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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
Ε∆ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434  �210 88 14 922  � 210 88 15 393 info@omed.gr 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21,  Θεσσαλονίκη  54626 � 2310 517 128 � 2310 517 119 

Αθήνα, 4 Noεµβρίου 2008 

Αρ. Πρωτ.: 2705 

 

Προς: 

1. Πανελλήνιος Οµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος – ΠΟΕΚ "Η ΕΝΩ-

ΣΙΣ", Κλεισθένους 15, 105 52 Αθήνα 

2. Ένωση Εµπόρων Κρέατος Αθηνών, Κένεντυ 1, Άγιος Ιωάννης Ρέντης 

3. Ένωση Εµπόρων Κρέατος Πειραιώς, Φλωρίνης 19, Άγιος Ιωάννης Ρέντης 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ 

49/2008 

«Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εκδοροσφαγέων, εκ-

δοροτεµαχιστών κλπ. που απασχολούνται σε επιχειρήσεις-µέλη των Ενώ-

σεων  Εµπόρων Κρέατος Αθηνών και Πειραιώς» 

∆ιαιτητής:  Κωνσταντίνος Κρεµαλής 

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 31/5-11-2008) 

1. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 068∆/30-9-2008 αίτησή της η  «Πανελλήνια Οµοσπον-

δία Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος "Η ΕΝΩΣΙΣ"», νόµιµα  εκπροσωπούµενη, 

ζήτησε την παροχή υπηρεσιών ∆ιαιτησίας, επειδή αποδέχθηκε την  υπ’  αριθµ. 

πρωτ. 2212/3-9-2008 Πρόταση Μεσολάβησης (η οποία απορρίφθηκε από τις εδώ 

ενεχόµενες οργανώσεις Ένωση Εµπόρων Κρέατος Αθηνών και Ένωση Ε-

µπόρων Κρέατος Πειραιώς),  ώστε να υπάρξει  για το έτος 2008 συλλογική 

ρύθµιση εργασίας που να καλύπτει και τους εργαζόµενους εκδοροσφαγείς-

εκδοροτεµαχιστές κλπ. οι οποίοι είναι µέλη πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργα-

νώσεων που ανήκουν στη δύναµη της ΠΟΕΚ και απασχολούνται σε εργοδότες και 

επιχειρήσεις-µέλη της Ένωσης Εµπόρων Κρέατος Αθηνών  και  της Ένωσης Εµπό-

ρων Κρέατος Πειραιώς.  

2. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 και από τον Κανονι-

σµό Καταστάσεως  Μεσολαβητών – ∆ιαιτητών, στις  16-10-2008 ο Κωνσταντίνος 

Κρεµαλής επιλέχθηκα µε κλήρωση  ∆ιαιτητής, προκειµένου να επιλύσω την ανω-

τέρω συλλογική διαφορά εργασίας. 
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3. Στις 21-10-2008 ανέλαβα τα καθήκοντά µου. Προκειµένου να εξετάσω τις εκατέ-

ρωθεν απόψεις και να καταλήξω στην Απόφασή µου, κάλεσα εγγράφως στις 22-

10-2008 τα ενεχόµενα µέρη σε κοινή συνάντηση ∆ιαιτησίας.   

4. Στις  29-10-2008 κατά την προγραµµατισµένη συνάντηση προσήλθε µόνον ο νο-

µίµως εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος της εργατικής πλευράς. Οι εκπρόσωποι της 

εργοδοτικής πλευράς, αν και προσεκλήθησαν νοµίµως και εγγράφως, ούτε παρέ-

στησαν, ούτε δήλωσαν κάποιο νόµιµο κώλυµα προσέλευσής τους. 

