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Θύξηε Τπνπξγέ, 

Θύξηε Αλαπιεξσηή Τπνπξγέ, 

Θπξίεο θαη θύξηνη Βνπιεπηέο, 

 

ην Λνκνζρέδην ηνπ ΤΠΟΠΑΗΘ «Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ Πξσηνβάζκηα, 

Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε» πεξηέρεηαη ην «Άξζξν 6. Δπαλαζύζηαζε 

θαηαξγεζεηζώλ εηδηθνηήησλ δεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο» ζην 

«Θεθάιαην Α. Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4186/2013 – Θέκαηα Γεληθνύ θαη 

Δπαγγεικαηηθνύ Ιπθείνπ». 

Τπελζπκίδνπκε όηη ην «πξαμηθόπεκα» ζε βάξνο ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.Δ.) δηαπξάρζεθε ζε ηέζζεξηο πξάμεηο: 

– ηνλ Ηνύιην ηνπ 2013 θαηαξγήζεθαλ νη Θιάδνη ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Σερληθώλ 

Δηδηθνηήησλ θαη ηέζεθαλ ζε δηαζεζηκόηεηα νη Δθπαηδεπηηθνί. 

– ην επηέκβξην ηνπ 2013 θαηαξγήζεθαλ νη Σνκείο θαη νη Δηδηθόηεηεο ησλ 

ζρνιείσλ ηεο Β΄βάζκηαο Σ.Δ.Δ. (ηεο ΣΤΠΗΘΖ Δθπαίδεπζεο) θαη κεηαθέξζεθαλ ζηηο .Δ.Θ. 

(ζηε ΚΖ Σππηθή ΚΑΘΖΖ). 

– ην επηέκβξην ηνπ 2014 έθιεηζαλ πξόσξα νη 106 δεκόζηεο ΔΠΑ.. ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο (όρη νη ηδησηηθέο ΔΠΑ.., νύηε νη ΔΠΑ.. ησλ άιισλ Τπνπξγείσλ). 
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ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ 

Σαρ. Γ/λζε : Αρηιιέσο 37 - 41 & Κπιιέξνπ 

Σ.Θ. - Πόιε : 104 36 Αζήλα 
ηειέθσλν : 210-5238973 
fax : 210-5202798 

e-mail : oltee.oltee@gmail.com  
 : mail@oltee.att.sch.gr  
ειεθηξνλ. ζει. : http://www.oltee.gr 

πιεξνθνξίεο : ηακάηεο ηακαηηάδεο 

   Πξόεδξνο Γ.. Ο.Ι.Σ.Δ.Δ. 
ηειέθσλν  : 6945-752224 

 
Αζήλα, 6-5-2015 

Αξ. Πξση.: 065 

ΠΡΟ : 1. θ. Αξηζηείδε Κπαιηά 

Τπνπξγό Πνιηηηζκνύ, Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ 
 

2. θ. Σάζν Θνπξάθε 
Αλαπιεξσηή Τπνπξγό Παηδείαο 
 

3. ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ Διιεληθνύ 

Θνηλνβνπιίνπ 
 

ΘΟΗΛ : 1. Γ/λζε Δπαγγεικαηηθήο Δθπ/ζεο 

Τ.Πν.Παη.Θ. 

2. Σα ζρνιεία ηεο Σ.Δ.Δ. (ΔΠΑ.Ι.-Δ.Θ.) 

3. Δλώζεηο Ιεηηνπξγώλ Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ.Ι.Σ.Δ.Δ.) 

4. Δθπαηδεπηηθνύο, MME 

  

ΘΔΚΑ: Δπαλαζύζηαζε Δηδηθνηήησλ αιιά ΟΥΗ ησλ Δπαγγεικαηηθώλ ρνιείσλ 

mailto:oltee.oltee@gmail.com
mailto:mail@oltee.att.sch.gr
http://www.oltee.gr/


αξ. πξ. 065/6-5-2015, ζει.2/6 

– ην Φεβξνπάξην ηνπ 2015, παξά ηηο πξνεθινγηθέο ζέζεηο ηεο ζεκεξηλήο 

Θπβέξλεζεο θαη παξά ηε ξεηή ηνπνζέηεζε ηνπ Αλ. Τπνπξγνύ Παηδείαο ζηε Βνπιή θαηά ηηο 

πξνγξακκαηηθέο δειώζεηο (9 Φεβξνπαξίνπ 2015) γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ .Δ.Θ. 

