ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΧΟΡΕΥΤΡΙΩΝ-ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ( ETHNIC ) ΧΟΡΩΝ.

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 4/20.4.2012)

Στην Αθήνα σήµερα 15-12-2011 µεταξύ αφενός µεν της Πανελλήνιας
Οµοσπονδίας Θεάµατος Ακροάµατος που εκπροσωπείται νόµιµα από τον
Πρόεδρο της ∆ηµήτρη Παλαιοχωρίτη και του Σωµατείου Εργαζοµένων
χορευτριών-χορευτών Oriental

που εκπροσωπείται νόµιµα από την

Πρόεδρο του Μάρθα Παπαδοπούλου και αφετέρου του Πανελλήνιου Σωµατείου
Ιδιοκτητών

Κέντρων

∆ιασκέδασης

που

έχει

τον

διακριτικό

τίτλο

<<ΜΕΘΕΞΗ>> που εδρεύει στο Ν. Ρύσιο Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόµιµα
από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ιγνάτιο Μάγκο όλοι νόµιµα
εξουσιοδοτηµένοι για την υπογραφή Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, συµφωνείται
και καταρτίζεται Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ,που αφορά τη σύναψη, τους όρους
λειτουργίας, παροχής εργασίας και αµοιβών των συµβάσεων εργασίας µεταξύ των
χορευτών-χορευτριών πολυπολιτισµικών ( ethnic) χορών και των ιδιοκτητών κέντρων
διασκέδασης και η οποία διέπεται από τους παρακάτω όρους :
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Στις διατάξεις της παρούσης Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας υπάγονται,
αφ' ενός οι χορευτές οι οποίοι εκτελούν χορευτικό πρόγραµµα πολυπολιτισµικών
(ethnic) χορών σε ολόκληρη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως φύλου, οι

οποίοι

απασχολούνται σε κάθε είδους και µορφής επιχειρήσεις Κέντρων διασκεδάσεως και
αφ' ετέρου οι ιδιοκτήτες κάθε είδους και µορφής Κέντρων διασκεδάσεως της
Ελλάδος
Άρθρο 2
Φύση συµβάσεων εργασίας
Οι µεταξύ των χορευτών και των επιχειρηµατιών και ιδιοκτητών κέντρων
διασκέδασης συµβάσεις είναι πάντοτε εξαρτηµένης εργασίας, ανεξαρτήτως τυχόν
διαφορετικού χαρακτηρισµού των από τα συµβαλλόµενα µέρη.
Άρθρο 3
Περίοδοι εργασίας
1.

Οι συµβάσεις εργασίας των χορευτών είναι πάντοτε ορισµένου χρόνου και
ισχύουν τουλάχιστον για µία περίοδο (σεζόν) µε έναρξη το χρόνο πρόσληψης του
εργαζοµένου και πέρας τη λήξη της τρέχουσας περιόδου. Ενδεχόµενη ανανέωση ή
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παράταση της σύµβασης δεν µεταβάλλει το χαρακτήρα της που παραµένει
ορισµένου χρόνου. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση µικρής παράτασης πέραν των
ορίων των περιόδων που δικαιολογείται λόγω κλιµατολογικών συνθηκών. Η
υποχρέωση του µισθωτού για τη συνέχιση παροχής της εργασίας του θα κρίνεται
µε βάση τις αρχές της καλής πίστης. Οι συµβάσεις εργασίας των µισθωτών της
παραγράφου 1 µπορούν να µετατραπούν σε αορίστου χρόνου µόνον στην
περίπτωση κατά την οποία έχουν ήδη διαρκέσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις
συνεχόµενες περιόδους και µόνον στην περίπτωση κατά την οποία η µετατροπή
θα έχει ευνοϊκότερες συνέπειες για το µισθωτό.
2. Οι περίοδοι είναι κατ' έτος δύο. Η χειµερινή περίοδος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και
λήγει την 30η Απριλίου του εποµένου έτους. Η θερινή περίοδος αρχίζει την 1η
Μαΐου και λήγει την 30η Σεπτεµβρίου του ιδίου έτους.
3.