ΚΑΤΟΠΙΝ  ΤΩΝ  ΑΝΩΤΕΡΩ,  ΑΦΟΥ:  

• ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΑ την αποτυχία των απευθείας διαπραγµατεύσεων και της Μεσολά-

βησης για την κατάρτιση Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 1876/90,  

• ΜΕΛΕΤΗΣΑ όλα τα πορίσµατα, έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις, στοιχεία και πρακτικά 

που συγκεντρώθηκαν -και περιέχονται στους οικείους φακέλους- κατά το στάδιο της 

Μεσολάβησης και της ∆ιαιτησίας και 

• ΕΛΑΒΑ  ΥΠ’ ΟΨΙΝ τα ακόλουθα : 

α. Την από 17-6-2008 καταγγελία της υπ’ αριθµ. 45/2006 απόφασης διαιτησίας του 

Ο.ΜΕ.∆. που αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας των εκδοροσφαγέων, εκ-

δοροτεµαχιστών κ.λ.π., που απασχολούνται σε επιχειρήσεις-µέλη της Ένωσης 

Εµπόρων Κρέατος Αθηνών και της Ένωσης Εµπόρων Κρέατος Πειραιώς, η οποία 

κατετέθη στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας µε την υπ’ α-

ριθµ. 29/28-9-2006 πράξη κατάθεσης. 

β. Το από 4-7-2008 έγγραφο της Ένωσης Εµπόρων Κρέατος Αθηνών και της Ένωσης 

Εµπόρων Κρέατος Πειραιώς, µε το οποίο δηλώθηκε η άρνησή τους να µετάσχουν 

σε µεσολαβητική διαδικασία πανελλαδικής έκτασης και η πρόθεσή τους για συλ-

λογικές διαπραγµατεύσεις και Σ.Σ.Ε. µόνο σε σχέση µε επιχειρήσεις που λειτουρ-

γούν εντός της Αγοράς Ρέντη, χωρίς όµως να δικαιολογούν βάσει ποίων ιδιαιτερο-

τήτων κάτι τέτοιο θα ήταν επιβεβληµένο.   

γ. Τη µε αριθµ. πρωτ. 176/30-9-2008 αίτηση της εργατικής πλευράς για παροχή υ-

πηρεσιών διαιτησίας, αναφορικά και µε τις παραπάνω εργοδοτικές οργανώσεις, ως 

προς τους όρους αµοιβής και εργασίας των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεµαχιστών, 

ακροκαθαριστών, εργατοτεχνιτών εντέρων κλπ όλης της χώρας. 

δ. Το µε αριθµ. πρωτ. 2212/3-9-2008 έγγραφο του Ο.ΜΕ.∆. που εµπεριέχει τη µεσο-

λαβητική πρόταση της Μεσολαβητού κας Μαρίας Ντότσικα, όπου γίνεται διάκριση 

µεταξύ αφενός της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Καταστηµαταρχών Κρεοπωλών, η 

οποία µετείχε στη µεσολαβητική διαδικασία και τελικά συνυπέγραψε Σ.Σ.Ε. για 
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όλη τη χώρα και αφετέρου της Ένωσης Εµπόρων Κρέατος Αθηνών και της Ένω-

σης Εµπόρων Κρέατος Πειραιώς, ως προς τις οποίες διαπιστώθηκε άρνηση µεσο-

λάβησης. 

ε. Την από 1-9-2008 Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

εκδοροσφαγέων, εκδοροτεµαχιστών, ακροκαθαριστών, εργατοτεχνιτών εντέρων 

κλπ όλης της χώρας, η οποία καταρτίστηκε µεταξύ της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 

Καταστηµαταρχών Κρεοπωλών (Π.Ο.Κ.Κ.) και της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ερ-

γατοϋπαλλήλων Κρέατος «Π.Ο.Ε.Κ.» Η ΕΝΩΣΙΣ και η οποία µετά την κατάθεσή 

της αρµοδίως (Π.Κ. 124/29.9.2008) ισχύει ήδη για τον ίδιο κλάδο και για ολόκλη-

ρη τη χώρα. 

στ. Το γεγονός ότι οι αρνηθείσες τη µεσολάβηση εργοδοτικές οργανώσεις, νοµιµο-

ποίησαν, µε την άρνησή τους, τη µονοµερή από την εργατική πλευρά πρόκληση 

διαιτητικής διαδικασίας από τον Ο.ΜΕ.∆. και την έκδοση διαιτητικής απόφασης, η 

οποία δεν θα µπορούσε χωρίς αιτιολογία να περιοριστεί στην Αγορά Ρέντη, αλλά 

θα πρέπει να ταυτίζεται µε τη σχεδόν ταυτόχρονη συλλογική ρύθµιση που ρυθµί-

ζει τους όρους αµοιβής και εργασίας για τον ίδιο κλάδο σε πανελλήνια έκταση. 

