
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ 

ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:17/23.3.2011) 

Σήµερα την 17η Μαρτίου 2011 στα γραφεία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου 

Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.), οι  εκπρόσωποι του Ν.Π.Ι.∆. Κ.Θ.Β.Ε., που εδρεύει στην 

Θεσσαλονίκη Εθνικής Αµύνης 2 

1. Θωµάς Τρικούκης, Πρόεδρος του ∆.Σ. του Κ.Θ.Β.Ε. 

2. Σωτήρης Χατζάκης, Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής του Κ.Θ.Β.Ε. 

και οι εκπρόσωποι του εργασιακού σωµατείου µε την επωνυµία «Σωµατείο 

Ελλήνων Ηθοποιών» (Σ.Ε.Ή.) που εδρεύει στην Αθήνα (Κάνιγγος 33) 

1. 1.Λεωνίδας Βαρδαρός, Πρόεδρος του ∆.Σ. 

2. Νίκος Μόσχοβος, Γεν. Γραµµατέας του ∆.Σ. 

ειδικά και νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, συµφώνησαν, µετά από συναντήσεις που 

έγιναν στα ακόλουθα σχετικά µε τους όρους εργασίας των ηθοποιών που 

εργάζονται στο Κ.Θ.Β.Ε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Εννοιολογικοί προσδιορισµοί 

1. Ηθοποιός είναι ο καλλιτέχνης που συµµετέχει στην παράσταση και 

ερµηνεύει ρόλο, έστω και βουβό. Κοµπάρσος είναι το πρόσωπο που δεν 

εκφράζεται µε λόγο και ενώ δεν προβλέπεται ρητά από το κείµενο του 

έργου µετέχει στην παράσταση. 

2. Η παρούσα Σ.Σ.Ε. καλύπτει όλους τους ηθοποιούς που εργάζονται στο 

 Κ.Θ.Β.Ε.  καθώς  και τα  µέλη του Σ.Ε.Η.  που εργάζονται έχοντας µαζί µε 

την ειδικότητα του ηθοποιού και άλλη ειδικότητα. 

3. Θεατρική παράσταση είναι η δηµόσια παρουσίαση έργου (ή αποσπάσµατος 

έργου)  οποιασδήποτε µορφής (πρόζας, µελοδραµάτων, επιθεωρήσεων, σκετς, 

µουσικών  µελοδραµάτων, µουσικών  χορευτικών  έργων,  έργων  παντοµίµας 

κλπ.),µονόπρακτου ή πολύπρακτου ανεξάρτητα από το χώρο της 

παράστασης και από το σκοπό της. 

4.  Εκτός έδρας θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε απόσταση µεγαλύτερη 

των 50 χλµ. από την έδρα που ορίζεται στη σύµβαση εργασίας των ηθοποιών. 

∆εν επιτρέπεται να ορίζεται πολλαπλή έδρα του ηθοποιού. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ - Θεσµικές ρυθµίσεις 

1. Η ατοµική σύµβαση πρέπει να αναφέρει: 

α) την έναρξη και τη λήξη της  

β) το µισθό του ηθοποιού  

γ) την έδρα του Κ.Θ.Β.Ε. 

2. Η σύµβαση θεατρικής εργασίας  συντάσσεται  µε  ευθύνη  του  

Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας (Κ.Θ.Β.Ε.) στο οποίο θα εργασθεί ο 

ηθοποιός, σε δύο πρωτότυπα και ένα αντίγραφο. Από τα δύο πρωτότυπα το 

ένα παίρνει, ο ηθοποιός αµέσως µετά την υπογραφή και το άλλο το Κ.Θ.Β.Ε.. 

Το αντίγραφο, διαβιβάζεται από το Κ.Θ.Β.Ε. στο Σωµατείο Ελλήνων Ηθοποιών, 

το πολύ εντός µηνός.  

3. Το Σ.Ε.Η. αποδέχεται κατά τη διάρκεια που ισχύει η παρούσα Σ.Σ.Ε., 

την υπογραφή τουλάχιστον 100 συµβάσεων 8µήνης διάρκειας (Σεπτέµβριος - 

Απρίλιος). 