Η πρόσληψη των µισθωτών της παραγράφου 1 από οποιονδήποτε εργοδότη,
θεωρείται ότι έγινε για ολόκληρη την περίοδο που ακολουθεί, αν ο µισθωτός
εργάσθηκε πραγµατικά τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες. Ως χρόνος πραγµατικής
εργασίας θεωρούνται και όλες οι ηµέρες πραγµατοποίησης χορευτικών δοκιµών
(πρόβες), εξαιρουµένης της πρώτης, η οποία θεωρείται δοκιµαστική για τη
διαπίστωση της επαγγελµατικής επάρκειας και ικανότητας του µισθωτού. Ως
χρόνος πρόσληψης του εργαζοµένου θεωρείται η ηµέρα κατάρτισης της σχετικής
συµφωνίας και σε κάθε περίπτωση η πραγµατοποίηση της πρώτης εµφάνισης στο
κοινό. Ο εργοδότης δεν απαλλάσσεται της υποχρέωσης του να απασχολεί το
µισθωτό λόγω διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης του παρά µόνο όταν
αυτό συµβεί λόγω ανωτέρας βίας (πυρκαγιά, σεισµός, πόλεµος).

4. Αν ο χορευτής εργάζεται στον αυτόν εργοδότη πέραν της µίας περιόδου,
θεωρείται σε περίπτωση καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας, εργαζόµενος και
για ολόκληρη τη διανυόµενη περίοδο αν εργάστηκε πραγµατικά κατά τη διάρκεια
αυτής τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες. Για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης
απόλυσης σε περίπτωση καταγγελίας, ισχύουν τα οριζόµενα στους Ν.2112/20 και
3198/55, η δε αποζηµίωση απόλυσης είναι αυτή των υπαλλήλων.

Άρθρο 4
Βασικοί µισθοί- επιδόµατα
1. Το ύψος των αποδοχών των µισθωτών της παρ.1 συµφωνείται ελεύθερα από
τα µέρη. Το κατώτερο όριο του ηµεροµισθίου συναρτάται µε το αριθµό των
ηµερών που έχουν συµφωνήσει να εργάζονται κάθε εβδοµάδα οι εργαζόµενοι
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και καθορίζεται ως ακολούθως:
• στο ποσό των 70 € ηµερησίως, όταν η συµφωνία µε τον εργοδότη
προβλέπει να απασχολούνται µέχρι 2 (δύο) ηµέρες την εβδοµάδα.
• στο ποσό των 60 € ηµερησίως, όταν η συµφωνία µε τον εργοδότη
προβλέπει να απασχολούνται από (τρείς) 3 ηµέρες και άνω την εβδοµάδα.
ΣΤΟ παραπάνω προβλεπόµενο κατώτερο ηµεροµίσθιο περιλαµβάνεται µόνο
η προσαύξηση λόγω νυκτερινής εργασίας καθώς και η προσαύξηση λόγω
απασχόλησης κατά τις Κυριακές.
3. Τα ανωτέρω κατώτατα ηµεροµίσθια ισχύουν στην περίπτωση που η εργασία
παρασχεθεί µέχρι τη δωδέκατη βραδινή ώρα, Σε περίπτωση υπέρβασης της
ώρας αυτής, το κατώτατο ηµεροµίσθιο ορίζεται σε 90 €, ανεξαρτήτως των
συµφωνηµένων ηµερών απασχόλησης του µισθωτού. Και στην περίπτωση αυτή
ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο β΄ του παρόντος.
4. Σε όλους τους µισθωτούς της παραγράφου 1 χορηγούνται ανεξαρτήτως φύλου
τα ακόλουθα επιδόµατα υπολογιζόµενα επί του ανωτέρω προβλεπόµενου
κατώτερου ηµεροµισθίου:
•

Επίδοµα γάµου που χορηγείται ακόµα και σε περίπτωση διάστασης ή

χηρείας.
•

Επίδοµα τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο, ανεξαρτήτως αριθµού

των τέκνων και µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή µέχρι τη
συµπλήρωση του χρόνου φοίτησης τους στην περίπτωση που αυτά φοιτούν σε
αναγνωρισµένες Ανώτατες Σχολές της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε κάθε
περίπτωση, το επίδοµα αυτό παύει να χορηγείται µε τη συµπλήρωση του 22ου
έτους του τέκνου. Για τέκνα, όµως, που έχουν ιατρικώς διαπιστωµένη και
αποδεδειγµένη σωµατική ή πνευµατική αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω, το
επίδοµα αυτό χορηγείται χωρίς κανένα περιορισµό του ορίου της ηλικίας τους. Το
επίδοµα τέκνων χορηγείται και σε όλους τους άγαµους γονείς.

