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Αξ. Πξση:133                               Αζήλα 7/9/2011   

                      Πξνο  

                                                        Τνπο  Σπιιφγνπο Δθπ/θψλ Π.Δ. 

 

 

 

Θέκα : Εξγαζηαθά δηθαηώκαηα Εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. 

 

 

πλάδειθνη,  

Με αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, ην Γ.Σ. ηεο Γ.Ο.Δ., επηθαηξνπνηεί ηελ πεξζηλή 

απόθαζή ηνπ (αξ.πξση. 1211/2-09-10) γηα ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ζαο 

θαιεί λα ελεκεξψζεηε γη’ απηφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ ζρνιείσλ ζαο.  

 

πγθεθξηκέλα: 

 

1.  Ωξάξην Εθπαηδεπηηθώλ  

 Σν δηδαθηηθό σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη απαξαβίαζην θαη θαζνξίδεηαη απφ ην Ν. 2517/97. 

(24 ψξεο γηα φζνπο έρνπλ σο 10 ρξφληα ππεξεζίαο, 23 ψξεο απφ 10 -Ι5 ρξφληα, 22 ψξεο απφ 15-20 ρξφληα 

θαη 21 ψξεο απφ 20 θαη πάλσ). 

 Ο Ν. 1566/85 θάλεη ζαθή δηάθξηζε κεηαμύ εξγαζηαθνύ θαη δηδαθηηθνύ σξαξίνπ, νξίδνληαο 

κε ζαθήλεηα φηη νπνηαδήπνηε απαζρφιεζε ζηελ ηάμε εληάζζεηαη ζε δηδαθηηθφ σξάξην. Καηά ζπλέπεηα 

ζε θακία πεξίπησζε δελ επζηαζεί φηη κπνξεί ζπλάδειθνο λα «απαζρνιήζεη» παηδηά ζηελ ηάμε ζηα 

πιαίζηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ σξαξίνπ. 

 Σε πεξίπησζε απνπζίαο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηδηαίηεξα κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο είηε θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, νη ζχιινγνη δηδαζθφλησλ νθείινπλ λα δηακνξθψζνπλ κεηαβαηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ ζα εθηείλνληαη όζν επηηξέπεη ην ππνρξεσηηθό σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην ζρνιείν (π.ρ. αλ ιείπεη εηδηθφηεηα ζα ζρνιάλε ζην 5σξν θιπ). Τν ίδην ζα ζπκβεί θαη 

ζηα 961 ζρνιεία κε λέν αλακνξθσκέλν πξόγξακκα, φπνπ νη ζχιινγνη δηδαζθφλησλ ζε θακηά 
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πεξίπησζε δελ πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ζε πιήξε αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε 7σξα ζε φιεο ηηο 

ηάμεηο εθφζνλ ιείπνπλ εθπαηδεπηηθνί. Σε πεξίπησζε «πηέζεσλ» απφ ηε δηνίθεζε ζα πξέπεη νη ζπλάδειθνη 

ηνπ ζρνιείνπ λα επηκέλνπλ ζηε κε παξαβίαζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο σξαξίνπ θαη λα ελεκεξψλνληαη 

ακέζσο ν ζχιινγνο θαη ε ΓΟΔ. 

 Σν εξγαζηαθό σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη θαη' αλψηαην 30 ψξεο. Με ηε ιήμε ηνπ 

δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα απνρσξήζεη, εθηφο αλ ηνπ έρεη αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλν 

έξγν (φρη φκσο δηδαθηηθφ) (άξζξν 13 παξ.8 π.ρ. ζπκκεηνρή ζε γηνξηαζηηθέο, αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο, ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ, θιπ ηήξεζε βηβιίσλ ηνπ Σρνιείνπ, εθηέιεζε δηνηθεηηθψλ 

εξγαζηψλ), ή ππάξρεη ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ. Κάζε άιιε απαζρφιεζε είλαη παξάλνκε. 

