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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

των εργαζοµένων πιστοποιηµένων Φορτοεκφορτωτών στην 

Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών 

(Π.Κ Κοινωνικής Επιθεώρησης Νίκαιας:2/11.2.2013) 

Σήµερα την 10/1/2013 στη Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών (Αγ. Ι. Ρέντη) 

και στα γραφεία του Συνδέσµου Εµπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, οι 

υπογράφοντες εκ µέρους της Εργοδοτικής Πλευράς, Σύνδεσµος Εµπόρων 

Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Νικόλαο 

Καλόγρη και τον Ιωάννη Σιδέρη και εκ µέρους της εργατικής πλευράς, το Σωµατείο 

Φορτοεκφορτωτών Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών "Ο ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ", 

όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Φώτιο Σιακάρα και τον Κωνσταντίνο Κουράκο 

συναποφασίζουν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1° 

Στους όρους αυτής της Σ.Σ.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις  του ν.4093/2012, 

υπάγονται αφ' ενός µεν οι πιστοποιηµένοι  φορτοεκφορτωτές που είναι όλοι µέλη 

του Σωµατείου Φορτοεκφορτωτών Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών ένωσις "ο ΑΓ. 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ" και απασχολούνται στα καταστήµατα χονδρικής και λιανικής πωλήσεως 

κάθε είδους οπωρολαχανικών της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών και αφ' ετέρου οι  

έµποροι χονδρικής εµπορίας οπωρολαχανικών της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, οι 

οποίοι θα χρησιµοποιούν για την εκφόρτωση και φόρτωση των προϊόντων τους 

ανωτέρω φορτοεκφορτωτές του Σωµατείου Φορτοεκφορτωτών Κεντρικής 

Λαχαναγοράς Αθηνών ένωσις ο Αγ. Γεράσιµος. 

Όσοι από τους εµπόρους της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών δεν επιθυµούν την υπαγωγή 

τους στην παρούσα συλλογική σύµβαση αυτή, θα µπορούν να κάνουν τις 

φορτοεκφορτώσεις των προϊόντων τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις  

ν.4093/2012, και να απασχολούν πιστοποιηµένους φορτοεκφορτωτές που δε θα είναι 

µέλη του σωµατείου ένωσις ο ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ. 

Άρθρο 2° 

Η σχέση µεταξύ των πιστοποιηµένων  φορτοεκφορτωτών και των εµπόρων 

της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών είναι σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας µε 

αντίστοιχη ασφάλιση στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για όσο χρόνο διαρκεί η 

εκφόρτωση και φόρτωση των προϊόντων. Η συµφωνία της απασχόλησης των 

φορτοεκφορτωτών θα γίνεται µεταξύ του εργοδότου -φορτοπαραλήπτη και του 

επικεφαλής  των φορτοεκφορτωτών.
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Άρθρο 3° 

Σε κάθε έµπορο- φορτοπαραλήπτη  µέλος  του Συνδέσµου Εµπόρων της Κεντρικής 

Λαχαναγοράς Αθηνών, ο οποίος χρησιµοποιεί τους φορτοεκφορτωτές του Σωµατείου 

Φορτοεκφορτωτών Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών ο ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, θα διατίθεται 

ο αναγκαίος αριθµός φορτοεκφορτωτών, για τη διενέργεια της συγκεκριµένης 

φορτοεκφόρτωσης, από τον επικεφαλής  των φορτοεκφορτωτών. Ο φορτοεκφορτωτής 

µόνος ή από κοινού µε άλλους (οµοχειρία) θα προσφέρει την εργασία του µε τον όσο το 

δυνατόν ταχύτερο ρυθµό, χωρίς φθορές και µε ασφάλεια, ο φορτοεκφορτωτής είναι 

υποχρεωµένος µετά την εκφόρτωση των προϊόντων, να επιµελείται τη ζύγισή τους, την 

αποθήκευσή τους µετά την πώληση των προϊόντων αυτών. 

Άρθρο 4° 

Οι φορτοπαραλήπτες έµποροι - εργοδότες µετά το πέρας της εργασίας είναι υποχρεωµένοι στη 

καταβολή των αποδοχών των φορτοεκφορτωτών και των αντίστοιχων εργοδοτικών 

ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α. και ΚΑΦ. 

