
 1 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΘΟΠΟΙΩΝ 

Σ.Ε.Η. - Π.Ε.Ε.Θ. 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 19/31-3-11) 

Σήµερα την 29-3-2011 στα Γραφεία του Σ.Ε.Η. Κάνιγγος 33, συναντήθηκαν οι 

εκπρόσωποι του Εργοδοτικού Σωµατείου µε την επωνυµία "Πανελλήνια Ένωση 

Ελευθέρου Θεάτρου" (ΠΕΕΘ) που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Μελετίου 61 Α) 

1.  Βασίλης Τσιβιλίκας, Πρόεδρος ∆.Σ. 

2.  Βασίλης Πλατάκης, Γ. Γραµµατέας ∆.Σ. 

ειδικά και νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι από τα αρµόδια όργανα του Σωµατείου τους 

και οι εκπρόσωποι του εργασιακού Σωµατείου µε την επωνυµία "Σωµατείο 

Ελλήνων Ηθοποιών" (ΣΕΗ) που εδρεύει στην Αθήνα (Κάνιγγος 33) 

1.  Λεωνίδας Βαρδαρός, Πρόεδρος του ∆.Σ. 

2.  Νικόλαος Μόσχοβος, Γεν. Γραµµατέας του ∆.Σ., ειδικά και νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένοι από το ∆.Σ. του Σ.Ε.Η. και συµφώνησαν στα ακόλουθα σχετικά 

µε τις αποδοχές και τους όρους εργασίας των ηθοποιών ολόκληρης της χώρας 

που απασχολούνται σε οποιοδήποτε θεατρικό εργοδότη. 

Άρθρο 1 

Εννοιολογικοί προσδιορισµοί. 

1.  Ηθοποιός είναι κάθε πρόσωπο που συµµετέχει στην ερµηνεία θεατρικής 

παράστασης. ∆εν θεωρούνται ηθοποιοί τα βουβά πρόσωπα της παράστασης που 

έχουν ρόλο κοµπάρσου. 

2.  Η παρούσα σύµβαση καλύπτει και τους χορωδούς, χορευτές, τραγουδιστές 

µουσικοχορευτικών έργων (όπερα, µπαλέτο, µιούζικαλ, µουσικών κωµωδιών 

κ.λ.π.)  και τους κοµφερανσιέ που συµµετέχουν σε θεατρική παράσταση. 

3.  Θεατρική παράσταση είναι η δηµόσια διδασκαλία έργου, οποιασδήποτε µορφής ή 

αποσπάσµατος έργου (πρόζας, µελοδραµάτων, οπερέτων, επιθεωρήσεων, σκετς, 

µουσικών δραµάτων, χορευτικών έργων κ.λ.π.) µονόπρακτου ή πολύπρακτου 

ανεξάρτητα από το χώρο της παράστασης και το σκοπό της. 

4.  Θεατρικές επιχειρήσεις είναι όλα τα θέατρα που δίνουν θεατρικές παραστάσεις, 

µε την έννοια της προηγούµενης παραγράφου, ανεξάρτητα από τη µορφή µε την 

οποία λειτουργούν κι αν ακόµα δεν έχουν σκοπό το κέρδος. 

5.  Θεατρικός επιχειρηµατίας είναι ο φορέας της θεατρικής επιχείρησης µε την έννοια 

της προηγούµενης παραγράφου. 
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6.  Η χειµερινή θεατρική περίοδος αρχίζει ανάµεσα στην 1η και 10η Οκτωβρίου και 

λήγει την Κυριακή των Βαΐων. Η θερινή θεατρική περίοδος αρχίζει ανάµεσα  στην 

1η και 10η Ιουνίου και τελειώνει την 30ή Σεπτεµβρίου. 

7.  Οι δοκιµές γίνονται για την προετοιµασία του εναρκτήριου έργου της περιόδου 

για την οποία έχει προσληφθεί ο ηθοποιός. 

Άρθρο 2 

Η σύµβαση, το περιεχόµενο και η λύση της. 

1.  Στη σύµβαση πρέπει να περιέχονται: 

α)  ο θίασος στον οποίο θ' ανήκει ο ηθοποιός 

β)  ο συµφωνηµένος µισθός 

γ)  η έναρξη και η λήξη της συµβάσεως 

δ)  το είδος του θιάσου (πρόζα-επιθεώρηση κ.λ.π.) 

