
 
 

 

ΘΕΜΑ : «Σοπικι προκιρυξθ για πρόςλθψθ εκπαιδευτικϊν, κλάδου ΠΕ91.02 (Δραματικισ Σζχνθσ) ωσ 

ωρομιςκίων ςτο Καλλιτεχνικό  χολείο (Γυμνάςιο με Λυκειακζσ τάξεισ) Ηρακλείου Κριτθσ.» 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ  ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ  ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ   ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σθ με αρικμ. πρωτ.  35557/Δ2/09-04-2003 (ΦΕΚ 465 Βϋ) Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα: «Ρφθμιςη 

θεμάτων πρόςληψησ προςωρινϊν αναπληρωτϊν και ωρομιςθίων εκπαιδευτικϊν για τισ ανάγκεσ 

λειτουργίασ των δημοςίων ςχολείων Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ», άρθρο 12 με 

θζμα: «Πρόςληψη αναπληρωτϊν και ωρομιςθίων μετά την εξάντληςη πινάκων υποψηφίων». 

2. Σθ με αρικμ. πρωτ. 56263/Ε1/05-04-2018 Απόφαςθ του ΤΠ.Π.Ε.Θ (ΦΕΚ 1283 Βϋ/11-04-2018) με κζμα: 

«Πρόςκληςη υποψήφιων εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ κλάδων 

Γενικήσ Εκπαίδευςησ (πλην Μουςικϊν) για ζνταξη ςτουσ πίνακεσ αναπληρωτϊν και ωρομίςθιων 

εκπαιδευτικϊν ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019. 

3. Σθν ανάγκθ κάλυψθσ ςαράντα δφο (42) διδακτικϊν ωρϊν εβδομαδιαίωσ, κλάδου ΠΕ91.02 

(Δραματικισ Σζχνθσ)  ςτο  Καλλιτεχνικό  χολείο (Γυμνάςιο με Λυκειακζσ  τάξεισ) Ηρακλείου Κριτθσ 

και το γεγονόσ ότι δεν υπάρχουν διακζςιμοι προσ πρόςλθψθ εκπαιδευτικοί ςτον Ενιαίο Πίνακα 

Αναπλθρωτϊν διδακτικοφ ζτουσ 2018-2019. 

4. Σο με αρικμ. πρωτ. Φ.16.1/3262/14-02-2019 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Ηρακλείου προσ το ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα: «Αίτημα για χορήγηςη άδειασ ζκδοςησ τοπικήσ προκήρυξησ για 

πρόςληψη ωρομίςθιων εκπαιδευτικϊν, κλάδου ΠΕ91.02 (Δραματικήσ Τζχνησ).» 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
           ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ               
                   ΚΑΙ  ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ 
                   ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ  
               Δ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η  
                           ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ                                        
              ΣΜΗΜΑ Γϋ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 
                                  ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
 
                          ΗΡΑΚΛΕΙΟ,   27-02-2019 
                          ΑΡΙΘΜ.  ΠΡΩΣ.: Φ16.2/4527 
 
 
  

Διεφκυνςθ :      Μονοφατςίου 8 
    Σαχ. Κϊδικασ : 71201- Ηράκλειο  

Πλθροφορίεσ :  Ρ. Καλακάκθ   
Σθλζφωνο :       2810 333728 
Fax :                   2810 224210 
E-mail:             mail@dide.ira.sch.gr 

                  
 ΠΡΟ:    1) χολικζσ μονάδεσ αρμοδιότθτασ τθσ   Δ/νςθσ   
                      Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Ηρακλείου 
                2)  Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ    
                      όλθσ τθσ χϊρασ και τισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ 
                      περιοχισ   ευκφνθσ τουσ.                      
                  
   
ΚΟΙΝ.:     Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευ- 
                 τεροβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ Κριτθσ. 
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5. Σο  με αρικμ. πρωτ. 30654/Ε1/26-02-2019 ζγγραφο του Τπουργείου Παιδείασ Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων με κζμα: «Χορήγηςη άδειασ ζκδοςησ τοπικήσ προκήρυξησ για πρόςληψη ωρομίςθιου 

εκπαιδευτικοφ». 

