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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του 

Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)» 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: Π.Κ. 7/3-6-10) 

Στην Αθήνα, σήµερα την 6η Μαΐου 2010, οι κάτωθι υπογράφοντες: 

1.  Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ανωνύµων, Περιορισµένης Ευθύνης και Προσωπικών 

Τεχνικών Εταιριών (Σ.Α.Τ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φειδίου αριθµ. 14-

16, όπως εκπροσωπείται από τον κ. Στάθη Κοκκίνη, µέλος του ∆.Σ, 

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

Νικηταρά αριθµ. 8-10, όπως νοµίµως εκπροσωπείται από την κ. Χριστίνα 

Θεοδωροπούλου, Πρόεδρο και κ. Παναγιώτη Κουτή, 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 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 

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. 
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Άρθρο 2 

Βασικοί µισθοί (κλιµάκια) 

Α.  Οι βασικοί µισθοί (κλιµάκια), όπως έχουν διαµορφωθεί τη 2α Μαΐου του 2009, 

παραµένουν ως έχουν, 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 αρχαιολόγους, που απασχολούνται στην 

αρχαιολογική έρευνα πεδίου ή την ταξινόµηση, καταγραφή, µελέτη και 

δηµοσίευση ανασκαφικών ευρηµάτων ή σε οποιαδήποτε άλλη συναφή 

αρχαιολογική εργασία, εφόσον είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου και ανέρχεται 

σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού µηνιαίου µισθού κάθε κλιµακίου. 

∆.  Επίδοµα διδακτορικού τίτλου: 

Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται στους αρχαιολόγους, που απασχολούνται στην 

αρχαιολογική έρευνα πεδίου ή την ταξινόµηση, καταγραφή, µελέτη και 

δηµοσίευση ανασκαφικών ευρηµάτων ή σε οποιαδήποτε άλλη συναφή 

αρχαιολογική εργασία, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και ανέρχεται 
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σε ποσοστό 12% επί του εκάστοτε βασικού µηνιαίου µισθού κάθε κλιµακίου. 

Ε.  Επίδοµα ξένης γλώσσας: 

Για τη γνώση µίας ξένης γλώσσας χορηγείται επίδοµα που ανέρχεται σε ποσοστό 

10% επί του εκάστοτε βασικού µηνιαίου µισθού κάθε κλιµακίου, ενώ για τη 

γνώση και δεύτερης ξένης 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 στους αρχαιολόγους, 

που απασχολούνται στην αρχαιολογική έρευνα πεδίου ή την ταξινόµηση, 

καταγραφή, µελέτη και δηµοσίευση ανασκαφικών ευρηµάτων ή σε οποιαδήποτε 

άλλη συναφή αρχαιολογική εργασία, 

ΣΤ. Επίδοµα γάµου: 

Ανέρχεται σε ποσοστό ί 0% επί του εκάστοτε βασικού µηνιαίου µισθού κάθε 

κλιµακίου. Το επίδοµα γάµου καταβάλλεται σε κάθε έγγαµο ή διαζευγµένο 

εργαζόµενο, ανεξαρτήτως φύλου και ανεξαρτήτως είδους εργοδότη του ετέρου 

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 ϊθ% 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 και εκτός εργοταξίων, 

σηράγγων, σπηλαίων, υποθαλασσίων και υπολιµνίων ερευνών, καθώς και στην 

επίβλεψη αρχαιολογικών εργασιών. 

Θ.  Επίδοµα ενάλιων εργασιών — καταδυτικό επίδοµα: 

Το επίδοµα αυτό ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί του εκάστοτε βασικού µηνιαίου 

µισθού κάθε κλιµακίου και χορηγείται στους αρχαιολόγους, που εργάζονται σε 

σταθερά ή πλωτά µέσα για τη διενέργεια πάσης φύσεως εναλίας έρευνας πεδίου, 

εφόσον διαθέτουν πτυχίο Σχολής ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης Σχολής του 

εξωτερικού τουλάχιστον δύο αστέρων ή ενός και πιστοποιητικό της Μονάδας 

Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεµικού Ναυτικού. 
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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 

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., εφ' όσον οι δεύτεροι 

προσκοιχίσουν σχετική βεβαίωση ότι είναι ενεργά και ταιιειακακ τακτοποιηµένα 

µέλη του Συλλόγου κατά το τρέχον έτος. 

