ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
(απ. ππωη. ειζ. ηηρ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. : 2834/25-2-2022)

Δηέζεζαλ απφ ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλσζε
Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο

Απνρέηεπζεο

(Δ.Γ.Δ.Υ.Α.)

ηα θάησζη

εξσηήκαηα γηα ηε ζχληαμε λνκηθήο γλσκνδφηεζεο:
«Εξγαδόκελνο ηεο Δ.Ε.Υ.Α. αηηείηαη κεηωκέλν ωξάξην θαηά κία ώξα (κε απνδνρέο)
ιόγω αλαπεξίαο ηνπ ηέθλνπ ηνπ ζε πνζνζηό 50% (ζαθραξώδεο δηαβήηεο) θαη κε
εκεξνκελία γέλλεζεο ηελ 13/6/2012, πξνζθνκίδνληαο ζρεηηθή γλωκάηεπζε ΚΕΠΑ.
Εξωηάηαη εάλ: 1) Ο εξγαδόκελνο δηθαηνύηαη ηε κείωζε ωξαξίνπ; 2) Σε πεξίπηωζε
πνπ ηε δηθαηνύηαη, έωο πνία ειηθία ηνπ ηέθλνπ θαη βάζεη πνηωλ δηθαηνινγεηηθώλ;
3) Εάλ δηθαηνύηαη θαη επηπιένλ άδεηα θαη κε βάζε πνηα δηάηαμε;»
Καηά ηε γλψκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