 Οη εγθύθιηνη ηεο Δηεύζπλζεο πνπδώλ πνπ αλαθέξνληαη ζε «απαζρόιεζε» ησλ καζεηώλ 

είλαη πξνδήισο παξάλνκεο, αθνύ είλαη αληίζεηεο κε ην Ν. 1566/85. Οη ζπλάδειθνη θαινύληαη, 

εθόζνλ ζπκπιεξώλνπλ ην δηδαθηηθό ηνπο σξάξην, λα αξλνύληαη ηελ πξνθνξηθή αλάζεζε 

ππνρξεσηηθήο ππεξσξίαο. Θδηαίηεξα αξλεηηθνί πξέπεη λα είλαη, όηαλ ηνπο δεηείηαη λα θαιύπηνπλ 

ώξεο εθπαηδεπηηθώλ εηδηθνηήησλ πνπ δελ έρνπλ θαλ ηνπνζεηεζεί ζηα ζρνιεία (π.ρ. Αγγιηθώλ, 

Φπζηθήο Αγσγήο) ηε ζηηγκή πνπ ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθνί παξακέλνπλ αδηόξηζηνη. 

 Σε πεξίπησζε καθξνρξφληαο απνπζίαο εθπαηδεπηηθνχ εηδηθφηεηαο είλαη θαλεξφ φηη πξέπεη άκεζα 

λα έξρεηαη ζην ζρνιείν αλαπιεξσηήο θαη ζε θακία πεξίπησζε λα κελ αλαιακβάλνπλ κε ππεξσξία νη 

ζπλάδειθνη. Η ΓΟΔ ζ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δεηά ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έσο όηνπ έξζεη 

αλαπιεξσηήο. Δπίζεο, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ππνρξεσηηθήο αλάζεζεο απφ ην ΠΥΣΠΔ, ηφηε 

θαιχπηεηαη ν ζπλάδειθνο κε ζηάζεηο εξγαζίαο. 

 Καλείο δελ ππνρξενύηαη ζηα θελά ηνπ λα «απαζρνιεί» κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ηκήκαηα, 

πέξαλ ηνπ ππνρξεσηηθνύ ηνπ δηδαθηηθνύ σξαξίνπ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο νιηγνήκεξεο απνπζίαο (κία σο 

δχν κέξεο) εθπαηδεπηηθνχ λα απνθαζίδεη ν ύιινγνο Δηδαζθόλησλ γηα ηελ αλαπιήξσζε , κε ηξφπν 

ηέηνην πνπ λα κελ αλαηίζεηαη θακία δηδαθηηθή ψξα πέξαλ ηνπ ππνρξεσηηθνχ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ζε 

θαλέλα ζπλάδειθν. Κάζε απαζρφιεζε ζε ηκήκα ζεσξείηαη δηδαθηηθφ σξάξην.  

 Οη ζπλάδειθνη λα κελ εθαξκόδνπλ θακηά πξνθνξηθή εληνιή γηα θάιπςε σξαξίνπ πέξαλ ηνπ 

δηδαθηηθνύ ηνπο, θαη αλ ζπκβεί απηό, λα δεηνύλ γξαπηή εληνιή, ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζβάινπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε παξάλνκε αλάζεζε κε θάζε ηξφπν (ζπλδηθαιηζηηθφ, λνκηθφ) θαη λα κελ ηελ εθαξκφζνπλ. 

Βέβαηα θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο γξαπηήο εληνιήο απφ ην ΠΥΣΠΔ (θαη κφλν) ν ζπλάδειθνο κπνξεί λα 

θάλεη ζηάζε εξγαζίαο γηα ηελ νπνία θαιχπηεηαη απφ ηε ΓΟΔ θαη απφ ην Σχιινγν εθπαηδεπηηθψλ. 

 Οη ζηάζεηο εξγαζίαο ζε «ππνρξεσηηθή» ππεξσξία, αθνχ δελ εληάζζνληαη ζην ππνρξεσηηθφ 

δηδαθηηθφ σξάξην, δελ πεξηθφπηνληαη απφ ην κηζζφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. «…Εξςπακούεηαι δε όηι αν οι 
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ζηάζειρ επγαζίαρ γίνονηαι μέζα ζηο κανονικό διδακηικό ωπάπιο θα αθαιπεθούν ανηίζηοισερ αποδοσέρ από 

ηοι κανονικό αςηό ωπάπιο. Αν οι ζηάζειρ επγαζίαρ γίνονηαι καηά ηο σπόνο ηος ςπεπωπιακού διδακηικού 

ωπαπίος είναι πποθανέρ πωρ δε θα αθαιπεθούν αποδοσέρ ηος κανονικού ωπαπίος, πος αςηό έηζι κι αλλιώρ 

πποζθέπθηκε, απλώρ δε θα πληπωθούν οι αποδοσέρ πος θα έπαιπνε ο εκπαιδεςηικόρ από ηην ςπεπωπιακή 

επγαζία», Γ. Δπαγαζάκηρ, Ωπάπιο Διδαζκαλίαρ και Σηάζειρ Επγαζίαρ, Αθήνα 25-6-2004, ΔΟΕ απ. ππωη. 

