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ΘΕΜΑ: «Επαναπροκήρυξη τησ Σοπικήσ πρόςκληςησ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για πρός-

ληψη ωρομιςθίων εκπαιδευτικϊν μουςικϊν κλάδων ΠΕ79.01 και ΣΕ16.00 με μου-

ςική ειδίκευςη «Ευρωπαϊκά Κρουςτά» ςτο Μουςικό χολείο ερρϊν». 

 

Ο Διευθυντήσ τησ Διεφθυνςησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ερρϊν 

Ζχοντασ υπόψη: 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 114 του Ν.4763/2020 (ΦΕΚ 254/τα Αϋ/21-12-2020 «Σοπικι πρό-

ςκλθςθ πρόςλθψθσ ωρομιςκίων.-Σροποποίθςθ του άρκρου 63 του ν. 4589/2019». 

2. Σθν με αρικμ. 104627/ΓΔ5/07-08-2020 (ΦΕΚ 3344/τ.Βϋ/10-08-2020) με κζμα: «Ρφκμιςθ κε-

μάτων πρόςλθψθσ και τοποκζτθςθσ αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν, μελϊν 

Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (ΕΕΠ) και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ (ΕΒΠ)». 

3. Σθν με αρικμ. 170405/ΓΓ1/2021 - ΦΕΚ 6273/Β/28-12-2021 Κ.Τ.Α. με κζμα: «Κακοριςμόσ 

των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ». 

4. Σθν με αρικμ.. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 Τ.Α. του Τπουργείου Παιδείασ με κζμα: 

«Σοποκζτθςθ Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ».  

5. Σισ με αρικμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τεφχοσ ΑΕΠ/24-12-2019) & 1ΓΣ/2020 (ΦΕΚ 3/τεφχοσ Α-

ΕΠ/07-02-2020) Προκθρφξεισ για τθ διαδικαςία κατάταξθσ με ςειρά προτεραιότθτασ κατά 

κλάδο και ειδικότθτα, κακϊσ και ανά μουςικι ειδίκευςθ, υποψθφίων εκπαιδευτικϊν Πρω-

τοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Γενικισ Εκπαίδευςθσ κατθγορίασ ΠΕ και ΣΕ αντίςτοιχα. 

6. Σθ με αρικμ. 100750/Ε1/12-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΡ46ΜΣΛΘ-ΕΛΤ) εγκφκλιο του ΤΠΑΙΘ με κζ-

μα «Πρόςκλθςθ υποψιφιων εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαί-

δευςθσ για υποβολι αίτθςθσ-διλωςθσ προτίμθςθσ περιοχϊν για πρόςλθψθ ωσ προςωρι-

νϊν αναπλθρωτϊν ι/και ωρομιςκίων το ςχολικό ζτοσ 2022-2023». 

 
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
 ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ 
        ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
        Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΕΡΡΩΝ 
               ΣΜΗΜΑ ΓϋΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
Σαχ. Δ/νςθ       :  Κεραςοφντοσ 2 
                              Σ.Κ. 62123, ζρρεσ 
Πλθροφορίεσ  :   Ακαναςία Αποςτολίδου 
Σθλζφωνο        :  2321047530 
 E-MAIL             :  mail@dide.ser.sch.gr 

  
                             ζρρεσ,  30 Νοεμβρίου 2022                                 
                             Aρ. Πρωτ.:Φ.11.2/9396 
 
          
 
                   
 

 
     

ΠΡΟ: 
1. ΑΕΠ 
2. Τ.ΠΑΙ.Θ. 
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ    
    Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ               
    ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  
4.  ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ Δ.Ε 
5. ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΔΔΕ ΕΡΡΩΝ      
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7. Σο με αρικμ. 142539/Ε1/16-11-2022 ζγγραφο του ΤΠΑΙΘ  με κζμα: «Διάκεςθ ωρϊν για τθν 

πρόςλθψθ ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ι ιδιωτϊν με ωριαία αντιμιςκία ςτα Μουςικά χο-

λεία για το ςχολικό ζτοσ 2022-2023». 

8. Σο με αρικμ. 1739/17-11-2022 ζγγραφο του Μουςικοφ χολείου ερρϊν με κζμα: «Λει-

τουργικά κενά μουςικϊν ειδικοτιτων Μουςικοφ Γυμναςίου ερρϊν /Λ.Σ». 

9. Σθ με αρικμ. Φ.14.2/8976/18-11-2022 (ΑΔΑ: Ω8Θ646ΜΛΘ-ΩΨΜ/18-11-2022)απόφαςθ 

ανάλθψθσ υποχρζωςθσ τθσ ΔΔΕ ερρϊν με αρικμ. καταχϊρθςθσ 9251 τθσ ΔΤΕΕ ερρϊν (α-

ρικμ. πρωτ. 872/18-11-2022). 

10. Σθ με αρικμ. Φ.16.2/8980/18-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΠ4Θ46ΜΣΛΘ-ΕΒΦ) απόφαςθ τθσ ΔΔΕ ερ-

ρϊν με κζμα : «Πρόςλθψθ ιδιωτϊν με ωριαία αντιμιςκία (Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ) ςτο 

Μουςικό χολείο ερρϊν». 

11. Σο με αρικμ. Φ.16.1/9024/21-11-2022 ζγγραφο τθσ  ΔΔΕ ερρϊν με κζμα : «Ζκδοςθ τοπι-

κισ προκιρυξθσ για τον κλ. ΠΕ79.01/ΣΕ16.00-Κρουςτά Ευρωπαϊκά». 

12. Σθ με αρικμ. Φ.16.2/8996/21-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΗΗ46ΜΣΛΘ-ΤΚΧ) προκιρυξθ τθσ ΔΔΕ ερ-

ρϊν με κζμα : «Σοπικι πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για πρόςλθψθ ωρομιςκίων 

εκπαιδευτικϊν μουςικϊν κλάδων ΠΕ79.01 και ΣΕ16.00 με μουςικι ειδίκευςθ «Ευρωπαϊκά 

Κρουςτά» ςτο Μουςικό χολείο ερρϊν». 

 

π ρ ο κ η ρ φ ς ς ε ι 

 

εκ νζου λόγω μη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ ςτισ οριςθείςεσ προθεςμίεσ, την πρόςληψη ε-

νόσ (1) ωρομιςθίου εκπαιδευτικοφ (κλάδου ΠΕ79.01 ή ΣΕ16.00), με ςκοπό να εξαςφαλιςτεί θ 

εφρυκμθ λειτουργία του Μουςικοφ χολείου ερρϊν, δεδομζνου ότι δεν υπάρχουν διακζςι-

μοι προσ πρόςλθψθ, ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων, ΠΕ79.01, ΣΕ16.00 ςτον Προςωρι-

νό Ενιαίο Πίνακα Αναπλθρωτϊν-Ωρομιςκίων ςχολικοφ ζτουσ 2022- 2023, για τισ παρακάτω 

ϊρεσ και ειδίκευςθ: 

 

 Μουςικι ειδίκευςθ «Ευρωπαϊκά Κρουςτά», προκειμζνου να καλυφκοφν οκτϊ (8) δι-

δακτικζσ ϊρεσ εβδομαδιαίωσ. 

 

Θ προκεςμία κατάκεςθσ των αιτιςεων ορίηεται από την Πζμπτη 01 Δεκεμβρίου 2022 ζωσ και 

την Σετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 και ϊρα 14.00 μ.μ.  

 

 Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ 
Δ/ΝΘ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΕΡΡΩΝ 

 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟ Ε. ΣΑΜΠΟΛΙΔΘ 
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