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ΘΕΜΑ: «Αποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών» 

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 2192/7.3.2012 έγγραφό σας

Απατώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο σας αναφορικά με το αντικείμενο του 
θέματος σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22  παρ 2  του Ν 4024/2011  εκδόθηκε η 
αριθμ. 2/13917/0022/17.2.2012      ΚΥΑ (ΦΕΚ 414/Β) των Υπουργών Οικονομικών 
και   Διοικητικής Μεταρρύθμισης με την οποία καθορίζονται οι αποδοχές του ιδιωτικού 
δικαίου προσωπικού ορισμένου χρόνου του Δημοσίου των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής το προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί λαμβάνουν 
τον βασικό μισθό που αντιστοιχεί στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας τους σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν.4024/2011.  Για την μισθολογική εξέλιξη του 
ανωτέρω προσωπικού στα Μ.Κ. του άρθρου 12 λαμβάνεται υπόψη χρόνος προϋπηρεσίας 
μέχρι 7 έτη σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,3 και 4 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου.

Στις  διατάξεις της ανωτέρω ΚΥΑ υπάγονται και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί  της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθόσον πρόκειται για  προσωπικό 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Οι αποδοχές τους θα υπολογίζονται σε συνάρτηση με 
τις συνολικές αποδοχές  του βασικού μισθού της  κατηγορίας που ανήκουν 
πολλαπλασιαζόμενος επί των συνολικών εβδομαδιαίων  ωρών απασχόλησης και 
διαιρούμενος με το υποχρεωτικό ωράριο των μονίμων εκπαιδευτικών του κλάδου τους

Ό ίδιος τρόπος υπολογισμού θα ισχύσει και για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς της 
ειδικής αγωγής σε συνάρτηση και με τις διατάξεις της παρ 3  του άρθρου 22  του 
V.3699/2008.

Τέλος,  για τους εμπειροτέχνες ιδιώτες που διδάσκουν στα μουσικά σχολεία 
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της αριθμ. 2/64978/0022/16.11.2006     ΚΥΑ. 
(ΦΕΚ1671/B 14-11-2006)  όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ 2/46098/0022/21-8-2007 
(ΦΕΚ 1785/Β). Εξυπακούεται ότι,  τα καταβαλλόμενα στους τελευταίους διδακτικά τρίμηνα 
θα είναι μειωμένα κατά 12%  και 8%  όπως προβλέπονταν από τις  διατάξεις των Ν 
3833/2010 και 3845/2010
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