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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2007  

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του 

Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:49/6-6-2007 ) 

Στην Αθήνα, σήµερα την 21η Μαΐου 2007, οι κάτωθι υπογράφοντες: 

1.  Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών Εταιριών (Σ.Α.Τ.Ε.), που εδρεύει στην 

Αθήνα, οδός Φειδίου αριθµ. 14-16, όπως εκπροσωπείται, δυνάµει της από 

17/1/2007 αποφάσεως του ∆.Σ. του Σ.Α.Τ.Ε., για την κατάρτιση και υπογραφή 

της νέας ΣΣΕ για το έτος 2007 από το Λουκά Σταµατίου, µέλος του ∆.Σ. του 

Συνδέσµου  

2.  Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Νικηταρά αριθµ. 8-10, όπως νοµίµως εκπροσωπείται από τον Κων/νο Θεοδωρίδη, 

Πρόεδρο, και την Ευσταθία Ανέστη, Γραµµατέα  

συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν την κατάρτιση της παρούσας συλλογικής 

σύµβασης εργασίας, το περιεχόµενο της οποίας έχει ως εξής:  

Άρθρο 1 

Αντικείµενο — Πεδίο εφαρµογής 

Με την παρούσα συλλογική ρύθµιση καθορίζονται οι όροι αµοιβής και εργασίας των 

πτυχιούχων αρχαιολόγων ανωτάτων σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, που 

εργάζονται είτε µε σύµβαση εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου, είτε µε 

σύµβαση εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου, είτε µε σύµβαση µίσθωσης έργου, 

είτε ως ωροµίσθιο προσωπικό ή µε οποιαδήποτε άλλου είδους σύµβαση ή σχέση 

εργασίας σε τεχνικές ή κατασκευαστικές εταιρίες, κοινοπραξίες τεχνικών ή 

κατασκευαστικών εταιριών, Ν.Π.Ι.∆., εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι 

εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩ∆Ε του αρ. 16 του Ν. 1418/1984, ιδιωτικές 

εταιρίες, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και δηµοτικές επιχειρήσεις, οι εργασίες 

των οποίων εποπτεύονται άµεσα ή έµµεσα από το Υπουργείο Πολιτισµού ή από 

υπηρεσίες υπαγόµενες σε αυτό, και οι οποίοι (αρχαιολόγοι) είναι µέλη του Σωµατείου. 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι ανωτέρω αρχαιολόγοι, που εργάζονται στην 

αρχαιολογική έρευνα πεδίου (έρευνα του εδάφους, του υπεδάφους, του βυθού της 

θάλασσας ή του πυθµένα των λιµνών ή ποταµών), µε σκοπό τον εντοπισµό ή την 

αποκάλυψη αρχαίων µνηµείων, είτε αυτή συνίσταται σε συστηµατική ή σωστική 

ανασκαφή, χερσαία ή ενάλια, είτε σε παρακολούθηση εκσκαφής, είτε σε επιφανειακή 
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έρευνα που διενεργείται µε γεωφυσικές ή άλλες µεθόδους, καθώς και στην 

επιστηµονική έρευνα που περιλαµβάνει την ταξινόµηση, καταγραφή, µελέτη και 

δηµοσίευση του αρχαιολογικού υλικού που προέρχεται από τις παραπάνω 

δραστηριότητες ή την επίβλεψη κάθε είδους αρχαιολογικών-πολιτιστικών εργασιών.  

Άρθρο 2 

Βασικοί µισθοί (κλιµάκια) 

Α.  Οι βασικοί µισθοί (κλιµάκια), όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 31/5/2007, 

αυξάνονται από 1/6/2007 κατά ποσοστό 10% και διαµορφώνονται πλέον, όπως 

αναφέρονται στο συνηµµένο πίνακα αποδοχών που προσαρτάται στην παρούσα 

ΣΣΕ και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της. 

Β.  Ως βάση για τον υπολογισµό των επιδοµάτων, που ορίζονται στο άρθρο 3, 

λαµβάνεται υπ' όψιν ο βασικός µηνιαίος µισθός κάθε κλιµακίου. 

Γ� Ο χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται από την ηµεροµηνία απόκτησης πτυχίου 

από τον εργαζόµενο.  

