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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

«Για τους όρους εργασίας και αµοιβής των εργατών του 

Σωµατείου Νεκροκοµιστών Θεσσαλονίκης» 

 

(Πράξη Κατάθεσης Επιθεώρησης Κεντρικής Μακεδονίας:4/15.10.2013)  

Στην Θεσσαλονίκη την 1 Οκτωβρίου 2013 µεταξύ αφ ενός του εδρεύοντος στη 

Θεσσαλονίκη σωµατείου µε την επωνυµία "Σωµατείο ιδιοκτητών Γραφείων 

Τελετών Θεσσαλονίκης, Προαστίων και Μακεδονίας - Θράκης «ΟΙ 

ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ», που εκπροσωπείται νοµίµως από τον Τσαλκιτζίδη Ελευθέριο, 

Πρόεδρο του ∆Σ και από τον Βλάχο Νεκτάριο, Γενικό Γραµµατέα του ∆Σ και αφ' 

ετέρου του εδρεύοντος στη  Θεσσαλονίκη σωµατείου µε την επωνυµία 

«Σωµατείο Νεκροκοµιστών Θεσσαλονίκης», που εκπροσωπείται νοµίµως 

από τον Μαρίνο Σαρηγιαννίδη, Πρόεδρο του ∆Σ και από τον Κωνσταντίνο 

Γιασάρογλου, Γενικό Γραµµατέα του ∆Σ, συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα 

εξής: 

Καθορίζουν από κοινού τους όρους της συνεργασίας τους και παροχής των 

υπηρεσιών των µελών του  Σωµατείου Νεκροκοµιστών Θεσσαλονίκης  και της 

αµοιβής αυτών, ως ακολούθως: 

1. Η αµοιβή εκάστης τετράδας νεκροκοµιστών από το νεκροστάσιο ορίζεται 

στο ποσό των 170 ευρώ. 

2. Η αµοιβή εκάστης τετράδας νεκροκοµιστών από την ενορία ορίζεται στο 

ποσό τον 200 ευρώ. 

3. Η αµοιβή έκαστου στεφανοκοµιστού  ορίζεται στο ποσό των 5 ευρώ.  

4. Η αµοιβή έκαστου εργάτη µνηµόσυνου ορίζεται στο ποσό των 25 ευρώ. 

5. Η αµοιβή έκαστου εργάτη για τη µεταφορά ειδών ορίζεται στο ποσό των 

25 ευρώ. 

6. Η αµοιβή έκαστου εργάτη για τη µεταφορά νεκρού ορίζεται στο ποσό των 

30 ευρώ. 

7. Η αµοιβή έκαστου εργάτη για άλλαγµα (ντύσιµο) νεκρού ορίζεται στο ποσό 

των 20 ευρώ. 

8. Η αµοιβή έκαστου εργάτη για ξύρισµα νεκρού ορίζεται στο ποσό των 20 

ευρώ. 

9. Η αµοιβή έκαστου εργάτη για την επικόλληση πένθιµων αγγελιών ορίζεται 

στο ποσό των 20 ευρώ. 
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10. Η αµοιβή αδείας ταφής ορίζεται στο ποσό των 20 ευρώ. 

11. Κατά παράκληση του Σωµατείου Νεκροκοµιστών προς τους εργολάβους 

όταν το περιστατικό είναι υπέρβαρο να χρησιµοποιηθεί και 5ο άτοµο. 

 Στις αµοιβές, αυτές των παραπάνω παραγράφων συµπεριλαµβάνονται τα δώρα 

Χριστουγέννων και Πάσχα, ως και το 75% των Κυριακών, εορτών και πάσης 

φύσεως αργιών. 

Επίσης, στις παραπάνω τιµές υπολογίσθηκαν όλες οι επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις 

από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και οι εισφορές και κρατήσεις υπέρ τρίτων, ΙΚΑ, 

Εργατικής Εστίας, Επικουρικών Ταµείων κ.λπ., και έτσι τα Γραφεία Τελετών δεν 

έχουν καµία άλλη υποχρέωση προς τους εργάτες τελετών ή προς οιονδήποτε 

τρίτον από οποιαδήποτε αιτία. Στις αµοιβές που καθορίζονται παραπάνω και οι 

οποίες θα ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 2013 µέχρι την 1η Οκτωβρίου 

2014 συµπεριλαµβάνονται όλες οι τυχόν πρόσθετες αµοιβές που θα δοθούν µέχρι 

την 1η Οκτωβρίου 2014 , όπως διορθωτικό ποσό, ΑΤΑ, κ.λπ. 

