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ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΛΑ∆ΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας 

των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεµαχιστών, ακροκαθαριστών, 

εργατοτεχνιτών  

εντέρων κλπ. όλης της χώρας 

 

 

(Πράξη Κατάθ. Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 62/28-12-2010) 
 

 
Σήµερα, την 16.12.2010 στην Αθήνα, στα γραφεία του Οργανισµού 

Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας, στην οδό Πλατεία Βικτωρίας 7, ενώπιον της 

Μεσολαβητού Μαρίας Ντότσικα  υπογράφοντες: 

 

Εκ µέρους της εργοδοτικής πλευράς: 

η Πανελλήνια Οµοσπονδία Καταστηµαταρχών Κρεοπωλών (Π.Ο.Κ.Κ.) , που 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ΗΜΗΤΡΙΟ  ΓΑΛΑΝΑΚΗ     

Εκ µέρους της εργατικής πλευράς: 

η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος “Π.Ο.Ε.Κ.” Η ΕΝΩΣΙΣ 

νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον ΓΚΡΕΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ  

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Λαβαίνοντας υπόψη 

 

Ολες τις προηγούµενες συλλογικές ρυθµίσεις, που διέπουν τους όρους αµοιβής και 

εργασίας των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεµαχιστών, ακροκαθαριστών, εργατοτεχνιτών 

εντέρων κ.λ.π. που απασχολούνται  στα σφαγεία ολόκληρης της χώρας και στους 

ειδικούς χώρους, όπου εκτελούνται εργασίες σφαγής, εκδοράς, τεµαχισµού, 

καθαρισµού άκρων και εντέρων και λοιπές εργασίες σε εισαγόµενα σφάγια και σε 

σφαγµένα και γδαρµένα σφάγια εγχώριας παραγωγής ή εισαγωγής από το Εξωτερικό, 

που έχουν περιληφθεί κωδικοποιηµένα στην από 1.9.2008  ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 

124/29.9.2008 ).  

 

Συµφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα 
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Άρθρο 1  

Πεδίο  Εφαρµογής. 

Με τους όρους της σύµβασης αυτής ρυθµίζονται οι όροι αµοιβής και εργασίας των  

εκδοροσφαγέων, εκδοροτεµαχιστών, ακροκαθαριστών, εργατοτεχνιτών εντέρων 

κ.λ.π. που απασχολούνται µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας στα σφαγεία ολόκληρης 

της χώρας και στους ειδικούς χώρους, όπου εκτελούνται εργασίες σφαγής, εκδοράς, 

τεµαχισµού, καθαρισµού άκρων και εντέρων και λοιπές εργασίες σε εισαγόµενα 

σφάγια και σε σφαγµένα και γδαρµένα σφάγια εγχώριας παραγωγής ή εισαγωγής από 

το εξωτερικό, εφόσον οι εργαζόµενοι είναι µέλη πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών 

οργανώσεων που ανήκουν στην Π.Ο.Ε.Κ και απασχολούνται από εργοδότες και 

επιχειρήσεις, µέλη της συµβαλλόµενης εργοδοτικής οργάνωσης.  

 

 

Άρθρο  2 

Αµοιβές και Εργασίες: 

Ι. Αµοιβές Εργασίας σε Σφαγεία. 

Οι γενικές αµοιβές των εργαζοµένων, που υπάγονται  στην σύµβαση  αυτή για κάθε 

εργασία, καθορίζονται στους πίνακες αµοιβών, που ακολουθούν, οι δε συγκεκριµένες 

εργασίες έχουν, κατά περίπτωση ως εξής : 

 

1.  Οι αµοιβές του Πίνακα αµοιβών Εργασίας στα Σφαγεία και στους λοιπούς 

ειδικούς χώρους καθορίζονται στο Παράρτηµα 1, οι δε εργασίες είναι κατά 

περίπτωση οι ακόλουθες : 

 

Α. Εργασίες σε σφάγια αρνιών - αιγοπροβάτων 

 

Σφαγή, εκδορά, παράδοση των σφαγίων και των δερµάτων τους στα 

άγκιστρα των σφαγείων. 

