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Αριθµ. Πρωτ.: 1360 

 

Προς:  

1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), 

Χαλκοκονδύλη 13, 104 32 Αθήνα 

2. Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.), Βελβενδού 

51, 113 64 Αθήνα 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

32/2007 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά 

φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας» 

 

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 18/10-7-2007) 

Σήµερα, την 5/7/2007, ο κατά το Ν. 1876/90 Μεσολαβητής – ∆ιαιτητής Θεόδωρος 

Κουτρούκης, που αναδείχθηκα µε κλήρωση αναπληρωµατικός ∆ιαιτητής (31.5.2007) 

στην υπόθεση αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 και τον Κανονισµό Κα-

ταστάσεως Μεσολαβητών ∆ιαιτητών του Ο.ΜΕ.∆. προκειµένου να επιλύσω τη συλλο-

γική διαφορά εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών στα 

ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας, ανέλαβα κανονικά τα κα-

θήκοντα µου (20.6.2007) και κάλεσα τα ενδιαφερόµενα µέρη  να παραστούν µε τους 

νοµίµως εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους στη σχετική διαπραγµάτευση. Ειδικό-

τερα, ορίστηκαν δύο κοινές συναντήσεις των µερών (27.6.2007 και 3.7.2007 ), στην 

οποία προσήλθαν οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής και της εργατικής πλευράς, (ΟΕΦΕ 

και ΟΙΕΛΕ).  

Στις παραπάνω συναντήσεις οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων και των εργοδοτών α-

νέπτυξαν τις απόψεις τους επί της συλλογικής διαφοράς εργασίας και ζήτησαν να γί-

νουν αποδεκτές. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της ΟΙΕΛΕ ζήτησαν «να διατηρηθούν τα 

θετικά της πρότασης του µεσολαβητή (αυξήσεις µισθών, αµοιβή για ώρες ενηµέρω-

σης γονέων) αλλά και να διευρυνθούν µε τις αργίες για τα φροντιστήρια στις 3 Ια-

νουαρίου και τη Μεγάλη Τετάρτη. Επίσης, να αµείβεται η συµµετοχή των εκπαιδευτι-

κών στα επιµορφωτικά σεµινάρια ανάλογα µε το ωροµίσθιο». 
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Οι εκπρόσωποι της ΟΕΦΕ υποστήριξαν ότι «τα φροντιστήρια πλήττονται από την πα-

ραοικονοµία των ιδιαιτέρων µαθηµάτων µε συνέπεια την πτώση του κύκλου εργα-

σιών των φροντιστηρίων που λειτουργούν νόµιµα», ότι «το θεσµικό πλαίσιο των 

φροντιστηρίων δεν πρέπει να τροποποιηθεί» ενώ ως προς την άυξηση των µισθών 

πρότεινε ότι «»πρέπει να κινηθεί στο επίπεδο της ΕΓΣΣΕ».   

Στη συνάντηση τα παριστάµενα µέρη συµφώνησαν η νέα ρύθµιση να αρχίζει από 

9.3.2007 (Πρακτικό ∆ιαιτησίας 025/2007, 3.7.2007). 

Αφού έλαβα υπόψη µου 

1. Τα όσα διαµείφθηκαν στις κληθείσες συναντήσεις των µερών στις 27.6.2007 και 

3.7.2007.  

2. Τις εκτιµήσεις του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών που προβλέπει για 

το 2007 αποπληθωριστή ΑΕΠ 3,2% και ρυθµό αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,9% (Ε-

πικαιροποιηµένο Πρόγραµµα Σύγκλισης 2006-2009). 

3. Την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 2006-2007, η οποία προβλέπει 

ότι οι µισθοί και ηµεροµίσθια των εργαζοµένων θα αυξηθούν από 1.9.2006 κατά 

ποσοστό 2,9% και από 1.5.2007 κατά ποσοστό 5,1%, σε συνδυασµό µε την ει-

σοδηµατική πολιτική της κυβέρνησης για το έτος 2007. 

4. Τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας, που επιτάσσει τη στοιχειώδη 

προστασία του εισοδήµατος των εργαζοµένων αλλά δεν επιτρέπει την πλήρη και 

άµεση ικανοποίηση όλων των οικονοµικών και θεσµικών αιτηµάτων που έθεσε η 

εργατική πλευρά.  

5. την αναγκαιότητα του συνυπολογισµού της οικονοµικής κατάστασης των επι-

χειρήσεων, της συµπίεσης της αγοραστικής δύναµης των µισθωτών εξαιτίας της 

αύξησης του  ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή και της συµµετοχής του συντελεστή 

παραγωγής «εργασία» στην αύξηση της παραγωγικότητας και του ΑΕΠ κατά 

τον καθορισµό των ετήσιων αναπροσαρµογών των αµοιβών των εργαζοµένων. 

