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1 Εφαρμοή

1. Στις διατάξεις του Κανονισμού αυτού υπάεται το προσπικό το οποίο συνδέεται με
τη Περιφερειακή Ένση Δήμν (Π.Ε.Δ.) Ιονίν Νήσν με εξηρτημένη σύμαση ερασίας
αορίστου και ορισμένου ρόνου.
2. Η ισύς του Κανονισμού αρίζει με την έκρισή του από την επιεώρηση ερασίας.
Μεταοή, συμπήρση ή τροποποίηση τν διατάξεν του Κανονισμού ίνεται με τη διαδι-
κασία σύνταξης του, κατά τις διατάξεις του νόμου.

2 Προραμματισμός - στεέση - έσεις ερασίας

1. Ανάοα με τις ανάκες που απορρέουν από το πρόραμμα της δράσης της Π.Ε.Δ. Ιονίν
Νήσν και τις δυνατότητες του προσπικού, ίνεται ο ποσοτικός και ποιοτικός προραμμα-
τισμός στεέσης της υπηρεσίας στα παίσια της οραντικής δομής που ισύει.
2. Θέση ερασίας αποτεεί ένα συκεκριμένο σύνοο καηκόντν που εκτεούνται από ένα
ή περισσότερα άτομα του ίδιου επιπέδου προσόντν. Οι έσεις ερασίας τν διοικητικών ενο-
τήτν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και ο αριμός προσπικού ανά έση ερασίας καορίζονται
από τον Ορανισμό Εστερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
3. Η πήρση τν έσεν ερασίας και η πρόσηψη του αντίστοιου προσπικού ίνεται
σταδιακά ανάοα με το πρόραμμα δράσης και τις οικονομικές δυνατότητες της Π.Ε.Δ.
Ιονίν Νήσν.

3 Κατηορίες προσπικού

Τακτικό προσπικό
1. Το προσπικό που εντάηκε στον Ορανισμό Εστερικών Υπηρεσιών ς προσπικό τν
Τοπικών Ενώσεν Δήμν και Κοινοτήτν, οι οποίες αποτέεσαν την Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν
και απασοείται στην Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν, αποτεεί το τακτικό προσπικό. Εκτός από
το τακτικό προσπικό η Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν απασοεί και έκτακτο ια ορισμένο ρόνο,
ανάοα με τις ανάκες της.
Ανάοα με το επίπεδο εκπαίδευσης οι έσεις ερασίας του τακτικού προσπικού διακρίνονται
σε κατηορίες ς εξής:

− Θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσπικού (ΕΕΠ)
− Θέσεις Προσπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
− Θέσεις Τενοοικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
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− Θέσεις Δευτεροάμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
− Θέσεις Υπορετικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

Το τακτικό προσπικό τν κατηοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και το μη ερατοτενικό προσπικό
κατηορίας ΥΕ, το οποίο εκτεεί διοικητικές/οικονομικές ειτουρίες (π.. ραφείς, ραμμα-
τείς, δακτυοράφοι, στενοράφοι, οιστές, υπάηοι ια έματα προσπικού, οικονομικής
διαείρισης κ..π.), αποτεεί το διοικητικό προσπικό της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν. (παρ. 3 του
άρρου 1 του Ν. 2527/1997, ΦΕΚ 198Α).
2. Δικηόροι.
Οι δικηόροι που κατααμάνουν έσεις της Νομικής Υπηρεσίας με πάια αντιμισία, συνδέ-
ονται με την Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν με σέση έμμισης εντοής.
3. Ειδικός σύμουος ή ειδικός συνεράτης ή επιστημονικός συνεράτης.
Ο ειδικός σύμουος ή ειδικός συνεράτης ή επιστημονικός συνεράτης παρέει συμουευ-
τικό έρο και διατυπώνει εξειδικευμένες νώμες, ραπτά ή προφορικά, ια το συκεκριμένο
τομέα δραστηριοτήτν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν
4. Έκτακτο προσπικό με σέση ερασίας ιδιτικού δικαίου ορισμένου ρόνου.
Για έκτακτες ή κατεπείουσες ανάκες και εφόσον δεν επαρκεί το τακτικό προσπικό της
περιφερειακής ένσης είναι δυνατή η απασόηση προσπικού ορισμένου ρόνου.
5. Συμάσεις μίσσης έρου.
Η Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν δύναται να συνάπτει συμάσεις μίσσης έρου, ια την εκτέεση
εξειδικευμένν έρν.

4 Προσόντα προσπικού

1. Τα προσόντα διακρίνονται σε ενικά προσόντα, που αποτεούν απαραίτητες προϋποέσεις
ια την πήρση τν κενών έσεν και σε ειδικά προσόντα. Τα ειδικά προσόντα διακρίνονται
σε απαραίτητα και πρόσετα.
2. Στην προκήρυξη ια την πήρση τν έσεν πρέπει να αναφέρονται τόσο τα ενικά
προσόντα πρόσηψης όσο και τα ειδικά προσόντα της κάε έσης. Στην προκήρυξη πρόση-
ψης α πρέπει να αναφερούν επίσης τα δικαιοοητικά που απαιτούνται ς αποδεικτικά τν
ενικών και ειδικών προσόντν τν υποψηφίν.

5 Γενικά προσόντα - Προϋποέσεις πρόσηψης

Για την πρόσηψη στην Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν πρέπει:
− Να είναι ποίτης κράτους μέους της Ευρπαϊκής Ένσης ή να έει άδεια ερασίας
από την αρμόδια αρή, εφόσον δεν έει την ιαένεια κράτους μέους της Ευρπαϊκής
Ένσης με την προϋπόεση ότι α έει άριστη νώση της εηνικής ώσσας.

− Να έει εκπηρώσει (προκειμένου ια άνδρες) τις στρατιτικές του υπορεώσεις ή να
έει νόμιμα απααεί από αυτές, κατά το δίκαιο της ώρας από την οποία προέρεται.

− Να μην έει στερηεί τν ποιτικών του δικαιμάτν.
− Να μην έει καταδικαστεί ή να μη διώκεται ια κακούρημα ή πημμέημα που συνε-
πάεται στέρηση τν ποιτικών του δικαιμάτν (άρρα 59-61 του Ποινικού Κώδικα).
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− Να μην έει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή ια κοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκί-
αση, παστοραφία, απιστία δικηόρου, δροδοκία ή δροηψία, καταπίεση, παράαση
καήκοντος, έκημα κατά τν ηών, συκοφαντική δυσφήμιση, διακίνηση και εμπορία
ναρκτικών ή ια έκημα κατά ηών ή σετικά με το νόμισμα ή να διώκεται ια κά-
ποιο από τα εκήματα αυτά. Να μην είναι υπόδικος που έει παραπεμφεί με τεεσίδικο
ούευμα ια κακούρημα ή ια κάποιο από τα πημμεήματα που αναφέρονται στην
προηούμενη παράραφο.

