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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καθορισμός ύψους ωριαίας αντιμισθίας εμπειροτε−
χνών ιδιωτών για τη διδασκαλία μαθημάτων μου−
σικής ειδίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια 
των Μουσικών σχολείων ......................................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/64978/0022 (2)
    Καθορισμός ύψους ωριαίας αντιμισθίας εμπειροτεχνών 

ιδιωτών για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ει−
δίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσι−
κών σχολείων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις υπ’ αριθμ. 3850/Γ2 (ΦΕΚ τ.Β΄ 658/1.7.1998) και 3345/

Γ7 (ΦΕΚ τ.Β΄/649/7.9.1988) περί ίδρυσης και λειτουργίας 
Μουσικών Σχολείων.

2. Τις διατάξεις της περ. β΄ της παραγρ. 6 του άρθρου 
20 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 14Α΄).
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3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/
Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/13.2.2006 
(ΦΕΚ 204/Β΄).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπο−
λογισμού ύψους 935.000 ευρώ, για το τρέχον έτος και 
3.257.000 ευρώ για κάθε ένα από τα πέντε επόμενα 
οικονομικά έτη. Η δαπάνη για το έτος 2006 θα καλυ−
φθεί από τις πιστώσεις οικονομικού έτους 2006 του 
ΚΑΕ 0517 του φορέα 19−220, ενώ για τα επόμενα έτη 
θα εγγράφεται στον οικείο προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ, 
αποφασίζουμε:

1. Οι εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικοί μπορούν να ερ−
γάζονται ως ωρομίσθιοι στα Μουσικά Σχολεία μέχρι 
είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως για τη διδασκαλία μα−
θημάτων μουσικών ειδικοτήτων.

2. Η ωριαία αντιμισθία των ανωτέρω καθορίζεται σε 
εννέα και είκοσι ένα (9,21) ευρώ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Π. ΔΟΥΚΑΣ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συµπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/64978/0022/14.11.2006 
κοινής υπουργικής απόφασης. ........................................... 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Αριθµ. 2/46098/0022 (4)
Συµπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/64978/0022/14.11.2006 

κοινής υπουργικής απόφασης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις υπ’ αριθµ. 3850/Γ2 (ΦΕΚ τ.Β΄ 658/1.7.1998) και 

3345/Γ7 (ΦΕΚ τ.Β΄ 649/7.9.1988) υπουργική απόφαση περί 
ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικών Σχολείων.

2. Τις διατάξεις της περ. β΄ της παραγρ. 6 του άρθρου 
20 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 14/Α΄).

3. Την υπ’ αριθµ. 2/64978/0022/14.11.2006 (ΦΕΚ 1671/
Β΄/ 14.11.2006) κοινή υπουργική απόφαση µε θέµα 
«Καθορισµός ύψους ωριαίας αντιµισθίας εµπειροτεχνών 
ιδιωτών για τη διδασκαλία µαθηµάτων µουσικής ειδί−
κευσης και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών 
Σχολείων.

4. Την υπ’ αριθµ. 2/37430/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β΄/2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. 
Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών).

5. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α΄/232).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπο−
λογισµού ύψους 540.540 ευρώ, µέχρι 30.6.2007 και 748.440 
ευρώ για κάθε ένα από τα πέντε επόµενα οικονοµικά 
έτη. Η δαπάνη για το σχολικό έτος 2006−2007 συνο−
λικού ύψους 540.540 ευρώ θα αντιµετωπισθεί από τις 
πιστώσεις που είναι γραµµένες στον προϋπολογισµό 
οικονοµικού έτους 2007 του ΥΠΕΠΘ και ΚΑΕ 0517 του 
Ε.Φ. 19−220. Η εξ 748.440 ευρώ ετήσια δαπάνη για καθένα 
από τα πέντε (5) επόµενα οικ.έτη θα αντιµετωπισθεί µε 

την πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον 
ΚΑΕ 0517 του Ε.Φ. 19−220 του ΥΠΕΠΘ στον κατ’ έτος 
προϋπολογισµό ενός εκάστου των πέντε (5) εποµένων 
οικονοµικών ετών, αποφασίζουμε:

1. Συµπληρώνεται η υπ’ αριθµ. 2/64978/0022/14.11.2006 
(ΦΕΚ 1671/Β/14.11.2006) κοινή υπουργική απόφαση ως 
εξής: «Η περιοδική ανά διδακτικό τρίµηνο αποζηµίωση 
των εµπειροτεχνών ιδιωτών µουσικών για πρόσθετη 
απασχόληση στην εκπαιδευτική διαδικασία παρέχεται 
για πενήντα τέσσερις (54) ώρες για κάθε ένα από τα 
τρία τρίµηνα του διδακτικού έτους. Το σύνολο των 
ωρών της αποζηµίωσης για κάθε διδακτικό τρίµηνο 
είναι ίσο µε το γινόµενο των πενήντα τεσσάρων (54) 
ωρών επί το κλάσµα του οποίου αριθµητής είναι οι ώρες 
εβδοµαδιαίας διδασκαλίας και παρονοµαστής το υπο−
χρεωτικό ωράριο εβδοµαδιαίας διδασκαλίας (20 ώρες) 
των εµπειροτεχνών ιδιωτών µουσικών.

Το ύψος της αποζηµίωσης για κάθε ώρα πρόσθε−
της απασχόλησης είναι ίσο µε το ένα εξηκοστό (1/60) 
των µηνιαίων αποδοχών των εµπειροτεχνών ιδιωτών 
µουσικών χωρίς επίδοµα οικογενειακών βαρών, και έχει 
υπολογισθεί σε 9,24 ευρώ σύµφωνα µε τα ισχύοντα 
µέχρι 31.12.1996. Η αποζηµίωση αυτή καταβάλλεται στο 
τέλος κάθε διδακτικού τριµήνου. 

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει αναδροµικά από 
14.11.2006. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Π. ΔΟΥΚΑΣ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
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