ΑΔΑ: 6Ψ05ΟΚΚΝ-Ω4Ρ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ (Κ.Δ.Ε.Κ.)

Νίκαια, Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018
Αριθμ. Πρωτ.: 772

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Κιλελέρ
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Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το άρθρο 1 του Ν. 3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των
κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ΄ του Ν.2190/1994 «Οι λογοτέχνες, οι καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι
για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».
Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 223 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του της παρ. 8 του άρθρου 26 του Ν. 4325/2015 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ
47/τ.Α΄/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις ».
Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-07-1980).
Το με ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-05-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. σύμφωνα με το
οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται
των ρυθμίσεων του Ν. 3812/2009.
Την υπ΄ αριθμ. 14/2018 (ΑΔΑ:6Ω95ΟΚΚΝ-3ΙΘ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Κιλελέρ «περί έγκρισης πρόσληψης
προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων, με
προσέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους».
Την υπ’ αριθμ. 3058/29548/12-03-2018 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
–Στερεάς Ελλάδας για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
τεσσάρων (4) ατόμων στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Κιλελέρ-Κ.Δ.Ε.Κ. Ν.
Λάρισας με προσέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους.
Το υπ’ αριθμ 36452/17-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «έγκρισης
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των ΟΤΑ με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους
πόρους
Την υπ’ αριθμ 54/30-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΦ87ΟΚΚΝ-6Γ2) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Κιλελέρ περί « Καθορισμό ειδικοτήτων
καθηγητών Μουσικής μετά το 36452/17-07-2018 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί πρόσληψης προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων με κάλυψη
της δαπάνης από ιδίους πόρους.
Την υπ΄ αριθμ. 55/30-07-2018 (ΑΔΑ:6ΣΑΨΟΚΚΝ-6Γ2) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Κιλελέρ περί «καθορισμός τριμελούς
επιτροπής για τον έλεγχο των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων των υποψηφίων και την
αξιολόγηση αυτών».
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12. Την υπ΄ αριθμ. 58/13-08-2018 (ΑΔΑ:7Υ78ΟΚΚΝ-9ΡΡ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Κιλελέρ περί καθορισμού πίνακα
κριτηρίων μοριοδότησης των ανακοινώσεων ΣΟΧ 2/2018 και ΣΟΧ 3/2018.
13. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου
Κιλελέρ (Κ.Δ.Ε.Κ.) όπως καταρτίσθηκε και ψηφίσθηκε με την υπ΄αριθμ. 291/28-11-2011
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλελέρ.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ιδίους πόρους),
συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
Δήμου Κιλελέρ, που εδρεύει στη Νίκαια Λάρισας, και συγκεκριμένα: ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

01

Κοινωφελής Δημοτική
Επιχείρηση Δήμου
Κιλελέρ

02

Κοινωφελής Δημοτική
Επιχείρηση Δήμου
Κιλελέρ

Έδρα
υπηρεσίας
Νίκαια

Ειδικότητα
Τ.Ε Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Δ/νση
Μουσικής Σχολής

Διάρκεια Αριθμός
σύμβασης ατόμων
9 μήνες

1

Νίκαια

Τ.Ε Καθηγητών Μουσικής Ακορντεόν,
Υποχρεωτικά Θεωρητικά, Μαέστρος
Παιδικής Ορχήστρας

9 μήνες

1

03

Κοινωφελής Δημοτική
Επιχείρηση Δήμου
Κιλελέρ

Νίκαια

Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Ανωτέρα
Θεωρητικά, Σύνθεση, Μαέστρος
Εφηβικής Ορχήστρας

9 μήνες

1

04

Κοινωφελής Δημοτική
Επιχείρηση Δήμου
Κιλελέρ

Νίκαια

9 μήνες

1

Τ.Ε. Μουσικών, Διεύθυνση
Φιλαρμονικής Μπάντας

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

01

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Δίπλωμα σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής
κιθάρας ή μονωδίας μαζί με πτυχίο φυγής από αναγνωρισμένο μουσικό
εκπαιδευτήριο της ημεδαπής ή Ανώτατης Σχολής της Αλλοδαπής.
2. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή αναγνωρισμένη από
το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή από Μουσικά Σχολεία του Ελληνικού Υπουργείου
Παιδείας.
3. Απολυτήριο Λυκείου.

02

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Βεβαίωση περάτωσης Σπουδών Τμήματος Ακορντεόν ( Β’ κύκλου επιπέδου
διπλώματος) πτυχίο Ακορντεόν, Αρμονίας, Αντίστιξης και Φούγκας, από
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Κωδικός θέσης

αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος
Τίτλος Σχολών της αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Απολυτήριο Λυκείου.

03

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο Ωδικής, Αρμονίας, Αντίστιξης, Ενοργάνωσης Πνευστών, Φούγκας και
Δίπλωμα Σύνθεσης από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή του
ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
2. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή από Μουσική Σχολή αναγνωρισμένα
από το ΥΠΠΟΑ ημεδαπής ή από Μουσικά Σχολεία του Ελληνικού
Υπουργείου Παιδείας.
3. Απολυτήριο Λυκείου.

04

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Δίπλωμα ή πτυχίο «ενοργανώσεως πνευστών οργάνων και διευθύνσεως
Μπάντας» αρμονίας ή ωδικής, αντιστίξεως, φυγής, χάλκινου ή ξύλινου
πνευστού οργάνου, καθηγητού σχολικής μουσικής του Υπουργείου Παιδείας
2. Πενταετής προϋπηρεσία αρχιμουσικού φιλαρμονικής ή μουσικού
εκτελεστού.
3. Απολυτήριο Λυκείου.
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο Ενοργάνωσης Πνευστών η Πτυχίο Φούγκας από Ωδείο η Μουσική
Σχολή αναγνωρισμένα από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της
ημεδαπής.
2. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ως Μαέστρου ή Μέλους Μουσικών Συνόλων
(Φιλαρμονικής, Χορωδίας κ.λ.π.) και αποδεικτικά ενορχηστρωτικής
δουλειάς.
3. Απολυτήριο Λυκείου.

