
Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Η  Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  Η Θ Ο Π Ο Ι Ω Ν  
Σ . Ε . Η .  -  Π . Ε . Ε . Θ .  

 
 

 Σήμερα την  29 η  Μαρτ ίου  2011  στα Γραφε ία  του  Σ.Ε.Η.  Κάν ιγγος  33,  
συναντήθηκαν ο ι  εκπρόσωποι  του  Εργοδοτ ικού  Σωματε ίου  με  την  επωνυμία  
"Πανελλήν ια  Ένωση Ελευθέρου Θεάτρου"  (ΠΕΕΘ)  που εδρεύε ι  στην  Αθήνα  (Αγ.  
Μελετ ίου  61Α)  

 
1 .  Βασίλης  Τσιβ ιλ ίκας ,  Πρόεδρος Δ.Σ.  
2 .  Βασίλης  Πλατάκης  ,  Γ .  Γραμματέας  Δ.Σ.  
 ε ιδ ικά κα ι  νόμ ιμα εξουσιοδοτημένο ι  από τα αρμόδ ια  όργανα του Σωματε ίου 
τους  κα ι  ο ι  εκπρόσωποι  του  εργασιακού  Σωματε ίου  με  την  επωνυμία  "Σωματε ίο 
Ελλήνων Ηθοποιών"  (ΣΕΗ)  που εδρεύε ι  στην Αθήνα (Κάν ιγγος 33)  
 
1 .  Λεωνίδας Βαρδαρός,  Πρόεδρος του Δ.Σ.  
2 .  Νικόλαος  Μόσχοβος ,  Γεν.  Γραμματέας  του  Δ.Σ. ,  ε ιδ ικά κα ι  νόμ ιμα 

εξουσιοδοτημένο ι  από το  Δ.Σ.  του  Σ .Ε.Η.  κα ι  συμφώνησαν στα ακόλουθα 
σχετ ικά με  τ ις  αποδοχές  κα ι  τους όρους  εργασίας των ηθοποιών 
ολόκληρης  της  χώρας  που απασχολούντα ι  σε  οποιοδήποτε  θεατρ ικό 
εργοδότη .  

 
ΑΡΘΡΟ 1 -  Εννοιολογικοί προσδιορισμοί .  
1.  Ηθοποιός ε ίναι  κάθε πρόσωπο που συμμετέχει  στην ερμηνε ία θεατρικής 
παράστασης.  Δεν θεωρούνται  ηθοποιοί  τα βουβά π ρόσωπα της 
παράστασης που έχουν ρόλο κομπάρσου.  
 
2.  Η παρούσα σύμβαση καλύπτει  και  τους χορωδούς, χορευτές,  
τραγουδιστές μουσικοχορευτ ικών έργων (όπερα,  μπαλέτο,  μ ιούζικαλ,  
μουσικών κωμωδιών κ.λ .π. )  και  τους κομφερανσιέ  που συμμετέχουν σε 
θεατρική παράσταση.  
 
3.  Θεατρική παράσταση ε ίνα ι  η  δημόσια διδασκαλία έργου,  οποιασδήποτε 
μορφής ή αποσπάσματος έργου (πρόζας,  μελοδραμάτων,  οπερέτων,  
επιθεωρήσεων,  σκετς,  μουσικών δραμάτων,  χορευτ ικών έργων κ.λ .π. ) 
μονόπρακτου ή πολύπρακτου ανεξάρτητα από το χώρο της παρά στασης 
κα ι  το  σκοπό της.  
 
4.  Θεατρικές επιχε ιρήσεις  ε ίναι  όλα τα θέατρα που δίνουν θεατρικές 
παραστάσεις ,  με  την έννο ια της προηγούμενης παραγράφου,  ανεξάρτητα 
από τη μορφή με  την οποία λε ι τουργούν κ ι  αν ακόμα δεν έχουν σκοπό το 
κέρδος.  
 
5.  Θεατρικός επιχε ιρηματίας ε ίναι  ο φορέας της θεατρικής επιχε ίρησης με 
την έννο ια της προηγούμενης παραγράφου.  
 
6.  Η χε ιμερινή θεατρική περίοδος αρχίζε ι  ανάμεσα στην 1η και  10η 
Οκτωβρίου και  λήγει  την Κυριακή των Βα ΐων.  Η θερινή θεατρική περίοδος 
αρχίζε ι  ανάμεσα στην 1η κα ι  10η Ιουνίου και  τελε ιώνει  την 30ή 
Σεπτεμβρίου.   
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7.  Οι  δοκιμές γ ίνονται  γ ια την προετοιμασία του εναρκτήριου έργου της 
περιόδου για  την οποία έχε ι  προσληφθεί  ο  ηθοποιός.  
 
