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ΘΕΜΑ: “Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών 
(ειδικοτήτων ΠΕ79.01 ή ΤΕ16.00) στις μουσικές ειδικεύσεις  «Τρομπέτα» και 
«Βιολοντσέλο»”. 

 

Η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις  του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ. Α’/21-12-2020), άρθρο 114 «Τοπική 
πρόσκληση πρόσληψης ωρομισθίων Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 4589/2019» 

2. Την υπ' αριθμ. 164516/Ε1/16-12-2021 «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΤΕ και ΔΕ για την υποβολή αίτησης - 
δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και 
ωρομισθίων το σχολικό έτος 2021-2022». 

3. Την υπ. αριθμ. 100322/Ε1/12-08-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 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 2021-2022». 

4. Το υπ' αριθμ. 11694/Ε1/03-02-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Διάθεση ωρών για 
την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών ή ιδιωτών με ωριαία αντιμισθία στα 
Μουσικά Σχολεία για το σχ. έτος 2021-2022».  

5. Την υπ’ αρ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 6273/Β/28-12-2021) «Καθορισμός των 
ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης».  

6. Τις λειτουργικές ανάγκες του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς. 
 

Προκηρύσσει 

την πρόσληψη δύο (2) ωρομισθίων μουσικών, με σκοπό να διασφαλιστεί η εύρυθμη 

λειτουργία του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς, ως εξής: 

• ενός (1) ωρομίσθιου εκπαιδευτικού (ειδικότητας ΠΕ79.01 ή ΤΕ16.00) στη 

μουσική ειδίκευση «Τρομπέτα» για  οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα ,  

• ενός (1) ωρομίσθιου εκπαιδευτικού (ειδικότητας ΠΕ79.01 ή ΤΕ16.00) στη 

μουσική ειδίκευση «Βιολοντσέλο» για  οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα, 

για τη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων της ειδικότητάς τους στο Μουσικό 

Γυμνάσιο Καστοριάς για το σχολικό έτος 2021‐2022. 
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 Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα των οικείων ειδικοτήτων 

και μουσικών ειδικεύσεων σύμφωνα με τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 και 

1ΓΤ/2020, για τις ειδικότητες ΠΕ79.01 και ΤΕ16.00 αντίστοιχα καλούνται να 

υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο email 

mail@dide.kas.sch.gr), από τη Δευτέρα 21-02-2022 έως και την Παρασκευή 25-02-

2022 και ώρα 15:00. 

Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ79.01 προηγούνται έναντι των 

εκπαιδευτικών ειδικότητας ΤΕ16.00. 

 

 

 
Η Διευθύντρια της Δ.Ε. Καστοριάς 

 
Όλγα Βασιλειάδου 
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