Για κάθε επιπλέον των ανωτέρω 100 8µηνων συµβάσεων, που επιβάλλονται από τις 

ανάγκες του Θεάτρου, το θέµα της διάρκειας τους µπορεί να καθοριστεί µε 

ελεύθερη  διαπραγµάτευση των µερών και πάντως δεν µπορεί να είναι 

µικρότερη των 5 µηνών. Το ΣΕΗ  αποδέχεται κατά τη διάρκεια που ισχύει η 

παρούσα Σ.Σ.Ε., την υπογραφή τουλάχιστον 100 συµβάσεων 5µηνης διαρκείας 

για την θερινή περίοδο (Μάιος — Σεπτέµβριος), αντί των 100 τουλάχιστον 

ετησίων συµβάσεων που παραµένει αµετακίνητη θέση του ΣΕΗ. 

4. Η ανανέωση της σύµβασης εργασίας είναι υποχρεωτική όταν την 

ηµεροµηνία λήξης της ισχύουσας ατοµικής σύµβασης, γυναίκα ηθοποιός 

βρίσκεται σε κατάσταση εγκυµοσύνης  ιατρικά  βεβαιωµένης,  ή έχει παιδί µέχρι 

ενός  έτους.  Είναι επίσης υποχρεωτική η ανανέωση της σύµβασης εργασίας 

των ηθοποιών αποκλειστικά ήδη εργαζοµένων στο Κ.Θ.Β.Ε. που 

συµπληρώνουν σε δύο χρόνια τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τους. 

5. Το Θέατρο έχει υποχρέωση δύο (2) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

λήξεως της ατοµικής σύµβασης, για τους ηθοποιούς που έχουν ετήσια 

σύµβαση και ένα (1) µήνα πριν την ηµεροµηνία λήξης της ατοµικής 

σύµβασης, για τους ηθοποιούς που έχουν 8µηνη ή 5µηνη σύµβαση, να 

γνωστοποιεί µε έγγραφο στους ενδιαφερόµενους ηθοποιούς εάν προτίθεται να 

την ανανεώσει ή όχι καθώς και τους όρους ανανέωσης της σύµβασης. 

Αν  το  Θέατρο  παραλείψει  τις  παραπάνω  γνωστοποιήσεις  η  σύµβαση 

ανανεώνεται αυτοδικαίως για ίσο χρόνο και µε τους ίδιους όρους µε τη επιφύλαξη 

των επόµενων όρων.  Ο ηθοποιός δικαιούται να αποκρούσει έγγραφα τους 

όρους της ανανέωσης µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη 

γνωστοποίηση τους ή από τη τελευταία ηµέρα της προθεσµίας µέσα στην 

οποία θα έπρεπε να γίνει η γνωστοποίηση. Αν ο ηθοποιός δεν αποκρούσει τους 



όρους της ανανέωσης, σύµφωνα µε τα παραπάνω, θεωρείται ότι τους έχει 

αποδεχθεί και οφείλει να υπογράψει τη νέα σύµβαση. Ο ηθοποιός αν, από 

υπαιτιότητα του, δεν υπογράψει το κείµενο της νέας σύµβασης ένα µήνα πριν τη 

λήξη της σύµβασης θεωρείται ότι δεν ανήκει πλέον στη δύναµη του Θεάτρου. 

Η ατοµική σύµβαση του ηθοποιού µε το Κ.Θ.Β.Ε. είναι δυνατό να -παρατείνεται κατά 

ένα (1) µήνα, εφόσον συναινεί ο ηθοποιός και έχει ειδοποιηθεί για την παράταση 

αυτή ένα (1) µήνα πριν τη λήξη της. 

Σε περίπτωση διαφωνίας του ηθοποιού ως προς το χρόνο της παράτασης το 

Κ.Θ.Β.Ε. οφείλει να ενηµερώνει το Σ.Ε.Η. για τους τυπικούς και 

καλλιτεχνικούς λόγους που επιβάλλουν την παράταση. 

6. Κατά τη διάρκεια της σύµβασης ο ηθοποιός οφείλει να παρέχει τις 

υπηρεσίες του στο Θέατρο και εκείνο έχει υποχρέωση να δέχεται τις 

συµφωνηµένες υπηρεσίες του ηθοποιού. 