6. Τις πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα σχετικά 

µε την ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ (2007: +3,7%), το ρυθµό πληθωρισµού 

(2007: +3,3%), και το πραγµατικό κόστος εργασίας (2007: -0,6% ).  

7. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 434/45Μ/2.3.2007/ΟΜΕ∆ αίτηση της εργατικής πλευράς 

προς τον ΟΜΕ∆ για παροχή υπηρεσιών διαιτησίας και τα αιτήµατα που αναφέ-

ρονται στην υπ. αριθ. 12662/9-2-2007 καταγγελία της ΣΣΕ και πρόσκληση για 

διαπραγµατεύσεις της ΟΙΕΛΕ αλλά και το υπ. αριθ. 12898/26-3-2007 υπόµνηµα 

της ΟΙΕΛΕ προς τον µεσολαβητή της αντίστοιχης υπόθεσης στο στάδιο της µε-

σολάβησης Μ45/2007. 



 

\\Odysseas\public\O.ME.D\07_d_apo\D-Apo-2007\da-32-2007-kathigites-mesis-ekpaideusis.doc 3 

8. το υπ. αριθ. πρωτοκ. ΟΜΕ∆ 863/30-4-2007 υπόµνηµα της ΟΕΦΕ προς τον µε-

σολαβητή της αντίστοιχης υπόθεσης στο στάδιο της µεσολάβησης Μ45/2007. 

9. Την από 17.5.2007 πρόταση του µεσολαβητή στην υπόθεση Μ45/2007 για τους 

όρους αµοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέ-

σης Εκπαίδευσης όλης της χώρας, το εκεί διατυπωµένο σκεπτικό καθώς και κά-

θε έγγραφο που περιλαµβάνεται στο φάκελο της υπόθεσης Μ45/2007. 

10. Τις προηγούµενες αντίστοιχες συλλογικές ρυθµίσεις και ιδίως την αντίστοιχη 

διαιτητική απόφαση 13/2006. 

11. κάθε άλλο ισχυρισµό που εκφράστηκε από τα δύο µέρη κατά τη διάρκεια της 

διαπραγµάτευσης στο στάδιο της διαιτησίας καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα 

που κατατέθηκαν από τα µέρη. 

12. τη ρητή συµφωνία των παριστάµενων στις διαπραγµατεύσεις µερών, ώστε η 

νέα ρύθµιση να ισχύσει από 9.3.2007.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

Στους όρους της παρούσας υπάγονται οι καθηγητές όλων των ειδικοτήτων που εργά-

ζονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης που λει-

τουργούν σε όλη τη χώρα. 

Καθηγητής Φροντιστηρίου, κατά την έννοια της παρούσας, θεωρείται εκείνος που 

είναι εφοδιασµένος νόµιµα µε άδεια διδασκαλίας σε φροντιστήριο. 

Άρθρο 2 

Αποδοχές 

Ο βασικός µηνιαίος µισθός των εργαζοµένων, που υπάγονται στην παρούσα και απα-

σχολούνται 21 διδακτικές ώρες την εβδοµάδα, ορίζεται από 01.05.2007 σε 817,53 

ευρώ και από 01.09.2007 σε 860,85 ευρώ. 

Για διευκόλυνση υπολογισµού των αποδοχών, των µε ωροµίσθιο αµειβόµενων καθη-

γητών, αυτό ορίζεται ως κλάσµα του µηνιαίου µισθού δια του αριθµού 88, ήτοι από 

01.05.2007 σε 9,29 ευρώ και από 01.09.2007 σε 9,78 ευρώ. 

Σε περίπτωση απασχόλησης των πιο πάνω εργαζοµένων για περισσότερες ή λιγότερες 

από 21 ώρες την εβδοµάδα οι αποδοχές υπολογίζονται σε αντιστοιχία µε την ανά ώρα 

αµοιβή των ωρών διδασκαλίας. 
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Άρθρο 3 

Επιδόµατα 

Στους προηγούµενους εργαζοµένους χορηγούνται τα παρακάτω επιδόµατα που υπο-

λογίζονται στο βασικό µηνιαίο µισθό και το ωροµίσθιο. 

1. Επίδοµα πολυετίας, σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας 

καθηγητού σε οποιοδήποτε εργοδότη και µέχρι πέντε (5) τριετίες. 