(Κεηαγπκλαζηαθή Θαηάξηηζε έμσ από ηελ Σππηθή Δθπαίδεπζε), ιεηηνύξγεζαλ γηα πξώηε 

θνξά ηέζζεξηο (4) .Δ.Θ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

 

Δπηζεκαίλνπκε όηη: 

1. Από ηελ πξώηε ζηηγκή επηζεκάλακε όηη ε απνθαηάζηαζε ηεο Σ.Δ.Δ. νθείιεη λα 

γίλεη ΣΑΤΣΟΥΡΟΛΑ ΘΑΗ ζηα ηέζζεξα επίπεδα ζηα νπνία ηξώζεθε, κε ηηο 

ηζάξηζκεο ζε βάξνο ηεο πξάμεηο: 

α) Δπαλαζύζηαζε ησλ θαηαξγεκέλσλ Θιάδσλ Δθπαηδεπηηθώλ. 

β) Δπαλαζύζηαζε ησλ θαηαξγεκέλσλ Σνκέσλ θαη Δηδηθνηήησλ. 

γ) Δπαλαζύζηαζε ησλ θαηαξγεκέλσλ ρνιείσλ. 

δ) Θαηάξγεζε ηεο κεηαγπκλαζηαθήο ΚΖ Σππηθήο ΚΑΘΖΖ (ησλ .Δ.Θ.) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

Ο εηδηθόο αγνξεηήο ηνπ ΤΡΗΕΑ θ. Κπαμεβαλάθεο αλέθεξε νηη «…αλαηξέπεηαη 

έλα αθόκε πξαμηθόπεκα ησλ κλεκνληαθώλ θπβεξλήζεσλ θαη απνθαζίζηαηαη ε 

δηθαηνζύλε ζην ρώξν ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο …ζε ελαξκόληζε κε 

ην Λνκνζρέδην ηνπ ΤΠΓΚ …κε ην νπνίν επαλέξρνληαη ζηα ζρνιεία θαη ζηηο 

νξγαληθέο ηνπο ζέζεηο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ ηεζεί ζε θαζεζηώο 

δηαζεζηκόηεηαο ή απόιπζεο». Δίλαη απηό αιήζεηα; 

 

2. Κε ην Λνκνζρέδην «Θαηξνύγθαινπ» δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα 

επαλέιζνπλ ζηηο νξγαληθέο ηνπ ζέζεηο. Ση γίλεηαη όκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

έρεη θαηαξγεζεί ε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθόο είρε ηελ 

νξγαληθή ηνπ ζέζε; 

α) ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ Άξζξνπ 6 ηνπ Θεθαιαίνπ Α’ ηνπ Λνκνζρεδίνπ πξνβιέπεηαη 

όηη ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ησλ ΔΠΑ.. θαη ησλ ΔΠΑ.Ι. πνπ θαηαξγήζεθαλ 

εληάζζνληαη ζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ησλ ΔΠΑ.Ι. «…ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξνύζαο…». Από απηέο πξνθύπηεη όηη, απηόο πνπ ζα απνθαζίζεη ζε πνηα 

ΔΠΑ.Ι. ζα δεκηνπξγεζνύλ νη νξγαληθέο ζέζεηο είλαη ν Γηεπζπληήο Β΄βάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. Κόλνο ηνπ ! Υσξίο νξγαλόγξακκα, ρσξίο πξνηάζεηο Φνξέσλ, ρσξίο 

γεληθόηεξν ρσξνηαμηθό ζρεδηαζκό, ρσξίο ηνλ Τπνπξγό ! Κεηαθέξεηαη ινηπόλ ζηνλ 

Γ/ληή Γ.Δ. ην δηθαίσκα ιήςεο κηαο απόθαζεο πνπ ππεξβαίλεη θαηά πνιύ ηηο 

αξκνδηόηεηέο ηνπ. 

β) Ζ «αλαζύζηαζε» ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ εθπαηδεπηηθώλ ζπλαξηάηαη άκεζα θαη κε 

ηελ απόθαζε γηα ην πνπ (ζε πνηα ΔΠΑ.Ι.) ζα ιεηηνπξγήζνπλ νη θαηαξγεκέλνη Σνκείο 

θαη Δηδηθόηεηεο. ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ Άξζξνπ 6 ηνπ Θεθαιαίνπ Α’ ηνπ 
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Λνκνζρεδίνπ πξνβιέπεηαη όηη ηελ απόθαζε απηή ζα ηε ιάβεη ν Πεξηθεξεηαθόο 

Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ Γ/ληή Γ.Δ. Κόλνο ηνπ ! 