ΑΡΘΡΟ 2 -  Η σύμβαση,  το περιεχόμενο και  η λύση της.  
1.  Στη σύμβαση πρέπει  να περι έχονται :  α)  ο  θ ίασος στον οποίο θ '  ανήκει  ο 
ηθοποιός β)  ο  συμφωνημένος μισθός γ) η έναρξη κα ι  η  λήξη της 
συμβάσεως δ) το  ε ίδος του θιάσου (πρόζα -επιθεώρηση κ.λ .π. )  
ε)  το  θέατρο που θα στεγάζεται  ο θ ίασος όταν η  σύμβαση δεν αφορά 
περιοδεία.  
 
2.  Για  την κατάρτ ιση και  την υπογραφή της σύμβασης εργασίας του 
ηθοποιού χρησιμοποιε ίται  υποχρεωτικά το  κοινό έντυπο Σ.Ε.Η.  -  Π.Ε.Ε.Θ.,  
το οποίο συντάσσεται  σε τρία αντ ίγραφα και  υπογράφεται  από τα δύο 
μέρη. Ένα αντ ίγραφο κρατάει  ο  εργοδότης,  ένα ο εργαζόμενος και  ένα 
κατατ ίθεται  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 ενδ ιαφερόμενος ηθοποιός αρνηθεί  εγγράφως να κατατεθεί  
η  ατομική του σύμβαση στο Σ.Ε.Η.  
 
3.  Οι  δοκιμές γ ια κάθε ηθοποιό (και  γ ια  δεύτερες διανομές εάν υπάρχουν)  
αρχίζουν το  αργότερο ένα μήνα πριν από την έναρξη των παραστάσεων.  
 
4.  Η σύμβαση θεατρικής εργασίας του ηθοποιού ισχύει  το  λ ιγότερο για 
τρε ις μήνες (δύο μήνες παραστάσεων και  ένα μήνα δοκιμών).  Επιτρέπε ται  
να συμφωνηθεί  μ ικρότερη διάρκε ια της σύμβασης (δοκ ιμές -  παραστάσεις) 
μόνο στην περίπτωση αντ ικατάστασης ηθοποιού ο οποίος για  σοβαρό 
λόγο κωλύεται  να συνεχίσει  τ ι ς συμβατικές του υποχρεώσεις .  Σε 
περίπτωση κατά την οποία η  θεατρική παράσταση εξακολουθή σει  μέχρι  
κα ι  45 ημέρες και  μετά τη χε ιμερινή ή  θερινή περίοδο στην ίδ ια  αίθουσα ή 
σε  άλλη αίθουσα την ίδ ιας ή  άλλης πόλης ή  υπό επιχε ίρηση με  άλλη 
επωνυμία,  η  απασχόληση του ηθοποιού ε ίναι  ενιαία ,  δηλαδή,  υπό 
οποιαδήποτε  από τ ις  προαναφερθείσες καταστάσει ς ,  δεν ισχύει  η 
υποχρέωση του θεατρικού επιχε ιρηματία γ ια  την κατ ’  ελάχιστον 
απασχόλησή του επί  τρε ις  μήνες.  
 
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 θεατ ρικής εργασίας  ο 
ηθοποιός οφείλε ι  να παρέχει  τ ι ς  υπηρεσίες του στον θεατρικό 
επιχε ιρηματία (εργοδότη)  και  ο  θεατρικός επιχε ιρηματίας έχε ι  υποχρέωση 
να δέχεται  τ ι ς  συμφωνημένες υπηρεσίες του ηθοποιού.  Το ίδ ιο  ισχύει  κα ι  
γ ια το  μήνα που ε ίνα ι  υποχρεωτικές ο ι  δοκιμές.  
 
7.  Όταν η σύμβαση εργασίας παρατε ίνεται  μετά την Κυριακή των Βαίων, ο 
εργοδότης έχε ι  δ ικαίωμα να απασχολήσει  τον ηθοποιό τη  Μεγάλη 
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Εβδομάδα μόνο για  τέσσερις  ημέρες κα ι  υποχρεούται  να τον αμείβε ι  
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  γ ια  σπουδαίο λόγο που δεν 
οφείλεται  σε  υπαιτ ιότητα του (ασθέν εια) ,  έχε ι  το  δ ικαίωμα που του 
αναγνωρίζε ι  ο  νόμος.  Εάν η ασθένε ια διαρκεί  περισσότερο από ένα μήνα ο 
εργοδότης έχε ι  το  δικαίωμα να καταγγείλε ι  αζημίως τη σύμβαση του 
ηθοποιού μετά από προειδοποίηση.  Στην περίπτωση αυτή που η ασθένεια 
ε ίνα ι  δ ιαπιστωμένη από την υγε ιονομική υπηρεσία  του ΙΚΑ ο εργοδότης 
οφείλε ι  να τον αποζημιώσει  με  το μισθό μισού μήνα (15 ημέρες) .  
 
