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ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

. 'Ατ' .•••• · .••••• ΙΔΡΥΜΑ
1ΚΑ ΚΟJΝQΝΙΚΩΝ

-·- ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΙΞJΟΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Με _ρ"!όδεrξη παραλαβής

flEP/KO ΥΠΟΚ!ΜΑ ΛΑΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : Τ.Δ.Ε.

Ταχ/κη Δ/νση: Θερμοπυλών 72
Πληροφορίες : Σκούρα Αικ.

Αριθμ. Τηλ. : 22310-56445

ΠΡΟΣ

. ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

Γ. ΣΕΦΕΡΗ

351 00 ΛΑΜΙΑ

ΘΕΜΑ: Αποστολή Απόφασης Τ.Δ.Ε .

.Σας στέλνουμέ:riϊv/μέ-~αριθμό 138/2015 Απόφαση της Τοπικής Διοικηπκής
... ""-·· t. ./ .__ι '

Επιτροπής του Υποκ/τός μας, η οποία αφορά το αποτέλεσμα της ένστασης που είχατε

υποβάλει.

Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεfτε εάν το επιθυμείτε vα ασκήσετε

ΠΡΟΣΦΥΓΗ στο Διοικητικό Πpωτοδικείο Λαμίας μέσα σε εξήντα ημέρες από την ημέρα

παραλαβής της.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΚΟΥ;JΚΑΤΕΡΙΝΗ
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. ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑηΑ
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ΑΡ. ΑΠΟΦ,(1ηiΣ.•.1.~.~/.ΙS...
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜ.i\

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τ.Α.Ε.
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,,,.•••• .4*ιι .ΙΔΡΥΜΑ
1:ΚΑ' ΚΟJΝΩΝΙΚΩΝ

••••-- ΑΙΦΑΝΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜιΣι:>ΩΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔIΟΙΚΗΤιΚΗ ΕΠΙΤΡΟnΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ : 138
ΣΥΝΕΔΡΙΑ.ΣΗ: 13 της 27/04/2015 Ώρα: 16 .00 μμ

Στη Συνεδρίαση έλαβάν μέρος:

.Α) Λάμποu Σπυρίδων, ως Πρόεδρος
Β) Μαντάρας Βασlλειος, εκπρόσωπος του ΟΑΕΕ
Γ} Γαρδfκης Δημήτριος, » Εργοδοτών
Δ) Κουτσοχάνος Γ[ώργιος, » Εργαζομένων ως Μέλη, παρ1σταμέ.νωνκαι των: Φούρκα

Παναγιώτας, Διευθύντριας rου Υποκ/τος ως μέλος άνευ ψήφου' επικουρούμενης σύμφωνα με το ΠΔ
589/ΒΟ από την Ορολογά Τερψιθέα ως μέλος άνεu ψήφου αλλά και της γραμματέως της Επιτροπής

Σκούρα Αικατερίνης.
Αφοο διαπιστώθηκε η.νόμιμη σύνθεση και η απαpτlα της Επιτροπής προχωρεί στην εξέταση

της ένστασης της ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠIΑΣ, ΑΜΆ: 2137505 κατά της Μ41/2015 Απόφαση

Καταγγελίας.
Η Επ1τροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1) Τις περί αρμοδιότητες αυτής, σύμφωνα με τις διατάξε1ςτου αρθ·4 του από 11-5/26-1-54 Β Δ όπως

τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του ΝΔ 371Ο/57και rau άρθρου 120 του ΚΑ του iΚΑ
2) Την με αριθμ. Πρωτ. 28/15 ένσταση της ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑΣ, Α~Α: 2137505 κατά της

Μ41/2015 Απόφαση Καταγγελίας με την οποία απορρίφθηκε το αίτημά της για ασφάλισή της το

χρονικό διάστημα της απασχόλησής της με πρόγραμμα Stage στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ Λαμίας.
3) Την γραπτή εισήγηση της υπηρεσίας που εισηγεiτα1την απόρριψη της ενστάσεως.
4}Τις γραmές και προφορικές απόψεις της εvισrάμενης που προσήλθε ·και δήλωσε ότι

απασχολήθηκε στο ΙΚΑ Λ?μίας. στο τμήμα συντάξεων όττοψ ασχολούνταν με τον υπολογισμό των