ε)  το θέατρο που θα στεγάζεται ο θίασος όταν η σύµβαση δεν αφορά περιοδεία. 

2.  Για την κατάρτιση και την υπογραφή της σύµβασης εργασίας του ηθοποιού 

χρησιµοποιείται υποχρεωτικά το κοινό έντυπο Σ.Ε.Η. - Π.Ε.Ε.Θ., το οποίο 

συντάσσεται σε τρία αντίγραφα και υπογράφεται από τα δύο µέρη. Ένα 

αντίγραφο κρατάει ο εργοδότης, ένα ο εργαζόµενος και ένα κατατίθεται στο 

Σ.Ε.Η. µέσα σε 15 µέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής µε ευθύνη του 

εργοδότη. Ο εργοδότης απαλλάσσεται της υποχρέωσης του αυτής εφόσον ο 

ενδιαφερόµενος ηθοποιός αρνηθεί εγγράφως να κατατεθεί η ατοµική του 

σύµβαση στο Σ.Ε.Η. 

3.  Οι δοκιµές για κάθε ηθοποιό (και για δεύτερες διανοµές εάν υπάρχουν) αρχίζουν 

το αργότερο ένα µήνα πριν από την έναρξη των παραστάσεων. 

4.  Η σύµβαση θεατρικής εργασίας του ηθοποιού ισχύει το λιγότερο για τρεις µήνες 

(δύο µήνες παραστάσεων και ένα µήνα δοκιµών). Επιτρέπεται να συµφωνηθεί 

µικρότερη διάρκεια της σύµβασης (δοκιµές - παραστάσεις) µόνο στην περίπτωση 

αντικατάστασης ηθοποιού ο οποίος για σοβαρό λόγο κωλύεται να συνεχίσει  τις 

συµβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κατά την οποία η θεατρική 

παράσταση εξακολουθήσει µέχρι και 45 ηµέρες και µετά τη χειµερινή ή θερινή 

περίοδο στην ίδια αίθουσα ή σε άλλη αίθουσα την ίδιας ή άλλης πόλης ή υπό 

επιχείρηση µε άλλη επωνυµία, η απασχόληση του ηθοποιού είναι ενιαία, δηλαδή, 

υπό οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες καταστάσεις, δεν ισχύει η υποχρέωση 

του θεατρικού επιχειρηµατία για την κατ' ελάχιστον απασχόληση του επί τρεις 

µήνες. 
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5.  Εάν η λήξη της σύµβασης δεν ορίζεται ρητά, τότε αυτή, λήγει στο τέλος της 

θεατρικής περιόδου. 

6.  Από την αρχή µέχρι το τέλος της σύµβασης θεατρικής εργασίας ο ηθοποιός 

οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον θεατρικό επιχειρηµατία (εργοδότη) και 

ο θεατρικός επιχειρηµατίας έχει υποχρέωση να δέχεται τις συµφωνηµένες 

υπηρεσίες του ηθοποιού. Το ίδιο ισχύει και για το µήνα που είναι υποχρεωτικές οι 

δοκιµές. 

7.  Όταν η σύµβαση εργασίας παρατείνεται µετά την Κυριακή των Βαίων, ο 

εργοδότης έχει δικαίωµα να απασχολήσει τον ηθοποιό τη Μεγάλη Εβδοµάδα µόνο 

για τέσσερις ηµέρες και υποχρεούται να τον αµείβει κανονικά ολόκληρη την 

εβδοµάδα µε το συµφωνηµένο µισθό. Εάν ο εργοδότης δεν απασχολήσει τον 

ηθοποιό στη διάρκεια της Μ. Εβδοµάδας, ο ηθοποιός δικαιούται το νόµιµο µισθό 

για τέσσερις µέρες τη Μ. Εβδοµάδα. 

8.  Εάν ο ηθοποιός κωλύεται να εργασθεί για σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του (ασθένεια), έχει το δικαίωµα που του αναγνωρίζει ο νόµος. Εάν 

η ασθένεια διαρκεί περισσότερο από ένα µήνα ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να 

καταγγείλει αζηµίως τη σύµβαση του ηθοποιού µετά από προειδοποίηση. Στην 

περίπτωση αυτή που η ασθένεια είναι διαπιστωµένη από την υγειονοµική 

υπηρεσία του ΙΚΑ ο εργοδότης οφείλει να τον αποζηµιώσει µε το µισθό µισού 

µήνα (15 ηµέρες). 