 
ΑΡΘΡΟ 3 -  Η εργασία του ηθοποιού.  
 
Γενικά  
Η εργασία του ηθοποιού (παραστάσεις  κα ι  δοκιμές)  δεν μπορεί  να ξεπερνά 
τ ις  επτά (7) ώρες την ημέρα.  
 
Οι παραστάσεις  
1.  Το ανώτατο όριο αριθμού παραστάσεων στο εσωτερικό κα ι  εξωτερικό 
ε ίνα ι  οχτώ (8)  την εβδομάδα και  δύο (2)  την ημέρα.  
 
2.  Απαγορεύεται  να δίνονται  παραστάσεις σε  δ ιαφορετ ικές πόλε ις την ίδ ια 
ημέρα στο εσωτερικό ή  στο εξωτερικό.  
α) Οι  παραστάσεις  δ ίνονται  κατά κανόνα μετά το  μεσημέρι .  Ιδ ια ίτερα 
απαγορεύεται  η  πραγματοποίηση πρωινής και  απογευματ ινής παράστασης 
την ίδ ια ημέρα.  
 
3.  Οι  όροι  του προηγούμενου εδαφίου (2)  δεν εφαρμόζονται  στ ις  δεύτερες 
σκηνές και  τα παιδικά θέατρα που δίνουν παραστά σεις  σε  χρόνο 
δ ιαφορετ ικό από τ ις  κανονικές παραστάσεις  του κύριου θεάτρου,  σύμφωνα 
με το  νόμο.  
Οι  παραστάσεις πρέπει  να τελε ιώνουν το χε ιμώνα μέχρι  την 12η  
νυχτερινή και  το  καλοκαίρι  μέχρι  την 1 .00 μετά τα μεσάνυχτα.  
Όταν ο ι  παραστάσεις  γ ίνονται  στο εξωτ ερικό,  ο ι  συνθήκες εργασίας 
καθορίζονται  από τ ις  τοπικές διατάξε ις και  συνήθειες που ισχύουν στη 
χώρα που παρέχεται  η  εργασία.  Επικρατούν όμως όσοι  από τους όρους 
της παρούσας ρητά αναφέρουν ότ ι  εφαρμόζονται  στο εξωτερικό.  
 
Οι δοκιμές  
1.  Γενική δοκιμή ε ίνα ι  εκε ίνη που πραγματοποιε ίται  με κοστούμια και  
μακιγ ιάζ.  Για  την παρουσίαση κάθε θεατρικού έργου επιτρέπονται  το  πολύ 
τρε ις γενικές δοκιμές.  
 
2.  Το ανώτατο όριο  αριθμού δοκιμών ε ίνα ι  έξ ι  (6) την εβδομάδα.  Η 
δ ιάρκεια της εργασίας στ ις  δοκιμές δεν επιτρέπετα ι  να ξεπερνά τ ις πέντε 
(5)  ώρες.  
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α)Για την παρουσίαση κάθε θεατρικού έργου απαιτούνται  τρε ις 
(3)  επτάωρες γενικές δοκιμές.  
 
3.  Αν οι  ανάγκες του έργου το απαιτούν,  ο  σκηνοθέτης μπορεί  να κάνει  
δοκιμές με  κοστούμια και  μακιγ ιάζ κα ι  στη διάρκε ια της 5ωρης δο κιμής.  
 
4.  Οι  δοκιμές δεν επιτρέπεται  να διαρκούν περισσότερο από τρεις  (3) 
ώρες εάν ο  ηθοποιός την ίδ ια  μέρα έχε ι  δύο (2)  παραστάσεις  με  τον ίδ ιο ή 
με  άλλο θίασο.  Σε  καμία περίπτωση πάντως η συνολική εργασία δεν 
μπορεί  να ξεπερνά τ ις  επτά (7)  ώρες.  
 
5.  Ειδικά για  τα μέλη του χορού του αρχαίου δράματος,  το  ανώτατο όριο 
δ ιάρκειας των δοκιμών ορίζεται  σε  τρε ις  (3)  ώρες για  τ ις  ημέρες που έχουν 
παράσταση.  
 
6.  Ο ηθοποιός δ ικαιούται  δ ιάλε ιμμα 10 λεπτών κάθε ώρα.  Με τη 
συγκατάθεση του θ ιάσου μπορούν να γ ίνουν συν εχόμενα ορισμένα 
δ ιαλε ίμματα, πάντως στο 5ωρο ο χρόνος διαλε ίμματος ε ίνα ι  50 λεπτά κα ι  
περιλαμβάνεται  στο χρόνο εργασίας.  
 