συντάξεων και ειδοποιούσε τοuς συνταξιοuχοuς να πληρωθούν .
5} Τις γραπτές και.προφορικές απόψεις του εργοδότη που εκπροσωπήθηκε από την ΔJντρια του
Υποκ/τος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Λαμίας κα. Φούρκα Παναγιώτα που δήλωσε ότι η υπηρεσία ενήργησε σύμφωνα
με τις οδηγiες που τιs δόθηκαν με τα αριθμ. Α20/251/89/27-11-09 κα: Ε40/3/08-01-15 Γενικά

"Εγγραφα της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

Από τα στοιχεία του φακέλοψ προέκυψαν τα εξής:
·Η ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑ~ΠΙΑ, ΑΜΑ: 2137505 υπέβαλε την αριθμ. Α 34/09-05-2011

καταγγελici κατά του εργοδότη ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝ\ΚΩΝ ΑΣΦΜΙΣΕΩΝ, Α.Μ.Ε.: 0620000127, κσι
ζητοΟσε την ασφαλιστική .της τακτοποlηση για τα. χρονικά διαστήματα 19/06/06 -02/04/08, από

03/04/ΟΒ έως 07/04/09 κα1από13107/09 έως 09/05/1 Ί.
Επε.ι?ή.η Υ:πηρεσlαμας έλαβε υπόψη της:

1) το με αριθμ. A20/251i89127-11-09 Γενικό έγγραφο της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ
2) το με αριθμ. Πpωτ. Ε4ι3JΟ8-Ο1-15 Γε.v1κό ·εγγραφα της Διοικηοης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ με το

οποlο επισημαfνεται ότι Θαπρέπει να ληφθε! υπόψη, ότι μέχρι σήμερα δεv έχΕιεπέλθει καμία
αλλαγή στο υφιστάρενονομικό πλαίσιο αλλά ούτε υπάρχει μετανενέστεpηειδική νομοθετική
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ΕΛΛΗΝιΚΗ ΔΗΜΟΚΙ~ΑΤΙΑ
- π ••.•• ΙΔΡΥΜΑ1ΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

~···~.••••.••~··· ΑΣΦΑΛΙΣ Γ:ΩΝ
L':NIAIO ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙF.ΗΣ ΜlΣΘΩΤΩΝ Με απόδειξη ηαραλαβής
ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΛΑΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : Τ.Δ. Ε.
Ταχικη ΔJνση:Θερμοπυλών 72
Πληροφορίες : ΣκοΟραΑικ. -
Αριθμ. Τηλ. : 22310-56445

ΠΡΟΣ

ΜΑΝΘΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Καρυωτάκη 8
351 00 ΛΑΜΙΑ

ΘΕΜΑ: Αποστολή Απόφασης Τ.Δ.Ε.

Σας στέλνουμε την με αριθμό 12812015 Απόφαση της Τοπικής Διοικητικής

Επιτρο~rής του Υποκ/τός μας, η οποία αφορά το αποτέλεσμα της ένστασης που είχατε
υποβάλει. ' '' ' _,- - - - . 0

- - •

Κατά rης ανωτέρω απόφασης μπορείτε εάν το επιθυμείτε να ασκήσετε

ΠΡΟΣΦΥΓΗ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας μέσα σε εξήντα ημέρες από την ημέρα

παραλαβής της.

•.\""'.:

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΚΟΥΡ~ΚΑ ΤΕΡΙΝΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
••• gm:q.._ Ιι.\ΡΥΜΑ
1ΚΑ ΚΟΙΝΟΝΙΚΩΝ

,~••••••••••••••••,. ΑΣΦΑΛιΣΕΟΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ Αί.ΦΑΛΙ1:ΗΣ Μlί.ΘΩΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ : 128
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 13 Ώρα: 16 .00 μμτης 27/04/2015

Στη Συνεδρίαση έλαβαν μtρος:

Α) Λάμπο_u __Σπuρίδων,_ ωςJ.ΙΡ..q,ε,~ρος__~-__
Β) Μανrάρας Βασlλειος, εκπρόσωπος του ΟΑΕΕ
Γ) Γαρδlκης Δημήτριος, » Εργοδοτών
Δ) Κοuτσοχάνος Γεώργιος, » Εργαζομένων ως Μέλη, παρισταμένων και των: Φούρκα