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1.Να είναι Έλληνες πολίτες
Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση,
και έχει παρέλθει έτος από την απόκτηση της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Ν. 2431/1996) με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1
αυτού και με την επιφύλαξη του Π.Δ. 255/1998.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν ως
υπάλληλοι πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Για τους ανωτέρω πολίτες
απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων
του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996
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άρθρο 10 παρ. 1), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α)Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Ανδρέα
Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και β)Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-459101 των κατωτέρω επιπέδων τα οποία αντιστοιχίζονται με επίπεδα
του Συμβουλίου της Ευρώπης:
Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη
Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.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. Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των
προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που
προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται
πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων κατά
το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958).
2.Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και σε
περίπτωση μη συνταξιοδότησης 70 ετών.
3.Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
4.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική
συμπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-09-2007).
5.Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:
1)Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2)Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού.
3)Βεβαίωσεις προϋπηρεσίας, διδακτικής εμπειρίας, επιμόρφωσης και καλλιτεχνικής
δραστηριότητας στο αντίστοιχο αντικείμενο.
4)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή
ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
6)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
 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
καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει
καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
 Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
 Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από το αναφερόμενα στο
άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω
παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε
πλημμέλημα ή κακούργημα.
 Ότι έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
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καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
 Ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική
δικαστική συμπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-09-2007).
Βαθμολόγηση Κριτηρίων
Η αξιολόγηση του προσωπικού για τους κωδικούς 01 έως 04 θα γίνει με βάση τον παρακάτω
πίνακα. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική
βαθμολογία όλων των υποψηφίων.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Σπουδές

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Βασικές και παρεμφερείς καλλιτεχνικές σπουδές
Σχετική Επιμόρφωση
Εμπειρία – Προϋπηρεσία
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο
Προϋπηρεσία στο φορέα
Καλλιτεχνικό έργο
Καλλιτεχνική δραστηριότητα, του ίδιου, διακρίσεις
μαθητών
Παιδαγωγικά και ειδικά Παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προσόντα και δεξιότητες,
προσόντα
παιδαγωγική προσέγγιση, μέθοδος διδασκαλίας.
Παιδαγωγικές σπουδές και επιμόρφωση (σεμινάριασυνέδρια-ημερίδες)
Κοινωνικά και
Πολυτεκνία, μονογονεϊκής, ΑΜΕΑ
οικογενειακά κριτήρια
Συνέντευξη - ακρόαση
Η διαδικασία της συνέντευξης-ακρόασης θα
πραγματοποιηθεί για όλους τους υποψηφίους την
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 στις 08:30 π.μ. με
αλφαβητική σειρά στο χώρο της Μουσικής Σχολής.
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
25%
10%
15%
10%
10%

10%
20%

100%

Διαδικασία Συνέντευξης-ακρόασης
 Για τους κωδικούς θέσης που έχουν μουσική ειδικότητα όργανα, οι υποψήφιοι θα πρέπει
να παίξουν ένα κομμάτι ελευθέρας επιλογής κλασικού ρεπερτορίου σχετικό της θέσης
που διεκδικούν στη φάση της ακρόασης.
 Για τους κωδικούς θέσης 03, 04 που περιλαμβάνουν σύνθετη ειδικότητα και για το μέρος
των Μουσικών Συνόλων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πουν και να αναλύσουν στην
επιτροπή αξιολόγησης με σύντομο αλλά σαφή τρόπο τη μέθοδο διδασκαλίας προς τους
μαθητές την οποία θα χρησιμοποιήσουν, πάνω στο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη με
τίτλο «Της αγάπης αίματα».
Προθεσμία & Τόπος Υποβολής Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν καθημερινά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 π.μ. έως 13:00, 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 Κιλελέρ, Ηρώων Πολυτεχνείου & Αγίου
Χαραλάμπους, Τ.Κ.: 41005, Νίκαια Λάρισας, υπόψιν κ. Κουτσιαυτούλη Αντώνιου (τηλ.
επικοινωνίας: 2413-507215).
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.
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ΑΔΑ: 6Ψ05ΟΚΚΝ-Ω4Ρ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης Δήμου Κιλελέρ, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης
στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας
ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην
ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο της Κ.Δ.Ε.Κ. του Δήμου Κιλελέρ: www.kdek.gr
Επιλογή – Ανάρτηση Πινάκων – Υποβολή Ενστάσεων
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με
την υπ΄ αριθμ. 55/30-07-2018 (ΑΔΑ:6ΣΑΨΟΚΚΝ-6Γ2) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κιλελέρ.
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της Κοινωφελούς
Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κιλελέρ, στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας (Νίκαια) του Δήμου
Κιλελέρ και στην ιστοσελίδα www.kdek.gr της Κ.Δ.Ε.Κ. του Δήμου Κιλελέρ. Κατά των ανωτέρων
πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Κ.
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει με την πάροδο πέντε (5) εργάσιμων ημερών
από την ανάρτηση.
Δημοσίευση της Ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε δυο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες
τοπικές εφημερίδες του Νομού Λάρισας.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει:
 στο χώρο ανακοινώσεων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κιλελέρ
 στη διαύγεια
 στην ιστοσελίδα της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κιλελέρ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Γ. ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ
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