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ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                              Αριθ. πρωτ. 27469 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ταχ.Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306 

Ταχ.Κωδ. : 64132  Αλεξανδρούπολη 

Τηλέφωνο: 2551064219, 2551064163 

                                                                 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Πρόσληψης προσωπικού   

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο  

 

Ο Δήμαρχος  Αλεξανδρούπολης 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Β.Δ. 57/1957 “περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης” 

(ΦΕΚ 229/Α/1957). 

2) Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966  “Περί ιδρύσεως Μουσικών Ιδρυμάτων” (ΦΕΚ Α’7). 

3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/17.06.1980 (ΦΕΚ 143/1980 /τ. Α). 

4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 523/1980 (ΦΕΚ 143/1980/ τ. Α) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει 

με το υπ’ αριθ. Π.Δ. 476/1981 (ΦΕΚ 132/21-5-1981/ τ. Α). 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.13 του Ν.3207/2003. 

6) Τις διατάξεις των άρθρων 2, 223 παρ. 5,  και 168 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/A'/28.06.2007) «Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

7) Το με ΔΙΠΠ.1.9.539/11506/31-05-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. σύμφωνα με το οποίο 

εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του 

Ν.3812/09 (καλλιτεχνικό προσωπικό). 

8) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

9) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α'/11-4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

10) Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 8 του N.4325/2015 “Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση 

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 47 Α’ 

11.05.2015, NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4325).  

11) Τις διατάξεις της παρ. 2 περιπτ. η΄ άρθρο 2 του ν. 4765/2021 σύμφωνα με την οποία οι λογοτέχνες, 

καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι δεν υπάγονται στις διατάξεις των Μερών Β΄ και Γ΄ του Ν. 4765/2021 για 

απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους. 

12) Τις διατάξεις του άρθρου 107, ν.4483/2017. 

13) To ΦΕΚ134/Β΄/6-3-1990 με το οποίο χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στο Δημοτικό Ωδείο  

Αλεξανδρούπολης, το ΦΕΚ 608/Β/5-3-2012 και το ΦΕΚ 704/Β/24-4-2015 « Άδεια μεταστέγασης του 

Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης» και ΦΕΚ 3403/B/13-8-18 “Χορήγηση άδειας μετεγκατάστασης και 

άδεια λειτουργίας επέκτασης του Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης”. 

14) Τον οργανισμό εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΦΕΚ2280/2011) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ2927/B/31-12-2015, ΦΕΚ4301/11-12-2017τ.Β, ΦΕΚ5143/16-11-2018 τ.Β & 

ΦΕΚ10047/26-3-2019 τ.Β). 

15) Τις αριθ. 120/2022 και 159/2022 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής . 

16) Το με αρ. πρωτ. 27951/3-5-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο μας ανακοινώθηκε η 

έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) 
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σύμφωνα με την 27547/28-4-2022 (ΑΔΑ: 6Η6Ι46ΜΤΛ6-ΕΩΨ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

17) Την με αρ. πρωτ. 27128/23-8-2022 βεβαίωση  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης για την ύπαρξη αντίστοιχων πιστώσεων για την δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη 

προσωπικού έναντι αντιτίμου. 

18) Την με αρ.  πρωτ. 196669/5-8-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-

Θράκης « Συγκρότηση επιτροπής επιλογής υποψηφίων  του άρθρου 4, παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 524/80. 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έναντι αντιτίμου, συνολικά 

είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, του Δημοτικού Ωδείου και 

του Παραρτήματος Δημοτικής Ενότητας Φερών, και του Τμήματος Εικαστικών του τρέχοντος 

εκπαιδευτικού έτους 2022-2023 και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης 

και  αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και επικουρικά) προσόντα 

(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Α 

 

