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       23/09/2003 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ  
 
 
 

Άρθρο 1Ο 
 

Οργάνωση - ∆ιάρθρωση 
 

1.  Με σκοπό την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της οµοσπονδίας και των 
ενώσεων της για την υποστήριξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των άλλων 
οργάνων και υπηρεσιών της, η οµοσπονδία σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του Ν.2725/1999 (Α΄ 121 ) οργανώνεται σε επίπεδο διεύθυνσης µε 
τις ακόλουθες οργανικές µονάδες .  
 
α. Τµήµα διοίκησης προσωπικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας  
β. Τµήµα οικονοµικού – προµηθειών – ∆ιαχείρισης υλικού  
γ. Τµήµα Αθλητισµού  
 
2.  Οι υπηρεσίες κάθε ένωσης συγκροτούνται σε µια οργανική µονάδα, που 
ασκεί τις αρµοδιότητες και των τριών ως άνω τµηµάτων. Επιτρέπεται και η 
συγκρότηση σε αντίστοιχα γραφεία, όπου οι ανάγκες της ένωσης το απαιτούν. 
 

Άρθρο 2ο 
 

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
 
Στις αρµοδιότητές του ανήκουν ιδίως : 
 
1.  Η τήρηση και διεκπεραίωση του νόµιµα θεωρηµένου βιβλίου πρωτοκόλλου 
εισερχόµενων εγγράφων και εξερχόµενης αλληλογραφίας της Οµοσπονδίας . 
2. Η γραµµατειακή υποστήριξη του Γενικού Γραµµατέα του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
3.  Ο χειρισµός των θεµάτων που αφορούν το προσωπικό της Οµοσπονδίας, 
σχετικά µε τις προσλήψεις, τοποθετήσεις, µονιµοποιήσεις, αποσπάσεις, 
µεταφορές, απολύσεις και η σχετική ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. 
4. Η τήρηση και ενηµέρωση των ατοµικών φακέλων – καρτελών του 
προσωπικού και η έκδοση όλων των πιστοποιητικών, εργασιών ή 
βεβαιώσεων, σχετικά µε την υπηρεσιακή κατάσταση των εργαζοµένων.  
5. Η µέριµνα για τη πιστή εφαρµογή όλων των διατάξεων της εργατικής ή 
άλλης σχετικής νοµοθεσίας και των συναφών εγκυκλίων οδηγιών. 
6.  Η τήρηση στοιχείων πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού και η κίνηση 
της διαδικασίας άσκησής του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας και 
του κανονισµού αυτού. 
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7.  Η εισήγηση στον ∆ιευθυντή και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος 
αυτού, στο Γενικό Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για κάθε θέµα της 
αρµοδιότητας του. 
8. Η ευθύνη διεκπεραίωσης οποιασδήποτε συναφούς εσωτερικής ή 
εξωτερικής εργασίας καθώς και αυτής που ανατίθεται στο τµήµα από το 
Γενικό Γραµµατέα ή το ∆ιευθυντή. 
9.  Η επιµέλεια κάθε υπόθεσης που έχει ανάγκη νοµικής συµπαράστασης, ή 
δικαστικής υποστήριξης. 

 
 

Άρθρο 3Ο  
 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

 
Στις αρµοδιότητές του ανήκουν ιδίως : 
 

1. Η τήρηση όλων των βιβλίων που ο νόµος προβλέπει για τις Αθλητικές 
Οµοσπονδίες καθώς και ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ .Β.Σ.). 

2. Η οργάνωση και λειτουργία του λογιστηρίου. 
3. Η προετοιµασία και εκτέλεση όλων των εισπράξεων και πληρωµών, 

µετά από εντολή του ∆.Σ. 
4. Η σύνταξη των µισθοδοτικών καταστάσεων και η πληρωµή όλου του 

προσωπικού (τακτικού – έκτακτου), καθώς και κάθε άλλου συνεργάτη 
της Οµοσπονδίας.  

5. Η παρακράτηση και απόδοση, αρµοδίως, των κάθε είδους νοµίµων 
ασφαλιστικών εισφορών και φόρων. 

6. Η σύνταξη, µετά από συνεργασία µε τον Ταµία και τους Προέδρους 
των Αθλητικών Ενώσεων, του ετήσιου προϋπολογισµού. 

7. Η σύνταξη του ετήσιου απολογισµού της Οµοσπονδίας. 
8. Η ακριβής εκτέλεση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. 
9. Η ενηµέρωση του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας για την κίνηση και τα 

υπόλοιπα των κεφαλαίων του προϋπολογισµού. 
10. Η κατάρτιση ετήσιου προγράµµατος προµηθειών. 
11. Η διενέργεια διάφορων διαγωνισµών προµήθειας υλικών και 

υπηρεσιών, σύµφωνα µε τον νόµο και τον ισχύοντα κανονισµό 
προµηθειών, και η κατάρτιση συµβάσεων που προβλέπονται για τους 
παραπάνω διαγωνισµούς . 

