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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πλήρωση με επιλογή επτά (7) θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων
σε επίπεδο Διεύθυνσης στο Δήμο Ήλιδας
Ο Δήμαρχος Ήλιδας
Έχοντας υπόψη :
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τις
αρμοδιότητες του Δημάρχου.

2.

Τις διατάξεις των άρθρων 87 – 89 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄143/28.06.2007),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τους προϊστάμενους οργανικών
μονάδων, τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής τους.

3.

Τις οδηγίες της ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25.06.2020 εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ : ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7ΓΔ), για το σύστημα επιλογής
προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού
Κώδικα, όπως ισχύει, με κατάλληλη προσαρμογή στην περίπτωση των ΟΤΑ Α΄
Βαθμού.

4.

Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ήλιδας που
ψηφίσθηκε με τη 284/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας,
εγκρίθηκε με την 63501/3133/2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου και
δημοσιεύθηκε στο Β΄1963/02.09.2011 Φ.Ε.Κ., όπως τροποποιήθηκε αρχικά με
την 96/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, εγκρίθηκε με την
97055/17975/2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου και δημοσιεύθηκε στο
Β΄3255/06.12.2012 Φ.Ε.Κ. και εν συνεχεία με την 44/2019 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, εγκρίθηκε με την 20859/18.02.2019 Απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος &
Ιονίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 583/25.02.2019.
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5.

Την 18855/29.07.2016 διαπιστωτική πράξη του Αντιδημάρχου Ήλιδας κ. Νώντα
Παναγιωτόπουλου (ΑΔΑ : 78ΘΙΩΡΘ-0ΒΜ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με
την οποία διαπιστώθηκε η από 01.01.2016 κατάταξη των υπαλλήλων του
Δήμου Ήλιδας στους βαθμούς του άρθρου 25 του Ν. 4369/2016.

6.

Την ανάγκη αξιοκρατικής πλήρωσης των θέσεων ευθύνης ώστε ο Δήμος Ήλιδας
να επιτελεί το έργο του αποτελεσματικά, ανταποκρινόμενος στις προσδοκίες
των δημοτών.

7.

Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας.
Προκηρύσσει

Την πλήρωση με επιλογή επτά (7) θέσεων προϊσταμένων αντίστοιχων οργανικών
μονάδων σε επίπεδο Διεύθυνσης στο Δήμο Ήλιδας και ειδικότερα :
α) Μίας (1) θέσης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοίκησης και Πρόνοιας
β) Μίας (1) θέσης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών
γ)

Μίας (1) θέσης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

δ) Μίας (1) θέσης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, Χωροταξίας
και Περιβάλλοντος
ε)

Μίας (1) θέσης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υδάτινων Πόρων &
Αποκαταστάσεων

στ) Μίας (1) θέσης Προϊσταμένου
Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου
ζ)

της

Διεύθυνσης

Καθαριότητας,

Μίας (1) θέσης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

με τριετή θητεία.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Δικαίωμα υποψηφιότητας για την πλήρωση των θέσεων αυτών, έχουν οι υπάλληλοι
του Δήμου μας, κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις οικείες
οργανικές διατάξεις, εφόσον :
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος
τουλάχιστον
ή
β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι
της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών, κατέχουν το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο
βαθμό αυτόν και είτε έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος για ένα (1)
έτος τουλάχιστον είτε έχουν κατά την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση
στα καθήκοντά τους, ήτοι μέσο όρο βαθμολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις
αξιολόγησης μετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης
ή
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γ) κατέχουν το βαθμό Α' και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη
καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος
ή
δ) κατέχουν το βαθμό Α' με
βαθμό αυτόν και έχουν κατά
καθήκοντά τους, ήτοι μέσο
αξιολόγησης μετά από την
Αξιολόγησης.

πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο
την τελευταία τριετία όλως εξαιρετική επίδοση στα
όρο βαθμολογίας από 90 έως 100 στις εκθέσεις
οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (υπόψη 4),
προϊστάμενοι των Διευθύνσεων του Δήμου τοποθετούνται, υπάλληλοι των
ακόλουθων κατηγοριών / βαθμίδων εκπαίδευσης - κλάδων / ειδικοτήτων :
Διοικητικές Μονάδες

Κλάδοι

Διεύθυνση Διοίκησης και Πρόνοιας

ΠΕ1 ή ΠΕ11 και ελλείψει αυτών ΤΕ17 ή
ΤΕ19 ή ΤΕ22

Διεύθυνση Οικονομικών

ΠΕ1 και ελλείψει αυτού ΤΕ17 ή ΤΕ19 ή
ΤΕ22

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΕ3 ή ΠΕ4 ή ΠΕ5 ή ΠΕ6 ή ΠΕ7 ή ΠΕ
Μηχ. και ελλείψει αυτών ΤΕ3 ή ΤΕ4 ή
ΤΕ5