Πανσνιώτας, Διευθύντριας ιου Υποκ/τος ως μέλος όνεu ψήφου επικουρούμενης σύμφωνα με το nΔ
589/80 από την Ορολογά Τερψιθέα ως μέλος άνευ ψήφου σλλά και της γραμματέως της Επιτροπής

Σκοορα Αικατερίνης,
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη σύνθεση και η απαpτlα της Επιτροπής προχωρεί στην εξέταση

της ένστασης της ΜΑΝΘΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, ΑΜΑ: 2247643 κατά της Μ27/2015 Απόφασης

Καταγγελfας.
Η ΙΞπιτροrtή αφού έλαβε vπόψη της:

1) Τις περί αρμοδιότητες αυτής, συμφωνσ με τις διατάξεις του σρθ'4 του από 11-5/26-1-54 Β Δ όπως

τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του ΝΔ 3710/57 και του άρθρου 120 του ΚΑ του ΙΚΑ
2)..Την -με αριθμ. Ηpωτ: -·22115--·έ\Ισταση'-rης-ΜΑΝΘΟΥ ΑΘΑΝΑΊΪΑΣ. ΑΜΑ:-·2247643, κατά της

Μ27/2015 Αηόφοση Κστογγε:λίας με την οποία αrrορρiφθηκε το αiτημά της για ασφάλισή της το

χρονικό διάστημα της αrτασχόλησής της με πρόγραμμα Stage στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ Λαμίας.
3) Την yρarrrή εισήγηση της uπηρεσiας που εισηγείται την απόρριψη τηςενστάοεως.
4) Τις γραπτές και προφορικές απόψεις της ενιστάρενης η οποίο προσήλθε και δήλωσε ότι
απασχολούνταν στο ΙΚΑ Λαμiας στο τμήμα παροχών ασθενείας και καταχωρούσε στο σύστημα τοu
ΙΚΑ με προσωπικό κωδικό που ης εlχε χορηγηθεί από το ΙΚΑ. Κατέθεσε αντίγραφο της φόρμας

ενει3γοποlησης κωδικού χρήστη.
5) Τις γραπτές και τιροφορκες απόψεις του εργοδότη ποu εκπροσωπήθηκε από την Δ/ντρια του

Υποι<.ΙτοςΙΚΑ ΕΤΑΜ Λαμίας κα. Φούρκα Παναγιώτα που δήλωσε ότι η uπηρεσiσ ενήργησε σύμφωνα
με τις οδηγίες που τις δόθηκαν. με τα αριθμ. Α20/251/89/27-11-09 και Ε40/3/08-01-15 Γενικά

Έγγραφα της Διο'κησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

)

Από τα στοιχεία του φακέλου προέιωψαν τα εξής:
Η ΜΑΝΘΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΑΜΑ; 2247643 υπέβαλε την αριθμ. Α 30/04-05-201Ο καταγγελία

κατά του εργοδότη ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, Α.Μ.Ε.: 0620000127, και ζητούσε την
ασφαλιστική της τακτοποίηση γιά τα χρονικά διαστήματα 22/08/05 -30/03/07, 02/04/07-01/04/08

και 02/09/08-30/04/ 1Ο.
Επειδή, η Υπηρεσrα μας έλαβε υπόψη της:

1) το με:αριθμ. Α20/251/89/27-11-09 Γενικό έγγραφο της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ
2) το με αριθμ. Πρωτ. Ε40/3/08-01-15 Γενικό Έγγραφο της Διοικησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ με το

οποίο επισημαlνε:ταιότι θα rrρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι μέχρι σήμερα δεν έχε1επέλθει καρισ
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αλλαγή στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αλλά ούτε υπάρχει μεταγt:νέστερη ειδική νο~οθετική
·ρύθμιση που να καθορfζει το εργασιακό καθεστώς των ανωτέρω κστά σψνέπεια θα ιrρέπ.ει να
εκδοθούν απορριπτικές αποφάσεις και να κοιvοrτοιηθοΟνστους ενδιαφερόμενους.

