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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 6ης / 25-2-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης: 29 / 2021 

 

 

ΘΕΜΑ: 

Καθορισμός πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση δύο (2) κενών 

οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού σε υπηρεσίες του Δήμου 

Βελβεντού, που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου 

προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021.  

  Στο Βελβεντό, σήμερα, την 25η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2021, 

ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (με τηλεδιάσκεψη), στο 

Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 544/19-2-2021 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 και τα επτά (7): 

Παρόντες Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Καμκούτης Θωμάς   

7 Τέτος Νικόλαος   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

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

 Με την αριθμ. 62/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η 

υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου  

προγραμματισμού πρόσληψης τακτικού  προσωπικού έτους 2021, ανά Κατηγορία / 

Κλάδο και αριθμό 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  

Με την αριθμ. 42/30-09-2020 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν 

οι παρακάτω δύο (2) θέσεις  τακτικού προσωπικού: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -

ΚΛΑΔΟΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΣΧΕΣΗ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΜHΜΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2673474252 
 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

Μόνιμος 1 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / 
ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

5383517105 
 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Μόνιμος 1 

 Σύμφωνα με το αριθμ. 71306/27-10-2020 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων και για το σύνολο των θέσεων 

που εγκρίθηκαν με την ανωτέρω ΠΥΣ, θα εκδοθεί σχετική προκήρυξη από το ΑΣΕΠ.  

Οι τίτλοι σπουδών και τα απαιτούμενα υποχρεωτικά προσόντα που απαιτούνται από το 

Π.Δ. 50/2001, θα καθοριστούν από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  Τα 

τυχόν πρόσθετα προσόντα πρόσληψης (π.χ. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, γνώση 

Η/Υ, άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, ξένη γλώσσα, εμπειρία) των εγκεκριμένων θέσεων 

προσδιορίζονται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής.  

 Οι διατάξεις του άρθρου 27 «Πρόσθετα προσόντα διορισμού» του Π.Δ. 50/2001 

(ΦΕΚ 39/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ 347/2003 (ΦΕΚ 

315/τ.Α΄) και το Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/τ.Α΄) «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ» 

ορίζουν τα εξής : 

1.  Για όλες τις ειδικότητες κλάδων ΠΕ και ΤΕ ως πρόσθετο προσόν διορισμού 

ορίζεται υποχρεωτικά η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας 

κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Για ειδικότητες 

κλάδων ΔΕ ο φορέας μπορεί, με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, να ορίσει ως 

πρόσθετο προσόν διορισμού, τη γνώση χειρισμού Η/Υ, σε όλα ή ορισμένα από τα 

παραπάνω αντικείμενα. Σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον και γνώση 

συγκεκριμένου προγράμματος σχετικού με την κατά περίπτωση ειδικότητα, αυτή 

καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη και αποδεικνύεται με τους τρόπους που 

ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 26.  
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των οργανισμών ή κανονισμών των οικείων 

φορέων, η γνώση ξένης γλώσσας καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋποθέσεις 

διορισμού, μπορεί να καθορίζονται με τη σχετική προκήρυξη κατόπιν αποφάσεως του 

οικείου φορέα (παρ. 10, άρθρο 10, Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220 Α΄). 

3.  Για την διαπίστωση των πρόσθετων προσόντων και προϋποθέσεων των 

προηγούμενων παραγράφων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 6 και 28 

αντίστοιχα. 

4.  Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μπορεί να ορίζεται ότι, στην περίπτωση 

κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων με τα προσόντα της 

παραγράφου 1 και 2, επιτρέπεται η κάλυψή τους από υποψηφίους και χωρίς τα 

προσόντα αυτά». 

Για τις εγκεκριμένες θέσεις, προτείνονται ως πρόσθετα προσόντα ανά κλάδο ως  εξής:    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

1 

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: 

(α) επεξεργασίας κειμένων, (β) 

υπολογιστικών φύλλων και (γ) 

υπηρεσιών διαδικτύου 
2 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

3 Εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με τη 

θέση 

ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

1 

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: 

(α) επεξεργασίας κειμένων, (β) 

υπολογιστικών φύλλων και (γ) 

υπηρεσιών διαδικτύου 
2 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

3 
Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του 

τίτλου σπουδών 
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  4 Εμπειρία στη διαχείριση έργων 

  

 Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν το απαραίτητο 

προσόν της εμπειρίας, οι θέσεις θα καλυφθούν επικουρικά χωρίς εμπειρία. 

 Η ετήσια δαπάνη για τη μισθοδοσία του προς πρόσληψη τακτικού προσωπικού 

ανέρχεται στο ποσό των 34.653,00 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Βελβεντού,  ως εξής : 

10.6011.03 Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες /  

Τακτικές αποδοχές ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

15.000,00 € 

10.6051.03 Οικονομικές και Διοικητικές  Υπηρεσίες/  

Εργοδοτικές εισφορές ΝΕΟΥ  προσωπικού με σύμβαση 

Δημοσίου Δικαίου 

4.000.00 € 

30.6011.02 Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων/ 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)  

ΝΕΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY  

43.000,00 € 

30.6051.02 Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων /  

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 

Δημοσίου Δικαίου ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

10.00,00 € 

 Από τον Πάγιο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού (ΦΕΚ 

5605/21-12-2020/τ.Β’), προκύπτει ότι οι κενές θέσεις είναι : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΛΑΔΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
4 1 

ΤΕ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
1 1 

 

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

στο συζητούμενο θέμα και αφού έλαβε  υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με του 

άρθρου 40 του  Ν.4735/2020. 

2. Το αριθμ. 71306/27-10-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

3. Τον Πάγιο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού (ΦΕΚ 

5605/21-12-2020/τ.Β’). 

4. Την αριθμ. 545/22-02-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και  

Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη κενών θέσεων. 

5. Την αριθμ. 546/22-02-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για πρόβλεψη πιστώσεων 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Καθορίζει ως πρόσθετα προσόντα για την πλήρωση δύο (2) κενών οργανικών 

θέσεων τακτικού προσωπικού σε υπηρεσίες του Δήμου Βελβεντού, που εγκρίθηκαν 

στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021 τα εξής:  
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -  

ΚΛΑΔΟΣ  
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / 

ΤΜHΜΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2673474252  1 
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

1 

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα 

αντικείμενα:                       
(α) επεξεργασίας κειμένων, 
(β) υπολογιστικών φύλλων 
και  (γ) υπηρεσιών 
διαδικτύου 

2 
Άριστη γνώση της αγγλικής 

γλώσσας 

3 
Εμπειρία σε αντικείμενο 
σχετικό με τη θέση  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

/ ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

5383517105  1 

ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

1 

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα 
αντικείμενα:                         

(α) επεξεργασίας κειμένων, 
(β) υπολογιστικών φύλλων 

και (γ) υπηρεσιών 
διαδικτύου 

2 
Άριστη γνώση της αγγλικής 
γλώσσας 

3 

Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος Μηχανικού 
αντίστοιχης ειδικότητας του 
τίτλου σπουδών 

 4 
Εμπειρία στη διαχείριση 
έργων 

 Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν το απαραίτητο 

προσόν της εμπειρίας, οι θέσεις θα καλυφθούν επικουρικά χωρίς εμπειρία. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 29 / 2021 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Βελβεντό,  25 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 