 
Κωδικός 

θέσης 

    Υπηρεσία Έδρα 

Υπηρεσίας 

Κατηγορία / 

Ειδικότητα 

Αριθμός 

ατόμων 

Διάρκεια 

σύμβασης 
01 Δήμος 

Αλεξανδρού

πολης 

ΔΕ 

Αλεξ/πολης  

ΔΕ Φερών 

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής 

Βιολιού 

2          Εννέα (9) μήνες  

02 Δήμος 

Αλεξανδρού

πολης 

ΔΕ 

Αλεξ/πολης  

ΔΕ Φερών 

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής 

Βιολοντσέλου 

1  Εννέα (9)  μήνες  

03 Δήμος 

Αλεξανδρού

πολης 

ΔΕ 

Αλεξ/πολης  

ΔΕ Φερών 

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής 

Φλάουτου 

1 Εννέα (9) μήνες  

04 Δήμος 

Αλεξανδρού

πολης 

ΔΕ 

Αλεξ/πολης  

ΔΕ Φερών 

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής  

Τρομπέτας 

1  Εννέα (9) μήνες  

05 Δήμος 

Αλεξανδρού

πολης 

ΔΕ 

Αλεξ/πολης  

ΔΕ Φερών 

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής   

Κιθάρας 

3 Εννέα (9)   μήνες 

06 Δήμος 

Αλεξανδρού

πολης 

ΔΕ 

Αλεξ/πολης  

ΔΕ Φερών 

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής  

Πιάνου 

2  Εννέα (9)  μήνες  

07 Δήμος 

Αλεξανδρού

πολης 

ΔΕ 

Αλεξ/πολης  

ΔΕ Φερών 

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής   

Μονωδίας-

Μελοδραματικής  

1 Εννέα (9)  μήνες  

08 Δήμος 

Αλεξανδρού

πολης 

ΔΕ 

Αλεξ/πολης  

ΔΕ Φερών 

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής 

Βυζαντινής μουσικής  

1  Εννέα (9)  μήνες  

       09 Δήμος  

Αλεξανδρού

πολης  

ΔΕ 

Αλεξ/πολης  

ΔΕ Φερών 

ΠΕ ή TΕ Καθηγητής 

Ανώτερων 

Θεωρητικών 

1  Εννέα (9)  μήνες  

10 Δήμος  

Αλεξανδρού

πολης  

ΔΕ 

Αλεξ/πολης  

ΔΕ Φερών 

TΕ Καθηγητής 

Κατώτερων 

Θεωρητικών 

1  Εννέα (9)  μήνες  

11 Δήμος  

Αλεξανδρού

πολης 

ΔΕ 

Αλεξ/πολης  

ΔΕ Φερών 

TΕ Καθηγητής 

Μουσικής Αγωγής-

Προπαιδείας 

1  Εννέα (9)  μήνες 

12 Δήμος 

Αλεξανδρού

ΔΕ 

Αλεξ/πολης  

ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής 

Σύγχρονου 

1 Εννέα (9)  μήνες  
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πολης ΔΕ Φερών τραγουδιού 

13 Δήμος 

Αλεξανδρού

πολης 

ΔΕ 

Αλεξ/πολης  

ΔΕ Φερών 

ΔΕ Δάσκαλος 

Μοντέρνων 

Κρουστών 

1 Εννέα (9)  μήνες  

14 Δήμος  

Αλεξανδρού

πολης 

ΔΕ 

Αλεξ/πολης  

ΔΕ Φερών 

ΔΕ Δάσκαλος   

Ηλεκτρικής Κιθάρας 

1  Εννέα (9)  μήνες  

15 Δήμος  

Αλεξανδρού

πολης 

ΔΕ 

Αλεξ/πολης  

ΔΕ Φερών 

ΔΕ Δάσκαλος 

Παραδοσιακής  

Μουσικής  

(μπουζούκι) 

1  Εννέα (9)  μήνες  

16 Δήμος  

Αλεξανδρού

πολης 

ΔΕ 

Αλεξ/πολης  

ΔΕ Φερών 

ΔΕ Δάσκαλος 

Παραδοσιακής 

Μουσικής (Κλαρίνο) 

1 Εννέα (9)  μήνες  

17 Δήμος  

Αλεξανδρού

πολης 

ΔΕ 

Αλεξ/πολης  

ΔΕ Φερών 

ΔΕ Δάσκαλος 

Παραδοσιακής 

Μουσικής (Βιολί) 

1 Εννέα (9)  μήνες  

18 Δήμος  

Αλεξανδρού

πολης 

ΔΕ 

Αλεξ/πολης  

ΔΕ Φερών 

ΔΕ Δάσκαλος 

Παραδοσιακής 

Μουσικής ( Λύρα) 