7. Η αδικαιολόγητη απουσία του ηθοποιού από µία παράσταση ή από τρεις 

(3) δοκιµές στο ίδιο έργο παρέχει το δικαίωµα στο Θέατρο να καταγγείλει τη 

σύµβαση. 

8. Ο ηθοποιός που παίρνει µέρος σε µία παράσταση ηµερησίως 

υποχρεούται την ίδια ηµέρα να απασχοληθεί και σε δοκιµή διάρκειας µέχρι το 

πολύ (5) πέντε ωρών, πάντα µέσα στο πλαίσιο του νόµιµου ωραρίου. Ο 

ηθοποιός που παίρνει µέρος σε δύο παραστάσεις ηµερησίως, υποχρεούται την 

ίδια ηµέρα να απασχοληθεί σε δοκιµές διάρκειας µέχρι το πολύ τριών (3) 

ωρών και πάντα µέσα στο πλαίσιο του νόµιµου ωραρίου (για τον ηθοποιό 

που έχει παράσταση οι δοκιµές είναι συνεχείας και όχι  διακεκοµµένες). Σε 

ειδικές περιπτώσεις θα γίνεται συνεννόηση  µε την αντιπροσωπευτική 

επιτροπή. 

9. Σε περ ίπτωση δ ιπλής δ ιανοµής και ο ι  δύο ηθοποιοί 

πραγµατοποιούν ίσες  δοκ ιµές ,  µ ία τουλάχ ιστον γεν ική δοκ ιµή,  η   

συµµετοχή τους  δε στ ις  παραστάσε ις  ορίζεται στο ένα δεύτερο για 

τον καθένα. 

10. Σε περίπτωση αντικατάστασης είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο 

πρόγραµµα ότι ο συγκεκριµένος ηθοποιός κάνει αντικατάσταση. 

11. Οι διπλές διανοµές γνωστοποιούνται στους ηθοποιούς πριν από   την 

έναρξη\των δοκιµών κάθε έργου. 

12. Οι παραστάσε ις  στο εσωτερικό ή το εξωτερικό δεν επ ιτρέπεται  να 

ε ίναι  περισσότερες από οκτώ (8) την εβδοµάδα και δύο την ηµέρα. 

Ειδικά οι παραστάσεις αρχαίου δράµατος δεν επιτρέπεται να είναι 

περισσότερες από έξι (6) την εβδοµάδα κατ. µία την ηµέρα, ανεξάρτητα αν 

δίδονται στην ηµεδαπή ή σε περιοδείες στο εξωτερικό. 

13. Κατά τις ηµέρες που πραγµατοποιούνται δύο παραστάσεις ο χρόνος της 



έναρξης και της λήξης τους θα ρυθµίζεται έτσι ώστε κάθε ηθοποιός να έχει 

ηµίωρη ανάπαυση µεταξύ των δύο παραστάσεων. Οι παραστάσεις πρέπει να 

έχουν λήξει το χειµώνα µέχρι την 0.15' και το καλοκαίρι µέχρι την  1.15'  

ώρα.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εφόσον το επιβάλλουν οι 

δραµατουργικές ανάγκες µίας παράστασης, είναι δυνατό να παραταθεί ο χρόνος 

διάρκειας της πέραν της 00.15. 

14. Γενική  δοκιµή  είναι  εκείνη  που  πραγµατοποιείται µε  κοστούµια  και 

µακιγιάζ. Για την παρουσίαση κάθε θεατρικού έργου επιτρέπονται τρεις (3) 

γενικές δοκιµές. Σε περίπτωση διπλής διανοµής στους κύριους ρόλους 

επιτρέπονται τέσσερις γενικές δοκιµές. Μπορούν, επίσης να γίνονται και δύο 

(2)  5ωρες προγενικές  δοκιµές µε κοστούµια και µακιγιάζ. 

