
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Νίκαια 11/02/2021 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ        Αριθμ. πρωτ.:2270 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 

Διεύθυνση Διοικητικού ,Οικονομικού 

 & Κοινωνικής Μέριμνας 

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2007) 

«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009) «Αναμόρφωση 

συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 7/Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α΄/14-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4682/2020 

(ΦΕΚ 76/Α΄/03-04-2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της 

από 14.3.2020 Π.Ν.Π. « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 4722/2020  (ΦΕΚ 177/Α΄/15-09-2020) «Κύρωση: α) 

της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις 

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη 

διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την 

προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των 

σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και 

την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των 

πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης 

Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4753/2020 (ΦΕΚ 227/Α΄/18-11-2020) «Λήψη 

συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση 

της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες 

επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα 

Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές 

διατάξεις.», για την παράταση προθεσμίας εκκαθάρισης δηλώσεων του άρθρου 51 του ν. 

4647/2019 όπου αναφέρει ότι, η ισχύς του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 
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4647/2019 (Α’ 204), ως προς την προθεσμία εκκαθάρισης των δηλώσεων από τις 

Οικονομικές Υπηρεσίες των Δήμων, παρατείνεται έως την 31η.1.2021.  

7. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4771/21 (ΦΕΚ 16/01.02.2021 τεύχος Α΄) παρατείνονται 

οι προθεσμίες του πέμπτου και του έκτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 

4647/2019 (Α' 204) αναφορικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της 

επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών 

προς τους ΟΤΑ α' βαθμού και τη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί 

αποκλειστικά για τον σκοπό αυτόν, από τη λήξη τους έως την 31.3.2021. 

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κιλελέρ Ν. Λάρισας (ΦΕΚ 5609/Β΄/21-

12-2020) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. 

9. Την υπ’ αριθ. 30997/17-12-2020 απόφαση Δημάρχου περί πρόσληψης δύο ατόμων για την 

υποβοήθηση της Οικονομικής Υπηρεσίας (Τμήμα Εσόδων) για την εκκαθάριση των 

δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του 

υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών . 

10. Την υπ’  αριθ. 1562/01-02-2021 αίτηση παραίτησης του Τσαντίλη Αχιλλέα του Γεωργίου, ο 

οποίος προσλήφθηκε με την ως άνω απόφαση του Δημάρχου 

11. Την υπ’ αριθ. 29/2021 (ΑΔΑ:ΨΘΥΛΩΕΝ-8Ν9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Κιλελέρ «Περί Πρόσληψης έκτακτου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με σύμβαση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υποβοήθηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας σε θέματα εκκαθάρισης δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών». 

12. Την υπ’ αριθ. 1563/01-02-2021 Βεβαίωση εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2021 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κιλελέρ. 

13. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Κιλελέρ για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Την άμεση πρόσληψη προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, για την υποβοήθηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην 

ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών, για τις εξής κατά 

αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΠΕ ή ΤΕ 

οποιασδήποτε 

ειδικότητας 

1 Πτυχίο οποιαδήποτε σχολής 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ ή ΤΕΙ 

 

Από τη υπογραφή 

της σύμβασης μέχρι 

31-03-2021 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.  
 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

2. Τίτλο σπουδών (ΑΕΙ ή ΤΕΙ). Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση 

του. 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους 

μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. 

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-51-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-51-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/
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5. Α.Φ.Μ. 

6. Α.Μ.Κ.Α. 

7. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ. 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου στη Νίκαια 

καθώς και στον ιστοχώρο του Δήμου Κιλελέρ και του προγράμματος "Διαύγεια". 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοιό, παρακαλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

ηλεκτρονικά στο email prosopiko@kileler.gov.gr.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 12-02-2021 έως και 

15-02-2021.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 

Ανθρώπινου Δυναμικού ,της Διεύθυνσης Διοικητικού, Οικονομικού & Κοινωνικής Μέριμνας – Ηρ. 

Πολυτεχνείου & Αγ. Χαραλάμπους Νίκαια, του Δήμου Κιλελέρ, τηλέφωνο 2413507223 κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-12:00, αρμόδια υπάλληλος κα Σταθουλοπούλου Βασιλική. 

 

 

 

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

mailto:prosopiko@kileler.gov.gr
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