ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης :ΠΚ 2/19.2.2013)

Στην Αθήνα στις 17 Φεβρουαρίου 2013 οι υπογράφοντες, ειδικά εξουσιοδοτηµένοι
για την υπογραφή της σύµβασης αυτής (Α) αφενός οι:
α) Κάτια ∆ανδουλάκη και
β) ∆έσποινα Λεµπέση, Πρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας αντίστοιχα και νόµιµοι
εκπρόσωποι του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (Π.Ε.Ε.Θ.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγίου Μελετίου
αριθµός 85-87 ) και (Β) αφετέρου οι:
α) Χρήστος Μούγιος και
β) Γεώργιος Φωτόπουλος, Πρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας αντίστοιχα και νόµιµοι
εκπρόσωποι της πρωτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που εδρεύει στην
Αθήνα (Ηλίου 31 - Μεταξουργείο) µε την επωνυµία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ

συνοµολογήσαµε,

ΘΕΑΤΡΟΥ»,

συναποφασίσαµε

και

συνυπογράψαµε την παρούσα κλαδική συλλογική σύµβαση εργασίας µε τους
ακόλουθους όρους και συµφωνίες:
Άρθρο 1
Α. Στην παρούσα ειδική συλλογική σύµβαση εργασίας υπάγεται το τεχνικό
προσωπικό που απασχολείται στα Θέατρα µε τις εξής ειδικότητες:
α) Ηλεκτρολόγου - Φωτιστή (υπεύθυνου),
β) Μηχανικού Σκηνής (υπεύθυνου),
γ) Βοηθού Μηχανικού Σκηνής,
δ) Βοηθού Ηλεκτρολόγου,
ε) Ηχητικού, Ηχολήπτη
στ) Φροντιστή σκηνής,
ζ)