12. Η παραλαβή (ποιοτική – ποσοτική), πάσης φύσεως υλικού και η 
φύλαξη και η διαχείριση του. 

13. Η τήρηση βιβλίων αποθήκης υλικού, και πρακτικών συνεδριάσεων των 
επιτροπών, διενέργειας διαγωνισµών. 

14. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εκκαθάριση 
και πληρωµή κάθε δαπάνης. 

15. Η διενέργεια της ετήσιας απογραφής κινητής και ακίνητης περιουσίας 
της Οµοσπονδίας και η εισήγηση της καταστροφής κάθε άχρηστου 
υλικού, όπως ο νόµος ορίζει. 

16. Η µέριµνα για την καθαριότητα των χώρων της Οµοσπονδίας. 
17. Η εισήγηση στο ∆ιευθυντή και στον Ταµία της Οµοσπονδίας για τα 

παραπάνω ή και για κάθε άλλο συναφές θέµα. 
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Άρθρο 4Ο  
 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 

Στις αρµοδιότητές του ανήκουν ιδίως : 
 

1. Η οργάνωση και η οµαλή διεξαγωγή όλων των αγώνων και 
αθλητικών εκδηλώσεων της Οµοσπονδίας. 

2. Η επίβλεψη των Αγωνιστικών ∆ιοργανώσεων και των Αθλητικών 
Εκδηλώσεων των Αθλητικών Ενώσεων και των  Τοπικών 
Επιτροπών. 

3. Η διοικητική υποστήριξη του προπονητικού και αγωνιστικού 
προγράµµατος των εθνικών οµάδων και η µέριµνα για την 
µετακίνηση τους στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό . 

4. Η τήρηση στοιχείων πειθαρχικών ποινών που επιβάλλονται σε 
αθλητικά σωµατεία της οµοσπονδίας ή σε διοικητικούς παράγοντες 
αυτών, ή σε αθλητές ή σε προπονητές, σύµφωνα µε το οικείο 
Πειθαρχικό ∆ίκαιο. 

5. Η τήρηση βιβλίων µητρώων µελών της Οµοσπονδίας, αθλητών και 
προπονητών αυτής. 

6. Η τήρηση αρχείου αγωνιστικής δραστηριότητας και στατιστικών 
στοιχείων, όπως  συγκέντρωση των φύλλων αγώνων των µελών της 
οµοσπονδίας και η τήρηση πινάκων κατάταξης ή βαθµολογίας 
οµάδων και αθλητών. 

7. Η υποστήριξη της Τεχνικής Επιτροπής της Οµοσπονδίας και η 
σχετική εισήγηση στον Πρόεδρο αυτής. 

8. Η υποστήριξη του έργου των διαιτητών ή κριτών, κατά περίπτωση. 
9. Η έκδοση βεβαιώσεων σε αθλητές και προπονητές για τις 

αγωνιστικές τους διακρίσεις. 
10. Η εισήγηση στο Γενικό Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για 

κάθε άλλο συναφές θέµα  που νόµιµα του ανατίθεται. 
 
 

Άρθρο 5Ο  
 

Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

1. Το προσωπικό της οµοσπονδίας διακρίνεται σε τακτικό µε σύµβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε προσωπικό µε 
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου και σε έκτακτο. 

2. Στο τακτικό προσωπικό ανήκουν όσοι προσλαµβάνονται σε οργανικές 
θέσεις µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

3. Στο προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ανήκουν όσοι προσλαµβάνονται µε 
τις ειδικότητες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 
του Ν.2725/99 (Α 247), όπως κάθε φορά ισχύει. 

4. Στο έκτακτο προσωπικό ανήκουν όσοι προσλαµβάνονται µε σύµβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου για αντιµετώπιση εποχιακών ή άλλων 
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µετά από πλήρως αιτιολογηµένη 
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου. 
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5. Οι προσλήψεις του προσωπικού των παραγράφων 1, 2 και 4 γίνονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄ , Β΄, και Γ΄ του Ν. 2190 
1994 (Α΄ 28), όπως κάθε φορά ισχύει. 