7.  Οι  δοκιμές γ ίνοντα ι  κατά κανόνα το πρωί και  ποτέ  πριν από τ ις 
συνηθισμένες ώρες έναρξης της πρωινής εργασίας του κλάδου. 
Επιτρέπεται  όμως μετά από σύμφωνη γνώμη των ηθοποιών να μετατ ίθεται  
η  ώρα.  
Πάντως δεν επιτρέπεται  ο ι  δοκιμές να γ ίνοντα ι  δ ιακεκομμένες και  ποτέ 
μετά το  τέλος της βραδινής παράστασης ούτε  επιτρέπεται  εκτός από τ ις 
γενικές δοκιμές,  να παρατε ίνονται  το  καλοκαίρι  μετά την 1 .15π.μ.  και  το 
χε ιμώνα μετά την 0 .15π.μ.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 4 -  Οι αργίες και  η ανάπαυση.  
 
1.  Η Πρωτομαγιά,  η  24η και  31η Δεκεμβρίου -  παραμονή Χριστουγέννων 
και  Πρωτοχρονιάς -  ε ίνα ι  ημέρες αργίας των ηθοποιών.  Το ίδ ιο  ισχύει  και  
γ ια την επέτε ιο Πολυτεχνείου (17  Νοέμβρη) αν καθιερωθεί  σαν επίσημη 
αργία.  Οι  παραστάσεις  στ ις  εβδομάδες των Χριστουγέννων και  
Πρωτοχρονιάς ε ίνα ι  επτά (7) .  Κατά την άνω περίοδο, ε ίναι  δυνατή ε ιδ ική 
ρύθμιση,  εφ '  όσον αυτή συμφωνηθεί  σε  κοινή συνεδρίαση Σ.Ε.Η. -  
Π.Ε.Ε.Θ.  τουλάχιστον δεκαπέ ντε (15)  ημέρες προ της εφαρμογής της.  
 
2.  Ο ηθοποιός δικα ιούται  μ ία  ημέρα εβδομαδιαίως ανάπαυσης ανεξάρτητα 
από τον τόπο που παρέχει  την εργασία του.  Η υποχρέωση εβδομαδιαίας 
ανάπαυσης ισχύει  κα ι  γ ια τ ις περιοδείες στο εξωτερικό.  
 
3.   Κατά την ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης που ορίζε ι  ο  νόμος 
απαγορεύεται  κάθε απασχόληση του ηθοποιού, από την θεατρική 
επιχε ίρηση στην οποία ανήκει .  Το ίδ ιο  ισχύει  κα ι  μετά τη  λήξη των 
βραδινών παραστάσεων,  απαγορεύεται  επίσης κάθε εργασία του 
ηθοποιού.  
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4.  Απαγορεύοντα ι  ο ι  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.  
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5 -  Ο μισθός .  
1.  Το ελάχιστο όριο  μισθού ηθοποιού (νόμιμος μισθός του ηθοποιού)   
ορίζεται  στα 1 .236 ευρώ (χ ίλ ια  διακόσια τριανταέξι )  γ ια το 201 1 και  γ ια το 
2012. 
 
2.  Στο νόμιμο μισθό περιλαμβάνονται  η  προσαύξηση νυχτερινής εργασίας 
κα ι  η  εργασία που παρέχεται  τ ι ς  Κυριακές.  Δεν περ ιλαμβάνεται  η  νόμιμη 
αύξηση για  τ ις  εξαιρετέες γ ιορτές που ορίζε ι  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 μ ισθού προσαυξημένου για  κάθε μέρα παραμονής εκτός 
έδρας.  
 
4.  Ο μισθός αντ ιστο ιχε ί  σε  οκτώ (8)  παραστάσεις  και  σε  έξ ι  (6)  δοκιμές την 
εβδομάδα.  
 
5.  Ο ηθοποιός πληρώνεται  γ ια  τ ις  δοκιμές με  το  νόμιμο μισθό.  Εννοείται  
ότ ι  ευνο ϊκότερη για  τον  ηθο ποιό συμφωνία επιτρέπεται .  Ο εργοδότης 
δ ικαιούται  να καθυστερήσε ι  την έναρξη των παραστάσεων κατά ένα 
10ήμερο από την ημερομηνία που καθορίζεται  στην ατομική σύμβαση του 
ηθοποιού.  Γ ια  το χρονικό αυτό διάστημα ο ηθοποιός αμείβεται  με  το 
νόμιμο μισθό.  
 
