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Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 

Αρ. Πρωτ.: 1412 

 

Προς: 

1. Μουσικό Σύλλογο Φιλαρµονικής ∆ήµου Ηρακλείου, Πλατεία 

∆ασκαλογιάννη, ∆ηµοτικό Μέγαρο, Ηράκλειο Κρήτης 

2. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους), Πανεπιστηµίου 37, 101 82 Αθήνα, (Υπόψη κας Φραδέλου) 

3. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης (∆/νση οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ), Σταδίου 27, 

105 59 Αθήνα  

4. ∆ήµο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

32/2010 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των µουσικών της Φιλαρµονικής του 

∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης που απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου» 

(Πράξη Κατάθεσης Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου: 3/19-7-2010) 

Στην Αθήνα σήµερα την 9 Ιουλίου 2010 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής–

∆ιαιτητής του ΟΜΕ∆,  

- που ορίσθηκα ∆ιαιτητής του Ν. 1876/90 κατόπιν κληρώσεως την 22 Ιουνίου 2010 

για την υπόθεση συλλογικής διαπραγµάτευσης της συλλογικής σύµβασης εργασίας 

σχετικά µε τους όρους αµοιβής και εργασίας των µουσικών της Φιλαρµονικής του 

∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης που απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου,  

- συλλογικής διαπραγµάτευσης και συλλογικής σύµβασης εργασίας η οποία εισήχθη 

στον ΟΜΕ∆ µε την από 20 Απριλίου 2010 και αριθµ. πρωτ. 63 αίτηση Μεσολάβησης 

της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Μουσικός Σύλλογος Φιλαρµονικής ∆ήµου 

Ηρακλείου»,  

- αφού ανέλαβα την υπόθεση ∆ιαιτησίας την 24 Ιουνίου 2010, σε συνέχεια της από 

14 Ιουνίου 2010 και αριθµ. πρωτ. 032 αίτησης ∆ιαιτησίας της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης «Μουσικός Σύλλογος Φιλαρµονικής ∆ήµου Ηρακλείου»,  
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κατέληξα σύµφωνα µε τα όσα ο Ν. 1876/90 ορίζει, βάσει της αιτιολογίας που την 

ακολουθεί, στην ∆ιαιτητική Απόφαση 32/2010 µε τις εξής ρυθµίσεις: 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι µουσικοί της Φιλαρµονικής του ∆ήµου 

Ηρακλείου Κρήτης, που απασχολούνται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου ή αορίστου χρόνου και είναι µέλη του Μουσικού Συλλόγου Φιλαρµονικής 

∆ήµου Ηρακλείου. 

Άρθρο 2 

Μισθολογικά Θέµατα  

Οι αµοιβές των µισθωτών που υπάγονται στην παρούσα απόφαση για κάθε τρίωρη 

ηµερήσια απασχόληση (υπηρεσία) ισχύουν όπως έχουν διαµορφωθεί βάσει του 

άρθρου 2 της ∆.Α. 41/2009 και όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του 

ν.3833/2010, µε το άρθρο 90 του ν.3842/2010 και συµπληρώθηκε µε το άρθρο τρίτο 

του ν.3845/2010.  

Άρθρο 3 

Τρόπος χορήγησης των κατ’ αποκοπήν εξόδων κίνησης. 

Στους υπαγόµενους στην παρούσα µουσικούς τα καταβαλλόµενα, σύµφωνα µε το 

άρθρο 3 εδαφ. δ της ∆.Α. 41/2009, κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης που  καθορίζονται 

σύµφωνα µε τις υπ’ αριθ. 2/50025/0022/2006 και /95080/0022/29.12.2008 ΚΥΑ, 

όπως τροποποιούµενες µε τις διατάξεις του ν.3833/2010 και του ν.3845/2010 (άρθρο 

τρίτο) ισχύουν, χορηγούνται κατ’ αναλογία µε τις ηµέρες και τις ώρες που εργάζονται 

κατά µήνα.    

Άρθρο 4 

∆ιατήρηση διατάξεων – Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης 

4.1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.3833/2010, όπως αυτός  

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 90 του ν.3842/2010 και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 

τρίτο του ν.3845/2010, ευνοϊκότεροι όροι αµοιβής και εργασίας, που ορίζονται µε 

ατοµική σύµβαση εργασίας και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται 

από την ισχύουσα νοµοθεσία (νόµους, προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές 

αποφάσεις) προγενέστερες συλλογικές ρυθµίσεις (ΣΣΕ ή ∆Α) που δεν καταργούνται ή 

δεν τροποποιούνται ρητώς µε τους όρους της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν. 