 
 

Β  ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
1. Οι θέσεις του τακτικού προσωπικού της οµοσπονδίας και των ενώσεών 

της, που είναι ενιαίες σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 
2725/1999, είναι κατά κατηγορία οι ακόλουθες : 

α) Κατηγορία Π.Ε. : 
Κλάδος ∆ιοικητικός-Οικονοµικός : θέσεις (    ) 
Κλάδος Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού : θέσεις (   ) 

β) Κατηγορία Τ.Ε. 
Κλάδος ∆ιοικητικός – Λογιστικός : θέσεις (   ) 
Κλάδος Πληροφορικής : θέσεις (   ) 

γ) Κατηγορία ∆.Ε. 
Κλάδος ∆ιοικητικός – Λογιστικός : θέσεις (   ) 

δ) Κατηγορία Υ.Ε. : 
Κλάδος προσωπικού Καθαριότητας : θέσεις (   ) 
Κλάδος Κλητήρων – Επιµελητών : θέσεις (   ) 
Κλάδος Οδηγών : θέσεις (   ) 
 

2. Οι διατάξεις περί προσόντων διορισµού των δηµοσίων υπαλλήλων 
εφαρµόζονται ανάλογα και για την πρόσληψη του προσωπικού της 
οµοσπονδίας. 

 
3. Οι θέσεις των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε ., ∆.Ε., Υ.Ε. κατατάσσονται σε 

τέσσερις συνολικά βαθµούς, ως ακολούθως : 
α) Βαθµός  Α 
β) Βαθµός  Β 
γ) Βαθµός  Γ 
δ) Βαθµός  ∆ 
 

4. Οι θέσεις των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και ∆.Ε., κατατάσσονται στους 
βαθµούς Γ, Β, και Α, από τους οποίους ανώτερος είναι ο Α και 
κατώτερος ο Γ (εισαγωγικός). 

5. Οι θέσεις της κατηγορίας Υ.Ε. κατατάσσονται στους βαθµούς ∆, Γ, και 
Β, από τους οποίους ανώτερος είναι ο Β και κατώτερος ο ∆ 
(εισαγωγικός). 

6. Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου βαθµού δεν υπάρχει αρχαιότητα. 
 

 
Άρθρο 6Ο  

 
Χρόνος για προαγωγή  

 
Για την προαγωγή από βαθµό σε βαθµό απαιτείται : 
 
1. Για την κατηγορία Υ.Ε.: 
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Από τον βαθµό ∆ στον βαθµό Γ, δωδεκαετής υπηρεσία στο βαθµό ∆ 
και από τον βαθµό Γ στον βαθµό Β οκταετής υπηρεσία στον βαθµό Γ. 

2. Για την κατηγορία ∆.Ε.  
Από τον βαθµό Γ στον βαθµό Β δεκαετής υπηρεσία στον βαθµό Γ και 
από τον βαθµό Β στον βαθµό Α οκταετής υπηρεσία στον βαθµό Β. 

3. Για την κατηγορία Τ.Ε.: 
Από τον βαθµό Γ στον βαθµό Β οκταετής υπηρεσία στον βαθµό Γ και 
από τον βαθµό Β στον βαθµό Α επταετής υπηρεσία στον βαθµό Β. 

4. Για την κατηγορία Π.Ε.: 
από τον βαθµό Γ στον βαθµό Β, εξαετής υπηρεσία στον βαθµό Γ και 
από τον βαθµό Β στον βαθµό Α πενταετής υπηρεσία στον βαθµό Β. 

 
 

Άρθρο 7Ο  
  

Α: ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ  
 

Ο ∆ιευθυντής της Οµοσπονδίας έχει ιδίως τα παρακάτω καθήκοντα και 
αρµοδιότητες: 
 

1. Ελέγχει, συντονίζει και κατευθύνει όλες τις οργανικές µονάδες της 
Οµοσπονδίας. 

2. Έχει την ευθύνη της υλοποίησης των αποφάσεων του ∆.Σ. της 
Οµοσπονδίας. 

3. Αναφέρεται στον Γενικό Γραµµατέα και στον Πρόεδρο του ∆.Σ.  
4. Εισηγείται στο ∆.Σ. για κάθε θέµα που αφορά στο προσωπικό, στην 

οργάνωση, στη διοίκηση και στη λειτουργία της Οµοσπονδίας. 
5. Για τους ειδικούς συνεργάτες και λοιπές κατηγορίες που προβλέπονται 

στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 2725/1999, αλλά και για 
κάθε άλλο θέµα, ο ∆ιευθυντής έχει όσες αρµοδιότητες του αναθέτει 
συγκεκριµένα το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας. 

 
Β:  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

 
Οι προϊστάµενοι των Τµηµάτων έχουν τα καθήκοντα και τις 

αρµοδιότητες που ανήκουν στα επί µέρους  Τµήµατα των οποίων 
προΐστανται, αναφέρονται  δε, κατ’ αρχήν,  στο ∆ιευθυντή της Οµοσπονδίας. 
 