Άρθρο 3 

Η εργασία του ηθοποιού. 

Γενικά 

Η εργασία του ηθοποιού (παραστάσεις και δοκιµές) δεν µπορεί να ξεπερνά τις επτά 

(7) ώρες την ηµέρα. 

Οι παραστάσεις 

1.  Το ανώτατο όριο αριθµού παραστάσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό είναι οχτώ 

(8) την εβδοµάδα και δύο (2) την ηµέρα. 

2.  Απαγορεύεται να δίνονται παραστάσεις σε διαφορετικές πόλεις την ίδια ηµέρα 

στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 

α)  Οι παραστάσεις δίνονται κατά κανόνα µετά το µεσηµέρι. Ιδιαίτερα 

απαγορεύεται η πραγµατοποίηση πρωινής και απογευµατινής παράστασης 

την ίδια ηµέρα. 

3.  Οι όροι του προηγούµενου εδαφίου (2) δεν εφαρµόζονται στις δεύτερες σκηνές 
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και τα παιδικά θέατρα που δίνουν παραστάσεις σε χρόνο διαφορετικό από τις 

κανονικές παραστάσεις του κύριου θεάτρου, σύµφωνα µε το νόµο. 

Οι παραστάσεις πρέπει να τελειώνουν το χειµώνα µέχρι την 12η νυχτερινή και το 

καλοκαίρι µέχρι την 1.00 µετά τα µεσάνυχτα. Όταν οι παραστάσεις γίνονται στο 

εξωτερικό, οι συνθήκες εργασίας καθορίζονται από τις τοπικές διατάξεις και 

συνήθειες που ισχύουν στη χώρα που παρέχεται η εργασία. Επικρατούν όµως 

όσοι από τους όρους της παρούσας ρητά αναφέρουν ότι εφαρµόζονται στο 

εξωτερικό. 

Οι δοκιµές 

1.  Γενική δοκιµή είναι εκείνη που πραγµατοποιείται µε κοστούµια και µακιγιάζ. Για 

την παρουσίαση κάθε θεατρικού έργου επιτρέπονται το πολύ τρεις γενικές 

δοκιµές. 

2.  Το ανώτατο όριο αριθµού δοκιµών είναι έξι (6) την εβδοµάδα. Η διάρκεια της 

εργασίας στις δοκιµές δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις πέντε (5) ώρες. 

α)  Για την παρουσίαση κάθε θεατρικού έργου απαιτούνται τρεις (3) επτάωρες 

γενικές δοκιµές. 

3.  Αν οι ανάγκες του έργου το απαιτούν, ο σκηνοθέτης µπορεί να κάνει δοκιµές µε 

κοστούµια και µακιγιάζ και στη διάρκεια της 5ωρης δοκιµής. 

4.  Οι δοκιµές δεν επιτρέπεται να διαρκούν περισσότερο από τρεις (3) ώρες εάν ο 

ηθοποιός την ίδια µέρα έχει δύο (2) παραστάσεις µε τον ίδιο ή µε άλλο θίασο. Σε 

καµία περίπτωση πάντως η συνολική εργασία δεν µπορεί να ξεπερνά τις επτά (7) 

ώρες. 

5.  Ειδικά για τα µέλη του χορού του αρχαίου δράµατος, το ανώτατο όριο διάρκειας 

των δοκιµών ορίζεται σε τρεις (3) ώρες για τις ηµέρες που έχουν παράσταση. 

6.  Ο ηθοποιός δικαιούται διάλειµµα 10 λεπτών κάθε ώρα. Με τη συγκατάθεση του 

θιάσου µπορούν να γίνουν συνεχόµενα ορισµένα διαλείµµατα, πάντως στο 5ωρο 

ο χρόνος διαλείµµατος είναι 50 λεπτά και περιλαµβάνεται στο χρόνο εργασίας. 

7.  Οι δοκιµές γίνονται κατά κανόνα το πρωί και ποτέ πριν από τις συνηθισµένες 

ώρες έναρξης της πρωινής εργασίας του κλάδου. Επιτρέπεται όµως µετά από 

σύµφωνη γνώµη των ηθοποιών να µετατίθεται η ώρα. 

Πάντως δεν επιτρέπεται οι δοκιµές να γίνονται διακεκοµµένες και ποτέ µετά το 

τέλος της βραδινής παράστασης ούτε επιτρέπεται εκτός από τις γενικές δοκιµές, 

να παρατείνονται το καλοκαίρι µετά την 1.15π.µ. και το χειµώνα µετά την 

0.15π.µ. 
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Άρθρο 4 

Οι αργίες και η ανάπαυση. 