Η είσπραξη των φορτοεκφορτωτικών δικαιωµάτων µετά των εργοδοτικών 

ασφαλιστικών εισφορών θα ενεργείται από τον ταµία  των φορτοεκφορτωτών ή από τον 

υπ' αυτού οριζόµενο εισπράκτορα, ο οποίος θα εκδίδει αντίστοιχες αποδείξεις θεωρηµένες 

από το Ι.Κ.Α. 

Ο ταµίας  θα βαρύνεται µε την υποχρέωση της απόδοσης των εισπραττόµενων 

εργοδοτικών εισφορών στα ασφαλιστικά ταµεία (Ι.Κ.Α.-Κ.Α.Φ). 

Άρθρο 5° 

Τα εισπραττόµενα φορτοεκφορτωτικά δικαιώµατα αποδίδονται κατ΄ ισοµοιρία µεταξύ των 

εργασθέντων φορτοεκφορτωτών (οµαδική εργασία) µε ευθύνη του ταµία των 

φορτοεκφορτωτών. 

Άρθρο 6° 

Οι  πιστοποιηµένοι φορτοεκφορτωτές εργάζονται  από Κυριακή µέχρι Παρασκευή από 

05:00 π.µ. µέχρι 21:00 µ.µ. Στη διάρκεια του ωραρίου, η εργασία των φορτοεκφορτωτών είναι 

όλα τα στάδια της φορτοεκφόρτωσης όπως εκφόρτωση, στοιβασία, αποστοιβασία, ζύγιση και 

φόρτωση των προϊόντων φόρτωση των προϊόντων είναι  υποχρεωτική εφόσον ζητηθεί από 

τον φορτοπαραλήπτη-έµπορο. 

Η φορτοεκφόρτωση το Σάββατο θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως µεταξύ των 

ενδιαφεροµένων εµπόρων και του επικεφαλή των φορτοεκφορτωτών. 

Άρθρο 7° 

Η ισχύς παρούσας σύµβασης αρχίζει την 1/1/2013 και λήγει την 31/12/2013. 
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Το ύψος των αποδοχών των πιστοποιηµένων  εργαζοµένων φορτοεκφορτωτών που 

προσλαµβάνονται για τη διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών από τους εµπόρους 

φορτοπαραλήπτες της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, καθορίζεται  κατόπιν συµφωνίας των 

συµβαλλοµένων µερών, όπως αναφέρεται στους παρατιθέµενους πίνακες. Έχουµε τους τρεις 

παρακάτω (Α, Β, Γ)  οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης αυτής. 

 

 

Πίνακας Α' 

Είδος Τελική Τιµή 

ΣΚ-ΚΛΟΥΒΕΣ-ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 0,25 

ΤΕΛΑΡΑ ∆ΙΣΕΙΡΑ 0,18 

ΜΟΝΟΣΕΙΡΑ-ΜΑΤΣΑ 0,16 

ΝΑΫΛΟΝ 0,24 

ΣΑΚΙΑ & ΠΑΤΑΤΕΣ έως 30kg 0,27 

ΠΑΤΑΤΕΣ                                                                 0,34 

Παλέτα 8,54 

Παλέτα-Κλαρκ 10,17 

ΜΠΙΝΣ (Μόνο για καρπούζια έως 300kg) 2,01 

ΜΠΙΝΣ (Μόνο για καρπούζια)-Κλαρκ 2,40 

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 31,00 

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 39,50 

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟ 61,85 

Μεταφορά παλέτας 5,90 

Τεµαχισµός Παλέτας (τιµή τεµαχίου) 0,04 

Ταξινόµηση-Στοιβασία-Αττοστοιβασία προϊόντων 200 

 

Ο πίνακας Α ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις για όλες της ηµέρες της εβδοµάδας 

εκτός Σαββάτου και ώρες 05:00 - 21:00. 

Για τη νυχτερινή φσρτοεκφορτωτική εργασία 21:00-05:00 οι 

φορτοεκφορτώσεις γίνονται κατόπιν συνεννόησης και ισχύει ο πίνακας Γ'. 

