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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
Ε∆ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434  �210 88 14 922  � 210 88 15 393   info@omed.gr 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21,  Θεσσαλονίκη  54626 � 2310 517 128 � 2310 517 119 

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011 

Αρ. Πρωτ.: 169 

Προς: 

1. Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΠΟΕΜ), Σκυλίτση 

6, 185 31 Πειραιάς 

2. Πανελλήνια Οµοσπονδία Βιοτεχνών, Αργυροχρυσοχόων, Κοσµηµατο-

πωλών, Ωρολογοποιών (ΠΟΒΑΚΩ), Λέκκα 20, Αθήνα 

3. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών και Εµπόρων 

Ελλάδας, Αριστοτέλους 46, Αθήνα 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

7/2011 

 «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού 

που εργάζεται στη διαδικασία παραγωγής επεξεργασίας και 

επισκευής προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας και λοιπών πολυτίµων 

µετάλλων καθώς και στην διαδικασία επισκευής ωρολογίων όλης 

της χώρας» 

Αρ. Πρωτ. ∆ιαιτησίας: 066/29.12.2010 

∆ιαιτητής: Ελένη Πάτρα 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 4/25-2-2011) 

1. Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 066/29.12.2010 αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.∆. η 

Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΠΟΕΜ), νόµιµα 

εκπροσωπούµενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, για τη ρύθµιση 

των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στη διαδικασία παραγωγής, 

επεξεργασίας και επισκευής προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας και λοιπών 

πολύτιµων µετάλλων, καθώς και στη διαδικασία επισκευής ωρολογίων όλης της 

χώρας, επειδή αποδέχθηκε την υπ’ αριθ. πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 2220/16.12.2010 

Πρόταση Μεσολάβησης, την οποία δεν αποδέχθηκε η εργοδοτική πλευρά. 

2. Στις 12.01.2011 αναδείχθηκα ∆ιαιτητής µε την πρώτη κλήρωση, σύµφωνα µε 

το άρθρο 16 του Ν. 1876/1990 και τους κανονισµούς του Ο.ΜΕ.∆. και στις 

17.01.2011 ανέλαβα τα καθήκοντά µου. 
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3. Κάλεσα τα µέρη σε συνάντηση στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. στην Αθήνα. 

Πραγµατοποιήθηκαν δύο κατ’ ιδίαν συναντήσεις στις 18.1.2011, στις 11:00 π.µ. 

µε την εργατική πλευρά και στις 15:30 µε την εργοδοτική πλευρά.  

Στις ανωτέρω συναντήσεις προσήλθαν οι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι 

από την ΠΟΕΜ και την ΠΟΒΑΚΩ αντίστοιχα, που ανέπτυξαν προφορικά τις 

απόψεις, τις θέσεις και τα επιχειρήµατα των φορέων που καθένας εκπροσωπεί.  

Στην πρώτη κατ’ ιδίαν συνάντηση, ο εκπρόσωπος της εργατικής πλευράς 

υποστήριξε ότι παρότι οι αµοιβές των εργαζοµένων στην αργυροχρυσοχοΐα 

είναι υψηλότερες από τα προβλεπόµενα βασικά της ΣΣΕ αργυροχρυσοχοΐας και 

για να υπάρξει λύση και ασφαλώς συλλογική σύµβαση εργασίας για τα επόµενα 

έτη, δεν θα είχαν αντίρρηση να συµφωνήσουν µε την πρόταση που είχε κάνει 

η εργοδοτική πλευρά στη µεσολάβηση για υπογραφή ΣΣΕ ή έκδοση ∆Α, µε 

περιεχόµενο ίδιο µε αυτό της ΕΓΣΣΕ 2010-2011-2012, συµπεριλαµβανοµένου 

και του προσαρτήµατος. ∆ηλαδή, τριετή σύµβαση, η οποία να λήγει στις 

31.12.2012 (Πρακτικό Μεσολάβησης 18.1.2011). 

4. Στην κατ’ ιδίαν συνάντηση µε την εργοδοτική πλευρά, οι εκπρόσωποι 

υποστήριξαν ότι ζητούν αναβολή για να συζητήσουν µε τους φορείς που 

εκπροσωπούν για µία εβδοµάδα και θα επανέλθουν µε συγκεκριµένη πρόταση. 

