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                         Αριθ. πρωτ.: 204732/Ε2 
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ΠΡΟΣ: Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

 
ΚΟΙΝ.: Περιφερειακές Διευθύνσεις 
Α/βάθμιας& Β/θμιας Εκπαίδευσης 

(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
 
 

 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών» 
Σχετ.: 1. Το αριθμ. πρωτ. 107480/Ε2/30-06-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς 
την 5η παράγραφο στις 16-09-2016. 
 2. Το αριθμ. πρωτ. 2/76071/ΔΕΠ/30-09-2016 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

 
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, για το εν θέματι ζήτημα και κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων 

μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
1. Το καθεστώς πρόσληψης και αποδοχών των ιδιωτών εμπειροτεχνών για την παροχή διδακτικού 

έργου στα Μουσικά Σχολεία για τα μαθήματα μουσικής ειδίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια ορίζεται από 
τις διατάξεις του αρ. 20, παρ. 6, περ. β’ του ν. 3475/06 (ΦΕΚ 146 Α’) και των εκδοθεισών κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτών αριθμ. 2/64978/0022/14-11-2006 κ.υ.α. (ΦΕΚ 1671 Β’), όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 
2/46098/0022/21-08-2007 κ.υ.α. (ΦΕΚ 1765 Β’). 

 
2. Στην αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340 Β’) Απόφαση Υφυπουργού, άρθρο 19, 

παρ. 10, ορίζεται ότι οι Διευθυντές Εκπαίδευσης: 
«10. Είναι εκκαθαριστές των αποδοχών όχι μόνο του προσωπικού που υπηρετεί στα Γραφεία της Διεύθυνσης 
αλλά και του προσωπικού που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους. Επίσης είναι 
εκκαθαριστές των αποδοχών των σχολικών συμβούλων που ανήκουν οργανικά στην περιοχή αρμοδιότητας 
τους». 
 

3. Επειδή η Υπηρεσία μας τελευταία έχει γίνει αποδέκτης ερωτημάτων συναφών προς το εν θέματι  
ζήτημα, παρότι οι σχετικές διαδικασίες πρόσληψης ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών ανατρέχουν 
τουλάχιστον στο σχολικό έτος 2006-2007, σύμφωνα με τις ρυθμίζουσες αυτά διατάξεις, και προκειμένου για 
τη διευκόλυνσή σας, σας διαβιβάζουμε τα σχετικά αναφερόμενα έγγραφα της Υπηρεσίας μας και του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους επί ερωτημάτων των οικείων Υπηρεσιών, από τα οποία προκύπτουν τα εξής: 
α) μεταξύ των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των εμπειροτεχνών μουσικών 
συνάπτεται σύμβαση ιδιώτη-εμπειροτέχνη και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με 
ωριαία αντιμισθία. Αντίστοιχα, στις αποφάσεις πρόσληψης των ιδιωτών εμπειροτεχνών δεν θα πρέπει να 
αναφέρονται ως εκπαιδευτικοί ωρομίσθιοι, 
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β) οι εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικοί, που εργάζονται μέχρι είκοσι ώρες εβδομαδιαίως για τη διδασκαλία 
μαθημάτων μουσικών ειδικεύσεων,  αμείβονται σύμφωνα με την αριθμ. 2/64978/0022/14-11-2006 κ.υ.α. 
(ΦΕΚ 1671 Β’), όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 2/46098/0022/21-08-2007 κ.υ.α. (ΦΕΚ 1765 Β’), ενώ οι 
αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, που προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου,  αμείβονται σύμφωνα με τον ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’). 
 

Έπειτα από  τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι η Υπηρεσία μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της έχει 
ολοκληρώσει τις ενέργειές της  επί του θέματος.  
 
                                                                                                                        Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ    

 
                
 
  ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ 

της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού  Β/θμιας Εκπ/σης 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Θεοκτίστη  Μπούνια-Μαστρογιάννη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Συνημμένα: 
1.Το αριθ. 107480/Ε2/30-06-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
2. Το αριθ. 2/76071/ΔΕΠ/30-09-2016 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. 


