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ΘΕΜΑ: Κατάταξη Μουσικών στην ΤΕ εκπαιδευτική βαθμίδα με τις διατάξεις της παρ. 8 του
άρθρου 26 του ν.4325/2015
ΣΧΕΤ.: Τα αρ.πρωτ. οικ.27404/31.07.2015 (εγκύκλιος αριθ.27) και 28436/11.08.2015
έγγραφα της Υπηρεσίας μας

Σε συνέχεια των ανωτέρων σχετικών και κατόπιν ερωτημάτων που έχουν περιέλθει στην
υπηρεσία μας και αφορούν στην κατάταξη των Μουσικών στην ΤΕ εκπαιδευτική βαθμίδα
με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν.4325/15, σας γνωρίζουμε τα εξής:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ Ν.4325/2015



Όπως είχαμε αναφέρει και στην αριθμ. 27 (Αρ.Πρωτ.οικ.27404/31.07.2015)
εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, η διάταξη του άρθρου 26 § 8 του ν.4325/2015
καταλαμβάνει συνολικά τους Μουσικούς των Ο.Τ.Α. και απασχολούνται είτε ως
εκπαιδευτικό, είτε ως καλλιτεχνικό προσωπικό, με την προϋπόθεση να πληρούν
τις προϋποθέσεις της διάταξης. Είναι προφανές ότι η διάταξη δεν αφορά σε
προσωπικό που τυχόν κατέχει τα τυπικά προσόντα που θέτει η διάταξη, αλλά
απασχολείται με άλλη ειδικότητα, πέραν αυτής του Μουσικού, όπως για
παράδειγμα οι Διοικητικοί υπάλληλοι. Προϋπόθεση επομένως για την υπαγωγή
στις ρυθμίσεις της διάταξης είναι η κατοχή θέσης ειδικότητας Μουσικού.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ



Η διάταξη του άρθρου 26 § 8 του ν.4325/15 αναφέρεται σε αυτοδίκαιη κατάταξη
προσωπικού, ειδικότητας Μουσικών στην ΤΕ εκπαιδευτική βαθμίδα, με
απόφαση του οικείου προς διορισμό οργάνου, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις που θέτει η διάταξη αυτή. Επομένως, πρόκειται για κατάταξη
προσωπικού βάσει διάταξης νόμου και όχι για μετάταξη (σε ανώτερη
εκπαιδευτική βαθμίδα).
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Για την κατάταξη του εν λόγω προσωπικού δεν απαιτείται να προηγηθεί
τροποποίηση του Ο.Ε.Υ., εφόσον αυτή γίνεται αυτοδίκαια βάσει διάταξης νόμου,
με πράξη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου. Ωστόσο, σε μελλοντική
τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. οι θέσεις αυτές σκόπιμο είναι να προβλεφθούν.



Οι Μουσικοί που κατατάσσονται βάσει της εν λόγω διάταξης στην εκπαιδευτική
βαθμίδα ΤΕ, κατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 του ενιαίου
μισθολογίου ν.4354/2015 σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που
υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας που έχει αναγνωριστεί από το
φορέα αυτόν μέχρι και στις 31-12-2015.
Ως εκ τούτου, δυνάμει των ανωτέρω, εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της
ΤΕ κατηγορίας, σύμφωνα με
ν.4354/2015

καθώς

Αναπληρωτή

και

της

Υπουργού

τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του
αριθμ.2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016
Οικονομικών.

Σχετικό

εγκυκλίου

του

είναι

το

αριθ.πρωτ.:2/13093/ΔΕΠ/18-03-2016 έγγραφο του γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (φωτ/φο συνημμένο)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ



Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν.4325/2015 δεν αφορούν τους
κατόχους βεβαιώσεων πτυχίων για τα παραδοσιακά και λαϊκά όργανα, αφού δεν
έχει ακόμα αναγνωριστεί η εκπαιδευτική δομή τους από το Υπουργείο
Πολιτισμού και Τουρισμού.



Όλα τα πτυχία και διπλώματα των Ωδείων και των Μουσικών Σχολών που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, θεωρούνται από την
υπηρεσία αυτή. Σε περίπτωση αθεώρητων τίτλων σημαίνει:
α. Το Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που το εξέδωσε δεν είναι αναγνωρισμένο
από το ΥΠΠΟΑ, επομένως δεν εμπίπτει στο ρυθμιστικό πλαίσιο του αρ. 26 παρ.
8 του ν.4325/15, ή
β. το μουσικό πεδίο που αφορά ο απολυτήριος τίτλος δεν είναι αναγνωρισμένο
από το ΥΠΠΟΑ (π.χ. ακορντεόν, αρμόνιο, σύγχρονο τραγούδι, ηλεκτρικά
όργανα, λαϊκά παραδοσιακά κλπ), άρα επίσης δεν εμπίπτει στις ανωτέρω
διατάξεις.
γ. Σε περίπτωση αθεώρητου τίτλου αναγνωρισμένου Μουσικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος και αναγνωρισμένου γνωστικού πεδίου, αυτός θα πρέπει να
ελέγχεται με βάση την ισχύουσα για τα τυχόν πλαστά πιστοποιητικά διαδικασία.
Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 8
του ν.4325/15 αφορούν τους κατόχους τίτλους σπουδών από Αναγνωρισμένα
Μουσικά Εκπαιδευτήρια και σε αναγνωρισμένα γνωστικά μουσικά πεδία από το
ΥΠΠΟΑ και προκειμένου να ληφθούν υπόψη θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να
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φέρουν τη θεώρηση του εν λόγω Υπουργείου. Ακόμα και οι βεβαιώσεις
σπουδών οφείλουν να φέρουν βεβαίωση των αναφερομένων από το ΥΠΠΟΑ.



Πέραν των τυπικών προσόντων που αναφέρονται στη διάταξη δεν

απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως άμεσα κοινοποιήσετε την
παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α΄ βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας, για
ενημέρωσή τους.
Τυχόν ερωτήματα που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας και αφορούν στο
αντικείμενο του θέματος τίθενται στο αρχείο.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
(www.ypes.gr)

στη

διαδρομή

:

Αποκεντρωμένη

Διοίκηση-

Αυτοδιοίκηση/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις-Συχνές Ερωτήσεις-ΟΤΑ Α΄Βαθμού, καθώς
και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
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