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                                                             Νάουσα    26/4/2021 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Ο Δήμαρχος Νάουσας , έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. δ’ του άρθρου 58 του Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 Α', 
Πρόγραμμα Καλλικράτης ). 

2. Τις διατάξεις του άρθρο 206 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Την με αρ.103/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  Η.Π. Νάουσας  
4. Την Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του για την κάλυψη της δαπάνης 

μισθοδοσίας 
                                κάνει γνωστό  
 

  ότι θα προβεί στην πρόσληψη ενός ( 1 ) ατόμου, με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο μήνων,  λόγω  της  λήξης 
της σύμβασης υπηρετούντος προσωπικού Τεχνιτών Οικοδόμων, αλλά και την επικείμενη 
συνταξιοδότηση ένός (1) μόνιμου Τεχνίτη Οικοδόμου, δεν είναι δυνατό  να αντιμετωπιστούν 
χωρίς νέες προσλήψεις, κατεπείγουσες ανάγκες στις εγκαταστάσεις του Δήμου μας με 
σοβαρότατα προβλήματα, τα οποία εάν δεν αντιμετωπιστούν θα δημιουργήσουν μεγάλα 
θέματα ασφάλειας και υγεία, ως εξής: 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

 Υπηρεσία Έδρα 
υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

100 Δήμος Νάουσας Νομού Ημαθίας Νάουσα ΔΕ  ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

2 μήνες 1 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιών και 
Επιχρισμάτων ή Εργασιών Οπλισμένου και Αόπλου Σκυροδέματος ή Γυψαδόρος – 
Σοβατζής ή Κτιριακών Έργων 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 Α’ ή Β’ 
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή 
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας 
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή N. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) Ο ομώνυμος 
ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 
ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 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.  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 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 έξι (6) μηνών. 

 
 

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

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 27/4/2021 μέχρι και  
6/5/2021, μέχρι την 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, Δημ Βλάχου 30, Νάουσα, 59200  
Η αίτηση των υποψηφίων θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε 
ευκρινή φωτοαντίγραφα και της αστυνομικής ταυτότητας σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. 

        
 
Κοινοποίηση                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 Γραφείο Διαχείρισης     
Ανθρώπινου Δυναμικού 

               ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ  

ΑΔΑ: 69Σ0ΩΚ0-ΜΩΙ


		2021-04-26T12:12:25+0300
	Athens