4.2. Κατά τα λοιπά, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.3833/2010, όπως 

αυτός τροποποιήθηκε µε το άρθρο 90 του ν.3842/2010 και συµπληρώθηκε µε το 
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άρθρο τρίτο του ν.3845/2010, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της ∆.Α 41/2009, 

καθώς και όλων των προηγούµενων οµοίων συλλογικών ρυθµίσεων, εφόσον δεν 

καταργούνται ή τροποποιούνται µε την παρούσα.  

Άρθρο 5 

Έναρξη ισχύος 

Έναρξη ισχύος της παρούσας ∆ιαιτητικής Απόφασης ορίζεται η 1.1.2010.  

Αιτιολογία 

Στην Αθήνα σήµερα την 9 Ιουλίου 2010 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής–

∆ιαιτητής του ΟΜΕ∆,  

- που ορίσθηκα ∆ιαιτητής του Ν. 1876/90 κατόπιν κληρώσεως την 22 Ιουνίου 2010 

για την υπόθεση συλλογικής διαπραγµάτευσης της συλλογικής σύµβασης εργασίας 

σχετικά µε τους όρους αµοιβής και εργασίας των µουσικών της Φιλαρµονικής του 

∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης που απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου,  

- συλλογικής διαπραγµάτευσης και συλλογικής σύµβασης εργασίας η οποία εισήχθη 

στον ΟΜΕ∆ µε την από 20 Απριλίου 2010 και αριθµ. πρωτ. 63 αίτηση Μεσολάβησης 

της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Μουσικός Σύλλογος Φιλαρµονικής ∆ήµου 

Ηρακλείου»,  

- αφού ανέλαβα την υπόθεση ∆ιαιτησίας την 24 Ιουνίου 2010, σε συνέχεια της από 

14 Ιουνίου 2010 και αριθµ. πρωτ. 032 αίτησης ∆ιαιτησίας της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης «Μουσικός Σύλλογος Φιλαρµονικής ∆ήµου Ηρακλείου»,  

προσεκάλεσα τα µέρη της συλλογικής διαπραγµάτευσης, εγκαίρως και εγγράφως, σε  

κατ’ ιδίαν συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν την 25 Ιουνίου 2010 µε τους 

εκπροσώπους της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Μουσικός Σύλλογος Φιλαρµονικής 

∆ήµου Ηρακλείου» στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης, την 28 Ιουνίου 2010 µε 

τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών -Γενικού Λογιστηρίου 

του Κράτους στα γραφεία του ΟΜΕ∆ στην Αθήνα, την 1 Ιουλίου 2010 µε την 

εκπρόσωπο του Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης (∆/νση οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ) στα γραφεία του ΟΜΕ∆ 

στην Αθήνα, την 5 Ιουλίου 2010 µε τον εκπρόσωπο του ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης 

στην έδρα του ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης. 

Στις  συναντήσεις οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς  υποστήριξαν ότι τα 

προβλεπόµενα από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 2/50025/0022/3.10.2006 ΚΥΑ  κατ’ 

αποκοπή έξοδα κίνησης που χορηγήθηκαν µε την υπ’ αριθ. 41/2009 ∆Α, πρέπει να 
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καταβάλλονται σε όλους τους υπαγόµενους στην παρούσα ρύθµιση κατ΄ αναλογία 

των ηµεροµισθίων που πραγµατοποιούν ανά µήνα εργασίας, χωρίς να 

συνυπολογίζεται  η αναλογία του χρόνου εργασίας καθόσον, όπως ισχυρίζονται το 

νόµιµο ωράριό τους είναι  τρεις ώρες την ηµέρα και δεν είναι ωροµίσθιοι. Κατάθεσαν  

για την υποστήριξη των ισχυρισµών τους σχετικά έγγραφα. 

