των εργαζοµένων στα εργοστάσια
και εργαστήρια Κοπής και
Επεξεργασίας Μαρµάρων
όλης της χώρας
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ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN
ΣTA ΕΡΓOΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚOΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΑΡΜΑΡΩΩΝ OΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩΡΑΣ

1. Η υπ’ αριθµόν 108/1977 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
2. Η υπ’ αριθµόν 71/1979 απόφαση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
3. Η υπ’ αριθµόν 66/1980 απόφαση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
4. Η υπ’ αριθµόν 71/1981 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
5. Η υπ’ αριθµόν 63/1982 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
6. Η υπ’ αριθµόν 122/1984 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
7. Η υπ’ αριθµόν 104/1985 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
8. Η υπ’ αριθµόν 42/1987 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
9. Η από 19.5.1988 ΣΣΕ
10. Η από 10.7.1989 ΣΣΕ
11. Η από 3.7.1990 ΣΣΕ
12. Η υπ’ αριθµόν 45/1990 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
13. Η από 10.6.1990 ΣΣΕ
14. Η από 15.5.1991 ΣΣΕ
15. Η από 20.7.1993 ΣΣΕ
16. Η από 13.4.1994 ΣΣΕ
17. Η από 18.5.1995 ΣΣΕ
18. Η από 5.7.1996 ΣΣΕ
19. Η από 12.5.1997 ΣΣΕ
20. Η από 10.7.1998 ΣΣΕ
21. Η από 3.5.1999 ΣΣΕ
22. Η από 3.7.2000 ΣΣΕ
23. Η από 20.7.2001 ΣΣΕ
24. Η από 23.7.2002 ΣΣΕ
25. Η από 28.5.2003 ΣΣΕ
26. Η από 21.6.2004 ΣΣΕ
27. Η από 14.4.2005 ΣΣΕ
28. Η από 20.6.2006 ΣΣΕ
29. Η από 25.6.2007 ΣΣΕ
30. Η από 2.6.2008 ΣΣΕ
31. Η Δ∆Α 50/2009

Β. ΣΥΜΒΑΛΛOΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Από την εργοδοτική πλευρά:
1. Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.)
2. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών & Εµπόρων Ελλάδος
(ΓΣΕΒΕΕ)
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Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠOΨΗ
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3. Οµοσπονδία Σωµατείων Μαρµάρου Ελλάδος (Ο.Σ.Μ.Ε.)
Από την εργατική πλευρά:
Oµοσπονδία Oικοδόµων & Συναφών Επαγγελµάτων Ελλάδος

Γ. ΠΕΔ∆ΙO ΕΦΑΡΜOΓΗΣ
Στις διατάξεις της παρούσας ρύθµισης υπάγονται οι εργαζόµενοι στα εργοστάσια
και εργαστήρια κοπής και επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας (Δ∆Α 50/2009).

Δ∆. ΚΑΘOΡΙΣΜOΣ ΒΑΣΙΚOY ΗΜΕΡOΜΙΣΘΙOΥ
1. Τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως
είχαν διαµορφωθεί στις 31.12.2008, βάσει της από 2.6.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ.
97/28.7.2008), αυξάνονται από 1.1.2009 κατά 3,7% και διαµορφώνονται ως εξής:
Εργατοτεχνίτης επικεφαλής οµάδας
εργατών
Εργατοτεχνίτες σε εργασία κοπής
Νεοπροσλαµβανόµενοι - ανειδίκευτοι
εργάτες µέχρι εξαµήνου υπηρεσίας
στον κλάδο

37,21 ευρώ
34,83 ευρώ
34,03 ευρώ

(Δ∆Α 50/2009)
2. Τα συνολικά κατώτατα ηµεροµίσθια δεν µπορεί να είναι σε καµµία περίπτωση
χαµηλότερα από αυτά που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ (ΣΣΕ 2.6.2008).