1.  Η Πρωτοµαγιά, η 24η και 31η ∆εκεµβρίου - παραµονή Χριστουγέννων και 

Πρωτοχρονιάς - είναι ηµέρες αργίας των ηθοποιών. Το ίδιο ισχύει και για την 

επέτειο Πολυτεχνείου (17 Νοέµβρη) αν καθιερωθεί σαν επίσηµη αργία. Οι 

παραστάσεις στις εβδοµάδες των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς είναι επτά 

(7). Κατά την άνω περίοδο, είναι δυνατή ειδική ρύθµιση, εφ' όσον αυτή 

συµφωνηθεί σε κοινή συνεδρίαση Σ.Ε.Η. - Π.Ε.Ε.Θ. τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 

ηµέρες προ της εφαρµογής της. 

2.  Ο ηθοποιός δικαιούται µία ηµέρα εβδοµαδιαίως ανάπαυσης ανεξάρτητα από τον 

τόπο που παρέχει την εργασία του. Η υποχρέωση εβδοµαδιαίας ανάπαυσης ισχύει 

και για τις περιοδείες στο εξωτερικό. 

3.  Κατά την ηµέρα της εβδοµαδιαίας ανάπαυσης που ορίζει ο νόµος απαγορεύεται 

κάθε απασχόληση του ηθοποιού, από την θεατρική επιχείρηση στην οποία 

ανήκει. Το ίδιο ισχύει και µετά τη λήξη των βραδινών παραστάσεων 

απαγορεύεται επίσης κάθε εργασία, του ηθοποιού. 

4.  Απαγορεύονται οι δοκιµές α) τα Χριστούγεννα β) τη δεύτερη µέρα των 

Χριστουγέννων γ) τα Θεοφάνια δ) τη Μεγάλη Παρασκευή ε) τη Κυριακή του 

Πάσχα στ) τη δεύτερη µέρα του Πάσχα ζ) την 25η Μαρτίου η) την 15η 

Αυγούστου θ) την 28η Οκτωβρίου. 

Άρθρο 5 

Ο µισθός 

1.  Το ελάχιστο όριο µισθού ηθοποιού (νόµιµος µισθός του ηθοποιού) ορίζεται στα 

1.236 ευρώ (χίλια διακόσια τριιανταέξι ευρώ) για το 2011 και  για το 2012. 

2.  Στο νόµιµο µισθό περιλαµβάνονται η προσαύξηση νυχτερινής εργασίας και η 

εργασία που παρέχεται τις Κυριακές. ∆εν περιλαµβάνεται η νόµιµη αύξηση για τις 

εξαιρετέες  γιορτές που ορίζει η παρούσα συλλογική σύµβαση. 

3.  Για τον υπολογισµό του µισθού περιόδου µικρότερης από µήνα, ο ηθοποιός 

πληρώνεται ανάλογα µε την περίοδο. 

α)  µε το 1/25 του συµφωνηµένου µισθού έδρας 

β)  µε το 1/25 του µισθού προσαυξηµένου για κάθε µέρα παραµονής εκτός 

έδρας. 

4.  Ο µισθός αντιστοιχεί σε οκτώ (8) παραστάσεις και σε έξι (6) δοκιµές την 

εβδοµάδα. 
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5.  Ο ηθοποιός πληρώνεται για τις δοκιµές µε το νόµιµο µισθό. Εννοείται ότι 

ευνοϊκότερη για τον ηθοποιό συµφωνία επιτρέπεται. Ο εργοδότης δικαιούται να 

καθυστερήσει την έναρξη των παραστάσεων κατά ένα 10ήµερο από την 

ηµεροµηνία που καθορίζεται στην ατοµική σύµβαση του ηθοποιού. Για το 

χρονικό αυτό διάστηµα ο ηθοποιός αµείβεται µε το νόµιµο µισθό. 

6.  Όταν ο ηθοποιός µετέχει συγχρόνως σε δοκιµές και σε παραστάσεις 

διαφορετικών θιάσων, δικαιούται από το θίασο που κάνει τις δοκιµές ολόκληρο το 

νόµιµο µισθό. 

7.  Συµφωνία για αµοιβή µε ποσοστά επί των εισπράξεων επιτρέπεται µόνον 

επιπροσθέτως του νοµίµου βασικού µισθού. 