Επίσης ζήτησαν η επόµενη συνάντηση να είναι κοινή και να πραγµατοποιηθεί 

στις 26.1.2011. 

5. Εξαιτίας αφενός ασθένειας της διαιτητού και αφετέρου λόγω της 

πραγµατοποίησης της ετήσιας κλαδικής έκθεσης «Χρυσός-Ασήµι 2011», η 

εργοδοτική πλευρά ζήτησε αναβολή της συνάντησης για την 10.2.2011. Η 

εργατική πλευρά δέχθηκε προφορικά. 

6. Στις 10.2.2011, πραγµατοποιήθηκε η κοινή συνάντηση µε τα µέρη. Από την 

εργοδοτική πλευρά συµµετείχε επίσης και ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ. 

Οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς υποστήριξαν ότι «µπορεί να 

υπογραφεί συλλογική σύµβαση εργασίας µε µηδενικές αυξήσεις για τρία έτη, 

δεδοµένου ότι η κατάσταση του κλάδου είναι ιδιαίτερα κακή, λαµβάνοντας 

υπόψη τη διεθνή οικονοµική ύφεση (πρόκειται για κλάδο που απευθύνεται 

ιδιαίτερα στον τουρισµό) και την εγχώρια οικονοµική κατάσταση που 

αντιµετωπίζει ιδιαίτερα προβλήµατα και οδηγεί σε κλείσιµο επιχειρήσεων, το 

διπλασιασµό του κόστους των πρώτων υλών σε σχέση µε το 2009, την επιβολή 

φόρου πολυτελείας 10% στα είδη αργυροχρυσοχοΐας και τις αθρόες εισαγωγές 

κοσµηµάτων από τρίτες χώρες µε πάµφθηνο εργατικό κόστος”. Υποστήριξαν 

επίσης ότι «µε τον τρόπο αυτό, στη χώρα µας, διαλύεται ο παραγωγικός ιστός 
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στον κλάδο». ∆ήλωσαν δε ότι «σε κάθε πάντως περίπτωση, για λόγους 

κοινωνικής ευθύνης, θα µπορούσε να υπογραφεί συλλογική σύµβαση εργασίας 

µε περιεχόµενο ίδιο µε αυτό της ΕΓΣΣΕ» (τα ίδια, δηλαδή, µε το Πρακτικό 

Μεσολάβησης της 22.9.2010, όπως έχει καταγραφεί στην Πρόταση 

Μεσολάβησης της 16.12.2010).  

Επιπλέον πρόσθεσαν ότι: «Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ραγδαία, εξαιτίας της 

οικονοµικής κρίσης, δεν συµφωνούν πλέον µε την ΕΓΣΣΕ και προτείνουν, µε 

κοινωνική ευθύνη, σύµβαση τριετή µε µηδενική αύξηση, λαµβάνοντας υπόψη 

ότι η ΣΣΕ αργυροχρυσοχόων είναι σε υψηλότερα επίπεδα από την ΕΓΣΣΕ.» 

Ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ υποστήριξε ότι πάγια θέση της ΓΣΕΒΕΕ είναι να 

στηρίζει τις θέσεις της και απόψεις της σχετικά µε τις συλλογικές ρυθµίσεις και 

τις επιλογές της, σχετικά µε την ΕΓΣΣΕ. Όπου όµως οι δευτεροβάθµιες 

οργανώσεις-µέλη της, µε συγκεκριµένο σκεπτικό και αιτιολογία 

διαφοροποιούνται από τις επιλογές αυτές, στηρίζει τις θέσεις και τις προτάσεις 

του µέλους της. Συνεπώς, και στην παρούσα διαδικασία, στηρίζει την πρόταση 

της ΠΟΒΑΚΩ. 