Ε. ΕΠΙΔ∆OΜΑΤΑ

ΜΑΡΜΑΡOY ΚΟΠΗΣ

Τα νέα βασικά ηµεροµίσθια προσαυξάνονται µε:
α) Το επίδοµα γάµου κατά 10% επί του νέου βασικού ηµεροµισθίου
(Δ∆Α 50/2009). Το επίδοµα αυτό χορηγείται και στους χήρους-ες, διαζευγµένουςες, καθώς και στις άγαµες µητέρες, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την
επιµέλεια των παιδιών (άρθρο 3 της από 10.7.1982 ΣΣΕ).
β) Το επίδοµα σπουδών κατά 7% επί του βασικού ηµεροµισθίου µετά τη
συµπλήρωση τριετούς προϋπηρεσίας στο επάγγελµα, στους εργατοτεχνίτες
που κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιηµένων από δηµόσιους φορείς
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή σχολής
επαγγελµατικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ∆ (4) εξαµήνων φοίτησης (Δ∆Α 50/2009).1
γ) Το επίδοµα τριετιών µε ποσοστό αύξησης 5% για κάθε τριετία και µέχρι δέκα
(10) τριετίες (Δ∆Α 50/2009).
1. Το επίδοµα σπουδών χορηγήθηκε µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις σε ποσοστό
5% µε την από 28.5.2003 ΣΣΕ.
Με προηγούµενες συλλογικές ρυθµίσεις χορηγείτο το επίδοµα σπουδών σε ποσοστό 5%
στους αποφοίτους των σχετικών µε τον κλάδο σχολών τριετούς φοιτήσεως του ΟΑΕΔ∆.
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Το επίδοµα χορηγείται δι’ εκάστην τριετίαν υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας διανυθείσης
εν
τω
κλάδω.
Η
προϋπηρεσία
αποδεικνύεται
διά
των
βεβαιώσεων των προηγουµένων εργοδοτών ή του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του
ΙΚΑ εφόσον προκύπτει αυτή (Δ∆Α 71/1981) και
δ) Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 12% (Δ∆Α 50/2009).
Τα επιδόµατα αυτά υπολογίζονται επί των βασικών ηµεροµισθίων
(ΣΣΕ 2.6.2008).
Τα επιδόµατα α, γ και δ χορηγούνται µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται από τις προηγούµενες όµοιες συλλογικές ρυθµίσεις (Δ∆Α 50/2009).
ε) Τα συνολικά κατώτατα ηµεροµίσθια δεν µπορείνα είναι σε καµµία περίπτωση
χαµηλότερα από αυτά που προβλέπει η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΣΣΕ 2.6.2008).