***
Ι. Εθαπμοζηέο νομοθεηικό πλαίζιο
Σχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα ν. 4808/2021, ζην άπθπο 25 «Πεδίν εθαξκνγήο» νξίδεηαη
φηη «1. Τν παξφλ Κεθάιαην εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο,
θπζηθνχο, ζεηνχο, αλάδνρνπο, θαζψο θαη ζηηο ηεθκαηξφκελεο κεηέξεο ηνπ άξζξνπ
1464 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πνπ απνθηνχλ ηέθλν κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξέλζεηεο
κεηξφηεηαο, φπσο επίζεο θαη ζηνπο θξνληηζηέο, ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ
άξζξνπ 26, νη νπνίνη απαζρνινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηνλ δεκφζην ηνκέα, ηα
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λ.π.δ.δ., ηνπο Ο.Τ.Α. θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 14
ηνπ λ. 4270/2014 (Α` 143), κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ή κνξθή απαζρφιεζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκβάζεσλ κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ,
ησλ ζπκβάζεσλ ή ζρέζεσλ πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ λ.
4052/2012 (Α` 41) θαη ηεο έκκηζζεο εληνιήο, αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ...» Σην άπθπο 28 «Γνληθή άδεηα» νξίδεηαη φηη «1. Κάζε
εξγαδφκελνο γνλέαο ή πξφζσπν πνπ αζθεί ηε γνληθή κέξηκλα έρεη αηνκηθφ θαη
ακεηαβίβαζην δηθαίσκα γνληθήο άδεηαο γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ, δηάξθεηαο
ηεζζάξσλ (4) κελψλ, ηελ νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζπλερφκελα ή ηκεκαηηθά,
κέρξη ην παηδί λα ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ νθηψ (8) εηψλ, κε ζθνπφ ηελ
εθπιήξσζε ησλ ειάρηζησλ ππνρξεψζεσλ αλαηξνθήο πξνο απηφ. Σε πεξίπησζε
πηνζεζίαο ή αλαδνρήο ηέθλνπ ειηθίαο έσο νθηψ (8) εηψλ, ε γνληθή άδεηα ρνξεγείηαη
απφ ηελ έληαμε ηνπ παηδηνχ ζηελ νηθνγέλεηα.». Σην άπθπο 29 «Άδεηα θξνληηζηή»
νξίδεηαη φηη «Κάζε εξγαδφκελνο πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη έμη (6) κήλεο ζπλερφκελεο ή
κε δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηθαηνχηαη άδεηα θξνληηζηή,
φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 26, γηα ηε θξνληίδα πξνζψπνπ, δηάξθεηαο έσο πέληε
(5) εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο, εθφζνλ ην πξφζσπν απηφ έρεη
αλάγθε ζεκαληηθήο θξνληίδαο ή ππνζηήξημεο γηα ζνβαξφ ηαηξηθφ ιφγν, ε νπνία
βεβαηψλεηαη κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε.». Σχκθσλα κε ην άπθπο 31 «Επέιηθηεο
ξπζκίζεηο εξγαζίαο» φηη «1. Κάζε εξγαδφκελνο γνλέαο παηδηψλ ειηθίαο έσο δψδεθα
(12) εηψλ ή θξνληηζηήο δηθαηνχηαη λα δεηά επέιηθηεο ξπζκίζεηο εξγαζίαο γηα ιφγνπο
θξνληίδαο, φπσο ηδίσο, ηειεξγαζία, επέιηθην σξάξην εξγαζίαο ή κεξηθή
απαζρφιεζε.». Σχκθσλα κε ην άπθπο 37 «Άδεηα θξνληίδαο ηέθλνπ» φηη «1. Οη
εξγαδφκελνη γνλείο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 33, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ άιινπ γνλέα, αθφκε θαη αλ ν άιινο γνλέαο δελ εξγάδεηαη,
δηθαηνχληαη, ελαιιαθηηθψο κεηαμχ ηνπο, ηελ άδεηα θξνληίδαο ηέθλνπ. Ζ άδεηα
ρνξεγείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηάληα (30) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο
κεηξφηεηαο ή ηεο εηδηθήο παξνρήο πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο ηνπ άξζξνπ 36 ή ηεο
γνληθήο άδεηαο ηνπ άξζξνπ 28, σο κεησκέλν σξάξην. Καηά ην παξαπάλσ δηάζηεκα, ν
γνλέαο πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, δηθαηνχηαη είηε λα πξνζέξρεηαη θαηά
κία (1) ψξα αξγφηεξα είηε λα απνρσξεί θαηά κία (1) ψξα λσξίηεξα θάζε εκέξα απφ
ηελ εξγαζία είηε λα ηε δηαθφπηεη θαηά κία ψξα εκεξεζίσο, ζχκθσλα κε ηελ αίηεζή
ηνπ. Σχκθσλα κε ην άπθπο 41 «Μεηωκέλν ωξάξην γνλέωλ παηδηώλ κε αλαπεξία»
φηη «Οη γνλείο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 33, πνπ εξγάδνληαη ζε επηρείξεζε ή
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εθκεηάιιεπζε πνπ απαζρνιεί ηνπιάρηζηνλ πελήληα (50) άηνκα θαη έρνπλ παηδηά κε
πλεπκαηηθή, ςπρηθή ή ζσκαηηθή αλαπεξία, ε νπνία πηζηνπνηείηαη κε ηαηξηθή
γλσκάηεπζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν ππάγνληαη ηα πξφζσπα απηά, έρνπλ
ην απηνηειέο δηθαίσκα γηα θάζε παηδί, λα δεηήζνπλ ηε κείσζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο
ηνπο θαηά κία (1) ψξα ηελ εκέξα, κε αλάινγε πεξηθνπή ησλ απνδνρψλ ηνπο. Σην
άπθπο 43 «Άδεηα ιόγω ζνβαξώλ λνζεκάηωλ ηωλ παηδηώλ» φηη «1. Σηνπο
εξγαδφκελνπο γνλείο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 33, ρνξεγείηαη εηδηθή γνληθή άδεηα,
δηάξθεηαο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη` έηνο, κε απνδνρέο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ αλαγθψλ παηδηψλ έσο δεθανθηψ (18) εηψλ ζπκπιεξσκέλσλ, κε λφζεκα πνπ
απαηηεί κεηαγγίζεηο αίκαηνο θαη παξαγψγσλ ηνπ ή αηκνθάζαξζε, κε λενπιαζκαηηθή
αζζέλεηα ή πνπ ρξήδεη κεηακφζρεπζεο ή κε ζπάλην λφζεκα ή πάζεζε, ζχκθσλα κε
ηνλ θαηάινγν ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4213/2013 (Α` 261), θαη εθφζνλ ζηελ
ηειεπηαία πεξίπησζε ζπληξέρεη πνζνζηφ αλαπεξίαο εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%)
θαη άλσ, ή παηδηψλ, αλεμαξηήησο ηεο ειηθίαο ηνπο, κε βαξηά "λνεηηθή αλαπεξία" ή
ζχλδξνκν DOWN ή απηηζκφ. 2. Ζ άδεηα ηεο παξ. 1 απνηειεί δηθαίσκα ηνπ θάζε
γνλέα, ρνξεγείηαη ρσξίο άιιε πξνυπφζεζε, πέξαλ ησλ ζρεηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ
παξέρνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο ζηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο γηα νηθνγελεηαθνχο
ιφγνπο θαη αθνχ εμαληιεζνχλ ζπλαθή δηθαηψκαηα κε απνδνρέο, πιελ ηεο εηήζηαο
θαλνληθήο άδεηαο.».