8.  Ο ηθοποιός που αµείβεται και µε ποσοστά δικαιούται κάθε 15ήµερο αναλογία ίση 

µε το ελάχιστο όριο του νόµιµου µισθού. Εκκαθάριση των ποσοστών στο τέλος 

κάθε µήνα. Ο ηθοποιός που αµείβεται και µε ποσοστά δικαιούται δώρα 

Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδοµα αδείας κ.λ.π., σύµφωνα µε τα οριζόµενα κάθε 

φορά  από αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας. 

9.  Σε περίπτωση αµοιβής µε ποσοστά είναι δυνατόν µε την ατοµική σύµβαση 

εργασίας να συµφωνείται συµψηφισµός του νοµίµου µισθού στις καταβαλλόµενες 

αποδοχές. 

10.  Ο θεατρικός επιχειρηµατίας (εργοδότης) έχει υποχρέωση να δίνει στον ηθοποιό 

που αµείβεται µε ποσοστά όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τις εισπράξεις του. 

Επίσης έχει υποχρέωση, αν ο ηθοποιός το ζητήσει να δίνει αντίγραφο των 

"µπορντερό". 

11.  Απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε συµφωνία συµψηφισµού του µισθού, των 

δοκιµών, των γενικών δοκιµών, των δώρων, των εορτών, της αποζηµίωσης και 

του επιδόµατος άδειας. Το ίδιο ισχύει και για την προσαύξηση του 75% για την 

εργασία που παρέχεται: 

α)  την Κυριακή του Πάσχα 

β)  τη ∆ευτέρα του Πάσχα 

γ)  την 25η Μαρτίου 

δ)  την 15η Αυγούστου 

ε)  την 28η Οκτωβρίου 

στ)  την 25η ∆εκεµβρίου 

ζ)  την 1η Ιανουαρίου. 

12.  Ο µισθός (δοκιµών-παραστάσεων) καταβάλλεται κάθε 15ήµερο. Εκκαθάριση 
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γίνεται στο δεύτερο 15ήµερο κάθε µήνα. 

13.  Κάθε έγγαµος ηθοποιός άνδρας ή γυναίκα δικαιούται οικογενειακό επίδοµα 66 

ευρώ (εξηνταέξι ευρώ) το µήνα για το 2011 και για το 2012. Το οικογενειακό 

επίδοµα δικαιούνται και οι δύο σύζυγοι αν είναι εργαζόµενοι έστω και στον ίδιο 

εργοδότη. 

Άρθρο 6 

Άλλες υποχρεώσεις. 

1.  Ο ηθοποιός δεν έχει το δικαίωµα να παρέχει τις καλλιτεχνικές του υπηρεσίες σε 

άλλο θέατρο. Επιτρέπεται όµως στον ηθοποιό να παρέχει τις υπηρεσίες του σε 

άλλους καλλιτεχνικούς χώρους (ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηµατογράφο κ.λ.π.) 

σε ώρες που δεν δεσµεύεται από την εργασία του στο θέατρο. Η συµµετοχή του 

ηθοποιού στις δοκιµές άλλου θιάσου µε τον οποίο ο ηθοποιός πρόκειται να 

συνεργαστεί στην επόµενη περίοδο ή στο επόµενο έργο επιτρέπεται οπωσδήποτε 

τον τελευταίο µήνα πριν από τη λήξη της σύµβασης. Σε κάθε άλλη περίπτωση η 

συµµετοχή στις δοκιµές άλλου θιάσου επιτρέπεται εφόσον δεν εµποδίζει την 

κανονική εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ηθοποιού προς τον εργοδότη του 

που δίνει τις παραστάσεις. 

2.  Ο ηθοποιός οφείλει να βρίσκεται στο θέατρο µισή ώρα πριν από την παράσταση 

και πέντε (5) λεπτά πριν από τη δοκιµή. Έχει υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα το 

θεατρικό επιχειρηµατία σε κάθε περίπτωση που κωλύεται να εργαστεί, 

ανεξάρτητα από την αιτία ή από τις συνέπειες του κωλύµατος. 

3.  Ο ηθοποιός έχει το δικαίωµα να αρνηθεί το ρόλο που του αναθέτει ο θεατρικός 

επιχειρηµατίας: 

α)  εάν στην σύµβαση θεατρικής εργασίας έχει καθορισθεί ειδική χρησιµοποίηση 

του ηθοποιού 

β)  εάν η εκτέλεση του ρόλου είναι αποδεδειγµένα επικίνδυνη για την υγεία ή 

την σωµατική ακεραιότητα του 

γ)  σε κάθε περίπτωση που ορίζει ο νόµος. 