 

Π  Ρ   Ο   Κ   Η   Ρ   Τ         Ο  Τ  Μ  Ε 

Σθν πρόςλθψθ ζξι (06) εκπαιδευτικϊν, κλάδου ΠΕ91.02 (Δραματικισ Σζχνθσ)  ωσ ωρομιςκίων ςτο 

Καλλιτεχνικό  χολείο (Γυμνάςιο με Λυκειακζσ τάξεισ) Ηρακλείου Κριτθσ,  εκ των οποίων πζντε 

εκπαιδευτικοί  για οκτϊ (08) ϊρεσ  τθν εβδομάδα ζκαςτοσ και ζνασ εκπαιδευτικόσ για δφο (02) ϊρεσ 

τθν εβδομάδα, για τθν κάλυψθ ςαράντα δφο (42) διδακτικϊν ωρϊν εβδομαδιαίωσ και προκειμζνου 

να εξαςφαλιςτεί θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ ανωτζρω ςχολικισ μονάδασ, δεδομζνου ότι δεν υπάρχουν 

διακζςιμοι προσ πρόςλθψθ εκπαιδευτικοί ςτον Ενιαίο Πίνακα Αναπλθρωτϊν διδακτικοφ ζτουσ 2018-

2019 ςτθν παραπάνω ειδικότθτα. 

Οι ενδιαφερόμενοι που ζχουν τα τυπικά προςόντα, ςφμφωνα με τθ με αρικμ. πρωτ. 56263/Ε1/05-04-

2018 Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 1283 Βϋ/11-04-2018), καλοφνται να υποβάλουν αίτθςθ με τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ηρακλείου.(Μονοφατςίου 8, 

3οσ όροφοσ, Γραφείο Αναπλθρωτϊν) είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με εξουςιοδότθςθ. 

 Συπικά προςόντα κλάδου ΠΕ91.02 (Δραματικισ Σζχνθσ): Πτυχίο ΣΕΙ Δραματικισ Σζχνθσ ι 

ιςότιμων Αναγνωριςμζνων χολϊν Δραματικισ Σζχνθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμων πτυχίων 

αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ. Η ιςοτιμία των πτυχίων των χολϊν Δραματικισ 

Σζχνθσ τθσ θμεδαπισ κα πρζπει να ζχει χορθγθκεί από το Ινςτιτοφτο Σεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ (Ι.Σ.Ε). (Πρζπει να αναγράφεται θ θμεροχρονολογία κτιςθσ και ο βακμόσ του 

πτυχίου) 

 φμφωνα με τθν ανωτζρω Τπουργικι Απόφαςθ (Μζροσ Βϋ, κεφ. Αϋ, παρ. 3 και 4), κατά τθν 

πρόςλθψθ προτάςςονται οι ζχοντεσ κοινωνικά κριτιρια, ιτοι οι πολφτεκνοι, οι πάςχοντεσ από 

ομόηυγθ μεςογειακι αναιμία ι δρεπανοκυτταρικι ι μικροδρεπανοκυτταρικι αναιμία και οι 

πάςχοντεσ από ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ. 

 ε κάκε περίπτωςθ προτάςςονται οι ζχοντεσ παιδαγωγικι επάρκεια. 

 

Η προκεςμία υποβολισ αιτιςεων και των απαραίτθτων ι/και των ςυνοδευτικϊν 

δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τα παραπάνω, ορίηεται από τθν Πζμπτθ 28-02-2019 ζωσ και 

τθν Δευτζρα 04-03-2019. 

                                                                                    Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ  ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 
                                                                     ΣΗ  Δ/ΝΗ  Β/ΘΜΙΑ  ΕΚΠ/Η   ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ                                                                                                                                                                                                                

 
                                                                                                                      
                                                                                                                   ΣΤΛΙΑΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΑΚΗ 
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