 

Β. Εργασίες σε σφάγια βοοειδών 
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Σφαγή, εκδορά, τεµαχισµός σε δύο ηµιµόρια ή τέσσερα τεταρτηµόρια κατά 

περίπτωση και ακολούθως παράδοση των σφαγίων, των κεφαλών, των σπλάχνων και 

των δερµάτων στους δικαιούχους, στα άγκιστρα των σφαγείων. 

 

Γ. Εργασίες σε σφάγια χοιρινών 

Σφαγή, εκδορά ή αποτρίχωση (= µαδητά), τεµαχισµός σε δύο ηµιµόρια και 

ακολούθως παράδοση των σφαγίων, των δερµάτων και των σπλάχνων στους 

δικαιούχους, στα άγκιστρα των σφαγείων. 

 

2. Οι  αµοιβές του  Πίνακα αµοιβών των Ακροκαθαριστών καθορίζονται στο 

Παράρτηµα 2 και αφορούν  στις ακόλουθες εργασίες : 

 

Εκκοιλίαση, εκκένωση  στοµάχου, πλύσιµο και παράδοση στοµάχου µαζί µε τα πόδια 

του σφαγίου στους δικαιούχους 

 

3. Οι αµοιβές του Πίνακα αµοιβών Αφαίρεσης και Καθαρισµού Εντέρων 

καθορίζονται στο Παράρτηµα 3 και αφορούν  στις ακόλουθες  εργασίες: 

 

Αφαίρεση (=τράβηγµα) εντέρων ή κουλούρας κατά περίπτωση, καθαρισµός από 

υπολείµµατα και παράδοση στους δικαιούχους. 

 

   ∆ιευκρινίζεται ότι σε πόλεις όπου δεν λειτουργεί συνδικαλιστική οργάνωση 

Ακροκαθαριστών και Εργατών Κατεργασίας Εντέρων, οι σχετικές αµοιβές 

καταβάλλονται στους εκδοροσφαγείς, εφόσον αυτοί εκτελούν τις σχετικές εργασίες. 

 

4. ‘Έναντι των αµοιβών του Πίνακα Αµοιβών για Εργασίες σε Σφαγµένα Ζώα 

Εγχώριας Παραγωγής ή Εισαγωγής από το Εξωτερικό του Παραρτήµατος 4, 

που ακολουθεί, οι εκδοροσφαγείς, καλούµενοι από τους εργοδότες, υποχρεούνται να 

παρέχουν εργασία σε όσα εισαγόµενα σφαγµένα και γδαρµένα αιγοπροβατοειδή, 

χοίρους και βοοειδή γενικά, που προέρχονται από το Εσωτερικό ή το Εξωτερικό, 

υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης των κατωτέρω εργασιών σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 3 αυτής της σύµβασης. 
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Α) Καταµέτρηση, µερική εκδερµάτωση, κοπή κεφαλών, ανόρθωση, ειδική ταξινόµηση και 

προετοιµασία για την υγειονοµική και κτηνιατρική επιθεώρηση καθώς και τον τυχόν  

αγορανοµικό έλεγχο. 

 

Β) Εκτέλεση κάθε άλλης συναφούς  εργασίας, η οποία απαιτείται για την πλήρη 

προπαρασκευή των σφαγίων για χονδρική πώληση, τεµαχισµό των βοοειδών, γενικά σε 

τέσσερα τεταρτηµόρια, των δε χοιρινών σε δύο ηµιµόρια, αποσπλάχνηση των 

αιγοπροβατοειδών και των αµνοεριφίων. 