1. Εις τους ανωτέρω παρέχονται υπό του οικείου εργοδότου εν ζεύγος αρβυλών
και µία πλήρης φόρµα εργασίας, αντικαθιστάµενα υπό τούτου ανά εξάµηνον και
εφόσον έχουσιν φθαρεί (Δ∆Α 71/1981).
Χορηγείται στους εργαζόµενους ένα ζευγάρι γάντια, µπότες και µία ποδιά από
ελαστικό (42/87 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών).
2. Εις εργοστάσια κοπής µαρµάρων λειτουργούντα µε δύο τελάρα και εφόσον η
εργασία συνεχίζεται και κατά τη νύκτα είναι υποχρεωτική η απασχόλησις δύο εργατών κατά την νυκτερινήν βάρδια και τουτο προς ασφάλειαν τόσον της επιχειρήσεως, όσον και των εργαζοµένων. Γίνεται µνεία ότι ο εις εκ των δύο ως άνω
εργατών δύναται να είναι ανειδίκευτος (Δ∆Α 71/1981).
3. Oι εργοδόται υποχρεούνται να διατηρούν εντός του εργοστασίου το απαραίτητον υλικόν προς παροχήν πρώτων βοηθειών εις περίπτωσιν ατυχήµατος.
(Δ∆Α 71/81)
4. Καθιερώνεται εβδοµάδα πέντε εργασίµων ηµερών για τους εργαζόµενους που
υπάγονται
στη
ρύθµιση
αυτή
(42/87
απόφαση
του
Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆
Αθηνών)
5. Η πληρωµή των εργαζοµένων που δουλεύουν εκτός των εργοστασίων θα γίνεται στον τόπο της εργασίας όπως ορίζει ο νόµος (42/87 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆
Αθηνών).
6. Το άρθρο 5 και η παρ. 1 του άρθρου 7 της από 30.3.1989 ΕΓΣΣΕ που κυρώθηκαν
µε το άρθρο 20 του Ν. 1849/89 ισχύουν και για τους εργαζόµενους που καλύπτει
η παρούσα (ΣΣΕ 10.7.1989).
Oι διατάξεις του άρθρου 5 της από 30.3.1989 ΕΓΣΣΕ έχουν ως εξής :
“Άδεια µητρότητας. Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας ορίζεται σε δεκαπέντε (15)
εβδοµάδες. Πενήντα δύο (52) ηµέρες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία τοκετού και οι υπόλοιπες πενήντα τρεις (53) µετά τον τοκετό. Σε περιπτωση που
ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά µετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής αδείας δεκαπέντε (15) εβδοµάδων”.2
2. Με την ΕΓΣΣΕ 2000-2001, η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας ορίστηκε σε δέκα
επτά (17) εβδοµάδες
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ΣΤ. Δ∆ΙΑΦOΡΕΣ ΠΑΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
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7. Εργαζόµενοι, που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία ή προϋπηρεσία 24 ετών δικαιούνται άδεια 3 εργασίµων ηµερών επιπλέον της νόµιµης αν εργάζονται 5νθήµερο και 4 εργασίµων ηµερών αν εργάζονται εξαήµερο.
ΩΩς προϋπηρεσία για την εφαρµογή της προηγούµενης διατάξεως θεωρείται
αυτή που διανύθηκε σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας (ΣΣΕ 15.5.1991).
8. Oι εργαζόµενοι και εργαζόµενες που συνάπτουν γάµο, δικαιούνται να πάρουν
άδεια γάµου, πέντε (5) εργασίµων ηµερών µε αποδοχές, η οποία δεν συµψηφίζεται µε την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Σε περίπτωση γέννησης τέκνου ο πατέρας δικαιούται µία ηµέρα άδεια µε αποδοχές για κάθε τέκνο (ΣΣΕ 20.7.1993).3
9. Oι αποζηµιώσεις στην περίπτωση καταγγελίας σύµβασης εργασίας εργατοτεχνιτών βελτιώνονται πέραν των προηγούµενων ρυθµίσεων και καθορίζονται ως
εξής:
α) Με τη συµπλήρωση 15 ετών, 78 ηµεροµίσθια και
β) µε τη συµπλήρωση 20 ετών υπηρεσίας 91 ηµεροµίσθια (ΣΣΕ 13.4.1994).4
11.Αυξάνεται σε 20 ηµέρες η άδεια της παρ. 1 άρθρου 2 του Ν. 1346/83 για συµµετοχή σε εξετάσεις των εργαζοµένων µαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών µονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιαασδήποτε βαθµίδας του Δ∆ηµοσίου ή εποπτευοµένων από το Δ∆ηµόσιο µε οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν
έχουν συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε
συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά (ΣΣΕ 13.4.1994).5
3. Με το άρθρο 10 της ΕΓΣΣΕ, ορίστηκε ότι σε περίπτωση γέννησης τέκνου, ο πατέρας
δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε αποδοχές.
4. Με την ΕΓΣΣΕ 2006-2007, οι αποζηµιώσεις λόγω καταγγελίας της σύµβασης
εργατοτεχνιτών καθορίστηκαν ως εξής:
Προϋπηρεσια
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
5. Με το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ η άδεια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/83
αυξήθηκε σε τριάντα (30) ηµέρες και καθιερώθηκε ως ανώτατο όριο ηλικίας το 28ο έτος.
Με το άρθρο της ΕΓΣΣΕ, ορίστηκε ότι η άδεια χορηγείται 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.
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12.Αποδοχές ανώτερες από τις οριζόµενες από αυτές που καθορίζονται από την
παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους,
διατάγµατα, σ.σ.ε. ή δ.α., κανονισµούς, ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δε
θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν (Δ∆Α 50/2009).
13.ΩΩς προς τους λοιπούς όρους εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθµίσεις της από
2.6.2008 ΣΣΕ και των προηγουµένων συλλογικών ρυθµίσεων εφόσον δεν έχουν
τροποποιηθεί ή καταργηθεί (Δ∆Α 50/2009).
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