Στις διαδοχικές συναντήσεις οι εκπρόσωποι του ∆ηµοσίου και του ∆ήµου Ηρακλείου 

υποστήριξαν ότι, επειδή οι µουσικοί του ∆ήµου Ηρακλείου δεν είναι πλήρους 

απασχόλησης, αλλά όπως αναφέρεται και στους Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του ∆ήµου Ηρακλείου του 2004 και του 2009 κατέχουν θέσεις (για την περίπτωση 

των έξι θέσεων Κορυφαίων και των εξήντα πέντε θέσεων Μουσικών) µερικής 

απασχόλησης, ο υπολογισµός των εξόδων κίνησης γίνεται ανάλογα µε τις ώρες  

απασχόλησης κάθε µουσικού το µήνα, ήτοι το συνολικό ποσό, όπως καθορίζεται µε 

την ΚΥΑ διαιρείται δια 22 ηµερών και το πηλίκο που προκύπτει διαιρείται περαιτέρω 

δια 7,5 ωρών  και αυτό το πηλίκο πολλαπλασιάζεται επί των πραγµατοποιουµένων 

παρουσιών κάθε µουσικού το µήνα. Επίσης υποστήριξαν ότι σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του ν.3833/2010 απαγορεύεται η συνοµολόγηση αυξήσεων µε 

οποιονδήποτε τρόπο ή µορφή  από την ισχύ του νόµου µέχρι 31.12.2010. Συνεπώς 

θεωρούν ότι το αίτηµα της εργατικής πλευράς δεν µπορεί να ικανοποιηθεί και για τον 

λόγο αυτό. 

Κατόπιν των ανωτέρω κατέληξα στη ∆ιαιτητική Απόφαση 32/2010 για την ρύθµιση 

των όρων αµοιβής και εργασίας τους όρους αµοιβής και εργασίας των µουσικών της 

Φιλαρµονικής του ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης που απασχολούνται µε σύµβαση 

εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αφού έλαβα υπόψη µου και τα εξής: 

1. Την από 14 Ιουνίου 2010 και αριθµ. πρωτ. 032 αίτηση ∆ιαιτησίας της 

συνδικαλιστικής οργάνωσης «Μουσικός Σύλλογος Φιλαρµονικής ∆ήµου 

Ηρακλείου»,  την από 20 Απριλίου 2010 Αίτηση Μεσολάβησης, τα στοιχεία  του 

φακέλου στο στάδιο της Μεσολάβησης και στο στάδιο της ∆ιαιτησίας  καθώς 

και την από 24.3.2010 πρόσκληση της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Μουσικός 

Σύλλογος Φιλαρµονικής ∆ήµου Ηρακλείου».  

2. Την από 01.06.2010 Πρόταση του Μεσολαβητού κ. ∆ηµήτρη Τσακίρη η οποία 

έγινε αποδεκτή από την εργατική πλευρά της  συλλογικής διαπραγµάτευσης.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3  του ν. 3833/2010 όπως συµπληρώθηκε µε την 

παρ.5 άρθρου 90 του ν.3842/2010, για την εισοδηµατική πολιτική έτους 2010  

σύµφωνα µε το οποίο : 

 «1. Από την Έναρξη ισχύος του παρόντος και µέχρι 31.12.2010 

απαγορεύεται η συνοµολόγηση, καθώς και η χορήγηση ή η καταβολή, µε 
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οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, αυξήσεων στις κάθε είδους, 

φύσεως και ονοµασίας αποδοχές των λειτουργών, υπαλλήλων και 

εργαζοµένων κατά την ίδια χρονική περίοδο και µε οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας στο ∆ηµόσιο εν γένει, τα Ν.Π.∆.∆., τους Ο.Τ.Α., καθώς και τα 

Ν.Π.Ι.∆. που ανήκουν στο κράτος σε Ν.Π.∆.∆. ή σε Ο.Τ.Α.  ή 

επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό  Προϋπολογισµό σε ποσοστό 

τουλάχιστον 50% του προϋπολογισµού τους  και στις δηµόσιες επιχειρήσεις 

που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων 1 παρ. 5 και 2 παρ. 2, 

πέραν των συνολικών αποδοχών που καταβάλλονται κατά τη δηµοσίευση 

του παρόντος, όπως  οι αποδοχές αυτές αναπροσαρµόζονται µε την 

εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2. 

