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Τι προβλέπει ο νέος νόµος… 
 

Ψηφίστηκε - την Τρίτη 25/10 - στο σύνολό του το πολυνοµοσχέδιο του 
Υπουργείου Οικονοµικών που φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή όλων µας. Εκκρεµεί η 
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, ώστε να αποτελέσει νόµο του 
Κράτους. Στο παρόν ενηµερωτικό σηµείωµα θα βρείτε απαντήσεις στα παρακάτω 
ερωτήµατα: 

� Τι ισχύει για τις κενές οργανικές θέσεις στην Π.Ε.; 
� Τι ισχύει για την µονιµοποίηση των δόκιµων δηµοσίων υπαλλήλων; 
� Τι σηµαίνει Υπάλληλος του Κράτους; 
� Ποιες αλλαγές έγιναν στην ποσόστωση από βαθµό σε βαθµό; 
� Τι αλλαγές έγιναν στο επίδοµα θέσης ευθύνης; 
� Τι άλλαξε στο επίδοµα Αποµακρυσµένων και Παραµεθόριων Περιοχών; 
� Πώς γίνεται η κατάταξη του υπηρετούντος εκπαιδευτικού προσωπικού; 
� Αναγνωρίζεται για βαθµολογική κατάταξη η υπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία; 
� Εξαιρούνται ή όχι οι εκπαιδευτικοί από την προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα;  

 

Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων 

 

Καταργούνται µε την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου οι κενές οργανικές 
θέσεις πολιτικών δηµοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου 
βαθµού και των λοιπών Ν.Π.∆.∆. (άρθρο 33, παρ. 1α).  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Από την παραπάνω διάταξη προκύπτει η κατάργηση των 
υφιστάµενων - κατά τη δηµοσίευση του ψηφισθέντος νοµοσχεδίου - κενών 
οργανικών θέσεων της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αφού 
εξαιρούνται µόνο οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης (άρθρο 33, παρ. 1αε). Αυτό πρακτικά σηµαίνει λιγότερες µεταθέσεις και 
- φυσικά - λιγότεροι διορισµοί τα επόµενα χρόνια! 

 
 

∆οκιµαστική υπηρεσία - Μονιµοποίηση 
 

Καταργείται η αυτοδίκαιη µονιµοποίηση των δόκιµων δηµοσίων υπαλλήλων 
και εφεξής θα γίνεται µόνο µε κρίση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου µετά από αξιολόγηση 
της απόδοσης του υπαλλήλου σε σχέση µε την επίτευξη των στόχων, καθώς και της 
συµπεριφοράς και των προσωπικών του ικανοτήτων. Ειδικότερα: 
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Εισαγωγικός βαθµός είναι ο βαθµός ΣΤ’ και µετά το πέρας της δοκιµαστικής 
δετούς περιόδου, ο υπάλληλος µονιµοποιείται εφόσον: 
 

� στην έκθεση αξιολόγησής του εξασφαλίζει, µε βάση τη βαθµολόγηση της 
απόδοσής του και της υλοποίησης της στοχοθεσίας, καθώς και τη βαθµολόγηση των 
λοιπών κριτηρίων αξιολόγησης βαθµολογία µεγαλύτερη της βάσης και 

� κριθεί από το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο επιτυχής η δοκιµαστική του 
υπηρεσία. 

Εφόσον ο δόκιµος υπάλληλος µονιµοποιηθεί, προάγεται στο βαθµό Ε. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

� Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος συναφούς µε τα αντικείµενα, στα οποία 
είναι δυνατόν, κατά της οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν, 
κατατάσσονται, ως δόκιµοι στο Βαθµό ∆’. 

� Οι κάτοχοι αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ετήσιας 
τουλάχιστον διάρκειας, συναφούς µε τα αντικείµενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά της 
οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιµοι 
στο Βαθµό Ε’. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που το υπηρεσιακό συµβούλιο κρίνει τον υπάλληλο µη 
ικανό να µονιµοποιηθεί, ο υπάλληλος απολύεται. Το υπηρεσιακό συµβούλιο µπορεί, 
κατά περίπτωση, να αποφασίσει, άπαξ, την παράταση της δοκιµαστικής υπηρεσίας του 
υπαλλήλου από έξι (6) µέχρι δώδεκα (12) µήνες, εφόσον, µε βάση την έκθεση 
αξιολόγησης και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του, δεν προκύπτει σαφώς η 
καταλληλότητα του κρινόµενου προκειµένου να µονιµοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, 
µετά τη λήξη της παράτασης της δοκιµαστικής υπηρεσίας, ο υπάλληλος 
επαναξιολογείται. Το υπηρεσιακό συµβούλιο, κατά την επανάκριση, καλεί σε 
συνέντευξη τον υπάλληλο. Για την περίοδο αυτή ο υπάλληλος δεν εξελίσσεται 
µισθολογικά. 