Ο εκπρόσωπος της εργατικής πλευράς υποστήριξε ότι η πρόταση της 

µεσολάβησης, την οποία αποδέχθηκαν πριν από δύο µήνες περίπου, υιοθετούσε 

απόλυτα την πρόταση της εργοδοτικής πλευράς. Προκάλεσε έκπληξη το 

γεγονός ότι η πρόταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή από τους εργοδότες. Ως εκ 

τούτου, επιµένουν στην πρόταση γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται να καταβάλει 

ακόµη και αυτές τις αυξήσεις που προέβλεπε η ΕΓΣΣΕ, µε την έννοια ότι οι 

εργαζόµενοι στον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας αµείβονται περισσότερο από 

ότι προβλέπει η κλαδική σύµβαση. (εννοεί, ότι η αύξηση θα ενσωµατωθεί στα 

καταβαλλόµενα). Σε αυτό το σηµείο θέλησε να κάνει τρείς διαφορετικές 

προτάσεις: (1) να υπογράψουν ΣΣΕ µε το περιεχόµενο της ΕΓΣΣΕ για τρία 

χρόνια, (2) να αποδεχθούν την πρόταση της µεσολάβησης ή (3) σε αντίθετη 

περίπτωση, διατηρούν την πρότασή τους, όπως αναφέρεται αρχικά στην 

καταγγελία, για µονοετή σύµβαση. 

Οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς, επιπλέον υποστήριξαν ότι αυτό που 

ισχυρίζεται η εργατική πλευρά, ότι δίνονται παραπάνω αµοιβές από την κλαδική 

ΣΣΕ, είναι αναληθές. Ο τζίρος των καταστηµάτων του κλάδου τους είναι κάτω 

50% σε σχέση µε το 2009 και οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες.  

7. Κατόπιν αυτών, αναζήτησα σηµεία σύγκλισης, δεν υπήρξε όµως πεδίο 

συµφωνίας και σύγκλισης απόψεων, ώστε να υπογραφεί ΣΣΕ στο στάδιο της 

διαδικασίας της ∆ιαιτησίας. 
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8. ΑΦΟΥ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΑ την αποτυχία των απευθείας διαπραγµατεύσεων και της 

Μεσολάβησης για τη σύναψη ΣΣΕ, µελέτησα όλα τα έγγραφα, τις  

εξουσιοδοτήσεις, τα πρακτικά των συζητήσεων και τα στοιχεία και έγγραφα 

που περιέχονται στους φακέλους της Μεσολάβησης και της  ∆ιαιτησίας.  

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ: 

1. Την από 29.12.2010 αίτηση της ΠΟΕΜ για ∆ιαιτησία (αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 

2284/066∆/29.12.2010) και το ότι η προσφυγή στη ∆ιαιτησία έγινε νόµιµα από 

την προσφεύγουσα συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων, η οποία 

αποδέχθηκε την πρόταση της Μεσολάβησης, την οποία απέρριψαν οι 

εργοδοτικές οργανώσεις. 

2.  Την αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 1252/94Μ/28.6.2010 αίτηση της Πανελλήνιας 

Οµοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου προς τον ΟΜΕ∆ για την παροχή 

υπηρεσιών µεσολάβησης µεταξύ αυτής και της «Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 

Βιοτεχνών, Αργυροχρυσοχόων, Κοσµηµατοπωλών, Ωρολογοποιών, 

“ΠΟΒΑΚΩ”», και της «Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, 

Εµπόρων Ελλάδας – ΓΣΕΒΕΕ». 

3.  Την από 22.1.2010 έγγραφη Εξώδικη Πρόσκληση της ΠΟΕΜ για την έναρξη 

διαπραγµατεύσεων. 

4.  Την από 16.6.2010 Καταγγελία της ΠΟΕΜ της προηγούµενης συλλογικής 

ρύθµισης  (ΣΣΕ από 17.5.2008, Π.Κ. 45/26.6.2008).  

5.  Την προηγούµενη ΣΣΕ από 17.5.2008, Π.Κ. 45/26.6.2008. 

6.  Την υπ’ αριθ. πρωτ. Ο.ΜΕ.∆. 2220/16.12.2010 Πρόταση Μεσολάβησης και τα 

στοιχεία του φακέλου µεσολάβησης. 

7. Τα από 18.1.2010 Πρακτικά ∆ιαιτησίας των δύο κατ’ ιδίαν συναντήσεων και το 

από 10.2.2011 Πρακτικό ∆ιαιτησίας της κοινής συνάντησης µε τα µέρη.  

