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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

49533/2366 

Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των Μουσικών που 

απασχολούνται στις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, 

∆ηµοτικούς Οργανισµούς κλ,π. µε µορφή Ν.Π.Ι.∆  

ΦΕΚ Β Άριθµ. 1414/17.7.2008 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για τη Κυβέρνηση 

και τα Κυβερνητικά Όργανα». 

2.  Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Εργασίας (163/Α'), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα 

3.  Τις διατάξεις του α.ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124/Α74.6.1968). 

4.  Την από 24.2008 Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ετών 2008 και 

2009 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

13/18.4.2008). 

5.  Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελµατική οργάνωση των εργοδοτών 

µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας 

για την εν λόγω κατηγορία µισθωτών. 

6.  Τα υπ΄ αριθµ. 450/8.12008 και 22/2952008 αιτήµατα της Πανελλήνιας Ένωσης 

Μουσικών Ο.Τ.Α. και Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιευθυντών Αρχιµουσικών 

Υπαρχιµουσικών Φιλαρµονικών Ορχηστρών - Ο.ΤΑ, αντίστοιχα. 

7.  Τη σχετική γνωµοδότηση του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας κατά τη 

συνεδρίαση του στις 262008. 

8.  Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α721.32002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής 

Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών». 

9.  Την υπ΄ αριθµ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων 

Υπουργείων και καθορισµό της σει ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 

513/Β'/10.32004). 

10.  Την υπ΄ αριθµ. 80072/31.122007 (ΦΕΚ 1/Β71212008) κοινή απόφαση του 
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Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας», αποφασίζουµε: 

Άρθρο 1 

Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγεται το καλλιτεχνικό προσωπικό (µουσικοί) 

που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου των 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, 

Πολιτιστικοί Οργανισµοί, Πνευµατικά Κέντρα κλ.π.). 

α)  ως εκπαιδευτικό προσωπικό των ενταγµένων στα Ιδρύµατα αυτά ωδείων - 

µουσικών σχολών και 

β)  ως µέλη µουσικών συνόλων (∆ιευθυντές, Αρχιµουσικοί, Κορυφαίοι µουσικοί, 

µουσικοί) µε σύµβαση εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου. 

Άρθρο 2 

Στο προσωπικό του άρθρου 1 εντάσσονται: α) οι πτυχιούχοι σχολών: 

αα) σύµφωνα µε το β.δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α'/1966) «περί ιδρύσεως ιδιωτικών 

µουσικών ιδρυµάτων», 

αβ) Σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ. 1 και 2 του ν. 1597/86 (ΦΕΚ 68/Α71986) και 

β)  οι δάσκαλοι και οι µουσικοί χωρίς πτυχίο. 

Άρθρο 3 

Η κατάταξη και διαβάθµιση αυτών ανάλογα µε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, 

καθώς και τα καθήκοντα και τη θέση που κατέχουν, περιγράφονται στα: β.δ. 

16/1966, π.δ. 476/1981, π.δ. 253/1983, π.δ. 22/1990, π.δ. 562/1993 και το άρθρο 

48 του ν. 1597/1986 και έχει ως εξής: 

Α' Κατηγορία: Εκπαιδευτικό προσωπικό Ωδείων κλ.π. 

α)  ∆ιευθυντής 

β)  Καθηγητής 

γ)  ∆άσκαλος 

δ)  Επιµελητής και 

ε)  ∆άσκαλος χωρίς πτυχίο 

Β' Κατηγορία: Προσωπικό Μουσικών Συνόλων 

α)  ∆ιευθυντής 
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β)  Αρχιµουσικός 

γ)  ∆ιευθυντής Χορωδίας 

δ)  Κορυφαίος 

ε)  Μουσικός και 

στ)  Μουσικός χωρίς πτυχίο. 

Ειδικότερα τα προσόντα για κάθε αντίστοιχη θέση και τίτλο ορίζονται για µεν την 

Α' κατηγορία από τα άρθρα 15 και 16 του β.δ. 16/1966, για δε τη Β' κατηγορία 

από το π.δ. 476/1981. 

Άρθρο 4 

α)  Σε όλο το προσωπικό των ανωτέρω κατηγοριών χορηγείται για κάθε ώρα 

απασχόλησης αµοιβή ίση µε το ποσό των 6,88 ευρώ από 1.12008, 7,09 ευρώ από 

1-9.2008 και 7,48 ευρώ από 1.52009, πλην των δασκάλων και των µουσικών 

χωρίς πτυχίο που η αµοιβή για κάθε ώρα απασχόλησης είναι 6,37 ευρώ από 

1.12008, 6,56 ευρώ από 1.92008 και 6,92 ευρώ από 1.5.2009. 