− Να μην τεεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
− Να διαέτει τα απαραίτητα προσόντα που καορίζονται στον παρόντα Ορανισμό.

6 Απαραίτητα ειδικά προσόντα

Τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, κατά κατηορία προσπικού, καορίζονται, ς εξής:

6.1 Απαραίτητα τυπικά προσόντα Ειδικού Επιστημονικού Προσ-
πικού (ΕΕΠ)

1. Για την πήρση έσεν Ειδικού Επιστημονικού Προσπικού απαιτείται: α) Πτυίο ή Δί-
πμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αοδαπής, που καύπτει το νστικό αντικείμενο
της έσης ή συναφές με αυτό νστικό πεδίο. ) Επιστημονική εξειδίκευση στο νστικό
αντικείμενο της οικείας έσης που αποδεικνύεται με: ι) Διδακτορικό δίπμα εηνικού ΑΕΙ ή
ανανρισμένο της αοδαπής, ή ιι) μεταπτυιακό τίτο σπουδών διάρκειας τουάιστον ενός
ακαδημαϊκού έτους εηνικού ΑΕΙ ή ανανρισμένο της αοδαπής και αντίστοιη εμπειρία
τουάιστον δύο ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυιακού τίτου, ή ιιι) αντίστοιη εμπει-
ρία τουάιστον τεσσάρν ετών μετά την απόκτηση του ασικού τίτου σπουδών και μια
τουάιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνση σε έμα σετικό με το περιεόμενο της
έσης. Σε περίπτση που μεταπτυιακός τίτος συμπηρώνει ή ενσματώνεται στο ασικό
τίτο σπουδών, δεν οίζεται ς μεταπτυιακός τίτος. Όταν ο διδακτορικός ή μεταπτυ-
ιακός τίτος που αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση ια τη έση ορηείται και σε
κατόους διαφόρν ασικών πτυίν, ο οικείος φορέας μπορεί να δέεται τα ασικά αυτά
πτυία ς τυπικό προσόν διορισμού στη έση. ) Άριστη ή πού καή νώση μιας τουάι-
στον ξένης ώσσας. Με την προκήρυξη πήρσης τν έσεν ορίζονται τα σετικά με την
κάε περίπτση απαιτούμενη ξένη ώσσα ή και περισσότερες.

6.2 Απαραίτητα τυπικά προσόντα κάδν Πανεπιστημιακής Εκπαί-
δευσης

Για τους κάδους ΠΕ μιας ή περισσοτέρν ειδικοτήτν τν οποίν η ονομασία είναι ίδια
με την ονομασία πτυίου ή διπώματος ΑΕΙ, προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο, κατά
ειδικότητα, πτυίο ή δίπμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιης ειδικότητας σοών
της αοδαπής. 2. Στην περίπτση κάδου ή ειδικότητας ια την οποία το οριζόμενο από
την προηούμενη παράραφο πτυίο ή δίπμα δεν παρέεται από ΑΕΙ ημεδαπής, ς προσόν
διορισμού ίνεται δεκτό το συναφούς ονομασίας πτυίο ή δίπμα ΑΕΙ της ημεδαπής, ή το
ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυίο ή δίπμα σοών της αοδαπής.
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6.3 Απαραίτητα τυπικά προσόντα κάδν Τενοοικής Εκπαίδευ-
σης

Για τους κάδους ΤΕ μιας ή περισσοτέρν ειδικοτήτν, τν οποίν η ονομασία είναι ίδια με
την ονομασία πτυίου ή διπώματος Τ.Ε.Ι. προσόν διορισμού στον εισαικό αμό ορίζεται
το ομώνυμο ή αντίστοιο κατά ειδικότητα, πτυίο ή δίπμα Τ.Ε.Ι. ή ισότιμν τίτν σοών
της ημεδαπής ή αοδαπής.

6.4 Απαραίτητα τυπικά προσόντα κάδν Δευτεροάμιας Εκπαί-
δευσης

Για τους κάδους ΔΕ μιας ή περισσοτέρν ειδικοτήτν τν οποίν η ονομασία είναι ίδια
με την ονομασία: α) Διπώματος Επαεματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή ) πτυίου Α΄ ή Β΄
κύκου σπουδών τενικού / επαεματικού εκπαιδευτηρίου ή ) απουτηρίου τίτου: -
ενικού υκείου - ενιαίου πουκαδικού υκείου ή τενικού επαεματικού υκείου ή τε-
νικής επαεματικής σοής δευτεροάμιας εκπαίδευσης ή -σοής μαητείας ΟΑΕΔ του
Ν. 1346/1983 ή - άου ισότιμου τίτου σοικής μονάδας της ημεδαπής ή αοδαπής, προ-
σόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιο πτυίο ή δίπμα ή απουτήριος τίτος τν
παραπάν σοικών μονάδν. δ) νώση ξένης ώσσας, η οποία πιστοποιείται από τίτους,
όπς αναφέρεται στο σετικό άρρο του Ν. 2190/1994, όπς αυτός ισύει κάε φορά. ε)
Εφόσον ια την κάυψη της έσης απαιτείται πιστοποιητικό νώσης ή ρήσης Η/Υ, πρέπει
να προσκομίζεται το αναφερόμενο ια την αντίστοιη πιστοποίηση, το οποίο ρησιμοποιείται
ια την πρόσηψη δημοτικών και κοινοτικών υπαήν. 2. Σε περίπτση που δεν καίσταται
δυνατή η πήρση κενών έσεν από υποψηφίους με το αντέρ προσόν επιτρέπεται ο διορι-
σμός με προσόν συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάε φορά με την προκήρυξη πήρσης
τν έσεν.

6.5 Απαραίτητα τυπικά προσόντα κάδν Υπορετικής Εκπαίδευ-
σης

Προσόν διορισμού τν κάδν ΥΕ ορίζεται ο απουτήριος τίτος υπορετικής εκπαίδευσης
(δηαδή απουτήριο τριταξίου υμνασίου ή ια υποψήφιους που έουν αποφοιτήσει μέρι
και το 1980 απουτήριο δημοτικού σοείου), ή ισοδύναμος απουτήριος τίτος κατώτερης
τενικής σοής του ν.δ. 580/1970.