4.  Ο θεατρικός επιχειρηµατίας έχει υποχρέωση να ασφαλίζει σε ιδιωτική επιχείρηση 

ασφαλίσεων από την αρχή της σύµβασης όλους τις ηθοποιούς για την περίπτωση 

εργατικού ατυχήµατος κατά την έννοια του νόµου. Το ελάχιστο όριο 

αποζηµίωσης δεν µπορεί να είναι µικρότερο από τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 

ευρώ) για όλο το θίασο. 

5.  Σε όλα τα θέατρα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά φαρµακείο µε τα απαραίτητα 

φάρµακα και υλικά για τις πρώτες βοήθειες. 
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6.  Η αγορά και η συντήρηση κοστουµιών εποχής ή σύγχρονων κάποιας 

ιδιαιτερότητας καθώς και των ειδικών αξεσουάρ (περούκες, µουστάκια, τσάντες, 

καπέλα κ.α.), βαραίνουν εξ ολοκλήρου τον εργοδότη. 

7.  Σε περίπτωση εγγραφής της θεατρικής παραστάσεως σε υλικό φορέα εικόνας ή 

ήχου και εικόνας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2121/93 ο ηθοποιός αµείβεται 

τουλάχιστον µε 415 ευρώ (τετρακόσια δέκα πέντε ευρώ) και η συµµετοχή του 

θεωρείται υποχρεωτική στην περίπτωση που η εγγραφή γίνεται κατά τη διάρκεια 

της κανονικής παράστασης. 

Άρθρο 7 

Περιοδείες, Ταξίδια. Απασχόληση εκτός έδρας. 

1.  Οι ηµέρες ταξιδιού σε απόσταση µεγαλύτερη από 50 χιλ. από την έδρα της 

επιχείρησης, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, για την εκτέλεση της σύµβασης, 

θεωρούνται ηµέρες εκτός έδρας εργασίας. Επίσης θεωρούνται ηµέρες κανονικής 

εργασίας όσες ηµέρες ο περιοδεύων θίασος παραµένει πρόσκαιρα στην έδρα  του 

έστω και αν δεν πραγµατοποιεί δοκιµές ή παραστάσεις, εκτός αν υπάρχει ειδική 

συµφωνία στην ατοµική του σύµβαση. 

2.  Η διάρκεια του ταξιδιού δεν µπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες όταν ο θίασος 

δίνει δύο (2) παραστάσεις και τις πέντε (5) ώρες όταν ο θίασος δίνει µία (1) 

παράσταση την ηµέρα. Η διάρκεια του ταξιδιού και των παραστάσεων σε καµία 

περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τις επτά (7) ώρες την ηµέρα. Μετά το τέλος 

του ταξιδιού θα παρέχεται υποχρεωτικά στον ηθοποιό ο αναγκαίος χρόνος 

ανάπαυσης µέχρι την έναρξη της παράστασης. 

3.  Στις περιοδείες απαγορεύεται οι ηθοποιοί να ταξιδεύουν µετά την παράσταση 

εκτός εάν η παράσταση δόθηκε σε οικισµό που απέχει µέχρι 50 χλµ. από την 

έδρα του θεάτρου και δεν υπάρχει κατάλυµα στον τόπο που δόθηκε η 

παράσταση. Σ' αυτήν την περίπτωση ο ηθοποιός δικαιούται αποζηµίωση εκτός 

έδρας, για το ταξίδι της επιστροφής στην έδρα του την επόµενη µέρα. 

4.  Στις περιοδείες απαγορεύεται τα ταξίδια να αρχίζουν πριν από τις 9.00π.µ. εκτός 

εάν αυτό επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες δροµολογίων των συγκοινωνιακών 

µέσων. 