Ετrειδή η επιτροπή αφού έλαβε uτiόψη της την εισήγηση της uπηρε:σlας·καθώς και τη
1

διαλογική συςητηση κατά την εκδίκαση της υπόθεσης και με ανηκεψενική εκτlμηση των γεγονότων.

ΑπQφασfζιι

..;.

Την εν μέρει απο6οχ~ της ένστασης της ΜΑΝΘΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, ΑΜΑ: 2247643 κατά rης
M27/201S Απόφαση Καταγγελίας και συγκεκριμένα την κανε: δεκτή ως προς τις ασφαλιστικές
εισφορtς ,του κλάδου σι'ινταξης Ι(αι απορρlπrει ως καθ' uλην αναρμόδια ως προς το
μισθολογικό και τη σχtση ιργασrας.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΥΤΣΟΧΑΝΟΣ Γ. ΣΚΟΥΡΑΑΙΚ.

,r•
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
---... ΙΑΡΥΜΑ1ΚΑ t<OINQNIKΩN
,.,.,,.,.-._,., ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝιΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙεΘΩΊΏΝ

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΛΑΜΙΑΣ
'r .. - .. ' . . ---~-~ ...::.vr··. -->--~~-- _,,...Τ.Δ.Ε. ··- ·· --..:- ..

Ταχ/κη Δ/νση: Θερμοπυλών 72

Πληροφορίες : Σκούρα Αικ.

Αριθμ. Τηλ. : 22310·56445

ΠΡΟΣ
ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τραλλέων 15

341 00 ΧΜΚΙΔΑ

Σας στέλνουμε την με αριθμό 171/2015 Απόφαση της Τοπικής Διοικητικής
Επιτροπής του Υποκ/τός μας, η οποία αφορά το αποτέλεσμα της ένστασης που εlχατε
uπ~~-~λει--~--'-·-· -·--~·-·~~~··- • .....

··- "':',•-······-.-~-~--~· --~ .• --.- ...• -···ιr-; ':"'-

Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορείτε εάν το επιθυμείτε να ασκήσετε
ΠΡΟΣΦΥΓΗ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμiας μέσα σε εξήντα ημέρες από την ημέρα
παραλαβής της.

·- , .. ·~· ._.._
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
..-• .._ ΙΔΡΥΜΑ
1ΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

••••_,_._,. ΑΣΦΑJ\ΙΙΕQΝ
ΕΝιΑΙΟ ΊΆΜΕΙΟ ΑΣΦΜΙΣ:ΗΣ ΜιΣΘΩΊ'QΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ : 171

. . ΣΥΝΕ~Ρ!Α~Η; 1β. - ,., της ?.ΨQΜ20.15 · Ώρα: 17 .ΟG·μ\;Ι-- .•.ol•"'':"""'.,.o-•'~- 0-~~"'~.-Μ-~.~--~ Ο ' J'

Στη Συνεδρίαση tλαβαν μέρος:
Α) Λάμπου Σπυρίδων, ως Πρόεδρος

Β) Μαντάρας Βασlλειος, εκπρόσωπος του ΟΑΕΕ

Γ) Γαρδlκης Δημήτριος, » Εργοδοτών

Δ) Κουτσοχάνος Γεώργιος, » Εργαζομένων ως Μέλη, παρισταμένων και των: Φούρκα·

Παναγιώτας, Διευθύντριας του Υποκ/τος ως μέλος άνεu ψήφου επικουρούμενης σύμφωνα με το ΠΔ

589/80 από την Ελευθεράκη Σταματία ως μέλος άνευ ψήφου αλλά ιωι της γραμματέως της
Επιτροπής Σκούρα Αικατερίνης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη σύνθεση και η απαρτία της Επιτροπής προχωρεr στην εξέταση

της ένστασης της ΚSΥΙ?ΜΠΕΤΗ ΜΑΡΙΑΣ, ΑΜΑ:..,.2.497_1,66--.κωά",.της Μ71/201·5--Απόφaόη~--- .. . ._..~·,..._..,..- ~· .-- •-"• .
-""'-κaταγγελfσς. ······· .... ·---... ··

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1) Τις περl αρμοδιότητες αυτής, σϋμφωνα με τις διατάξεις του αρe·4 του από 11-5/26-1~54 Β Δ όπως

