
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 
Θζμα: Σοπική πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για πρόςληψη ςτο Μουςικό Γυμνάςιο Λαςιθίου 
δφο (2) ωρομίςθιων εκπαιδευτικϊν κλάδου ΠΕ79.01/ΣΕ16 ή εμπειροτεχνϊν ιδιωτϊν μουςικϊν (ΕΜ16) 
για τισ μουςικζσ ειδικεφςεισ «Κιθάρα ηλεκτρική» και «Κρουςτά Ευρωπαϊκά (Κλαςικά - φγχρονα)». 

Ο Διευθυντήσ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ  Λαςιθίου 

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Αϋ) «Δομι και λειτουργία τθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ 

Εκπ/ςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφουν. 
2. Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 5γ του άρκρου 20 «Θζματα εκπαιδευτικϊν μουςικισ» του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 

146Αϋ).  
3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 29 «Κλάδοι και ειδικότθτεσ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ» του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38Αϋ).  
4. Σισ διατάξεισ των άρκρων 62 και 63 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13Αϋ), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν.  
5. Σθν αρικ. 80062/Γ7/4-8-2006 (ΦΕΚ 1201Β ́) υπουργικι απόφαςθ, με κζμα: «Κριτιρια και διαδικαςία επιλογισ για 

τθν ανάκεςθ διδαςκαλίασ των μακθμάτων μουςικισ ειδίκευςθσ και για τθν άςκθςθ ςτα εργαςτιρια μουςικϊν 
ςχολείων ςε εμπειροτζχνεσ ιδιϊτεσ». 

6. Σθν αρικ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344Βϋ) υπουργικι απόφαςθ, με κζμα: «Ρφκμιςθ κεμάτων πρόςλθψθσ και 
τοποκζτθςθσ αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν, μελϊν Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.) 
και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Β.Π.)». 

7. Σθν αρικ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 (ΦΕΚ 6273Βϋ) υπουργικι απόφαςθ με κζμα: «Κακοριςμόσ των ειδικότερων 
κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ». 

8. Σθν αρικ. 12132/Β1/4-2-2022 (ΑΔΑ: ΨΤΜΠ46ΜΣΛΗ-ΙΣΔ) υπουργικι απόφαςθ, με κζμα: «Μεταφορά πίςτωςθσ 
ςτον ΑΛΕ 2130107001 του Προχπολογιςμοφ ζτουσ 2022 των Διευκφνςεων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

9. Σθν αρικ. 100750/Ε1/12-8-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΡ46ΜΣΛΗ-ΕΛΤ) πρόςκλθςθ τθσ Τπουργοφ Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων, με κζμα: «Πρόςκλθςθ υποψθφίων εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ για υποβολι αίτθςθσ-διλωςθσ προτίμθςθσ περιοχϊν για πρόςλθψθ ωσ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν 
ι/και ωρομιςκίων το ςχολικό ζτοσ 2022-2023». 

10. Σθν αρικ. 104859/Ε1/30-8-2022 (ΑΔΑ: 9ΩΚΗ46ΜΣΛΗ-ΘΣΚ) πρόςκλθςθ του Τπουργείου Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων, με κζμα: «Πρόςκλθςθ υποβολισ αιτιςεων για ζνταξθ ςτον πίνακα και διλωςθσ Μουςικϊν 
χολείων εμπειροτεχνϊν ιδιωτϊν μουςικϊν (ΕΜ16) για το ςχολικό ζτοσ 2022-2023». 

11. Σο αρικ. 142539/Ε1/16-11-2022 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ. με κζμα: «Διάκεςθ ωρϊν για τθν πρόςλθψθ ωρομίςκιων 
εκπαιδευτικϊν ι ιδιωτϊν με ωριαία αντιμιςκία ςτα Μουςικά χολεία για το ςχολικό ζτοσ 2022-2023.  

12. Σο γεγονόσ ότι ςτουσ αξιολογικοφσ πίνακεσ του άρκρου 56 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13Αϋ) και ςτουσ Πίνακεσ 
Κατάταξθσ Εμπειροτεχνϊν Ιδιωτϊν Μουςικϊν δεν υπάρχουν διακζςιμοι για πρόςλθψθ ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί 
για τισ μουςικζσ ειδικεφςεισ: α) Κικάρα θλεκτρικι και β) Κροφςτα ευρωπαϊκά (Κλαςικά - φγχρονα). 

13. Σισ ανάγκεσ του Μουςικοφ Γυμναςίου Λαςικίου ςε διδακτικό προςωπικό. 