ζ. Τις θέσεις της εργατικής πλευράς, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη συνάντηση διαι-

τησίας και καταγράφηκαν περιληπτικά στο από 29-10-2008 Πρακτικό ∆ιαιτησίας 

(άρθρ. 16 Ν. 1876/90). Θέσεις της εργοδοτικής πλευράς (και συγκεκριµένα των 

ενεχόµενων στην παρούσα ∆ιαιτησία οργανώσεων «Ένωση Εµπόρων Κρέατος 

Αθηνών»  και  «Ένωση Εµπόρων Κρέατος Πειραιώς») δεν κατεγράφησαν, διότι 

εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους δεν προσήλθαν, παρ’ ότι προσκλήθηκαν νο-

µίµως και εγγράφως στην ως άνω συνάντηση διαιτησίας. 

η. Τη διαπίστωση ότι οι Ενώσεις Εµπόρων Κρέατος Αθηνών και Πειραιώς δεν απεδέ-

χθησαν τη µεσολαβητική πρόταση για λόγους τυπικούς και όχι λόγω διαφωνίας µε 

τις εκεί προτεινόµενες αυξήσεις και ρυθµίσεις, όπως άλλωστε προκύπτει και από 

τα δεδοµένα του φακέλου της µεσολάβησης. Ειδικότερα, οι εν διενέξει εργοδοτι-

κές οργανώσεις, παρ’ ότι επί σειρά ετών συµβάλλονταν κανονικά στην εθνική 

κλαδική ΣΣΕ των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεµαχιστών, ακροκαθαριστών, εργατο-

τεχνιτών εντέρων κλπ. όλης της χώρας, δεν αποδέχονται πλέον να συµβληθούν 

στο ίδιο (πανελλαδικό) πεδίο ισχύος, αλλά επιδιώκουν περιορισµό των ρυθµίσεων 

στα µέλη τους που λειτουργούν εντός της Αγοράς Ρέντη και όχι σε όλα τα µέλη 

τους, οπουδήποτε και αν αυτά λειτουργούν, όπως προβλέπεται από το Ν. 

1876/90. 

θ. Την αρχή της ενότητας των ρυθµίσεων για τους υπ’ όψιν εργαζόµενους, η  οποία, 

σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν. 1876/90 περί συρροής, αλλά και της ανά-

γκης διασφάλισης όρων υγιούς ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων του κλά-
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δου, επιβάλλουν, εφ’ όσον συνήφθηκε από την Π.Ο.Ε.Κ. και την εργατική πλευρά 

εθνική ρύθµιση που αφορά, ως ελάχιστο πλαίσιο αµοιβών και όρων εργασίας, 

τους απασχολούµενους εκδοροσφαγείς, εκδοροτεµαχιστές κλπ. σε ολόκληρη τη 

χώρα, να ισχύσουν και για τους απασχολούµενους στους εδώ εν διενέξει εργοδο-

τικούς φορείς όµοιοι όροι αµοιβής και εργασίας µε τους ήδη συµφωνηµένους 

στην από 1-9-2008 πανελλαδικής εµβέλειας ρύθµιση που συνήψαν η Π.Ο.Ε.Κ. και 

η Π.Ο.Κ.Κ. Άλλωστε, δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία της διαιτησίας κάποιο 

πρόσθετο στοιχείο ή επιχείρηµα που να καθιστά αναγκαία τη διαφοροποίηση των 

όρων της ρύθµισης αυτής. 

ι. Ότι για τους προαναφερόµενους λόγους, λαµβανοµένης υπ’ όψιν και της ηµερο-

µηνίας έναρξης ισχύος της πρόσφατης Εθνικής Κλαδικής ΣΣΕ για τους όρους α-

µοιβής και εργασίας των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεµαχιστών, ακροκαθαριστών, 

εργατοτεχνιτών εντέρων κλπ όλης της χώρας, συντρέχουν ειδικοί λόγοι, ώστε και 

η διαιτητική απόφαση να ισχύσει από 1-9-2008, ώστε να µην αποβεί η άρνηση 

µεσολάβησης αιτία καταστρατήγησης του Ν. 1876/90 προς καθυστέρηση έναρξης 

ισχύος της παρούσας συλλογικής ρύθµισης. 