 
 

Μετακίνηση υπαλλήλων – Κρατικός υπάλληλος 
 

Με το άρθρο 5 του ψηφισθέντος νοµοσχεδίου εισάγεται για πρώτη φορά η 
έννοια του υπαλλήλου του Κράτους µε συνέπεια οι υπάλληλοι να µην ανήκουν 
πλέον στα οικεία Υπουργεία. Συγκεκριµένα προβλέπεται:  
 

Οι υπάλληλοι, µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της κεντρικής ή αποκεντρωµένης διοίκησης, 
διοικούνται, όσον αφορά τα θέµατα κινητικότητας µεταξύ υπηρεσιών διαφορετικών 
υπουργείων ή αποκεντρωµένων διοικήσεων, από τον Υπουργό ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τον οικείο, κατά 
περίπτωση, Υπουργό. 

Οι υπάλληλοι αυτοί µπορούν να µετακινούνται στις υπηρεσίες των υπουργείων 
και των αποκεντρωµένων διοικήσεων, µε κοινή απόφαση του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και των οικείων 
κατά περίπτωση Υπουργών των υπηρεσιών προέλευσης και υποδοχής των 
υπαλλήλων, για συγκεκριµένο χρόνο που ορίζεται µε την απόφαση αυτή, 
λαµβανοµένων υπόψη των υφιστάµενων υπηρεσιακών αναγκών και της κατηγορίας, 
κλάδου και ειδικότητας των υπαλλήλων που µετακινούνται. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Από την παραπάνω διάταξη περί µετακίνησης υπαλλήλων µε Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις διαφαίνεται η αυθαίρετη – επί της ουσίας – µεταβολή της 
υπηρεσιακής κατάστασης των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, αφού δεν προβλέπεται 
γνωµοδότηση Υπηρεσιακού Συµβουλίου όπως συµβαίνει, για παράδειγµα, στις 
µεταθέσεις.  Πρόκειται ασφαλώς για ένα ακόµη πλήγµα στα δικαιώµατα των ∆.Υ., µε 
απρόβλεπτες για την ώρα συνέπειες. 

 
Βαθµολογική εξέλιξη 

 
Για την προαγωγή από βαθµό σε βαθµό, που διενεργείται από το οικείο 

Υπηρεσιακό Συµβούλιο µία φορά το χρόνο, λαµβάνεται υπόψη: 
 

α) η αξιολόγηση του υπαλλήλου στο πλαίσιο του συστήµατος αξιολόγησης και 
συγκεκριµένα: 
αα) η απόδοσή του που µετράται µε βάση το βαθµό επιτυχούς ή µη υλοποίησης της 
στοχοθεσίας και 
ββ) οι διοικητικές ικανότητές του και η συµπεριφορά στην υπηρεσία, 
β) το ανώτατο ποσοστό, επί τοις εκατό, προαγωγής στον επόµενο βαθµό (σ.σ. βλέπε 
αµέσως παρακάτω), των κρινόµενων υπαλλήλων,  
γ) ο προβλεπόµενος ελάχιστος χρόνος παραµονής στο βαθµό (βλέπε παρακάτω). 

 
Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο το Μάιο κάθε έτους καταρτίζει πίνακα προακτέων κατά 

βαθµό, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και πίνακες µη προακτέων. Για την εγγραφή στους 
πίνακες αυτούς κρίνονται οι υπάλληλοι που πληρούν ως τις 31 Μαΐου του επόµενου 
έτους τις απαιτούµενες προϋποθέσεις. Η εγγραφή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µε βάση 
το µέσο όρο της τελικής βαθµολογίας των εκθέσεων αξιολόγησης του υπαλλήλου που 
συντάχθηκαν στο βαθµό που κατέχει ο υπάλληλος. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την 1η 
Ιουνίου του έτους κατάρτισής τους, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία οριστικοποίησής 
τους. 

Η προαγωγή των υπαλλήλων που περιλαµβάνονται στους πίνακες προακτέων 
γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω ποσοστά: 

 
� Από τον Εισαγωγικό Βαθµό ΣΤ στο Βαθµό Ε: µέχρι και 100% των 

κρινόµενων υπαλλήλων. 
� Από το Βαθµό Ε στο Βαθµό ∆: µέχρι και 90% των κρινόµενων υπαλλήλων. 
� Από το Βαθµό ∆ στο Βαθµό Γ: µέχρι και 80% των κρινόµενων υπαλλήλων. 
� Από το Βαθµό Γ στο Βαθµό Β: µέχρι και 70% των κρινόµενων υπαλλήλων. 
� Από το Βαθµό Β στο Βαθµό Α: µέχρι και 30% των κρινόµενων υπαλλήλων. 

