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Συµπλήρωση, τροποποίηση διατάξεων του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ Α 239)
«Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές ΑΕ»,
«Ολυµπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες ΑΕ» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ» και άλλες διατάξεις
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Α’ αρ. 181/16 Σεπτεµβρίου 2009)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Συµπλήρωση, τροποποίηση διατάξεων του ν. 3717/2008
(ΦΕΚ Α 239) «Κοινωνικές ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους
στις εταιρείες «Ολυµπιακές Αερογραµµές ΑΕ», «Ολυµπιακή
Αεροπορία - Υπηρεσίες ΑΕ» και «Ολυµπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ»
και άλλες διατάξεις
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγµατος.
2. Το γεγονός ότι συντρέχει έκτακτη περίπτωση εξαι−
ρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να έχουν
τεθεί σε εφαρµογή µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2009, οι
διατάξεις που ρυθµίζουν συγκεκριµένα ζητήµατα που
σχετίζονται µε τις συµβάσεις που κυρώθηκαν µε το ν.
3759/2009 (Φ.Ε.Κ. Α 69) και µε τις οποίες ολοκληρώ−
νεται το νοµοθετικό πλαίσιο (ζητήµατα ασφαλιστικά,
συνταξιοδοτικά και εργασιακά εν γένει) για την εφε−
ξής απρόσκοπτη λειτουργία του αεροµεταφορέα και
δεδοµένου ότι η Βουλή των Ελλήνων έχει διαλυθεί
λόγω της προκήρυξης γενικών βουλευτικών εκλογών
και εποµένως δεν είναι εφικτή η ψήφιση νόµου για
την ρύθµιση των θεµάτων που ανακύπτουν, για τα
οποία όµως συντρέχει εξαιρετικώς επείγουσα ανάγκη
να ρυθµιστούν άµεσα, µε πρόταση του Υπουργικού
Συµβουλίου, αποφασίζουµε:

Οι πραγµατικές ηµέρες ασφάλισης στους Σηµερινούς και
τους Αρχικούς Εργοδότες, πέραν των απαιτούµενων για
τη συµπλήρωση του προσαυξηµένου χρόνου ασφάλισης
των 10.500 ηµερών, συνυπολογίζονται χωρίς προσαύξηση
για τον καθορισµό του ποσού της σύνταξης.»
5. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3717/2008
προστίθεται παράγραφος 6α, ως εξής:
«6α. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των
άρθρων 3 και 7 του παρόντος νόµου υπάγονται και οι
υπηρετούντες την 30.4.2009 ως τακτικό προσωπικό, µε
οποιαδήποτε ειδικότητα, στην εταιρία Pantheon Airways
Α.Ε., των οποίων οι συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας
ή έµµισθης εντολής λύθηκαν ή λύονται µέχρι 30.9.2009
καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που οι εργαζό−
µενοι της παραγράφου αυτής είχαν προϋπηρεσία σε
έναν από τους Σηµερινούς Εργοδότες, η προϋπηρεσία
αυτή λαµβάνεται υπόψη και συνυπολογίζεται στις προ−
σαυξήσεις του χρόνου ασφάλισης.»
6. Μετά την παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3717/2008
προστίθενται παράγραφοι 10α και 10β ως εξής:
«10α. Για το προσωπικό της παραγράφου 1 του πα−
ρόντος άρθρου, που έχει ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε
φορέα κοινωνικής ασφάλισης πριν την 31.12.1992 και
δεν συµπληρώνει τις προϋποθέσεις πλήρους σύνταξης
γήρατος και αναπηρίας, συνυπολογίζεται χωρίς προ−
σαύξηση και για τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων
θεµελίωσης του δικαιώµατος συνταξιοδότησής του για
κύρια και επικουρική σύνταξη και ο χρόνος ασφάλισης
εκτός των Σηµερινών και Αρχικών Εργοδοτών, καθώς
και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίζεται
µε τις διατάξεις του ν. 1358/1983 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64).
10β. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρ−
µογή και για το Τακτικό Προσωπικό των Σηµερινών
Εργοδοτών, που είναι αποσπασµένο σε άλλους φορείς
του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µε
υπουργικές αποφάσεις που δηµοσιεύθηκαν πριν την
1.3.2009 και το οποίο εξακολουθούσε σε όλο το χρονικό
διάστηµα της απόσπασής του να ανήκει οργανικά στους
Σηµερινούς και τους Αρχικούς Εργοδότες. Ο χρόνος αυ−
τός λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους Σηµερινούς
και τους Αρχικούς Εργοδότες.»
7. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3717/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ειδική επιδότηση ανεργίας δεν παρέχεται ή διακό−
πτεται µε τη συµπλήρωση των ισχυουσών προϋποθέσε−
ων βάσει του παρόντος για λήψη πλήρους συντάξεως
γήρατος, εκτός αν υποβληθεί αίτηση µεταφοράς τού
άρθρου 7 του παρόντος νόµου. Ειδικά για τους Ιπταµέ−
νους Χειριστές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 6 του παρόντος νόµου, η ειδική επιδότηση
ανεργίας καταβάλλεται µέχρι την υποβολή της αίτησης
για λήψη σύνταξης γήρατος και όχι πέραν των δώδεκα
µηνών.»
8. Μετά το άρθρο 5 του ν. 3717/2008, προστίθεται νέο
άρθρο 5Α ως εξής:
«Άρθρο 5Α
∆ιατάξεις για την αποχώρηση εργαζοµένων της OLYMPIC
CATERING Α.Ε.
1. Οι εργαζόµενοι µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας
αορίστου χρόνου στην Olympic Catering A.E., οι οποίοι
υπάγονται, ως προς την συνταξιοδότησή τους, στις δι−
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Άρθρο 1
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1, στην παρ. 13 του άρθρου 2
και στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3717/2008 (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 239) προστίθεται η εταιρεία µε την επωνυµία «GALILEO
HELLAS A.E.».
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3717/2008 αντικαθί−
σταται το τελευταίο εδάφιο, ως εξής:
«Στο Τακτικό Προσωπικό περιλαµβάνονται και οι κατέχο−
ντες τη βαθµίδα του δόκιµου υπαλλήλου µέχρι κατ` ανώ−
τατο όριο την 1.3.2009, όπως επίσης και το προσωπικό που
έχει προσληφθεί στο εξωτερικό µε συµβάσεις εργασίας
αορίστου χρόνου από τους Σηµερινούς ή τους Αρχικούς
Εργοδότες και είναι αποσπασµένο στους Σηµερινούς Ερ−
γοδότες στην Ελλάδα µέχρι την Κρίσιµη Ηµεροµηνία,
καθώς και το προσωπικό των Σηµερινών Εργοδοτών που
έχει προσληφθεί µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας
αορίστου χρόνου, στο οποίο έχει ανατεθεί αποκλειστικά
το έργο της µεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων
σε ιδιώτη επενδυτή.»
3. Στην παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3717/2008, προστί−
θεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Για τους διευθυντές εξωτερικού, που ανήκουν στο
Τακτικό Προσωπικό, ως Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές
θεωρούνται οι αποδοχές που θα έπαιρναν στην Ελλά−
δα κατά την Κρίσιµη Ηµεροµηνία, όπως κατά τα λοιπά
αυτές ορίζονται στα προηγούµενα εδάφια, βάσει των
εφαρµοστέων για την περίπτωσή τους συλλογικών συµ−
βάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων.»
4. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3717/2008 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«Η προβλεπόµενη από τις παραγράφους 3 και 4 προσαύ−
ξηση του χρόνου ασφάλισης συνυπολογίζεται τόσο για τη
συµπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότη−
σης, όσο και για τον υπολογισµό του ποσού της σύνταξης.
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σωπικό των Σηµερινών Εργοδοτών, ανεξάρτητα εάν έχει
λυθεί ή όχι η σχέση εργασίας τους, µεταφέρεται µε την
ίδια σχέση εργασίας, σε νπιδ που εποπτεύονται από το
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, δηµόσιες υπηρε−
σίες, αυτοτελείς ή ανεξάρτητες αρχές, νπδδ και ΟΤΑ α΄ και
β΄ βαθµίδας, ύστερα από αίτησή του. Η µεταφορά γίνεται
σε φορέα ή υπηρεσία, αποκλειστικά σε νοµό επιλογής του
υπαλλήλου, εφόσον υπάρχει κενή θέση ή ανάγκη σε φορέα
του νοµού αυτού. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου πε−
ριλαµβάνεται και το προσωπικό που έχει προσληφθεί πριν
την 1.1.2008 και εργάζεται µέχρι την Κρίσιµη Ηµεροµηνία
µε σύµβαση αορίστου χρόνου στην Οµοσπονδία των Σω−
µατείων των Εργαζοµένων της Ολυµπιακής Αεροπορίας
και τα Σωµατεία που είναι µέλη της.
β. Οι κάτοχοι πτυχίου κατηγορίας Β1 ή Β2 ή C κατά
JAR 66 ή αδείας κατά το Μέρος 66 (EASA PART 66) του
2042/2003 ΕΚ, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση και
διαθέτουν τα κατά περίπτωση απαιτούµενα πτυχία και
ειδικότητες, µεταφέρονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αε−
ροπορίας και τίθενται στη διάθεση του ∆ιοικητή αυτής,
ο οποίος τούς αναθέτει καθήκοντα και εργασίες κατά
τις ανάγκες της Υπηρεσίας και οι οποίες προσιδιάζουν
τόσο στα επαγγελµατικά, όσο και στα τυπικά και ουσι−
αστικά προσόντα των µεταφεροµένων και των λοιπών
απασχολουµένων στην ΥΠΑ µε την ειδικότητα αυτή.»
11. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3717/2008,
όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.
3783/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136), προστίθεται νέα παράγραφος
5α ως εξής:
«5α. Οι Ιπτάµενοι Χειριστές, οι οποίοι µεταφέρονται
στην ΥΠΑ σε προσωποπαγή θέση µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και οι κάτοχοι
πτυχίου κατηγορίας Β1 ή Β2 ή C κατά JAR 66 ή αδείας
κατά το Μέρος 66 (EASA PART 66) του 2042/2003 ΕΚ
που µεταφέρονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας,
σύµφωνα µε τις παραγράφους 10α και 10β του άρθρου 7
του παρόντος νόµου, δικαιούνται, µετά από αίτησή τους,
άδειας άνευ αποδοχών, διαρκείας τουλάχιστον ενός (1)
έτους. Η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά από το
∆ιοικητή της ΥΠΑ, εφ’ όσον οι µεν Ιπτάµενοι Χειριστές
πρόκειται να απασχοληθούν σε πτητικό έργο προς δι−
ατήρηση των πτητικών ικανοτήτων και απόκτηση νέων
ή προς απόκτηση περαιτέρω εµπειρίας στο χειρισµό
αεροσκαφών, οι δε κάτοχοι του ως άνω πτυχίου κατη−
γορίας Β1 ή Β2 ή C κατά JAR 66 ή αδείας κατά το Μέρος
66 (EASA PART 66) του 2042/2003 ΕΚ εφ’ όσον πρόκειται
να απασχοληθούν σε έργο µηχανικού αεροσκαφών, προς
διατήρηση των ικανοτήτων που είχαν κατά την έξοδό
τους από το Σηµερινό Εργοδότη ή προς απόκτηση ανά−
λογης περαιτέρω εµπειρίας στον τοµέα τους.
Η κατόπιν αδείας για την ανωτέρω αιτία απουσία των
προαναφεροµένων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αερο−
πορίας, γενοµένη άπαξ ή κατ’ επανάληψη, δεν συνιστά
αποχώρηση από τη θέση που κατέχουν και στην οποία
επανέρχονται µετά τη λήξη της αδείας τους.
Ο κατά τα ανωτέρω χρόνος απουσίας λαµβάνεται
υπόψη για τη µισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, σύµ−
φωνα µε τα οριζόµενα στην εκάστοτε ισχύουσα κοινή
υπουργική απόφαση περί καθορισµού αποδοχών της
παρούσας παραγράφου και δεν προσµετρείται για τον
υπολογισµό της αποζηµιώσεως του ν. 2112/1920 (Φ.Ε.Κ.
67Α΄) σε περίπτωση λήξεως της σχέσεως εργασίας.»
12. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3717/2008
προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
« Σε περίπτωση που το µεταφερόµενο προσωπικό συ−
µπληρώνει, µέχρι τη δηµοσίευση της πράξης µεταφοράς,
τις ισχύουσες βάσει του παρόντος νόµου προϋποθέσεις
για τη λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος, οι τυχόν επί
πλέον τακτικές αποδοχές καταβάλλονται πλήρεις ως
προσωπική διαφορά, η οποία µειώνεται µε τους όρους
και προϋποθέσεις του προηγουµένου εδαφίου.»
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ατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 19 του
ν. 2703/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 72) και των οποίων οι συµβάσεις
εξαρτηµένης εργασίας λύονται εντός δύο (2) µηνών από
την Κρίσιµη Ηµεροµηνία της εταιρείας Ολυµπιακές Αε−
ρογραµµές Α.Ε., υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου
2 του παρόντος νόµου µόνον ως προς την προσαύξηση
του χρόνου ασφάλισης, προκειµένου να θεµελιώσουν
δικαίωµα για κύρια και επικουρική σύνταξη, καθώς και
να προσαυξήσουν το ποσό της σύνταξης, σύµφωνα µε
τη διάταξη του άρθρου 19 του ν. 2703/1999. Για την οι−
κονοµική επιβάρυνση που προκύπτει από την εφαρµογή
της διάταξης της παρούσας παραγράφου εφαρµόζεται
η διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του πα−
ρόντος νόµου.