ΙΙ. Επμηνεία διαηάξεων
Α) Με ην άξζξν 29 νξίδεηαη φηη θάζε εξγαδφκελνο πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη έμη (6)
κήλεο ζπλερφκελεο ή κε δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ

δικαιούηαι άδεια θπονηιζηή, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 26, γηα ηε θξνληίδα
πξνζψπνπ, δηάξθεηαο έσο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο,
εθφζνλ ην πξφζσπν απηφ έρεη αλάγθε ζεκαληηθήο θξνληίδαο ή ππνζηήξημεο γηα
ζνβαξφ ηαηξηθφ ιφγν, ε νπνία βεβαηψλεηαη κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε, γηα ηελ νπνία
δελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή απνδνρψλ. Ζ λέα απηή άδεηα ζηνρεχεη ζηελ ππνζηήξημε
ησλ εξγαδνκέλσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ - θξνληηζηψλ, σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ
ζεκαληηθψλ αλαγθψλ θξνληίδαο ή ππνζηήξημεο, ζπγγελνχο ή άιινπ πξνζψπνπ γηα
ζνβαξφ ηαηξηθφ ιφγν, δηαζθαιίδνληαο φηη δελ ζα εμσζνχληαη ζηελ απνρψξεζε απφ
ηελ αγνξά εξγαζίαο, εξγαδφκελνη θαη θπξίσο εξγαδφκελεο κε απμεκέλα νηθνγελεηαθά
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βάξε. Σεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ πεξ. ζη` ηνπ άξζξνπ 26 σο θξνληηζηήο
νξίδεηαη: «ν εξγαδφκελνο

πνπ παξέρεη πξνζσπηθή θξνληίδα ή ππνζηήξημε ζε

ζπγγελή ή πξφζσπν, πνπ θαηνηθεί ζην ίδην λνηθνθπξηφ κε ηνλ εξγαδφκελν θαη πνπ
έρεη αλάγθε ζεκαληηθήο θξνληίδαο ή ππνζηήξημεο γηα ζνβαξφ ηαηξηθφ ιφγν.
Β) Με ην άξζξν 37 επαλαδηαηππψλνληαη - θσδηθνπνηνχκελεο - νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 9 ηεο ΔΓΣΣΔ 1993, ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΔΓΣΣΔ 2002-2003 ην νπνίν θπξψζεθε
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3144/2003, ησλ άξζξσλ 8 & 9 ηεο ΔΓΣΣΔ
2004-2005, ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΔΓΣΣΔ 2014 θαη ηνπ θαηαξγνχκελνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.
4342/2015, ζηηο νπνίεο ελζσκαηψλεηαη θαη ην πεξηερφκελν ηεο

Γλσκνδφηεζεο

124/2018 ηνπ ΣΤ` Τκήκαηνο ηνπ Ννκηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ε νπνία έρεη
γίλεη απνδεθηή απφ ηελ Υπνπξγφ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο. Καζνξίδεηαη ε αθεηεξία ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο άδειαρ θπονηίδαρ
παιδιού απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο ή ηεο εηδηθήο παξνρήο πξνζηαζίαο ηεο
κεηξφηεηαο ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ λ.

