των εργαζοµένων
στα εργοστάσια
Μαρµαροψηφίδων
όλης της χώρας
O25R09
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ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓOΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡOΨΗΦΙΔ∆ΩΩΝ,
ΜΑΡΜΑΡOΣΚOΝΗΣ, ΓYΨOY, ΣΤOΚOY, ΚΑOΛΙΝΗΣ κ.λπ.
OΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩΡΑΣ
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠOΨΗ
1. Η απόφαση 19/1976 του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
2. Η από 28.8.1978 ΣΣΕ
3. Η απόφαση 49/1979 του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
4. Η απόφαση 90/1981 του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
5. Η απόφαση 64/1982 του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
6. Η από 9.8.1984 ΣΣΕ
7. Η από 10.6.1985 ΣΣΕ
8. Η Δ∆.Α. 39/1987
9. Η από 19.5.1988 ΣΣΕ
10. Η από 10.7.1989 ΣΣΕ
11. Η από 30.7.1990 ΣΣΕ
12. Η από 15.5.1991 ΣΣΕ
13. Η από 10.6.1992 ΣΣΕ
14. Η από 20.7.1993 ΣΣΕ
15. Η από 18.4.1994 ΣΣΕ
16. Η από 18.5.1995 ΣΣΕ
17. Η από 20.5.1996 ΣΣΕ
18. Η από 12.5.1997 ΣΣΕ
19. Η από 10.7.1998 ΣΣΕ
20. Η από 3.5.1999 ΣΣΕ
21. Η από 3.7.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. 64/13.7.2000)
23. Η από 23.7.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. 92/30.7.2002)
24. Η από 28.5.2003 ΣΣΕ (Π.Κ. 42/24.6.2003)
25. Η από 21.6.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. 45/2.7.2004)
26. Η από 14.4.2005 ΣΣΕ (Π.Κ. 42/22.4.2005)
27. Η από 20.6.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. 78/11.7.2006)
28. Η από 25.6.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. 72/13.7.2007)
29. Η από 2.6.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. 94/28.7.2008)
30. Η Δ∆Α 53/2009 (Π.Κ. 33/27.11.2009)
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22. Η από 20.7.2001 ΣΣΕ (Π.Κ. 72/26.7.2001)
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Β. ΣΥΜΒΑΛΛOΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Από την εργοδοτική πλευρά:
1. Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών
2. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος
Από την εργατική πλευρά:
Oµοσπονδία Oικοδόµων και Συναφών Επαγγελµάτων Ελλάδος

Γ. ΠΕΔ∆ΙO ΕΦΑΡΜOΓΗΣ
Στις διατάξεις της ρύθµισης αυτής υπάγονται οι εργαζόµενοι-ες που απασχολούνται στα εργοστάσια µαρµαροψηφίδων, µαρµαρόσκονης, γύψου, στόκου, καολίνης,
κ.λπ. όλης της χώρας, καθώς και οι εργαζόµενοι-ες που απασχολούνται στα παραπάνω εργοστάσια µε την επισκευή σάκκων (Δ∆Α 53/2009).

Δ∆. ΚΑΘOΡΙΣΜOΣ ΒΑΣΙΚOΥ ΗΜΕΡOΜΙΣΘΙOΥ
1. Τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως
είχαν διαµορφωθεί στις 31.12.2008 µε βάση την από 2.6.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ.
Απασχ. 94/28.7.2008) αυξάνονται από 1.1.2009 κατά 3,80% και διαµορφώνονται
ως εξής: (Δ∆Α 53/2009)
Από 1.1.2009
ευρώ
34,56
37,48

