικής προκήρυξης.
Από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο εκδίδεται εγκύκλιος σχετικά µε τις
προκηρυσσόµενες θέσεις, η οποία γνωστοποιείται έγκαιρα σε όλο το
προσωπικό της εταιρίας. Η εγκύκλιος περιλαµβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία
που σχετίζονται µε τη θέση, τις προϋποθέσεις και τους όρους συµµετοχής και
γενικά κάθε πληροφορία που πρέπει να γνωρίζει σχετικά µε την προκήρυξη,
το προσωπικό.
Επίσης η Εταιρία έχει το δικαίωµα σε παρόµοιες περιπτώσεις να αναθέτει, σε
υπαλλήλους που έχουν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα που απαιτείται από τα
καθήκοντα της θέσης ευθύνης και προσωρινά µέχρι την επόµενη τακτική
προκήρυξη (που δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από ένα έτος),
καθήκοντα σε θέση ευθύνης.
Η διαδικασία αυτή δεν µπορεί να επεκτείνεται περαν από τις καταγεγραµένες
έκτακτες ανάγκες σε θέσεις ευθύνης.
Β. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι µπορούν σε κάθε τακτική ή έκτακτη προκήρυξη
να εκδηλώσουν γραπτά ενδιαφέρον για µέχρι δύο (2) από τις προκηρυσσόµενες θέσεις, µε συγκεκριµένη προτεραιότητα προτίµησης.
Ειδικότερα, για την πρώτη εφαρµογή του συστήµατος Τοποθετήσεων (έτος
1998) οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι µπορούν να εκδηλώσουν γραπτά
ενδιαφέρον για µέχρι τρείς (3) από τις προκηρυσσόµενες θέσεις µε
συγκεκριµένη προτεραιότητα προτίµησης.
Επίσης, στην πρώτη εφαρµογή του συστήµατος, οι υπάλληλοι που έχουν
υποβάλλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ιεραρχικά ανώτερες
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δυνατές θέσεις που µπορούν να διεκδικήσουν βάσει των προϋποθέσεων του
Κανονισµού, αν δεν επιλέγουν, µπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για µία µόνο θέση ευθύνης κατώτερου επιπέδου
απ’αυτές που αρχικά διεκδίκησαν.
Οι υπάλληλοι θα πρέπει να συµπληρώσουν το έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και να το καταθέσουν στη ∆ιεύθυνση
Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, επί αποδείξει ή να το
στείλουν µε συστηµένη επιστολή, µέσα στην καθορισµένη, από τη σχετική
εγκύκλιο, προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των επτά ( 7 )
ηµερών από την κοινοποίηση της εγκυκλίου.
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κοινοποιούνται από τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους στους αµέσους Προϊσταµένους τους.
Τα ανώτατα στελέχη της εταιρίας δηλ. Συντονιστές ∆/ντές, ∆/ντές και
Υποδ/ντές, δικαιούνται να υποβάλλουν στη ∆ιοίκηση της εταιρίας, γραπτή
πρότασή τους για συµµετοχή στη διαδικασία των τοποθετήσεων,
υπαλλήλου/ων, άµεσα ή έµµεσα αναφερόµενων σ’ αυτούς σε περιπτώσεις
που κρίνουν ότι συγκεντρώνουν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις και
ικανότητες για συµµετοχή και εφόσον ο ή οι υπάλληλοι που προτείνουν, δεν
έχουν υποβάλλει αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Στις περιπτώσεις αυτές, η γραπτή τους πρόταση θα πρέπει να υποβάλλεται
αρµοδίως, µέσα σε δύο ηµέρες από την λήξη της παραπάνω προθεσµίας,
δηλ. των επτά (7) ηµερών και να κοινοποιείται στον ή στους ενδιαφερόµενους
υπαλλήλους.
Οι υπάλληλοι που η πρόταση αφορά, ή θα υποβάλλουν εκπρόθεσµα και
εντός δύο ηµερών από την κοινοποίηση, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ή
µε γραπτή επιστολή τους θα τεκµηριώνουν την άρνηση υποβολής αίτησης.