΄Γ:  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
 

Ο προϊστάµενος των υπηρεσιών της Ένωσης ασκεί κατ  ́ αναλογία τα 
καθήκοντά του ∆ιευθυντή της Οµοσπονδίας. 

 
Άρθρο 8Ο 

 
Προσόντα Προϊσταµένων 

 
1. ∆ιευθυντής των διοικητικών υπηρεσιών της Οµοσπονδίας επιλέγεται 

και τοποθετείται υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε., µε τετραετή υπηρεσία 
στο βαθµό Α. 
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2.   Προϊστάµενοι των τµηµάτων επιλέγονται και τοποθετούνται υπάλληλοι, 

µε βαθµό Α, ως εξής: 
 

α) Στο Τµήµα ∆ιοίκησης Προσωπικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας 
υπάλληλος της κατηγορίας Π.Ε, κλάδου διοικητικού. 

 
β) Στο Τµήµα Οικονοµικού – Προµηθειών – ∆ιαχείρισης Υλικού 

υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ οικονοµικού ή ΤΕ λογιστικού. 
 

γ) Στο Τµήµα Αγωνιστικού Αθλητισµού υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ 
κλάδου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ή ΠΕ ∆ιοικητικού. 

 
3. Η επιλογή του ∆ιευθυντή, των προϊσταµένων τµηµάτων και του 

προϊσταµένου της ένωσης γίνονται από  το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας, για 
µία τριετία, µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.  

 
Η γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου για το ∆ιευθυντή είναι απλή, 
ενώ για τους Προϊσταµένους τµηµάτων και τον Προϊστάµενο των 
υπηρεσιών της ένωσης σύµφωνη και δεσµευτική για το ∆.Σ.. 

 
4. Αν  στην Οµοσπονδία δεν υπηρετούν υπάλληλοι µε τα παραπάνω 

αντίστοιχα τυπικά προσόντα, επιλέγονται, προσωρινώς, για την 
άσκηση καθηκόντων ∆ιευθυντή, προϊστάµενοι τµήµατος ή 
προϊστάµενοι των υπηρεσιών της ένωσης υπάλληλοι των κατηγοριών 
Π.Ε., Τ.Ε. ή  ∆.Ε., κατά σειρά, µε τα αµέσως κατώτερα των 
απαιτούµενων τυπικά προσόντα. 

 
5. Μεταξύ περισσοτέρων υπαλλήλων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα 

για επιλογή σε θέσεις προϊσταµένων, προηγούνται εκείνοι που 
διαθέτουν άρτια επαγγελµατική και επιστηµονική κατάρτιση, 
δραστηριότητα στην υπηρεσία, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και 
ευθυνών, ευχέρεια προγραµµατισµού και συντονισµού, ικανότητα - 
παρακίνηση των υφισταµένων για την επίτευξη  στόχων, καθώς και 
καλή γνώση ξένης γλώσσας και χρήσης Η/Υ. 

 
6. Επιτρέπεται στο ∆.Σ. της Οµοσπονδίας, µετά από σύµφωνη και 

πλήρως αιτιολογηµένη γνώµη του Υ.Σ., να απαλλάξει των καθηκόντων 
τους, το ∆ιευθυντή ή προϊστάµενο τµήµατος ή τον Προϊστάµενο της 
ένωσης, για λόγους ανυπαίτιας αδυναµίας εκπλήρωσης των 
καθηκόντων τους, ακαταλληλότητας, πειθαρχικού αδικήµατος  ή άλλου 
σπουδαίου λόγου. 

 
Μέχρι να γνωµοδοτήσει σχετικώς το Υ.Σ., επιτρέπεται στο ∆.Σ., µε 
αιτιολογηµένη απόφασή του,  να απαλλάξει προσωρινά  των καθηκόντων 
τους τα παραπάνω πρόσωπα, για τους ίδιους λόγους.  
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Άρθρο 9Ο  
 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

 
1. Το υπηρεσιακό συµβούλιο είναι πενταµελές όργανο, αποτελούµενο 

από : 
α. δύο υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού µε βαθµό Α, 
β. δύο εκπροσώπους των εργαζοµένων που προτείνονται από τον 

Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων Αθλητικών Σωµατείων 
(Π.Σ.Υ.Α.Σ.) και  

γ. από το γενικό γραµµατέα της οικείας οµοσπονδίας. 
 

2. α. Τα µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, µε ισάριθµους 
αναπληρωτές, ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Γ.Γ.Α. για θητεία δυο ετών, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου. Η 
απόφαση εκδίδεται κατά το µήνα ∆εκέµβριο του προηγούµενου 
έτους. Κατά την πρώτη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου 
η θητεία του µπορεί να είναι µικρότερη της διετίας. 
 