Για τους λόγους αυτούς 

επιλύοντας τη συλλογική διαφορά εργασίας που δηµιουργήθηκε µεταξύ της Πανελλή-

νιας Οµοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος "Η ΕΝΩΣΙΣ" και των εργοδοτικών φο-

ρέων Ένωση Εµπόρων Κρέατος Αθηνών και Ένωση Εµπόρων Κρέατος Πειραιώς, η 

οποία αφορά στους όρους αµοιβής και εργασίας των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεµαχι-

στών, ακροκαθαριστών, εργατοτεχνιτών εντέρων κλπ. που απασχολούνται από εργο-

δότες και  επιχειρήσεις-µέλη της  Ένωσης Εµπόρων Κρέατος Αθηνών  και  της Ένω-

σης Εµπόρων Κρέατος Πειραιώς. 

Η  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΜΟΥ ΕΧΕΙ  ΩΣ  ΕΞΗΣ: 

Άρθρο 1  

Πεδίο  Εφαρµογής 

Με την Απόφαση αυτή ρυθµίζονται οι όροι αµοιβής και εργασίας των  εκδοροσφαγέ-

ων, εκδοροτεµαχιστών, ακροκαθαριστών, εργατοτεχνιτών εντέρων κ.λ.π. που απα-

σχολούνται 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 

Ένωσης Εµπόρων Κρέατος Αθηνών και της Ένωσης Εµπόρων Κρέατος Πειραιώς. 
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Άρθρο  2 

Αµοιβές και Εργασίες 

Οι γενικές αµοιβές των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα 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 πε-

ρίπτωση οι ακόλουθες : 

 

Α. Εργασίες σε σφάγια αρνιών - αιγοπροβάτων 

 

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

στρα των σφαγείων 

 

Β. Εργασίες σε σφάγια βοοειδών 

Σφαγή, εκδορά, τεµαχισµός σε δύο ηµιµόρια ή τέσσερα τεταρτηµόρια κατά περίπτω-

ση 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 ακολού-

θως 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 καθο-

ρίζονται στο Παράρτηµα 3 και αφορούν  στις ακόλουθες  εργασίες: 

 

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

λείµµατα και παράδοση στους δικαιούχους. 
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∆ιευκρινίζεται ότι σε πόλεις όπου δεν λειτουργεί συνδικαλιστική οργάνωση Ακροκα-

θαριστών 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, υποχρεού-

νται να παρέχουν εργασία σε όσα εισαγόµενα σφαγµένα και γδαρµένα αιγοπρο-

βατοειδή, 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 Απόφασης. 

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 προ-

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

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

προβατοειδών και των αµνοεριφίων. 

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

ζόµενους που υπάγονται σ’ αυτή την Απόφαση, πιστοποιείται µε διπλότυπη από-

δειξη 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. 

Άρθρο  3  

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 ι-

δίως 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 πα-

ραγωγής νοείται αυτή που εξυπηρετεί τις εργασίες σφαγής µιας κατηγορίας ζώων 

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

κές αµοιβές έχουν ως εξής:  
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 Σφάγια 

Από 1/9/2008 

Αύξηση 6,45% επί της 

αµοιβής που ίσχυε την 

31/8/2008 

Από 1/5/2009 

Αύξηση 5,5% επί 

της αµοιβής που 

ίσχυε την 

30/4/2009 

α) αµνοερίφια     1,79 1,89 

β) αιγοπρόβατα  2,10 2,22 

γ') χοιρινά-µαδητά 3,32 3,50 

γ΄΄) χοιρινά-γδαρτά 4,17 4,40 

δ) χοιρίδια 2,49 2,63 

ε) βοοειδή  20,93 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 επι-

βάλλονται για λόγους δηµόσιας υγείας καταβάλλονται οι ακόλουθες πρόσθετες 

αµοιβές :  