   2. Η απαγόρευση αυτή: (α) καλύπτει κάθε συνοµολόγηση αυξήσεων που 

γίνεται µε γενική ή ειδική διάταξη νόµου ή ρήτρα ή όρο συλλογικής 

σύµβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, υπουργικής απόφασης ή 

οποιουδήποτε είδους διοικητικής πράξης κανονιστικού χαρακτήρα ή µε 

ατοµική σύµβαση εργασίας ή συµφωνία, (β) ισχύει για όλους τους 

εργαζοµένους χωρίς εξαίρεση, στους φορείς της προηγούµενης 

παραγράφου, που συνδέονται είτε µε σχέση δηµοσίου δικαίου είτε µε 

σύµβαση ή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, (γ) καλύπτει κάθε είδους 

αύξηση στις αποδοχές των εργαζοµένων, δηλαδή τους µισθούς, τα 

ηµεροµίσθια, τα ωροµίσθια, τα επιδόµατα, τα βοηθήµατα ή τις 

οποιεσδήποτε άλλες παροχές προς αυτούς (µπόνους κ.λπ.), κατά 

οποιονδήποτε τρόπο και µε οποιαδήποτε  µορφή ή ονοµασία 

επιχειρείται, είτε µε αύξηση υφιστάµενων είτε µε θέσπιση ή συνοµολόγηση 

νέων τέτοιων αποδοχών ή παροχών. 

   3. Από τις ρυθµίσεις των προηγούµενων παραγράφων εξαιρούνται µόνο οι 

ήδη προβλεπόµενες από νόµο, κανονιστική πράξη, συλλογική σύµβαση 

εργασίας, διαιτητική απόφαση, καταστατικό ή κανονισµό εργασίας, αυξήσεις 

αποδοχών που  

 συνδέονται µε την οικογενειακή κατάσταση ή τη µισθολογική ή υπηρεσιακή 

εξέλιξη των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

    5. Κάθε διάταξη νόµου και κάθε διάταξη, όρος ή ρήτρα συλλογικής 

σύµβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, υπουργικής απόφασης ή 

οποιουδήποτε είδους διοικητικής πράξης κανονιστικού χαρακτήρα, καθώς 

και κάθε όρος ατοµικής σύµβασης εργασίας ή συµφωνία που αντίκεινται στις 

διατάξεις του παρόντος και των προηγούµενων άρθρων καταργούνται». 

4. Το άρθρο τρίτο του ν.3845/2010  σύµφωνα µε το οποίο:  
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 «1. Τα πάσης φύσεως επιδόµατα, αποζηµιώσεις και αµοιβές γενικά, καθώς 

και τα µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία οριζόµενα και από οποιαδήποτε γενική 

ή ειδική διάταξη προβλεπόµενα των λειτουργών και υπαλλήλων των φορέων 

της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α), καθώς και τα 

έξοδα παράστασης των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της 

παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου και νόµου, µειώνονται κατά ποσοστό οκτώ 

τοις εκατό (8%). 

 2. Από τη µείωση της προηγούµενης παραγράφου εξαιρούνται τα 

επιδόµατα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 

3833/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 3. … 

 4. Οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόµατα, αποζηµιώσεις και 

αµοιβές γενικά, καθώς και τα µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία οριζόµενα και 

από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής 

σύµβασης εργασίας, ή διαιτητική απόφαση, ή µε ατοµική σύµβαση εργασίας ή 

συµφωνία προβλεπόµενα, των εργαζοµένων χωρίς εξαίρεση στους φορείς του 

πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, µειώνονται κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%). 

Από τη µείωση του προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται τα επιδόµατα που 

συνδέονται µε την οικογενειακή κατάσταση ή την υπηρεσιακή εξέλιξη, καθώς 

και τα συνδεόµενα µε το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας τους και το 

µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους. 

 5. …  

 6. … 

 7.  …   

 8. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων κατισχύουν κάθε γενικής ή  

ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής σύµβασης εργασίας, 

διαιτητικής απόφασης ή ατοµικής σύµβασης εργασίας ή συµφωνίας». 

5. Το ότι βάσει των ανωτέρω σηµείων 3 και 4, που έγιναν και είναι αποδεκτά  

και από τα δύο µέρη της συλλογικής διαπραγµάτευσης, το αντικείµενο της 

συλλογικής διαπραγµάτευσης και της παρούσας ρύθµισης περιορίζεται στην 

ερµηνεία του τρόπου χορήγησης των κατ’ αποκοπήν εξόδων κίνησης που 

έχουν προβλεφθεί  µε το άρθρο 3 εδαφ. δ της ∆.Α. 41/2009, ώστε τα κατ’ 

αποκοπή έξοδα κίνησης που καθορίζονται σύµφωνα µε τις υπ’ αριθ. 

2/50025/0022/2006 και /95080/0022/29.12.2008 ΚΥΑ, όπως 
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τροποποιούµενες µε τις διατάξεις του ν.3833/2010 και του ν.3845/2010 

(άρθρο τρίτο) ισχύουν,  να χορηγούνται µε σαφείς όρους. 

