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ΘΕΜΑ: «Σοπικι προκιρυξθ για πρόςλθψθ ωρομίςθιου εκπαιδευτικοφ με Μουςικι Ειδίκευςθ 
«Κρουςτά Ευρωπαϊκά (Κλαςικά – φγχρονα». 

O Διευθυντήσ Διεφθυνςησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ζβρου 

Ζχοντασ υπόψη: 

Σθν υπ’ αρικ. πρωτ.: 21836/E1/14.02.2020 Τπουργικι Απόφαςθ «Χορήγηςη άδειασ ζκδοςησ τοπικήσ 
προκήρυξησ για πρόςληψη ωρομίςθιου εκπαιδευτικοφ».  

π ρ ο κ η ρ φ ς ς ε ι  

την πρόςληψη ωρομίςθιου εκπαιδευτικοφ μουςικοφ κλάδου ΠΕ79.01 ή ΣΕ16, με ςκοπό να εξαςφαλιςτεί 
θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ, Μουςικό Γυμνάςιο  με Λυκειακζσ τάξεισ Αλεξανδροφπολησ, 
δεδομζνου ότι, δεν υπάρχουν διακζςιμοι προσ πρόςλθψθ, ωσ ωρομίςκιοι, εκπαιδευτικοί του κλάδου 
αυτοφ, 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/Ε1/24-8-2019 υ.α. (ΦΕΚ 3283 τ.Βϋ/27.8.2019, ΑΔΑ: 6Α0Ε4653Π-Ε66)+, για τισ 
παρακάτω ϊρεσ και ειδίκευςθ: 

 Μουςική Ειδίκευςη ςτα «Κρουςτά Ευρωπαϊκά (Κλαςικά - φγχρονα», προκειμζνου να 
καλυφκοφν ζωσ τζςςερισ (04) διδακτικζσ ϊρεσ εβδομαδιαίωσ μακθμάτων τθσ ειδικότθτάσ του.   

Οι ενδιαφερόμενοι που ζχουν τα τυπικά προςόντα, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 56265/E1/05.04.2018 Τ.Α. 
(Φ.Ε.Κ. 1281/Β’/11.04.2018), καλοφνται να υποβάλλουν αίτθςθ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά (βαςικά 
δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τθν παραπάνω απόφαςθ) ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
Ζβρου (681 31  Αλεξανδροφπολθ, Διμθτρασ 19, γραφείο 7, υπόψθ κ. Τψθλοφ Ευδοξία) 

Η προκεςμία υποβολισ κακορίηεται από Σρίτη 18 Φεβρουαρίου  ζωσ και την Παραςκευή 21 
Φεβρουαρίου 2020. 

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

 
 Ο Διευκυντισ τθσ ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ 

 
Αποςτολακοφδθσ τζργιοσ 
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