15. Η διάρκεια της εργασίας στις δοκιµές δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις πέντε (5)  

ώρες εκτός από τα µέλη χορού αρχαίου δράµατος, η διάρκεια εργασίας των 

οποίων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις τέσσερις (4) ώρες. ∆οκιµή σε άλλο 

έργο προ της έναρξης της παράστασης δεν επιτρέπεται. Για τους ηθοποιούς 

που έχουν παράσταση την ίδια µέρα, η δοκιµή είναι συνεχής. Στη διάρκεια του 

5ώρου δεν περιλαµβάνονται οι δοκιµές των κοστουµιών και λοιπές συναφείς 

µε την εξάρτηση του ηθοποιού απασχολήσεις,  οι  οποίες πραγµατοποιούνται  

µέχρις  συµπλήρωσης του  ισχύοντος ωραρίου  και  εφόσον  ο  ηθοποιός  δεν  

έχει  παράσταση.  Υπέρβαση  του  5ώρου επιτρέπεται στις τρεις (3) γενικές 

δοκιµές και µέχρι συµπλήρωσης του ισχύοντος ωραρίου. Εάν οι γενικές 

δοκιµές γίνονται για την επανάληψη έργου στην ίδια θερινή ή χειµερινή περίοδο, 

και εφόσον έχουν πραγµατοποιηθεί οι τρεις γενικές δοκιµές, δεν  επιτρέπεται 

να διαρκούν περισσότερο από πέντε (5) ώρες, έστω και αν αλλάξει ο 

χώρος της παράστασης. Ο ηθοποιός δικαιούται διαλείµµατος δέκα λεπτών για 

κάθε ώρα εργασίας. Τα διαλείµµατα περιλαµβάνονται στο χρόνο εργασίας. 

Για τους ηθοποιούς του Κ.Θ.Β.Ε. οι δοκιµές είναι ενιαίες, πρωί ή απόγευµα. ∆εν 

επιτρέπεται η χρησιµοποίηση ηθοποιών σε δοκιµές πρωινές και απογευµατινές 

κατά την ίδια εργάσιµη ηµέρα. Κατ' εξαίρεση και όταν αυτό αιτιολογείται µε 

ειδικούς καλλιτεχνικούς λόγους (π.χ. µουσική - πρόζα), για τους οποίους 

ενηµερώνεται η Αντιπροσωπευτική Επιτροπή και χορηγείται άδεια από το Σ.Ε.Η., 

είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν ηθοποιοί σε δοκιµές πρωινές και 

απογευµατινές την ίδια εργάσιµη ηµέρα. 

16. ∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή του ηθοποιού σε δοκιµές περισσότερων 

από  ένα έργο την ίδια ηµέρα. 

17. Το Θέατρο είναι υποχρεωµένο να ανακοινώνει το αργότερο κάθε 

Σάββατο τον προγραµµατισµό (ηµέρα-ωράριο) για τις δοκιµές και τις 

παραστάσεις τής αµέσως  επόµενης εβδοµάδας. 

18. Ο  ελάχιστος αριθµός δοκιµών για  κάθε έργο πρέπει να είναι 45,  



µη συµπεριλαµβανοµένων σε αυτές των Γενικών ∆οκιµών. Σε περίπτωση 

διπλής διανοµής για τους κύριους ρόλους οι δόκιµες πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 60. 

19. Όταν οι ηθοποιοί έχουν πρεµιέρα δεν καλούνται σε πρόβα άλλου έργου. 

Οι δοκιµές όταν γίνονται τις πρωινές ο)ρές δεν µπορεί να αρχίζουν πριν από 

τις 10.00 π.µ. Οι βραδινές δοκιµές, εκτός από τις γενικές δοκιµές, δεν 

επιτρέπεται να  παραταθούν το καλοκαίρι µετά την 1.15' ώρα και το 

χειµώνα µετά την 0.15'ώρα. 

20. ∆οκιµές µετά τη βραδινή παράσταση, για τους ηθοποιούς που έλαβαν 

µέρος σ' αυτήν, επιτρέπονται µόνο σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις 

και ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Σωµατείου Ελλήνων Ηθοποιών. 

Πάντως, και σ' αυτή την περίπτωση, θα τηρούνται οι ώρες λήξης εργασίας 

που αναφέρονται πιο πάνω. 

∆εν επιτρέπεται καµία απασχόληση ή εργασία κατά τη διάρκεια της 

µεσηµβρινής ανάπαυσης 15.00-17.00. Εξαίρεση γίνεται µόνο για τη 

πραγµατοποίηση παραστάσεων παιδικού έργου. Με οµόφωνη, ωστόσο, 

απόφαση των µελών ενός θιάσου του Κ.Θ.Β.Ε και µε σύµφωνη γνώµη 

του Σ.Ε.Η. οι ώρες αυτές της µεσηµβρινής διακοπής είναι δυνατό να 

µετατεθούν. 