β. Ένα  µήνα, τουλάχιστον, πριν από την έκδοση της πιο πάνω 
απόφασης ο Π.Σ.Υ.Α.Σ. αποστέλλει στη Γ.Γ.Α. τα ονόµατα των δύο 
εκπροσώπων των εργαζοµένων, µε τους αναπληρωτές τους, και η 
κάθε Οµοσπονδία το όνοµα του µέλους του ∆.Σ. αυτής, που θα 
αναπληρώνει το Γενικό Γραµµατέα, καθώς και τα ονόµατα δύο 
υπαλλήλων της, για τον ορισµό του Γραµµατέα του Υπηρεσιακού 
Συµβουλίου και του αναπληρωτή του. 
 
γ. Αν οι προτάσεις του Π.Σ.Υ.Α.Σ. και της οµοσπονδίας δεν 
φθάσουν στη Γ.Γ.Α. εντός του µηνός ∆εκεµβρίου, ο Γενικός 
Γραµµατέας Αθλητισµού µπορεί να ορίσει: α) ως µέλη του 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου εκπροσώπους των εργαζοµένων, δυο 
εργαζόµενους οποιασδήποτε οµοσπονδίας, µε τους αναπληρωτές 
τους, β) ως αναπληρωτή δε του Γ.Γ. της Οµοσπονδίας 
οποιονδήποτε µέλος του ∆.Σ. αυτής και γ) ως γραµµατέα του 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου υπάλληλο άλλης οµοσπονδίας, που έχει 
προταθεί από αυτή, ως γραµµατέας του δικού της Υπηρεσιακού 
Συµβουλίου. 

 
3. α. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να γνωµοδοτεί για 

κάθε θέµα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού 
της οµοσπονδίας. Λειτουργεί δε και ως πειθαρχικό Συµβούλιο. 
β. Τα ερωτήµατα προς το υπηρεσιακό συµβούλιο υποβάλλονται 
από το ∆.Σ. της οµοσπονδίας. 

  
γ. Καθήκοντα εισηγητή ασκεί ο ∆ιευθυντής της οµοσπονδίας ή ο 
αναπληρωτής του. 
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4. Κατά τα λοιπά η λειτουργία του υπηρεσιακού συµβουλίου διέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 163 του υπαλληλικού Κώδικα, όπως 
κάθε φορά ισχύει. 

 
 

Άρθρο 10Ο  
 

Ατοµικός φάκελος υπαλλήλου – Αξιολόγηση  
 

1. α. Ο ατοµικός υπηρεσιακός φάκελος των υπαλλήλων της Οµοσπονδίας 
και των Ενώσεων της τηρούνται στην Οµοσπονδία και συγκροτούνται µετά 
το διορισµό των υπαλλήλων. Περιλαµβάνουν δε όλα τα αναγκαία στοιχεία 
τα οποία προσδιορίζουν την ατοµική, οικογενειακή και υπηρεσιακή 
κατάστασή αυτών. 
β. Ακριβή αντίγραφα του υπηρεσιακού φακέλου των υπαλλήλων των 
Ενώσεων τηρούνται και στις Ενώσεις. 
 

2. Ειδικότερα ο φάκελος περιλαµβάνει : 
α) Τα στοιχεία της οικογενειακής κατάστασης του υπαλλήλου. 
β) Τους τίτλους σπουδών ή άλλα  τυπικά προσόντα. 
γ) Την πράξη σύστασης της εργασιακής σχέσης, αποφάσεις, έγγραφα, 

εκθέσεις αξιολόγησης και άλλα  στοιχεία που αναφέρονται στην 
υπηρεσιακή γενικά κατάσταση και δραστηριότητα του υπαλλήλου. 

δ) Κάθε άλλο  στοιχείο που ο υπάλληλος καταθέτει και ζητεί να 
περιληφθεί στον ατοµικό του φάκελο, εφόσον σχετίζεται µε την 
υπηρεσιακή του κατάσταση ή είναι πρόσφορο για την αξιολόγηση 
του. 

 
3. Κάθε υπάλληλος αξιολογείται για την υπηρεσιακή του δραστηριότητα, την 

επαγγελµατική του ικανότητα και την συµπεριφορά του µε βαθµούς Α,Β,Γ 
εκ  των οποίων ανώτερος είναι ο Α και κατώτερος ο Γ. 

 
4. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται τον Ιανουάριο κάθε έτους και 

αφορούν τη δράση του υπαλλήλου του προηγούµενου έτους, εφόσον 
υπηρέτησε για έξι (6) τουλάχιστον µήνες. 