Αµπιγιέζ.
Β. α) Ηλεκτρολόγος θεάτρου - Φωτιστής είναι ο τεχνικός ο οποίος έχει τα
προβλεπόµενα από το νόµο προσόντα και κατέχει την απαιτούµενη άδεια
και ασχολείται µε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και τη συντήρηση των
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των φωτιστικών σωµάτων καθώς
και για την εκτέλεση των φωτισµών της παράστασης. Παρευρίσκεται στο
θέατρο καθ΄όλη τη διάρκεια της παράστασης και έχει την ευθύνη για τη
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σωστή λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του θεάτρου
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της νοµοθεσίας.
β) Μηχανικός σκηνής (υπεύθυνος) είναι ο τεχνικός που ασχολείται µε τη
κατασκευή και τοποθέτηση των σκηνικών της παράστασης του θεάτρου
και έχει την ευθύνη και την επίβλεψη για τη λειτουργία (αλλαγή,
συντήρηση σκηνικών, αυλαία κλπ) και την ασφάλεια της σκηνής κατά τις
παραστάσεις.
γ) Βοηθός Ηλεκτρολόγου είναι ο τεχνικός που εργάζεται κάτω από την
εποπτεία και τις οδηγίες του υπεύθυνου Ηλεκτρολόγου και τον βοηθά
στην εκτέλεση των ηλεκτρολογικών εργασιών, όταν κατά την ελεύθερη
εκτίµηση του επιχειρηµατία, δεν επαρκεί για το σκοπό αυτό ο υπεύθυνος
Ηλεκτρολόγος. Απαραίτητο τυπικό προσόν του Βοηθού Ηλεκτρολόγου
είναι η κατοχή άδειας τεχνίτη.
δ) Βοηθός Μηχανικού Σκηνής είναι ο τεχνικός που εργάζεται κάτω από
την εποπτεία και τις οδηγίες του υπεύθυνου Μηχανικού σκηνής και
βοηθά στην κατασκευή των σκηνικών και στη λειτουργία της σκηνής στις
παραστάσεις, όταν, κατά την ελεύθερη κρίση του επιχειρηµατία, δεν
επαρκεί ο υπεύθυνος Μηχανικός για το σκοπό αυτό.
ε) Ηχητικός, Ηχολήπτης είναι ο (τεχνικός) κάτοχος πτυχίου Ηχοληψίας,
ΤΕΙ, ΙΕΚ, εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών ή αντίστοιχης σχολής της
αλλοδαπής, που απασχολείται στο θέατρο ως υπεύθυνος για το συνολικό
ήχο της παράστασης. Ο ηχολήπτης χειρίζεται όλες τις µονάδες
παραγωγής, αναπαραγωγής και επεξεργασίας ήχου (κονσόλα ήχου, cd
player, µικρόφωνα, ηχητική µεγαφωνική εγκατάσταση κλπ) και έχει την
ευθύνη συντήρησης όλου του ηχητικού εξοπλισµού. Κατά τη διάρκεια
της παράστασης ο ηχολήπτης µπορεί να εργάζεται εντός σκηνής (stage
ηχολήπτης) ή εκτός σκηνής (foh ηχολήπτης).
στ) Φροντιστής σκηνής είναι ο τεχνικός που επιµελείται κυρίως την
έγκαιρη εξεύρεση και προµήθεια όλων των υλικών και αντικειµένων που
είναι χρήσιµα για την πραγµατοποίηση των παραστάσεων, την παραλαβή
και απόδοση ή επιστροφή τους, τη διατήρηση τους σε καλή κατάσταση,
καθώς και για το σερβίρισµα των αξεσουάρ κατά την παράσταση.
ζ) Αµπιγιέζ (υπεύθυνη βεστιαρίου) σε συνεργασία µε τον σκηνογράφο και