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης,
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

ΠΕ3 ή ΠΕ4 ή ΠΕ6 και ελλείψει αυτών
ΤΕ3 ή ΤΕ5

Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων και
Αποκαταστάσεων

ΠΕ Χημικών Μηχανικών., ελλείψει
αυτού ΠΕ5 ή ΠΕ7 ή ΠΕ μηχανικών και
ελλείψει αυτών ΤΕ4

Διεύθυνση Καθαριότητας,
Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου

ΠΕ9 ή ΠΕ Περιβαλλοντολόγων. ή ΠΕ
Μηχανικών ή ΠΕ1 και ελλείψει αυτών
ΤΕ4 ή ΤΕ Δασοπόνων.

ΠΕ1 ή ΠΕ Διεκ.Υποθ.Πολιτών και
ελλείψει αυτών ΤΕ17 *
ή ΤΕ19 ή ΤΕ22.
* Σημείωση : Προϊστάμενοι σε οργανικές μονάδες υπηρεσιών Κ.Ε.Π. τοποθετούνται
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις υπάλληλοι των ακόλουθων
κατηγοριών και κλάδων :
Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών

α. ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.), ή
β. ΠΕ και ΤΕ άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική
υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, των οποίων τα προσόντα
ανταποκρίνονται στις θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις οικείες οργανικές
διατάξεις. (άρθρο 84 παρ.1 Ν.4484/17, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 260
του Ν.4555/2018)
Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που να πληρούν τις
προϋποθέσεις των περιπτώσεων α'ή β' της παραγράφου 1, ως προϊστάμενοι
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δύναται να τοποθετούνται υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.
(άρθρο 84 παρ.2 Ν.4484/17, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 260 του
Ν.4555/2018)
Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2,
επιτρέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων
κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε
Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, και εν ελλείψει αυτών, υπάλληλοι ΔΕ
όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. (άρθρο 84 παρ.3 Ν.4484/17, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 260 του Ν.4555/2018)(ΥΠ.ΕΣ 30569/04.10.2017
πριν την τροποποίηση με το Ν.4555/2018)
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ευθύνης επισημαίνονται τα εξής :
Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό
προσόν του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες
οργανικές διατάξεις να προΐστανται στη θέση που προκηρύσσεται, μπορεί να
συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα και τους βασικούς
τίτλους σπουδών που μπορούν να εξειδικεύονται με τις οικείες οργανικές διατάξεις,
οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδήποτε οριζόντιας
θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν. Στην περίπτωση
αυτή, οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. πρέπει να κατέχουν τα πρόσθετα προσόντα που
απαιτούνται για την προκηρυσσόμενη οριζόντια θέση ευθύνης.
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Δεν επιτρέπεται:
α) να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου υπάλληλος που
αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων,
β) να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου ούτε να τοποθετηθεί
προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε
διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Κ.Δ.Κ.Υ. αδικήματα ή του έχει επιβληθεί
τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών
τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή
της ποινής κατά το άρθρο 149 του Κ.Δ.Κ.Υ.
Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ως υποψήφιοι υπάλληλοι άλλων δημοσίων
υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ–ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα
87 και 88 του Κ.Δ.Κ.Υ. πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.
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Ειδικότερα, όσον αφορά το κώλυμα της παρ. 4β του άρθρου 87 του Κ.Δ.Κ.Υ., δεν
πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της
αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από το
αρμόδιο όργανο.
Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 του Κ.Δ.Κ.Υ. ο
προβλεπόμενος κατά περίπτωση απαιτούμενος χρόνος άσκησης καθηκόντων,
καθώς και ο κατά περίπτωση απαιτούμενος πλεονάζων χρόνος στο βαθμό πρέπει
κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
υποψηφιότητας να είναι ακριβώς ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του άρθρου
87 του Κ.Δ.Κ.Υ., χωρίς να επιδέχεται στρογγυλοποίησης, ελλείψει σχετικής προς
τούτο πρόβλεψης.
Αντίθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ.3β περ (ββ) του Κ.Δ.Κ.Υ. ο
χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης που είναι μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου,
κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
υποψηφιότητας, εφόσον είναι συνεχής, λογίζεται ως πλήρης μήνας για τη
μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στο
Δήμο Ήλιδας, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου και της
προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις του Κ.Δ.Κ.Υ. Οι υποψήφιοι μπορούν να
υποβάλουν αίτηση για πέντε (5) θέσεις κατ' ανώτατο όριο.
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται εντύπως στο Γραφείο Γραμματείας του
οικείου Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας και λαμβάνει
αριθμό πρωτοκόλλου. Συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που
συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