α) Με την πρόσληψη
β) Μετά τη συµπλήρωση
3 ετών

Ε. ΕΠΙΔ∆OΜΑΤΑ

ΜΑΡΜΑΡOΨΗΦΙΔ∆ΩΩΝ

Τα νέα βασικά ηµεροµίσθια προσαυξάνονται µε τα παρακάτω επιδόµατα :
1. Με το επίδοµα γάµου κατά 10% υπολογιζόµενο επί του νέου βασικού ηµεροµισθίου (Δ∆Α 53/2009). Το επίδοµα αυτό χορηγείται επίσης και στους διαζευγµένους-ες, χήρους-ες, καθώς και στις άγαµες µητέρες, εφόσον όλοι αυτοί έχουν
την επιµέλεια των παιδιών. 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 τούτη η ρύθµιση. (ΣΣΕ 10.7.1989)
2. Με το επίδοµα τριετιών, 5% και µέχρι δέκα (10) τριετίες, όπως παρακάτω:
Μετά τη συµπλήρωση 6 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (1) τριετία 5%
Μετά τη συµπλήρωση 9 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (2) τριετίες 5%
Μετά τη συµπλήρωση 12 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (3) τριετίες 5%
Μετά τη συµπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (4) τριετίες 5%
Μετά τη συµπλήρωση 18 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (5) τριετίες 5%
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Μετά τη συµπήρωση 21 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (6) τριετίες 5%
Μετά τη συµπλήρωση 24 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (7) τριετίες 5%
Μετά τη συµπλήρωση 27 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (8) τριετίες 5%
Μετά τη συµπλήρωση 30 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (9) τριετίες 5%
Μετά τη συµπλήρωση 33 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας (10) τριετίες 5%
(Δ∆Α 53/2009).
Σαν προϋπηρεσία νοείται αποκλειστικά και µόνο η παροχή πραγµατικής υπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοστάσιο ή εργοτάξιο του κλάδου και αποδεικνύεται µε
πιστοποιητικό των εργοδοτών που εργάσθηκαν ή από το ασφαλιστικό βιβλιάριο
του ΙΚΑ, εφόσον προκύπτει από αυτό. (ΣΣΕ 9.8.1984)
3. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας
Το χορηγούµενο από προγούµενες ρυθµίσεις επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας
υπολογίζεται στα βασικά ηµεροµίσθια σε ποσοστό 12% (ΣΣΕ 10.6.1992,
Δ∆Α 53/2009).
Τα επιδόµατα 1, 2 και 3 χορηγούνται µε τους όρους και προϋποθέσεις των
προηγουµένων οµοίων συλλογικών ρυθµίσεων (Δ∆Α 53/2009).
4. Το επίδοµα σπουδών κατά 5% επί του βασικού ηµεροµισθίου στους
εργατοτεχνίτες που κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιηµένο από δηµόσιους
φορείς εκπαιδευτικών ιδρυµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή σχολής
επαγγελµατικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ∆ (4) εξαµήνων φοίτησης (Δ∆Α 53/2009).
5. Τα συνολικά κατώτατα ηµεροµίσθια δεν µπορεί να είναι σε καµία περίπτωση
χαµηλότερα από αυτά που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ (ΣΣΕ 18.4.1994).

ΣΤ. Δ∆ΙΑΦOΡΕΣ ΠΑΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙΠΕΣ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Άδειες

ΩΩς προυπηρεσία για την εφαρµογή της προηγούµενης διάταξης, θεωρείται
αυτή που διανύθηκε σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας (ΣΣΕ 30.7.1990).
β) 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

4

ΜΑΡΜΑΡOΨΗΦΙΔ∆ΩΩΝ

α) Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία ή προυπηρεσία 25 ετών
δικαιούνται άδεια 3 εργασίµων ηµερών επιπλέον της νόµιµης αν εργάζονται
5νθήµερο και 4 εργασίµων ηµερών αν εργάζονται εξαήµερο.
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αποδοχές για κάθε τέκνο (ΣΣΕ 20.7.1993).1
γ) Αυξάνεται σε 20 ηµέρες η άδεια της παρ.1 άρθρο 2 του ν.1346/1983 για συµµετοχή σε εξετάσεις των εργαζοµένων µαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών
εκπαιδευτικών µονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε 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 18.4.1994).
1

2. Αποζηµίωση απολύσεως
Oι αποζηµιώσεις στην περίπτωση καταγγελίας σύµβασης εργασίας εργατοτεχνιτών
βελτιώνονται πέραν των προηγουµένων ρυθµίσεων και καθορίζονται ως εξής :
α) Με τη συµπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας, 78 ηµεροµίσθια και
β) Με τη συµπλήρωση 20 ετών υπηρεσίας, 91 ηµεροµίσθια (ΣΣΕ 18.4.1994).1
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3. Παροχές
Στους µισθωτούς της παρούσας χορηγούνται κάθε χρόνο ένα ζευγάρι αρβύλες
και µία φόρµα, που ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται
όταν φθαρούν. (ΣΣΕ 9.8.1984)
4. Χρόνος εβδοµαδιαίας εργασίας
Η διάρκεια της εβδοµαδιαίας εργασίας ορίζεται σε 40 ώρες. Oι αποδοχές
των εργαζοµένων, παρά τον περιορισµό των ωρών εργασίας, δεν µειώνονται
(ΣΣΕ 9.8.1984).
5. Πενθήµερο
Καθιερώνεται εβδοµάδα πέντε (5) εργασίµων ηµερών για όλους τους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα (Δ∆Α 39/87).
6. Αποδοχές ανώτερες από τις αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα, ή
ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα,
υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις,
εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας δε θίγονται από
τις διατάξεις της παρούσας (Δ∆Α 53/2009).
7. Δ∆ιάταξη κάθε άλλης προϊσχύουσας ΣΣΕ ή Δ∆Α ή διµερούς συµφωνίας ή άλλης
συλλογικής ρύθµισης, για τους όρους αµοιβής και εργασίας των υπαγοµένων
στην παρούσα, η οποία δεν τροποποιείται ρητά µε την παρούσα, εξακολουθεί
να ισχύει (Δ∆Α 53/2009).
8. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται και στους εργαζόµενους, που υπάγονται στη
ρύθµιση αυτή, όλοι οι θεσµικοί όροι των ΕΓΣΣΕ, εκτός εάν ισχύουν και
εφαρµόζονται ευνοϊκότεροι γι’ αυτούς όροι που προβλέπονται από ΣΣΕ, Δ∆Α,
κ.λπ. (Δ∆Α 53/2009).

1. Σηµείωση: βλ. και ΕΓΣΣΕ 2006-2007

5