Άρθρο 3 

Επιδόµατα 

Α.  Επίδοµα αρχαιολογικών ερευνών: 

Ανέρχεται σε ποσοστό 8% επί του εκάστοτε βασικού µηνιαίου µισθού κάθε 

κλιµακίου και χορηγείται στους αρχαιολόγους, που απασχολούνται στην 

αρχαιολογική έρευνα πεδίου ή την ταξινόµηση, καταγραφή, µελέτη και 

δηµοσίευση ανασκαφικών ευρηµάτων ή σε οποιαδήποτε άλλη συναφή 

αρχαιολογική εργασία.  

Β.  Επίδοµα βιβλιοθήκης: 

Ανέρχεται σε ποσοστό 8% επί του εκάστοτε βασικού µηνιαίου µισθού κάθε 

κλιµακίου και χορηγείται στους αρχαιολόγους, που απασχολούνται στην 

αρχαιολογική έρευνα πεδίου ή την ταξινόµηση, καταγραφή, µελέτη και 

δηµοσίευση ανασκαφικών ευρηµάτων ή σε οποιαδήποτε άλλη συναφή 

αρχαιολογική εργασία.  

Γ.  Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών: 

Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται στους κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου και 

ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού µηνιαίου µισθού κάθε 

κλιµακίου. 
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∆.  Επίδοµα διδακτορικού τίτλου: 

Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται στους κατόχους διδακτορικού τίτλου και 

ανέρχεται σε ποσοστό 12% επί του εκάστοτε βασικού µηνιαίου µισθού κάθε 

κλιµακίου. 

Ε.  Επίδοµα ξένης γλώσσας: 

Για τη γνώση µία ξένης γλώσσας ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε 

βασικού µηνιαίου µισθού κάθε κλιµακίου, ενώ για τη γνώση και δεύτερης 

γλώσσας χορηγείται παράλληλα δεύτερο επίδοµα, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% 

επί του εκάστοτε βασικού µηνιαίου µισθού κάθε κλιµακίου. Τα ανωτέρω 

επιδόµατα καταβάλλονται µόνο µε την προσκόµιση του αναγνωρισµένου πτυχίου 

της αντίστοιχης ξένης γλώσσας. 

ΣΤ.  Επίδοµα γάµου: 

Ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού µηνιαίου µισθού κάθε 

κλιµακίου. Το επίδοµα γάµου καταβάλλεται σε κάθε έγγαµο ή διαζευγµένο 

εργαζόµενο, ανεξαρτήτως φύλλου και ανεξαρτήτως είδους εργοδότη του εταίρου 

συζύγου. 

Ζ.  Επίδοµα παιδιού: 

Ανέρχεται σε ποσοστό 8% επί του εκάστοτε βασικού µηνιαίου µισθού κάθε 

κλιµακίου για καθένα από τα τρία πρώτα παιδιά και σε ποσοστό 10% για το 

τέταρτο παιδί και για κάθε επόµενο.  

Η.  Επίδοµα εργοταξίου ή επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας: 

Το επίδοµα εργοταξίου ή επικινδύνου και ανθυγιεινής εργασίας ανέρχεται σε 

ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού µηνιαίου µισθού κάθε κλιµακίου και 

χορηγείται σε όλους τους εργαζόµενους, που απασχολούνται στην αρχαιολογική 

έρευνα πεδίου, σε εκσκαφές και ανασκαφές εντός εργοταξίων, σηράγγων, 

σπηλαίων, υποθαλάσσιων και υπολιµνίων ερευνών, καθώς και στην επίβλεψη 

αρχαιολογικών εργασιών. 

Άρθρο 4 

Γενικοί όροι και λοιπές ρυθµίσεις  

Α.  Αποδοχές ανώτερες, από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα, ή 

ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, 

διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις εργασίας, διαιτητικές 

αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, πρακτικά συµφωνίας, επιχειρησιακές 

συνήθειες, έθιµα, αποφάσεις ∆.Σ. των εταιριών, πράξεις των διοικήσεων τους ή 
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ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. 

Β.  Στο σύνολο τους οι αποδοχές των µισθωτών δεν µπορούν επ' ουδενί να 

υπολείπονται από τα γενικώς ισχύοντα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων, 

που καθορίζονται µε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. 

Γ.  Οι εργαζόµενοι, που εµπίπτουν στο ρυθµιστικό πεδίο της παρούσας ΣΣΕ, θα 

λαµβάνουν επίσης και τις εξαµηνιαίες, ετήσιες ή άλλες αυξήσεις που χορηγούνται 

βάσει της ΕΓΣΣΕ. 