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε την υποβολή σχετικών βεβαιώσεων του προη-

γούµενου ή των προηγούµενων εργοδοτών, ιδιοκτητών φροντιστηρίων, ή µε 

προσκόµιση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου ΙΚΑ, εάν από αυτό αποδεικνύεται η α-

πασχόληση του εργαζόµενου ως καθηγητή. 

Για τον υπολογισµό της πολυετίας ως έτος εργασίας θεωρείται το ακαδηµαϊκό έ-

τος, δηλαδή απασχόληση τουλάχιστον 9 µηνών. 

2. Επίδοµα γάµου, σε ποσοστό 10%. ∆ικαιούχοι του επιδόµατος γάµου είναι οι έγ-

γαµοι µισθωτοί καθώς και οι άγαµοι γονείς, ως και οι ευρισκόµενοι σε κατά-

σταση χηρείας και οι διαζευγµένοι (άρθρ. 20 ν. 1849/89). 

3. Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών: στους κατόχους MASTER ή ∆ιδακτορικού ∆ι-

πλώµατος καταβάλλεται επίδοµα 8% και 12% αντίστοιχα. 

Άρθρο 4 

Επιδόµατα Χριστουγέννων - Πάσχα - Θερινής άδειας 

Στους καθηγητές που υπάγονται στην παρούσα, ανεξάρτητα εάν συνδέονται µε ερ-

γασιακή σχέση αορίστου ή ορισµένου χρόνου, καταβάλλονται επιδόµατα εορτών Χρι-

στουγέννων και Πάσχα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 19040/1981, όπως ισχύ-

ει και χορηγείται άδεια ή αποζηµίωση άδειας, σύµφωνα µε τις περί αυτών διατάξεις 

της εργατικής νοµοθεσίας όπως ισχύουν κάθε φορά. 

Άρθρο 5 

Απασχόληση κατά Κυριακές και Αργίες 

Σε περίπτωση απασχόλησης των καθηγητών κατά τις Κυριακές και τις αργίες, οι αντί-

στοιχες αποδοχές καταβάλλονται προσαυξηµένες κατά 75%.  

Άρθρο 6 

Καταβολή αποδοχών 

Οι αποδοχές καταβάλλονται δεδουλευµένες µέχρι την 5η του επόµενου µηνός και η 

καταβολή τους αποδεικνύεται µε τη χορήγηση σχετικής εξοφλητικής απόδειξης κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3227/2004.  
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Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις και δικαιώµατα 

1. Για την καταβολή των αποδοχών ο καθηγητής εκτός των ωρών διδασκαλίας, έχει 

τα ακόλουθα καθήκοντα: 

• Να βρίσκεται στο φροντιστήριο τις ώρες που καθορίζει το πρόγραµµά του, 

πέντε (5) τουλάχιστον πρώτα λεπτά πριν την έναρξη του µαθήµατος και να 

εισέρχεται στην αίθουσα διδασκαλίας αµέσως µετά το κτύπηµα του κουδου-

νιού. 

• Να δίνει πληροφορίες στους γονείς για την πρόοδο των µαθητών του, σε χρό-

νο που καθορίζεται από τη διεύθυνση του φροντιστηρίου, ύστερα από σχετι-

κή συνεννόηση µαζί του και πάντως εκτός των ωρών διδασκαλίας του καθη-

γητή, αλλά σε χρόνο που συνάπτεται µε αυτές. Για το χρόνο πληροφόρησης 

των γονέων που δεν συνάπτεται µε τις διδακτικές ώρες, ο καθηγητής δικαιού-

ται πρόσθετη αµοιβή σύµφωνα µε το προβλεπόµενο από την παρούσα ρύθµι-

ση ωροµίσθιο.  

• Να επιτηρεί τους µαθητές κατά το χρόνο των διαγωνισµάτων του φροντιστη-

ρίου, στα πλαίσια του συµφωνηµένου ωραρίου. Εάν η επιτήρηση γίνεται ε-

κτός του συµφωνηµένου ωραρίου θα καταβάλλεται το ανάλογο ωροµίσθιο. 

2. ∆εν επιτρέπεται στους καθηγητές, χωρίς την έγγραφη συµφωνία του εργοδότη, να 

κάνουν ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές του φροντιστηρίου, στο οποίο εργάζονται. 

Επίσης, δεν επιτρέπεται σ’ αυτούς να προβαίνουν σε πράξεις ανταγωνιστικές της 

δραστηριότητας του φροντιστηρίου. 

3. Απαγορεύεται στους εργοδότες να προβαίνουν σε πράξεις και ενέργειες που δυ-

σχεραίνουν τη συνδικαλιστική δραστηριότητα των µελών του Συλλόγου Καθηγητών. 

