
 

   Ξάνθη, 23-11-2022 

Αριθ. Πρωτ.: 9975/Φ16.2 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
--------------------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

--------------------- 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ιεύθυνση : Διοικητήριο 
ΠΡΟΣ : 

Τ.Κ.-Πόλη : 67133 – Ξάνθη 1) Υ.ΠΑΙ.Θ. (Δ/νση Διορισμών-
Προσλήψεων Εκπ/κού 
Προσωπικού Τμήμα Β’) 

2) Α.Σ.Ε.Π. 

Ιστοσελίδα : http://dide.xan.sch.gr 
Πληροφορίες : Αικ. Χατζή 
Τηλέφωνο : 25413 50301 
Mail : mail@dide.xan.sch.gr  

 

 

ΘΕΜΑ: «Τοπική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών 
μουσικών κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16.00 ή ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών μουσικού κλάδου 
(ΕΜ16) με μουσική ειδίκευση «Σαξόφωνο» στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης» 

 

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τον Ν.4763/2020 άρθρο 114 «Τοπική πρόσκληση πρόσληψης ωρομισθίων. Τροποποίηση του 

άρθρου 63 του ν. 4589/2019». 

2. Την υπ. αριθμ. 100750/Ε1/12-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΡΣ46ΜΤΛΗ-ΕΛΥ) εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα 

«Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για 

υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και 

ωρομισθίων το σχολικό έτος 2022-2023». 

3. Την υπ’ αριθμ. 104859/Ε1/30-08-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Πρόσκληση υποβολής 

αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών 

(ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2022-2023», όσον αφορά τα δικαιολογητικά. 

4. Την Υ.Α. 80062/Γ7/4-8-2006 - Κριτήρια Επιλογής Εμπειροτεχνών Ιδιωτών σε Μουσικά Σχολεία – ΦΕΚ 

1201/Β/31-8-2006. 

5. Τη με αρ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 6273/Β/28-12-2021) «Καθορισμός των ειδικότερων 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

6. Την απόφαση Δέσμευσης Πιστώσεων Α.Λ.Ε. 2130107001. Απόφαση δέσμευσης 1098/07-02-2022 

(ΑΔΑ:93ΚΒ46ΜΤΛΗ-968) απόφαση έγκρισης δέσμευσης ποσού για πληρωμή δαπάνης αποζημίωσης 

ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02, ΤΕ16 και εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών, 

7. Τις λειτουργικές ανάγκες του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης. 

http://dide.xan.sch.gr/
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Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 
 

Την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 ή ιδιωτών ή εμπειροτεχνών 

μουσικών ΕΜ16, με σκοπό να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης, 

δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι προς πρόσληψη, ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ή 

εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικοί των κλάδων αυτών τόσο στον οριστικό πίνακα 2022-2023 

εμπειροτεχνών Ωρομισθίων Μουσικών, όσο και στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α ́ 

υποψηφίων εκπαιδευτικών, των Προκηρύξεων 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 του ΑΣΕΠ (οι οποίοι 

δημοσιεύθηκαν, αντιστοίχως, στα ΦΕΚ Γ ́ 2679/2021, και Γ  ́2680/2021), όπως αναμορφώθηκαν και 

ισχύουν, για τις παρακάτω ώρες και ειδίκευση: 

 

• Μουσική ειδίκευση «Σαξόφωνο», προκειμένου να καλυφθούν εφτά (7) διδακτικές ώρες 
εβδομαδιαίως,. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τα ανωτέρω καλούνται να 

υποβάλλουν αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται στις με υπ. αριθμ. 

104859/Ε1/30-08-2022 και την υπ. αριθμ. 100750/Ε1/12-08-2022 εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και στην ΥΑ 

80062/Γ7/4-8-2006 στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ξάνθης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.xan.sch.gr. 

 

Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται από την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 

29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14.00 μ.μ. 

 

Επισήμανση: Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ79.01 προηγούνται έναντι του κλάδου 

ΤΕ16.00 και οι ΤΕ16.00 προηγούνται του κλάδου ΕΜ16. 

 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 
 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑ 
 

Κοινοποίηση (3): 

1. Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε.& Δ.Ε. ΑΜΘ 

2. Σχολικές Μονάδες και Ε.Κ. αρμοδιότητάς μας 

3. Διευθύνσεις Δ.Ε. 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Αρχείο 
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