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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 16ης/20-08-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 62/2020 

 

ΘΕΜΑ: Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού σε 

υπηρεσίες του Δήμου Βελβεντού, στο πλαίσιο του ετήσιου 

προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021. 

 Στο Βελβεντό, σήμερα, την 20η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2020, ημέρα 

της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 

2177/14-8-2020 πρόσκληση του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το  

άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: 

             Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος   

3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Τσέγκος Νικόλαος   

7 Τέτος Νικόλαος   

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:   

 Με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-07-2020 (ΑΔΑ: 

9ΦΗ446ΜΤΛ6-ΣΧΚ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών δίνονται οδηγίες, προς 

όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, αναφορικά με τον ετήσιο προγραμματισμό 

προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημόσιου τομέα έτους 2021. 

 Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., οι Δήμοι καλούνται να 

καταχωρήσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική εφαρμογή αίτημα προς το Υπουργείο 

Εσωτερικών, τόσο για τον ίδιο το φορέα τους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα και τις 

επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους, ως «εποπτεύων» αυτών φορέας.  

 Η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως και 

τις 21-08-2020 οπότε και θα είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή. Μετά το πέρας 

της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή πλέον η υποβολή αιτημάτων στην ειδική 

αυτή εφαρμογή. 

 Με το άρθρο 3, παρ. 1 περ. (1στ) του Ν.4623/2019 μεταφέρθηκε η 

αρμοδιότητα λήψης της απόφασης, για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων 

προσωπικού των Δήμων από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή. 

 Συνεπώς, πριν την υποβολή των αιτημάτων πλήρωσης κενών οργανικών 

θέσεων από το Δήμο στην εφαρμογή, απαιτείται να προηγηθεί, με ευθύνη του φορέα 

που αφορά το αίτημα, η λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή. 

 Στο πλαίσιο αυτό, δεδομένου ότι οι Δήμοι ανήκουν κατά το άρθρο 14 του 

Ν.4270/14 στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και προκειμένου να στελεχωθούν με 

τακτικό προσωπικό νευραλγικές υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης, καλούνται οι ΟΤΑ να 

στείλουν τα αιτήματά τους στο ΥΠΕΣ για τον προγραμματισμό των προσλήψεων 

τακτικού προσωπικού του έτους 2021. 

 

ΑΔΑ: ΩΖΣΤ46ΜΓΗΖ-ΜΥΑ



[2] 

 

 Μετά από το διαχωρισμό του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού και την επανασύσταση 

του Δήμων Βελβεντού και Σερβίων με το άρθρο 154 του Ν.4600/2019, στον Δήμο 

Βελβεντού υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού για μια στοιχειώδη και αναγκαία 

λειτουργία με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και την αντιμετώπιση των πολλών 

υπηρεσιακών αναγκών για την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα και στις απαιτήσεις 

του πρωτοβάθμιου αυτοδιοικητικού θεσμού. Η κάλυψη ενός ελάχιστου αριθμού 

θέσεων θα εξυπηρετήσει την εύρυθμη λειτουργία του επανασυσταθέντος Δήμου 

Βελβεντού.  

 Για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού έτους 2021,  αφού συνεκτιμήθηκαν τα 

οικονομικά δεδομένα και οι υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Βελβεντού από την 

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, προτείνεται η υποβολή αιτήματος 

για πρόσληψη  τακτικού προσωπικού στο Δήμο μας για το έτος 2021, συνολικά πέντε 

(5) ατόμων, ανά κατηγορία/κλάδο και αριθμό, με σειρά προτεραιότητας ως εξής:  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ Θέσεις προς 

πλήρωση  

Υπηρεσία Στελέχωσης 

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού  1 Διεύθυνση Διοικητικών & 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών  1 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Περιβάλλοντος 

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 1 Διεύθυνση Διοικητικών & 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1 Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού – Γραφείο 

«Βοήθεια στο Σπίτι» 

ΔΕ Χειριστών/Μηχανημάτων 

Έργων 

1 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Περιβάλλοντος 
Σύνολο τακτικών θέσεων  5  

 

Το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης ανά κατηγορία /κλάδο έχει ως εξής : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ  
Θέσεις 
προς 

πλήρωση 

Ύψος 
Προκαλούμενης 
Δαπάνης - Έτος 

Πρόσληψης 2021 

Ύψος 
Προκαλούμενης 

Δαπάνης - 
Επόμενα Έτη 

Αναγκαίος 
χρόνος 

ολοκλήρωσης 
προσλήψεων 

ΠΕ Διοικητικού 

Οικονομικού 1 5.775,50 17.326,50 Σεπ-21 

ΠΕ Μηχανολόγων  

Μηχανικών 1 5.775,50 17.326,50 Σεπ-21 

ΤΕ Διοικητικού 

Λογιστικού 1 5.509,00 16.527,00 Σεπ-21 

ΤΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών 1 5.509,00 16.527,00 Σεπ-21 