6.  Όταν ο ηθοποιός μετέχε ι  συγχρόνως σε δοκιμές κα ι  σε  παραστάσεις 
δ ιαφορετ ικών θιάσων,  δ ικαιούται  από το θίασο που κάνει  τ ι ς  δοκιμές 
ολόκληρο το νόμιμο μισθό.  
 
7.  Συμφωνία για αμοιβή με  ποσοστά επί  των ε ισπράξεων επιτρέπεται  
μόνον επιπροσθέτως του νομίμου βασι κού 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 δικα ιούτα ι  δώρα Χριστουγέννων,  Πάσχα,  επίδομα αδείας κ .λ.π.,  
σύμφωνα με  τα οριζόμενα κάθε φορά από αποφάσεις  του Υπουργείου 
Εργασίας.  
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9.  Σε  περίπτωση αμοιβής με  ποσοστά ε ίναι  δυνατόν με  την ατομική 
σύμβαση εργασίας να συμφωνείται  συμψηφισμός του νομίμου μισθού στ ις  
καταβαλλόμενες αποδοχές.  
 
10. Ο θεατρικός επιχε ιρηματίας (εργοδότης)  έχε ι  υποχρέωση να δίνε ι  στον 
ηθοποιό που αμείβεται  με  ποσοστά όλες τ ις  αναγκαίες πληροφορίες γ ια  τ ις 
ε ισπράξεις  του.  Επίσης έχε ι  υποχρέωση,  αν ο  ηθοποιός το ζητήσει  να 
δ ίνε ι  αντ ίγραφο των "μπορντερό" .  
 
11.  Απαγορεύεται  κα ι  ε ίνα ι  άκυρη κάθε συμφωνία συμψηφισμού του 
μ ισθού,  των δοκιμών,  των γενικών δοκιμών,  των δώρων,  των εορτών,  της 
αποζημίωσης  και  του επιδόματος  άδειας.  Το ίδ ιο ισχύει  και  γ ια  την 
προσαύξηση του 75% για την εργασία που παρέχεται :  α)  την Κυριακή το υ 
Πάσχα  β)  τη  Δευτέρα του Πάσχα γ)  την 25η Μαρτίου δ)  την 15η 
Αυγούστου ε)  την 28η Οκτωβρίου στ)  την 25η Δεκεμβρίου ζ)  την 1η 
Ιανουαρίου.  
 
12.Ο μισθός (δοκιμών -παραστάσεων) καταβάλλετα ι  κάθε 15ήμερο. 
Εκκαθάριση γίνεται  στο δεύτερο 15ήμερο κάθε μήνα.  
 
13.  Κάθε έγγαμος ηθοποιός άνδρας ή γυναίκα δικα ιούται  ο ικογενε ιακό 
επίδομα 66 ευρώ (εξηνταέξι  ευρώ) το μήνα γ ια  το  20 11 και  γ ια  το  2012 .  Το 
ο ικογενειακό επίδομα δικαιούνται  κα ι  ο ι  δύο σύζυγοι  αν ε ίνα ι  εργαζόμενοι  
έστω και  στον ίδ ιο εργοδότη.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 6 -  Άλλες υποχρεώσεις.  
1.  Ο ηθοποιός δεν έχε ι  το  δικαίωμα να παρέχει  τ ις  καλλι τεχνικές του 
υπηρεσίες σε  άλλο θέατρο.  Επιτρέπεται  όμως στον ηθοποιό να παρέχει  τ ις  
υπηρεσίες του σε άλλους καλλι τεχνικούς χώρους (ραδιόφωνο,  τηλεόραση, 
κ ινηματογράφο κ.λ .π. )  σε  ώρες που δ εν δεσμεύεται  από την εργασία του 
στο θέατρο.  Η συμμετοχή του ηθοποιού στ ις  δοκιμές άλλου θιάσου με  τον 
οποίο ο  ηθοποιός πρόκει ται  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 στ ις  δοκιμές 
άλλου θιάσου επιτρέπεται  εφόσον δεν εμποδίζε ι  την κανονική εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του ηθοποιού προς τον εργοδότη του που δίνε ι  τ ι ς 
παραστάσεις .  
 
2.  Ο ηθοποιός οφείλε ι  να βρίσκεται  στο θέατρο μισή ώρα πρ ιν από την 
παράσταση και  πέντε  (5) λεπτά πριν από τη δοκιμή. Έχε ι  υποχρέωση να 
ε ιδοποιε ί  έγκαιρα το θεατρικό επιχε ιρηματία σε  κάθε περίπτωση που 
κωλύεται  να εργαστεί ,  ανεξάρτητα από την α ιτ ία ή  από τ ις  συνέπειες του 
κωλύματος.  
 