Σχετικό είναι το υπόδειγμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών στη θέση : Έργο & Δράσεις > Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα
(στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
:
https://www.ypes.gr/wpcontent/uploads/2020/06/YPODEIGMA-AITHSHS-CV-BEBAIWSHS-4674_2020.docx).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες
(υπολογιζόμενων ημερολογιακά) και αρχίζει πέντε (5) ημέρες μετά από την
τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης.
Σε περίπτωση αναντιστοιχίας όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση
υποψηφιότητας και στο βιογραφικό του σημείωμα, με όσα τηρούνται στο
προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της υπηρεσίας, λαμβάνονται
υπόψη όσα βεβαιώνει το οικείο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής
Μέριμνας, αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο να προσκομίσει τα
επιπλέον στοιχεία που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. Η διαδικασία βεβαίωσης των
στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος του
υπαλλήλου από το οικείο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών μετά από το πέρας της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η βεβαίωση στοιχείων κοινοποιείται στον
υποψήφιο, προκειμένου να μπορεί να υποβάλει ένσταση μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία πέντε (5) ημερών. Η ένσταση εξετάζεται μέσα σε αποκλειστική
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προθεσμία (5) ημερών. Τα ανωτέρω στοιχεία και τα αντίγραφα των επικαλούμενων
στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, που
τηρούνται στο προσωπικό του μητρώο, αποστέλλονται αμελλητί στο αρμόδιο
Συμβούλιο Επιλογής.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επιλογή των Προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου, μεταξύ
διεύθυνσης και τμήματος, επιπέδου οργανικής μονάδας, διενεργείται από τα
Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.). Τα Σ.Ε.Π. συνιστώνται με απόφαση του
οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην έδρα κάθε Υπηρεσιακού
Συμβουλίου του άρθρου 5 του Κ.Δ.Κ.Υ.
Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του παρόντος και της προκήρυξης
αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία με απόφαση του Σ.Ε.Π., η οποία
καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας αποκλειομένων. Οι
λοιποί υποψήφιοι μοριοδοτούνται με βάση τις ομάδες κριτηρίων που προβλέπονται
στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 88 και σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο ίδιο άρθρο του Κ.Δ.Κ.Υ. Στη συνέχεια το Σ.Ε.Π. με βάση την ανωτέρω
μοριοδότηση, καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση κατά
φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.
Ο πίνακας αυτός και ο πίνακας αποκλειομένων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Δήμου Ήλιδας. Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται ενστάσεις ενώπιον του
Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα
του φορέα. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά από το πέρας της προηγούμενης
προθεσμίας απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν μετά από την εξέταση των
ενστάσεων που υποβλήθηκαν επέλθουν μεταβολές στον πίνακα κατάταξης, ο
αναμορφωμένος πίνακας για κάθε προκηρυσσόμενη θέση αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Δήμου Ήλιδας και βάσει του πίνακα αυτού καλούνται οι υποψήφιοι
προς συνέντευξη.
Ακολουθεί η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης της περίπτωσης δ΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 88 από το Σ.Ε.Π. Στη συνέντευξη καλούνται οι επτά (7)
πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατάταξης. Αφού πραγματοποιηθεί η μοριοδότηση
με βάση και το κριτήριο της δομημένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθμολογία,
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 88 και καταρτίζονται οι πίνακες
κατάταξης.
Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης ολοκληρώνεται μέσα
σε τρείς (3) μήνες από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Όσοι επιλέγονται από το Σ.Ε.Π. τοποθετούνται Προϊστάμενοι Διεύθυνσης για θητεία
τριών (3) ετών με απόφαση του οικείου οργάνου, η οποία εκδίδεται το αργότερο
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους.
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Λαζαράκειου
Δημοτικού
Μεγάρου
Αμαλιάδας,
στο
πρόγραμμα
Διαύγεια
(https://diavgeia.gov.gr/), στην ιστοσελίδα του Δήμου Ήλιδας (www.dimosilidas.gr),
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στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. στη θέση : Ενημέρωση > Προκηρύξεις Προϊσταμένων
Οργανικών Μονάδων και Στελεχών Εκπαίδευσης > Προκηρύξεις Προϊσταμένων
Οργανικών Μονάδων, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στη θέση Έργο
& Δράσεις > Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα > Προσωπικό > Προκηρύξεις
Επιλογής
Προϊσταμένων
(στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
:
https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category-prosopiko/category--prokiryxeis-epilogis-proistamenon). Κοινοποιείται με κάθε
πρόσφορο τρόπο στους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Δήμο Ήλιδας και πληρούν
τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται.
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