6. Το ότι µε το άρθρο 3 εδαφ. δ της ∆.Α. 41/2009 ορίζεται ότι «Τα κατ’ 

αποκοπήν έξοδα κίνησης, που προβλέπονται και για τους λοιπούς 

υπαλλήλους των ΟΤΑ, σύµφωνα µε την αριθ.2/50025/0022/3-10-2006 κοινή 

υπουργική απόφαση, όπως αυτή ισχύει σήµερα». 

7. Το ότι στην αιτιολογία για το άρθρο 3 εδαφ. δ της ∆.Α. 41/2009  αναφέρεται 

ότι  αυτή έλαβε υπόψη:  

«Την από 12.12.2008 «σσε έτους 2008 της ΠΟΕ-ΟΤΑ» για τους όρους 

αµοιβής και εργασίας του µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

προσωπικού των Οργανισµών Τοπικής αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε την 

οποία στο προσωπικό που υπάγεται σε αυτή χορηγούνται «τα κατ’ 

αποκοπή έξοδα κίνησης που προβλέπονται και για τους λοιπούς 

υπαλλήλους των ΟΤΑ, σύµφωνα µε την αριθ.2/50025/0022/3-10-2006 

κοινή υπουργική απόφαση»,  

Την από 12.12.2008 «σσε έτους 2008 της ΠΟΠ-ΟΤΑ» για τους  όρους 

αµοιβής και εργασίας του µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

προσωπικού των ΟΤΑ, σύµφωνα µε την οποία στο προσωπικό αυτό 

χορηγείται «τα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης που προβλέπονται και για 

τους λοιπούς υπαλλήλους των ΟΤΑ, σύµφωνα µε την 

αριθ.2/50025/0022/3-10-2006 κοινή υπουργική απόφαση» 

Την ΚΥΑ 2/95080/0022 των υφυπουργών εσωτερικών-οικονοµίας και 

οικονοµικών «κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης υπαλλήλων ΟΤΑ», µε την 

οποία ορίζεται , µεταξύ άλλων, ότι «καθορίζουµε τα µηνιαία κατ’ 

αποκοπή έξοδα κίνησης του προσωπικού των ΟΤΑ α’ βαθµού από 

1.1.2008 σε τριακόσια εξήντα πέντε (365) ευρώ µηνιαίως.2. Τα έξοδα 

κίνησης δεν καταβάλλονται για όσο διάστηµα οι υπάλληλοι απουσιάζουν 

από την υπηρεσία στους….»» 

8. Το ότι µετά την έκδοση της ∆Α 41/2009  και ειδικότερα όσον αφορά  τον 

τρόπο χορήγησης  των κατ’ αποκοπήν εξόδων κίνησης που έχουν 

προβλεφθεί  µε το άρθρο 3 εδαφ. δ της ∆.Α. 41/2009, µε αλληλογραφία 

µεταξύ του ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης, µε την Περιφέρεια Κρήτης, και τα 

Υπουργεία Οικονοµικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  και Εσωτερικών - 

∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α.  η θέση των συναρµοδίων 

Υπουργείων  για τον τρόπο χορήγησης των κατ’ αποκοπήν εξόδων κίνησης 

συνοψίσθηκε στο ότι «οι εργαζόµενοι του Μουσικού Συλλόγου Φιλαρµονικής 
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∆ήµου Ηρακλείου δικαιούνται  αναλογία των εξόδων κίνησης σύµφωνα µε τις 

ηµέρες και ώρες που εργάζονται κατά µήνα» (βλ. έγγραφο Υπουργείου 

Εσωτερικών - ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α.  προς Υπουργείο 

Οικονοµικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ΑΠ 68993  της 28/12/2009).  

9. Το ότι ο τρόπος χορήγησης των κατ’ αποκοπήν εξόδων κίνησης στους 

εργαζόµενους του Μουσικού Συλλόγου Φιλαρµονικής ∆ήµου Ηρακλείου σε 

αναλογία «µε τις ηµέρες και ώρες που εργάζονται κατά µήνα» δύναται να 

αποτελέσει αντικείµενο διαφορετικών ερµηνειών λόγω των ειδικών όρων 

εργασίας  των εν λόγω εργαζοµένων.  