3655/2008, σο ηζρχεη έπεηηα απφ ηελ

ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 38 ηνπ λ. 4808/2021 ή ηεο γνληθήο άδεηαο ηνπ άξζξνπ
28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Καζίζηαηαη έηζη ζαθέο φηη ε ρνξήγεζε ηεο γνληθήο άδεηαο ηνπ
άξζξνπ 28 δελ επηθέξεη κείσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο άδεηαο θξνληίδαο παηδηνχ, κε
φπνηνλ ηξφπν θαη εάλ απηή ρνξεγείηαη1.
Γ) Με ην άξζξν 31 ζεζκνζεηείηαη πεξαηηέξσ δηθαίσκα γηα θάζε εξγαδφκελν γνλέαο
παηδηψλ ειηθίαο έσο δψδεθα (12) εηψλ ή θξνληηζηή λα δεηά εςέλικηερ πςθμίζειρ
επγαζίαρ γηα ιφγνπο θξνληίδαο, φπσο ηδίσο, ηειεξγαζία, επέιηθην σξάξην εξγαζίαο
ή κεξηθή απαζρφιεζε. Πξνυπφζεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απνηειεί ν

εξγαδφκελνο

γνλέαο λα έρεη ζπκπιεξψζεη έμη (6) κήλεο ζπλερφκελεο ή κε δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηνλ ίδην εξγνδφηε, εθηφο αλ νξίδεηαη επλντθφηεξα απφ
εηδηθή δηάηαμε ή ζπκθσληψλ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ.
Ο εξγνδφηεο εμεηάδεη θαη δηεθπεξαηψλεη εληφο ελφο (1) εκεξνινγηαθνχ κήλα θάζε
αίηεζε γηα

1

επέιηθηεο ξπζκίζεηο εξγαζίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ηεο

βλ. υπ’ αρ. πρ. 47972/07-07-2021 Εγκφκλιο του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικών Υποθζςεων

«Χορήγηςη αδειών Μζρουσ ΙΙΙ, άρθρα 24-54 του ν. 4808/2021 (Α'101) για την προςταςία
τησ οικογζνειασ.
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επηρείξεζεο θαη ηνπ

εξγαδνκέλνπ. Ο εξγνδφηεο ηεθκεξηψλεη θάζε απφξξηςε

ζρεηηθήο αίηεζεο ή θάζε αλαβνιή ρνξήγεζεο επέιηθησλ ξπζκίζεσλ εξγαζίαο.
Όηαλ νη επέιηθηεο ξπζκίζεηο εξγαζίαο έρνπλ πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα, ν εξγαδφκελνο
επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή κνξθή απαζρφιεζεο, φηαλ ιήμεη ε ζπκθσλεζείζα πεξίνδνο.
Δπίζεο, ν εξγαδφκελνο έρεη ην

δηθαίσκα λα επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή κνξθή

απαζρφιεζεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζπκθσλεκέλεο πεξηφδνπ, θαηφπηλ αίηεζήο ηνπ
θαη εθφζνλ απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ζπγθεθξηκέλε κεηαβνιή ησλ πεξηζηάζεσλ. Ο
εξγνδφηεο εμεηάδεη θαη δηεθπεξαηψλεη θάζε ηέηνηα αίηεζε πξφσξεο επηζηξνθήο
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ.
Γ) Με ην άξζξν 41 θσδηθνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ θαηαξγνχκελνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.
1483/1984, ελψ παξάιιεια
απηνηειψο γηα θάζε παηδί.