προκηρφςςουμε 

τθν πρόςλθψθ δφο (2) ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ςτο Μουςικό Γυμνάςιο Λαςικίου για τισ μουςικζσ 
ειδικεφςεισ:  

                                         
                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
           ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ  
            ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 
 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΑΙΘΙΟΤ 
                          ΣΜΗΜΑ Γϋ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
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Σαχ. Διευκ. : Διοικθτιριο, Άγιοσ Νικόλαοσ          
Σαχ. Κωδ. : 72100 
Πλθροφορίεσ : Παπαδόπουλοσ Νικόλαοσ 
Σθλ. : 2841340494 
E-mail : prosopiko@dide.las.sch.gr  
Ιςτοςελίδα : https://dide.las.sch.gr  

ΑΔΑ: 9ΤΦΠ46ΜΤΛΗ-ΑΧΥ



1. Κικάρα θλεκτρικι (6 ϊρεσ τθν εβδομάδα) 

2. Κρουςτά Ευρωπαϊκά (Κλαςικά - φγχρονα) (4 ϊρεσ τθν εβδομάδα) 

και καλοφμε 

α) τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδων ΠΕ79.01 και ΣΕ16, οι οποίοι διακζτουν τα τυπικά 
προςόντα διοριςμοφ τθσ αντίςτοιχθσ μουςικισ ειδίκευςθσ και  
β) τουσ ενδιαφερόμενουσ εμπειροτζχνεσ ιδιϊτεσ μουςικοφσ, 

να υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ (επιςυναπτόμενο υπόδειγμα) ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Λαςικίου, ςυνοδευόμενθ από όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των 
τυπικϊν τουσ προςόντων, από τθν Πζμπτη 8-12-2022 ζωσ και την Σετάρτη 14-12-2022. 

Οι υποψιφιοι κλάδων ΠΕ79.01 και ΣΕ16 κατατάςςονται ςε αξιολογικοφσ πίνακεσ επιλογισ με βάςθ τον 
βακμό του πτυχίου τουσ, ενϊ ςε περίπτωςθ ιςοβακμίασ των τίτλων ςπουδϊν, προθγοφνται οι ζχοντεσ τον 
παλαιότερο τίτλο. Κατά τθν επιλογι προτάςςονται όςοι υποψιφιοι διακζτουν παιδαγωγικι και διδακτικι 
επάρκεια.  

Οι υποψιφιοι εμπειροτζχνεσ ιδιϊτεσ μουςικοί, ςφμφωνα με τθν αρικ. 80062/Γ7/4-8-2006 (ΦΕΚ 1201Β )́ 
υπουργικι απόφαςθ, κατατάςςονται ςε αξιολογικοφσ πίνακεσ επιλογισ κατά ςειρά που εξαρτάται από τον 
χρόνο προχπθρεςίασ τουσ ωσ εμπειροτεχνϊν ςε Μουςικά χολεία. Αν ςυμπίπτει ο χρόνοσ προχπθρεςίασ, 
για τον ειδικότερο κακοριςμό τθσ ςειράσ, λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά τα ακόλουκα κριτιρια:  

Α. Σίτλοι άλλθσ μουςικισ ειδίκευςθσ:  
1. Δίπλωμα Βυηαντινισ Εκκλθςιαςτικισ Μουςικισ  
2. Πτυχίο Βυηαντινισ Εκκλθςιαςτικισ Μουςικισ  
3. Διδακτορικό  
4. Μεταπτυχιακό  
5. Πτυχίο Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Πανεπιςτιμιο – Σ.Ε.Ι.)  
6. Πτυχίο Μουςικϊν πουδϊν  
7. Δίπλωμα φνκεςθσ ι Οργάνου  
8. Πτυχίο Φυγισ ι Οργάνου ι τίτλου μουςικισ ειδίκευςθσ του ΤΠΕΠΘ  
9. Πτυχίο Αντίςτιξθσ  
Β. Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιςτιμιο-ΣΕΙ) μθ μουςικισ ειδίκευςθσ:  
1. Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιςτιμιο-ΣΕΙ) Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ ι Κακθγθτικισ χολισ.  
2. Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιςτιμιο-ΣΕΙ) μθ Κακθγθτικισ χολισ.  

Η αίτθςθ επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75) για τα ςτοιχεία που 
διαλαμβάνονται ςε αυτιν. Κατά τθν υποβολι των αιτιςεων οι υποψιφιοι κλάδων ΠΕ79.01 και ΣΕ16 
βεβαιϊνουν ότι δεν εμπίπτουν ςτθν παρ. 5Α του άρκρου 62 και ςτθν παρ. 5Α του άρκρου 63 του ν. 
4589/2019 (ΦΕΚ 13Αϋ), όπωσ ιςχφουν και οι εμπειροτζχνεσ ιδιϊτεσ μουςικοί ότι ζχουν επαρκι γνϊςθ του 
μουςικοφ οργάνου. 

Επιςιμανςθ: Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 προθγοφνται ζναντι των εκπαιδευτικϊν κλάδου 
ΣΕ16 και οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΣΕ16 προθγοφνται ζναντι των εμπειροτεχνϊν ιδιωτϊν μουςικϊν. 

Οι αιτιςεισ υποβάλλονται ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Λαςικίου είτε αυτοπροςϊπωσ, 
είτε μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: mail@dide.las.sch.gr 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΙΘΙΟΤ 
 

 
ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΑΣΑΓΚΟΛΗ 

 
Κοινοποίθςθ:  
1. Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Διεφκυνςθ 

Διοριςμϊν-Προςλιψεων Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 
Σμιμα Βϋ 

2. Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ 
3. Ανϊτατο υμβοφλιο Επιλογισ Προςωπικοφ (Α..Ε.Π.) 
υνθμμζνα: 
1. Τπόδειγμα αίτθςθσ 

 
 

 

ΑΔΑ: 9ΤΦΠ46ΜΤΛΗ-ΑΧΥ
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