Στις περιπτώσεις αυτές, στο Εισηγητικό Οργανο που θα διεξάγει προσωπική
συνέντευξη µε τον υποψήφιο υπάλληλο, δεν θα συµµετέχει ο προτείνων
Συντονιστής ∆/ντής, ∆/ντής ή Υποδ/ντής.
Από την έναρξη της εφαρµογής του παρόντος συστήµατος τοποθετήσεων και
για πέντε (5) έτη αίρεται η διάταξη του άρθρου 23 του ισχύοντος
Κανονισµού Εργασίας, και επιτρέπεται στην αυτή υπηρεσία κατώτερος κατά
βαθµό υπάλληλος να προϊσταται ανωτέρου του κατά ένα βαθµό (του νέου
βαθµολογίου) µε τη συναίνεση του ανωτέρου.
Για τις περιπτώσεις υπαλλήλων της εταιρίας που δεν υποβάλλουν καµµία
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επιτρέπεται σ’ αυτούς να προίσταται
υπάλληλος κατώτερος µέχρι ένα βαθµό.
Αιτούντες που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος,για τους λόγους που παραπάνω έχουν αναφερθεί,
ενηµερώνονται για τον αποκλεισµό τους από τη ∆/νση Ανθρώπινου
∆υναµικού και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών , µε την κατάθεση ή την παραλαβή
της αίτησής τους και η αίτηση ακυρώνεται.
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γ. ΦΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Πρώτη φάση κρίσης και επιλογής
Η ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών συγκεντρώνει
όλες τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβάλλονται εµπρόθεσµα,
και ελέγχει τα στοιχεία της αίτησης αντλώντας πληροφόρηση από :
α. Toν ατοµικό φάκελλο του υποψήφιου εκτός της πρώτης εφαρµογής για το
1998
β. Τα δελτία αξιολόγησης απόδοσης του υποψηφίου (εκτός της πρώτης
εφαρµογής).
γ. Αλλα σχετικά µε τον υποψήφιο έγγραφα της εταιρίας
Η ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, µετά τον έλεγχο
των στοιχείων των αιτήσεων και λαµβάνοντας υπόψη την µοριοδότηση κάθε
κριτηρίου, συντάσσει (ή εκδίδει µηχανογραφικά)
για κάθε υποψήφιο
ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, όπου αναγράφεται το σύνολο των
µορίων που ο υποψήφιος συγκεντρώνει, πριν τη διεξαγωγή προσωπικής
συνέντευξης µε τα µέλη του αρµόδιου εισηγητικού οργάνου.
Στη συνέχεια, η ίδια ∆/νση, συντάσσει για κάθε προκηρυσσόµενη θέση
ξεχωριστά, ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, τον οποίο και κοινοποιεί σε όλους τους
υποψήφιους.
Οι υποψήφιοι, µέσα σε τρεις ( 3 ) ηµέρες από την κοινοποίηση του ΠΙΝΑΚΑ,
µπορούν να ζητήσουν από τη ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών, να ενηµερωθούν για τον τρόπο υπολογισµού της βαθµολογίας
τους σε περιπτώσεις διαφωνίας τους.
Το αίτηµα των υπαλλήλων εξετάζεται εντός επτά ( 7 ) ηµερών από τη γραπτή
υποβολή του και οπωσδήποτε πριν την κλήση των υποψηφίων για
προσωπική συνέντευξη. Αν απαιτειται ( περίπτωση λάθους υπολογισµού) η
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού διορθώνει τη βαθµολογία του πίνακα.
Συγκροτείται τριµελής επιτροπή µε διετή θητεία, που απαρτίζεται από δύο
εκπροσώπους της Εταιρίας και έναν του Συλλόγου Εργαζοµένων, έργο της
οποίας είναι η υποστήριξη των διαδικασιών του Κανονισµού Τοποθετήσεων
και
η επαναβαθµολόγηση σε περίπτωση ενστάσεων σχετικά µε την
βαθµολογία που προκύπτει από τους πίνακες µοριοποίησης.
2. ∆εύτερη φάση κρίσης και επιλογής
Οι ΠΙΝΑΚΕΣ των ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ανά προκηρυχθείσα θέση ευθύνης,
υποβάλλονται από τη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών στο αρµόδιο
Εισηγητικό Οργανο ( ∆/νων Σύµβουλος και
Υπηρεσιακά Συµβούλια), το οποίο και καλεί για προσωπική συνέντευξη τους
πέντε επικρατέστερους και τους ισοβαθµήσαντες µε τον πέµπτο υποψήφιους.
