
                                                                                                 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

Βελβεντό, 02 Φεβρουαρίου  2021 

Αριθ. Πρωτ.: 274 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών και όχι πέραν της 5ης Ιουλίου 2021, για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την 

αντιμετώπιση του περιορισμού και της διασποράς του κορωνοιού COVID-19, 
 
 Ο Δήμος Βελβεντού, ύστερα από την αριθ. 08/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών και  
όχι πέραν της 5ης Ιουλίου 2021, διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να καλύψει  
κατεπείγουσες ανάγκες και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του περιορισμού και της 
διασποράς του κορωνοιού COVID-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα. 

Α/Α Ειδικότητα Αριθμός 
προσωπικού 

Διάρκεια 
απασχόλησης 

 

1 ΠΕ Οικονομικού  1 Έως 5/7/2021  

2 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1 Έως 5/7/2021 

3 ΤΕ Ηλεκτρολόγων  1 Έως 5/7/2021 

4 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων  1 Έως 5/7/2021 

5 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  1 Έως 5/7/2021 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ (το έντυπο τυπώνεται από την 

ιστοσελίδα του Δήμου www.velventos.gr ) μαζί με τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για 
τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07. (Η υπεύθ. δήλωση 
εκτυπώνεται από τη ιστοσελίδα του Δήμου www.velventos.gr) 
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται από τον Δήμο). 

 Αυτοί που θα επιλεγούν θα κληθούν να καταθέσουν στο Δήμο τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά ειδικών προσόντων που απαιτεί η κάθε θέση.  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στο 
Δημαρχείο Βελβεντού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
(e-mail: prosopiko@velvento.eu ) ή αυτοπροσώπως στο Δήμο μετά από τηλεφωνική 
συνεννόηση στα τηλ. 2464350300, 2464350301.  

Ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων από Τετάρτη 3/2/2021 μέχρι και 
Δευτέρα  8/2/2021.  

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να καταθέσει μία μόνο αίτηση και για θέση μίας 
μόνο Ειδικότητας.  
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
1. Οι υποψήφιοι πρέπει  να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

 

 

http://www.velventos.gr/
http://www.velventos.gr/
mailto:prosopiko@velvento.eu


ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

Ειδικότητα 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ΠΕ 
Οικονομικού   

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 
μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή 
Βιομηχανικής Διοίκησης  και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και 
Συστημάτων Παραγωγής)  ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας 
Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό 
έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών 
Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ) με 
κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  ή Διεθνών 

Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών   ή   Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων   ή Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων 
 (Marketing)  ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής 
Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ 

Αγροτικών Προϊόντων  ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης  ή Οικονομικών Επιστημών  ή Οικονομικής και 
Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού  ή Περιφερειακής 

και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής 
Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή   Στατιστικής και 
Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και 
Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 
ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η 
ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας.  
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.  
γ) Προϋπηρεσία στον Δημόσιο Τομέα 
δ) Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 



ΤΕ 
Κοινωνικών 
λειτουργών 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 
δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
β) Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής 
Εργασίας ή Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.  
γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος 
(Σ.Κ.Λ.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής 
ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον Σ.Κ.Λ.Ε. (άρθρα 

78 & 110 του ν.4488/2017 (Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το 
τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της. 

ΤΕ Ηλεκτρολόγων  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση 
Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας.* 

* ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το 
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
1. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα  αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) 
υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.  
2. Βεβαίωση αναγγελίας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 3ης Ομάδας Α΄ 
ειδικότητας ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 
4ης Ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013. 



ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων 

Έργων 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών 
Επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του 
Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/83 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών 
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί 
στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας. 

ή 
Οποιοσδήποτε τίτλος μεταδευτεροβάθμιας (Ι.Ε.Κ.) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της 
αρμόδιας υπηρεσίας για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, ότι η 
απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε 
βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και 
εμπειρίας. 
1. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας. 
2. Άδεια Μηχανοδηγού - Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας 
Β΄ και Τάξης Δ΄. 
Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω, 
κατά περίπτωση, τίτλους σπουδών με κωδικό τίτλου θα καλυφθούν από 
υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους: 
Με ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 
σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής, ο 
οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή 
βεβαίωση αναγγελίας. 

ή 
Οποιοδήποτε τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής, υπό 
την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για 
την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, ότι η, απαιτούμενη, ανά ειδικότητα, 
άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε 
βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και 
εμπειρίας. 
1. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας. 
2. Άδεια Μηχανοδηγού - Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας 
Β΄ και  Τάξης Δ΄. 
Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω, 
κατά περίπτωση, τίτλους σπουδών με κωδικό τίτλου θα καλυφθούν από 
υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους: 
Απολυτήριο  τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Απολυτήριο τριτάξιου 
γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής 
του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλο ισότιμο τίτλο 
της αλλοδαπής. 
1. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας. 
2. Άδεια Μηχανοδηγού - Χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας 
Β΄ και  Τάξης Δ΄. 

 

ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 του Ν. 2527/1997) 
 

. 
Ο Δήμαρχος 

 
 

Μανώλης Κ. Στεργίου 
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