φροντιστή είναι υπεύθυνη για όλα τα ρούχα των ηθοποιών και µεριµνά
για τη χρησιµοποίηση αυτών στη κατάλληλη σκηνή. Βοηθάει τους
ηθοποιούς να ντυθούν πριν την παράσταση και φροντίζει επίσης για την
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καλή τους κατάσταση. Επίσης, είναι υπεύθυνη για την τακτοποίηση των
ρούχων κατά τις περιοδείες, έχει την ευθύνη διατήρησης του σε καλή
κατάσταση και, σε συνεργασία µε τον εκάστοτε ενδυµατολόγο, την
ευθύνη αξιοποίησης των προσφεροµένων για τις ανάγκες νέων έργων.
Άρθρο 2
Α. Τα κατώτερα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών των δεσµευόµενων µε την
παρούσα µισθωτών (τεχνικών),διαµορφώνονται ως εξής:
1. Για τους Μηχανικούς Σκηνής (υπεύθυνους) και τους Ηλεκτρολόγους Φωτιστές (υπεύθυνους) στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα ένα
Ευρώ (951,00€).
2. Για

τους

Βοηθούς

Μηχανικούς

Σκηνής

και

τους

Βοηθούς

Ηλεκτρολόγους στο ποσό των εξακοσίων είκοσι Ευρώ (620,00 €).
3. Για τους Ηχητικούς, Φροντιστές και Αµπιγιέζ στο ποσό των χιλίων
δεκατεσσάρων Ευρώ (1.014,00 €).
Β. Ειδικά συνοµολογείται ότι τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών
καθορίζονται στο ποσό των πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ (587,00€) για τους
υπεύθυνους Μηχανικούς σκηνής και Ηλεκτρολόγους και των εφτακοσίων
τεσσάρων ευρώ (704,00 €) για τους ηχητικούς, φροντιστές και αµπιγιέζ, σε
περίπτωση παροχής της εργασίας τους σε θέατρα τα οποία διαθέτουν λιγότερες
από διακόσιες (200) θέσεις (µόνιµα καθίσµατα θεατών).
Εάν όµως τα άνω θέατρα επιχορηγούνται από την Πολιτεία, τότε οι αποδοχές των
τεχνικών που εργάζονται σ' αυτά, θα είναι ίσες µε εκείνες που καταβάλλονται
στους συναδέλφους τους της ίδιας ειδικότητας που εργάζονται σε θέατρα τα
οποία διαθέτουν άνω των 200 θέσεων, όπως οι αποδοχές αυτές καθορίζονται
στην παράγραφο Α του παρόντος άρθρου
∆. Απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε συµφωνία για συµψηφισµό του µισθού µε
απαιτήσεις από εργασία σε συνεργεία και δοκιµές (όταν πραγµατοποιούνται εκτός
του καθηµερινού µεταµεσηµβρινού ωραρίου και επιπλέον του νόµιµου ηµερησίου
και εβδοµαδιαίου ωραρίου εργασίας του τεχνικού προσωπικού), από επιδόµατα
εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) και αδείας, από προσαυξήσεις για εργασία
κατά τις εξής ηµέρες: Κυριακή του Πάσχα, ∆ευτέρα του Πάσχα, 25η Μαρτίου, 15η
Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, και την 1η Ιανουαρίου και από αποζηµιώσεις που
αναφέρονται στην παρούσα.
Ε. Σε κάθε περίπτωση υπολογισµού του µισθού περιόδου µικρότερης από ένα µήνα,
κάθε ηµέρα εργασίας πληρώνεται µε 1/25 του µηνιαίου µισθού.