 
Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, 

εφόσον το κλάσµα είναι ίσο τουλάχιστον µε µισό της µονάδας. Η προαγωγή θωρείται ότι 
συντελείται από την ηµέρα που συµπληρώνει ο υπάλληλος τις απαιτούµενες 
προϋποθέσεις για να προαχθεί στον επόµενο βαθµό, ποτέ όµως πριν την έναρξη ισχύος 
του οικείου πίνακα προακτέων. Οι υπάλληλοι που συµπεριλαµβάνονται στους πίνακες 
προακτέων, αλλά δεν προάγονται µετά την κρίση του υπηρεσιακού συµβουλίου, 
κρίνονται εκ νέου για προαγωγή το επόµενο έτος. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Με κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται µετά από εκτίµηση 
τόσο των υπηρεσιακών αναγκών όσο και των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων 
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τουλάχιστον ανά διετία, τα προαναφερόµενα ποσοστά µπορούν να καθορίζονται 
χαµηλότερα. Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος τύχει αρνητικής κρίσης για προαγωγή, 
κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, χάνει το δικαίωµα 
συµµετοχής στην κρίση για προαγωγή για τα επόµενα δύο (2) έτη. Επίσης χάνει το 
δικαίωµα προαγωγής και στην περίπτωση που δεν εξελίσσεται µισθολογικά. 

 
Επίδοµα Αποµακρυσµένων  - Παραµεθόριων Περιοχών 

 
Στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αποµακρυσµένες παραµεθόριες και 

προβληµατικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά µε κοινή απόφαση 
των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 
Οικονοµικών, χορηγείται επίδοµα Αποµακρυσµένων – Παραµεθόριων περιοχών, 
οριζόµενο σε εκατό (100) ευρώ µηνιαίως (άρθρο 15, παρ. 2). 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, το επίδοµα 
Αποµακρυσµένων – Παραµεθόριων περιοχών χορηγείται στους υπαλλήλους που 
υπηρετούν στις αποµακρυσµένες – παραµεθόριες περιοχές, καθώς και στις 
προβληµατικές περιοχές κατηγορίας Α΄, όπως αυτές ίσχυαν µέχρι τώρα (άρθρο 30, 
παρ. 2). 

 
 

Επίδοµα θέσης ευθύνης 
 

Κατά τη συζήτηση στην αρµόδια Επιτροπή της Βουλής τροποποιήθηκε το 
ύψος του επιδόµατος που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο και διαµορφώθηκε κατά την 
ψήφιση του νοµοσχεδίου ως εξής (άρθρο 18): 
 

� Περιφερειακοί ∆ιευθυντές εννιακόσια (900) ευρώ, 
� Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 

πεντακόσια πενήντα ευρώ (550€), 
� Προϊστάµενοι Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των 

Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης, τετρακόσια πενήντα ευρώ (450€), 
� Σχολικοί Σύµβουλοι προσχολικής αγωγής, δηµοτικής εκπαίδευσης, ειδικής 

αγωγής και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης τετρακόσια ευρώ (400€), 
� ∆ιευθυντές Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελµατικών Λυκείων, ΚΕ.∆.∆.Υ και 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., και Προϊστάµενοι Γραφείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης τριακόσια Ευρώ (300 Ευρώ) και εφόσον τα σχολεία διαθέτουν έξι 
τουλάχιστον τµήµατα τριακόσια πενήντα ευρώ (350€), 

� ∆ιευθυντές Γυµνασίων, Επαγγελµατικών Σχολών, Σχολείων ∆εύτερης 
Ευκαιρίας, ∆ηµοσίων ΙΕΚ, Τετραθέσιων και άνω ∆ηµοτικών Σχολείων και 
Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα ευρώ (€250). Εφόσον τα 
σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) τµήµατα τριακόσια ευρώ (€300), 

� Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, 
Υπεύθυνοι Τοµέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, και Προϊστάµενοι 
Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Υπεύθυνοι Κέντρων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, εκατόν πενήντα ευρώ (€150). 

� Προϊστάµενοι Μονοθέσιων, ∆ιθέσιων και Τριθέσιων ∆ηµοτικών 
Σχολείων και Νηπιαγωγείων εκατό ευρώ (€100).» 
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Κατάταξη και προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής του υπηρετούντος 
προσωπικού 

 
 

Οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος 
του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθµούς της κατηγορίας που 
υπηρετούν, µε βάση τον συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 98 του Υ.Κ., και το 
χρόνο προϋπηρεσίας στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα που έχει αναγνωριστεί 
για τη βαθµολογική ή τη µισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του υπαλλήλου, ως 
εξής (άρθρο 28, παρ. 1): 
 

� µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι τρία (3) έτη, στο 
Βαθµό ΣΤ΄, 

� µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι εννέα (9) έτη, στο 
Βαθµό Ε΄, 

� µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι δεκαπέντε (15), 
στο Βαθµό ∆΄, 

� µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µέχρι είκοσι ένα (21) έτη 
για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι τρία (23) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθµό 
Γ΄, 

� µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι 
ένα (21) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι τρία (23) έτη για την ΤΕ 
κατηγορία, στο Βαθµό Β΄. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την κατάταξη των υπαλλήλων, που κατέχουν διδακτορικό δίπλωµα 
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του παρόντος νόµου, 
καθώς και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
αφαιρούνται από τον απαιτούµενο χρόνο για την τελική κατάταξη, έξι (6) έτη. Για 
τους κατόχους αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατά τα ειδικότερα 
οριζόµενα στο εδάφιο δεύτερο της παραγράφου 4 του άρθρου 6, αφαιρούνται δύο 
(2) έτη. 
 
 
Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή από βαθµό σε βαθµό, 
είναι (άρθρο 7, παρ. 7): 
 
Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ: 
 

� Από το Βαθµό ΣΤ στο Βαθµό Ε, δύο (2) έτη 
� Από το Βαθµό Ε στο Βαθµό ∆, τέσσερα (4) έτη 
� Από το Βαθµό ∆ στο Βαθµό Γ, τέσσερα (4) έτη 
� Από το Βαθµό Γ στο Βαθµό Β, τέσσερα (4) έτη 
� Από το Βαθµό Β στο Βαθµό Α (καταληκτικός βαθµός): 
� αα) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ, έξι (6) έτη και 
� ββ) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ, οκτώ (8) έτη. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  

1.  Από τη γραµµατική διατύπωση των παραπάνω άρθρων προκύπτει ότι απαιτείται 
και για τους υπηρετούντες υπαλλήλους - µετά την αυτοδίκαιη κατάταξή τους σε ένα 
βαθµό - ο ελάχιστος χρόνος παραµονής στο βαθµό, ως προϋπόθεση της 
βαθµολογικής τους εξέλιξης. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι διευρύνεται, κατά τον 
προβλεπόµενο ελάχιστο χρόνο παραµονής σε κάθε βαθµό, η διαφορά χρόνου 
πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας µεταξύ υπαλλήλων, οι οποίοι, προ της προτεινόµενης, 
αυτοδίκαιης, κατάταξης, απείχαν, ο αρχαιότερος από τον νεότερο, µόλις ένα έτος. Για 
παράδειγµα, υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας µε συνολικό χρόνο πραγµατικής δηµόσιας 
υπηρεσίας 21 έτη κατατάσσεται αυτοδικαίως στον Βαθµό Γ΄, ενώ υπάλληλος µε 
συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας 22 έτη κατατάσσεται στον Βαθµό Β΄, στον οποίο ο 
πρώτος υπάλληλος θα έχει πρόσβαση µόνο µετά από 4 έτη. Η αρχική διαφορά ενός 
έτους γίνεται τεσσάρων ετών!  
2.  Με την τροποποίηση που επήλθε κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου στην 
Ολοµέλεια, αναγνωρίζεται και η προϋπηρεσία του υπαλλήλου στον ιδιωτικό 
τοµέα, εφόσον του έχει αναγνωριστεί για βαθµολογική ή µισθολογική εξέλιξη. 

 
 

Προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα 
 

Πολιτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου 
βαθµού και των λοιπών Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου απολύονται 
αυτοδικαίως από την υπηρεσία τους µε τη συµπλήρωση κατ΄ ελάχιστον 
τριακονταπενταετούς πραγµατικής και συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας και τουλάχιστον 
του πεντηκοστού πέµπτου (55ου) έτους της ηλικίας τους, εφόσον η συµπλήρωση της 
ως άνω υπηρεσίας και του ως άνω ορίου ηλικίας χωρήσουν µέχρι την 31.12.2013 
(άρθρο 33, παρ. 1γ). 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  
� Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης εξαιρούνται από την 

παραπάνω διάταξη (άρθρο 33, παρ. 7α). 
� Εκπαιδευτικοί που έκαναν χρήση της διάταξης του Ν. 3863/10 (άρθρο 10, 

παρ. 19) και παρέµειναν στην υπηρεσία εξαιρούνται της διάταξης που 
προβλέπει την αυτοδίκαιη απόλυση (άρθρο 33, παρ. 7α). 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εργασιακή εφεδρεία αφορά τους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου (άρθρο 34). 
 
 

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011 
 

 
Ενηµερωθείτε ΕΓΚΑΙΡΑ και ΕΓΚΥΡΑ 

 
από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gdimitrakopoulos.gr 

 
 

∆ΕΝ ΞΕΧΝΩ:   Συνδικαλιστής σηµαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελµα! 