Γεδνκέλνπ όηη νη αλαθεξόκελεο «Πεξηθεξεηαθέο Δπηηξνπέο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο» ΓΔΛ πθίζηαληαη ΠΟΤΘΔΛΑ θαη δελ ιεηηνύξγεζαλ 

ΠΟΣΔ !! 

3. Δίλαη πνιύ πξόζθαηε ε ηξαπκαηηθή εκπεηξία ησλ ζρνιείσλ καο από ηελ 

θαηάξγεζε ησλ 106 ΔΠΑ.. θαη ηελ αιινπξόζαιιε έληαμε όζσλ εθπαηδεπηηθώλ 

είραλ απνκείλεη κε νξγαληθέο ζέζεηο ζε ΔΠΑ.Ι. κε απνθάζεηο ησλ Γ/ληώλ Γ.Δ. 

Γεκηνπξγήζεθαλ ηερλεηέο αληηπαιόηεηεο απίζηεπηεο έληαζεο κεηαμύ ησλ 

ζπλαδέιθσλ, «ΔΠΑΙ-ηηώλ» θαη «ΔΠΑ-ηηώλ», νη νπνίνη θιήζεθαλ λα 

αληηκεησπίζνπλ κέζα ζηα ζρνιεία ηνπο ηα ηξαγηθά απνηειέζκαηα ηεο 

θαηάξγεζεο ησλ 106 δεκόζησλ ζρνιείσλ ηεο Σ.Δ.Δ. !! 

4. Σα ίδηα ζπλέβεζαλ θαη κε ηηο ζπγρσλεύζεηο ησλ ΔΠΑ.Ι. Κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ 

Σνκέσλ θαη Δηδηθνηήησλ, νξηζκέλα ΔΠΑ.Ι. θαηέξξεπζαλ, επεηδή αθξηβώο ε 

ιεηηνπξγία ηνπο ζηεξίδνληαλ ζε απηνύο ηνπ Σνκείο. Θαηά ηε ρσξνζέηεζε ησλ λέσλ 

εηδηθνηήησλ ηνπ Λ. 4186/2013 ππνβιήζεθαλ αιινπξόζαιιεο πξνηάζεηο, πάιη ρσξίο 

θαλέλα γεληθόηεξν ζρεδηαζκό. 

ην κεηαμύ, νη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Σερληθώλ Δηδηθνηήησλ 

ζπκπηέδνληαη ζε όιν θαη ιηγόηεξα ζρνιεία. 

 

5. Ζ Β’βάζκηα Σ.Δ.Δ. απνηειεί ηε κνλαδηθή βαζκίδα εθπαίδεπζεο ηεο νπνίαο νη 

ζρνιηθέο κνλάδεο κεηώζεθαλ θαηά 22%, δηα κηαο θαη μαθληθά 

(θαηαξγήζεθαλ ηα 106 από ηα 494 ζρνιεία). 

 

6. Θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2012-13 (πξηλ από ην «πξαμηθόπεκα» θαηά ηεο Σ.Δ.Δ.), ζηα 

494 ζρνιεία ηεο Σ.Δ.Δ. θνηηνύζαλ 84.862 καζεηέο ζηα ηκήκαηα Σνκέσλ 

θαη Δηδηθνηήησλ (ρσξίο ηνπο καζεηέο ηεο Α΄ Ιπθείνπ ησλ ΔΠΑ.Ι.). Αλαιπηηθά: 

α) ηηο 106 ΔΠΑ.. θνηηνύζαλ 17.117 καζεηέο. 

β) ηα 388 ΔΠΑ.Ι. θνηηνύζαλ 67.745 καζεηέο ζηα ηκήκαηα Σνκέσλ θαη Δηδηθνηήησλ 

(ρσξίο ηνπο καζεηέο ηεο Α΄ Ιπθείνπ). 

Θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2014-15 ζηα 396 ζρνιεία ηεο Σ.Δ.Δ. (ΔΠΑ.Ι.) θνηηνύλ 

63.112 καζεηέο ζηα ηκήκαηα Δηδηθνηήησλ (ρσξίο ηνπο καζεηέο ηεο Α΄ 

Ιπθείνπ). 

 

7. Από ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθύπηεη αλαπόδξαζηα όηη: 

–  Σα ζρνιεία ηεο Σ.Δ.Δ. κεηώζεθαλ αξηζκεηηθά θαηά 22%. 

–  Ο καζεηηθόο πιεζπζκόο ηεο Σ.Δ.Δ. κεηώζεθε θαηά 26%. 