 

 

5. Η είσπραξη των αµοιβών για τις κάθε είδους εργασίες που εκτελούνται από 

εργαζόµενους που υπάγονται σ’ αυτή την σύµβαση, πιστοποιείται µε διπλότυπη 

απόδειξη που εκδίδει η συνδικαλιστική οργάνωση για κάθε εργοδότη. Η καταβολή 

των αποδοχών των εργαζοµένων διενεργείται σ’ αυτούς από τη συνδικαλιστική 

Οργάνωση σύµφωνα µε τους όρους του καταστατικού της και την επικρατούσα 

εργασιακή - επαγγελµατική συνήθεια. 

 

ΙΙ. Αµοιβές εργασιών σφαγής σε σύγχρονα σφαγεία  

1. Οι κάθε είδους εργασίες σφαγής και τεµαχισµού σφαγίων, που διεξάγονται σε 

σφαγεία, τα οποία λειτουργούν σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

Π∆ 410/1994, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π∆ 203/1998 και 

ιδίως εκείνα τα σφαγεία, που ορίζονται στην παράγραφο 2α του άρθρου 2 του Π∆ 

203/1998 και τα οποία διαθέτουν τουλάχιστον µία σειρά παραγωγής (ως σειρά 

παραγωγής νοείται αυτή που εξυπηρετεί τις εργασίες σφαγής µιας κατηγορίας 

ζώων ήτοι : α) αµνοερίφια, β) αιγοπρόβατα γ) χοιρινά, δ) χοιρίδια ε) βοοειδή), οι 

σχετικές αµοιβές έχουν ως εξής : . 
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 Σφάγια 

Από 

1/12/2010 

(όπως ίσχυαν 

από 

1.5.2009) 

α) αµνοερίφια     1,89 

β) αιγοπρόβατα  2,22 

γ΄) χοιρινά-µαδητά 3,50 

γ΄΄) χοιρινά-γδαρτά 4,40 

δ) χοιρίδια 2,63 

ε) βοοειδή  22,08 

 

 

2. Η αµοιβή ανά σφάγιο καλύπτει το σύνολο των εργασιών, που απαιτούνται κατά 

την συνήθη διαδικασία της σφαγής και του τεµαχισµού βοοειδών ανεξάρτητα 

από την  θέση εργασίας και τις εργασίες, που ανατίθενται ανά εργαζόµενο κατά 

την λειτουργία της γραµµής παραγωγής.  

3. Για τις πρόσθετες εργασίες ανά σφάγιο βοοειδούς ή άλλου είδους ζώου, που 

επιβάλλονται για λόγους δηµόσιας υγείας καταβάλλονται οι ακόλουθες πρόσθετες 

αµοιβές :  

α) Εργασίες στην κεφαλή βοοειδών (αφαίρεση γλώσσας και µασητήρων µυών 

(µάγουλα))  

Από 1/12/2010 (όπως ίσχυε από 

1.5.2009) 

2,22 € 

 

β) Πρόσθετες εργασίες σε αιγοπρόβατα (σχίσιµο): 

Από 1/12/2010 (όπως ίσχυε από 

1.5.2009) 

0,87 € 

 

ΙΙΙ. Αναπροσαρµογές Αµοιβών για το έτος 2011 και 2012. 

1. Από  1.7.2011 και από 1.7.2012 οι αµοιβές των κεφαλαίων Ι και ΙΙ αυτού του 

άρθρου  θα αναπροσαρµοσθούν σε ποσοστό ίσο µε το µέσο ποσοστό της ετήσιας 

µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού του 2010 και του 2011 αντίστοιχα. 
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2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισµός» 

λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του προηγούµενου 

έτους του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Harmonised index of 

consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την 

Eurostat. Τα ποσά που θα  προκύψουν  από τον υπολογισµό των αυξήσεων του 

έτους 2011 και 2012 στρογγυλοποιούνται στο επόµενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό 

είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε (5). 

3. Η αναπροσαρµογή των αµοιβών για τα έτη 2011 και 2012 θα αποτυπωθεί και σε 

προσάρτηµα της σύµβασης αυτής, που θα υπογραφεί από τις συµβαλλόµενες 

οργανώσεις και θα αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος της που θα κατατεθεί στην 

αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 1876/90. 

