
 

                 

 

 

 
 
 
 

 
Συνάδελφοι  
 
Στο site του Συλλόγου (ΤΟΠΙΚΑ ΘΈΜΑΤΑ) έχει αναρτηθεί η απόφαση του 
Αντιπεριφερειάχη Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την δήλωση για το διευρυμένο 
ωράριο. 
 
Εκεί αναφέρονται λεπτομερώς οι διαδικασίες και οι προθεσμίες για όποια από τα 
μέλη μας ενδεχόμενα θέλουν να ακολουθήσουν το διευρυμένο ωράριο 
 
Εννοείται ότι μέχρι να εγκριθεί αυτή η δήλωση από την Περιφέρεια εφαρμόζεται 
το ωράριο που έχουμε αυτήν την στιγμή. 
 
Αυτό που θέλει για μια ακόμη φορά να τονίσει το ΔΣ είναι ότι είναι υποχρεωμένο 
εκ των πραγμάτων να υποστηρίξει με όποιον τρόπο βρει πρόσφορο την 
δεδηλωμένη απόφαση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του Συλλόγου 
μας που είναι εναντίον του διευρυμένου ωραρίου. 
 
Θεωρούμε  ότι η εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου θα δημιουργήσει συνθήκες 
αθέμιτου ανταγωνισμού, θα θέσει σε δοκιμασία τις σχέσεις μεταξύ των μελών και 
ενδέχεται να δημιουργηθούν πρωτόγνωρες διενέξεις.  
 
Από την στιγμή που θα δημιουργηθούν προβλήματα αυτής της μορφής το ΔΣ του 
Συλλόγου σας δηλώνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι θα είναι με την 
πλευρά των συναδέλφων που θα συνεχίζουν να εφαρμόζουν το σταθερό ωράριο 
 
 

Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος                                Ο Γραμματέας 
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