 
5. Οι εκθέσεις αξιολόγησης, συντάσσονται για τους υπαλλήλους των 

ενώσεων από τον Προϊστάµενο αυτών, για τους Προϊσταµένους των 
Ενώσεων και για τους υπαλλήλους της Οµοσπονδίας από το ∆ιευθυντή 
της και για το ∆ιευθυντή από τον Γενικό Γραµµατέα. Πρέπει να είναι 
αιτιολογηµένες και να αποβλέπουν στην αντικειµενική και αµερόληπτη 
στάθµιση της υπηρεσιακής δραστηριότητας, της συµπεριφοράς και της 
επαγγελµατικής ικανότητας των κρινόµενων σε σχέση µε τα καθήκοντα 
που ασκούν. 

 
6. Οι εκθέσεις αξιολόγησης κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους υπαλλήλους 

το πρώτο δεκαήµερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους. 
Κατά της εκθέσεως επιτρέπεται ένσταση από τον υπάλληλο εντός δέκα 
(10) ηµερών από της κοινοποιήσεως, ενώπιον του υπηρεσιακού 
συµβουλίου. 
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Η ένσταση κατατίθεται στο τµήµα διοίκησης προσωπικού της 
Οµοσπονδίας και διαβιβάζεται στο υπηρεσιακό συµβούλιο εντός δέκα (10) 
ηµερών.  
Το Συµβούλιο αποφασίζει αµετάκλητα, µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών 
από της υποβολής της ένστασης. 

 
 

 
Άρθρο 11ο 

 
Υποχρεώσεις του  προσωπικού 

 
1. Όλο το προσωπικό είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των καθηκόντων 

του και τη νοµιµότητα των υπηρεσιακών ενεργειών του. 
 
2. Το προσωπικό οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, 

του καταστατικού και των κανονισµών της Οµοσπονδίας, καθώς και 
τις αποφάσεις, εντολές, εγκυκλίους και οδηγίες του ∆.Σ. και των 
προϊσταµένων του. 

 
3. Το προσωπικό οφείλει, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, να 

συµπεριφέρεται µε ευπρέπεια και να εξυπηρετεί τους 
ενδιαφεροµένους, χωρίς να κάνει διακρίσεις σε όφελος ή σε βάρος 
τους. 

 
4. Το προσωπικό οφείλει να τηρεί την υπηρεσιακή εχεµύθεια, να εκτελεί 

τα καθήκοντα του µε επιµέλεια, ζήλο, εργατικότητα και 
αποτελεσµατικότητα, καθώς επίσης και να περιφρουρεί µε κάθε 
επιµέλεια την περιουσία και τα συµφέροντα της οµοσπονδίας ή της 
ενώσεως  

 
 

Άρθρο 12ο 

 
Ωράριο εργασίας - ώρες εργασίας – άδειες – αργίες 

 
1. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού καθορίζεται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της οµοσπονδίας, ύστερα από πρόταση του Γενικού 
Γραµµατέα, του κατ’ αναλογία του ωραρίου των δηµοσίων 
υπαλλήλων, εφόσον αυτό συµβιβάζεται και µε τη λειτουργία της 
Οµοσπονδίας ή της ενώσεως. 

 
2. Τα θέµατα που αφορούν στις ώρες εργασίας του προσωπικού, στις 

πάσης φύσεως άδειες απουσίας του από την εργασία καθώς και στις 
αργίες, διέπονται από την εργατική νοµοθεσία . 

 
3. Το προσωπικό της οµοσπονδίας ή της ενώσεως υποχρεούται να 

παρέχει την εργασία του, όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν, στην 
διάρκεια των αγωνιστικών και άλλων εκδηλώσεων της οµοσπονδίας 
και εκτός του νοµίµου ωραρίου τους. 
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Άρθρο 13ο 
 

Τοποθετήσεις - µεταθέσεις προσωπικού 
 
1. Το νεοπροσλαµβανόµενο προσωπικό, µε οποιαδήποτε σχέση, 

τοποθετείται στις οργανικές θέσεις  για τις οποίες έγινε η σχετική 

προκήρυξη, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που εκδίδεται 

ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα του. 

2. Η τοποθέτηση προϊσταµένων τµηµάτων της Οµοσπονδίας ενεργείται µε 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας  µετά από 

εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα αυτής. 

3. Επιτρέπεται η µετάθεση υπαλλήλου Οµοσπονδίας, ύστερα από αίτησή 

του, σε κενή  οργανική θέση  Ενώσεώς  της, ή µεταξύ Ενώσεων αυτής, µετά 

πάροδο διετίας από της προσλήψεως του ή της τελευταίας µεταθέσεώς 

του και αντίστροφα. Επίσης επιτρέπεται η αµοιβαία µετάθεση υπαλλήλων 

της ίδιας κατηγορίας, ύστερα από αίτηση τους. Οι µεταθέσεις αυτές 

ενεργούνται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας, 

µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. 