21. Τα θέατρα είναι υποχρεωµένα να έχουν έτοιµα τα σκηνικά µία. 

εβδοµάδα π ρ ι ν  την πρεµιέρα αλλά να υπάρχει η δυνατότητα µικρών 

βελτιώσεων ή αλλαγών (χρωµατισµοί, λεπτοµέρειες φροντιστηρίου). Τα 

κοστούµια και το φροντιστήριο των παραστάσεων να είναι έτοιµα 

τουλάχιστον στις προγενικές και στις γενικές δοκιµές. 

22 ∆εν πραγµατοποιούνται δοκιµές: την 28η Οκτωβρίου, την παραµονή των  

Χριστουγέννων, την µέρα των Χριστουγέννων, την παραµονή της 

Πρωτοχρονιάς, τα Θεοφάνια, την 25Π Μαρτίου, το Μ. Σάββατο, τη 

δεύτερη µέρα του Πάσχα, την 1ηΜαΐου, την 15η Αυγούστου. Εκτός εάν 

πρόκειται για γενικές δοκιµές ή τελικές δοκιµές επαναλήψεων ή περιοδείας. 

∆εν πραγµατοποιούνται παραστάσεις: την παραµονή των Χριστουγέννων, την 

παραµονή της Πρωτοχρονιάς, το Μ. Σάββατο. την 1η Μαΐου. 

23. Ο ηθοποιός δικαιούται µία ηµέρα την εβδοµάδα ανάπαυση. Η υποχρέωση  

της εβδοµαδιαίας ανάπαυσης ισχύει και για τις παραστάσεις στο εξωτερικό. 

24. Κατά  την ηµέρα της εβδοµαδιαίας ανάπαυσης δεν πραγµατοποιούνται 

παραστάσεις,  δοκιµές,  γενικές  δοκιµές,  ηχογραφήσεις,  ταξίδια  και  γενικά  

κάθε εργασία του ηθοποιού. 

25. Κατά τις ώρες της νυχτερινής ανάπαυσης απαγορεύεται κάθε εργασία 

του ηθοποιού. 

26. Η αργία της ∆ευτέρας µπορεί να µετατεθεί αν συµπέσει µε άλλη 



ηµέρα αργίας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ύστερα από σύµφωνη γνώµη του 

Σωµατείου Ελλήνων Ηθοποιών. 

27. Ο χρόνος της άδειας γνωστοποιείται στον ηθοποιό το λιγότερο δέκα 

(10) ηµέρες πριν από την έναρξη της και δεν µετατίθεται χωρίς γραπτή 

συναίνεση του ηθοποιού, ο οποίος έχει ενηµερωθεί γραπτώς για τους λόγους 

µετάθεσης του. Η άδεια  πρέπει να δίνεται στο χρονικό διάστηµα Απριλίου - 

Σεπτεµβρίου εφόσον υπάρχει η δυνατότητα και πάντα σύµφωνα µε την εργατική 

νοµοθεσία. 

28. Ο  ηθοποιός  δεν  έχει  δικαίωµα  να  προσφέρει  τις  καλλιτεχνικές  του 

υπηρεσίες σε άλλο θέατρο ή άλλο παρεµφερή τοµέα. Επιτρέπεται όµως στον 

ηθοποιό να προσφέρει τις υπηρεσίες του  σε  άλλους καλλιτεχνικούς  χώρους,  

ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηµατογράφο, σε ώρες που δεν δεσµεύεται από τις 

υποχρεώσεις του προς το Θέατρο στη δύναµη του οποίου ανήκει. 

Απαγορεύεται ο δανεισµός ή η παραχώρηση των ηθοποιών του Κ.Θ.Β.Ε. σε 

ιδιωτικά, επιχορηγούµενα ή ∆ηµοτικά  Θέατρα. 

Επιτρέπεται η συµµετοχή στις δοκιµές άλλου θιάσου µε τον οποίο ο ηθοποιός  

πρόκειται να συνεργαστεί µετά τη λήξη της σύµβασης του µε το Κ.Θ.Β.Ε. και 

οπωσδήποτε του παρέχεται κάθε ευχέρεια τον τελευταίο µήνα πριν από τη λήξη 

της  σύµβασης του. 