Ειδικά για την πρώτη εφαρµογή του συστήµατος Τοποθετήσεων, θα κληθούν
σε προσωπική συνέντευξη όλοι οι υποψήφιοι ανά προκηρυχθείσα θέση.
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Ο κάθε ένας από τα µέλη του Εισηγητικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου
βαθµολογεί σε συγκεκριµένα κριτήρια τον υποψήφιο, ξεχωριστά από τους
άλλους. Με την ολοκλήρωση της βαθµολογίας όλων των µελών,
υπολογίζεται ο µέσος όρος, που αποτελεί και το τελικό βαθµό που παίρνει ο
υποψήφιος για τη συνέντευξη. Εδικότερα σε περιπτώσεις απόκλισης + 25%
του Μ.Ο. των δύο ακραίων βαθµολογιών των µελών κριτών των
Πρωτοβάθµιων Εισηγητικών Συµβουλίων και µόνο σε περιπτώσεις που
αυτές οι ακραίες αποκλίσεις επηρεάζουν την κατάταξη των υποψηφίων,
στους τρεις επικρατέστερους, πρωτοβάθµια να εντοπίζεται η διαφορά από
τον Πρόεδρο του Εισηγητικού Συµβουλίου, στα πλαίσια της εισήγησης που
διατυπώνει προς το εγκριτικό κλιµάκιο (∆/ντα Σύµβουλο).
Η αναβαθµολόγηση θα γίνεται (µε υποχρεωτική επανάκλιση για εκ νέου
προσωπική συνέντευξη ) του υποψηφίου από τον ∆/νοντα Σύµβουλο, και η
νέα βαθµολογία της προσωπικής συνέντευξης θα είναι και τελεσίδικη. Ο
βαθµός αυτός θα “ µεταφράζεται “ σε µόρια και τα µόρια της συνέντευξης θα
προστίθενται στο σύνολο των µορίων που ο υποψήφιος είχε συγκεντρώσει
πριν τη συνέντευξη. Η ίδια διαδικασία βαθµολόγησης ακολουθείται και για την
επιλογή από τον ∆/ντα Σύµβουλο των επικρατέστερων υποψηφίων για τις
θέσεις Συντονιστών ∆/ντων.
Στη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης ο ∆/νων Σύµβουλος και τα µέλη
των Εισηγητικών Υπηρεσιακών Συµβουλίων διερευνούν τη γνώση του
αντικειµένου της εργασίας, την τεκµηρίωση της υποψηφιότητας, τα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του υποψήφιου σε σχέση µε τις
απαιτήσεις της θέσης, την από τον υποψήφιο κάλυψη των προδιαγραφών της
θέσης και άλλα θέµατα που θεωρούνται σηµαντικά για τη διαµόρφωση
πλήρους εικόνας για τους υποψήφιους.
3.Τελική επιλογή
Με την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων ο ∆/νων Συµβουλος και τα εισηγητικά
Υπηρεσιακά Συµβούλια µέσω του Προέδρου τους υποβάλλουν, στο αρµόδιο
εγκριτικό κλιµάκιο εισήγηση πλήρως τεκµηριωµένη στην οποία αναφέρονται
ανά προκηρυχθείσα θέση ευθύνης οι τρεις επικρατέστεροι υποψήφιοι.
Τα εγκριτικά κλιµάκια, δηλ. το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος, αποφασίζουν τελικά για τις τοποθετήσεις της αρµοδιότητάς τους,
λαµβανοµένων υπόψη των εισηγήσεων των Αρµοδίων Οργάνων.
Η συνολική βαθµολογία που συγκεντρώνουν οι τρείς επικρατέστεροι
υποψήφιοι ανά θέση ευθύνης, δεν είναι δεσµευτική για την τελική ανάµεσά
τους επιλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.
Οι τοποθετήσεις κοινοποιούνται άµεσα στους ενδιαφερόµενους και οι
αρµόδιοι φροντίζουν για την υλοποίησή τους, εντός προθεσµίας τριών ( 3 )
ηµερών το αργότερο, από την κοινοποίηση.