3

Άρθρο 3
Α. Στους υπεύθυνους Ηλεκτρολόγους και βοηθούς Ηλεκτρολόγους χορηγείται
επίδοµα επικίνδυνης εργασίας υπολογιζόµενο σε ποσοστό 20% στο σύνολο των
αποδοχών τους.
Β. Στους υπεύθυνους Μηχανικούς σκηνής και στους βοηθούς Μηχανικούς σκηνής,
χορηγείται επίδοµα σκηνής υπολογιζόµενο σε ποσοστό 20%, στο σύνολο των
αποδοχών τους.
Γ. Στο τεχνικό προσωπικό που δεσµεύεται µε την παρούσα σύµβαση καταβάλλεται
επίδοµα χρόνου παραµονής στον ίδιο εργοδότη, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό
10% για την πρώτη 5ετία εργασίας και σε ποσοστό 5% για κάθε επόµενη 3ετία
εργασίας και µέχρι τη συµπλήρωση 20 ετών συνολικής εργασίας στον ίδιο
εργοδότη, υπολογιζόµενο στο βασικό µισθό.

Άρθρο 4
Το Τεχνικό προσωπικό που απαιτείται για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία
κάθε θεάτρου, απαρτίζεται τουλάχιστον από έναν µηχανικό σκηνής και έναν
ηλεκτρολόγο, οι οποίοι µε βεβαίωση τους πιστοποιούν για την ασφαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του θεάτρου σε σχέση µε την ειδικότητα τους, στην
επιτροπή αδείας θεάτρου.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν συντρέχουν ειδικές τεχνικές συνθήκες σ' ένα Θέατρο
(όπως µη ύπαρξη σκηνικών αλλαγών και αυλαίας) που αποκλείουν οποιονδήποτε
κίνδυνο ως προς την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του θεάτρου και την
ασφάλεια των εργαζοµένων σ' αυτό, είναι δυνατόν να επιτρέπεται η µη
χρησιµοποίηση µηχανικού σκηνής κατά την ώρα λειτουργίας του θεάτρου.
Άρθρο 5
Α. Ο τεχνικός και θεατρικός επιχειρηµατίας υποχρεούνται να καταρτίζουν έγγραφη
σύµβαση εργασίας, στην οποία πρέπει να περιέχονται οι επόµενοι τουλάχιστον
όροι:
α) Ο χρόνος διαρκείας της σύµβασης εργασίας.
β) Ο µηνιαίος µισθός του τεχνικού.
γ) Το θέατρο στο οποίο θα εργάζεται ο τεχνικός και, όταν πρόκειται για
περιοδεία, η έδρα του τεχνικού και
δ) Η ειδικότητα του τεχνικού.
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Β. Σε συµβάσεις ορισµένου χρόνου και για µία θεατρική περίοδο, αν ο χρόνος λήξης
της δεν ορίζεται συγκεκριµένα στο έγγραφο της ατοµικής σύµβασης, τότε η
σύµβαση λήγει την Κυριακή των Βαΐων, αν αναφέρεται σε χειµερινή περίοδο και
την 30η Σεπτεµβρίου αν αναφέρεται σε θερινή περίοδο.
Γ. Σε περίπτωση που ο επιχειρηµατίας συνεχίσει τις παραστάσεις του θεάτρου και
µετά την Κυριακή του Πάσχα, υποχρεούται να καταβάλει στον τεχνικό που θα
χρησιµοποιήσει, το σύνολο των αποδοχών του για όλες τις ηµέρες της Μεγάλης
Εβδοµάδος (Κυριακή των Βαΐων µέχρι Κυριακή Πάσχα) έστω και αν το θέατρο
δεν λειτούργησε εν όλω ή εν µέρει, κατά την εβδοµάδα αυτή. Οι ηµέρες της
Μεγάλης Εβδοµάδος δεν µπορούν να θεωρηθούν ως ηµέρες αδείας.
Άρθρο 6
Α. Ο τεχνικός, όταν µετακινείται εκτός έδρας (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) για
την εκτέλεση εργασίας, δικαιούται:
α) Τα έξοδα του ταξιδιού του µετάβασης και επιστροφής (εισιτήρια κλπ), στα
οποία περιλαµβάνονται και τα έξοδα έκδοσης ή θεώρησης του διαβατηρίου
του. Τον θεατρικό επιχειρηµατία βαρύνει επίσης, η µέριµνα για την έκδοση ή
θεώρηση του διαβατηρίου του τεχνικού, µε τον όρο ότι θα του παραδοθούν
έγκαιρα όλα τα δικαιολογητικά.
β) Κατάλληλη θέση στα µεταφορικά µέσα η οποία δεν µπορεί να είναι η Γ' στα
πλοία, ενώ στους σιδηροδρόµους επιτρέπεται η χρησιµοποίηση της Β' θέσης.
γ) Εκτός από τον καταβαλλόµενο µισθό του και αποζηµίωση η οποία ανέρχεται:
α) στο ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (120,00€), για τις κύριες ειδικότητες
(ηλεκτρολόγου - φωτιστή, µηχανικού σκηνής,

