ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κοζάνη, 23 Ιουνίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.: 16047

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Κοζάνης, ύστερα από την υπ’ αριθ. 150/2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4)
ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των τμημάτων Συντήρησης, Αυτεπιστασίας &
Κυκλοφοριακών παρεμβάσεων και Η/Μ Έργων – Η/Φ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Κοζάνης για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά
προσόντα:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
4

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του
πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
2. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας
Κτίστη ή Τοιχοποιών και Επιχρισμάτων ή Εργασιών
Οπλισμένου και Αόπλου Σκυροδέματος ή ΓυψαδόροςΣοβατζής ή Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών (Κτίστης
πλινθοδομών - γύψου - επιχρίσματος - μονώσεων σκυροδέματος) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων:
ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Α΄ ή Β΄ κύκλου
σπουδών, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Σχολής
Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής
ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ή Σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.
1346/1983 ή Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
ή
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος
απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον τριών (3) ετών.

Δύο (2 )μήνες

Οι ως άνω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν 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 που επιλέγουν.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής
δικαιολογητικά:
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. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος (των ειδικοτήτων όπως αναγράφονται
παραπάνω στον πίνακα με τα ειδικά τυπικά προσόντα).
5. Σε περίπτωση μη κατοχής πτυχίου, διπλώματος ή απολυτηρίου των ζητούμενων
ειδικοτήτων απαιτείται
α) απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
β) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και
γ) υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, στην οποία πρέπει να δηλώνονται
επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του
εργοδότη.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Όσοι

ενδιαφέρονται να προσληφθούν, με τους όρους που αναφέρονται

παραπάνω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως και την Παρασκευή
26/06/2020,

είτε

ηλεκτρονικά

στο

stheodoridou@kozanh.gr

protokolo@kozanh.gr , είτε με φαξ στο 2461301194

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

και

