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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών 

Αλλαντοβιοµηχανίας όλης της χώρας. 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 135/22-10-08) 

Στην Αθήνα σήµερα 25 Αυγούστου 2008, οι υπογράφοντες αφενός ∆ιονύσης 

Νικολάου, Γενικός ∆ιευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσµού Επιχειρήσεων και 

Βιοµηχανιών, και του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, Αλέξης 

Υφαντής, Πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Επεξεργασίας 

Κρέατος (ΣΕΒΕΚ) καθώς και του Συνδέσµου Αλλαντοποιών Β. Ελλάδος και 

∆ηµήτρης Ασηµακόπουλος Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης Γεν. Γραµµατέας, της 

Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος 

και αφετέρου Νικόλαος Γκρέκας, Αντιπρόεδρος και Απόστολος Μπάτης, Γεν. 

Γραµµατέας, ως εκπρόσωποι της Πανελληνίου Οµοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων 

Κρέατος (ΠΟΕΚ), όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι κατά τις διατάξεις του Ν. 1876/90 

για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

1.  Στις διατάξεις αυτής της ΣΣΕ υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες που 

απασχολούνται σ' όλα τα τµήµατα αλλαντοβιοµηχανίας (συµπεριλαµβανοµένου  

και του τµήµατος τυποποίησης  κλπ),  όλης της χώρας. 

2.  Τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στη παρούσα ΣΣΕ, µέχρι 

της συµπλήρωσης διετούς υπηρεσίας, διαµορφώνονται ως ακολούθως: 

Από 1.1.2008 Από 1.9.2008 

€ 30,75 € 31,67 

 

Ανήλικοι, ήτοι όσοι δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Αυτοί 

απασχολούνται υπό τους όρους και προϋποθέσεις του ν. 1837/1989 και 

λαµβάνουν ως συνολικές αποδοχές το κατώτατο όριο αποδοχών του ανειδίκευτου 

εργάτη της ΕΓΣΣΕ, αναλόγως µειωµένο κατά το χρόνο της ηµερήσιας και 

εβδοµαδιαίας εργασίας τους. 

3.  Τα ηµεροµίσθια του άρθρου 2 αυξάνονται για το 2009 κατά ποσοστό 5,5%. Η 

αύξηση αυτή θα δοθεί εφάπαξ την 1.5.2009 στα ηµεροµίσθια όπως έχουν 

διαµορφωθεί την 30.4.2009. 

4.  Το προβλεπόµενο επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας ανέρχεται στο 1,20 € για κάθε 
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διετία στο κλάδο και µέχρι συµπληρώσεως 15 διετών. 

5.  Στους υπαγόµενους στη παρούσα ΣΣΕ εγγάµους µισθωτούς χορηγείται επίδοµα 

γάµου εκ ποσοστού 10% επί των άνω βασικών ηµεροµισθίων, υπολογιζόµενο 

στα νέα βασικά ηµεροµίσθια της παρ. 2 της παρούσας ΣΣΕ όπως διαµορφώνονται 

κάθε φορά. Το επίδοµα αυτό χορηγείται και στους χήρους-ρες, διαζευγµένους-νες 

και στις άγαµες µητέρες εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιµέλεια παιδιού ή 

παιδιών. 

6.  Τα παραπάνω κατώτατα όρια βασικών ηµεροµισθίων αυτής της ΣΣΕ 

προσαυξάνονται µε επίδοµα ειδικών συνθηκών για κάθε εργαζόµενο σε ποσοστό 

10% υπολογιζόµενο στα εκάστοτε ισχύοντα βασικά ηµεροµίσθια. 

7.  Σε όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό των αλλαντοποιείων χορηγούνται: 

α.  Ένα µεσηµβρινό γεύµα για κάθε µέρα αξίας 1,70 €. 

β.  Τρία (3) κιλά κρέατος στους έγγαµους και δύο (2) κιλά στους άγαµους κάθε 

Σάββατο και σε ποσοστό 70% κρέας και 30% κόκαλο. 

γ.  Ένα (1) κιλό αλλαντικά κάθε εβδοµάδα. 

8.  Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό των αλλαντοποιείων, πρέπει να εφοδιάζεται 

από τον εργοδότη µε µία µπλούζα, µία ποδιά και ένα ζευγάρι αδιάβροχα 

παπούτσια, τα οποία ανήκουν όλα στον εργοδότη και αντικαθίστανται από αυτόν 

όταν φθαρούν. 

9.  Η άδεια γάµου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 ανέρχεται σε έξι (6) 

εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται εξαήµερο και παραµένει σε πέντε (5) 

εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται πενθήµερο. 

Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε 

αποδοχές. 

10.  Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή 

προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα 

εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25 εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται 

σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας. 

Από 1-1-2008, µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας 

δικαιούνται 1 (µία) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλ. Συνολικά 31 και 26 εργάσιµες 

ηµέρες αντίστοιχα. 

11.  Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας ανέρχεται σε δέκα επτά (17) 

εβδοµάδες. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθµίσεις του άρθρου 7 
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της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993. 

12.  Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 

1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας 

λοχείας, δηλαδή 9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό. 

Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας 

εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα, προσκοµίζοντας στον 

εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της µητέρας του παιδιού. 

Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της µητέρας 

και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί 

γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των 

φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. 

Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς. 

Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας και 

δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις 

εργασιακές σχέσεις. 

13.  Το µειωµένο ωράριο («άδεια») θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 

της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η 

εργαζόµενος/-η µε αίτηση του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη 

ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία 

δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. 

Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη και 

χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά. 

14.  Για κάθε παιδί ηλικίας µέχρι 16 ετών που είναι µαθητής (-τρία), οι εργαζόµενοι 

γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και  µετά 

από άδεια του εργοδότη, ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ηµέρα από την εργασία 

τους, µέχρι τη συµπλήρωση 4 εργασίµων ηµερών κάθε ηµερολογιακό έτος, 

συνολικά και για τους δύο γονείς προκειµένου να παρακολουθήσουν τη σχολική 

επίδοση του παιδιού. 

15.  Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού µε τη διαδικασία της παρένθετης µητρότητας οι 

αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την 

ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήσαν φυσικοί γονείς. Κατά την διάρκεια του 

θηλασµού, το µειωµένο ωράριο του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ τους έτους 1993 όπως 

ισχύει, δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα µητέρα. 

16.  Από 1-1-2008 αυξάνεται κατά 2 (δύο) ηµέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του 

άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτωµένων µελών και 
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καθορίζεται σε 14 εργάσιµες ηµέρες κάθε ηµερολογιακό έτος, εφόσον ο/η 

εργαζόµενος/η προστατεύει 3 (τρία) παιδιά και πάνω. 

17.  Όλες οι διατάξεις Εθνικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε) και 

∆ιαιτητικών Αποφάσεων (∆.Α) που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της 

οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζοµένων, που είναι φυσικοί ή θετοί 

γονείς, εφαρµόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς. 

18.  Η άδεια της παρ.1 αρθρ.2 του Ν. 1346/83 για  συµµετοχή σε εξετάσεις των 

εργαζοµένων µαθητών, ή σπουδαστών, ή φοιτητών εκπαιδευτικών µονάδων 

οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθµίδας του ∆ηµοσίου ή εποπτευοµένων 

από το ∆ηµόσιο µε οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το 28ο 

έτος της ηλικίας τους έχει καθοριστεί σε 30 ηµέρες και χορηγείται σε συνεχείς 

ηµέρες ή τµηµατικά. 

Η άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις χορηγείται επίσης και στους εργαζόµενους 

και τις εργαζόµενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά µόνο για 

την προβλεπόµενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο 

εργαζόµενος, προσαυξηµένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές 

διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκοµµένα, σύµφωνα µε την από 18.5.1998 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

19.  Όσοι συµµετέχουν σε πρόγραµµα για µεταπτυχιακό δίπλωµα ετήσιας 

τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής ή της 

αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ 

αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά και 

ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει µέχρι δύο έτη. 

20.  Χορηγείται άδεια 9 µηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόµενους /ες, που εκάστοτε 

φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής  της Γ.Σ.Ε.Ε. (Κ.ΑΝ.Ε.Π.-

Γ.Σ.Ε.Ε.) 

Η άδεια χορηγείται κατόπιν συµφωνίας εργαζόµενου και επιχείρησης εφόσον δεν 

παρακωλύεται η εύρυθµη λειτουργία αυτής. Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές 

εισφορές συµφωνείται να καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ, υπό µορφή υποτροφίας. 

Η άδεια αυτή δεν µπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από 20 άτοµα, σε 

ολόκληρη τη χώρα, και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 

100 εργαζόµενους. 

Επίσης η ως άνω άδεια δεν µπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα άτοµο 

ανά επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 1000 εργαζόµενους. Η 

ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετές. 

21.  Στους εργαζόµενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαµο (η) γονέα, που 

έχουν την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων 



 5 

ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας µε 

τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων ηµερών. 

Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας των παιδιών 

ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων, χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά 

µετά από συνεννόηση µε τον εργοδότη, σύµφωνα µε τις ανάγκες του γονέα και 

δεν πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής 

άδειας 

22.  Εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι 

τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσηµα, που 

απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση, δικαιούνται έως 

είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, µε αποδοχές. 

23.  Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα εξ (16) ετών 

συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος 

και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) 

εργάσιµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και 

στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. 

24.  Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) 

ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συγγενούς. Η διάταξη αφορά στο 

σύζυγο, στα τέκνα, στους γονείς, και στους αδελφούς. 

25.  ∆εν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτηµένου» ατόµου εξαιτίας της εξάρτησης, 

εφόσον αποδεδειγµένα µετέχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) 

µήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό. 

26.  Εργαζόµενοι(-ες) µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι 

τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) είναι φορείς ή πάσχουν 

από ΑΙϋδ, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη 

γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος 

επιπλέον άδεια µε αποδοχές. 

27.  Οι αποζηµιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1989 (άρθρο 7) και των ετών 1994-1995 (άρθρο 4), 1996-

1997 (άρθρο 6), 1998-1999 (άρθρο 4), 2000- 2001 (άρθρο 5), 2002-2003 

(άρθρο 4), 2004-2005 (άρθρο 4) και 2006-2007 (άρθρο 3), βελτιώνονται και 

καθορίζονται ως εξής, ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη 

(τριας): 
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Προϋπηρεσία Αποζηµίωση 

  

Από 2 µήνες έως 1 έτος: 5 ηµεροµίσθια 

Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 έτη: 7 ηµεροµίσθια 

Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 έτη: 15 ηµεροµίσθια 

Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 έτη: 30 ηµεροµίσθια 

Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 έτη: 60 ηµεροµίσθια 

Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 20 έτη: 100 ηµεροµίσθια 

Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη: 120 ηµεροµίσθια 

Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 30 έτη: 145 ηµεροµίσθια 

Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω: 165 ηµεροµίσθια 

 

28.  Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν ότι οι αλλοδαποί εργαζόµενοι πρέπει να 

διευκολύνονται στην εργασία τους προκειµένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις 

που έχουν σχέση µε την άδεια παραµονής και εργασίας τους. Επιπλέον 

επισηµαίνουν ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς εργαζόµενους 

οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβληµένο από την εκάστοτε ισχύουσα 

νοµοθεσία περί αλλοδαπών, προκειµένου να µπορούν εγκαίρως να ρυθµίζουν 

ζητήµατα σχετικά µε τη νόµιµη παραµονή και εργασία τους στην Ελλάδα. 

29.  Οι εργοδότες που διέπονται από τη σύµβαση αυτή έχουν την υποχρέωση να 

παρακρατούν από τους µισθωτούς, ύστερα από αίτηση των ιδίων των 

εργαζοµένων, τις τακτικές και έκτακτες εισφορές τους προς το ή τα σωµατεία στα 

οποία είναι µέλη. Το ποσό των εισφορών αποδίδεται κάθε µήνα στις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις οι οποίες µε έγγραφη δήλωση τους προς τον 

εργοδότη καθορίζουν το ύψος των εισφορών. 

Η θετική δήλωση των εργαζοµένων περί παρακράτησης της εισφοράς τους 

µπορεί να γίνει και µέσω της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης ονοµαστικά για 

τον καθένα. 

30.  Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές εν γένει σε είδος ή σε χρήµα, ανώτερες από 

αυτές που προβλέπονται µ' αυτή τη ΣΣΕ δεν µειώνονται. 

31.  Σε κάθε περίπτωση τα καθοριζόµενα από αυτή τη ΣΣΕ συνολικά κατώτατα όρια 

αποδοχών δεν µπορούν να είναι λιγότερα από τα κάθε φορά ισχύοντα κατώτατα 
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όρια αποδοχών της ΕΓΣΣΕ, αναλόγως των ετών υπηρεσίας και της οικογενειακής 

καταστάσεως κάθε µισθωτού. 

32.  Όσες διατάξεις προηγούµενων Σ.Σ.Ε. του κλάδου και αντίστοιχων διαιτητικών 

αποφάσεων δεν έχουν τροποποιηθεί εξακολουθούν να ισχύουν. 

33.  Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 1.1.2008. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΡΕΚΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΟΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΑΛΕΞΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
∆. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Ν. ΣΚΟΡΙΝΗΣ  

 