∆.  Όλες οι διατάξεις των προηγούµενων ΣΣΕ, συλλογικών ρυθµίσεων και 

αντίστοιχων διαιτητικών αποφάσεων, εφ' όσον δεν τροποποιούνται ή 

καταργούνται µε την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο 

σύνολο. Ε.  Την παρούσα ΣΣΕ οι εργοδότες είναι υποχρεωµένοι να τηρούν 

αποκλειστικά και µόνον για τους αρχαιολόγους-µέλη του Σ.ΕΚ.Α., εφ9 όσον οι 

δεύτεροι προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση ότι είναι ενεργά και ταµειακώς 

τακτοποιηµένα κατά το τρέχον έτος µέλη του Συλλόγου. 

Άρθρο 5 

Έναρξη ισχύος  

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η/6/2007 και λήγει την 31η/12/2007. 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΑΝΩΝΥΜΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 
ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ 
Μέλος ∆.Σ. Σ.Α.Τ.Ε Πρόεδρος Σ.ΕΚ.Α. 

 ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΝΕΣΤΗ 
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σ.ΕΚ.Α 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 

Έχει συµπεριληφθεί αύξηση ύψους 5,1% για το διάστηµα από 1/5/2007 έως 31/12/2007, βάσει της από 12/4/2006 ΕΓΣΣΕ. 

ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΟΥΠΗ

ΡΕΣΙΑΣ 

ΒΑΣΙΚΟΣ 

ΜΙΣΘΟΣ 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

ΓΑΜΟΥ 

10% 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚ

ΗΣ 

8% 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

ΜΕΤΑΠΤΥ- 

ΧΙΑΚΟΥ 

10% 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

∆Ι∆ΑΚΤΟ- 

ΡΙΚΟΥ 

12% 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ Α΄ 

ΞΕΝΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 

10% 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ Β΄ 

ΞΕΝΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 

5% 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓ. 

ΕΡΕΥΝΩΝ 

8% 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

(1-3) 8% 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

(4 άνω)10% 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή 

εργοταξίου 

10% 

0-1 1122,52 112,25 89,80 112,25 134,70 112,25 56,13 89,80 89,80 112,25 112,25 

1-3 1167,43 116,74 93,39 116,74 140,09 116,74 58,37 93,39 93,39 116,74 116,74 

3-5 1212,32 121,23 96,99 121,23 145,48 121,23 60,62 96,99 96,99 121,23 121,23 

5-7 1257,22 125,72 100,58 125,72 150,87 125,72 62,86 100,58 100,58 125,72 125,72 

7-9 1302,13 130,21 104,17 130,21 156,26 130,21 65,11 104,17 104,17 130,21 130,21 

9-11 1346,59 134,66 107,73 134,66 161,59 134,66 67,33 107,73 107,73 134,66 134,66 

11-13 1391,93 139,19 111,35 139,19 167,03 139,19 69,60 111,35 111,35 139,19 139,19 

13-15 1436,83 143,68 114,95 143,68 172,42 143,68 71,84 114,95 114,95 143,68 143,68 

15-17 1481,72 148,17 118,54 148,17 177,81 148,17 74,09 118,54 118,54 148,17 148,17 

17-19 1526,65 152,67 122,13 152,67 183,20 152,67 76,33 122,13 122,13 152,67 152,67 

19-21 1571,54 157,15 125,72 157,15 188,58 157,15 78,58 125,72 125,72 157,15 157,15 
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21-23 1616,43 161,64 129,31 161,64 193,97 161,64 80,82 129,31 129,31 161,64 161,64 

23-25 1661,34 166,13 132,91 166,13 199,36 166,13 83,07 132,91 132,91 166,13 166,13 

25-27 1706,23 170,62 136,50 170,62 204,75 170,62 85,31 136,50 136,50 170,62 170,62 

27-29 1751,15 175,12 140,09 175,12 210,14 175,12 87,56 140,09 140,09 175,12 175,12 

29-31 1796,04 179,60 143,68 179,60 215,52 179,60 89,80 143,68 143,68 179,60 179,60 

31-33 1840,94 184,09 147,28 184,09 220,91 184,09 92,05 147,28 147,28 184,09 184,09 

33-35 1885,84 188,58 150,87 188,58 226,30 188,58 94,29 150,87 150,87 188,58 188,58 

 