7 Άδεια άσκησης επαέματος

Για όσες ειδικότητες απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια άσκησης του αντίστοιου
επαέματος, απαορεύεται η πρόσηψη ρίς την άδεια αυτή. Το επίπεδο ή η τάξη της
κατά περίπτση άδειας, εφόσον δεν καορίζεται με τον παρόντα κανονισμό, ορίζεται με την
προκήρυξη πήρσης τν έσεν.

8 Ειδικοί ή επιστημονικοί συνεράτες ή σύμουοι

Για την κάυψη έσεν ειδικών ή επιστημονικών συνερατών ή συμούν απαιτούνται τα
ακόουα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: α) Πτυίο Σοής Ανώτατου Εκπαιδευτικού
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Ιδρύματος της ώρας ή ισότιμο πτυίο αοδαπής ανώτατης σοής. ) Ειδίκευση σε επιστη-
μονικό ή επαεματικό τομέα αρμοδιοτήτν τν ορανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που
αποδεικνύεται με αξιόοη επιστημονική ενασόηση (δημοσιεύσεις, συμμετοή σε συνέδρια,
ομάδες ερασίας κ.π.) ή αξιόοη επαεματική απασόηση ή επαρκείς νώσεις και σημα-
ντική εμπειρία, ανάοη με τα αντικείμενα που α απασοηούν. Επίσης, η ειδίκευση αυτή
μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα τν προσαμανομένν ς επαεματιών
ειδικής εμπειρίας. Ειδικά ια τους επιστημονικούς συνεράτες, απαιτείται και διδακτορικό
δίπμα ή τίτος μεταπτυιακών σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ώρας
ή ισότιμος τίτος αοδαπής ανώτατης σοής, που αντιστοιεί στο αντικείμενο ενασό-
ησής τους. ) Για την πρόσηψη ειδικών συνερατών αρκεί η ειδική εμπειρία στον τομέα
που προσαμάνονται, ρίς να απαιτούνται απαραίτητα τα προσόντα της περίπτσης ΄ της
παραράφου αυτής. Οι αντέρ προσαμάνονται με σύμαση ερασίας ιδιτικού δικαίου
ορισμένου ρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπεραίνει τη ητεία του οράνου που τους προ-
σαμάνει.
Η πρόσηψη τν ειδικών συμούν, ειδικών συνερατών και επιστημονικών συνερατών
ενερείται με δημόσια προκήρυξη του προέδρου, ο οποίος και προσαμάνει, με αιτιοοημένη
απόφασή του, τα πρόσπα που είναι κατάηα. Η απόφαση αυτή καορίζει τις δραστηριότητες
και τα ειδικότερα καήκοντα με τα οποία α απασοηεί ο προσαμανόμενος.
Η πρόσηψη οοκηρώνεται με την υποραφή από τον προσαμανόμενο της σύμασης ερ-
ασίας ιδιτικού δικαίου ορισμένου ρόνου, από την οποία και συνάπτεται η ερασιακή σέση
και αρίζει η υπορέση του προσαμανόμενου ια παροή υπηρεσιών.

9 Διαδικασία πήρσης κενών έσεν

Η διαδικασία πρόσηψης προσπικού πρέπει να διασφαίζει τις αρές της δημοσιότητας, της
διαφάνειας της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας. Για την πρόσηψη του τακτικού προ-
σπικού έουν εφαρμοή οι διατάξεις του άρρου 18 του N. 2190/94, όπς κάε φορά ισύει.
Για την πρόσηψη του ειδικού επιστημονικού προσπικού έουν εφαρμοή οι διατάξεις του
άρρου 19 του ν. 2190/1994, όπς κάε φορά ισύει. Για την πρόσηψη του έκτακτου προ-
σπικού έουν εφαρμοή οι διατάξεις του άρρου 21 του ν. 2190/1994, όπς κάε φορά
ισύει.
Για την πήρση τν κενών ορανικών έσεν εφαρμόζεται η ακόουη διαδικασία:
1) Απόφαση Διοικητικού, Συμουίου με την οποία α προσδιορίζονται:
- η κατηορία του προσπικού που πρόκειται να προσηφεί (τακτικό ή έκτακτο)
- οι έσεις που α καυφούν από το τακτικό προσπικό ή η διάρκεια απασόησης του
προσπικού αν πρόκειται ια έκτακτο προσπικό.
- ο αριμός τν προσαμανομένν.
- η διαδικασία επιοής τν υποψηφίν που μπορεί να περιαμάνει και ατομική συνέντευξη.
- τα κριτήρια επιοής του προσπικού, που είναι τα ενικά και τα ειδικά τυπικά προσόντα
(απαραίτητα και πρόσετα).
- ο τρόπος κάυψης της δαπάνης μισοδοσίας του προσαμανόμενου προσπικού.
- τα μέη της Επιτροπής που α έουν την ευύνη διεκπεραίσης της διαδικασίας πρόσηψης
(σύνταξη και δημοσίευση της προκήρυξης, παρααή και έεος τν δικαιοοητικών τν
υποψηφίν, διεξαή συνεντεύξεν και σύνταξη τν πινάκν κατάταξης).
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2) Από την αρμόδια Επιτροπή πρόσηψης, η οποία συκροτείται ια το σκοπό αυτό από το
ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και η οποία είναι τριμεής, εκ τν μεών της οποίας δύο
(2) από το υπηρεσιακό προσπικό της και ένα (1) αιρετό μέος, συντάσσεται προκήρυξη,
που α περιέει όα τα ς άν στοιεία, τα δικαιοοητικά που πρέπει να υποάουν οι
υποψήφιοι, την υπηρεσία στην οποία πρέπει να υποηούν οι αιτήσεις και τα δικαιοοη-
τικά, την καταηκτική ημερομηνία υποοής τν δικαιοοητικών καώς και ότι άο κριεί
ανακαίο.
3) Δημοσίευση της προκήρυξης σε δύο τουάιστον ημερήσιες εφημερίδες πανεαδικής
κυκοφορίας, ή σε οποιοδήποτε άο μέσο ερείται από το Δ.Σ. ότι εξασφαίζεται η δημο-
σιότητα.
4) Παρααή και έεος τν αιτήσεν και τν δικαιοοητικών τν υποψηφίν (Με αι-
τιοοημένη απόφασή της η επιτροπή απορρίπτει τις αιτήσεις τν υποψηφίν, οι οποίοι δεν
πηρούν τα τυπικά προσόντα).
5) Σύνταξη πινάκν κατάταξης από την αρμόδια επιτροπή, στους οποίους φαίνεται η σειρά
επιτυίας κάε υποψηφίου. Η επιοή ίνεται με άση τον πίνακα κατάταξης και τη σειρά
προτεραιότητας τν υποψηφίν.
6) Έκδοση απόφασης του Διοικητικού Συμουίου ια το διορισμό του προσπικού, σύμφνα
με τους πίνακες κατάταξης. Ο αριμός τν προσαμανόμενν δεν επιτρέπεται να υπεραίνει
τον αριμό τν έσεν ια τις οποίες έινε η προκήρυξη.
7) Κοινοποίηση της απόφασης διορισμού στους επιτυόντες, με την οποία α καούνται εντός
δέκα ημερών από την κοινοποίηση να παρουσιαστούν ια να αναάουν τα καήκοντά τους.
Η κοινοποίηση ίνεται με συστημένη επιστοή ή με παρααή της απόφασης από τον ίδιο τον
προσαμανόμενο.
8) Η υπαηική σέση καταρτίζεται με το διορισμό και την αποδοή του.
Το προσπικό που υπηρετεί στη Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και εντάσσεται στον Ορανισμό
Εστερικών Υπηρεσιών, υποράφει τη πράξη ένταξης.