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VI. EIΣΗΓΗΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ/ ΕΓΚΡΙΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ
Στον παρακάτω Πίνακα αναφέρονται τα ανά επίπεδο θέσης ευθύνης,
εισηγητικά οργανα και το αντίστοιχο εγκριτικό κλιµάκιο.
ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΑ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ Υ.Σ.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ Υ.Σ.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ Υ.Σ.

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ Υ.Σ.

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ειδικά για τις θέσεις Συντονιστών ∆ιευθυντών τις υποψηφιότητες εξετάζει ο
∆ιευθύνων Σύµβουλος, µε την παρουσία εκπροσώπου των εργαζοµένων και
εισηγείται σχετικά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας.
Το ∆ευτεροβάθµιο Εισηγητικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο απαρτίζεται από τρία
µέλη µε δικαίωµα ψήφου, έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων που
υποδεικνύεται από το Σύλλογο των υπαλλήλων και συµµετέχει ως
παρατηρητής, χωρίς δικαίωµα ψήφου και από ένα ειδικό σύµβουλο, που
συµµετέχει µε απόφαση της εταιρίας, χωρίς δικαίωµα ψήφου και µόνο
συµβουλευτικά.
Από τα τρία µέλη του ∆ευτεροβάθµιου Εισηγητικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου,
µε δικαίωµα ψήφου, που υποδεικνύονται από την εταιρία, το ένα εξ αυτών
είναι ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας ή αυτός που τον αναπληρώνει, ο
οποίος και προεδρεύει των εργασιών του.
Τα λοιπά µέλη, είναι µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας ή
Συντονιστές ∆ιευθυντές για την εξέταση υποψηφίων για θέσεις ευθύνης
∆ιευθυντών - Υποδιευθυντών.
Το Πρωτοβάθµιο Εισηγητικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο απαρτίζεται επίσης από
τρία µέλη µε δικαίωµα ψήφου που υποδεικνύονται από την Εταιρία, έναν
εκπρόσωπο των εργαζοµένων που υποδεικνύεται από το Σύλλογο των
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υπαλλήλων και συµµετέχει ως παρατηρητής, χωρίς δικαίωµα ψήφου επί της
διαδικασίας και από ένα ειδικό σύµβουλο, που συµµετέχει µε απόφαση της
εταιρίας, χωρίς δικαίωµα ψήφου και µόνο συµβουλευτικά. Στα Πρωτοβάθµια
Εισηγητικά Συµβούλια, µπορούν να συµµετέχουν:
• Ο αρµόδιος Συντονιστής,
• Ο καθ’ ύλην αρµόδιος ∆/ντής - Υποδ/ντής στη θέση, ανεξαρτήτως
βαθµού και
• ∆/ντές - Υποδ/ντές σε βαθµό, ακόµα και εκτός Συντονιστικής.
Επίσης µπορεί να συµµετέχει ο ∆/ντής Ανθρώπινου ∆υναµικού και
∆ιοικητικών Υπηρεσιών στα Πρωτοβάθµια Εισηγητικά Συµβούλια, ασχέτως
του βαθµού του, ως τεχνικός σύµβουλος, χωρίς ψήφο σε περίπτωση
κωλύµατός του, ορίζεται αναπληρωτής.
Ειδικά για την πρώτη εφαρµογή του συστήµατος, η Εταιρία µπορεί να
συγκροτήσει περισσότερα του ενός Πρωτοβάθµια Εισηγητικά Υπηρεσιακά
Συµβούλια.
Γενικά, θα πρέπει τα µέλη των Εισηγητικών Υπηρεσιακών Συµβουλίων να
είναι σε θέση να αξιολογήσουν αντικειµενικά τις γνώσεις και τις ικανότητες
των υποψηφίων στη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης και κατά
συνέπεια, θα πρέπει το αντικείµενο εργασίας τους να έχει συνάφεια µε την
εξεταζόµενη, για τοποθέτηση στελέχους, θέση ευθύνης.