2. Στους εργαζόµενους της Olympic Catering A.E., οι
οποίοι συνταξιοδοτούνται, σύµφωνα µε τη διάταξη της
παραγράφου 1, καταβάλλεται αποζηµίωση ίση προς το
εφάπαξ ποσό κοινωνικής ενίσχυσης του εδαφίου β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου, απο−
κλειοµένης οιασδήποτε άλλης αποζηµίωσης για τον ίδιο
λόγο, πέραν της αναφεροµένης στην παράγραφο 4 του
παρόντος άρθρου. Ο υπολογισµός της αποζηµίωσης
γίνεται σύµφωνα µε το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 4 του παρόντος νόµου, χρησιµοποιουµένου
αναλογικά και του ορισµού των «Τακτικών Μηνιαίων Απο−
δοχών» του άρθρου 1 του παρόντος νόµου. Η αποζηµίωση
καταβάλλεται εντός διµήνου από την υποβολή αίτησης,
σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου
4 του παρόντος νόµου. Με την υποβολή αίτησης προς
τον ΟΑΕ∆, συνυποβάλλεται βεβαίωση του εργοδότη, αντί
της βεβαίωσης του εκκαθαριστή. Για την οικονοµική επι−
βάρυνση που προκύπτει από την εφαρµογή της διάταξης
της παρούσας παραγράφου εφαρµόζεται η διάταξη της
παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου.
3. Προκειµένου να διασφαλισθεί η συµβατότητα µε
το κοινοτικό δίκαιο της οικονοµικής επιβάρυνσης του
Ελληνικού ∆ηµοσίου από το παρόν άρθρο, µέρος της
δαπάνης θα αποδοθεί από την Olympic Catering στο
Ελληνικό ∆ηµόσιο. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οι−
κονοµίας και Οικονοµικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορί−
ζεται η διαδικασία, το ποσό της δαπάνης που θα απο−
δοθεί από την Olympic Catering στο Ελληνικό ∆ηµόσιο,
καθώς και ο τρόπος και χρόνος απόδοσής του εντός
τριετίας κατ’ ανώτατο όριο από την έκδοση της κοινής
υπουργικής απόφασης. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης
εξόφλησης από την Olympic Catering A.E. της καταβλη−
τέας δαπάνης, το ποσό αυτής θα επιβαρύνεται µε τα
προβλεπόµενα για την καθυστέρηση οφειλής προς το
Ελληνικό ∆ηµόσιο.
4. Η δαπάνη που, σύµφωνα µε την διάταξη της παρα−
γράφου 3 του παρόντος άρθρου, βαρύνει την Olympic
Catering A.E. είναι επιπλέον των υποχρεώσεών της από
το µε ηµεροµηνία 23 Ιουλίου 2009 πρακτικό συµφωνίας
της µε το «Σωµατείο Εργατοϋπαλλήλων Olympic Catering
A.E.», δυνάµει του οποίου η εταιρεία θα καταβάλει στους
συνταξιοδοτούµενους, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο,
της Olympic Catering A.E. κάθε διαφορά µεταξύ της
αποζηµίωσης της διάταξης της παραγράφου 2 του πα−
ρόντος άρθρου και τυχόν υψηλότερης αποζηµίωσης που
θα τους αναλογούσε κατά τη συνταξιοδότησή τους, εν
απουσία των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»
9. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3717/2008 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που προκύπτουν
από την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων.»
10. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«2. α. Το κατά την Κρίσιµη Ηµεροµηνία Τακτικό Προ−
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2736/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 172) και αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2874/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 286),
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε οµαδικές απολύσεις που προκαλούνται από
τη διακοπή της δραστηριότητας της επιχείρησης ή
εκµετάλλευσης, κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, δεν
εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του παρόντος
άρθρου.»
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
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13. Στην παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 προ−
στίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 17 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πο−
λιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νπδδ
(ν. 3528/2007 − Φ.Ε.Κ. Α΄ 26).»
14. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 3717/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ένα µήνα µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νό−
µου και µέχρι την 31.12.2014, οι προκηρύξεις για πρό−
σληψη προσωπικού, που εκδίδονται από τα νπιδ τα
οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο Μεταφορών
και Επικοινωνιών, δηµόσιες υπηρεσίες, αυτοτελείς ή
ανεξάρτητες αρχές, νπδδ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµίδας,
θα προβλέπουν ότι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
επί των προκηρυσσοµένων θέσεων, θα καλύπτονται
κατ’ απόλυτη προτεραιότητα από το προσωπικό της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, υπό τον έλεγχο
του ΑΣΕΠ και σύµφωνα µε κριτήρια που θα οριστούν
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Με−
ταφορών και Επικοινωνιών, χωρίς να έχουν εφαρµογή
όρια ηλικίας για το προσωπικό αυτό.»
15. Η οικονοµική επιβάρυνση που προκύπτει για όλους
τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης από την εφαρµογή
των ανωτέρω διατάξεων του παρόντος άρθρου καλύ−
πτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ−ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ,
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΕΝ∆ΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
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Άρθρο 2
Οµαδικές απολύσεις
Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 1387/1983 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 110),
που προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.

Αθήνα, 16 Σεπτεµβρίου 2009