αξ. πξ. 065/6-5-2015, ζει.4/6 

–  Οη 17.000 καζεηέο ησλ θαηαξγεκέλσλ ΔΠΑ.. θπξηνιεθηηθά 

«εμαθαλίζηεθαλ». Γελ πξνζηέζεθαλ ζηε δύλακε ησλ ΔΠΑ.Ι. πνπ απέκεηλαλ ! 

–  Οη καζεηέο ησλ ΔΠΑ.Ι. κεηώζεθαλ ΘΑΗ ζε απόιπην αξηζκό (κείνλ 4.633 

καζεηέο). 

 

8. Σα ΔΠΑ.Ι. ηξνθνδνηνύληαη κε καζεηηθό πιεζπζκό από ηα Γπκλάζηα. Οη ηειεηόθνηηνη 

Γπκλαζίνπ έρνπλ ήδε δειώζεη ηελ πξόζεζή ηνπο γηα ηνλ ηύπν Ιπθείνπ πνπ 

επηζπκνύλ γηα λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο (ΓΔ.Ι. ή ΔΠΑ.Ι.). Οη πξνζζήθεο 

Σνκέσλ θαη Δηδηθνηήησλ γίλνληαη εθ ησλ πζηέξσλ. Γελ ππάξρεη ρξόλνο γηα 

ελεκέξσζε. Δπνκέλσο, δελ κπνξεί λα αλακέλεηαη νπνηαδήπνηε αύμεζε ηνπ 

καζεηηθνύ πιεζπζκνύ ησλ ΔΠΑ.Ι. ζηηο πξνζερείο εγγξαθέο ηνπ Ηνπλίνπ. 

 

9. Οη θαηαξγεκέλνη Σνκείο θαη Δηδηθόηεηεο θαη νη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ζπζηήλνληαη κόλν «ζηα ραξηηά» ! Σν πώο απηά ζα εθαξκνζηνύλ ζηελ πξάμε, 

πεηηέηαη ζαλ θαπηή παηάηα ζηνπο Γ/ληέο Γ.Δ. θαη ζηνπο ζπιιόγνπο 

δηδαζθόλησλ, νη νπνίνη πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζε έλα αζθπθηηθό θαη 

εθξεθηηθό πιαίζην πνπ δηακνξθώλεηαη από: 

–  Σελ έιιεηςε ησλ 106 ζρνιείσλ (ΔΠΑ..), ησλ αηζνπζώλ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ 

ηνπο, ηα νπνία ΓΔΛ μαλαλνίγνπλ ! 

–  Σελ ηερλεηή κείσζε ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ ησλ ΔΠΑ.Ι. ! 

–  Σν «ζηνίβαγκα» ΟΙΩΛ ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Σερληθώλ Δηδηθνηήησλ, όζσλ 

επαλέξρνληαη θαη όζσλ παξέκεηλαλ, ΟΙΩΛ ησλ δηδαζθόκελσλ Σνκέσλ θαη 

Δηδηθνηήησλ, ζε αθόκε ιηγόηεξνπο ρώξνπο θαη εγθαηαζηάζεηο, κε αθόκε 

ιηγόηεξνπο καζεηέο θαη ρσξίο θακία ελεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ καζεηώλ. 

 

10. Από ηηο θαηαξγεκέλεο εηδηθόηεηεο ησλ ΔΠΑ.., παξαηεξνύκε όηη ΓΔΛ 

επαλέξρνληαη νη παξαθάησ, ν νπνίεο ΙΔΗΣΟΤΡΓΟΤΑΛ: 

α) Θεξκνϋδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπληεξεηώλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο. 

β) Δξγαιεηνκεραλώλ CNC. 

γ) Ακαμσκάησλ 

δ) Ακπεινπξγίαο - Οηλνηερλίαο 

ε) Γαιαθηνθνκίαο - Σπξνθνκίαο 

ζη) Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηνπξηζκνύ θαη Αγξνβηνηερλίαο 

Γηα πνην ιόγν δελ επαλαζπζηήλνληαη ΘΑΗ απηέο νη εηδηθόηεηεο ; 

Κήπσο επεηδή ππάξρνπλ αληαγσληζηηθέο εηδηθόηεηεο ζηηο «.Δ.Θ.» ;; 
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11. Ο Λ. 4186/2013, εηζήγαγε (δηα Λόκνπ !) ηνλ απαξάδεθην παγθνζκίσο όξν «Κε 