29. Ο ηθοποιός οφείλει να βρίσκεται στο θέατρο µισή (1/2) ώρα πριν από 

την παράσταση και 15 λεπτά πριν από τη δοκιµή και έχει υποχρέωση να 

ειδοποιεί έγκαιρα το Θέατρο σε κάθε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία 

κωλύεται να εργασθεί. Ο ηθοποιός έχει δικαίωµα να αρνηθεί το ρόλο που του 

αναθέτει το Θέατρο: α) αν µε τη σύµβαση του έχει καθορισθεί ειδική 

χρησιµοποίηση του, β) αν η εκτέλεση του ρόλου είναι επικίνδυνη για την υγεία 

ή τη σωµατική του ακεραιότητα, γ) αν ο ρόλος που του ανατίθεται δεν 

προβλέπεται ρητά από τον συγγραφέα στο κείµενο του έργου του και δ) σε κάθε 

άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόµος. 

30. Σ όλες τις Σκηνές πρέπει να υπάρχει φαρµακείο µε τα απαραίτητα 

φάρµακα και υλικά για τις πρώτες βοήθειες. Επίσης κατά τη διάρκεια των 

παραστάσεων πρέπει να παρίσταται γιατρός στην έδρα του Κ.Θ.Β.Ε. 

31. 0 χρόνος του ταξιδιού στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό για την 

εκτέλεση της σύµβασης είναι χρόνος κανονικής εργασίας και δεν µπορεί να 

υπερβαίνει το ισχύον ωράριο, εκτός εάν το ταξίδι πραγµατοποιείται 

αεροπορικώς, ακτοπλοϊκώς ή σιδηροδροµικώς. Στις περιπτώσεις αυτές ο 

ηθοποιός δικαιούται συµπληρωµατικής ανάπαυσης άλλη µέρα στον 

τρέχοντα µήνα, ισόχρονη µε το χρόνο υπέρβασης του ισχύοντος ωραρίου. 

32. Εάν η διάρκεια του ταξιδιού στο εσωτερικό ξεπερνά τις πέντε (5) ώρες, 

απαγορεύεται κάθε περαιτέρω απασχόληση του ηθοποιού την ίδια µέρα 



είτε σε δοκιµές είτε σε παραστάσεις. Εάν η διάρκεια του ταξιδιού στο 

εσωτερικό είναι µικρότερη από πέντε (5) ώρες, τότε επιτρέπεται η 

απασχόληση του ηθοποιού σε δοκιµές ή παραστάσεις, την ίδια. µέρα µέχρι 

συµπλήρωσης του ισχύοντος ωραρίου. 

33. Στις περιοδείες  απαγορεύεται να ταξιδεύουν οι  ηθοποιοί  

µετά  την παράσταση εκτός εάν η παράσταση έχει δοθεί σε οικισµό που δεν 

διαθέτει κατάλληλο κατάλυµα και επίσης δεν απέχει περισσότερο από 50 

χλµ. από την πλησιέστερη πόλη της περιοδείας. 

34. Κατά τη διάρκεια των περιοδειών τα ταξίδια δεν επιτρέπεται να αρχίζουν 

πριν από τις 9.00 π.µ. εκτός αν αυτό επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες 

των δροµολογίων των συγκοινωνιακών µέσων. Τα ταξίδια κατά τη διάρκεια της 

νυχτερινής ή εβδοµαδιαίας ανάπαυσης επιτρέπονται µόνο όταν αυτό 

επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες των δροµολογίων των συγκοινωνιακών 

µέσων. Στην περίπτωση αυτή, αν ο ηθοποιός στερήθηκε τη νυχτερινή ή 

εβδοµαδιαία ανάπαυση του, δικαιούται ισόχρονης ανάπαυσης άλλη µέρα της 

εβδοµάδας που θα καθορίζεται σε συµφωνία του Θεάτρου και του Σ.Ε.Η., 

χωρίς να παρεµποδίζεται το πρόγραµµα των παραστάσεων. 