10 Συμάσεις μίσσης έρου

Η σύναψη συμάσεν μίσσης έρου, ίνεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. στην οποία
αναφέρεται το συκεκριμένο αντικείμενο του έρου που α εκτεεστεί, το ρονικό διάστημα
που απαιτείται ια την οική ή τμηματική παράδοση του έρου, η αμοιή, τα δικαιώματα και
οι υπορεώσεις του αναδόου/συνεράτη της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν. Από την απόφαση του
διοικητικού συμουίου, πρέπει να προκύπτει ότι πρόκειται ια έκτακτο έρο, το οποίο δεν
περιαμάνεται στον προραμματισμό δράσης της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν ή ότι πρόκειται ια
εξειδικευμένο έρο ια την εκτέεση του οποίου αυτή δεν διαέτει το απαραίτητο προσπικό.
Η σύναψη τν συμάσεν αυτών ίνεται σύμφνα με τις διατάξεις του άρ.6 του Ν. 2527/97,
όπς κάε φορά ισύουν.
Στη σύμαση ερασίας, η οποία καταρτίζεται πάντοτε εράφς, μεταξύ τν άν ανα-
φέρονται: το αντικείμενο ερασίας που ανααμάνει ο προσαμανόμενος, οι αποδοές του
και η προεσμία μέσα στην οποία οφείει να αναάει υπηρεσία, καώς και στοιεία που
καορίζονται από την ισύουσα κάε φορά νομοεσία.
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11 Προσκόμιση δικαιοοητικών

Κάε νεοπροσαμανόμενος οφείει να προσκομίσει, σε διάστημα 10 ημερών, όα τα από τον
νόμο και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμουίου καοριζόμενα πιστοποιητικά και άα
έραφα πρόσηψης όπς:
- Οι Τίτοι σπουδών και οιπά πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει η ειδικότητά του. Θε-
ρημένο αντίραφο τίτου-πτυίου ξένης ώσσας, ή μεταπτυιακού ή διδακτορικού διπώ-
ματος. Ως μεταπτυιακό ή διδακτορικό δίπμα νοείται εκείνο που ορηείται με αντίστοιο
ξεριστό τίτο, μετά τη ήψη πτυίου ή διπώματος ΑΕΙ/ΤΕΙ.
- Θερημένο φτοαντίραφο Δετίου Ταυτότητας.
- Πιστοποιητικό Στρατοοικής κατάστασης ια τους άνδρες.
- Πιστοποιητικά της οικοενειακής του κατάστασης όπς ηξιαρική πράξη Γάμου, Γέννηση
Τέκνν, Δικαστική απόφαση επιμέειας, Διαζευκτήριο κπ.
- Βεαίση εμπειρίας, η οποία εκδίδεται από τον ασφαιστικό φορέα ή τους εροδότες, στους
οποίους απασοήηκε.
Η μη έκαιρη προσκόμιση τν απαιτούμενν εράφν ή η αδυναμία προσκόμισής τους απο-
τεεί όο ια ακύρση της πρόσηψης.
Η πρόσηψη ερείται σαν να μην έινε αν ο επιεείς δεν προσέει και δεν αναάει
υπηρεσία μέσα στην προεσμία που τίεται από το αρμόδιο ια την πρόσηψη όρανο και δεν
δικαιοοήσει επαρκώς την παράειψή του αυτή.
Εάν ο επιεείς αρνηεί την πρόσηψη, η Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν απαάσσεται από κάε
τυόν υπορέση. Η σέση ερασίας αρίζει με την υποραφή της σύμασης.
Μετά τον έεο τν προηούμενν αποδεικτικών στοιείν υποράφεται η σύμαση. Τη
σύμαση από μέρους της περιφερειακής ένσης υποράφει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
ουίου.

12 Προαές

Για την προαή προσπικού τν κατηοριών ΕΕΠ, ΠΕ ή ΤΕ αμάνονται ειδικότερα
υπόψη:

− Οι ειδικές επιστημονικές νώσεις και η επαεματική εμπειρία
− Η προϋπηρεσία στην Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν ή στις Τοπικές Ενώσεις Δήμν και Κοι-
νοτήτν και η εμπειρία σε έματα υποστήριξης τν φορέν της ΤΑ.

− Η νώση ξένν σσών.
− Οι αξιοοήσεις τν ουσιαστικών προσόντν τν στεεών που προκύπτουν από το
σύστημα αξιοόησης προσπικού, εφόσον εφαρμόζεται.

− Οι ικανότητες προραμματισμού, οράνσης, επικοιννίας και συνερασίας.
− Η διάκριση ια τη συμπεριφορά του υποψηφίου απέναντι στους συναδέφους και τρί-
τους.