ηχολήπτη ηχητικού,

φροντιστή σκηνής και αµπιγιέζ) και στο ποσό των εκατό ευρώ (100,00€) για
τις

βοηθητικές

ειδικότητες

(βοηθού

µηχανικού

σκηνής

και

βοηθού

ηλεκτρολόγου), για κάθε ηµέρα παραµονής του στο εσωτερικό σε απόσταση
µεγαλύτερη των 50 χιλιοµέτρων από την έδρα του. Την αποζηµίωση αυτή
δικαιούται και όταν εργασθεί σε τόπο που απέχει περισσότερο των 50
χιλιοµέτρων από την έδρα του και επιστρέφει αυθηµερόν σ' αυτήν και β) στο
300% των 1/25 του βασικού µηνιαίου µισθού του σε συνάλλαγµα του τόπου
µετάβασης ή σε ευρώ (κατά την κρίση του θεατρικού επιχειρηµατία), για
κάθε ηµέρα παραµονής του στο εξωτερικό.
δ) Στο εξωτερικό, τα έξοδα ξενοδοχείου κατηγορίας αντίστοιχης µε την β'
κατηγορία των Ελληνικών ξενοδοχείων και µετακίνησης από το ξενοδοχείο
στον τόπο εργασίας και αντίστροφα.
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ε) Την αποζηµίωση εκτός έδρας στο εσωτερικό, και όταν προσλαµβάνεται ειδικά
για την εκτέλεση περιοδείας και για τις ηµέρες εκείνης της περιοδείας που
παραµένει πρόσκαιρα στην έδρα του. Είναι δυνατόν όµως, στην περίπτωση
που ορίζεται ορισµένος αριθµός ηµερών ως χρόνος διάρκειας της σύµβασης,
να συµφωνηθεί ότι για τις ηµέρες αυτές, θα καταβάλλεται ο µισθός της έδρας
του.
Β. Οι ηµέρες ταξιδιού στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό θεωρούνται ηµέρες
κανονικής εργασίας και αµείβονται µε πλήρεις τις εκτός έδρας αποδοχές (µισθός,
αποζηµίωση κλπ).
Γ. Απαγορεύεται κάθε συµφωνία για πολλαπλή έδρα του τεχνικού.
Άρθρο 7
Α. Ηµέρες αργίας των τεχνικών είναι η Πρωτοµαγιά, η 24η ∆εκεµβρίου και η 31η
∆εκεµβρίου.
Β. Οι τεχνικοί δικαιούνται εβδοµαδιαίας ανάπαυσης 24 συνεχών ωρών (ρεπό), που
συµπίπτει µε την ηµέρα υποχρεωτικής αργίας των θεάτρων ανεξάρτητα από τον
τόπο παροχής της εργασίας τους (εσωτερικό ή εξωτερικό). Για τις περιοδείες στο
εξωτερικό είναι δυνατή ιδιαίτερη, αντίθετη συµφωνία. Κατά την διάρκεια της
εβδοµαδιαίας ανάπαυσης, ο θεατρικός επιχειρηµατίας απαγορεύεται να απασχολεί
τους τεχνικούς µε οποιονδήποτε τρόπο.
Γ. Απαγορεύονται οι δοκιµές και τα συνεργεία:
α) Τα Χριστούγεννα,
β) Την ∆εύτερη ηµέρα των Χριστουγέννων,
γ) Την Πρωτοχρονιά,
δ) Τα Θεοφάνεια,
ε) Την 25η Μαρτίου,
στ) την Κυριακή του Πάσχα,
ζ)

