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საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის 

დირექტორის 

 

ბრძანება № 03-04/08 

 

 
ქ. თბილისი                                                                                                                                       30.09.2021 წ. 

     

„შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ“ 

2019 წლის 26 ნოემბრის №03-04/03 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ 

 საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსის“ 23-ე მუხლის პირველი 

ნაწილის, მე-2 ნაწილის „ა“ და „ვ“ ქვეპუნქტების, მე-3 ნაწილის, 26-ე მუხლის, საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის,  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის მინისტრის 2019 წლის 20 ნოემბრის №227/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ - საქართველოს 

ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის (შემდეგში - „ობსერვატორია“) წესდების მე-7 

მუხლის მე-2 პუნქტის „ნ“ და „პ“ ქვეპუნქტების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

1. შეტანილ იქნას დამატება „შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ“ ობსერვატორიის დირექტორის 2019 

წლის 26 ნოემბრის №03-04/03 ბრძანებაში, კერძოდ, მის დანართში და სსიპ - საქართველოს ევგენი 

ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის შინაგანაწესის მე-6 მუხლს დაემატოს 

შემდეგი რედაქციის მე- 6 1 მუხლი: 

„მუხლი 6 1. დისტანციური მუშაობა 

1. დისტანციური მუშაობა არის ობსერვატორიასთან შეთანხლებული შრომითი საქმიანობა, რომელიც 

გულისხმობს სამუშაოს შესრულებას სამუშაო ადგილზე გამოცხადების გარეშე თუკი ამის შესაძლებლობას 

იძლევა სამუშაო სპეციფიკა. დისტანციური მუშაობის პერიოდში დასაქმებულს ეძლევა შრომის 

ანაზღაურება დადგენილი წესის შესაბამისად. თავის მხრივ, დასაქმებული აგრძელებს სამუშაოს 

შესრულებას უცვლელად, ნორმირებულ სამუშაო დროში. 

2. დისტანციური  მუშაობა არის დროებითი ღონისძიება, თუ მხარეთა (ობსერვატორია და დასაქმებული) 

შორის სხვა რამ არ იქნა შეთანხმებული. 

3. დისტანციური  მუშაობა არ ნიშნავს სამუშაო საათების შემცირებას ან დასაქმებულის შვებულებაში 

ყოფნას.  
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4. დისტანციური მუშაობის პირობა შესაძლებელია ამოქმედდეს ობსერვატორიაში დასაქმებული პირის 

მიმართ ინდივიდუალურად ან განზოგადოებულად, ობსერვატორიაში დასაქმებულ პირთა მიმართ, შემდეგ 

შემთხვევებში: 

 ა) დასაქმებულის ინიციატივით, არგუმენტირებული განცხადების საფუძველზე; 

ბ) დამსაქმებლის ინიციატივით - დასაქმებულის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის 

მაქსიმალურად უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს ან სხვა, სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, 

შრომითი საჭიროებების გათვალისწინების საფუძველზე; 

გ) ობსერვატორიისა და ობსერვატორიაში დასაქმების კანდიდატს შორის წინასწარი შეთანხმებით,  

შრომითი ურთიერთობის დაწყებისას. 

5. დისტანციური მუშაობა ხელს არ უნდა უშლიდეს ობსერვატორიაზე დაკისრებული მოვალეობების 

ეფექტიან შესრულებას. 

6. დისტანციური მუშაობის პირობა თანხმდება ობსერვატორიასა და დასაქმებულს შორის, 

დასაქმებულის უშუალო ხელმძღვანელის მონაწილეობით. დისტანციური მუშაობის უფლების მინიჭება 

ფორმდება ობსერვატორიის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით. 

7. დასაქმებულს დაუყოვნებლივ ეცნობება ობსერვატორიის გადაწყვეტილება დისტანციური მუშაობის 

პირობის ამოქმედების შესახებ. 

8. დისტანციური მუშაობისას დასაქმებული ვალდებულია: 

ა) უზრუნველყოს სამუშაო დროის განმავლობაში სამსახურებრივი ფუნქციების განხორციელება და 

უშუალო ხელმძღვანელთან უწყვეტ კავშირზე ყოფნა; 

ბ) გონივრულ ვადაში, ობსერვატორიის ადმინისტრაციის ან უშუალო ხელმძღვანელის 

მოთხოვნისთანავე, გამოცხადდეს სამუშაო ადგილზე.  

9. სამუშაო პირობების გათვალისწინებით, როდესაც შეუძლებელია ყოველდღიური ან ყოველკვირეული 

სამუშაო დროის ხანგრძლივობის დაცვა, ობსერვატორია განახორციელებს სამუშაო დროის შეჯამებულ 

აღრიცხვას.“. 

2. დაევალოს ობსერვატორიის დირექტორის თანაშემწეს (ე. დოხნაძე) და საქმისწარმოებისა და 

არქივის სპეციალისტს (თ. მერაბიშვილი) წინამდებარე ბრძანების საჯაროდ გამოცხადება.  

3. ბრძანება ძალაშია მისი გამოცემის დღიდან. 

4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში თბილისის საქალაქო 

სასამართლოში (მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ, №6). 

 

 

 

დ ი რ ე ქ ტ ო რ ი                                                                                                                  რევაზ ჭანიშვილი                                                                                                                                                                
  

                                                                                                             