πξνβιέπεηαη φηη ην δηθαίσκα ηνπ γνλέα ηζρχεη
Καηά ηα ινηπά ε άδεηα εμαθνινπζεί λα ρνξεγείηαη

ζχκθσλα κε ηα ήδε ηζρχνληα. Οη γνλείο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 33, πνπ
εξγάδνληαη ζε επηρείξεζε ή εθκεηάιιεπζε πνπ απαζρνιεί ηνπιάρηζηνλ πελήληα (50)
άηνκα θαη έρνπλ παηδηά κε πλεπκαηηθή, ςπρηθή ή ζσκαηηθή αλαπεξία, ε νπνία
πηζηνπνηείηαη κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν
ππάγνληαη ηα πξφζσπα απηά, έρνπλ ην απηνηειέο δηθαίσκα γηα θάζε παηδί, λα
δεηήζνπλ ηε κείσζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπο θαηά κία (1) ψξα ηελ εκέξα, κε
αλάινγε πεξηθνπή ησλ απνδνρψλ ηνπο.

ΙΙΙ. Επί ηος επωηήμαηορ
Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν εξγαδφκελνο αηηείηαη κεησκέλν σξάξην ιφγσ ηνπ
ηέθλνπ κε εκ. γέλλεζεο 13-06-2022 (10 εηψλ) ην νπνίν έρεη δηαγλσζζεί κε αλαπεξία
50% ζχκθσλα κε ηελ απφ 03-02-2022 γλσκάηεπζε ΚΔΠΑ απφ 29/10/2021 θαη εθ’
φξνπ δσήο.
-

Δθφζνλ ε Γ.Δ.Υ.Α. έρεη πξνζσπηθφ ηνπιάρηζηνλ πελήληα (50) άηνκα, ν
εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηε κείσζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπο
θαηά κία (1) ψξα ηελ εκέξα, κε αλάινγε πεξηθνπή ησλ απνδνρψλ ηνπ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 λ. 4808/2021.
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-

Δπεηδή γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ηνπ άξζξ. 43 λ. 4808/2021 (Άδεια λόγω
ζοβαρών νοζημάηων ηων παιδιών) πξέπεη, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή δηάηαμε,
λα πθίζηαηαη αλαπεξία ηνπ ηέθλνπ ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ, κε ηα ηεζέληα
δεδνκέλα, ν εξγαδφκελνο δελ δηθαηνχηαη ηελ άδεηα ηνπ άξζξ. 43.

-

Δθφζνλ ν εξγαδφκελνο έρεη ζπκπιεξψζεη έμη (6) κήλεο ζπλερφκελεο ή κε
δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηε Γ.Δ.Υ.Α., δηθαηνχηαη
λα δεηήζεη ηελ άδεηα ηνπ άξζξ. 29 λ. 4808/2021 (άδεηα θξνληηζηή) δηάξθεηαο
έσο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο.

-

Ο εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη κέρξη 31-12-2022 ηελ άδεηα ηνπ άξζξ.
37 (άδεηα θξνληίδαο ηέθλνπ) σο κεησκέλν σξάξην. Καηά ην παξαπάλσ
δηάζηεκα, ν γνλέαο πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, δηθαηνχηαη είηε
λα πξνζέξρεηαη θαηά κία (1) ψξα αξγφηεξα είηε λα απνρσξεί θαηά κία (1)
ψξα λσξίηεξα θάζε εκέξα απφ ηελ εξγαζία είηε λα ηε δηαθφπηεη θαηά κία ψξα
εκεξεζίσο, ζχκθσλα κε ηελ αίηεζή ηνπ.

-

Δπηθνπξηθψο, δεδνκέλνπ φηη ην ηέθλν ηνπ εξγαδφκελνπ είλαη 10 εηψλ, ν
εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη κε αίηεζε ηηο επέιηθηεο ξπζκίζεηο
εξγαζίαο ηνπ άξζξ. 31 λ. 4808/2021 έσο ηε ζπκπιήξσζε ησλ 12 εηψλ,
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζρεηηθή δηάηαμε, θαη ζηαζκίδνληαο ηηο
αλάγθεο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηεο επηρείξεζεο.

Αζήλα, 11-3-2022
Οη γλσκνδνηνχληεο δηθεγφξνη
Πάλνο Επγνχξεο

Σβεηιάλα (Εέηα) Επγνχξε
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