10. Το ότι τα αναφερόµενα στο σηµείο 7 της παρούσας αιτιολογίας   

παραπέµπουν µεν στην υιοθέτηση της επέκτασης εφαρµογής της κοινής 

υπουργικής απόφασης αριθ.2/50025/0022/3-10-2006, υιοθέτηση από τις ΣΣΕ 

που συνήψαν τα Υπουργεία Οικονοµικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  

και το Υπουργείο Εσωτερικών - ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας 

Ο.Τ.Α. µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΟΕ-ΟΤΑ και ΠΟΠ-ΟΤΑ, χωρίς δε 

να αναφέρονται και να αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις εφαρµογής του 

στους υπαγόµενους στις ΣΣΕ των ΠΟΕ-ΟΤΑ και ΠΟΠ-ΟΤΑ και περαιτέρω  για 

τον τρόπο που εντάσσονται αυτές οι προϋποθέσεις  τους όρους αµοιβής και 

εργασίας των µουσικών της Φιλαρµονικής του ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης που 

απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 

Ωστόσο η  απουσία αποσαφήνισης είναι «παράγωγος», προερχόµενη αφενός 

µεν από την  στοιχειώδη αναφορά και παραποµπή στην ΚΥΑ που γίνεται στις 

ΣΣΕ των ΠΟΕ-ΟΤΑ και ΠΟΠ-ΟΤΑ, αφετέρου δε από την επιδοµατική πολιτική 

του δηµόσιου τοµέα η οποία στις υπ’ αριθ. 2/50025/0022/2006 και 

/95080/0022/29.12.2008 ΚΥΑ,  δεν διευκρινίζει την ουσία και τον σκοπό των 

χορηγουµένων κατ’ αποκοπήν εξόδων κινήσεως υπαλλήλων ΟΤΑ, αρκούµενη 

στην επαναλαµβανόµενη σε αυτές αιτιολογία (σηµείο 10 της ΚΥΑ, ότι οι 

αρµόδιοι υφυπουργοί έλαβαν υπόψη) «το γεγονός ότι η φύση της εργασίας 

του προσωπικού των ΟΤΑ επιβάλλει συνεχείς µετακινήσεις εντός των ορίων 

του κάθε ΟΤΑ».  Εξ αυτών ενώ  µεν φαίνεται ότι τα έξοδα κίνησης αφορούν 

«συνεχείς µετακινήσεις» που συνδέονται µε την «φύση της εργασίας του 

προσωπικού των ΟΤΑ», εν συνεχεία δε αυτό δεν είναι τόσο σαφές, εάν 

δηλαδή τα έξοδα κίνησης των υπαλλήλων ΟΤΑ αφορούν, εντέλει, 

µετακινήσεις κατά την εργασία, µετακινήσεις από και προς την εργασία ή και 

τα δύο. 

11. Το ότι  αφενός της υπ’ αριθ. 2/50025/0022/2006 έχουν προηγηθεί οι  υπ' 

αριθµ. 2040222/4110/0022/19.6.1998, 2/54621/ 0022/22.7.1999, 
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2/648/0022/30.10.1999, 2/1983422/0022/5 .12.2000, 

2/71516/0022/12.12.2001, 2/31607/0022/17.6.2002, 2/6771/0022/5.2.2004, 

2/35576/0022/13.7.2005 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµικών  που αφορούν το 

ίδιο θέµα, αφετέρου στην υπ’ αριθ. 2/50025/0022/2006 γίνεται και 

παραποµπή και στην  ΥΑ 2/1//2003 (ΥΑ 2/12542/0022 ΦΕΚ Β 441 2003)  η 

οποία  ωστόσο αναφέρεται στην  «Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε 

υπαλλήλους ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής», ήτοι  η αύξηση των κατ' 

αποκοπή εξόδων κίνησης µε την υπ’ αριθ. 2/50025/0022/2006 ΚΥΑ  γίνεται 

µε αντίστοιχη κατάργηση των παροχών σε είδος που προβλέπεται από την 

αριθ. 2/12542/0022/20.3.2003 (ΦΕΚ 441/ Β/14.4.2003), οι οποίες ωστόσο 

αφορούν υποσύνολο, αν όχι περιορισµένη κατηγορία, εργαζοµένων στους 

ΟΤΑ. 