5. Το ηµεροµίσθιο θα καταβάλλεται ανεξαρτήτως του αριθµού των θαµώνων
στο κέντρο.
6. Αν συµφωνηθεί εγγράφως µεταξύ του εργοδότη και του εργαζόµενου ότι η
εργασία του τελευταίου θα παρέχεται αποκλειστικά και µόνο στο συγκεκριµένο
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εργοδότη, τότε τα ανωτέρω κατώτατα ηµεροµίσθια οφείλονται στο διπλάσιο Η
ανωτέρω συµφωνία θα συνοδεύεται απαραίτητα από σχετική υπεύθυνη δήλωση
του µισθωτού περί αποκλειστικής παροχής εργασίας στο συγκεκριµένο εργοδότη.

Άρθρο 5
Ωράριο εργασίας
1. Οι ηµερήσιες ώρες εργασίας των µισθωτών της παραγράφου 1 καθορίζονται
µε συµφωνία των µερών, διαζευκτικά ως εξής:
Α) ∆ύο (2) χορευτικές εµφανίσεις διάρκειας δεκαπέντε (15) λεπτών η
καθεµία, µε ενδιάµεσο διάλειµµα τουλάχιστον είκοσι (20) λεπτών.
Β). Τρεις (3) χορευτικές εµφανίσεις διάρκειας δεκαπέντε (15) λεπτών η
καθεµία, µε ενδιάµεσο διάλειµµα τουλάχιστον τριάντα (30 και έως σαράντα πέντε
(45) λεπτών.
Γ) Σε περίπτωση τρίτης εµφάνισης την ίδια ηµέρα εργασίας, η οποία δεν
θα ξεπερνά επίσης τα δεκαπέντε (15) λεπτά, αυτή θα αµείβεται όπως προβλέπεται
από την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νοµοθεσία για την παράνοµη υπερωριακή
εργασία. Ο καθορισµός του διαλείµµατος εντός του ωραρίου θα γίνεται κατόπιν
συµφωνίας µε τον εργοδότη ή εκπρόσωπο του και µε τρόπο που δεν θα
δηµιουργεί πρόβληµα στη οµαλή εκτέλεση του προγράµµατος.
2. Η ώρα έναρξης της εργασίας καθορίζεται από τον εργοδότη σε συµφωνία µε
τον εργαζόµενο κατά την υπογραφή της σύµβασης εργασίας.
3. Υπέρβαση του προαναφερθέντος ωραρίου απασχόλησης του µισθωτού δεν
µπορεί να επιβληθεί µονοµερώς από τον εργοδότη, αλλά µπορεί να αποτελέσει
αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ εργοδότη και µισθωτού και θα κρίνεται µε
βάση τις αρχές της καλής πίστης, εφαρµοζοµένων ανάλογα τα οριζόµενα στην
παρ.α3 του παρόντος άρθρου.
4.

Ο µισθωτός, αµέσως µετά την τελευταία του εµφάνιση, σύµφωνα µε τα
παραπάνω, δικαιούται να αποχωρεί από τον τόπο παροχής της εργασίας του.

Άρθρο 6
Χορευτικές δοκιµές (πρόβες)
Οι χορευτικές δοκιµές που πραγµατοποιούνται µε σκοπό την πλαισίωση του
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προγράµµατος των νυχτερινών κέντρων, για τις οποίες αποκλειστικά υπεύθυνος
είναι ο εργαζόµενος, µπορούν να διαρκούν όσο χρειαστεί µε ανώτατο όριο τις τρεις
(3) ώρες ηµερησίως και αµείβονται µε το ηµεροµίσθιο που προβλέπεται στο άρθρο
4 της παρούσας. Ο χρόνος πραγµατοποίησης των δοκιµών θα συµφωνείται
ανάµεσα στο µισθωτό και τον εργοδότη, λαµβανοµένης υπόψιν της ανάγκης
επαρκούς προετοιµασίας για την ορθή εκτέλεση του προγράµµατος. Επίσης, θα
πρέπει να λαµβάνονται υπόψιν οι τυχόν επαγγελµατικές υποχρεώσεις του
µισθωτού σε άλλον εργοδότη.
Άρθρο 7
Ρεπό
Ο χορευτής δικαιούται τουλάχιστον µια ηµέρα αναπαύσεως κάθε εβδοµάδα
καθοριζόµενη ελευθέρως µεταξύ αυτού και του εργοδότη λαµβανοµένων πάντοτε
υπόψιν των αναγκών του προγράµµατος και εν γένει της επιχείρησης. Τούτο
ισχύει ανεξαρτήτως του τόπου παροχής της εργασίας. Σε περίπτωση απασχόλησης
του χορευτή για οποιονδήποτε λόγο κατά την ηµέρα της εβδοµαδιαίας
αναπαύσεως του, καταβάλλεται εις διπλούν το ηµεροµίσθιο του.