Οι προαές του προσπικού της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν ίνονται με απόφαση Επιτροπής,
η οποία αποτεείται από τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και δύο ακόμη μέη, εκ
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τν οποίν ένας αιρετός και ο ένας εραζόμενος που υποδεικνύεται από το σύνοο τν
εραζομένν.
Το προσπικό στο οποίο ανατέηκαν καήκοντα έσης ευύνης (Διεύυνσης ή Τμήματος)
δικαιούνται ια όη τη ρονική διάρκεια άσκησης τν καηκόντν τους, όα τα προεπόμενα
ειδικά επιδόματα ια την αντίστοιη έση που ορηούνται στους υπαήους τν Δήμν, η
ορήηση τν οποίν διακόπτεται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο ανάκηση της απόφασης
περί ανάεσης τν σετικών καηκόντν.
Οι αντέρ μπορούν να απααούν από τα καήκοντά τους με αίτησή τους ια σοαρούς
προσπικούς και οικοενειακούς όους ύστερα από απόφαση αποδοής της από την ς άν
επιτροπή που συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάκες.

13 Τόπος και ρόνος ερασίας

Τόπος ερασίας ερείται ο τόπος που έει τα ραφεία της η Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και ο
τόπος που έουν τα ραφεία τους τα Τοπικά Παραρτήματα Λευκάδας, Ζακύνου, Κεφαηνίας
και Ιάκης. Ο ρόνος έναρξης και ήξης του καημερινού ραρίου ερασίας του προσπικού
καορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμουίου.
Επιτρέπεται η απασόηση του προσπικού πέραν του συματικού ραρίου και μέρι την
συμπήρση του νόμιμου αριμού ρών (υπερερασία) ια την αντιμετώπιση επειουσών η
έκτακτν ανακών με ανάοη εφαρμοή τν διατάξεν που ισύουν ια το προσπικό τν
Δήμν. Ο εραζόμενος οφείει να ανταποκριεί, εκτός εάν η άρνηση του είναι αντικειμενικά
δικαιοοημένη σύμφνα με την καή πίστη. Η υπερριακή απασόηση εκρίνεται από την
Εκτεεστική Επιτροπή. Για την πρόσετη αυτή ερασία το προσπικό, έει δικαίμα συμπη-
ρματικής αμοιής, το ύψος και οι προϋποέσεις καταοής της οποίας καορίζονται από την
ισύουσα νομοεσία ή από σετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμουίου Π.Ε.Δ. Ιονίν
Νήσν.

14 Άδειες κανονικές- ειδικές

Οι άδειες απουσίας που παρέονται στο προσπικό της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν διακρίνονται
σε:

− Κανονικές άδειες με αποδοές.
− Ειδικές άδειες με αποδοές (άδειες άμου, τοκετού, ονικές κπ)
− Έκτακτες άδειες ρίς αποδοές.
− Εκπαιδευτικές άδειες.
− Άδειες ό ασένειας.

Οι κανονικές άδειες και οι ειδικές άδειες με αποδοές ορηούνται με απόφαση του Προέ-
δρου Η ορήηση εκπαιδευτικών αδειών και εκτάκτν αδειών ρίς αποδοές ρυμίζεται με
απόφαση του Διοικητικού Συμουίου.
Το προσπικό δεν δικαιούται να κάνει ρήση άδειας πριν του νστοποιηεί η απόφαση έκρι-
σης ορήησης άδειας και πριν από την ορισμένη ημέρα έναρξής της. Το προσπικό οφείει
αμέσς μετά τη ήξη της άδειας που ορηήηκε να επανέει στην ερασία του.
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Κανονική άδεια ορηείται στο προσπικό κατά τη διάρκεια του έτους που αντιστοιεί. Μετα-
φορά κανονικής άδειας μπορεί να ορηηεί ια το επόμενο έτος, μετά από απόφαση του Προ-
έδρου και πάντς όι πέραν της 31ης Μαρτίου, ανάοα με τις υπηρεσιακές ανάκες.

15 Στοιεία προσπικού

Η αρμόδια υπηρεσία της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν είναι υπεύυνη ια την τήρηση, την ασφαή
φύαξη και τη συνεή ενημέρση όν τν στοιείν που συκροτούν το ατομικό μητρώο
τν εραζομένν.
Τα στοιεία του ατομικού μητρώου περιαμάνουν:
- Απόφαση πρόσηψης.
- Σύμαση ερασίας ια τους έκτακτους υπαήους.
- Στοιεία ταυτότητας εραζομένου (Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ρονοοία και τόπο
έννησης, ημερομηνία άμου, ρονοοία έννησης τν παιδιών, διεύυνση κατοικίας και
τηέφνο).
-Αποδεικτικά στοιεία οικοενειακής κατάστασης.
- Τίτους σπουδών και άα τυπικά προσόντα.
- Τίτους ξένν σσών και ρήσης υποοιστών.
- Προηούμενη επαεματική σταδιοδρομία και εμπειρία.
- Αποφάσεις μεταοών κατά τη διάρκεια του ρόνου ερασίας στην Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν
(έσεις στις οποίες τοποετήηκε κατά καιρούς, αποφάσεις προαής κπ).
- Απουσίες – άδειες.
- Το σύνοο τν αποδοών που αμάνει ο υπάηος μετά από κάε οικονομική μεταοή
και τις ορηηείσες έκτακτες αποδοές.
- Τις εκέσεις αξιοόησης, οι οποίες συντάσσονται κατά το σύστημα αξιοόησης τν
δημοτικών υπαήν.
- Στοιεία που καταέτει ο ίδιος ο εραζόμενος στην υπηρεσία του και ζητά να περιηφούν
στο ατομικό μητρώο του.
- Κάε άο σετικό έραφο.
Κάε εραζόμενος οφείει να ενημερώνει αμέσς την Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν ια οποιαδήποτε
ααή της προσπικής και οικοενειακής του κατάστασης και τν άν ατομικών στοι-
είν του προσκομίζοντας αμέσς μετά την μεταοή (π.. όταν συνάπτει άμο, όταν αποκτά
παιδί) όα εκείνα τα αποδεικτικά στοιεία τα οποία επακριώς προσδιορίζουν αυτήν. Το προ-
σπικό έει δικαίμα να αμάνει νώση του ατομικού του μητρώου κάε στιμή.