1164, 28-6-04. 

 

2.  Τπνρξεσηηθέο ππεξσξίεο  

Ο κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ αλάζεζε ππεξσξηψλ (ζε εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ) είλαη ν 

Σχιινγνο Γηδαζθφλησλ. Σε άιιε πεξίπησζε κφλν κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΠΥΣΠΔ κπνξνχλ λα 

αλαηεζνχλ ππεξσξίεο εγγξάθσο θαη νξηδφκελεο ζπγθεθξηκέλα. 

Τν Γ.Σ. ηεο Γ.Ο.Δ. είλαη αληίζεην κε ηελ αλάζεζε ππνρξεσηηθψλ ππεξσξηψλ θαη θαιεί ηνπο 

Σπιιφγνπο Γηδαζθφλησλ λα κελ αλαζέηνπλ ππνρξεσηηθέο ππεξσξίεο ζε ζπλαδέιθνπο. Καινχκε, επίζεο, 

θαη ηνπο αηξεηνχο ησλ ΠΥΣΠΔ λα κε ζπλεγνξνχλ, ζε θακηά πεξίπησζε, ζε αλάζεζε ππνρξεσηηθψλ 

ππεξσξηψλ.  

Αλ παξ’ φια απηά ν Γ/ληήο Δθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ ΠΥΣΠΔ, αλαζέζεη 

ππνρξεσηηθέο ππεξσξίεο ην Γ.Σ. ηεο Γ.Ο.Δ. θεξύζζεη ζπλερείο ζηάζεηο εξγαζίαο γηα ηε 

ζπλδηθαιηζηηθή θάιπςε ησλ ζπλαδέιθσλ.  

 

3.  Οινήκεξν ρνιείν 

 Τν Γ. Σ. ηεο ΓΟΔ ζεσξεί απηνλφεην ηνλ ππνινγηζκφ ησλ σξψλ ζίηηζεο ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ 

ζην δηδαθηηθφ σξάξην φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ εξγάδνληαη ζηα νινήκεξα, φπσο ζπκβαίλεη, θαη ζηα 

πηινηηθά, θαζψο επίζεο θαη ην ρσξηζκφ ησλ ηκεκάησλ, κε βάζε ηηο ειηθηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη 

κε αλψηεξν φξην ηνπο 25 καζεηέο αλά ηκήκα. Οη ζπλάδειθνη λα κελ εθηεινχλ ρξέε ηξαπεδνθφκνπ θαη λα 

απαηηνχλ ηελ πξφζιεςε κφληκνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

Τν Γ.Σ. ηεο ΓΟΔ ζε πεξίπησζε απνπζίαο εθπαηδεπηηθνχ απφ ην Οινήκεξν Σρνιείν ζεσξεί 

απαξαίηεην λα θαιχπηεηαη άκεζα ε ζέζε απφ αλαπιεξσηή. Σε άιιε πεξίπησζε λα γίλεηαη αλακφξθσζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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4. Νόκνο 3848/2010 

H ΓΟΔ έρεη εθθξάζεη ηελ αληίζεζή ηεο θαη δεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ Ν.3848/2010. Καιεί ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ λα αξλεζνχλ: 

- Τε  ζπκκεηνρή ζε πξφγξακκα απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

- Να αλαιάβνπλ ππνρξεσηηθέο ππεξσξίεο. 

- Να ζπλαηλέζνπλ ζε αχμεζε ησλ καζεηψλ άλσ ησλ 25 αλά ηκήκα 

- Τηο ζπκπηχμεηο ηκεκάησλ, ηηο παξάλνκεο κεηαθηλήζεηο καζεηψλ ζε άιια ζρνιεία 

- Να κπαίλεη ζην δεκφζην ζρνιείν θαη λα παξεκβαίλεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νπνηνζδήπνηε θνξέαο, 

δεκφζηνο ή ηδησηηθφο πέξαλ ηνπ ΥΠ.Γ.Β.Μ.Θ. Κακία  επηρείξεζε ζηα δεκφζηα ζρνιεία.  