Άρθρο 5 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει τη 2α /5/2009 και λήγει την 30η/4/2011. 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΓΙΑ ΤΟ Σ.Α.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ, 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. Σ.Α.Τ.Ε. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Σ.ΕΚ.ΑΙ 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΗΣ 
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σ.ΕΚ.Α. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 
ισχύς από 2/5/2009 

Σ.ΕΚ.Α. 

Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων 

Νικηταρά 8-10, Τ.Κ. 10678, Αθήνα 

ΤΗΛ/FAX: 210-38.16.584 

 

ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΒΑΣΙΚΟΣ 

ΜΙΣΘΟΣ 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

ΓΑΜΟΥ 

10% 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

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 

ΑΡΧΑΙΟΛ 

ΕΡΕΥΝΩΝ 

8% 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

(1-3) 

8% 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

(4 άνω) 

10% 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΕΡΓΑΜΑΤ ή 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

10% 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ 

ΚΑΤΑ∆ΥΤΙΚΟ 

15% 

0-1 1362,8221 136,28 109,03 136,28 163,54 136,28 68,14 109,03 109,03 136,28 136,28 204,42 

1-3 1417,32846 141,73 113,39 141,73 170,08 141,73 70,87 113,39 113,39 141,73 141,73 212,60 

3-5 1471,33483 147,18 117,75 147,18 176,62 147,18 73,59 117,75 117,75 147,18 147,18 220,78 

5-7 1526,35206 152,64 122,11 152,64 183,16 152,64 76,32 122,11 122,11 152,64 152,64 228,95 

7-9 1580,86929 158,09 126,47 158,09 189,70 158,09 79,04 126.47 126,47 158,09 158,09 237,13 

9-11 1634,86493 163Τ49 130,79 163,49 196,18 163,49 81,74 130,79 130,79 163,49 163,49 245,23 

11-13 1689,90375 168,99 135,19 168,99 202,79 168,99 84,50 135,19 135,19 168,99 168,99 253,49 
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13-15 1744,41011 174,44 139,55 174,44 209,33 174,44 87,22 139,55 139,55 174,44 174,44 261,66 

15-17 1798,91648 179,89 143,91 179,89 215,87 179,89 89,95 143,91 143,91 179,89 179,89 269,84 

17-19 1853,45544 185,35 148,28 185,35 222,41 185,35 92,67 148,28 148,28 185,35 185,35 278,02 

19-21 1907,9618 190,80 152,64 190/80 228,96 190,80 95,40 152,64 152,64 190,80 190,80 286,19 

21-23 1963,40269 196,34 157,07 196,34 235,61 196,34 98,17 157,07 157,07 196,34 196,34 294,51 

23-25 2016,9854 201,70 161,36 201,70 242,04 201,70 100,85 161,36 161,36 201,70 201,70 302,55 

25-27 2071,4809 207,15 165,72 207,15 248,58 207,15 103,57 165,72 165,72 207,15 207,15 310,72 

27-29 2126,00899 212,60 170,08 212,60 255,12 212,60 106,30 170,08 170,08 212,60 212,60 318,90 

29-31 2180,51536 218,05 174,44 218,05 261,66 218,05 109.03 174,44 174,44 218,05 218,05 327,08 

31-33 2235,03259 223,50 178,80 223,50 268,20 223,50 111,75 178,80 178,80 223,50 223,50 335,25 

33-35 2289,53895 2 28,95 183,16 228,95 274,74 228,95 114,48 183,16 183,16 228,95 228,95 343,43 

 




