
 
 

 
ΘΕΜΑ: «Τοπικι προκιρυξθ για πρόςλθψθ ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ (κλάδου ΠΕ79.01) ι ιδιϊτθ  
               εμπειροτζχνθ (ΕΜ16) ςτθ μουςικι ειδίκευςθ ‘’Λαοφτο’’ ςτο Μουςικό ςχολείο Πρζβεηασ»  
 

        
Ο Αναπλθρωτισ Διευκυντισ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πρζβεηασ 

 
 Ζχοντασ υπόψθ:  

1.  τθ με αρικμ. 80062/Γ7/4-8-2006 Τ.Α. του Τ.ΠΑΙ.Θ με κζμα «κριτιρια και διαδικαςία  
     επιλογισ για τθν ανάκεςθ των μακθμάτων μουςικισ ειδίκευςθσ και για τθν άςκθςθ ςτα    
     εργαςτιρια μουςικϊν ςχολείων ςε εμπειροτζχνεσ ιδιϊτεσ» 
2.   τθ με αρικμ. 56265/Ε1/05‐04‐2018 Τ.Α. του Τ.ΠΑΙ.Θ (ΦΕΚ 1281/τ.Β’/11‐04‐2018) 
3.   το με αρηζμ. Φ.16.2/98/10-01-2020 έγγραφο τες ΔΔΕ Πρέβεδας προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. με ζέμα   

              «Αίτθμα για χοριγθςθ άδειασ ζκδοςθσ τοπικισ προκιρυξθσ για πρόςλθψθ ωρομιςκίων 
                εκπαιδευτικϊν» 

4. το με αρ. πρωτ. 21936/Ε1/14‐02‐2020 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ με κζμα «Χοριγθςθ άδειασ  
    ζκδοςθσ τοπικισ προκιρυξθσ για πρόςλθψθ ωρομιςκίου εκπαιδευτικοφ ι ιδιϊτθ    
    εμπειροτζχνθ μουςικοφ» 

                
            

Π ρ ο κ θ ρ φ ς ς ε ι 
 

τθν πρόςλθψθ ωρομιςκίου/ων εκπαιδευτικοφ/ων (κλάδου ΠΕ79.01) ι ιδιϊτθ/τϊν 
εμπειροτζχνθ/νϊν (ΕΜ16) ςτθ μουςικι ειδίκευςθ «Λαοφτο» για είκοςι (20) ϊρεσ τθν εβδομάδα , για 
τθ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ ειδικότθτάσ του ςτο Μουςικό χολείο Πρζβεηασ για το ςχολικό 
ζτοσ 2019‐2020, και προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ ανωτζρω ςχολικισ 
μονάδασ, δεδομζνου ότι δεν υπάρχουν διακζςιμοι προσ πρόςλθψθ εκπαιδευτικοί τόςο ςτον ενιαίο 
πίνακα ωρομιςκίων τθσ οικείασ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ όςο και ςτον ενιαίο πίνακα 
αναπλθρωτϊν ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019, όπωσ οι εν λόγω πίνακεσ ζχουν παρατακεί και ιςχφουν (αρ. 
131407/Ε1/24-08-2019 Τ.Α. (ΦΕΚ 3283 τ. β’/27.08.2019, ΑΔΑ:6Α0Ε4653Π-Ε66)) ςτθν παραπάνω 
ειδικότθτα. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ   
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 

 Πρζβεηα, 18-02-2020 
 Αρ. Πρωτ.:  Φ.16.2 / 918 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ 
ΕΚΠ/Η HΠΕΙΡΟΤ 

  

Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η   
ΠΡΕΒΕΖΑ 

 
  

-----   
Σαχ. Δ/νςθ  
Σαχ. Κϊδικασ 
Ιςτοςελίδα 
Πλθροφορίεσ 
Σθλζφωνο 
F A X 
e-mail 
 
 

Αμφντα 9, Πρζβεηα 
48100 
http://dide.pre.sch.gr 
Βαςιλικι Πανζλθ 
2682027861 – 2682023742 
2682089792 
mail@dide.pre.sch.gr 
 

ΠΡΟ:  
 
 
ΚΟΙΝ: 

1. Μ.Μ.Ε. Πρζβεηασ 
2. Δ/νςεισ  Δ.Ε. Χϊρασ 
 
1. ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ. Ηπείρου 
2. χολεία ΔΔΕ Πρζβεηασ 

http://dide.pre.sch.gr/
mailto:mail@dide.pre.sch.gr
ΑΔΑ: 9ΗΡΨ46ΜΤΛΗ-Ξ74



Η πρόςλθψθ όςων εκδθλϊςουν ενδιαφζρον κα γίνεται με ςειρά που ορίηεται κατά τισ διατάξεισ που 
διζπουν τθ ςφνταξθ των ωσ άνω πινάκων. 

  
Οι ενδιαφερόμενοι που ζχουν τα τυπικά προςόντα ςφμφωνα με τθν υπ. αρικμ. 56265/Ε1/05‐04‐2018  
 Τ.Α. του Τ.ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ 1281/τ.Β’/11‐04‐2018), καλοφνται να υποβάλλουν αίτθςθ με τα απαραίτθτα  
 δικαιολογθτικά ςτα Γραφεία τθσ ΔΔΕ Πρζβεηασ. 
  (Αμφντα 9, Πρζβεηα, fax: 2682089792, mail: mail@dide.pre.sch.gr). 
 

Η προζεζκία σποβοιής αηηήζεωλ θαη ηωλ απαραίηεηωλ δηθαηοιογεηηθώλ, ζύκθωλα κε ηα παραπάλω, 

ορίδεηαη από ηελ Τεηάρηε 19/02/2020 έως θαη ηελ  Τρίηε 25/02/2020. 
 
 
 

                                                                                                               Ο  Αναπλθρωτισ 
                                                                                                     Διευκυντισ Δ.Δ.Ε Πρζβεηασ 
 
 
 
                                                                                                            ταφροσ Σςουμάνθσ 
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