8. Τις συναφείς ρυθµίσεις του κλάδου του µετάλλου και συγκεκριµένα την:  

(1) Συλλογική Σύµβαση Εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας του 

προσωπικού των Βιοµηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αµαξωµάτων 

Αυτοκινήτων και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής 

Γεωργικών Μηχανηµάτων όλης της Χώρας που υπεγράφη  την 16 Οκτωβρίου 

2010 (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 40/26-11-

2010) και την:  

(2) Συλλογική Σύµβαση Εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

µισθωτών επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας µετάλλων όλης της 

χώρας ΕΤΩΝ 2010 – 2012, που υπεγράφη την 1.2.2011. 
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Αµφότερες προβλέπουν αυξήσεις στα επίπεδα της ΕΓΣΣΕ 2010-2011-2012. 

9. Τις θέσεις και προτάσεις των µερών, που διατυπώθηκαν εγγράφως και 

προφορικώς και στοιχεία που προσκόµισαν και επικαλέστηκαν για την 

υποστήριξή τους, τόσο κατά τη διαδικασία της Μεσολάβησης, όσο και στη 

διαδικασία της ∆ιαιτησίας. 

10. Την από 2.2.2011 (αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.∆.106/2.2.2011) Επιστολή της εργοδοτικής 

πλευράς, µε την οποία ζητούν η επόµενη συνάντηση να πραγµατοποιηθεί την 

Πέµπτη 10.2.2011. 

11. Την από 14.2.2011 (αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.∆.144/14.2.2011) Επιστολή της εργατικής 

πλευράς, στην οποία η οµοσπονδία των εργαζοµένων υποστηρίζει ότι οι 

αυξήσεις που δόθηκαν σε δύο άλλες ΣΣΕ του κλάδου ήταν τουλάχιστον ίσες µε 

αυτές της ΕΓΣΣΕ� ότι η πρόταση µεσολάβησης, την οποία απεδέχθη η εργατική 

πλευρά, εξέφραζε απολύτως τη θέση της εργοδοτικής πλευράς�και ότι οι 

εργοδότες δεν προσκόµισαν κανένα αποδεικτικό στοιχείο το οποίο να 

αποδεικνύει κάποια µεταβολή από τη µεσολάβηση έως τη διαιτησία. 

12.  Την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ετών 2010-2011-2012. 

13.  Τη ρύθµιση του άρθρου 51 του Ν.3871/2010, που ορίζει τα ακόλουθα: 

 «1. Οι εκδοθησόµενες από τη δηµοσίευση του παρόντος µε τη διαδικασία του 

Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (ΟΜΕ∆) διαιτητικές αποφάσεις, προς 

επίλυση συλλογικών διαφορών, δεν ισχύουν και δεν παράγουν κανένα νοµικό 

αποτέλεσµα, εφόσον χορηγούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο µισθολογικές αυξήσεις 

για το 2010 και το πρώτο εξάµηνο του 2011. Επίσης δεν ισχύουν και δεν 

παράγουν κανένα νοµικό αποτέλεσµα, εφόσον χορηγούν καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο µισθολογικές αυξήσεις για το διάστηµα από 1.7.2011 έως 31.12.2012, 

πέραν των κατωτέρω: 

 (α) Από 1ης Ιουλίου 2011, αύξηση των κατώτατων ορίων µισθών και 

ηµεροµισθίων, όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί στις 31.12.2009 µε βάση την 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2008-2009, κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας 

µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2010, 

 (β) Από 1ης Ιουλίου 2012, αύξηση των κατώτατων ορίων µισθών και 

ηµεροµισθίων, όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί την 1η Ιουλίου 2011 µε βάση 

την περίπτωση (α) κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής 

του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2011. 

Για τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, ως «ευρωπαϊκός 

πληθωρισµός» λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του 
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προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή 

(Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός 

ανακοινώνεται από την Eurostat. Τα ποσά που προκύπτουν από τον 

υπολογισµό των αυξήσεων γράφονται µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και 

στρογγυλοποιούνται στο επόµενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή 

µεγαλύτερο του πέντε (5).» 