5.  Τα ταξίδια κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ώρας ή της καθορισµένης ηµέρας 

ανάπαυσης επιτρέπονται µόνο όταν αυτό επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες 

δροµολογίων των συγκοινωνιακών µέσων. Στην περίπτωση αυτή εάν ο ηθοποιός 

στερήθηκε τη νυχτερινή του ανάπαυση δικαιούται ισόχρονη ανάπαυση άλλη µέρα  

της εβδοµάδας, που θα καθορίζει ο εργοδότης και θα ανακοινώνει στην τριµελή 

επιτροπή του θιάσου. 
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6.  Όταν ο ηθοποιός για την εκτέλεση της σύµβασης, πρέπει να ταξιδέψει, ο 

θεατρικός επιχειρηµατίας επιβαρύνεται µε όλα τα έξοδα ταξιδιού (µετάβασης και 

επιστροφής) και αναλαµβάνει µε δική του ευθύνη τη µεταφορά των αποσκευών 

του ηθοποιού από το ένα θέατρο στο άλλο εκτός από τις µικροαποσκευές που ο 

ηθοποιός µπορεί να µεταφέρει στο χέρι. 

7.  Στα έξοδα του ταξιδιού στο εξωτερικό περιλαµβάνονται και όλα τα έξοδα έκδοσης 

θεώρησης του διαβατηρίου και η φροντίδα για την έκδοση του, ο ηθοποιός όµως 

οφείλει να παραδώσει έγκαιρα στο θεατρικό επιχειρηµατία όλα τα αναγκαία 

δικαιολογητικά. 

8.  Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση Γ' θέσης στα πλοία. Στο σιδηρόδροµο επιτρέπεται 

η χρησιµοποίηση Β' θέσης µόνο εάν εξασφαλιστεί στους ηθοποιούς ιδιαίτερα 

αποκλειστικό διαµέρισµα. 

9.  Ο θεατρικός επιχειρηµατίας οφείλει εάν το ζητήσει ο ηθοποιός να εξασφαλίσει τα 

έξοδα επιστροφής του στον τόπο κατοικίας ή διαµονής του. 

10.  Ο ηθοποιός για κάθε ηµέρα παραµονής του σε απόσταση µεγαλύτερη από 50χλµ. 

από την έδρα του, δικαιούται εκτός από τον καταβαλλόµενο µισθό του, 

αποζηµίωση εκτός έδρας 130 ευρώ (εκατόν τριάντα ευρώ) από 01-02-2009 έως 

31-12-2009 και 140 ευρώ (εκατόν σαράντα ευρώ) από 1/01/2010 έως 

31/12/2010. Η εκτός έδρας αποζηµίωση καταβάλλεται επίσης και στην περίπτωση 

που ο ηθοποιός εργαστεί σε απόσταση µεγαλύτερη των 50χλµ. από την έδρα του 

και επιστρέψει σ1 αυτή την ίδια ηµέρα. 

11.  Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται και όταν ο ηθοποιός προσλαµβάνεται 

ειδικά για την εκτέλεση περιοδείας. 

12.  Απαγορεύεται κάθε συµφωνία περί πολλαπλής έδρας. 

13.  Η ηµέρα ταξιδιού για την επιστροφή του ηθοποιού στην έδρα του θεωρείται 

ηµέρα εκτός έδρας εργασίας. Θεωρείται επίσης ηµέρα εκτός έδρας εργασίας η 

ηµέρα επιστροφής του ηθοποιού στην έδρα του και όταν η σύµβαση έχει λήξει. 

14.  Ο ηθοποιός για κάθε ηµέρα παραµονής του στο εξωτερικό, δικαιούται εκτός από 

τον καταβαλλόµενο µισθό του, αποζηµίωση εκτός έδρας ίση µε το 300% του 

1/25 του νόµιµου µισθού. Ο εργοδότης οφείλει επιπλέον να παρέχει στον 

ηθοποιό διαµονή σε ξενοδοχείο κατηγορίας αντίστοιχης µε την Β' κατηγορία των 

ελληνικών ξενοδοχείων µε πρωινό CONTINENTAL. Τα έξοδα µετακίνησης του 

ηθοποιού από το ξενοδοχείο στον τόπο εργασίας και αντίστροφα βαρύνουν εξ 

ολοκλήρου τον επιχειρηµατία. 