35, Τα έξοδα του ταξιδιού µετάβασης και επιστροφής βαρύνουν το Θέατρο, 

το οποίο έχει και την ευθύνη µεταφοράς των ηθοποιών και των 

αποσκευών τους. Στα έξοδα αυτά περιλαµβάνονται και οι δαπάνες έκδοσης 

ή θεώρησης διαβατηρίου, Είναι υποχρεωτική ή χρήση (Α) πρώτης θέσης στα 

πλοία και στα τραίνα εκτός αν, για αντικειµενικούς λόγους και πάντως όχι 

υπαιτιότητα του Θεάτρου, δεν καθίσταται αυτό εφικτό; Σε καµία περίπτωση 

όµως δεν επιτρέπεται η χρήση (Γ) τρίτης θέσης στα πλοία και στα τραίνα. 

Εάν η µετάβαση γίνεται µε µεταφορικό µέσο του Θεάτρου, τούτο είναι 

υποχρεωµένο να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ταξιδιού (θέρµανση-

κλιµατισµός-καθαριότητα-µηχανική ασφάλεια). 

36. Ο ηθοποιός οφείλει να συµµορφώνεται προς τους νόµους και τους 

κανονισµούς της χώρας στην οποία περιοδεύει έστω και αν έρχονται σε 

αντίθεση µε τα κρατούντα στη χώρα του.  

37. Σε περίπτωση που οι ηθοποιοί µετακινούνται µε δικό τους µεταφορικό µέσο εάν 

το Θέατρο δεν διαθέτει δικό του µεταφορικό µέσο δίνεται το αντίτιµο του 

εισιτηρίου του µέσου µε το οποίο γίνεται η µεταφορά των υπόλοιπων 

ηθοποιών, Η χρησιµοποίηση ιδίου µεταφορικού µέσου επιτρέπεται µόνο 

κατόπιν ενηµέρωσης τουΘεάτρου. Ο ηθοποιός δεσµεύεται µε προσωπική του 

ευθύνη να βρίσκεται έγκαιρα στο χώρο της δοκιµής ή της παράστασης. 

38.Το Θέατρο οφείλει στις περιοδείες του εξωτερικού να παρέχει στον ηθοποιό 

στέγη σε ξενοδοχείο κατηγορίας αντίστοιχης µε την Α' κατηγορία των 

ελληνικών ξενοδοχείων µαζί µε πρωινό continental  και µεταφορικό µέσο για την 



µετακίνηση των ηθοποιών από το ξενοδοχείο στον τόπο εργασίας και 

αντίστροφα. 

39  Θέατρο  είναι υποχρεωµένο  να γνωστοποιεί  στους  ηθοποιούς τον 

προγραµµατισµό των περιοδειών - ταξιδιών: 

α) για περιοδεία εξωτερικού ένα µήνα ενωρίτερα της ηµέρας αναχώρησης 

 β)  για  περιοδείες  στην  Ελλάδα  15  ηµέρες  ενωρίτερα  της  ηµέρας αναχώρησης   

40. Στην περιοδεία του εξωτερικού να γίνεται τουλάχιστον µία (1) πρόβα σε 

κάθε νέο χώρο. 

41. Σε εφαρµογή του Ν. 1264/82 άρθρο 6 παρ. 2 συµφωνείται το Κ.Θ.Β.Ε. 

να παρακρατά τη συνδικαλιστική εισφορά των ηθοποιών-µελών του Σ.Ε.Η., το 

ύψος της οποίας ορίζεται από το ∆.Σ. του Σ.Ε.Η., και να την αποδίδει στο Σ.Ε.Η. 

στο τέλος κάθε µήνα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - Οικονοµικές ρυθµίσεις 

1. Οι µηνιαίοι µισθοί ορίζονται ως εξής:  

α) Ορίζεται βασικός µηνιαίος µισθός: 

• Για τη χρονική περίοδο 1/10/2010 - 30/9/2012, 1.262,36 ευρώ. 

β) Ο µισθός των ηθοποιών που έχουν εξαετή προϋπηρεσία στο Ελληνικό Θέατρο δεν 

µπορεί να είναι µικρότερος από το βασικό µισθό συν επτά τοις εκατό (7%) επί του 

βασικού µισθού, ήτοι: 

• Για τη χρονική περίοδο 1/10/2010 - 30/9/2012, στα  1.350:73 ευρώ. 

