ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ∆ΙΚΗ Σ.Σ.Ε
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 63/28-12-2010)
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

νόµιµα

εκπροσωπούµενη 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

όλες τις προηγούµενες συλλογικές ρυθµίσεις που διέπουν τους όρους αµοιβής και
εργασίας των εργαζοµένων στα καταστήµατα πωλήσεως προϊόντων κρέατος κάθε
είδους,

όλης

της

χώρας

και

ειδικότερα

την

από

1.9.2008

ΣΣΕ

((Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:125/29-9-2008)

Αποφασίζουν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
1. Στους όρους αυτής της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας υπάγονται όλοι οι
εργαζόµενοι, που είναι µέλη πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και
ανήκουν στην Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος Π.Ο.Ε.Κ. “Η
ΕΝΩΣΙΣ” και απασχολούνται στα καταστήµατα χονδρικής και λιανικής Πωλήσεως
Κρέατος κάθε είδους, καθώς και σφαγµένων πουλερικών και κουνελιών όλης της
χώρας, που είναι µέλη της συµβαλλόµενης εργοδοτικής οργάνωσης.
2. Οι εργαζόµενοι που υπάγονται στη σύµβαση αυτή απασχολούνται µε εξαρτηµένη
σχέση εργασίας και ρητά διευκρινίζεται ότι είναι υπάλληλοι.
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Άρθρο 2
Βασικός µισθός
1. α. Οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων µε βάση την προϋπηρεσία τους στον
κλάδο και όπως διαµορφώνονται µε βάση και την παράγραφο 3 και ίσχυαν από
1.5.2009 διατηρούνται σταθεροί για το έτος 2010 έως 31.6.2011 και αναφέρονται
στο Προσάρτηµα Μισθολογίου, που είναι αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης
αυτής.
β.

Από

1.7.2011 και από 1.7.2012 οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που

υπάγονται στην παρούσα, όπως διαµορφώνονται µε βάση και τα αναφερόµενα
στην παράγραφο 3 θα αναπροσαρµοσθούν σε ποσοστό ίσο µε το µέσο ποσοστό
της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού του 2010 και του 2011
αντίστοιχα.
γ. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1β, 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).
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.
2.

Ως προϋπηρεσία για την εφαρµογή του παραρτήµατος µισθολογίου, νοείται η
προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη του κλάδου.

3. Το τελευταίο µισθολογικό κλιµάκιο, όπως αυτό θα ισχύει κάθε φορά
προσαυξάνεται για κάθε έτος υπηρεσίας µετά τη συµπλήρωση του 20ου έτους µε

το ποσό των 10 ΕΥΡΩ, που προστίθεται προοδευτικώς στο αµέσως
προηγούµενο µισθολογικό κλιµάκιο του εργαζοµένου.
4.

Στους εργαζοµένους που υπάγονται στη σύµβαση αυτή και εργάζονται κατά τις

νυχτερινές ώρες έχουν εφαρµογή οι διατάξεις που ισχύουν περί προσαυξήσεως
λόγω νυχτερινής εργασίας.
Ρητά διευκρινίζεται ότι οι καθοριζόµενοι µε την παρούσα βασικοί µηνιαίοι µισθοί
αντιστοιχούν σε 25 εργάσιµα ηµεροµίσθια, ενώ για κάθε ηµεροµίσθιο πέραν από
τα 25 δίνεται αποζηµίωση το 1/25 του µηνιαίου µισθού. (∆.Α 51/82).
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Άρθρο 3
Επιδόµατα
1. Στους εργαζόµενους που υπάγονται στη σύµβαση αυτή, χορηγούνται τα
ακόλουθα επιδόµατα που υπολογίζονται στο βασικό µισθό του άρθρου 2 όπως
αυτός ισχύει κάθε φορά σε συνδυασµό µε το παράρτηµα µισθολογίου.
α. Επίδοµα Γάµου ποσοστό 10% το οποίο χορηγείται σύµφωνα µε τους όρους
του άρθρου 20 του Ν. 1849/1989.
β. Επίδοµα ταµειακών λαθών σε ποσοστό 5% στους εργαζόµενους που κατά
κύριο λόγο παρέχουν εργασία Ταµία.
γ. Επίδοµα Ανθυγιεινής Εργασίας ποσοστό 10%