 

Άρθρο 3  

 Επιδόµατα. 

Οι αµοιβές των Πινάκων Αµοιβών του άρθρου 2,Ι, όπως παρουσιάζονται στα 

παραρτήµατα καθώς και οι αµοιβές εργασιών σφαγής του άρθρου 2,ΙΙ 

προσαυξάνονται σε όλη τη διάρκεια του έτους, µε τα αντίστοιχα ποσοστά, 

ώστε να καταβάλλονται στους εργαζόµενους τα σχετικά επιδόµατα : 

 

1.  Ποσοστό 15% για τη χορήγηση Επιδοµάτων Χριστουγέννων, Νέου Έτους και 

Πάσχα. 

2.  Ποσοστό 10% για ειδική αµοιβή λόγω ανθυγιεινής  εργασίας. 

3.  Ποσοστό 15% για αποδοχές αδείας. 

4.  Ποσοστό 15%  για επίδοµα αδείας. 

5  Ποσοστό 10% για επίδοµα γάµου. 

 

Τα επιδόµατα καταβάλλονται στους δικαιούχους µε ευθύνη της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης στην  οποία ανήκουν οι εργαζόµενοι σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους 

του καταστατικού της συνδικαλιστικής οργάνωσης. 
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‘Άρθρο  4  

  ∆ιαδικασία παροχής  της  Εργασίας. 

 

1. Για την πραγµατοποίηση των ανωτέρω εργασιών, νόµιµος εκπρόσωπος της 

συµβεβληµένης συνδικαλιστικής οργάνωσης (ΠΟΕΚ) τοποθετεί στο κατάστηµα 

κάθε εργοδότη, ικανό αριθµό ειδικευµένων εργατοτεχνιτών αναλόγως του αριθµού 

των σφαγµένων ζώων, στα οποία θα διενεργηθούν κατά περίπτωση εργασίες που 

καθορίζονται στο άρθρο 2 ανωτέρω. 

2.  Η οφειλόµενη από τον εργοδότη αµοιβή υπολογίζεται µε βάση τον αριθµό των 

σφαγίων, τα οποία πράγµατι έχουν ανάγκη τέτοιων  εργασιών και οι οποίες 

πράγµατι παρέχονται ανεξάρτητα από τον αριθµό των σφαγίων που διακινούνται 

από τον εργοδότη. 

3. Κατά την εκτέλεση εργασιών, που αναφέρονται στο άρθρο 2 και 3 δεν νοείται 

οποιαδήποτε αύξηση των προβλεπόµενων αµοιβών. Σε περίπτωση µη επιτυχούς 

εκτέλεσης των εργασιών του άρθρου 2 η συµβαλλόµενη συνδικαλιστική οργάνωση 

αποζηµιώνει τον εργοδότη και δεν εισπράττει αµοιβή για το σφάγιο, που υπέστη 

την βλάβη . Σε περίπτωση διαφωνίας η βλάβη σφαγίου διαπιστώνεται από τον 

αρµόδιο κτηνίατρο του σφαγείου.   

4.  Οι κάθε είδους εργασίες θα εκτελούνται µε επιµέλεια και σύµφωνα µε τους 

κανόνες της επαγγελµατικής τέχνης, καθώς και τις υποδείξεις και οδηγίες του 

εργοδότη, µε απαραίτητη την τήρηση των προβλεποµένων από τη νοµοθεσία 

στολών εργασίας και λοιπών µέσων που επιβάλλονται για λόγους υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας και λόγους δηµόσιας υγείας. Σε περίπτωση που ο 

εργαζόµενος αρνηθεί την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας της 

εργασίας και δηµόσιας υγείας (π.χ. άρνηση χρήσης ειδικής στολής, κατανάλωση 

αλκοόλ, κάπνισµα) κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο υπεύθυνος του 

σφαγείου για την τήρηση της νοµοθεσίας, σε συνεργασία µε τον αρµόδιο 

κτηνίατρο, επιβάλει την αποµάκρυνση του εργαζόµενου από το χώρο εργασιών 

σφαγείου. 