Σππηθή Δθπαίδεπζε». Σν Τπνπξγείν Παηδείαο εγθαζίδξπζε ηε Κε Σππηθή Κάζεζε 

σο ππνθαηάζηαην ηεο Β΄βάζκηαο Σ.Δ.Δ. κε ζαθή ζηόρν ηελ εμαθάληζή ηεο από 

ηελ Σππηθή Δθπαίδεπζε. Ίδξπζε ηηο δήζελ «ρνιέο» Δπαγγεικαηηθήο 

Θαηάξηηζεο (.Δ.Θ.) πνπ αλήθνπλ ζηε Κεηαγπκλαζηαθή Θαηάξηηζε, καθξάλ έμσ 

από ηελ Σππηθή Δθπαίδεπζε. Δπίζεο, εηζήγαγε ηε «Καζεηεία» θαη ηνλ ΟΑΔΓ ζηε Γ’ 

ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Ι. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο λνκνζεηήζεθαλ από ηελ πξνεγνύκελε Θπβέξλεζε, 

αιιά δελ εθαξκόζηεθαλ. 

 

Ο ΤΡΗΕΑ θαη ε ζεκεξηλή Θπβέξλεζε εμήγγεηιε ηελ θαηάξγεζε ησλ .Δ.Θ. ελώ σο 

αληηπνιίηεπζε είρε αληηηαρζεί ζηελ «Καζεηεία» ησλ ΔΠΑ.Ι. 

Ζ θαηάξγεζε ησλ .Δ.Θ. πεξηιακβάλεηαη ζηηο πξνεθινγηθέο δεζκεύζεηο ηνπ 

ΤΡΗΕΑ, ζέζε πνπ επαλαδηαηππώζεθε θαη επηθπξώζεθε από ηνλ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγό Παηδείαο ζηε Βνπιή ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ 2015, θαηά ηηο πξνγξακκαηηθέο 

δειώζεηο ηεο Θπβέξλεζεο. 

 

Κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, επαλεηιεκκέλα θαιέζακε ηνλ 

Τπνπξγό λα εθαξκόζεη ηα εμαγγειζέληα. Αληί απηνύ, επί ησλ εκεξώλ 

δηαθπβεξλήζεσο ΤΡΗΕΑ: 

–  Τινπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά ε ιεηηνπξγία ηεζζάξσλ (4) .Δ.Θ. ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

–  ην παξόλ Λνκνζρέδην ΓΔΛ πεξηιακβάλεηαη ε θαηάξγεζε ησλ .Δ.Θ. νη 

νπνίεο πξνζθέξνπλ εηδηθόηεηεο αληαγσληζηηθέο ησλ ΔΠΑ.Ι. θαη απεπζύλνληαη ζην 

ίδην καζεηηθό δπλακηθό. 

 

12. Τπελζπκίδνπκε όηη από ηε ιεηηνπξγία ησλ 106 ΔΠΑ.. δελ πξνθύπηεη θαλέλα 

επηπιένλ δεκνζηνλνκηθό θόζηνο, δεδνκέλνπ όηη ε επηβάξπλζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 

αθνξά ζηε κηζζνδνζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ, νη νπνίνη νύησο ή άιισο 

επαλαπξνζιακβάλνληαη. 

 

Κεηά από όια απηά, 

δ ε η ν ύ κ ε  

 

ηελ ΟΙΗΣΗΘΖ θαη μεθάζαξε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε: 

Α. ΑΚΔΖ επαλαιεηηνπξγία ησλ 106 ΔΠΑ.. σο ΔΠΑ.Ι. κε ΟΙΔ ηηο 

εηδηθόηεηέο ηνπο. 
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Β. ΑΚΔΖ επαλαιεηηνπξγία ησλ θαηαξγεκέλσλ Σνκέσλ θαη Δηδηθνηήησλ ζηα 

ΔΠΑ.Ι. ζηα νπνία ιεηηνπξγνύζαλ ΠΡΗΛ από ηελ θαηάξγεζή ηνπο, ρσξίο άιιε 

πξνϋπόζεζε ή κεζνιάβεζε «απόθαζεο» νπνηνπδήπνηε. 

Γ. ΑΚΔΖ θαηάξγεζε ησλ δήζελ «ρνιώλ» Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο. 

Κεηαηξνπή όζσλ ιεηηνύξγεζαλ ζε ΔΠΑ.Ι. 

Γ. ΑΚΔΖ θαηάξγεζε ηεο Καζεηείαο από ηε Γ’ ηάμε ηνπ ΔΠΑ.Ι. 

 

Παξαθαινύκε γηα ηηο ελέξγεηέο ζαο. 

 

Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Ο.Ι.Σ.Δ.Δ. 

 
 