Το ίδιο ισχύει και για το Σάββατο σε έκτακτες περιπτώσεις µόνο κατόπιν 

συνεννοήσεως και ισχύει ο πίνακας Γ' των φορτοεκφορτωτικών αµοιβών. 
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Πίνακας: Β' 

Είδος Τελική Τιµή 

ΣΚ-ΚΛΟΥΒΕΣ-ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ     . 0,20 

ΤΕΛΑΡΑ ∆ΙΣΕΙΡΑ 0,14 

ΜΟΝΟΣΕΙΡΑ-ΜΑΤΣΑ 0,13 

ΝΑΫΛΟΝ 0,19 

ΣΑΚΙΆ, &-ΠΑΤΑΤΕΣ έως 30Kg 0,21 

ΠΑΤΑΤΕΣ 0,29 

Παλέτα 6,75 

Παλέτα-Κλαρκ 8,11 

ΜΠΙΝΣ (Μόνο νια καρπούζια έως 300Kg) 1,50 

ΜΠΙΝΣ (Μόνο για καρπούζια)-Κλαρκ 1,82 

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 24,00 

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 30,40 

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟ 47,60 

Μεταφορά παλέτας 5,90 

Τεµαχισµός Παλέτας (τιµή τεµαχίου) 0,04 

Ταξινόµηση-Στοιβασία-Αποστοιβασία προϊόντων 200 

 

Ο πίνακας Β ισχύει µόνο για τις επιχειρήσεις που απασχολούν  αποκλειστικά για 

εντός του καταστήµατος τουλάχιστον 1(ένα) φορτοεκφορτωτή για την 

ταξινόµηση - στοιβασία και αποστοιβασία των προϊόντων. 

Το ωράριο φορτοεκφόρτωσης είναι 05:00 – 21:00 όλες τις ηµέρες της 

εβδοµάδος, εκτός Σαββάτου. 

Για έκτακτες περιπτώσεις φορτοεκφόρτωσης στις ώρες 21:00 - 05:00 ή Σαββάτου, η 

φορτοεκφόρτωση, θα γίνεται µόνο κατόπιν συνεννοήσεως και θα ισχύει ο πίνακας Γ 

των φορτοεκφορτωτικών αµοιβών. 

Για την απασχόληση  αποκλειστικά εντός καταστήµατος του φορτοεκφορτωτή 

για την εργασία της ταξινόµησης — στοιβασίας και αποστοιβασίας το ωράριο 

είναι το προβλεπόµενο από την εργατική νοµοθεσία. 
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Πίνακας Γ' 

Είδος Τελική Τιµή 

ΣΚ-ΚΛ0ΥΒΕΣ-ΧΑΡΤ0Κ1ΒΩΤΙΑ 0,39 

ΤΕΛΑΡΑ ∆ΙΣΕΙΡΑ 0,27 

ΜΟΝΟΣΕΙΡΑ-ΜΑΤΣΑ 0,25 

ΝΑΫΛΟΝ 0,37 

ΣΑΚΙΑ& ΠΑΤΑΤΕΣ έως 30kg  0,41 

ΠΑΤΑΤΕΣ 0,53 

Παλέτα-Νΰχτα 13,01 

Παλέτα-Κλάρκ-Νύχτα 15,61 

Παλέτα-Νύχτα-Σάββατο 18,63 

Παλέτα-Κλαρκ-Νύχτα-Σάββατο 22,54 

ΜΠΙΝΣ (Μόνο για καρπούζια, έως 300kg) 3,05 

ΜΠΙΝΣ (Μόνο για καρπούζια)-Κλαρκ 3,61 

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 48,01 

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 60,75 

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟ 95,15 

Μεταφορά παλέτας 5,90 

Τεµαχισµός Παλέτας (τιµή τεµαχίου) 0,04 

Ταξινόµηση-Στοιβασία-Αποστοιβασία προϊόντων 200 

 

Ο πίνακας Γ ισχύει µόνο κατόπιν συνεννοήσεως για την εκφόρτωση των προϊόντων 

στις ώρες 21:00 - 05:00 καθηµερινώς και για το Σάββατο από τις 05:00 µέχρι και 

05:00 της Κυριακής.
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Η σύµβαση αυτή υπογράφεται σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα, ένα έλαβε η 

εργοδοτική πλευρά και δύο (2) η εργατική πλευρά που θα επιµεληθεί τη νόµιµη 

κατάθεση στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ 

ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΡΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙ∆ΕΡΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΦΟΡΤ/ΤΩΝ &  ΚΟΜΙΣΤΩΝ 
ΝΩΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ & ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΣΙ∆/ΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ Ο.Σ.Ε. "Η ΈΝΩΣΙΣ - Ο ΑΓ. 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ" ΑΘΗΝΩΝ 
 

ΦΩΤΙΟΣ ΣΙΑΚΑΡΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ 

 

 

 