5. Οι  εργαζόµενοι  που υπάγονται στην σύµβαση  αυτή αρχίζουν να παρέχουν τις 

εργασίες τους στις 06.00 π.µ. και για όσο διάστηµα απαιτείται για την ολοκλήρωση 

της εργασίας τους. Σε καµία περίπτωση  όµως η διάρκεια της εργασίας δεν θα 

υπερβαίνει το πέρας του χρόνου λειτουργίας των καταστηµάτων χονδρικής 
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πώλησης κρέατος του Οργανισµού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών την ∆ευτέρα από 

ώρα 00.05 και από Τρίτη έως και Σάββατο από ώρα 03.00.  

    Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σύµφωνα µε τα ανωτέρω οι εργαζόµενοι  

παραµένουν στον τόπο εργασίας και αναµένουν την προσκόµιση των σφαγίων και 

τις εντολές του εργοδότη µέχρι συµπληρώσεως του νοµίµου ωραρίου.    

Προκειµένου για σφάγια που προσκοµίζονται στην Αγορά ή σε άλλους ειδικούς 

χώρους για πώληση για λογαριασµό τρίτων, τις ανωτέρω αµοιβές καταβάλλει ο 

Έµπορος, από το κατάστηµα του οποίου διατίθενται τα σφάγια. Τις αµοιβές 

καταβάλλει ο διακινών σφάγια, εφόσον αυτά µεταφέρονται µε αυτοκίνητο-ψυγείο 

και διατίθενται µε τον  τρόπο αυτό προς σφράγιση και επιθεώρηση. 

 

 

Άρθρο 5  

 Κοινωνικοασφαλιστικές Κρατήσεις. 

Ο εργοδότης παρακρατεί από τις προβλεπόµενες αµοιβές το νόµιµο ποσοστό της 

επιβάρυνσης των  εργαζοµένων για εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το ΕΤΕΑΜ ή άλλους 

ασφαλιστικούς φορείς και το ποσό αυτό αφαιρείται από το ποσό της συνολικής 

αµοιβής των  εργασιών που εισπράττει η συνδικαλιστική οργάνωση µε βάση σχετική 

διπλότυπη απόδειξη.  Η παρακράτηση του σχετικού ποσού σηµειώνεται στη 

διπλότυπη απόδειξη που εκδίδει η συνδικαλιστική οργάνωση προς τον εργοδότη. 

Εάν δεν παρακρατηθούν οι κοινωνικοασφαλιστικές κρατήσεις από τον εργοδότη, οι 

σχετικές εισφορές εισπράττονται από τη συνδικαλιστική οργάνωση και εµφαίνονται 

στη διπλότυπη απόδειξη που εκδίδει η συνδικαλιστική οργάνωση προς τον εργοδότη 

και αποδίδονται στους δικαιούχους κοινωνικοασφαλιστικούς φορείς από τη 

συνδικαλιστική οργάνωση. 

 

Άρθρο 6 

 Παρακράτηση Συνδικαλιστικής  Συνδροµής. 

Κάθε συνδικαλιστική οργάνωση που υπάγεται στην Π.Ο.Ε.Κ. παρακρατεί από τις 

προβλεπόµενες αµοιβές εργασιών των άρθρων 2, 3 και 4 αυτής της σύµβασης σε 

συνδυασµό µε τα παραρτήµατά της ποσό σε ευρώ συνδικαλιστικής συνδροµής, το 

οποίο υπολογίζεται για κάθε σφαγµένο ζώο ως εξής : 

 



 9 

Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδροµής από τις αµοιβές για εργασίες στα 

σφαζόµενα ζώα 

α) από εργασίες σε  βοοειδή  γενικά   ΕΥΡΩ    0,02   κατά κεφαλή 

β) από εργασίες σε χοιρινά γενικά      «     0,01   κατά κεφαλή 

γ) από εργασίες σε αιγοπροβατοειδή - αµνοερίφια      «.         0,01     κατά κεφαλή 

 

Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδροµής από τις αµοιβές για εργασίες στα 

σφάγια Εγχώριας  παραγωγής  ή εισαγόµενα από το Εξωτερικό.          