1 Εννέα (9)  μήνες 

19 Δήμος  

Αλεξανδρού

πολης 

ΔΕ 

Αλεξ/πολης  

ΔΕ Φερών 

ΔΕ Δάσκαλος 

Παραδοσιακής 

Μουσικής (Ούτι) 

1 Εννέα (9)  μήνες 

20 Δήμος  

Αλεξανδρού

πολης 

ΔΕ 

Αλεξ/πολης  

ΔΕ Φερών 

ΔΕ Δάσκαλος 

Παραδοσιακής 

Μουσικής 

(Κρουστά) 

1 Εννέα (9)  μήνες 

21 Δήμος  

Αλεξανδρού

πολης 

ΔΕ 

Αλεξ/πολης  

ΔΕ Φερών 

ΔΕ Δάσκαλος 

Παραδοσιακής 

Μουσικής (Γκάιντα) 

1 Εννέα (9)  μήνες 

22 Δήμος  

Αλεξανδρού

πολης 

ΔΕ 

Αλεξ/πολης  

ΔΕ Φερών 

ΠΕ ή ΤΕ  Καθηγητής 

Εικαστικών Τεχνών 

1 Εννέα (9)  μήνες 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

    

Τίτλοι σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & ειδικά ) προσόντα 

 

ΠΕ Τίτλοι σπουδών:  
 

Πτυχίο Τμημάτων Μουσικών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής με την αντίστοιχη ειδίκευση 

Ή 

Ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος κατά ειδίκευση ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΑΤΕΕΝ 

 

Απαραίτητη αποδεδειγμένη πενταετής διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείμενο. 

Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στα μουσικά 

ιδρύματα εποπτείας του Υπουργείου Πολιτισμού (Ωδεία και Μουσικές Σχολές) που αποδεικνύεται 

με βεβαιώσεις των Ωδείων ή Μουσικών Σχολών όπου αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης πρόσληψης 

ΑΔΑ: 6Ν7ΝΩΨΟ-Π5Ψ



του Υπουργείου Πολιτισμού. 

ΤΕ Τίτλοι σπουδών:  
 

Δίπλωμα ή πτυχίο αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος του 

εσωτερικού (Ωδείο), ή πτυχίο ή  δίπλωμα ισότιμο και αντίστοιχο  αναγνωρισμένου μουσικού 

ιδρύματος του εξωτερικού. 

Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. 

Απαραίτητη αποδεδειγμένη πενταετής διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο αντικείμενο. 

Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στα μουσικά 

ιδρύματα εποπτείας του Υπουργείου Πολιτισμού (Ωδεία και Μουσικές Σχολές) που αποδεικνύεται 

με βεβαιώσεις των Ωδείων ή Μουσικών Σχολών όπου αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης πρόσληψης 

του Υπουργείου Πολιτισμού. 

ΔΕ Τίτλοι σπουδών: 

 

Μουσικοί τίτλοι ή βεβαιώσεις περάτωσης σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας από αναγνωρισμένο 

μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού (Ωδείο, Μουσική Σχολή, ΑΕΙ) ΚΑΙ Απολυτήριο 

εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής αναγνωρισμένης από το 

ΔΟΑΤΑΠ ή ΑΤΕΕΝ. 

Σημ. Σε περίπτωση μη υπαρχόντων υποψηφίων με τους ανωτέρω απαιτούμενους μουσικούς τίτλους, 

γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες (αρ. 1, παρ. 

ε, ΠΔ 476/81) 

 Επιπρόσθετα προσόντα: 

 

Παιδαγωγικές σπουδές από αναγνωρισμένα Μουσικά Ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού καθώς 

και από αναγνωρισμένες μη μουσικές παιδαγωγικές σχολές και Τμήματα Πανεπιστημιακών 

Ιδρυμάτων εσωτερικού ή εξωτερικού. 

Βεβαιώσεις σπουδών αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα 

εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού.  

Σεμινάρια ειδικότητας εσωτερικού και εξωτερικού.  

 

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Ως διδακτική εμπειρία νοείται η προϋπηρεσία σε φορείς του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μουσικά Εκπαιδευτήρια του Δημοσίου, Μουσικά 

Γυμνάσια, Μουσικά Λύκεια) ή ΟΤΑ σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση 

θέσεων.  

Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών 

με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 

 

Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Η καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται με παραστατικά 

από: Συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα ή ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, 

συναυλίες μουσικής δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις,  διαλέξεις, συνέδρια, 

σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα, συστάσεις- διακρίσεις κλπ για την ειδικότητα που απαιτείται. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 

1. Οι υποψήφιοι για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής  πρέπει να έχουν ηλικία 21 έως 65 

ετών. 

2.  Προκειμένου για προσλήψεις σε υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του 

Δημόσιου Τομέα ή σε ΟΤΑ, δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι: 

α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους 

περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι 

Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα 

νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό 

ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και 

τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει).  

         Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την 

ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης 

ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από 

το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα 

Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 

55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540, των κατωτέρω επιπέδων: 

Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). 

Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη 

Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού. 

Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. 

Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. 

 

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 

54006, τηλ. 2310/997571−72−76), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του 

υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. 

 

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και 

αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της 

ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

 

Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους 

Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη,από τα 

νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου. 

 

 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότατα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

 καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

 

4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους) 

ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

 

5. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και    

Κοινοτικών      υπάλληλων (ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική 

συμπαράσταση) του  Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007). 
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    ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

 

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό 

της θέσης που διεκδικούν.  Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για έναν (1)  κωδικό θέσης. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι μπορούν να συνάψουν μόνο μία σύμβαση με τον φορέα 

Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

 

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

 

1. Αίτηση (υπόδειγμα στο παράρτημα στης παρούσας προκήρυξης)  

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 

3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων Μουσικών Σπουδών όπως απαιτούνται ως προσόντα από την προκήρυξη. Σε 

περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση  αυτού στην ελληνική γλώσσα, 

όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001), καθώς και πράξη αναγνώρισης (ισοτιμία, 

αντιστοιχία του τίτλου κ.λ.π.) βάσει του Ν.4250/2014 και πιστοποιητικό Ελληνομάθειας. 

4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας – εμπειρίας στο αντικείμενο όπως περιγράφεται παραπάνω. 

Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον 

οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 

5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης (εφόσον υπάρχει). 

6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης. 

7. Βιογραφικό σημείωμα. 

8.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό     

    εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση). 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 

α)Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία 

απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλόλητάς του για 

την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος. 

β) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και  

γ) Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. 

Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν 

εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα. 

 

 Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 

  
1. Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας (Παιδαγωγικές σπουδές από αναγνωρισμένα Μουσικά Ιδρύματα 

εσωτερικού ή εξωτερικού καθώς και από αναγνωρισμένες μη μουσικές παιδαγωγικές σχολές και Τμήματα 

Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων εσωτερικού ή εξωτερικού) 

2.Άλλοι συναφείς τίτλοι – βεβαιώσεις σπουδών, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες (εφόσον υπάρχουν) 

3.Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας : Συναυλίες, (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, 

διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, 

συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις , σεμινάρια , συγγραφή σχετικού βιβλίου , δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, 

ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα , συνθέσεις, συστάσεις-διακρίσεις κ.λ.π. για την ειδικότητα που 

απαιτείται. 

4. Προϋπηρεσία στον φορέα  (αν υπάρχει). 

5. Εντοπιότητα  (αν υπάρχει). 

6. Άλλα κοινωνικά οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια (πολύτεκνος - μονογονεϊκή οικογένεια – ΑΜΕΑ 

κλπ) 

 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και  γίνονται δεκτά, 

εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα. 

Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν μόνο εάν υπάρχει διαθεσιμότητα σπουδαστών στο ειδικό αντικείμενο 

οργάνου ή υποχρεωτικού μαθήματος, στο Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης και στο Παράρτημα Δημοτικής 

Ενότητας Φερών και στο τμήμα Εικαστικών.  
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει 

από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του 

νομού και της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, του Δημοτικού 

Ωδείου  και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.alexpolis.gr  Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται 

δεκτές είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 

φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα 

γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 

Τ.Κ.641 32, Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώ 

(τηλ. επικοινωνίας: 2551064163, 2551064219). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το 

εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος 

μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.  

Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 

(ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο 

νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή 

υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη 

συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή 

ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν 

οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία 

των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της 
συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων  θα γίνει στις 16-9-2022 από τριμελή επιτροπή του αρ. 4 του ΠΔ 

524/80, που ορίστηκε με την αρ. πρωτ. 196669/5-8-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης  Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα συνεδριάσει στο Δημοτικό Ωδείο του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης, οδός Καραΐσκάκη αρ. 5. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν και 

τηλεφωνικά όσους υποψηφίους κρίνει, για να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία  (ακρόαση, διδασκαλία, 

συνέντευξη). 

Κατόπιν θα συντάξει πίνακα με αξιολογική σειρά των υποψηφίων κατά την κρίση της. 

Υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης, καθώς 

και την συναίνεση των υποψηφίων στην διεξαγωγή τυχόν πρακτικής δοκιμασίας (ακρόαση, διδασκαλία, 

συνέντευξη). 

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης και του Δημοτικού Ωδείου. Η πρόσληψη των επιλεγέντων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό 

των προσερχόμενων σπουδαστών στα τμήματα που θα λειτουργήσουν στο Δημοτικό Ωδείο.  

Κατά των ανωτέρω πινάκων δεν προβλέπεται από το Π Δ 524/1980 η υποβολή ενστάσεων. 

* Η υπηρεσία προβαίνει στην σύναψη σύμβασης με τους επιλεγέντες υποψηφίους, αμέσως μετά την 

ανάρτηση των πινάκων κατάταξης και ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες του Ωδείου. 

* Οι επιτυχόντες καλύπτουν τις διδακτικές ανάγκες του Ωδείου τόσο στο Κεντρικό Κτίριο όσο και στο 

παράρτημα της Δημοτικής Ενότητας Φερών. 

* Επισημαίνεται ότι οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν με 

πλήρες ωράριο όπου χρειάζεται . 
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 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 

1. Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί όπως ορίζει το Π.Δ. 524/17-6-1980. 

2. Αντίγραφο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης 

και του Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης  και στην ιστοσελίδα του  www.alexpolis.gr 

                                                                                                                                                                                                         

                                                                              

 

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

 

 

 

              ΙΩΑΝΝΗΣ    ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
                   Αλεξανδρούπολη 
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ      Αρ. πρωτ : 

   

ΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………… 

        Σας υποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά  

ΟΝΟΜΑ ……………………………………….     για την πρόσληψή μου στη θέση …………………..  

         ……………………………όπως αυτή περιγράφεται  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ …………………………….    στην με αριθ. πρωτ. ………………………….. 

Ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ…………………………...                                                                                                  

         

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ………………………………  

        Με την παρούσα δηλώνω ότι δέχομαι  

Δ/ΝΣΗ-Τ.Κ. …………………….........................    ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης 

 

…………………………………………………..    Επίσης επιβεβαιώνω την ακρίβεια των δηλούμενων  

        στην παρούσα αίτηση στοιχείων μου, κατέχω όλα τα 

ΤΗΛ.……………………………………………    απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με την προκήρυξη 

        Και επισυνάπτω όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

ΑΦΜ……………………………………………      

 

ΑΔΤ……………………………………………..  

 

ΑΜΚΑ………………………………………….  

 

ΑΡ. ΜΗΤΡ.ΕΦΚΑ ( Ι.Κ.Α). …………………… 

 

Ε-MAIL……………………………………….  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………..  

 

Επισυνάπτεται κατάλογος αριθμημένων  

Δικαιολογητικών  

 

  

      

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 

1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 

προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με 

κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:  

1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε επιδιωκόμενο 

κωδικό θέσης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας 

γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.  

2. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά 

το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) δεν έχω καταδικαστεί για 

κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία 

δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, 

καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) δεν 

είμαι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, 

έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) δεν έχω, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί 

η στέρηση αυτή· δ) δεν τελώ υπό δικαστική συμπαράσταση.  

Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου εξαιρούμαι από το κώλυμα επειδή έχω εκτίσει την ποινή μου ή 

επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που μου έχουν επιβληθεί ή επειδή έχω απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. Ν. 2207/1994).  

 

 

 

 

 

Ο/Η αιτ……. & Υπευθύνως Δηλ…….  

 

 

(υπογραφή & ολογράφως) 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που 

επισυνάπτετε για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά 

αρίθμησης 
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