4. Οι σηµειώσεις των καθηγητών αναπαράγονται µε δαπάνη του εργοδότη και διανέ-

µονται δωρεάν στους µαθητές. Αυτές, εφόσον είναι πρωτότυπες, φέρουν στο εξώ-

φυλλο, εκτός από την επωνυµία του φροντιστηρίου, και το όνοµα του καθηγητή ή 

των επιµελητών της έκδοσης.  

5. Παράβαση των όρων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρ-

θρου, από οποιοδήποτε µέρος, θεωρείται µονοµερής καταγγελία της σύµβασης µε 

υπαιτιότητά του και επιφέρει τις από το νόµο συνέπειες.  

Άρθρο 8 

Αριθµός διδακτικών ωρών 

1. Ελάχιστος εβδοµαδιαίος αριθµός διδακτικών ωρών είναι ο µέσος όρος των εβδο-

µαδιαίων διδακτικών ωρών που πραγµατοποίησε ο καθηγητής µέχρι την 15η Νο-
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εµβρίου, εφόσον απασχολείται από τις αρχές Σεπτεµβρίου κάθε έτους, ή µέχρι 

την τελευταία ηµέρα του δεύτερου µήνα, από την ηµέρα της πρόσληψης, εάν 

προσλήφθηκε µετά την 1η Οκτωβρίου. 

2. Μείωση του αριθµού των ωρών διδασκαλίας και µέχρι ποσοστού 20%, στρογγυ-

λοποιηµένου αναλόγως του µεγέθους του κλάσµατος, προς τα άνω ή κάτω, είναι 

δυνατή, µονοµερώς, από τον εργοδότη, εάν υπάρξει µείωση των συνολικών ω-

ρών του φροντιστηρίου, στα µαθήµατα της ειδικότητας κάθε καθηγητή. 

3. Σε κάθε νέο διδακτικό έτος, στο ίδιο φροντιστήριο, ο µικρότερος αριθµός διδακτι-

κών ωρών, σε κάθε καθηγητή, είναι αυτός που υπήρχε στα µέσα του µήνα που 

έπεται αυτού της πρόσληψης.  

Μείωση των ωρών αυτών µπορεί να γίνει µε κοινή συµφωνία των µερών, είτε µο-

νοµερώς από τον εργοδότη, µέχρι 20% σε σχέση µε τις µέσες ώρες απασχόλησης 

του καθηγητή, κατά την προηγούµενη σχολική περίοδο, και αν υπάρχει απόλυτα 

αποδεδειγµένη µείωση του συνολικού αριθµού των ωρών του µαθήµατος της ει-

δικότητας του καθηγητή, η µείωση µπορεί να υπερβαίνει το παραπάνω ποσοστό 

όχι όµως πέρα του 50%. 

5. Αύξηση των ωρών διδασκαλίας, σε κάθε περίπτωση, γίνεται ύστερα από συµφω-

νία των µερών.  

Άρθρο 9 

Πρόγραµµα διδασκαλίας – ∆ιακοπές διδασκαλίας 

1. Το πρόγραµµα διδασκαλίας κάθε καθηγητή συντάσσεται ύστερα από κοινή συµ-

φωνία. Σε περίοδο εξετάσεων ή άλλων σοβαρών αιτίων, µπορεί να γίνεται νέο 

πρόγραµµα, πάλι µε κοινή συµφωνία. 

2. Η διδακτική ώρα ορίζεται σε 45 λεπτά. Μεταξύ δύο διδακτικών ωρών διενεργείται 

διάλειµµα 10 λεπτών. 

3. Προγραµµατισµένες ώρες διδασκαλίας, που δεν πραγµατοποιούνται για λόγους 

που αφορούν το φροντιστήριο, ενώ ο καθηγητής βρίσκεται στη θέση του, αµεί-

βονται ως χρόνος πραγµατικής εργασίας και δεν υπάρχει υποχρέωση του καθηγη-

τή για αναπλήρωσή τους. Εάν όµως ο καθηγητής έχει προειδοποιηθεί έγκαιρα, 

τουλάχιστον από την προηγούµενη ηµέρα, οι ώρες αυτές αναπληρώνονται εντός 

της αυτής ή το πολύ εντός της επόµενης εβδοµάδας και εφόσον αυτό δεν κατα-

στεί εφικτό αµείβονται κατά το ήµισυ.  