 

5.  Νεπηαγσγεία 

Σν ζέκα ησλ λεπηαγσγείσλ θαη ησλ λεπηαγσγώλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από 

ηε πίεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο λα ζεζπίζεη ¨πξσηλή δώλε¨, ζπληζηά σκή παξαβίαζε 

εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Οη ζπλαδέιθηζζεο λεπηαγσγνί ζα πξέπεη λα 

εθαξκόζνπλ ην πάγην σξνιόγην πξόγξακκα γηα ηα Νεπηαγσγεία θαη λα κελ απνδερζνύλ ηελ 

θαηαζηξαηήγεζε ησλ εξγαζηαθώλ ηνπο δηθαησκάησλ θαη ηελ αύμεζε ηνπ σξαξίνπ ηνπο. Με 

απόθαζή ηνπ ην Δ.. ηεο Δ.Ο.Ε. ηνπο θαιύπηεη θεξύζζνληαο ζπλερείο ζηάζεηο εξγαζίαο ζηελ 

πεξίπησζε επηβνιήο αύμεζεο ηνπ σξαξίνπ ηνπο από ηε δηνίθεζε (πξσηλή δώλε 07:00 – 08:00, 

επηκήθπλζε σξαξίνπ ζηα θιαζηθά θαη νινήκεξα ηκήκαηα). 

Δελ απνδερόκαζηε ηε κε εγγξαθή ησλ πξνλεπίσλ ζηα δεκόζηα λεπηαγσγεία θαη 

δηεθδηθνύκε καδί κε ηνπο γνλείο ηε δεκηνπξγία επηπιένλ ηκεκάησλ ώζηε λα ΜΗΝ ΦΤΓΕΘ 

ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΘΔΘ – λήπην θαη πξνλήπην – από ην δεκόζην λεπηαγσγείν. 

Σε πεξίπησζε απνπζίαο λεπηαγσγνχ, αλ δελ αλαπιεξσζεί, δελ ελνπνηνχληαη ηα ηκήκαηα αλ ν 

αξηζκφο ησλ λεπίσλ ππεξβαίλεη ηα 25. Δλεκεξψλεηαη άκεζα ν ηνπηθφο Σχιινγνο πξνθεηκέλνπ λα 

παξέκβεη.  

Γηα ην δήηεκα ησλ λεπηαγσγείσλ θαη ησλ εξγαζηαθψλ πξνβιεκάησλ ησλ λεπηαγσγψλ ην Γ. Σ. ηεο 

ΓΟΔ έρεη ηνπνζεηεζεί αλαιπηηθά κε ζρεηηθέο ηνπ απνθάζεηο ζην παξειζφλ. Απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη 

φκσο θαηαλνεηφ, είλαη φηη ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ λεπηαγσγψλ καο αθνξνχλ φινπο γηαηί 

νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζε απηά ζα κεηαβάιιεη γεληθφηεξα θαη πξνο ην ρεηξφηεξν ηηο εξγαζηαθέο 

θαηαθηήζεηο φισλ καο. 
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6.  Καηαλνκή ηάμεσλ 

Η θαηαλνκή ησλ ηάμεσλ γίλεηαη απφ ην Σχιινγν Γηδαζθφλησλ ηνπ θάζε ζρνιείνπ θαη φρη απφ ην 

Γηεπζπληή (Ν.1566/85). Κακία παξέκβαζε δελ κπνξεί γίλεη γη’ απηφ ή γηα ηελ ππνρξεσηηθή επηβνιή 

πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ απφ ηα ζηειέρε Γηνίθεζεο ή θαζνδήγεζεο ηεο εθπαίδεπζεο (Πξντζηακέλνπο 

– Σρνι. Σπκβνχινπο). Καινχκε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο Σπιιφγνπο Γηδαζθφλησλ λα επηκέλνπλ ζηηο 

απνθάζεηο ηνπο.  

 

7.  ύιινγνη δηδαζθόλησλ 

Γηα φια ηα εθπαηδεπηηθά θαη παηδαγσγηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζην ζρνιείν ν Σχιινγνο 

Γηδαζθφλησλ νθείιεη λα ζπλεδξηάδεη θαη λα ηνπνζεηείηαη δεκφζηα γηα απηά. Όινη νη ζπλάδειθνη 

ζπκκεηέρνπλ ηζόηηκα ζην ζύιινγν δηδαζθόλησλ κε νπνηαδήπνηε εξγαζηαθή ζρέζε (κόληκνη, 

αλαπιεξσηέο, σξνκίζζηνη, θιπ.).  