υπολογιζόµενο και στα

επιδόµατα Γάµου και Ταµειακών Λαθών των περιπτώσεων α και β ανωτέρω.
δ. Επίδοµα βεβαίωσης παραδοσιακού κρεοπώλου 15

ΕΥΡΩ στους

εργαζόµενους, που έχουν βεβαίωση παραδοσιακού κρεοπώλου σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο Π∆.126/ 6-4-2000.
ε. Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα Τα επιδόµατα των εορτών
Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο
ακέραιο, εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθ’ όλη τη χρονική περίοδο, για
µεν την περίπτωση του επιδόµατος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου
µέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόµατος των εορτών
Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου (31/12) κάθε χρόνου.
Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν µηνιαίο µισθό για τους
αµειβόµενους µε µισθό και σε 25 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε
ηµεροµίσθιο.
Το επίδοµα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε µισό µηνιαίο µισθό για τους αµειβόµενους
µε µισθό και σε 15 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο.
στ. Επίδοµα άδειας Ο µισθωτός που θεµελιώνει δικαίωµα κανονικής άδειας
αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήµα, δικαιούται να λάβει και το επίδοµα άδειας, το
οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που
υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες µε αυτές.
Το επίδοµα άδειας ισούται µε το σύνολο των πράγµατι καταβαλλόµενων τακτικών
συνήθων αποδοχών της άδειας, µε τον περιορισµό ότι, δεν µπορεί να υπερβαίνει
τις αποδοχές 15 ηµερών γι αυτούς, που αµείβονται µε µηνιαίο µισθό και 13
ηµερών γι αυτούς που αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή κατά µονάδα εργασίας ή µε
ποσοστά ή και µε άλλο τρόπο.
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Το αντίστοιχο επίδοµα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας
αναψυχής ή τµήµατος αυτής µαζί µε τις αποδοχές αδείας.
Το άρθρο 6 της από 12.4.2006 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1977 για τη χορήγηση του επιδόµατος
άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει,
διαγραφοµένων των λέξεων «πριν ο µισθωτός συµπληρώσει παρά τω αυτώ
εργοδότη δωδεκάµηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της µεταγενέστερης
τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας
2. Για τα επιδόµατα των περιπτώσεων ε και στ της παρ. 1 αυτού του άρθρου. οι
γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων,
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών εργασίας
και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους
υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόµατος άδειας υπερισχύουν
και διατηρούνται σε ισχύ. Ειδικά για τα επιδόµατα Χριστουγέννων και Πάσχα
εφαρµόζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών που
αναφέρονται στο προσάρτηµα της από 15.7.2010 ΕΓΣΣΕ ετών 2010, 2011, 2012
(Πράξη Κατάθεσης: 14/16-7-2010).

Άρθρο 4
Λοιπές παροχές και ρυθµίσεις.

1. Ετήσια άδεια.
Εργαζόµενοι, που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία ή προϋπηρεσία 10 ετών στον ίδιο
εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας δικαιούνται άδεια 30 εργασίµων ηµερών, αν
εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίµων
ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας. ( άρθρο

6 ΕΓΣΣΕ 23.5.2000 Πρ. Κατ.Υπ. Εργ. 31/23-5-2000).
Το δικαίωµα για την χορήγηση ετήσιας άδειας µε αποδοχές γεννάται µετά την
συµπλήρωση 10 µηνών απασχόλησης (βασικός χρόνος) άρθρο 5 ΕΓΣΣΕ

