
 1 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

"Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών -

µαρµαροτεχνιτών που απασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισµού µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου" 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 42/15-7-09) 

Στην Αθήνα σήµερα 7/7/2009 οι υπογεγραµµένοι: 

Α)  Μαυρογιαννάκης Γεώργιος, υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του 

κλάδου ∆ηµοσιονοµικών εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου δυνάµει της αριθµ. 

2/49106/0022/6-7-2009 απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, και 

Β)  Χασοµέρης Νικόλαος, ο πλειοψηφών σύµβουλος του Πανελληνίου Σωµατείου 

Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισµού, νοµίµως 

εξουσιοδοτηµένος δυνάµει του από 12/5/2009 αποσπάσµατος πρακτικού 

συνεδρίασης και η από 30/6/2009 σχετική εξουσιοδότηση του Πανελλήνιου 

Σωµατείου Εκτάκτου Προσωπικού Υπουργείου Πολιτισµού 

Συνοµολογήσαµε και συναποφασίσαµε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας 

Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, η οποία έχει ως κατωτέρω: 

Άρθρο 1 

Στην παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας υπάγονται οι εργατοτεχνίτες -

µαρµαροτεχνίτες και των δύο φύλων που απασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισµού 

και τα ΝΠ∆∆ που εποπτεύονται από αυτό και απασχολούνται µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και είναι µέλη του παραπάνω Σωµατείου. 

Άρθρο 2 

Α)  Τα βασικά ηµεροµίσθια του προσωπικού, που υπάγονται στην παρούσα 

καθορίζονται από 1-1-2008 ως ακολούθως: 

Απλό Ηµεροµίσθιο Ηµεροµίσθιο Υπαίθρου 

Αρχιτεχνίτης 25,79€ 28,31€ 

Ειδικ. Τεχνίτης 24,68€ 27,23€ 

Τεχνίτης 23,05€ 25,06€ 

Ειδικ. Εργάτης 

και Βοηθός Τεχνητού 

21,43€ 23,61€ 
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Β)  Τα ανωτέρω βασικά ηµεροµίσθια από 1/10/2008 αυξάνονται κατά 2% (δύο τοις 

εκατό). 

Γ)  Η κατάταξη και εξέλιξη του προσωπικού του άρθρου 1 της παρούσας στις 

ανωτέρω κατηγορίες των Βασικών Μισθών γίνεται βάσει των διατάξεων των 

π.δ163/1985 (ΦΕΚ Α. 56/28-3-1985) και π.δ214/1989(ΦΕΚ Α. 98/18-4-1989), 

καθώς επίσης και των διατάξεων των άρθρων 10 και 11 του ν.2432/1996 (ΦΕΚ Α. 

180/12-8-1996). 

∆)  Το µαρµαροτεχνικό προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα η αρχική του ένταξη 

γίνεται στην κατηγορία του τεχνίτη και εξελίσσεται σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

Άρθρο 3 

Το πολιτιστικό επίδοµα, το οποίο ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 3 της 

από4/11/2005 ΣΣΕ (αριθµ. πράξης κατ. 108/4-11-2005), καθορίζεται από 1-1-2008 

στο ποσό των επτά (7) ευρώ ηµερησίως. 

Άρθρο 4 

Το επίδοµα της παρ.22 του άρθρου 8 του ν.3205/2004 επεκτείνεται και έχει ανάλογη 

εφαρµογή στους υπαγόµενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται 

µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καταβάλλεται στους αντίστοιχους 

µονίµους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισµού. Η ρύθµιση αυτή ισχύει από 1-1-

2008. 

Άρθρο 5 

Το επίδοµα προβληµατικών και παραµεθορίων περιοχών της παρ.4 του άρθρου 8 του 

ν.3205/2004, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν.3606/2007, 

από 1/1/2008, επεκτείνεται και έχει ανάλογη εφαρµογή στους υπαγόµενους στην 

παρούσα Σ.Σ.Ε. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µε τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις που καταβάλλεται στους αντίστοιχους µονίµους υπαλλήλους του 

Υπουργείου Πολιτισµού. 

Άρθρο 6 

Τυχόν καταβαλλόµενες κατά την 31-12-2007 ανώτερες αποδοχές σε σύγκριση µε τις 

αποδοχές της παρούσας Σ.Σ.Ε. κατά την 1-1-2008 διατηρούνται ως προσωπική 

διαφορά µέχρι την κάλυψη της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών. 

Για τους υπαγόµενους στην παρούσα ισχύουν και οι λοιπές ρυθµίσεις της από 

4/4/2008 ΣΣΕ (αριθµ. πράξης κατ.35/4-4-2008), της από 19/12/2006 ΣΣΕ (αριθµ. 

πράξης κατ. 139/19-12-2006) και της από 4/11/2005 ΣΣΕ (αριθµ. πράξης κατ. 108/4-
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11-2005), οι οποίες δεν θίγονται µε αυτήν. 

Άρθρο 7 

Έναρξη ισχύος της παρούσης ορίζεται η 1-1-2008. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΌΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 