12. Το ότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ν. 2685/1999 που αφορά την 

«Κάλυψη δαπανών µετακινουµ. Υπαλλήλων, κλπ) και ειδικότερα στο Άρθρο 5 

αυτού, όπου προβλέπεται (παρ. 3) ότι  

«3. Ειδικές διατάξεις, µε τις οποίες προβλέπεται η χορήγηση κατ` 

αποκοπή εξόδων µετακίνησης, σε υπαλλήλους για τις µετακινήσεις του 

εντός έδρας, διατηρούνται σε ισχύ και δεν υπόκεινται κρατήσεις υπέρ 

τρίτων. 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση 

αρµόδιου Υπουργού, τα κατ` αποκοπή έξοδα µετακίνησης δύνανται να  

αναπροσαρµόζονται και να επεκτείνονται από 1ης Ιανουαρίου 1998, σε 

υπαλλήλους του ίδιου Υπουργείου, που η φύση της εργασίας τους 

επιβάλλει συνεχείς µετακινήσεις εντός έδρας» 

και εν συνεχεία κυρώνεται (παρ. 3) το περιεχόµενο της υπ. αριθµ.         

2040222/4110/0022/19.6.1998 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµικών, εν συνεχεία ορίζεται 

ότι (παρ. 4):  

«4. Για τη µετάβαση του υπαλλήλου από την κατοικία του στην 

υπηρεσία του και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζονται έξοδα µετακίνησης, 

ανεξάρτητα αν η κατοικία του υπαλλήλου είναι εκτός ή εντός της έδρας 

της υπηρεσίας του». 

13. Το ότι στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης 

(ΦΕΚ, Τεύχος ∆εύτερο, Αρ. Φύλλου 1195, 18 Ιουνίου 2009), ΜΕΡΟΣ 

∆ΕΥΤΕΡΟ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, Κεφ. Β, Άρθρο 17, VΙΙ. Προσωπικό µε Σύµβαση 
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Ιδιωτικού ∆ικαίου που ∆ιέπεται από τις ∆ιατάξεις του Ν. 3584/2007, 

περιλαµβάνεται Καλλιτεχνικό Προσωπικό και ειδικότερα έξι (6) θέσεις 

Κορυφαίων µε µερική απασχόληση και εξήντα πέντε (65) θέσεις Μουσικών 

µε µερική απασχόληση (σελ.15045). Όµοιες  είναι οι ρυθµίσεις και στον 

Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης του 2004 

(ΦΕΚ, Τεύχος ∆εύτερο, Αρ. Φύλλου 1427, 17 Σεπτεµβρίου 2004, σελ. 

18349).  

14. Το ότι  ταυτόχρονα η ΚΥΑ αριθ. 11602/2001 για τον καθορισµό των όρων 

αµοιβής και εργασίας των Μουσικών που απασχολούνται σε ∆ηµοτικές 

Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, ∆ηµοτικούς Οργανισµούς κ.λ.π µε 

µορφή Ν.Π.Ι.∆. στο άρθρο 7 εδαφ. 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 καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απασχόληση του 

προσωπικού που υπάγεται  στην απόφαση πέρα των 6 ωρών ηµερησίως και 

των 30 εβδοµαδιαίως (άρθρο 14 παρ. 2 Β.∆. 16/66). 

15. Το ότι ανάλογες ρυθµίσεις µε τις αναφερόµενες στο σηµείο 10 της παρούσας 

αιτιολογίας περιλαµβάνονται στην ήδη ισχύουσα ∆Α  η οποία στο άρθρο 5 

αυτής ρυθµίζει τον χρόνο εργασίας των υπαγοµένων στην παρούσα ως 

ακολούθως:  

Άρθρο 5 

Χρόνος εργασίας 

1. Ο χρόνος απασχολήσεως των µουσικών καθορίζεται κατ’ αναλογία προς 

τις ρυθµίσεις, που ισχύουν για τους µουσικούς σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης, ∆ηµοτικούς Οργανισµούς κ.λπ. µε µορφή ΝΠΙ∆ 

(Απ. Υπ. 11602/2001 ΦΕΚ 541/Β 11-5-2001).  

2. Ειδικότερα: Η απασχόληση των µουσικών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 

τις έξι (6) ώρες ηµερησίως και τις τριάντα (30) ώρες εβδοµαδιαίως. 

3. Απασχόληση πέρα των παραπάνω ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων ορίων 

αµείβεται προσθέτως σύµφωνα µε το νόµο. 

4. Σε περίπτωση δύο διαδοχικών «υπηρεσιών» την ίδια ηµέρα 

παρεµβάλλεται ελεύθερος χρόνος τουλάχιστον µίας ώρας. 