3.  Ο ηθοποιός έχε ι  το  δικαίω μα να αρνηθεί  το  ρόλο που του αναθέτε ι  ο 
θεατρικός επιχε ιρηματίας:  α)  εάν στην σύμβαση θεατρικής εργασίας έχε ι  
καθορισθεί  ε ιδ ική χρησιμοποίηση του ηθοποιού β)  εάν η  εκτέλεση του 
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ρόλου ε ίναι  αποδεδειγμένα επικίνδυνη για  την υγε ία  ή  την 
σωματική ακεραιότητα του γ)  σε κάθε περίπτωση που ορίζε ι  ο  νόμος.  
 
4.  Ο θεατρικός επιχε ιρηματίας έχε ι  υποχρέωση να ασφαλίζε ι  σε  ιδ ιωτική 
επιχε ίρηση ασφαλίσεων από την αρχή της σύμβασης όλους τ ις ηθοποιούς 
γ ια την περίπτωση εργατ ικού ατυχήματος κατά την έννο ια του νόμου.  Το 
ελάχιστο όριο  αποζημίωσης δεν μπορεί  να ε ίνα ι  μ ικρότερο από τρεις  
χ ιλ ιάδες ευρώ (3.000 ευρώ)  γ ια  όλο το θίασο.  
 
5.  Σε  όλα τα θέατρα πρέπει  να υπάρχει  υποχρεωτικά φαρμακείο  με  τα 
απαραίτητα φάρμακα και  υλικά για  τ ις  πρώτες βοήθειες.   
 
6.  Η αγορά και  η συντήρη ση κοστουμιών εποχής ή σύγχρονων κάποιας 
ιδ ιαι τερότητας καθώς και  των ε ιδ ικών αξεσουάρ (περούκες,  μουστάκια,  
τσάντες,  καπέλα κ.α. ) ,  βαραίνουν εξ  ολοκλήρου τον εργοδότη.  
 
7.  Σε  περίπτωση εγγραφής της θεατρικής παραστάσεως σε υλικό φορέα 
ε ικόνας ή  ήχου κα ι  ε ικόνας σύμφωνα με  τ ις  δ ιατάξε ις  του Ν.  2121/93 ο 
ηθοποιός αμείβετα ι  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.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 7 -  Περιοδείες,  Ταξίδια.  Απασχόληση εκτός έδρας.  
 
1.  Οι  ημέρες ταξιδ ιού σε  απόσταση μεγαλύτερη από 50 χ ιλ .  από την έδρα 
της επιχε ίρησης, στο εσωτερικό ή  στο εξωτερικό,  γ ια  την εκτέλεση της 
σύμβασης,  θεωρούνται  ημέρες εκτός έδρας εργασίας.  Επίσης θεωρούνται  
ημέρες κανονικής εργασίας όσες ημέρες ο  περιοδεύων θ ίασος παραμένει  
πρόσκαιρα στην έδρα του έστω και  αν δεν πραγματοποιε ί  δοκιμές ή  
παραστάσεις ,  εκτός αν υπάρχει  ε ιδ ική συμφωνία στην ατομική του 
σύμβαση.  
 
2.  Η διάρκε ια του ταξιδ ιού δεν μπορεί  να ξεπερνά τ ις τρ ε ις (3) ώρες όταν 
ο  θίασος δίνε ι  δύο (2)  παραστάσεις και  τ ι ς  πέντε  (5)  ώρες όταν ο  θίασος 
δ ίνε ι  μ ία  (1)  παράσταση την ημέρα.  Η διάρκεια του ταξιδ ιού και  των 
παραστάσεων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί   να υπερβαίνε ι  τ ι ς  επτά (7) 
ώρες την ημέρα.  Μετά το τέλος  του ταξιδ ιού θα παρέχεται  υποχρεωτικά 
στον ηθοποιό ο  αναγκαίος χρόνος ανάπαυσης μέχρι  την έναρξη της 
παράστασης.  
 
3.  Στ ις  περιοδείες απαγορεύεται  ο ι  ηθοποιο ί  να ταξιδεύουν μετά την 
παράσταση εκτός εάν η  παράσταση δόθηκε σε  οικ ισμό που απέχει  μέχρι  
50 χλμ.  από την έδρα του θεάτρου κα ι  δεν υπάρχει  κατάλυμα στον τόπο 
που δόθηκε η  παράσταση.  Σ '  αυτήν την περίπτωση ο ηθοποιός δικαιούται  
αποζημίωση εκτός έδρας,  γ ια  το  ταξίδ ι  της επιστροφής στην έδρα του την 
επόμενη μέρα.  
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4.  Στ ις  περιοδείες απαγορεύεται  τα ταξίδ ια να αρχίζουν πριν από τ ις  
9 .00π.μ.  εκτός εάν αυτό επιβάλλεται  από τ ις ε ιδ ικές συνθήκες 
δρομολογίων των συγκοινωνιακών μέσων.  
 