4. Για τις µεταθέσεις λαµβάνονται υπόψη πέραν των υπηρεσιακών αναγκών 

και κριτήρια, όπως της κατοικίας, της οικογενειακής και οικονοµικής 

κατάστασης και υγείας του αιτούντα, ο τόπος κατοικίας του συζύγου αυτού 

κ.λ.π. 

ΆΡΘΡΟ 14ο 
 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
 
1. Κάθε παράβαση υποχρέωσης (καθήκοντος) του υπαλλήλου, που 

επιβάλλεται από το Σύνταγµα, τους νόµους, τους κανονισµούς λειτουργίας 
και τις, σε εκτέλεση αυτών, εντολές και οδηγίες των προϊσταµένων του και 
η οποία συντελείται µε υπαίτια και καταλογιστή πράξη ή παράληψη, 
αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα. 

 
2. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους είναι : 
 α) Η έγγραφη επίπληξη. 

β) Το πρόστιµο έως τις αποδοχές ενός (1) µήνα. 
γ) Η στέρηση του δικαιώµατος για προαγωγή ή και επιλογή προϊσταµένου 

από ένα (1) έως και τρία (3) έτη. 
δ) Προσωρινή παύση από ένα (1) έως και τρεις (3) µήνες, µε πλήρη 

στέρηση αποδοχών. 
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 ε) Οριστική παύση. Η ποινή αυτή µπορεί να επιβληθεί µόνο για 
παραπτώµατα για τα οποία και ο υπαλληλικός κώδικας την προβλέπει για 
τους δηµοσίους υπαλλήλους. 

 
3. Πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους της Οµοσπονδίας ασκούν το 

Πειθαρχικό Συµβούλιο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ο Γενικός Γραµµατέας και 
ο ∆ιευθυντής της Οµοσπονδίας και για τους υπαλλήλους της ένωσης το 
Πειθαρχικό Συµβούλιο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας και το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης. 

 
4. Ο ∆ιευθυντής έχει αρµοδιότητα να επιβάλλει τις πειθαρχικές ποινές της 

έγγραφης επίπληξης. Ο Γενικός Γραµµατέας έχει αρµοδιότητα να 
επιβάλλει τις πειθαρχικές ποινές της έγγραφης επίπληξης και του 
προστίµου έως και το ένα τρίτο 1/3 των µηνιαίων αποδοχών. Το  ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο έχει αρµοδιότητα να επιβάλλει τις πειθαρχικές ποινές της 
έγγραφης επίπληξης και του προστίµου έως και τις αποδοχές ενός µηνός. 
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο έχει αρµοδιότητα να επιβάλλει όλες τις 
πειθαρχικές ποινές. 

 
5. Ο Γενικός Γραµµατέας και ο ∆ιευθυντής επιλαµβάνονται αυτεπαγγέλτως, 

το δε ∆ιοικητικό Συµβούλιο ύστερα από παραποµπή που θα γίνει από τον 
Γενικό Γραµµατέα, αν κρίνει ότι το πειθαρχικό παράπτωµα πρέπει να 
τιµωρηθεί µε πειθαρχική ποινή µεγαλύτερη της δικαιοδοσίας του. Για τον 
λόγο αυτό ο ∆ιευθυντής παραπέµπει την υπόθεση στο Γενικό Γραµµατέα. 
Το Πειθαρχικό Συµβούλιο επιλαµβάνεται ύστερα από παραποµπή του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Για τις ποινές που επιβάλλουν ο ∆ιευθυντής ή ο 
Γενικός Γραµµατέας επιτρέπεται ένσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. Για τις ποινές που επιβάλλει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
επιτρέπεται ένσταση στο Πειθαρχικό Συµβούλιο. 
Ένσταση υπέρ ή κατά του υπαλλήλου µπορεί να υποβάλλει και ο 
ανώτερος πειθαρχικός προϊστάµενος αυτού. Οι παραπάνω ενστάσεις 
υποβάλλονται στην γραµµατεία της οµοσπονδίας, εντός δέκα πέντε (15) 
ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης. 
 

6. Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται, αν ο υπάλληλος δεν κληθεί 
προηγουµένως σε απολογία. Στην κλήση σε απολογία καθορίζεται σαφώς 
το αποδιδόµενο πειθαρχικό παράπτωµα και τάσσεται εύλογη προθεσµία, 
3 έως 8 εργάσιµες ηµέρες, για απολογία. 