"'- τροποποιήθηκ:ε από το άρθρο 7 του ΝΔ 3710/57 και του άρθρου 120 του ΚΑ τοv ΙΚΑ

~:......-"-·~-·- ..-- ... 2.}...Ιqν_με ....cφιθμ....Ι)ρ.ωL-1.0115 ένστι;ισιr ~.ΚG-~AE=fΚ··MAPfAE; ΑΜΑ:·-·249716'&· κατσ-της-:
Μ71/2015 Απόφαση Καταγγελίας με την οποία απορρίφθηκε το αfτημά της για την ασφάλισή της το

χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε με πρόγρσμμα stage στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην
Δ/vση Τοπικής Αuτοδιο/1<ησης κ:αιΔ/νσης Ν. Εύβοιας.

3) Την γραf!:!ή εισήγηση της υπηρεσίας που εισηγεlrαι την απόρριψη της ενστάσεως.

4)Τrς γραπτές tς!)ι 1ΤΡΘφ~prκές'·~;..όψεις· της εv~μενηςη οΠοfα προσήλθε και δήλωσε ότι

εργάζονταν με πρόγραμμα stage στη ΔΙνση Τοπ. Αυτ/σης και Δ/νσης Ν. Εύβοιας με καθήκοντα

γρδμματειaκής υποστήριξης. Κατέθεσε βεβαfωση rου εργοδότη για την παρακ:ολούθηση του

προγράμματος και αποδεικτικό χορήγησης κ:ωδικοίι πρόσβασης.

5) Τις γραπτές κσι προφορικές απόψεις του εργοδότη ο οποίος δεν προσήλθε. Απέστειλε το αριθμ.

3054170519/27-04-2015 έγγραφο κατόπιν της πρόσκλησης για την συζήτηση, συνοδευόμενο από το

συμφωνηπκό συνεργασ/ας προγράμμαrος stage της καταγγέλοuσας.

Από τα στοιχεfα του φακέλου προέκυψαν τα εξής

Η ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΜΑ: 2497166 υπέβαλε την αριθμ. 1192/28-12-2010 κarαγγελrες

κατά τοιι εργοδότη rfΕΡΙΦΊ:iΡ'Ε:ιΥ.\.:~:~'f.ΕΡ./Ε'Α·Σ.,;:rz.AiwiΔAΣ:- και ζητό~Ciε ..την σσφαλσηκή της

τακτοποίηση για το χρονικό διάστημα 18/04/07 -08/06/10 που απασχολήθηκε με πρόγραμμα Stage.
Επειδή, η Υπηρεσία μας έλαβε υπόψη τηι;:

1) το με αριθμ. Α2Ο/251/89/27-11-09 Γενrκό έγγραφο της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ

2) το με αριθμ. Πρωτ. Ε40/3/08-01-15 Γενικό Έγγραφο της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ με 10

οποίο επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει επέλθει καμία

αλλαγή στο υφιστάμενο νομικό πλαrσιο αλλά ούτε υπάρχει μεταγενέστερη εrδική νομοθετική
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. ~ρuθμιση που να καθορfζει το εργασιακό καθεστώς των ανωτέρω κ.ατάσυνέπεια θα πρtΠει να
εκδοθούν απορριπτικές σηοφασεις και να κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους.

Επειδή η επιτροπή αφού έλαβε: υπόψη rης την εισήγηση της υπηρεσlας κ.αθώς και τη
διαλογική συζήτηση κατά την εκ.δrκαση της υπόθεσης και με αντικειμενική εκτίμηση των γεγονότων.

Αποφασίζιι

Την εν μ_!eειςιποδοχή της ένστασης rης ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ ΜΑΡΙΑΣ, ΑΜΑ: 2497166 κατά της,.. .•,..,,J.-• ••• 'Λ- •.:•- ........,....:;C••·~.
Μ71/2015 Απόφαση Καταγγελlας και σuyκεκριμένα rην κάνει δεκτή ως προς τις ασφαλιστικές· -
εισφορές του κλάδου σύνrαξης και απορρίnτει ως καθ' ύλην αναρμόδια ως προς το
μισθολογικό και τη σχέση εργασίας.

Ο riΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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