5.  Τα ταξίδ ια  κατά τη διάρκε ια της νυχτερινής ώρας ή της καθορισμένης 
ημέρας ανάπαυσης επιτρέπονται  μόνο όταν αυτό επιβάλλεται  α πό τ ις 
ε ιδ ικές συνθήκες δρομολογίων των συγκοινωνιακών μέσων.  Στην 
περίπτωση αυτή εάν ο  ηθοποιός στερήθηκε τη νυχτερ ινή του ανάπαυση 
δ ικαιούται  ισόχρονη ανάπαυση άλλη μέρα της εβδομάδας,  που θα 
καθορίζε ι  ο εργοδότης και  θα ανακοινώνε ι  στην τριμελή επιτροπή  του 
θ ιάσου.  
 
6.  Όταν ο ηθοποιός γ ια  την εκτέλεση της σύμβασης,  πρέπει  να ταξιδέψει ,  
ο  θεατρικός επιχε ιρηματίας επιβαρύνετα ι  με  όλα τα έξοδα ταξιδ ιού 
(μετάβασης και  επιστροφής) και  αναλαμβάνε ι  με  δική του ευθύνη τη 
μεταφορά των αποσκευών του ηθοποιού από τ ο ένα θέατρο στο άλλο 
εκτός από τ ις  μ ικροαποσκευές που ο ηθοποιός μπορεί  να μεταφέρει  στο 
χέρ ι .  
 
7.  Στα έξοδα του ταξιδ ιού στο εξωτερικό περιλαμβάνονται  και  όλα τα 
έξοδα έκδοσης θεώρησης του διαβατηρίου και  η  φροντ ίδα για  την έκδοσή 
του,  ο  ηθοποιός όμως οφείλε ι  να παραδώσει  έγκαιρα στο θεατρικό 
επιχε ιρηματία όλα τα αναγκαία δικα ιολογητ ικά.  
 
8.  Απαγορεύεται  η  χρησιμοποίηση Γ΄  θέσης στα πλοία.  Στο σιδηρόδρομο 
επιτρέπεται  η  χρησιμοποίηση Β΄ θέσης μόνο εάν εξασφαλιστε ί  στους 
ηθοποιούς ιδ ιαίτερα αποκλειστ ικό δια μέρισμα.  
 
9.  Ο θεατρικός επιχε ιρηματίας οφείλε ι  εάν το  ζητήσει  ο  ηθοποιός να 
εξασφαλίσει  τα έξοδα επιστροφής του στον τόπο κατοικ ίας ή διαμονής του.  
 
10. Ο ηθοποιός για  κάθε ημέρα παραμονής του σε απόσταση μεγαλύτερη 
από 50χλμ.  από την έδρα του,  δ ικαιούται  εκτός από τον καταβαλλόμενο 
μ ισθό του,  αποζημίωση εκτός έδρας 140 ευρώ (εκατόν σαράντα ευρώ) από 
01/01/2011 έως 31/12/2012 .  Η εκτός έδρας αποζημίωση καταβάλλεται  
επίσης και  στην περίπτωση που ο ηθοποιός εργαστεί  σε  απόσταση 
μεγαλύτερη των 50χλμ.  από την έ δρα του και  επιστρέψει  σ '  αυτή την ίδ ια 
ημέρα.  
 
11.  Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται  και  όταν ο  ηθοποιός 
προσλαμβάνεται  ε ιδ ικά για  την εκτέλεση περιοδείας.  
 
12. Απαγορεύεται  κάθε συμφωνία περί  πολλαπλής έδρας.  
 