 
7. Η απολογία υποβάλλεται εγγράφως. Όταν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι 

αρµόδιο για την επιβολή ποινής, επιτρέπεται στο διωκόµενο και η 
προφορική συµπληρωµατική απολογία ενώπιον αυτού. Η µη υποβολή 
απολογίας δεν κωλύει την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης. 

 
8. Η πειθαρχική απόφαση διατυπώνεται εγγράφως,  πρέπει να είναι πλήρως 

αιτιολογηµένη και  να µνηµονεύει τα πραγµατικά περιστατικά και στοιχεία 
που συνιστούν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του 
πειθαρχικού παραπτώµατος, προσδιορισµένων  κατά είδος, τόπο και 
χρόνο. 
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9. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα παραγράφονται µετά δύο (2) έτη από την 
ηµέρα που διαπράχθηκαν. H κλήση σε απολογία διακόπτει την 
παραγραφή. Πειθαρχικό παράπτωµα που αποτελεί και ποινικό αδίκηµα 
δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποινικό αδίκηµα. 

 
10. Το πρόστιµο παρακρατείται σε µηνιαίες δόσεις. Κάθε δόση δεν επιτρέπεται 

να υπερβαίνει το ένα έκτο (1/6) των µηνιαίων αποδοχών, εκτός αν ο 
τιµωρηθείς υπάλληλος δηλώνει ότι επιθυµεί την καταβολή σε µικρότερο 
αριθµό δόσεων ή ολόκληρου του προστίµου. 

 
11. ∆ιαγράφονται αυτοδικαίως η ποινή της επίπληξης µετά δυο (2) έτη, του 

προστίµου µετά τρία (3) έτη και οι λοιπές ποινές εκτός της οριστικής 
παύσης µετά έξι (6) έτη εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα ο 
υπάλληλος δεν τιµωρήθηκε µε άλλη ποινή. 
Μετά τη διαγραφή τους οι ποινές δεν µπορούν να αποτελούν στοιχεία 
κρίσης του υπαλλήλου. 

 
Άρθρο 15ο 

 
Απολύσεις 

 
Η σύµβαση εργασίας του τακτικού προσωπικού της Οµοσπονδίας και των 
Ενώσεων της λύεται : 
 
α)  µε τη συµπλήρωση του κατά τις κείµενες διατάξεις ορίου ηλικίας και 
θεµελιώσεως  συνταξιοδοτικού δικαιώµατος . 
β)  µετά από γραπτή παραίτηση και αποδοχή της από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο . 
γ)  µετά από επιβολή της πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσης. 
 
 

Άρθρο 16ο 
 

Μεταβατικές διατάξεις 
 
1. Το προσωπικό της Οµοσπονδίας και των Eνώσεων της, που είχε 

προσληφθεί µέχρι 30 Μαρτίου 1998 και υπηρετούσε την 17η Ιουνίου 1999 
ή έχει προσληφθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφος 3 του 
Ν.2725/1999  και συνεχίζει να υπηρετεί µέχρι της εγκρίσεως του 
παρόντος, κατατάσσεται στις οργανικές θέσεις που προβλέπονται από τον 
κανονισµό αυτό, ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας και τα τυπικά προσόντα, 
της οικείας κατηγορίας ή κλάδου. Αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές 
θέσεις, συνιστώνται προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες της κατηγορίας 
και του βαθµού, που, ανάλογα µε τα τυπικά προσόντα και το χρόνο 
υπηρεσίας, πρέπει  να έχει ο υπάλληλος. Η κατάταξη του προσωπικού στις 
προσωποπαγείς θέσεις γίνεται σε βαθµούς της οικείας κατηγορίας 
ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας που έχει διανυθεί µε τα τυπικά προσόντα 
της κατηγορίας στην οποία ανήκει η προσωρινή θέση. 
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2. Η κατάταξη του προσωπικού στις θέσεις και τους βαθµούς γίνεται µε 
απόφαση του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας. Κριτήριο για την κατάταξη στις κενές 
θέσεις αποτελεί ο χρόνος υπηρεσίας, προηγουµένων των αρχαιοτέρων. 

 
3. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, µετά την κατάταξη 

του προσωπικού σε θέσεις και βαθµούς, η επιλογή προϊσταµένων γίνεται 
µε πρόταση του Γενικού Γραµµατέα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. Αν δεν υπάρχουν 
συγκροτηµένοι ατοµικοί φάκελοι για τους υπαλλήλους από τους οποίους 
να προκύπτει η υπηρεσιακή τους δραστηριότητα και απόδοση, λαµβάνεται 
υπόψη για την αξιολόγησή τους κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο. 

 

Άρθρο 17ο 

 

Ο κανονισµός αυτός ισχύει από της εποµένης της εγκρίσεως του από τον 

Υπουργό Πολιτισµού . 


