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ΘΕΜΑ :« Προκήρυξη µίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη»

ΓΝΩΣΤΟ ΠΟΙΗΣΗ
Ο ∆ΗΜ ΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007
3. Τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Κοζάνης (Φ.Ε.Κ. 3138/Β’/27-11-2012)
Γνωστοποιεί
Την πλήρωση µίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη για θέµατα δηµοσίων έργων και
έργων ΕΣΠΑ καθώς και για κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το ∆ήµαρχο.
Καλούµε τους/τις ενδιαφερόµενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση µε σύντοµο
βιογραφικό σηµείωµα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά µε την πλήρωση µίας
(1) θέσης ειδικού συνεργάτη.
Οι ενδιαφερόµενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου
µέρους στα άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).
Για τα παραπάνω γενικά προσόντα διορισµού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη
δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι
πληρούνται.
Β) Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ , της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής
αναγνωρισµένο από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π., αντίγραφο των οποίων θα πρέπει
να προσκοµιστεί.
Γ) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος, αντίγραφο της οποίας θα προσκοµίσουν
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∆) Αποδεδειγµένη γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείµενα α)
επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου
Ε) Να διαθέτουν γνώση και εµπειρία σε δηµόσια έργα και έργα ΕΣΠΑ (διαχείριση,
παρακολούθηση, διακηρύξεις), µε οργανωτικές ικανότητες τύπου projectmanagement,
γνώση σε συστήµατα GIS, σε σχεδιαστικά προγράµµατα
Η εµπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για τους µισθωτούς, του δηµόσιου και ιδιωτικού φορέα µε:
 βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η
διάρκεια της ασφάλισης και
 χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του
Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική
διάρκεια

της

εξειδικευµένης

εµπειρίας

(αναφορά

και

στα

σχεδιαστικά

προγράµµατα ή /και στο γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα που έγιναν χρήση) .
Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα, µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου
φορέα του δηµόσιου τοµέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια
της εξειδικευµένης εµπειρίας.
Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, µε:
 βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια
της ασφάλισης
 χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι
πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα για το είδος και την
χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας (αναφορά και στα σχεδιαστικά
προγράµµατα ή /και στο γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα που έγιναν χρήση)
 υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών, που
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εµπειρίας
Πιστοποιητικά εξειδίκευσης σε συστήµατα GIS και µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών είναι
επιθυµητά.
Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µε βιογραφικό σηµείωµα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα
κατατίθενται µέχρι και την 28-11-2014 στα γραφεία της υπηρεσίας µας στο ∆ήµο Κοζάνης,
οδός Πλατεία Νίκης 1, Τµήµα Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού ( τηλ.
2461350323 – 50340 - 50362) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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