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

(µάγουλα)) 

Από 1/9/2008 2,10 € 

Από 1/5/2009 2,22 € 

β) Πρόσθετες εργασίες σε αιγοπρόβατα (σχίσιµο): 

Από 1/9/2008 0,82 

Από 1/5/2009 0,87 € 

Άρθρο 4  

Επιδόµατα 

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

τήµατα καθώς και οι αµοιβές εργασιών σφαγής του άρθρου 3, 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. 
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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 ορ-

γάνωσης στην  οποία ανήκουν οι εργαζόµενοι σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους του 

καταστατικού της συνδικαλιστικής οργάνωσης. 

Άρθρο 5 

∆ιαδικασία παροχής  της  Εργασίας 

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

νέξει συνδικαλιστικής οργάνωσης (ΠΟΕΚ) τοποθετεί στο κατάστηµα κάθε εργοδό-

τη, ικανό αριθµό ειδικευµένων εργατοτεχνιτών αναλόγως του αριθµού των σφαγ-

µένων ζώων, στα οποία θα διενεργηθούν κατά περίπτωση εργασίες που καθορίζο-

νται 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 πράγ-

µατι 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 ο-

ποιαδήποτε αύξηση των προβλεπόµενων αµοιβών. Σε περίπτωση µη επιτυχούς ε-

κτέλεσης των εργασιών του άρθρου 2 η εργατική συνδικαλιστική οργάνωση απο-

ζηµιώνει 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 κανό-

νες της επαγγελµατικής τέχνης, καθώς και τις υποδείξεις και οδηγίες του εργοδό-

τη. 

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

εργασίες τους στις 02.00 π.µ. και για όσο διάστηµα απαιτείται για την ολοκλήρωση 

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

περβαίνει το πέρας του χρόνου λειτουργίας των καταστηµάτων χονδρικής πώλη-

σης 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  πα-

ραµένουν στον τόπο εργασίας και αναµένουν την προσκόµιση των σφαγίων και τις 

εντολές του εργοδότη µέχρι συµπληρώσεως του νοµίµου ωραρίου.    Προκειµένου 
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για σφάγια που προσκοµίζονται στην Αγορά ή σε άλλους ειδικούς χώρους για πώ-

ληση 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 6  

 Κοινωνικοασφαλιστικές κρατήσεις 

Ο εργοδότης παρακρατεί από τις προβλεπόµενες αµοιβές το νόµιµο ποσοστό της επι-

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

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

βής των  εργασιών που εισπράττει η συνδικαλιστική οργάνωση µε βάση σχετική δι-

πλότυπη 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 συνδικα-

λιστική οργάνωση. 

Άρθρο 7  

 Παρακράτηση συνδικαλιστικής  συνδροµής 

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

βλεπόµενες αµοιβές εργασιών των άρθρων 2, 3 και 4 αυτής της Απόφασης, σε συν-

δυασµό µε τα παραρτήµατά της, ποσό σε ευρώ συνδικαλιστικής συνδροµής, το οποίο 

υπολογίζεται για κάθε σφαγµένο ζώο ως εξής : 

 

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         ΕΥΡΩ   0,01  κατά κεφαλή 

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

γ) από εργασίες σε αιγοπροβατοειδή- 

    αµνοερίφια      » 0,01  κατά κεφαλή 
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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 εκδοροσφα-

γής). 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 συνδικαλι-

στικές 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 8 

Γενικές  Ρυθµίσεις 

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

∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας και ∆ιαιτητι-

κές Αποφάσεις ή Ατοµικές Συµβάσεις Εργασίας δεν θίγονται και εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

2. Η Απόφαση αυτή περιέχει κωδικοποιηµένους όλους τους ισχύοντες όρους προη-

γουµένων συλλογικών ρυθµίσεων, όπως αυτοί είχαν καταγραφεί και στην από 

της 25.1.2005 ΣΣΕ Ορθή Επανάληψη (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 20/18.3.2005) και εποµέ-

νως παρέλκει η διατήρηση σε ισχύ των όρων προϊσχυουσών συλλογικών ρυθµί-

σεων για τους υπαγόµενους στην παρούσα Απόφαση µισθωτούς. 