Προκειµένου για θιάσους που µεταβαίνουν ή µετακαλούνται στο εξωτερικό στα 
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πλαίσια των µορφωτικών ανταλλαγών ή σε αναγνωρισµένα καλλιτεχνικά 

φεστιβάλ µπορεί ο εργοδότης, µε σύµφωνη όµως γνώµη του Σ.Ε.Η., να 

προσαυξήσει κατά 250% το 1/25 του νόµιµου µισθού που θα καταβάλλεται σε 

τοπικό νόµισµα µε βάση την επίσηµη ισοτιµία του τοπικού νοµίσµατος µε το 

Ευρώ. Η τελευταία αυτή διάταξη αφορά θιάσους που δεν χρηµατοδοτούνται από 

το κράτος µε οποιαδήποτε µορφή. Για θιάσους που επιχορηγούνται από το 

κράτος ισχύει η προσαύξηση 300% του 1/25 του νόµιµου µισθού για κάθε µέρα 

παραµονής του ηθοποιού στο εξωτερικό. Και στις δύο άνω περιπτώσεις παρέχεται 

στον ηθοποιό διαµονή σε ξενοδοχείο αντίστοιχο της Β κατηγορίας των ελληνικών 

ξενοδοχείων µε πρωινό κ.λ.π. 

Άρθρο 8 

Ενοχικοί όροι. 

1.  Ο Θεατρικός επιχειρηµατίας υποχρεούται να παρακρατά την συνδικαλιστική 

εισφορά των ηθοποιών µελών του Σ.Ε.Η., το ύψος της οποίας ορίζεται από το 

∆.Σ. του Σ.Ε.Η. και να τις αποδίδει στο Σ.Ε.Η. µέσω του εκπροσώπου του στο 

τέλος κάθε µήνα. 

2.  Οι συµβαλλόµενες οργανώσεις συµφωνούν να µεταφέρεται µετά από έγκριση της 

αρχής η εβδοµαδιαία αργία των θεάτρων σε άλλη µέρα της εβδοµάδας. ΜΟΝΟ 

εάν συµπίπτει µε µία από τις παρακάτω γιορτές: 

α)  Πρωτοχρονιά 

β)  Θεοφάνια 

γ)  25η Μαρτίου 

δ)  Κυριακή του Πάσχα 

ε)  ∆ευτέρα του Πάσχα 

στ)  15η Αυγούστου 

ζ)  28η Οκτωβρίου 

η)  Πρώτη µέρα Χριστουγέννων 

θ)  ∆εύτερη µέρα Χριστουγέννων. 

3.  Οι διοικήσεις των συµβαλλόµενων οργανώσεων έχουν υποχρέωση να επιβάλλουν 

την αυστηρή τήρηση των όρων της παρούσης συλλογικής σύµβασης εργασίας 

στα µέλη τους. Σε περίπτωση παράβασης ή καταστρατήγησης των όρων της 

παρούσης συλλογικής σύµβασης οι διοικήσεις των συµβαλλοµένων οργανώσεων 

επιβάλλουν στους παραβάτες τις νόµιµες πειθαρχικές ή άλλες ποινές που 

προβλέπονται από το Νόµο και τα καταστατικά λειτουργίας τους. 
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4.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παράγραφος 1, οι παραστάσεις που 

πραγµατοποιούνται στην επαρχία ( περιοδείες κ.λ.π.) είναι δυνατόν, µε σύµφωνη 

γνώµη του Σ.Ε.Η. να είναι µέχρι 12 (δώδεκα). Στην περίπτωση αυτή για κάθε επί 

πλέον παράσταση [των οκτώ (8)] ο ηθοποιός αµείβεται µε τουλάχιστον το 1/25 

του βασικού νόµιµου µισθού. 

Άρθρο 9 

Τελικοί όροι. 

1.  Όροι των ατοµικών συµβάσεων ευνοϊκότεροι για τους µισθωτούς δεν θίγονται 

από την παρούσα και ιδίως δεν µπορούν να µειωθούν τυχόν καταβαλλόµενες 

ανώτερες αποδοχές. 

2.  Η παρούσα συλλογική σύµβαση εργασίας ισχύει για τις συµβάσεις που 

εκτελούνται στην Αθήνα, στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό 

(περιοδείες). 

3.  Το δικαίωµα άδειας και επιδόµατος αδείας των ηθοποιών ρυθµίζεται σύµφωνα µε 

τους αντίστοιχους νόµους και την ισχύουσα Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 

ή αντίστοιχη ∆ιαιτητική απόφαση εάν δεν ισχύουν ευνοϊκότερες διατάξεις για τον 

ηθοποιό. 

4.  Από την ηµέρα που  ισχύει η παρούσα καταργείται  κάθε παλαιότερη ρύθµιση 

εφόσον αντίκειται στους έγκυρους και ισχυρούς όρους της. 

Η παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ισχύει από 1-02-2011 έως 31-12-2012. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΕΘ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΗ 
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