16 Τακτικές αποδοές

Στο τακτικό και έκτακτο προσπικό της περιφερειακής ένσης καταάονται αποδοές σε
αντιστοιία με το μισοόιο τν δημοτικών υπαήν, σύμφνα με το άρ.13 του Π.Δ.
197/1978 και το άρρο 29 του N. 1832/1989, όπς ισύουν. Οι σετικές διατάξεις εφαρμόζο-
νται αναός. Οι αποδοές αυτές ερούνται ς μισός άσης. Πέραν του υποοιζόμενου
άσει τν αντέρ μισού άσης, το Διοικητικό Συμούιο της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν μπορεί
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να υποράφει με τους εκπροσώπους τν εραζομένν σε αυτή, συοικές συμάσεις ερα-
σίας, με τις οποίες α καορίζονται επιδόματα υποοιζόμενα επί του μισού άσης, σύμφνα
με την μισοοική ποιτική της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
Η αμοιή τν με σύμαση ανάεσης έρου συνερατών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν καορίζο-
νται με απόφαση του ΔΣ μετά από εισήηση του Προέδρου .

17 Σύστημα αξιοόησης

Η Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν αξιοοεί την πρόοδο και επίδοση τν εραζομένν. Προϋπόεση
ια την αξιοόηση αυτών είναι η ανάπτυξη συστήματος αξιοόησης που εσμοετείται με
απόφαση του Διοικητικού Συμουίου.
Το Διοικητικό Συμούιο καορίζει τις μορφές, το είδος και το ύψος τν πρόσετν αμοιών
που τυόν α ορηήσει, καώς και τους σετικούς όρους, τις διαδικασίες και τα κριτήρια τα
οποία νστοποιούνται έκαιρα σε όο το προσπικό.

18 Αποζημιώσεις εκτός έδρας

Στους εραζόμενους που μετακινούνται με εντοή της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν εκτός της έδρας
στο εστερικό ή στο εξτερικό, καταάονται οδοιπορικά έξοδα και αποζημιώσεις εκτός
έδρας, το ύψος τν οποίν καορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και δεν μπορεί να είναι α-
μηότερο από τα καοριζόμενα σύμφνα με τη νομοεσία που ισύει ια το προσπικό τν
Δήμν.
Το ύψος της αποζημίσης ια την εκτός έδρας ερασία και οι προϋποέσεις, οι όροι και
διαδικασίες καταοής τν δαπανών μετακίνησης και διαμονής καορίζονται σύμφνα με τα
ισύοντα ια τους δημοτικούς υπαήους.

19 Δικαιώματα και υπορεώσεις

Το προσπικό της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν έει όα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις
σετικές διατάξεις της νομοεσίας, από συοικές συμάσεις ερασίας και διαιτητικές απο-
φάσεις, από τον Κανονισμό αυτό, από την ατομική σύμαση, καώς και από αποφάσεις τις
οποίες μονομερώς αμάνει η Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν υπό τον όρο ότι τις νστοποίησε στο
προσπικό με ανακοινώσεις, εκυκίους κπ. και δεν είναι αντίετες με την ισύουσα νομο-
εσία, τις συοικές συμάσεις ερασίας και διαιτητικές αποφάσεις.
Οι εραζόμενοι, έουν επίσης δικαίμα ια:
α) υπεύυνη ενημέρση σε έματα που τους αφορούν προσπικά,
) αναφορά με τον πήρη τίτο του σε όα τα έραφα, μεέτες, σέδια, πίνακες κπ που
συνέταξαν ή επεξεράστηκαν οι ίδιοι.

20 Υπορεώσεις προσπικού της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν

Το προσπικό οφείει:
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1. Να συμπεριφέρεται στον τόπο ερασίας έτσι ώστε να δημιουρεί πνεύμα καής συνερασίας
με συναδέφους και τρίτους.
2. Να εκτεεί την ερασία που του ανατίεται ανειπώς και με επιμέεια και να ακοουεί τις
οδηίες που του δίνονται από τη Διοίκηση της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και τους προϊσταμένους
του.
3. Να εκτεεί, εφόσον απαιτείται, οποιαδήποτε άη ερασία πέρα από αυτή που συνής
εκτεεί, στα παίσια τν αρμοδιοτήτν που περιράφονται στον ΟΕΥ, αν οι ανάκες της
Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν το απαιτούν και η ερασία αυτή δεν επιφέρει απτική μεταοή τν
όρν της σύμασης του εραζόμενου, και να εκπαιδεύεται σε κάε νέα ερασία που καορίζει
η Διοίκηση της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
4. Να τηρεί εεμύεια ια κάε εμπιστευτική πηροφορία προσπικού ή επαεματικού
αρακτήρα που υπέπεσε στην αντίηψη του ό της έσης και του επαέματός του στην
Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.
5. Να μεριμνά ια την τήρηση τν συμάσεν συνερασίας που υποράφει η Π.Ε.Δ. Ιονίν
Νήσν.

21 Υπορεώσεις της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

Η Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν οφείει:
1. Να τηρεί όες τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού.
2. Να τηρεί απέναντι στους υπαήους την αρή της ίσης μεταείρισης.
3. Να εξασφαίζει ώρο ερασίας στον κάε υπάηο που πρέπει να εκπηρώνει όες
τις απαιτήσεις ασφάειας, υιεινής (φτισμός, αερισμός, έρμανση κπ) και εξοπισμού,
ια την ταύτερη, ασφαή και άνετη εκτέεση τν καηκόντν του.

4. Να φροντίζει να πηροφορεί τακτικά τους υπαήους ια έματα προσπικού και
ενικότερα ια τα έματα της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν.

5. Να μην αναμινύεται στη συνδικαιστική δραστηριότητα τν υπαήν
6. Να συνεράζεται με τα ανανρισμένα συοικά όρανα τν υπαήν
7. Να φροντίζει να εξασφαίζει μέσα στα παίσια τν δυνατοτήτν της την παροή επα-
εματικών νώσεν καώς και τις απαραίτητες δυνατότητες που α τους επιτρέψουν
να αναπτύξουν τις ικανότητες και την αποδοτικότητά τους τόσο ια την προώηση τν
στόν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν όσο και ια την επαεματική εξέιξη και την
ανάπτυξη της προσπικότητάς τους.