5. Σε περίπτωση διαρκείας µιας «υπηρεσίας» για χρόνο µικρότερο των τριών 

(3) ωρών, καταβάλλεται η πλήρης αµοιβή «υπηρεσίας». 
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6. Εάν πραγµατοποιηθούν δύο «υπηρεσίες» µέσα στην ίδια ηµέρα, 

καταβάλλονται οι πλήρεις αµοιβές για δύο «υπηρεσίες», έστω και αν οι 

µουσικοί απασχολήθηκαν κατά τις δύο «υπηρεσίες» συνολικά 

τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες.   

7. Η αµοιβή για απασχόληση κατά τις Κυριακές και αργίες, που ισχύουν για 

τους δηµοτικούς υπαλλήλους, προσαυξάνεται κατά 75%.  

8. Οι υπηρεσίες (εµφανίσεις και πρόβες)ι των µουσικών δεν µπορεί να είναι 

κατώτερες των δέκα εξ  (16) µηνιαίως κατά µέσον όρο σε τετράµηνη 

βάση (τρία τετράµηνα ανά ηµερολογιακό έτος). Για το σκοπό της 

εξαγωγής του µέσου όρου, µπορούν να συµψηφισθούν µέχρι δύο 

περισσότερες των δέκα εξ  (16)  υπηρεσίες ενός µηνός  µε τις µέχρι δύο 

λιγότερες ενός άλλου µηνός του 4µήνου αναφοράς και αντιστρόφως  

µέχρι δύο λιγότερες υπηρεσίες ενός µηνός µε τις, µέχρι δύο, 

περισσότερες ενός άλλου µηνός του 4µήνου αναφοράς. Οι υπέρτερες των 

δέκα εξ  µηνιαίως κατά µέσον όρο σε τετράµηνη βάση υπηρεσίες ή οι 

υπέρτερες των δέκα οκτώ µηνιαίως υπηρεσίες αµείβονται κανονικά 

σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας».  

16. Το ότι εάν ήθελε ισχύσει ότι η χορήγηση  των κατ’ αποκοπήν εξόδων 

κίνησης στους δικαιούχους του δηµοσίου, και εν συνεχεία  στους 

δικαιούχους των ΣΣΕ ΠΟΕ-ΟΤΑ και ΠΟΠ ΟΤΑ,  γίνεται ανεξαρτήτως του εάν 

αυτοί µετακινούνται  εντός έδρας, από την έδρα της εργασίας τους,  για τις 

ανάγκες της υπηρεσίας τους  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο  Άρθρο 5 παρ. 1 

του Ν. 2685/1999, σύµφωνα µε το οποίο:  

«Τα έξοδα µετακίνησης εντός έδρας αφορούν την κίνηση των υπαλλήλων 

για εκτέλεση υπηρεσίας µέσα στην πόλη. Ως πόλη θεωρείται ο ευρύτερος 

οικισµός που περιλαµβάνει την οµώνυµη πόλη και τους συνεχόµενους 

συνοικισµούς και προάστια, οι οποίοι, ανεξάρτητα αν είναι δήµοι ή 

κοινότητες, αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του ευρύτερου οικιστικού 

συγκροτήµατος και εξυπηρετούνται από αστικό συγκοινωνιακό δίκτυο». 

τότε, κατά την κρίση της ∆ιαιτησίας ο τρόπος χορήγησης των κατ’ αποκοπήν 

εξόδων κίνησης στους εργαζόµενους του Μουσικού Συλλόγου Φιλαρµονικής 

∆ήµου Ηρακλείου  πρέπει να περιλαµβάνει  αφενός αναλογία  ηµερών που 

εργάζονται κατά µήνα  για τις ηµέρες εργασίας που ήταν αναγκαία η 

µετακίνηση εντός έδρας  για τις ανάγκες της υπηρεσίας (εµφανίσεις), 

ανεξαρτήτως των ωρών που πραγµατοποιήθηκαν ανά ηµέρα και, αφετέρου, 

αναλογία ωρών για τις ηµέρες εργασίας που εργάζονται κατά µήνα 

(εµφανίσεις και πρόβες) χωρίς  την ανάγκη µετακινήσεων εντός έδρας. 
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17. Τον επικουρικό χαρακτήρα της ∆ιαιτησίας του άρθρου 16 του ν. 1876/1990 

για την ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των υπαγοµένων στην 

παρούσα και την συµβολή της ∆ιαιτησίας στην εύρυθµη λειτουργία των 

συλλογικών εργασιακών σχέσεων µεταξύ των µερών στους χώρους εργασίας 

των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Μουσικού 

Συλλόγου Φιλαρµονικής ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης. 

 

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 9 Ιουλίου 2010 

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ 