4. Κατά το χρονικό διάστηµα από 24/12 µέχρι και την 2/1 του επόµενου έτους οι 

καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες δικαιούµενοι των αποδοχών τους που 

προκύπτουν βάσει του προγράµµατος των αντίστοιχων ηµερών. Από 3/1 µέχρι 
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και 5/1 οι καθηγητές υποχρεούνται να προσφέρουν κανονικά την προγραµµατι-

σµένη εργασία τους, εκτός αν υπάρχει ειδική συµφωνία µεταξύ των µερών. Αν οι 

ώρες εργασίας από 3/1 έως 5/1 είναι περισσότερες από τις ώρες του κανονικού 

προγράµµατος, για τις επί πλέον αυτές ώρες καταβάλλεται ανάλογη πρόσθετη 

αµοιβή. 

5. Κατά το χρονικό διάστηµα από την Μ. Πέµπτη µέχρι και την Τρίτη του Πάσχα κά-

θε έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν υπηρεσίες δικαιούµενοι των αποδοχών 

τους που προκύπτουν βάσει του προγράµµατος των αντιστοίχων ηµερών. Μετά 

την Τρίτη του Πάσχα το πρόγραµµα συνεχίζεται κανονικά, εκτός αν υπάρχει ειδι-

κή συµφωνία των µερών. 

6. Κατά τις ηµέρες αργίας που ορίζονται στο β.δ. 748/66 και κατά την Καθαρή ∆ευ-

τέρα και την εορτή του Αγίου Πνεύµατος, την 17η Νοεµβρίου, την 30η Ιανουαρίου 

και την 1η Μαΐου, κάθε έτους, οι καθηγητές δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

δικαιούµενοι των αντίστοιχων αποδοχών τους, βάσει του προγράµµατος. 

Άρθρο 10 

Λύση εργασιακών συµβάσεων 

1. Η σύµβαση εργασίας των καθηγητών λύεται, αν µεν είναι ορισµένου χρόνου, χω-

ρίς άλλη διατύπωση, αν δε είναι αόριστου χρόνου µε την τήρηση των διατάξεων 

του Ν. 3198/55, περί καταγγελίας των αορίστου χρόνου συµβάσεων εργασίας. 

2. Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου προ του χρόνου 

που έχει συµφωνηθεί, µε ευθύνη οποιουδήποτε των µερών, έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις των άρθρων 672 επ. ΑΚ. 

3. Οι εργοδότες είναι υποχρεωµένοι να προειδοποιούν τους καθηγητές, µε τους ο-

ποίους είχαν συνάψει σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου το προηγούµενο δι-

δακτικό έτος, για την µη ανανέωση των συµβάσεών τους, µέχρι και την 10η Ιου-

λίου κάθε έτους. Αν η σύµβαση αυτή δεν ανανεωθεί, µε ευθύνη του εργοδότη, ο 

καθηγητής δικαιούται αποζηµίωση ίση µε τις αποδοχές ενός µέσου µηνιαίου µι-

σθού, του προηγούµενου διδακτικού έτους. Την αποζηµίωση αυτή δικαιούνται 

καθηγητές που είχαν εργασθεί στο φροντιστήριο από το οποίο απολύονται, κατά 

τη διάρκεια του προηγούµενου διδακτικού έτους, τουλάχιστον για δύο µήνες. 

4. Με γνώµονα την προστασία της µητρότητας, εάν λήξει η σύµβαση εργασίας κα-

θηγήτριας λόγω περάτωσης του διδακτικού έτους καθόν χρόνο αυτή είναι έγκυος, 

δικαιούται να ζητήσει την επαναπρόσληψή της κατά το επόµενο διδακτικό έτος 

τουλάχιστον για τα 3/5 του µέσου όρου του ωραρίου που δίδαξε αυτή κατά το 

προηγούµενο διδακτικό έτος. Το δικαίωµα αυτό δεν υφίσταται εάν το σχετικό µά-

θηµα πάψει να διδάσκεται από το φροντιστήριο κατά το επόµενο διδακτικό έτος. 
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5. Η απασχόληση καθηγητών µε σύµβαση ορισµένου χρόνου αποδεικνύεται από 

σχετική έγγραφη συµφωνία των µερών. Στην αντίθετη περίπτωση η σύµβαση 

εργασίας είναι αόριστου χρόνου. 

Άρθρο 11 

Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης 

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι 

εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. 

ή ∆.Α., κανονισµούς εργασίας, έθιµα κ.λ.π., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύ-

ουν. 

Άρθρο 12 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 9.03.2007, εκτός από τις επιµέρους διατάξεις της, 

όπου ρητώς ορίζεται διαφορετικά.  

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 4 Ιουλίου 2007 

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 
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