8. Να διευκούνει τους υπαήους στην αντααή εμπειριών και τενονσίας και την
ανάπτυξη σέσεν συνερασίας και αηεύης με εραζόμενους άν φορέν της
ΤΑ στα παίσια της σταδιακής δημιουρίας ενός δικτύου σε τοπικό, περιφερειακό και
κεντρικό επίπεδο ια την υποστήριξη τν φορέν της ΤΑ

9. Να διευκούνει την ενημέρση και συμμετοή τν υπαήν στα επιμορφτικά προ-
ράμματα, συνέδρια, ημερίδες και άες εκδηώσεις που αφορούν τις δραστηριότητες
της ΤΑ
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22 Πειαρική διαδικασία

1. Κάε πράξη υπαίτια ή παράειψη του υπηρεσιακού καήκοντος ή ασυμίαστη με την
ιδιότητα του υπαήου συμπεριφορά ή ηεημένη άη τν συμφερόντν της Π.Ε.Δ. Ιονίν
Νήσν, αποτεεί πειαρικό παράπτμα και επισύρει ανάοα με τη σοαρότητα της την
αντίστοιη ποινή.
2. Το υπηρεσιακό καήκον προσδιορίζεται από:
- τις διατάξεις της κείμενης νομοεσίας,
- τις διατάξεις τν Κανονισμών της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και τν αποφάσεν και οδηιών
τν αρμοδίν οράνν αυτής,
- τις τυόν συμφνίες μεταξύ Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και εραζομένν,
- την ατομική σύμαση ερασίας,
- τη φύση της υπηρεσίας κάε ειδικότητας και έσης, το περιεόμενο της οποίας καορίζεται
από τους κανόνες της επιστήμης και τένης, από τους κανόνες της κοινής πείρας, τους κα-
νόνες της καής πίστης, τν ρηστών ηών και του σκοπού που εξυπηρετεί η Π.Ε.Δ. Ιονίν
Νήσν.
3. Τα πειαρικά παραπτώματα του προσπικού διέπονται από τις διατάξεις περί πειαρικών
ποινών του παρόντος Κανονισμού. Κάε πειαρικό παράπτμα τιμρείται ανάοα με τη
σοαρότητά του, σύμφνα με τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού.
4. Πειαρικά παραπτώματα αποτεούν, ιδιαίτερα:
α. Η εν νώσει υποοή ψευδούς δήσης προς την Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και η παράειψη
αναφοράς κάε μεταοής της προσπικής κατάστασης συμπεριαμανομένης και της αα-
ής διεύυνσης κατοικίας, ειδικά όταν η μεταοή συνεπάεται μείση τν αποδοών.
. Η ψευδής αναεία σετικά με ασένεια.
. Η προσφορά ή αποδοή οποιουδήποτε ανταάματος ια ανάεση ερασίας, τοποέτηση
σε ειδική έση και τόπο ερασίας, ή ενικά, ια επίτευξη ευνοϊκότερν όρν απασόη-
σης.
δ. Η άμεση ή έμμεση ήψη οποιουδήποτε ανταάματος, με αφορμή εκτέεση ερασίας από
τρίτους που έουν ή επιδιώκουν οποιαδήποτε σέση με την Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν όταν αυτό
ίνεται ρίς την έκριση τν αρμόδιν οράνν της.
ε. Η ανακοίνση στοιείν της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν και οι δηώσεις σετικά με αυτήν που
επιφέρουν άη τν συμφερόντν της, ιδιαίτερα δε όταν η ανακρίεια τν δηώσεν μπορεί
να ερηεί νστή στον δηούντα.
στ. Η μη έκαιρη νστοποίηση προς την Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν απουσίας ό κύματος
(π.. ασένεια, ατύημα, αντέρα ία κπ).
ζ. Η παράαση καήκοντος κατά τον ποινικό ή άους ειδικούς νόμους. Η αδικαιοόητη
αποή από την εκτέεση τν καηκόντν ια τριάντα (30) τουάιστον ημέρες.
Για τα πειαρικά παραπτώματα επιάονται οι παρακάτ ποινές:
- Έραφη παρατήρηση.
- Έραφη επίπηξη.
- Πρόστιμο μέρι του 1/3 τν αποδοών ενός μηνός.
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- Προσρινή απόυση (αρία) μέρι δέκα (10) ημέρες ια κάε ημεροοιακό έτος κατά
ανώτατο όριο, με στέρηση αποδοών, ο ρόνος της οποίας δεν ερείται ς ρόνος υπηρεσίας
στην Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν. Η προσρινή απόυση αρίζει από την κοινοποίηση της σετικής
απόφασης στον τιμρούμενο.
- Οριστική απόυση.
2. Η Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν οφείει να ενερεί μέσα σε ρονικό διάστημα δύο (2) ετών από
της νώσης του πειαρικού αδικήματος, διαφορετικά τα πειαρικά παραπτώματα παραρά-
φονται.
3. Τα ποσά τν προστίμν που επιάονται στους υπαήους με άση τις διατάξεις που
ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό κατατίενται στο οαριασμό του ΤΑΔΚΥ.
4. Η ποινή της οριστικής απόυσης μπορεί να επιηεί μόνο στις εξής περιπτώσεις, περιορι-
στικά αναφερόμενες:
- Παράαση καήκοντος κατά τον ποινικό ή άους ειδικούς νόμους, ή ό καταδίκης
με αμετάκητη δικαστική απόφαση ια κακούρημα ή ια πημμέημα (κοπή, υπεξαίρεση,
απάτη, παστοραφία, εκιασμό, δροδοκία, κ.α.).
- Αδικαιοόητη αποή από την εκτέεση τν καηκόντν πέραν του ενός μηνός, ιδίς όταν
επανααμάνεται παρά τις σετικές παρατηρήσεις, άσετα από την περικοπή τν αντίστοιν
αποδοών.
Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν μπορεί να επιάει τις εξής κατηορίες ποινών,
- Πρόστιμο μέρι του 1/3 τν αποδοών ενός (1) μηνός.
- Προφορική παρατήρηση.
- Έραφη παρατήρηση
- Έραφη επίπηξη.
3. Οι ποινές της προσρινής απόυσης και της οριστικής απόυσης επιάονται από Πρ-
τοάμιο Πειαρικό Συμούιο.