Άρθρο 8
Εκτός έδρας αποζηµίωση
1. Σε περίπτωση µετακινήσεως για επαγγελµατικούς λόγους του εργαζοµένου εκτός
έδρας, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, για την οποία θα πρέπει να
υπάρχει η σύµφωνη γνώµη του, καταβάλλεται εις διπλούν το ηµεροµίσθιο. Ο
εργοδότης βαρύνεται µε τα έξοδα µεταβάσεως, διαµονής και επιστροφής του
χορευτή, καθώς και µε τα έξοδα εκδόσεως ή θεωρήσεως του διαβατηρίου του.
2. Ο χορευτής θεωρείται ότι εργάζεται εκτός έδρας όταν ο τόπος παροχής της
εργασίας απέχει πέραν των τριάντα χιλιοµέτρων από την έδρα του, µε εξαίρεση
τις πόλεις άνω των 100.000 κατοίκων, όπου εκτός έδρας θεωρείται η παροχή
της εργασίας όταν λαµβάνει χώρα σε απόσταση άνω των 50 χιλιοµέτρων από
την έδρα του εργαζόµενου. Η πρόσληψη όµως του χορευτή

για εκτέλεση

περιοδείας στο εξωτερικό και η συνακόλουθη προσφορά εργασίας από
αυτόν, θεωρείται πάντοτε εκτός έδρας.
3. Σε περίπτωση άρνησης του χορευτή να παρέχει εργασία εκτός έδρας, δεν
αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης εργασίας εκ µέρους του εργοδότη.
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Άρθρο 9
Παροχές
Οι µισθωτοί του άρθρου 1 του παρόντος δικαιούνται:
α.- Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους έναν καφέ, ρόφηµα ή αναψυκτικό.
β.- Μετά το τέλος της εργασίας τους ένα γεύµα, στην περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει οργανωµένη κουζίνα και παρέχει γεύµατα στους πελάτες της.

Άρθρο 10
Ασφάλιση εξοπλισµού εργασίας µισθωτού
Ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει τα προσωπικά
αντικείµενα του εργαζόµενου, καθώς και τον εξοπλισµό εργασίας του που αυτός
φέρει στο χώρο εργασίας του, µε αφορµή και για το λόγο της παροχής των
υπηρεσιών του, υποχρεούται όµως να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζηµία ή
καταστροφή των αντικειµένων που αποτελούν εργασιακό εξοπλισµό του σε
(περίπτωση κλοπής, πυρκαγιάς ή άλλου καταστρεπτικού γεγονότος που θα συµβεί
στην επιχείρηση) εκτός αν το ζηµιογόνο γεγονός οφείλεται σε ανωτέρα βία.

Άρθρο 11
Κανόνες ασφαλείας-απαγορεύσεις
1. Ο εργοδότης υποχρεούται να διαθέτει στους εργαζόµενους του άρθρου 1 της
παρούσας καµαρίνια και ειδικό χώρο για την προθέρµανση τους. Η εκτέλεση
του συµφωνηθέντος προγράµµατος των χορευτών θα γίνεται αποκλειστικά και
µόνο σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο (πίστα), κατασκευασµένη µε τέτοιο τρόπο
ώστε να µην παρεµποδίζεται το έργο των χορευτών. Η τήρηση των κανόνων
ασφαλείας του ανωτέρω χώρου καθώς και ο κίνδυνος από τυχόν πρόκληση
ατυχήµατος, βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον εργοδότη.
2.