Οι παραπάνω αµοιβές θα ισχύουν για τις τελετές που διενεργούνται στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης και στα περίχωρα της. 

Σε ακτίνα 30 χιλιοµέτρων περιµετρικά από τη Θεσσαλονίκη δεν θα 

καταβάλλονται διπλές αµοιβές.   

Ρητώς συµφωνείται ότι εφ' όσον θα υπάρχει επαρκές προσωπικό τότε θα 

εξυπηρετούνται οι τελετές εκτός Θεσσαλονίκης, διότι πρωτίστως πρέπει να 

εξυπηρετηθεί η Θεσσαλονίκη και τα περίχωρα της. 

Οι διοικήσεις των συµβαλλοµένων σωµατείων δεν έχουν καµία ευθύνη για τυχόν 

καταβολή ή λήψη από τα µέλη τους αµοιβών πέραν των όσων ανωτέρω 

καθορίζονται  

Οι νεκροκοµιστές οφείλουν, εφ' όσον ειδοποιηθούν από το Γραφείο Τελετών 

να βρίσκονται 30 λεπτά της ώρας νωρίτερα στον υποδειχθησόµενο τόπο 

εκφοράς του νεκρού. 

Οι νεκροκοµιστές οφείλουν να προσέρχονται στον τόπο της τελετής της κηδείας 

καθαροί, ξυρισµένοι, κουρεµένοι, µε βαµµένα υποδήµατα, καθαρό πουκάµισο, 

ευπρεπείς και κόσµιοι, να υπακούουν στις εντολές του εργολάβου ή στον 

επικεφαλής της τελετής, ώστε να επιτυγχάνεται κατά πειθαρχηµένο τρόπο η 

κοσµιότης της τελετής και γενικώς το άψογον αυτής. 

Οι νεκροκοµιστές οφείλουν να πηγαίνουν στην οικία του νεκρού µε απόλυτο 

σεβασµό και ευγένεια, τόσο προς τον νεκρό όσο και προς τα άλλα πενθούντα 

µέλη της οικογένειας του και µε απόλυτη σιγή να παρέχουν κάθε δυνατή 
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περιποίηση και υπηρεσία. 

Η σειρά της εκφοράς του νεκρού θα κανονίζεται από το Γραφείο Τελετών, το οποίο 

και θα ρυθµίζει το σηµείο αναχωρήσεων, καθώς  και  κάθε λεπτοµέρεια  της 

διαδικασίας και της πορείας της τελετής. 

Απαγορεύεται στους νεκροκοµιστές στην ώρα της κηδείας να φοράνε γυαλιά ηλίου. 

Τα κινητά τηλεφώνα πρέπει να είναι κλειστά για να είναι σωστοί στην τελετή του 

κάθε εργολάβου του σωµατείου «ΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ». 

Απαγορεύεται ρητώς στους νεκροκοµιστές να αναλαµβάνουν για λογαριασµό τους 

κηδείες ή να διατηρούν φερετροποιεία  ή γραφεία τελετών, αποθήκες ή να 

µεσολαβούν υπέρ κάποιου άλλου γραφείου τελετών.  

Το σωµατείο Νεκροκοµιστών Θεσσαλονίκης και το Σωµατείο Εργολάβων Τελετών 

«ΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ» συµφωνούν ότι όλα τα γραφεία τελετών είναι υποχρεωµένα να 

πληρώνουν το τέλος ιµατισµού 10€. Επίσης τα γραφεία τελετών — µέλη του 

Σωµατείου Εργολάβων Τελετών «ΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ» , όταν απασχολούν προσωπικό 

επ΄αµοιβή για την µεταφορά νεκρού , είναι υποχρεωµένα να απασχολούν τετράδα 

νεκροκοµιστών από το συµβαλλόµενο  Σωµατείο Νεκροκοµιστών Θεσσαλονίκης. 

Σε περίπτωση της µη συµµόρφωσης κάποιου εργολάβου τελετών µε το 

περιεχόµενο της παρούσας σύµβασης και τους επί µέρους όρους που θεωρούνται 

όλοι ουσιώδεις, ευθύνεται έναντι του νόµου µόνο ο ίδιος ατοµικά και όχι το 

συµβαλλόµενο Σωµατείο. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 
ΤΕΛΕΤΩΝ «ΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ» 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΕΚΡΟΚΟΜΙΣΤΩΝ 
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