15.4.2002 Πρ. Κατ. Υπ. Εργ. 19/29-4-2002.
2. Άδεια µητρότητας
Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17)
εβδοµάδες. Οκτώ (8) εβδοµάδες θα χορηγούνται

υποχρεωτικά πριν από την

πιθανή ηµεροµηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννιά (9) εβδοµάδες µετά τον
τοκετό.
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Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από
αυτόν που έχει αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται
υποχρεωτικά µετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής άδειας
δέκα επτά (17) εβδοµάδων. Ο χρόνος της άδειας αµείβεται σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες για το θέµα αυτό διατάξεις (η από 9/6/1993 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε άρθρο
7 και άρθρο 7 ΕΓΣΣΕ 3.5.2000 ΠΚ Υπ.Εργ.31/23.5.2001).
3. Λοιπές άδειες συνδυασµού οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής
α. Άδεια φροντίδας παιδιού
1. Οι

µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών

από τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα
κατά µία ώρα κάθε ηµέρα. (ΕΓΣΣΕ τροποποιητική της από 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ

ΠΚ Υπ.Εργ. 37/14.6.2002 που έχει ως εξής: «…το δικαίωµα µειωµένου
ωραρίου, που δικαιούται ο γονέας για τη φροντίδα του παιδιού, του άρθρου 6
της ΕΓΣΣΕ 2002-2003, έχει ως έναρξη τον τοκετό ή την επίσηµη υιοθεσία κι
όχι τη λήξη της περιόδου λοχείας).
Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων
µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δύο ώρες ηµερησίως για τους πρώτους 12
µήνες και σε µία ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες.
2. Την άδεια απουσίας για
πατέρας

εφόσον

δεν

λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο
κάνει

χρήση

αυτής

η

εργαζόµενη

µητέρα,

προσκοµίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της
µητέρας του παιδιού.
3. 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.
4. Την άδεια φροντίδας του παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς.
5. Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας
και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και
στις εργασιακές σχέσεις. (άρθρο 6 ΕΓΣΣΕ 2002-2003)
β. Μονογονεϊκές οικογένειες
Στους εργαζοµένους – ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαµο (η) γονέα, που
έχουν την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων
ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας µε
τρία (3) παιδιά ή περισσότερα δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων ηµερών.
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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.
(άρθρο 7 ΕΓΣΣΕ 2002-2003)
γ. Άδεια λόγω θανάτου συγγενή
Στους εργαζόµενους µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2)
ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και
αδελφών. (άρθρο 9 ΕΓΣΣΕ 2002-2003)
4. Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης
Οι εργαζόµενοι/ες που έχουν υπηρεσία µέχρι τεσσάρων (4) ετών

στον ίδιο

εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσηµα, που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και
παραγώγων του ή αιµοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη,
δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες το χρόνο επιπλέον άδεια µε
αποδοχές. (άρθρο 8 ΕΓΣΣΕ 2002-2003).
5. Παροχές σε είδος
Στο προσωπικό που αφορά η παρούσα, χορηγούνται υποχρεωτικά τρία (3) κιλά
κρέατος εβδοµαδιαίως, µέσης αξίας 3 ΕΥΡΩ ανά Κg. χωρίς η αξία του να
συµψηφίζεται µε τις καθοριζόµενες από την παρούσα αποδοχές.
Ειδικότερα:
α. Στο προσωπικό των αµιγών καταστηµάτων των σφαγµένων πουλερικών και
κουνελιών χορηγούνται υποχρεωτικά τρία (3) κιλά πουλερικών ή κουνελιών
εβδοµαδιαίως, µέσης αξίας 1,5 ΕΥΡΩ /Kg χωρίς η αξία του να συµψηφίζεται µε
τις καθοριζόµενες από την παρούσα.
β. Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την έννοια των Σ.Σ.Ε και ∆ιαιτητικών Αποφάσεων οι οποίες αναφέρονται στο προοίµιο και ερµηνεύονται και κωδικοποιούνται σε
ενιαίο κείµενο µε την παρούσα- σε περίπτωση κατά την οποία ο συµφωνηµένος
ή ο εθισµένος µισθός είναι ανώτερος από τα ελάχιστα όρια µισθών που
καθορίζονται µε την εκάστοτε ισχύουσα Σ.Σ.Ε του κλάδου, προσαυξηµένα κατά
την αξία των χορηγουµένων ποσοτήτων κρέατος, η αξία της παροχής σε είδος
(= κρέας), συµψηφίζεται µε τον ως άνω συµφωνηµένο ή εθισµένο µισθό.
γ. Από την έναρξη ισχύος της Σ.Σ.Ε αυτής, θεωρείται επικρατέστερη κάθε
συµφωνία για χορήγηση µεγαλύτερης ποσότητας κρέατος από την