β)  Επιδόµατα: Το ωροµίσθιο αυτό προσαυξάνεται µε τα κάτωθι επιδόµατα: 

βα) Επίδοµα έντεκα (11) τριετιών: εκ ποσοστού 10% η χορήγηση της 

πρώτης τριετίας και εκ ποσοστού 5% κάθε µιας των υπολοίπων δέκα (10) 

τριετιών. 

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται: 

α)  για το εκπαιδευτικό προσωπικό των ωδείων - µουσικών σχολών από βεβαίωση 

του προηγούµενου ή των προηγούµενων εργοδοτών, ιδιοκτητών ωδείων - 

µουσικών σχολών, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθµός της απόφασης διορισµού 

του Υπουργού Πολιτισµού, 

β)  για το προσωπικό των µουσικών συνόλων από βεβαίωση του προηγούµενου ή 

των προηγούµενων εργοδοτών, στην οποία αναφέρονται η ειδικότητα και ο 

βαθµός ή από την προσκόµιση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου, εάν από αυτό 

αποδεικνύονται τα ίδια, δηλαδή η ειδικότητα και ο βαθµός. 

ββ) Επίδοµα ατοµικής µελέτης σε ποσοστό 35%. 

βγ) Ειδικό επίδοµα συνθηκών: Για το προσωπικό µουσικών πνευστών 

οργάνων συνόλων σε ποσοστό 15% και των λοιπών οργάνων σε ποσοστό 

10%. 

βδ) Επίδοµα γάµου 10%: Το επίδοµα αυτό χορηγείται και στους άγαµους 

γονείς καθώς και στους ευρισκόµένους σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως 
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(άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 1849/1989). 

βε)  Επίδοµα θέσης: 25% για τους ∆ιευθυντές Ωδείων και Μουσικών Συνόλων 

και 20% για τους Αρχιµουσικούς. 

Άρθρο 5 

Επιδόµατα Χριστουγέννων - Πάσχα - Θερινής αδείας: Στους εργαζόµενους της 

κατηγορίας αυτής, ανεξαρτήτως εάν συνδέονται µε εργασιακή σχέση αορίστου ή 

ορισµένου χρόνου, καταβάλλονται επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ΄ αριθµ. 19040/1981 κοινής υπουργικής απόφασης 

(ΦΕΚ 742/Β71981) και αδείας και επιδόµατος αδείας σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία. 

Άρθρο 6 

Σε περίπτωση απασχόλησης του προσωπικού αυτής της απόφασης κατά τις Κυριακές 

και τις αργίες, οι αντίστοιχες αποδοχές καταβάλλονται προσαυξηµένες κατά 75%. 

Άρθρο 7 

α)  Μεταξύ δύο διδακτικών ωρών διενεργείται διάλειµµα 10 λεπτών. 

β)  Η διάρκεια της Υπηρεσίας (πρόβα ή εµφάνιση) στα µουσικά σύνολα ορίζεται σε 3 

ώρες. Μεταξύ 3 ωρών πρόβας διενεργείται εικοσάλεπτο διάλειµµα, που µπορεί να 

διαιρείται σε δύο δεκάλεπτα. Σε περίπτωση που τα µουσικά σύνολα 

πραγµατοποιούν την ίδια ηµέρα 2 υπηρεσίες, αφήνεται περιθώριο τουλάχιστον 

µιας (1) ώρας για ανάπαυση των µουσικών. 

γ)  Όλες οι θεσµικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων 

Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρµόζονται και στους υπαγόµενους στην παρούσα, 

εργαζόµενους. 

Άρθρο 8 

Αποδοχές ανώτερες απ" αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα και ευνοϊκότεροι 

όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, 

Σ.Σ.Ε. ή ∆ιαιτητικές Αποφάσεις, Κανονισµούς εργασίας, έθιµα κ.λ.π, δεν θίγονται και 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

Κάθε προηγούµενη απόφαση από την ισχύ της παρούσας καταργείται. 

Άρθρο 9 

Η παρούσα ισχύει από 1.12008. 
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Άρθρο 10 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισµού. 

 

Άρθρο 11 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2008 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ 

 