ΔΕ Χειριστών/ 

Μηχανημάτων Έργων 1 5.368,50 16.105,50 Σεπ-21 

Σύνολο τακτικών 

θέσεων 5 27.937,50 83.812,50 

  

 Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού που θα 

προσληφθεί θα προβλεφθούν οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου 

Βελβεντού έτους 2021, με εγγραφή στους κατωτέρω Κ.Α.: 

α) Στον ΚΑ 10.6011.01 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές προσωπικού Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών» ποσό 9.316,00 € για την κάλυψη της δαπάνης τακτικών 

αποδοχών και στον Κ.Α. 10.6051.01 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 

δημοσίου δικαίου» ποσό 1.968,50 € για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών 

εισφορών. 

β) Στον Κ.Α 15.6011.02 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές προσωπικού Υπηρεσιών 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής»  ποσό 4.548,00 € για την κάλυψη 
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της δαπάνης τακτικών αποδοχών και στον Κ.Α. 15.6051.02  «Εργοδοτικές εισφορές 

προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου» ποσό 961,00 € για την κάλυψη της 

δαπάνης εργοδοτικών εισφορών. 

γ) Στον Κ.Α. 30.6011.01 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές προσωπικού Τεχνικής 

Υπηρεσίας»  ποσό 9.200,00 € για την κάλυψη της δαπάνης τακτικών αποδοχών και 

στον Κ.Α. 30.6051.01  «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου 

δικαίου» ποσό 1.944,00 € για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, εισηγούμαστε τη λήψη σχετικής απόφασης.  

 Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις 

στο συζητούμενο θέμα και αφού έλαβε  υπόψη:  

1. Τις διατάξεις : 

 του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010» του Ν. 

4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκε ο 

Δήμος Βελβεντού, η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε από την εγκατάσταση της 

νέας δημοτικής αρχής, δηλ. από 01/09/2019, 

 του άρθρου 51 και του άρθρου 117 παρ. 2 του ν.4622/2019 

 την περίπτ.στ' παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 

2. την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-07-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 

3. το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/71/οικ.15448/05-08-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 

4. τον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού (ΦΕΚ 

3208/22-08-2019/τ.Β’)  

5. την από 14-08-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου  

6. την αριθμ. 2234/19-08-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για πρόβλεψη πιστώσεων 

7. τις ανάγκες πρόσληψης τακτικού προσωπικού έτους 2021 όπως αποτυπώνονται 

παραπάνω,   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού σε 

υπηρεσίες του Δήμου Βελβεντού, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού 

προσλήψεων έτους 2021, ανά Κατηγορία Εκπαίδευσης/Κλάδο και αριθμό, με σειρά 

προτεραιότητας,  ως εξής: 

Κατηγορία-Κλάδος 
Προβλεπόμενες 

θέσεις 

Κενές 

θέσεις 

Θέσεις προς 

πλήρωση 

Σχέση 

εργασίας 

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 6 5 1 Μόνιμη 

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 1 1 1 Μόνιμη 

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 4 2 1 Μόνιμη 

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1 1 1 Μόνιμη 

ΔΕ Χειριστών/ Μηχανημάτων 

Έργων 

1 1 1 Μόνιμη 

Σύνολο θέσεων προς πλήρωση   5  

2. Βεβαιώνει ότι στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Βελβεντού  

για το οικονομικό έτος 2021, θα προβλεφθούν οι ανάλογες πιστώσεις για την κάλυψη 

της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί στο Δήμο Βελβεντού, 

ως εξής: 

α) Στον ΚΑ 10.6011.01 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές προσωπικού Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών» ποσό 9.316,00 € για την κάλυψη της δαπάνης τακτικών 

αποδοχών και στον Κ.Α. 10.6051.01 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 

δημοσίου δικαίου» ποσό 1.968,50 € για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών 

εισφορών. 
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β) Στον Κ.Α 15.6011.02 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές προσωπικού Υπηρεσιών 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής»  ποσό 4.548,00 € για την κάλυψη 

της δαπάνης τακτικών αποδοχών και στον Κ.Α. 15.6051.02  «Εργοδοτικές εισφορές 

προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου» ποσό 961,00 € για την κάλυψη της 

δαπάνης εργοδοτικών εισφορών. 

γ) Στον Κ.Α. 30.6011.01 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές προσωπικού Τεχνικής 

Υπηρεσίας»  ποσό 9.200,00 € για την κάλυψη της δαπάνης τακτικών αποδοχών και 

στον Κ.Α. 30.6051.01  «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου 

δικαίου» ποσό 1.944,00 € για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών. 

Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων 

ετών. 

          Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 62/2020. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό 21 Αυγούστου 2020 

Ο Πρόεδρος  

 

 

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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