14.  Τη γενικότερη οικονοµική και δηµοσιονοµική κατάσταση, τους όρους αµοιβής 

και εργασίας των εργαζοµένων συναφών επιχειρήσεων, κλάδων και 

επαγγελµάτων, δεδοµένα που αφ’ ενός επιβάλλουν τουλάχιστον τη διατήρηση 

των όρων αµοιβής και εργασίας των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών, αφ’ 

ετέρου δεν επιτρέπουν ικανοποίηση όλων των ζητηµάτων που τέθηκαν από 

την εργατική πλευρά. 

Μετά από τα ανωτέρω, 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:  

Άρθρο 1 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόµενοι τεχνίτες, βοηθοί τεχνιτών και 

εργάτες στη διαδικασία παραγωγής, επεξεργασίας και επισκευής προϊόντων 

αργυροχρυσοχοΐας, πολυτίµων µετάλλων καθώς και κατασκευής και επισκευής 

ωρολογίων όλης της χώρας. Οι διατάξεις της παρούσας ρυθµίζουν τους όρους 

αµοιβής και εργασίας των παραπάνω εργαζοµένων κατά αποκλειστικότητα, 

δεδοµένου ότι οι κλάδοι της αργυροχρυσοχοΐας και της ωρολογοποιίας έχουν 

ιδιαίτερα και µοναδικά χαρακτηριστικά που τους καθιστούν απολύτως αυτοτελείς. 

Άρθρο 2 

Τα κατώτατα όρια των βασικών ηµεροµισθίων των υπαγοµένων στην παρούσα 

εργαζοµένων, όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων, όπως θα έχουν διαµορφωθεί µε 

την από 17.5.2008 ΣΣΕ (ΠΚ 45/26.6.2008) αυξάνονται από 1ης Ιουλίου 2011, κατά 

ποσοστό 1%. Τα κατώτατα όρια των βασικών ηµεροµισθίων όπως θα έχουν 

διαµορφωθεί µε την πιο πάνω αύξηση αυξάνονται από 1.7.2012 κατά ποσοστό ίσο µε 

το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2011. 

Ως «ευρωπαϊκός πληθωρισµός» λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής 

έναντι του προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή 

(Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός 

ανακοινώνεται από την Eurostat. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισµό των 

αυξήσεων γράφονται µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο 

επόµενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε (5). 
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Άρθρο 3 

Όλοι οι θεσµικοί όροι των ΕΓΣΣΕ που ισχύουν εφαρµόζονται και στους υπαγόµενους 

στην παρούσα. Όλοι οι όροι της από 17.5.2008 ΣΣΕ για τους όρους αµοιβής και 

εργασίας του των απασχολουµένων άµεσα στην διαδικασία παραγωγής, επεξεργασίας 

και επισκευής προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας και λοιπών πολυτίµων µετάλλων, καθώς 

και στη διαδικασία κατασκευής και επισκευής ωρολογίων ή τµήµατα άλλων 

επιχειρήσεων όλης της χώρας, που δεν τροποποιούνται ρητά µε την παρούσα, 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

Από την παρούσα καλύπτονται και οι απόφοιτοι πτυχιούχοι αναγνωρισµένων σχολών 

ΟΑΕ∆, ΙΕΚ, ΚΕΚ, Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, TEE, TEΛ. 

Άρθρο 4 

Οι διατάξεις της από 8.10.1991 Σ.Σ.Ε. καθώς και των λοιπών οµοίων Σ.Σ.Ε. και ∆.Α. 

που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται ρητά µε την παρούσα εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

Άρθρο 5 

Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόµενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι 

εργασίας που προβλέπονται από νόµους, υπουργικές αποφάσεις, ΕΓΣΣΕ, πάσης 

φύσεως συλλογικές ρυθµίσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, επιχειρησιακές πρακτικές ή 

ατοµικές συµβάσεις εργασίας και δεν θίγονται µε την παρούσα εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

Άρθρο 6 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 17.6.2010. 

 

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 16 Φεβρουαρίου 2011 

 

Η  ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΡΑ 