ήδη

προβλεπόµενη καθώς και η προσαύξηση του συµφωνηµένου µισθού - κατά
παρέκκλιση των προηγουµένων ρυθµίσεων -
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έστω και αν ο συµφωνηµένος

µισθός είναι ανώτερος από τα ελάχιστα όρια µισθών της Σ.Σ.Ε αυτής κατά την
αξία του χορηγουµένου κρέατος , υπολογιζόµενης στο κόστος κτήσεως του
κρέατος από τους εργοδότες.
6. Έξοδα κίνησης
Ειδικά για το προσωπικό, που αφορά η παρούσα, το οποίο παρέχει την εργασία
του σε κατάστηµα χονδρικής πωλήσεως δίνονται τα έξοδα κινήσεως, τα οποία σε
ουδεµία περίπτωση θεωρούνται ως τακτικές αποδοχές, αλλά εξυπηρετούν τις
λειτουργικές

ανάγκες

των

επιχειρήσεων

και

χορηγούνται

“επί αποδόσεις

λογαριασµού”. Στο ανωτέρω προσωπικό δίνουν οι εργοδότες δύο µπλούζες και
ένα ζευγάρι αρβύλες που τις αλλάζουν όταν φθαρούν.

7. ∆ιευκολύνσεις σπουδαστών.
α. Αυξάνεται σε 30 ηµέρες η άδεια της παραγρ. 1 του άρθρου 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 . Η άδεια
χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά µε τους όρους και προϋποθέσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ 1996 σε συνδυασµό µε το αρθρο 2 του
Ν.1346/1983 ( ΕΓΣΣΕ 2.4.1996 Πρ. Κατ. Υπ. Εργ. 9/3-4-1996).
β. Εργαζόµενοι που φοιτούν κανονικά και αποδεδειγµένα στη δευτεροβάθµια
γενική ή τεχνική ή επαγγελµατική εκπαίδευση, σε δηµόσιες ή ιδιωτικές σχολές
αναγνωρισµένες από το Κράτος και δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους, δεν απασχολούνται περισσότερο από έξι (6) ώρες την ηµέρα ( Σ.Σ.Ε
11-4-94.).

8. Ωράριο Εργασίας στον Οργανισµό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών
α)

εργαζόµενοι σε καταστήµατα χονδρικής Εµπορίας Κρέατος του Οργανισµού

Κεντρικής Αγοράς Αθηνών εργάζονται πέντε ηµέρες την εβδοµάδα µε νόµιµο
εβδοµαδιαίο ωράριο 39 ώρες και ηµερήσιο ωράριο που αρχίζει την ∆ευτέρα ώρα
00.05 και λήγει την 11.00 και την Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή και
Σάββατο αρχίζει την 03.00 και λήγει την 10.00 χωρίς να θίγεται ο εβδοµαδιαίος
χρόνος εργασίας και τα λοιπά δικαιώµατα των εργαζοµένων.
β) Το πενθήµερο της εβδοµαδιαίας απασχόλησης για κάθε εργαζόµενο θα
καθορίζεται µε το µηνιαίο πρόγραµµα εργασίας που θα καταρτίζει ο εργοδότης και
θα υποβάλλει νοµίµως στην επιθεώρηση εργασίας.
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γ)

