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Περιφερειακούς Διευθυντές  
Εκπαίδευσης 
Εδρες τους  
 

 
ΘΕΜΑ: ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 ΚΑΙ ΤΕ16 Μουσικής. 
 
Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 70912/Δ2/ 3-7-2007 εγκυκλίου μας σχετικά με «α) Πρόσκληση 

υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 Μουσικής για ένταξη στους 
πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών των Δημόσιων Σχολείων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και 
των μουσικών ειδικεύσεων στα Μουσικά Σχολεία  για το σχολικό έτος 2007-2008   

β)Πρόσκληση εμπειροτεχνών ιδιωτών για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων 
ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2007-2008»  σας 
ενημερώνουμε ότι το ωράριο απασχόλησης των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των κλάδων 
ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16, που παρέχουν διδακτικό έργο με μία ή περισσότερες 
συμβάσεις στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, αλλά σε διαφορετικό κλάδο δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις 11 ώρες σε κάθε κλάδο για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τις 
12 ώρες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.   
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Σύμφωνα με την υπ’αρ. 2/64978/0022/14-11-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση οι 
εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικοί μπορούν να εργάζονται ως ωρομίσθιοι στα Μουσικά 
Σχολεία μέχρι είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως. 
 
Περαίτερω σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός των ανωτέρω κλάδων έχει προσληφθεί ως 

ΠΕ16.01 και ΕΜ (Εμπειροτέχνης) ή ως ΤΕ16 και ΕΜ (Εμπειροτέχνης) μπορεί να 
προσληφθεί μέχρι 11 ώρες στους κλάδους ΠΕ16.01 ή ΤΕ16 και στον κλάδο ΕΜ 
(εμπειροτέχνης) για το υπόλοιπο μέχρι την συμπλήρωση των 20 ωρών.    
 
Στην περίπτωση που οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους ως άνω κλάδους, 

απασχολούνται με συμβάσεις σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης, μπορούν να 
απασχολούνται μέχρι του συνόλου του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου του 
νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου και βαθμίδας εκπαίδευσης (κλάδοι ΠΕ16.01 
και ΠΕ16.02 είκοσι μία (21) ώρες, κλάδος ΤΕ16 είκοσι δύο (22) ώρες και είκοσι τέσσερις 
(24) ώρες για όσους απασχολούνται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση), όπως ορίζεται στην 
ανωτέρω εκγύκλιο.  
  
                                                                                                   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
1) Γεν. Δ/νση προσ/κού ΠΕ & ΔΕ 
2) Δ/νση προσ/κού Δ.Ε. 
Τμήμα Α’  
 
 


