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ΔΡΔΤΝΑ KAI ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

-------------------------- 
ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ  ΓΙΔΤΘΤΝΗ Απιθμ. Ππωη.:  Φ.16.1/15892 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
  

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ  

----------------------------- 
ΠΡΟ: Γιεςθύνζειρ Γ.Δ. όληρ ηηρ σώπαρ 

και ηιρ ζσολικέρ μονάδερ ηηρ 

πεπιοσήρ εςθύνηρ ηοςρ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ  

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  ΔΒΡΟΤ 
 

  ΚΟΙΝ.:  Περιφερειακή Διεφθυνςη 
Πρωτοβάθμιασ και 
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ 
Ανατολικήσ Μακεδονίασ και 
Θράκησ 

Σατ. Γιεύθσνζη:   Γήμηηπαρ 19  
Πόλη:   681 31  Αλεξανδπούπολη   

Γραθείο: Αναπληπωηών  

Πληροθορίες: Γημηηπιάδος Θεοθανή  

Σηλέθωνο: 25513-55384-3  

Fax: 25510-88987  

Email: mail@dide.evr.sch.gr  
Ιζηοζελίδα: http://dide.evr.sch.gr 
 

ΘΕΜΑ: «Σοπική προκήρυξη για πρόςληψη ιδιωτϊν εμπειροτεχνϊν  με Μουςική Ειδίκευςη 
[Κρουςτά Ευρωπαϊκά], [Οφτι+ και *Φλάουτο]» 

 

O Γιεσθσνηής Γιεύθσνζης Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης Έβροσ 

Ζχοντασ υπόψη: 

1. Σην με αριθμό πρωτοκόλλου 223419/E2/19.12.2017 Τπουργική Απόφαςη «Χορήγηςη 
άδειασ ζκδοςησ τοπικήσ προκήρυξησ για πρόςληψη ιδιϊτη εμπειροτζχνη μουςικοφ».  

2. Σην με αριθμό πρωτοκόλλου 224079/E2/19.12.2017 Τπουργική Απόφαςη «Χορήγηςη 
άδειασ ζκδοςησ τοπικήσ προκήρυξησ για πρόςληψη ιδιϊτη εμπειροτζχνη μουςικοφ».  

π ρ ο κ θ ρ φ ς ς ε ι  

τθν πρόςλθψθ εμπειροτεχνϊν μουςικϊν, με ςκοπό να εξαςφαλιςτεί η εφρυθμη 
λειτουργία τησ ςχολικήσ μονάδασ (Μουςικό Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολθσ), δεδομζνου ότι, δεν 
υπάρχουν διαθζςιμοι προσ πρόςληψη, ωσ ωρομίςθιοι, εκπαιδευτικοί των κλάδων αυτϊν τόςο 
ςτον Ενιαίο Πίνακα Ωρομιςθίων τησ οικείασ Περιφερειακήσ Διεφθυνςησ Εκπαίδευςησ όςο και 
ςτον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτϊν ςχολικοφ ζτουσ 2017-2018, για τισ παρακάτω ϊρεσ και 
ειδικεφςεισ: 

 Μουςικι Ειδίκευςθ ςτα «Κρουςτά Ευρωπαϊκά», προκειμζνου να καλυφθοφν ζωσ 2 
διδακτικζσ ϊρεσ εβδομαδιαίωσ μαθημάτων τησ ειδικότητάσ του.   

 Μουςικι Ειδίκευςθ ςτο «Οφτι», προκειμζνου να καλυφθοφν ζωσ 2 διδακτικζσ ϊρεσ 
εβδομαδιαίωσ μαθημάτων τησ ειδικότητάσ του.   

 Μουςικι Ειδίκευςθ ςτο «Φλάουτο», προκειμζνου να καλυφθοφν ζωσ 2 διδακτικζσ ϊρεσ 
εβδομαδιαίωσ μαθημάτων τησ ειδικότητάσ του.   
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Οι ενδιαφερόμενοι που ζχουν τα τυπικά προςόντα, ςφμφωνα με την αριθμό 
63489/E2/12.04.2017 Τ.Α. (ΦΕΚ:1314/Β’/13.04.2017), καλοφνται να υποβάλλουν αίτηςη με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά (βαςικά δικαιολογητικά, ςφμφωνα με την παραπάνω απόφαςη) ςτη 
Διεφθυνςη Δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ Ζβρου (Δήμητρασ 19, 681 31  Αλεξανδροφπολη, 
γραφείο 7, υπόψη κ. Δημητριάδου Θεοφανήσ) 

Η προκεςμία υποβολισ κακορίηεται από 28 Δεκεμβρίου 2017 ζωσ και 8 Ιανουαρίου 2018.  

 

 
 
 

Ο Διευθυντήσ τησ ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ  
 

Αποςτολακοφδησ τζργιοσ 
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