γ)  Ο µισθός των ηθοποιών που έχουν δεκαπενταετή προϋπηρεσία στο 

Ελληνικό Θέατρο δεν µπορεί να είναι µικρότερος από το µισθό εκείνων µε εξαετή 

προϋπηρεσία συν έξι τοις εκατό (6%) επί του µισθού των ηθοποιών µε εξαετή 

προϋπηρεσία, ήτοι: 

�  Για τη χρονική περίοδο 1/10/2010—30/9/2012, στα 1.431,77 ευρώ. 

δ) Ο µισθός των ηθοποιών που έχουν εικοσαετή προϋπηρεσία στο Ελληνικό 

Θέατρο δεν µπορεί να είναι µικρότερος από το µισθό εκείνων µε 

δεκαπενταετή προϋπηρεσία συν εφτά τοις εκατό (7%) επί του µισθού 

των ηθοποιών µε δεκαπενταετή προϋπηρεσία, ήτοι: 

� Για τη χρονική περίοδο 1/10/2010--30/9/2012, στα  1.531,99 ευρώ. 

 ε) Η προϋπηρεσία υπολογίζεται µε 200 ένσηµα ανά έτος. 

2. Καταβάλλεται οικογενειακό επίδοµα για τη χρονική περίοδο 

1/10/2010 - 30/9/2012, 110 ευρώ. 

Ρητά συµφωνείται ότι στις νέες ατοµικές συµβάσεις των ηθοποιών, το 

οικογενειακό επίδοµα θα αναγράφεται χωριστά από το µισθό. 

3. Οι ηθοποιοί που απασχολούνται τη ∆ευτέρα (περίπτωση Κεφ. ∆εύτερο, 

παρ.  26) και τις εξαιρέσιµες, όπως αυτές ορίζονται από το νόµο, 

δικαιούνται προσαύξηση  εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του 



βασικού µισθού. Επίσης, καταβάλεται 75% Κυριακάτικης  αποζηµίωσης επί 

του  βασικού  ηµεροµισθίου  και  25%  Νυχτερινής απασχόλησης 

σύµφωνα µε την απόφαση του ∆.Ι. του Κ.Θ.Β.Ε. 

4.Για κάθε διανυκτέρευση εκτός έδρας εργασίας εσωτερικού του 

ηθοποιού, που  πραγµατοποιείται  κατόπιν  εντολής  του  Θεάτρου,  

καταβάλλεται  ηµερήσια αποζηµίωση την περίοδο: 1/10/2010 – 30/9/2012 

στα 110 ευρώ. 

Η αποζηµίωση για την εκτός έδρας παραµονή καταβάλλεται όταν η εργασία 

παρέχεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 50 χλµ. Από την έδρα του 

ηθοποιού. Για την ηµέρα του ταξιδιού επιστροφής του ηθοποιού στην έδρα 

καταβάλλεται το µισό (1/2) της δικαιούµενης εκτός έδρας αποζηµίωσης.  —  

Σε καµία περίπτωση (παροχή γευµάτων ή άλλων επιπρόσθετων παροχών) 

η  εκτός έδρας αποζηµίωση δεν µπορεί να υπολείπεται του ανωτέρω ποσού. 

5. Όταν  η  εργασία  του  ηθοποιού  παρέχεται  στο  εξωτερικό,  το  Θέατρο 

καταβάλλει αποζηµίωση εκτός έδρας το ποσό των 120 ευρώ, για τη 

χρονική περίοδο 1/10/2010-30/9/2012. 

6. Σε περίπτωση εγγραφής της θεατρικής παράστασης σε υλικό φορέα 

εικόνας ή ήχου και εικόνας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

2121/93, ο ηθοποιός αµείβεται τουλάχιστον µε 440 ευρώ. 

7. Όροι  των  ατοµικών  συµβάσεων  ευνοϊκότεροι  για  τους  µισθωτούς  

δεν θίγονται από την παρούσα και ιδίως δεν µπορούν να µειωθούν 

τυχόν καταβαλλόµενες ανώτερες αποδοχές. 

Η παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ισχύει από 1/10/2010 έως 

30/9/2012, και καταργεί κάθε προηγούµενη όµοια µεταξύ των αυτών 

συµβαλλοµένων. 
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