13.  Η ημέρα ταξιδ ιού για  την επιστροφή το υ ηθοποιού στην έδρα του 
θεωρείται  ημέρα εκτός έδρας εργασίας.  Θεωρεί ται  επίσης ημέρα εκτός 
έδρας εργασίας η  ημέρα επιστροφής του ηθοποιού στην έδρα του και  όταν 
η  σύμβαση έχε ι  λήξε ι .  
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14. Ο ηθοποιός για  κάθε ημέρα παραμονής του στο εξωτερικό,  
δ ικαιούται  εκτός από τον καταβαλλόμενο μισθό του,  αποζημίωση εκτός 
έδρας ίση με  το  300% του 1/25 του νόμιμου μισθού.  Ο εργοδότης οφείλε ι  
επιπλέον να  παρέχει  στον ηθοποιό διαμονή σε ξενοδοχείο  κατηγορίας 
αντ ίστοιχης με  την Β΄  κατηγορία των ελληνικών ξενοδοχείων με  πρω ινό 
CONTINENTAL.  Τα έξοδα μετακίνησης του ηθοποιού από το ξενοδοχείο 
στον τόπο εργασίας και  αντ ίστροφα βαρύνουν εξ  ολοκλήρου τον 
επιχε ιρηματία.  
Προκε ιμένου για  θ ιάσους που μεταβαίνουν ή μετακαλούνται  στο εξωτερικό 
στα πλαίσια των μορφωτικών ανταλλαγών ή σε   αναγνωρισμένα 
καλλι τεχνικά 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 ισοτ ιμ ία του τοπικού 
νομίσματος με το  Ευρώ. Η τελευταί α αυτή διάταξη αφορά θιάσους που δεν 
χρηματοδοτούνται  από το κράτος με  οποιαδήποτε  μορφή.  Γ ια  θ ιάσους που 
επιχορηγούνται  από το κράτος ισχύει  η  προσαύξηση 300% του 1/25 του 
νόμιμου μισθού για  κάθε μέρα παραμονής του ηθοποιού στο εξωτερικό.  
Και  στ ις  δύο άνω  περιπτώσεις  παρέχεται  στον ηθοποιό διαμονή σε 
ξενοδοχείο  αντ ίστο ιχο της Β κατηγορίας των ελληνικών ξενοδοχείων με 
πρωινό κ .λ.π.  
 
ΑΡΘΡΟ 8 -  Ενοχικοί  όροι .  
 
1.Ο Θεατρικός επιχε ιρηματίας υποχρεούται  να παρακρατά την 
συνδικαλιστ ική ε ισφορά των ηθοποιών μελών του Σ.Ε.Η. ,  το  ύψος της 
οποίας ορίζεται  από το Δ.Σ.  του Σ.Ε.Η.  και  να τ ις αποδίδε ι  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 σ ε άλλη μέρα της 
εβδομάδας.  ΜΟΝΟ εάν συμπίπτε ι  με  μία  από τ ις  παρακάτω γιορτές:  α)  
Πρωτοχρονιά β)  Θεοφάνια γ)  25η Μαρτίου δ)  Κυριακή του Πάσχα ε) 
Δευτέρα του Πάσχα στ)  15η Αυγούστου ζ)  28η Οκτωβρίου η)  Πρώτη μέρα 
Χριστουγέννων θ)  Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων.  

3.  Οι  δ ιο ικήσεις 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  
δ ιο ικήσε ις  των συμβαλλομένων οργανώσεων επιβάλλουν στους παραβάτες 
τ ις  νόμιμες πειθαρχικές ή άλλες ποινές που προβλέπονται  από το Νόμο 
και  τα καταστατ ικά λε ιτουργίας τους.  

4.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παράγραφος 1,  ο ι  παραστάσεις  που 
πραγματοποιούνται  στην επαρ χία  (  περιοδείες κ.λ .π.)  ε ίναι  δυνατόν,  με 
σύμφωνη γνώμη του Σ.Ε.Η.  να ε ίνα ι  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.  
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ΑΡΘΡΟ 9 -  Τελικοί  όροι .  

1.  Όροι  των ατομικών συμβάσεων ευνοϊκότεροι  γ ια  τους μισθωτούς δεν 
θ ίγονται  από την παρούσα και  ιδ ίως δεν μπορούν να με ιωθούν τυχόν 
καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές.  

2.  Η παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας ισχύει  γ ια τ ις  συμβάσεις  που 
εκτελούνται  στην Αθήνα,  στο εσωτερικό της χώρας κα ι  στο εξωτερικό 
(περιοδείες) .  

3.  Το δικαίωμα άδειας και  επιδόματος αδείας των ηθοποιών ρυθμίζεται  
σύμφωνα με  τους αντ ίστοιχους νόμους κα ι  την ισχύουσα Εθνική Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας  ή  αντ ίστοιχη Διαι τητ ική απόφαση εάν δε ν ισχύουν 
ευνοϊκότερες διατάξε ις  γ ια  τον ηθοποιό.  

4.  Από την ημέρα που ισχύε ι  η παρούσα καταργείτα ι  κάθε παλαιότερη 
ρύθμιση εφόσον αντ ίκε ιται  στους έγκυρους και  ισχυρούς όρους της.  

 Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ισχύει  από 1 -01-2011 έως 
31-12-2012.  

 

Για την ΠΕΕΘ         Για το ΣΕΗ  
 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

 

 

Βασίλης  Τσιβιλ ίκας                                                        Λεωνίδας  Βαρδαρός   

 

 

Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

 

 

 

 

Βασίλης  Πλατάκης                                                          Νικόλαος Μόσχοβος  

 

 

 

 

 