Άρθρο 9 

 ∆ιάρκεια - ∆εσµευτικότητα  ΣΣΕ 

Η ισχύς αυτής της Απόφασης αρχίζει από την 1.9.2008.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  ΑΡΘΡΟΥ  2 

 

ΕΚ∆ΟΡΟΣΦΑΓΕΙΣ, ΕΚ∆ΟΡΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ, ΑΚΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΟΤΕ-

ΧΝΙΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΤΕΡΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Πίνακας αµοιβής εργασιών στα σφαγεία και τους λοιπούς ειδικούς χώρους 

εκτέλεσης εργασιών εκδοροσφαγής 

 Από 1/9/2008 

Αύξηση 

6,45% 

Από 

1/5/2009 

Αύξηση 

5,5% 

Αµνοερίφια – Αιγοπρόβατα   

Αρνιά – ερίφια γάλακτος κατά κεφαλή 1,32 1,39 

Αρνιά – ερίφια ξένης προέλευσης κατά κεφαλή 2,08 2,19 

Ζυγούρια κατά κεφαλή 2,61 2,75 

Αιγοπρόβατα κατά κεφαλή 2,71 2,86 

Βοοειδή γενικώς   

Μοσχάρια, αγελάδες ανεξαρτήτου βάρους κατά κεφα-

λή 

17,96 18,95 

Χειρινά   

Βάρους έως 25 κιλών κατά κεφαλή 3,95 4,17 

Βάρους από 25 έως 50 κιλών κατά κεφαλή 5,75 6,07 

Βάρους από 50 κιλών και άνω κατά κεφαλή 8,91 9,40 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Πίνακας αµοιβών ακροκαθαριστών 

 Από 1/9/2008 

Αύξηση 

6,45% 

Από 

1/5/2009 

Αύξηση 

5,5% 

Τακίµια αµνοεριφίων κατά κεφαλή 1,44 1,52 

Τακίµια αιγοπροβατοειδών κατά κεφαλή 1,44 1,52 

Τακίµια βοοειδών γενικά κατά κεφαλή 2,16 2,28 

Τακίµια χοιρινών γενικά κατά κεφαλή 1,09 1,15 

Αποτρίχωση κεφαλών αιγοπροβάτων κατά κεφαλή 0,72 0,76 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Πίνακας αµοιβών αφαίρεσης και καθαρισµού εντέρων 

 Από 1/9/2008 

Αύξηση 

6,45% 

Από 

1/5/2009 

Αύξηση 

5,5% 

Εργασίες σε αρνιά και αιγοπροβατοειδή κατά κεφαλή 0,72 0,77 

Εργασίες σε βοοειδή γενικά κατά κεφαλή 0,72 0,77 

Εργασίες σε χοιρινά γενικά κατά κεφαλή 0,48 0,51 

Εργασίες σε βοοειδή (έντερα-κουλούρα) 0,72 0,77 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

Πίνακας αµοιβών για εργασίες σε σφαγµένα – εγχώριας παραγωγής ή εισα-

γόµενα από το εξωτερικό 

 Από 1/9/2008 

Αύξηση 

6,45% 

Από 

1/5/2009 

Αύξηση 

5,5% 

Εργασίες σε αρνιά-ερίφια ανεξαρτήτως βάρους κα-

τά κεφαλή 

 

0,38 

 

0,40 

Εργασίες σε αιγοπρόβατα ανεξαρτήτως βάρους κα-   
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τά κεφαλή 0,72 0,77 

Εργασίες σε βοοειδή γενικά ανεξαρτήτως βάρους 

κατά κεφαλή 

 

2,86 

 

3,04 

Εργασίες σε χοιρινά γενικά ανεξαρτήτως βάρους 

κατά κεφαλή 

 

2,16 

 

2,30 

Εργασίες σε χοιρινά γάλακτος βάρους µέχρι 15 kg 

κατά κεφαλή 

 

1,02 

 

1,09 

 

Ηµεροµηνία Kατάθεσης: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2008 

 

 

Ο ∆ιαιτητής 

Κωνσταντίνος Κρεµαλής 