 

α) από εργασίες σε  βοοειδή  γενικά   «. 0,01 κατά κεφαλή 

β) από εργασίες σε χοιρινά γενικά   «. 0,01 κατά κεφαλή 

γ) από εργασίες σε αιγοπροβατοειδή- 

    αµνοερίφια      «. 0,01  κατά κεφαλή 

 

Η  συνδικαλιστική οργάνωση συντάσσει πίνακα µηνιαίο στον οποίο αναφέρονται ο 

αριθµός και το είδος του σφαγίου στο οποίο έχουν εκτελεσθεί εργασίες καθώς και η 

ηµεροµηνία στην  οποία αντιστοιχεί ο αριθµός των σχετικών σφαγίων ανά ηµέρα. Η 

κατάσταση υπογράφεται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραµµατέα και τον Ταµία του 

Σωµατείου που  ανήκει στη δύναµη της Π.Ο.Ε.Κ. και θεωρείται από τον εργοδότη 

(=προϊστάµενο του σφαγείου ή του ειδικού χώρου εκτέλεσης εργασιών 

εκδοροσφαγής). Οι συνδικαλιστικές συνδροµές από τις δικαιούχες συνδικαλιστικές 

Οργανώσεις καταβάλλονται µε ταχυδροµική  επιταγή που απευθύνεται προς την 

Π.Ο.Ε.Κ. 

Η  Π.Ο.Ε.Κ. µε σύµβαση της Εκτελεστικής Γραµµατείας της κατανέµει τις 

συνδικαλιστικές συνδροµές στις ακόλουθες συνδικαλιστικές οργανώσεις : 

♦ Στην  Π.Ο.Ε.Κ. 

♦ Στα σωµατεία - µέλη  της 

♦ Στα  Εργατικά Κέντρα, στα οποία ανήκουν  τα µέλη της 

♦ Στη  Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος. 

  

 Άρθρο  7  

  Γενικές  Ρυθµίσεις. 

1. Ευνοϊκότεροι όροι αµοιβής και εργασίας που ρυθµίζονται από νόµους, Προεδρικά 

∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας και 
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∆ιαιτητικές Αποφάσεις ή Ατοµικές Συµβάσεις Εργασίας δεν θίγονται και 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

2. Η σύµβαση αυτή περιέχει κωδικοποιηµένους όλους τους ισχύοντες όρους 

προηγουµένων συλλογικών ρυθµίσεων, όπως αυτοί είχαν καταγραφεί και στην 

από της 1.9.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 124/29.9.2008) και εποµένως παρέλκει η 

διατήρηση σε ισχύ των όρων προϊσχυουσών συλλογικών ρυθµίσεων. 

 

Άρθρο 8 

 ∆ιάρκεια - ∆εσµευτικότητα  ΣΣΕ. 

   Η ισχύς αυτής της σύµβασης αρχίζει από την 1.12.2010 .  

 
 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ   

 
ΑΡΘΡΟΥ  2 

 

 
Η σύµβαση αυτή υπογράφεται σε πέντε (5) όµοια πρωτότυπα ένα κρατείται στα 
γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. ένα έλαβε η εργοδοτική πλευρά και τρία έλαβε η εργατική 
πλευρά που θα επιµεληθεί τη νόµιµη κατάθεση της στην αρµόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
 

 

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ                                      ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ « Π.Ο.Ε.Κ.» 

Η ΕΝΩΣΙΣ 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ 

 

 

 

 

ΓΚΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 