 

8.  Αξηζκόο καζεηώλ  

Ο αξηζκφο καζεηψλ κε βάζε ηελ «θαλνληζηηθή» Υ.Α. αξηζκ. Φ.3/898/97652/Γ1  γηα ηνλ αξηζκφ 

καζεηψλ αλά Τάμε ή Τκήκα Τάμεο ζην Γεκνηηθφ Σρνιείν θαη ηελ Υ.Α. αξηζκ. Φ.3/898/97657/Γ1 γηα ηνλ 

αξηζκφ λεπίσλ αλά Τκήκα ζηα Νεπηαγσγεία πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 1507 ηεχρνο β’ 13 Οθησβξίνπ 

2006, είλαη 25,  φρη 25 ζπλ 10%. Σν Δ.. ηεο ΔΟΕ θαιεί ηνπο ζπιιόγνπο δηδαζθόλησλ θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο λα αξλνύληαη ηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ άλσ ησλ 25 καζεηώλ θαη θαιύπηεη 

ζπλδηθαιηζηηθά ηελ άξλεζή ηνπο λα αλαιάβνπλ ηκήκα άλσ ησλ 25 καζεηώλ.)  

Σηαζεξή επηδίσμή καο είλαη ε  κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα 1:20 ζηα δεκνηηθά 

θαη 1:15 ζηα  λεπηαγσγεία.  

Δπίζεο επηζεκαίλνπκε φηη νη ζχιινγνη δηδαζθφλησλ πξέπεη λα αλαδεηθλχνπλ ηηο πξφζζεηεο 

καζεζηαθέο αλάγθεο φπνπ ππάξρνπλ θαη λα δηακνξθψζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ηκεκάησλ κε κηθξφηεξν απφ 

25 καζεηέο ζε πεξηπηψζεηο κε κεγάιν αξηζκφ αιινδαπψλ καζεηψλ, είηε καζεηψλ κε ζνβαξά θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα θαη κεγάιεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αμηνπνηψληαο ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο πνπ ην 

πξνβιέπνπλ θαη λα δηεθδηθνχλ επηπιένλ εθπαηδεπηηθνχο.   

 

9.  Μεηαθίλεζε ζπλαδέιθνπ 

Γελ εθαξκφδνπκε θακία κεηαθίλεζε ζπλαδέιθνπ ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα κε πξνθνξηθή εληνιή 

θαη ρσξίο γξαπηή απφθαζε ΠΥΣΠΔ ή ηνπ Γ/ληή εθπαίδεπζεο. Οη πξνθνξηθέο εληνιέο είλαη απζαίξεηεο 

θαη δε ζπληζηνχλ ππεξεζηαθή ππνρξέσζε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Δλεκεξψλνπκε ακέζσο ην ζχιινγφ καο, 

ζε αληίζηνηρν δήηεκα. 
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10.  Εθεκεξία σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη αλαπιεξσηώλ κεησκέλνπ σξαξίνπ 

Οη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί ακείβνληαη κε σξηαία απνδεκίσζε, κε βάζε ηηο ψξεο πνπ δηδάζθνπλ 

θαη κφλν γη' απηέο. Ωο εθ ηνχηνπ ε αλάζεζε εθεκεξίαο δελ πξνθχπηεη απφ πνπζελά θαη θαινχκε ηνπο 

ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ λα κελ αλαζέηνπλ εθεκεξία ζηνπο σξνκίζζηνπο ζπλαδέιθνπο. 

Υπελζπκίδνπκε φηη κε βάζε ηελ εγθχθιην Φ.361/162/73512/Γ1 23 Ινπλίνπ 2010 νη ψξεο θαη νη 

εκέξεο απεξγίαο ησλ σξνκίζζησλ ζπλαδέιθσλ ππνινγίδνληαη ζηελ πξνυπεξεζία. Καινχκε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο λα ηηο πεξηιακβάλνπλ ζηηο θαηαζηάζεηο πξνυπεξεζίαο. 

 
 

ε θάζε πεξίπησζε απζαίξεηεο ή παξάηππεο εληνιήο πξντζηακέλνπ, ζπκβνύινπ ή δηεπζπληή 

ΝΑ ΖΗΣΕΘΣΑΘ Η ΕΝΣΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩ  ΑΛΛΘΩ ΔΕΝ ΕΘΝΑΘ ΤΠΟΥΡΕΩΜΕΝΟ Ο 

ΤΝΑΔΕΛΦΟ ΝΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΕΘ 

 

Γηα όια ηα παξαπάλσ ην Δ.. ηεο ΔΟΕ παξέρεη ζηνπο ζπλαδέιθνπο πιήξε 

ζπλδηθαιηζηηθή θαη λνκηθή θάιπςε.  

 

 

 

 

 

 

 


