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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: 4/18-01-2005)  

Στην Αθήνα σήµερα 17.01.2005 οι υπογεγραµµένοι: 

Α)  Βασιλάκος Σωτήριος υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µε 

βαθµό ∆' του κλάδου ΤΕ ∆ηµοσιονοµικών εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου δυνάµει της 

αριθµ. 2/24403/0022/05-05-2004 απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµικών, και 

Β)  Βαφειάδης Γρηγόρης και Παπαγεωργόπουλος Γιάννης, Πρόεδρος και Γενικός 

Γραµµατέας αντίστοιχα, του Πανελληνίου Σωµατείου Εκτάκτου 

Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισµού, νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι 

δυνάµει του από 13/01/2005 αποσπάσµατος πρακτικού συνεδρίασης του 

παραπάνω συλλόγου 

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 

Τα βασικά ηµεροµίσθια του προσωπικού, που υπάγονται στην παρούσα καθορίζονται 

ως ακολούθως: 

 Απλό Ηµεροµίσθιο Ηµεροµίσθιο Υπαίθρου 

Αρχιτεχνίτης 22,59 € 24,80 € 

Ειδικ. Τεχνίτης 21,63 € 23,85 € 

Τεχνίτης 20,20 € 21,94 € 

Ειδικ. Εργάτης 

και Βοηθός Τεχνίτου 18,77 € 20,67 € 
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Άρθρο 3 

Για όλους τους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. το βασικό 

ηµεροµίσθιο της κάθε ειδικότητος όπως αυτό ορίζεται στο προηγούµενο άρθρο 

προσαυξάνεται µε τα εξής επιδόµατα: 

1.  Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας το οποίο κλιµακώνεται σύµφωνα µε τον παρακάτω 

πίνακα: 

ΕΤΗ 
(Συµπληρωµένα) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 4% 
3 8% 
5 12% 
7 16% 
9 20% 
11 24% 
13 28% 
15 32% 
17 36% 
19 40% 
21 44% 
23 48% 
25 52% 
27 56% 
29 60% 

Το επίδοµα αυτό υπολογίζεται στα βασικά ηµεροµίσθια του άρθρου 2 της 

παρούσας. 

Για τον υπολογισµό του επιδόµατος αυτού, σαν προϋπηρεσία αναγνωρίζεται κάθε 

υπηρεσία που προκύπτει από πιστοποιητικά προηγούµενων εργοδοτών σε 

συναφή και οµότιµα καθήκοντα. Σε περίπτωση αδυναµίας προσκοµίσεως 

βεβαίωσης προηγούµενων εργοδοτών, δύναται να λαµβάνονται υπόψη τα 

ασφαλιστικά βιβλιάρια των εργαζοµένων, υπό την προϋπόθεση ότι προκύπτει  

απ' αυτά η συνάφεια του αντικειµένου. 

2.  Επίδοµα εξοµάλυνσης οριζόµενο σε 4,11€ για τους έχοντες έως 17 χρόνια 

Υπηρεσίας. Με τη συµπλήρωση των 17 χρόνων Υπηρεσίας το εν λόγω επίδοµα 

µειώνεται κατά 0,50€ και συνεχίζει µειούµενο κατά 0,50€ ανά διετία µέχρι τη 

συµπλήρωση των 25 χρόνων, όπου και σταθεροποιείται καταβαλλόµενο στο ίδιο 

ποσό για τα υπόλοιπα χρόνια υπηρεσίας. Ειδικά για τους ειδικευµένους εργάτες 

και βοηθούς τεχνίτες που έχουν από 17 χρόνια υπηρεσίας και πάνω και 

αµείβονται µε απλό ηµεροµίσθιο στο επίδοµα εξοµάλυνσης όπως υπολογίζεται 

κατά τ' ανωτέρω προστίθενται 0,29€. 
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3.  Πολιτιστικό Επίδοµα οριζόµενο σε 6,00€. 

4.  Ανθυγιεινό επίδοµα το οποίο ορίζεται στο ύψος των 0,88€ ηµερησίως. 

Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας χορηγείται µόνο στους εργαζόµενους που 

απασχολούνται στη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης σε ανασκαφικές, 

αναστηλωτικές και λοιπές συναφείς εργασίες. 

5.  Επίδοµα συζύγου οριζόµενο σε 1,40€ που χορηγείται µε τους όρους και 

προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν.3205/2003. 

6.  Επίδοµα Τέκνων - οριζόµενο ως εξής: 

Για το 1° τέκνο 0,72 €  

Για το 2°τέκνο 0,72 € 

Για το 3° τέκνο 1,40 € 

Για το 4° τέκνο  1,88 € 

Για καθένα από τα 5 τέκνα και άνω  2,92 € 

Το επίδοµα αυτό .χορηγείται µε τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 11 του 

Ν.3205/2003  

7.  Επίδοµα προβληµατικών και παραµεθόριων περιοχών. Στο προσωπικό του 

άρθρου της παρούσας χορηγείται επίδοµα προβληµατικών και παραµεθορίων 

περιοχών σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.3205/2003. 

Άρθρο 5 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, για τους εργαζόµενους που υπάγονται σ' αυτή, 

καταργείται κάθε προηγούµενη Σ.Σ.Ε., ή ∆ιαιτητική απόφαση που ρυθµίζει τις 

αποδοχές του προσωπικού του άρθρου 1 της παρούσας, ασχέτως αν αναφέρεται σε 

οικονοµικά (µισθολογικά) ή θεσµικά θέµατα. 

Άρθρο 6 

Στο προσωπικό του άρθρου 1 της παρούσας, στους οποίους δεν έχει  

καταβληθεί οικογενειακή παροχή, επεκτείνεται και έχει εφαρµογή η αριθµ. 

2/3013/0022/20-01-2004 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών 

«Καταβολή αναδροµικών οικογενειακής παροχής». Ειδικά η πρώτη δόση, σε 

περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί, θα καταβληθεί εντός προθεσµίας δύο µηνών (2) 

από την υπογραφή της παρούσης. 

Άρθρο 7 

Τυχόν καταβαλλόµενες κατά την 31-12-2003 ανώτερες αποδοχές σε σύγκριση µε τις 
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αποδοχές της παρούσας Σ.Σ.Ε. κατά την 1-1-2004 διατηρούνται ως προσωπική 

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

Άρθρο 8 

Έναρξη ισχύος της παρούσης ορίζεται η 1-1-2004. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

 


