
 
 

 

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Για τον κ. Υπουργό Εσωτερικών 

 

Θέμα: «Παραγραφή καταλογισμών σε μουσικούς του ΠΟΔΑ/νυν ΟΠΑΝΔΑ» 

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΜέΡΑ25 καταθέτει ως αναφορά την επιστολή του 

Συλλόγου Μουσικών Φιλαρμονικής ΟΠΑΝΔΑ με την οποία καταγγέλλουν ότι η  

δημοτική αρχή της Αθήνας, ζητά από 15 συναδέλφους να επιστρέψουν χρήματα τα 

οποία αποτελούν, αποδεδειγμένα, δεδουλευμένες αποδοχές. Οι αμοιβές αυτές, 

καταβάλλονταν την περίοδο 2009-2010 με τη διαδικασία του «εντέλλεσθε» καθώς με 

ευθύνη της διοίκησης δεν είχαν ανανεωθεί οι συμβάσεις και η επίτροπος δεν 

ενέκρινε τις μισθοδοσίες. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία νομοθετική ρύθμιση για 

τους εργαζόμενους, ενώ ήδη από τον Οκτώβριο του 2020 παραγράφηκε κάθε 

ποινική, πειθαρχική και οικονομική ευθύνη των αιρετών που έκαναν χρήση αυτών 

των ενταλμάτων πληρωμής. 

Ακολουθεί η επιστολή του συλλόγου. 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας. 
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Γιώργος Λογιάδης 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΠΑΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Παιωνίου & Σάμου ● ΤΚ 10440 ● Αθήνα ● e-mail: smfpoda@gmail.com 

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2022 

Διευκρινιστικό σημείωμα προς τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων                                              

Κυρίες Βουλεύτριες, κύριοι Βουλευτές, 

για περισσότερα από δέκα χρόνια, 15 συνάδελφοι, πρώην και νυν εργαζόμενοι της 

Φιλαρμονικής, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κατάσταση αδικίας και 

εργοδοτικής αυθαιρεσίας.  

Η δημοτική αρχή της Αθήνας, ζήτα από τους συναδέλφους να επιστρέψουν 

χρήματα τα οποία αποτελούν, αποδεδειγμένα, δεδουλευμένες αποδοχές (κατά 

μέσο όρο 12.500 ευρώ). 

Πρόκειται για αμοιβές που λάμβαναν οι εργαζόμενοι την περίοδο 2009-2010 ως 

συμβασιούχοι μουσικοί του Πολιτισμικού Οργανισμού Δήμου Αθηναίων (ΠΟΔΑ), 

οργανισμού που σήμερα έχει «απορροφηθεί» στον ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμός 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων), μετά τη συγχώνευση που 

πραγματοποιήθηκε το 2012. Οι αμοιβές αυτές, καταβάλλονταν με τη διαδικασία του 

«εντέλλεσθε» καθώς με ευθύνη της διοίκησης δεν είχαν ανανεωθεί οι συμβάσεις και 

η επίτροπος δεν ενέκρινε τις μισθοδοσίες. 

Το 2015, στον ΟΠΑΝΔΑ πραγματοποιήθηκε τακτικός οικονομικός έλεγχος ο οποίος 

διαπίστωσε οικονομικό έλλειμα ύψους 184.000 ευρώ. Οι διοικήσεις του οργανισμού, 

από το 2015 μέχρι σήμερα, επιχειρούν να καταλογίσουν το έλλειμα στους 

εργαζόμενους ως αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές.  

Στην κατεύθυνση αυτή, τον Απρίλη του 2018, ο ΟΠΑΝΔΑ άσκησε αγωγή εναντίον των 

εργαζομένων, ζητώντας ενδίκως την καταβολή των ποσών.  

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών απέρριψε ως απαράδεκτη την αγωγή, δικαιώνοντας τους 

εργαζόμενους που αποδεδειγμένα λάμβαναν το αντίτιμο της παρασχεθείσας 

εργασίας τους.  

Ωστόσο η «Οδύσσεια» των εργαζομένων δεν τελείωσε εκεί. Με νεότερη πλειοψηφική 

απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΝΔΑ, τον Σεπτέμβρη του 2020, 

επανενεργοποίησε τη διαδικασία καταλογισμών σε βάρος εργαζομένων, 

στέλνοντας μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, τα ποσά απευθείας στην εφορεία με 

αποτέλεσμα αρκετοί συνάδελφοι να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ακόμα και 

στην προσπάθεια υπεράσπισης της κύριας κατοικίας τους.  

Μετά από σειρά παρεμβάσεων, κινητοποιήσεων και πιέσεων που άσκησε ο σύλλογός 

μας, η δημοτική αρχή αποδέχτηκε το δίκαιο αίτημα για άρση των καταλογισμών μέσω 

νομοθετικής ρύθμισης, «παγώνοντας» προσωρινά τη διαδικασία. 
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Προς τούτο, διαβίβασε προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχέδιο ρύθμισης το οποίο 

εισηγήθηκε  το ΔΣ του συλλόγου μας ώστε να σταματήσει οριστικά κάθε αυθαίρετη 

απαίτηση του δήμου εναντίον των συναδέλφων. 

Τον προηγούμενο Ιούλιο, μετά από μαζική κινητοποίηση του συλλόγου μας, η ηγεσία 

του Υπουργείου Εσωτερικών δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει στην οριστική  άρση 

των παράνομων και αυθαίρετων καταλογισμών, μέσω νομοθετικής ρύθμισης που 

θα εντάξει στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο υπό τον τίτλο "Δημοτική αστυνομία, 

φορείς λαϊκών αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ ΟΤΑ και 

αποκεντρωμένων διοικήσεων και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών". 

Μέχρι τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο, η δέσμευση της ηγεσίας του 
υπουργείου δεν έχει ενσωματωθεί στο σχέδιο νόμου. 

Σημειώνουμε δε, ότι με βουλευτική τροπολογία που εντάχθηκε σε νομοσχέδιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών τον Οκτώβριο του 2020 παραγράφηκε κάθε ποινική, 
πειθαρχική και οικονομική ευθύνη των αιρετών που έκαναν χρήση αυτών των 
ενταλμάτων πληρωμής. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να βιώνουν την 
αγωνία και να είναι όμηροι στις διαθέσεις της εκάστοτε διοίκησης.  

Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας καλούμε να συμβάλετε ώστε να λάβει τέλος η 
πρωτοφανής χρόνια αδικία και η εργοδοτική αυθαιρεσία σε βάρος των 
εργαζομένων της Φιλαρμονικής, στηρίζοντας το δίκαιο αίτημά μας.  

Θα συνεχίσουμε ανυποχώρητα των αγώνα μας, απαιτώντας την άρση αυτής της 
κραυγαλέας αδικίας και την οριστική δικαίωση των εργαζομένων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

  

 