23 Πρτοάμιο Πειαρικό Συμούιο

Συκροτείται με απόφαση της Εκτεεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν. Αποτεεί-
ται από τον Πρόεδρο της περιφερειακής ένσης, ένα (1) μέος της Εκτεεστικής Επιτροπής
με τον αναπηρτή του, που ορίζεται με απόφασή της και έναν (1) εκπρόσπο τν εραζο-
μένν με τον αναπηρτή του, που ορίζονται από το σύνοο τν εραζομένν.
Δευτεροάμιο Πειαρικό Συμούιο συκροτείται με απόφαση της Εκτεεστικής Επιτρο-
πής της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν, εφόσον πρόκειται να εκδικασεί έφεση υπαήου που τιμ-
ρήηκε με οποιαδήποτε από τις προεπόμενες πειαρικές ποινές. Αποτεείται από δύο (2)
μέη της Εκτεεστικής Επιτροπής με τους αναπηρτές τους, και έναν (1) εκπρόσπο τν
υπαήν με τον αναπηρτή του, που ορίζεται από το σύνοο τν εραζομένν.
1. Όταν διαπράττεται παράπτμα που επισύρει ποινή, το αρμόδιο πειαρικό όρανο καεί
εράφς τον εραζόμενο να υποάει την έραφη αποοία του.
2. Η κήση σε αποοία αναφέρει τα εονότα που έουν συμεί κατά την άποψη του πει-
αρικού οράνου, το πειαρικό παράπτμα ια το οποίο κατηορείται ο εραζόμενος και
τη προεσμία μέσα στην οποία πρέπει να υποηεί η έραφη αποοία που δεν μπορεί να
είναι μικρότερη τν τριών εράσιμν ημερών.
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3. Ο εκαούμενος εραζόμενος πρέπει να υποάει την έραφη αποοία του μέσα στην
ορισείσα προεσμία από την παρααή της κήσης σε αποοία και να προτείνει μάρτυρες
υπεράσπισής του.
4. Η απόφαση του αρμόδιου οράνου ια την πειαρική ποινή είναι έραφη και αιτιοοη-
μένη και επιδίδεται στον εραζόμενο μέσα σε τρεις ημέρες από τη έκδοσή της. Σε περίπτση
που ο εραζόμενος αρνείται την παρααή της απόφασης αυτής, τοιοκοείται ενώπιον δύο
(2) μαρτύρν σε εμφανές μέρος του τόπου ερασίας και συντάσσεται ειδική πράξη που υπο-
ράφεται από εκείνον που κάνει την τοιοκόηση και τους μάρτυρες.
5. Αυτός που τιμρήηκε, μπορεί να υποάει έφεση στο Δευτεροάμιο πειαρικό συμ-
ούιο, μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα που του επιδόηκε με απόδειξη η απόφαση επιοής
της ποινής ή από την ημέρα που τοιοκοήηκε αυτή με αποδεικτικό σύμφνα με τα παρα-
πάν. Η έφεση και η προεσμία που απαιτείται ια την άσκησή της αναστέουν την εκτέεση
της ποινής.
6. Το Δευτεροάμιο πειαρικό συμούιο μπορεί είτε να απορρίψει την έφεση, είτε να τη
δετεί και να διαράψει ή να μειώσει την ποινή που έει επιηεί. Η απόφαση αυτή δεν
υπόκειται σε ένδικο μέσο.

24 Λύση ερασιακής σέσης

Η υπαηική σέση ύεται μόνο ια τους παρακάτ περιοριστικούς όους:
- Αυτοδίκαια με την συμπήρση τν προϋποέσεν συνταξιοδότησης, όπς ορίζεται από το
νόμο.
- Λό ανάτου και ό σματικής ή πνευματικής ανικανότητας. (Η σματική ή πνευματική
ανικανότητα που αποκείει την άσκηση τν καηκόντν του υπαήου, διαπιστώνεται από
δημόσιο νοσηευτικό ίδρυμα ή ασφαιστικό φορέα).
- Λό επιοής της ποινής της οριστικής απόυσης κατά τις διατάξεις του παρόντος.
- Λό παραίτησης του εραζομένου.
1. Η παραίτηση πρέπει να είναι ρητή ρίς όρο ή αίρεση ή προεσμία και υποάεται ε-
ράφς. Η ερασιακή σέση ύεται μόνο μετά την έραφη κοινοποίηση της αποδοής της
παραίτησης από το Διοικητικό Συμούιο, η οποία πρέπει να ίνει υπορετικά μέσα σε ένα
μήνα από την υποοή της παραίτησης.
2. Το Διοικητικό Συμούιο της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν μπορεί να δηώσει εράφς προς
τον εραζόμενο που υπέαε παραίτηση, ότι αναάει την αποδοή της μέρι ένα μήνα ια
όους υπηρεσιακής ανάκης και μέρι τρεις μήνες σε περίπτση που πιανοοείται έναρξη
ποινικής ή πειαρικής δίκης.
3. Η παραίτηση ερείται ότι έινε αυτοδίκαια δεκτή, μετά τη πάροδο ενός μηνός από την
υποοή της και στις περιπτώσεις της παραράφου 2 του άρρου αυτού μετά την πάροδο τν
προεπόμενν προεσμιών. Ο εραζόμενος μπορεί να ανακαέσει την παραίτηση του μέρι
την αποδοή της.
4. Η παραίτηση ερείται ότι δεν υποήηκε, εάν κατά την υποοή της εκκρεμούσε ποι-
νική δίκη σε αμό κακουρήματος ή πημμεήματος, πειαρική δίξη ή ποινική δίκη ή η
πειαρική δίξη άρισε πριν από την αποδοή της.
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Η ύση της ερασιακής σέσης του προσπικού, που συνδέεται με την Π.Ε.Δ. Ιονίν Νή-
σν με συμάσεις ερασίας ορισμένου ρόνου, ίνεται αυτοδίκαια μόις ήξει ο ρόνος που
προέπεται στη σύμαση, ρίς την καταοή οποιασδήποτε αποζημίσης.

25 Προράμματα επιμόρφσης

Το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν προραμματίζει ετησίς προράμματα επιμόρφσης και
συνειζόμενης κατάρτισης τν εραζομένν, σε συνερασία με την Ενική Σοή Δημόσιας
Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η συμμετοή τν εραζομένν στα προαναφερόμενα
προράμματα είναι υπορετική.
Η Διοίκηση της Π.Ε.Δ. Ιονίν Νήσν αμάνει τα απαραίτητα μέτρα που καορίζεται από το
νόμο ια την υιεινή και ασφάεια τν υπαήν. Με επιμέεια της διοίκησης της Π.Ε.Δ.
Ιονίν Νήσν προσαμάνεται ο ιατρός, οι υπορεώσεις του οποίου καορίζονται με από-
φαση του Προέδρου.

26 Ερμηνεία διατάξεν

Για όποιο έμα δεν προέπεται στον παρόντα Κανονισμό, εφαρμόζονται αναός οι σετι-
κές διατάξεις της ερατικής νομοεσίας, εφόσον δεν υπάρει αντίετη διάταξη.
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