Την 28η Οκτωβρίου,

η) Την 15η Αυγούστου,
θ) Τη Μεγάλη Παρασκευή και
ι)

όλες τις άλλες, αναφερόµενες στην παρούσα συλλογική σύµβαση ηµέρες
αργίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις πρεµιέρας, αλλαγής έργου ή άλλοι λόγοι
ανωτέρας βίας που ν΄ αφορούν την λειτουργία και την ασφάλεια του
θεάτρου. Στην περίπτωση αυτή, ο τεχνικός θα αµειφθεί µε το 1/25 του
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µηνιαίου βασικού µισθού του προσαυξηµένο κατά 75%.
∆. Μετά τη λήξη των βραδινών παραστάσεων απαγορεύεται η απασχόληση των
τεχνικών µε οποιοδήποτε τρόπο, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που
ν' αφορούν την ασφαλή λειτουργία του θεάτρου.
Ε. Κατά το χρόνο προετοιµασίας της παράστασης (συνεργείο) το ωράριο εργασίας
ανέρχεται σε 6,5 ώρες, µετά την συµπλήρωση των οποίων καταβάλλεται στους
απασχολούµενους τεχνικούς το ωροµίσθιο µε τις νόµιµες προσαυξήσεις. Κατά
τη διάρκεια των συνεργείων παρέχεται ανάπαυση (ρεπό) 24 συνεχών ωρών.
ΣΤ. Οι συµβαλλόµενες οργανώσεις συµφωνούν ότι θα µεταφέρεται µετά την έγκριση
της αρµόδιας αρχής η εβδοµαδιαία αργία των θεάτρων σε άλλη εργάσιµη ηµέρα
της εβδοµάδας, εάν συµπίπτει µε µια από τις παρακάτω εορτές:
α) Πρωτοχρονιά,
β) Θεοφάνεια,
γ) 25η Μαρτίου,
δ) Κυριακή του Πάσχα,
ε) ∆ευτέρα του Πάσχα,
στ) 15η Αυγούστου,
ζ) 28η Οκτωβρίου και
η) Χριστούγεννα.
Άρθρο 8
Α. Οι συµφωνούµενες µε την παρούσα αποδοχές αντιστοιχούν σε απασχόληση 6,5
ωρών την ηµέρα και 39 ωρών την εβδοµάδα, κατ' ανώτατο όριο, στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό ανεξαρτήτως παραγωγής. Το ωράριο ηµερήσιας απασχόλησης
απαγορεύεται να είναι διακεκοµµένο. Απαγορεύεται να πραγµατοποιούνται την
ίδια ηµέρα παραστάσεις σε διαφορετικές πόλεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Σε
περίπτωση περιοδείας (στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό) και για απασχόληση άνω
των 6,5 ωρών ηµερησίως και άνω των 39 ωρών εβδοµαδιαίως, θα καταβάλλονται
στον τεχνικό επί πλέον αποδοχές που θα καθορίζονται µε ιδιαίτερη συµφωνία.
Β. Ο τεχνικός υποχρεούται να ειδοποιεί έγκαιρα τον θεατρικό επιχειρηµατία, αν
κωλύεται να εργασθεί.
Γ. Οι τεχνικοί απασχολούνται µόνο µέχρι την ώρα που ο νόµος επιτρέπει ανάλογα
µε την θεατρική περίοδο, να διαρκούν οι παραστάσεις.
∆. Οι παραστάσεις γίνονται µετά το µεσηµέρι εάν δεν συµφωνηθεί διαφορετικά.
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Απαγορεύεται η πραγµατοποίηση πρωινής παράστασης και απογευµατινής
παράστασης την ίδια ηµέρα, µε εξαίρεση τα παιδικά θέατρα που δίνουν
παραστάσεις σε χρόνο έξω από τις κανονικές παραστάσεις του κυρίου Θεάτρου.
Οι αποδοχές σε περιπτώσεις παιδικών παραστάσεων καθορίζονται στο 1/25 του
µηνιαίου µισθού και των επιδοµάτων της αντίστοιχης κατηγορίας.
Άρθρο 9
Το Τεχνικό Προσωπικό παρέχει εργασία ανάλογη προς την ειδικότητα του, ενώ
απαγορεύεται η απαίτηση παροχής οποιασδήποτε άλλης, έστω και παρεµφερούς,
εργασίας.
Άρθρο 10
Ο Τεχνικός που µε ιδιαίτερη συµφωνία θα παρέχει εργασία κατά την προετοιµασία
παράστασης ως έκτακτος ηµεροµίσθιος, θα αµείβεται µε ηµεροµίσθιο, καθοριζόµενο
µε ιδιαίτερη συµφωνία. Η συµφωνηµένη αυτή αµοιβή δεν µπορεί να είναι κατώτερη
από 1/25 του µηνιαίου µισθού και των επιδοµάτων της αντίστοιχης κατηγορίας.
Άρθρο 11
Σε περίπτωση τηλεοπτικής κάλυψης ολόκληρης της παράστασης, ο επιχειρηµατίας
είναι υποχρεωµένος να καταβάλει στον τεχνικό αµοιβή, το ύψος της οποίας θα
καθορίζεται από ειδική συµφωνία µεταξύ τους, αν η συγκεκριµένη παράσταση που
καλύπτεται τηλεοπτικά δοθεί σε χρόνο που ο τεχνικός είναι υποχρεωµένος, σύµφωνα
µε τους όρους της ατοµικής σύµβασης του, να προσφέρει τις υπηρεσίες του.
Άρθρο 12
Α. Όροι ατοµικών συµβάσεων ευνοϊκότεροι για τους τεχνικούς δεν θίγονται από την
παρούσα, ούτε επιτρέπεται η µείωση των καταβαλλοµένων, ανωτέρων από τις
προβλεπόµενες σ' αυτήν, αποδοχών.
Β. Για

το

δικαίωµα

αδείας,

τα

επιδόµατα

αδείας

και

εορτών

(Πάσχα

-

Χριστουγέννων) και για όλα τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται µε την παρούσα θα
ισχύσουν οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.
Γ. Η παρούσα ισχύει για τις συµβάσεις που εκτελούνται στην Αθήνα, στο εσωτερικό
της χώρας και στο εξωτερικό (περιοδείες).
∆. Οι τεχνικοί ασφαλίζονται υποχρεωτικά από τους επιχειρηµατίες στο ΙΚΑ. Χρόνος
έναρξης της ασφάλισης είναι ο χρόνος έναρξης της σύµβασης εργασίας. Ο
θεατρικός επιχειρηµατίας υποχρεούται να ασφαλίζει τον Τεχνικό καθ' όλο το
χρόνο που τον χρησιµοποιεί σε συνεργεία.
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Άρθρο 13
Η παρούσα σύµβαση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2013 και λήγει στις 13 Απριλίου
2014.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε.Ε.Θ.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΑΤΙΑ ∆ΑΝ∆ΟΥΛΑΚΗ
Η. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ Σ.Ε.ΤΕ.Θ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΓΙΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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