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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Ναύπλιο,  15-02-2022 
Αριθμ. Πρωτ: 395 
 
 
 
 
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ.Ε. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
2) Υ.ΠΑΙ.Θ. (Διεύθυνση Διορισμών – 

Προσλήψεων εκπαιδευτικού 
προσωπικού-Τμήμα Β΄) 

3) Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
4) ΑΣΕΠ 
5) ΣΧΟΛΕΙΑ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

 

ΘΕΜΑ:  «ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ή ΙΔΙΩΤΩΝ 

ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΤΑΜΠΟΥΡΑ» ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τΑ΄/21-12-2020) «Τοπική 

πρόσκληση πρόσληψης ωρομισθίων – Τροποποίηση του άρθρου 63 του Ν. 4589/2019» 

2) Την με αρ. πρωτ. 135367/Γ7/20-10-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 2279/τΒ΄/2008) «Καθορισμός των 

μουσικών ειδικεύσεων για τα Μουσικά Σχολεία», όπως συμπληρώθηκε με την με αρ. 

πρωτ. 68096/Γ7/12-06-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 1211/τΒ΄/2009) 

3) Την υπ. αριθμ. 10322/Ε1/12-08-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ 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) Τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρου 20 του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/τΑ΄/2006) 

5) Τις διατάξεις της αρ. 80062/Γ7/4-8-2006 Υ.Α. του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 1201/τΒ΄/31-8-2006 

«Κριτήρια και διαδικασία επιλογής για την ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων 

μουσικής ειδίκευσης και για την άσκηση στα εργαστήρια μουσικών σχολείων σε 

εμπειροτέχνες ιδιώτες» 

6) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/τΑ΄/13-7-2006) «Θέματα 

εκπαιδευτικών μουσικής» 
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7) Την αρ. 2/64978/0022/14-11-2006 Υ.Α. των Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1671/τΒ΄/14-11-2006) 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση στον 

«ταμπουρά» ή ιδιωτών εμπειροτεχνών με την ίδια ειδίκευση, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

εύρυθμη λειτουργία του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας και να καλυφθούν σαράντα διδακτικές 

ώρες την εβδομάδα, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι προς πρόσληψη ως ωρομίσθιοι 

εκπαιδευτικοί  ή ιδιώτες εμπειροτέχνες του κλάδου αυτού και της συγκεκριμένης μουσικής 

ειδίκευσης, από τον Ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών.  

Για την πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01 οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα τυπικά 

προσόντα ένταξης στον κλάδο ΠΕ79.01 με ειδίκευση στον «ταμπουρά», ήτοι, σύμφωνα με την 

1ΓΕ/2009 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/τ.ΑΣΕΠ/24-12-2019), «Πτυχίο τμήματος μουσικής 

επιστήμης και τέχνης πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του τμήματος λαϊκής και παραδοσιακής 

μουσικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής, από το οποίο να προκύπτει η συγκεκριμένη μουσική ειδίκευση». Οι 

υποψήφιοι κατατάσσονται σε αξιολογικούς πίνακες επιλογής με βάση τον βαθμό του πτυχίου 

τους, ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας των τίτλων σπουδών, προηγούνται οι έχοντες τον 

παλαιότερο τίτλο. 

Για την πρόσληψη ιδιωτών εμπειροτεχνών οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου 

και να έχουν γνώση του εν λόγω παραδοσιακού οργάνου (ταμπουρά). Η κατάταξή τους, σύμφωνα 

με την αρ. 80062/Γ7/2006 Υ.Α. γίνεται κατά σειρά που εξαρτάται από τον χρόνο προϋπηρεσίας 

τους ως εμπειροτεχνών σε Μουσικά Σχολεία ή σε τμήματα προαιρετικής Μουσικής Παιδείας. Αν 

συμπίπτει ο χρόνος προϋπηρεσίας, για τον ειδικότερο καθορισμό της σειράς, λαμβάνονται υπόψη 

κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια  

Α ΤΙΤΛΟΙ ΑΛΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  

1. Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής  

2. Πτυχίο Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής  

3. Διδακτορικό  

4. Μεταπτυχιακό  

5. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστήμιο−Τ.Ε.Ι.)  

6. Πτυχίο Μουσικών Σπουδών  

7. Δίπλωμα Σύνθεσης ή Οργάνου  

8. Πτυχίο Φυγής ή Οργάνου ή τίτλου μουσικής Ειδίκευσης του ΥΠΕΠΘ  

ΑΔΑ: ΨΓ6Η46ΜΤΛΗ-52Ι



 3 

9. Πτυχίο Αντίστιξης  

Β ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ − ΤΕΙ) ΜΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  

1. Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο−Τ.Ε.Ι. ) Παιδαγωγικού Τμήματος ή Καθηγητικής Σχολής.  

2. Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο−Τ.Ε.Ι.) μη Καθηγητικής Σχολής  

Σε περίπτωση νέας σύμπτωσης η σειρά καθορίζεται πρώτα από την ημερομηνία κτήσης του 

τίτλου και έπειτα από τον βαθμό κτήσης του τίτλου 

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα ανωτέρω τυπικά προσόντα καλούνται να υποβάλλουν 

αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αργολίδας μέσω email (mastrantoe@sch.gr) από 15-2-2022 έως και 21-2-2022. 

Επισημαίνεται ότι για την κάλυψη των σαράντα διδακτικών ωρών προηγούνται οι ανήκοντες 

στον κλάδο ΠΕ79.01 με μουσική ειδίκευση στον «ταμπουρά» και έπονται οι ιδιώτες 

εμπειροτέχνες με την ίδια μουσική ειδίκευση. 

Επισημαίνεται ότι μέγιστο όριο ωρών που ανατίθενται σε εκπαιδευτικό  κλάδου ΠΕ79.01 

είναι οκτώ (08) ώρες την εβδομάδα ενώ μέγιστο όριο ωρών που ανατίθενται σε ιδιώτη 

εμπειροτέχνη είναι είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα. 

 

 
 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

 
 

Δρ. Βασίλειος Πολύδωρος 
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