Στην απόφαση της εταιρίας µε την οποία συγκροτούνται τα παραπάνω
Υπηρεσιακά Συµβούλια (Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµιο), προσδιορίζεται και ο
χρόνος της ισχύος τους, που δεν µπορεί να είναι µικρότερος του ενός έτους.
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VII.

TOΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΠΟΘΕ-ΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΙ

ΓΕΝΙΚΑ

Οι τοποθετήσεις του λοιπού προσωπικού της εταιρίας,
όλων των
κατηγορίων, καθώς και των νεοπροσλαµβανοµένων, γίνεται µε απόφαση του
∆ιευθύνοντος Συµβούλου ή άλλου εξουσιοδοτηµένου απ’ αυτόν εγκριτικού
υπηρεσιακού συµβουλίου ή οργάνου, σύµφωνα µε τις ανάγκες της εταιρίας
και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων.
Θα πρέπει και µέσα από την αξιοποίηση της πληροφόρησης που παρέχει το
σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζοµένων, να παρέχεται η
δυνατότητα εναλλαγής των υπαλλήλων στις διάφορες θέσεις εργασίας της
εταιρίας, µε στόχο τη βελτίωση των γνώσεων και των επαγγελµατικών
εµπειριών τους.
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VIII. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗ
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Α. Σε περιπτώσεις µη υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή αν οι
υποψήφιοι, οι κρινόµενοι για την πλήρωση της θέσης, συγκεντρώνουν
1) λιγότερο του 65% της µέγιστης βαθµολογίας που κάθε φορά ισχύει, για την
πλήρωση των θέσεων των Συντονιστικών ∆/νσεων
2) λιγότερο του 60% για την πλήρωση των θέσεων ∆/ντών και Υποδ/ντών
των Κεντρικών Υπηρεσιών
3) λιγότερο του 55%, για την τοποθέτηση ∆/ντών - Υποδ/ντών στις
περιφερειακές µονάδες,
4) λιγότερο του 50% για την τοποθέτηση Προϊσταµένων Τµηµάτων Γραφείων και Ελεγκτών.
Η Εταιρία µπορεί να αποφασίσει, είτε την πρόσληψη εξειδικευµένου και
έµπειρου προσωπικού για την κάλυψη της θέσης ευθύνης, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό Εργασίας, είτε την τοποθέτηση στη θέση, στελέχους της Εταιρίας
που συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις, για την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης και για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα έτος
Β. Η Εταιρία έχει δικαίωµα στην πρώτη εφαρµογή του συστήµατος
Τοποθετήσεων να µην προκηρύξει όλες τις θέσεις ευθύνης ταυτόχρονα.
Γ. Η Εταιρία µπορεί να µην προκηρύσσει τις θέσεις Γραµµατείας ∆ιοίκησης,
∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού
και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών.
∆. Η ανάγκη δηµιουργίας θέσης Αναπληρωτή Προϊσταµένου Συντονιστικής
∆/νσης / ∆/νσης / Υποδ/νσης / Τµήµατος, επισηµαίνεται και η σύσταση ή η
κατάργηση και η στελέχωση της θέσης, αποφασίζεται σύµφωνα µε την
εγκεκριµένη στα πλαίσια του οργανογράµµατος διαδικασία και από τα
οριζόµενα αρµόδια υπηρεσιακά όργανα της εταιρίας.
Ε. Με την ολοκλήρωση της πρώτης
εφαρµογής του συστήµατος
Τοποθετήσεων, ή και στα ενδιάµεσα στάδια υλοποιησής της, θα
επανεξεταστεί το σύστηµα στο σύνολό του, ώστε τυχόν αδυναµίες στην
πρακτική του εφαρµογή να αντιµετωπιστούν άµεσα.
Επίσης, επανεξέταση του συστήµατος Τοποθετήσεων θα γίνει µε την
ολοκλήρωση του µεταβατικού σταδίου εφαρµογής του δηλ. της διετίας από
την πρώτη εφαρµογή.
Γενικά, κάθε σύστηµα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού θα πρέπει σε
τακτά χρονικά διαστήµατα να ελέγχεται και να επανεξετάζεται ως προς τη
δυνατότητα βελτίωσης και εκσυγχρονισµού του, ώστε να καλύπτει τις
συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες της επιχείρησης.
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