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Κοζάνη
26/06/2018
Αρ.πρωτ. 21661
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Κοζάνης έχοντας υπόψη
1) την υπ’ αριθμ. 333/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
2) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007
ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1)
ατόμου ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων προς κάλυψη των αναγκών για εκτέλεση του έργου «Μελέτη
και εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων αναψυχής, άθλησης και περιβαλλοντικής ενημέρωσης
στο δημόσιο δάσος «Κουρί» στην περιοχή Δήμου Κοζάνης της Π.Ε.Κοζάνης», όπως ορίζεται στην
προγραμματική σύμβαση με αρ.πρωτ.138987/1918/21-07-2016 που έχει συναφθεί μεταξύ του
Δήμου Κοζάνης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την εξής κατά αριθμό
ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
1

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Δασολογίας ή
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π)
ΑΕΙ
ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο
Έως την επιστροφή της
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή
τακτικής υπαλλήλου του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) Δήμου Κοζάνης ειδικότητας
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
ΠΕ Δασολόγων στην
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος υπηρεσία της και το αργότερο
σχολών της
αλλοδαπής,
αντίστοιχης
έως τις 15-01-2019
ειδικότητας, και
β)
Βεβαίωση
Συνδρομής
Νομίμων
Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του
Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας
Δασολόγου
ή
Βεβαίωση
Άσκησης
Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας
Δασολόγου.

Η ως άνω πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα παραπάνω ειδικά τυπικά προσόντα και
τα ακόλουθα:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την κατάθεση του εντύπου εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να
υποβάλουν τα εξής:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους
μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
3. Πτυχίο από τα προβλεπόμενα στον ανωτέρω πίνακα.
4. Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού
Επαγγέλματος ειδικότητας Δασολόγου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος
ειδικότητας Δασολόγου.
5. Βιογραφικό Σημείωμα.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα ως άνω
απαραίτητα έγγραφα στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης (Τηλ:
2461350461).
Αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα. Λιάκου Γλυκερία κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (07:00-15:00).
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέχρι και την Πέμπτη 28
Ιουνίου 2018 και ώρα 15:00.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

