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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μουσικών που απασχολούνται µε 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους Ο.Τ.Α. και τα ΝΠ∆∆ αυτών 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 131/23-11-2004) 

Στην Αθήνα σήµερα 19/11/2004 οι υπογεγραµµένοι: 

α)  Σωτήριος Βασιλάκος, υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, µε  

βαθµό ∆’ του κλάδου ΤΕ ∆ηµοσιονοµικών εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου δυνάµει 

της αριθ. 2/24403/0022/05-05-2004 απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµικών. 

β)  Αφροδίτη ∆ιαµαντοπούλου, Υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µε βαθµό Α’ (ΠΕ ∆ιοικητικού) εκπρόσωπος του 

∆ηµοσίου δυνάµει της αριθ. 17924/4.5.2004 απόφασης του Υπουργείου 

Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 

γ)  Παρασκευάς Κουκουλόπουλος, Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων  

και Κοινοτήτων Ελλάδας, νόµιµος εκπρόσωπος αυτής (άρθρο 34 Π∆ 48/1999) 

δ)  Χρήστος Σβεντζούρης, Πρόεδρος της «Πανελλήνιας Ένωσης Μουσικών 

Ο.Τ.Α.», νοµίµως εξουσιοδοτηµένος µε την αριθ. 255/2004 εξουσιοδότηση του 

∆Σ της ανωτέρω Ενώσεως, 

παρουσία του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.∆. Ιωάννη ∆. Ληξουριώτη, συνοµολογήσαµε και 

συναποφασίσαµε τη σύνταξη και υπογραφή της παρακάτω Συλλογικής Σύµβασης 

Εργασίας: 

Άρθρο 1  

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι µουσικοί όλων των κατηγοριών που είναι 

µέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Μουσικών Ο.Τ.Α. και έχουν σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου µε πλήρη ή µερική απασχόληση ορισµένου ή αορίστου χρόνου µε τους Ο.Τ.Α. 

όλης της χώρας ή µε τα Ν.Π.∆.∆. αυτών. 

Άρθρο 2  

Οι υπαγόµενοι στην παρούσα µισθοδοτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 

3 έως 12, 15 έως 18, 20, 23 έως 25 και 28 Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α’/23.12.2003), 

κατατασσόµενοι σε µισθολογικά κλιµάκια του Νόµου αυτού µε βάση τα τυπικά 

προσόντα τους. 
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Άρθρο 3 

Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδοµα αδείας, καθώς και η ωριαία 

αµοιβή για υπερωριακή εργασία, θα υπολογίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 16 

Ν.3205/2003 και την υπ’ αριθµ 2/72757/0022/31-12-2003 εγκύκλιο του γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους. 

Οι διατάξεις των κεφαλαίων ∆’, Ε’, ΣΤ’, Η’ και Θ’ του µέρους Γ’ του Ν. 2683/1999 

εφαρµόζονται και για το υπαγόµενο στην παρούσα προσωπικό. 

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 16 του Ν. 2527/1997 ισχύουν 

και για το υπαγόµενο στην παρούσα προσωπικό. 

Σε περίπτωση γέννησης τέκνου ο πατέρας δικαιούται µία (1) ηµέρα αδείας µε 

αποδοχές για κάθε τέκνο. 

Άρθρο 4 

Οι εργαζόµενοι που υπάγονται στην παρούσα συλλογική ρύθµιση τηρούν το εκάστοτε 

ισχύον για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. ωράριο εργασίας. 

Όσοι από τους υπαγοµένους στην παρούσα µουσικούς προσφέρουν εκπαιδευτική 

εργασία σε ωδεία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Β.∆.16/1996 (ΦΕΚ 7/Α/15-1-1966) 

οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους το ανώτατο όριο 30 ώρες  εβδοµαδιαίως σε 

αµιγώς εκπαιδευτική εργασία, οι δε υπολειπόµενες ώρες µέχρι τη συµπλήρωση του 

πλήρους ωραρίου προσφέρονται σε συναφείς προς το εκπαιδευτικό έργο υπηρεσίες. 

Το ωράριο όσων συµµετέχουν σε µουσικά σύνολα, κατά την κρίση της υπηρεσίας και 

ανάλογα µε τις ανάγκες της καλλιτεχνικής δραστηριότητας κάθε µουσικού συνόλου, 

µπορεί να κατανέµεται και σε 3ωρες υπηρεσίες (πρόβες, εµφανίσεις). Εφόσον 

πρόκειται για εµφανίσεις (π.χ. συναυλίες, παραστάσεις, τελετές), ο χρόνος της 

υπηρεσίας µπορεί να αυξοµειώνεται ανάλογα µε τη διάρκεια της συγκεκριµένης 

εµφάνισης.  

Άρθρο 5 

Η αριθµ. 2/6771/0022/5-2-2004 (ΦΕΚ τεύχος Β – Αρ. Φύλλου 225/6-2-2004) Κοινή 

Υπουργική Απόφαση έχει εφαρµογή από την ηµεροµηνία ισχύος της για τους 

υπαγόµενους στο άρθρο 1 της παρούσας. 

Άρθρο 6 

Εκτός των µισθολογικών, κατά τα λοιπά, συνεχίζουν να εφαρµόζονται αναλόγως οι 

διατάξεις νόµων, διαταγµάτων κ.λπ. κανονιστικών ρυθµίσεων που αφορούν το 

προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Ο.Τ.Α., όπως εφαρµόζονταν 
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µέχρι σήµερα.  

Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την 

παρούσα και ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι για τους µισθωτούς εξακολουθούν 

να ισχύουν. 

Άρθρο 7 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2004. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ  Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
 

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

 