Οι αποδοχές του παραρτήµατος της παρούσας Σ.Σ.Ε καταβάλλονται στο

ακέραιο, ανεξάρτητα αν ο εργαζόµενος απασχολήθηκε για λιγότερες ώρες από το
νόµιµο ηµερήσιο ωραρίου σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοδότη.
δ) Τυχόν µεταβολή του νοµίµου ηµερήσιου ωραρίου ως προς την έναρξη και την
λήξη του είναι δυνατή προσωρινά και σε έκτακτες περιστάσεις, όπως κατά τις
ηµέρες των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα µόνον έπειτα από απόφαση του
Οργανισµού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών.

9. Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτηµένων ατόµων» κατά την
περίοδο της απεξάρτησης
∆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 και για µία φορά.

10. Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας
Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην σύµβαση αυτή οι εργοδότες χορηγούν
τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέσα ατοµικής προστασίας και
υγιεινής τροφίµων, που ορίζονται από κάθε δηµόσια αρχή και ιδίως ο ΕΦΕΤ και
διασφαλίζουν τις συνθήκες υγιεινής των τροφίµων και ασφάλειας και υγιεινής της
εργασίας.
Οι εργαζόµενοι έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τα προγράµµατα ειδικής
εκπαίδευσης κρεοπωλών και να εφαρµόζουν τα διδάγµατα της εκπαίδευσης
αυτής.
Άρθρο 5
Παρακράτηση Συνδικαλιστικής Συνδροµής
Κάθε Εργοδότης, παρακρατεί από τις µηνιαίες τακτικές αποδοχές κάθε εργαζόµενου
που υπάγεται στη σύµβαση αυτή, το ποσό των

2,4 ΕΥΡΩ ως συνδικαλιστική

συνδροµή η οποία κατατίθεται στον Τραπεζικό λογαριασµό της Οµοσπονδίας

Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος Π.Ο.Ε.Κ. “ Η ΕΝΩΣΙΣ” στην οποία ανήκει η
πρωτοβάθµια συνδικαλιστική Οργάνωση - στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας,
µε αριθµό 101/296025- 78 µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα, στον οποίο αντιστοιχεί
η συνδροµή.
Η Π.Ο.Ε.Κ. σύµφωνα µε τους όρους του Καταστατικού της καθώς και των
καταστατικών των συνδικαλιστικών Οργανώσεων που ανήκουν σ΄αυτήν προβαίνει σε
επιµέρους

κατανοµές

των

συνδικαλιστικές Οργανώσεις.
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συνδικαλιστικών

συνδροµών

στις

δικαιούχες

Άρθρο 6
Τελικές ρυθµίσεις
1. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται
από νόµους, διατάγµατα, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές Συµβάσεις
Εργασίας δεν θίγονται από την σύµβαση αυτή.
2. Σε κάθε περίπτωση τα καθοριζόµενα µε την παρούσα Σ.Σ.Ε όρια βασικών µισθών
δεν υπολείπονται των εκάστοτε ελαχίστων ορίων µισθών των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
3. Αυτή η Σ.Σ.Ε ενσωµατώνει και κωδικοποιεί όλες τις προϊσχύουσες Συλλογικές
ρυθµίσεις, όπως αυτές κατεγράφησαν και στην από 1.9.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ.

Απασχ. 125/29.9.2008)και εποµένως παρέλκει η διατήρησή τους σε ισχύ.
Άρθρο 7
Ισχύς Συλλογικής Σύµβασης
Αυτή η Συλλογική Σύµβαση ισχύει από 1-1-2010 .

ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΥΤΗ
οι όποιοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης αυτής

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
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