Απαγορεύεται στους χορευτές να εκτελούν την εργασία τους σε άλλο χώρο
πλην της πίστας, π.χ. εν µέσω των θαµώνων, πάνω σε τραπέζια ή σταντς
ή οπουδήποτε αλλού, ενόψει της επικινδυνότητας τους. Ο χορευτής
δικαιούται να αρνηθεί την εκτέλεση της εργασίας η οποία, κατ 'αντικειµενική
κρίση, ενέχει κινδύνους για την υγεία ή τη σωµατική ακεραιότητα του.

3.

Το χορευτικό πρόγραµµα, το είδος και ο τρόπος εκτέλεσης του καθώς και η
επιλογή

της

µουσικής

που

θα

το

συνοδεύει,

είναι

αποκλειστικής

αρµοδιότητας των χορευτών. Ο εργοδότης µπορεί να υποβάλει στο χορευτή
τις δικές του µη δεσµευτικές προτάσεις για το πρόγραµµα τις οποίες ο
6

χορευτής λαµβάνει καλόπιστα υπόψη του.
4.

Ο εργοδότης οφείλει να προστατεύει τους χορευτές κατά τη διάρκεια της
εργασίας τους καθοιονδήποτε τρόπο και ιδίως από οποιασδήποτε φύσης
παρενοχλήσεις εκ µέρους των θαµώνων, του προσωπικού του ή τρίτων.

Άρθρο 12
Κώλυµα µισθωτού
Σε περίπτωση κωλύµατος του εργαζόµενου για παροχή της εργασίας του
και εφόσον αυτός έχει προειδοποιήσει για το κώλυµα αυτό τον εργοδότη προ
τουλάχιστον πέντε (5) ηµερών, ο χορευτής µπορεί να προτείνει πρόσωπο
αντικατάστασης του για τη συγκεκριµένη ηµέρα της απουσίας, ειδάλλως ο
εργοδότης δικαιούται να αντικαταστήσει τον κωλυόµενο εργαζόµενο µε άλλο
χορευτή, για τη συγκεκριµένη ηµέρα του κωλύµατος και µόνο.
Άρθρο 13
Μετά τη ρύθµιση του νοµοθετικού πλαισίου σχετικά µε την πιστοποίηση
του επαγγέλµατος του χορευτή-χορεύτριας πολυπολιτισµικών χορών, ο εργοδότης
υποχρεούται να προσλαµβάνει µόνο µισθωτούς στους οποίους έχει χορηγηθεί η
σχετική πιστοποίηση από την αρµοδία Αρχή καθώς και η αδεία άσκησης
επαγγέλµατος.
Άρθρο 14
Γενική Ρύθµιση
Τυχόν ανώτερες αποδοχές, ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας για τους εργαζόµενους, που υπάγονται στην παρούσα και

καθορίζονται από

Νόµους

Υπουργικές Αποφάσεις, ∆ιαιτητικές Αποφάσεις, Συλλογικές Ρυθµίσεις, Εσωτερικούς
Κανονισµούς, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, που δεν
έχουν τροποποιηθεί ρητά µε παρούσα, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος-∆ιάρκεια
1.

Το πλήρες κείµενο της παρούσας Σ.Σ.Ε αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε
από τους εκπροσώπους των προαναφερόµενων συνδικαλιστικών οργανώσεων
µισθωτών και εργοδοτών, υπογράφηκε νόµιµα από αυτούς σε 4 όµοια αντίτυπα
από τα οποία το ένα θα κατατεθεί στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Εργασίας από τον εκπρόσωπο της .................................
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2.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την

1-1-2012 και λήγει την 31-12-2013 .

Καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας της
παρούσας σύµβασης µε σκοπό τη λήξη της. Ενδεχόµενη καταγγελία πρέπει να
γίνει εγγράφως τουλάχιστον ένα µήνα πριν τη λήξη της παρούσας συλλογικής
σύµβασης.
Σε περίπτωση µη καταγγελίας της παρούσας σύµβασης ή µη κατάρτισης
νέας, παρατείνεται η ισχύς της παρούσας και για τον επόµενο χρόνο, το ίδιο δε
ισχύει και για τα επόµενα έτη, της Συλλογικής Σύµβασης µη καθισταµένης αορίστου
χρόνου, αλλά παρατεινοµένης κάθε φορά για ένα έτος.
Αθήνα 15-12-2011….
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΧΟΡΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ORIENTAL
ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ (ΠΟΘΑ)
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Μ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
∆.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ
ΜΕΘΕΞΗ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ι. ΜΑΓΚΟΣ
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