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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 14ης/19-04-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 65/2021
ΘΕΜΑ:

Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη μέσω
του κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου
Συστήματος Κινητικότητας.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 19η του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα της
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, λόγω των μέτρων προστασίας από τη
διασπορά του κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1293/15-04-2021 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 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.
Η εισήγηση για το 1ο θέμα, η οποία είχε αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στα μέλη, ανέφερε τα εξής:
Με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.49Κ/768/6321/08-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΠ446ΜΤΛ67ΨΓ) εγκύκλιο του Τμήματος Κινητικότητας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου
Εσωτερικών, η οποία κοινοποιήθηκε με το αριθμ. 2761909-04-2021 έγγραφο του
Τμήματος Μόνιμου Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών,
καλούνται οι φορείς για την αποστολή των αιτημάτων κάλυψης κενών οργανικών
θέσεων προσωπικού με μετάταξη μέσω του κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο
του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
Όπως διευκρινίζεται στην παραπάνω εγκύκλιο, σε πρώτο στάδιο, οι Δήμοι
καλούνται να καταχωρήσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική εφαρμογή τα
αιτήματα, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους φορείς (νομικά πρόσωπα και
επιχειρήσεις) που εποπτεύουν.
Η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως και
τις 19/04/2021 οπότε και θα είναι δυνατή η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή.
Αφού συνεκτιμήθηκαν τα οικονομικά δεδομένα και οι υπηρεσιακές ανάγκες του
Δήμου Βελβεντού και το γεγονός ότι από τους κύκλους κινητικότητας 2019 και 2020
δεν προέκυψε μετάταξη υπαλλήλων, προτείνεται η υποβολή αιτήματος για μετάταξη
μόνιμου υπαλλήλου, ενός (1) ατόμου, ανά κατηγορία / κλάδο, ως εξής:
Κωδικός
Υπηρεσία
ΚατηγορίαΘέσεις προς
Κενές θέσεις
θέσης
στελέχωσης
Κλάδος
πλήρωση
Ψηφιακού
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Ο.Ε.Υ.
Διεύθυνση
ΠΕ Διοικητικού ή
Διοικητικών και
4
1
3258108112
Διοικητικού
Οικονομικών
Οικονομικού
Υπηρεσιών
.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις
στο συζητούμενο θέμα, μέσω της αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
και αφού έλαβε υπόψη:
1.
Τις διατάξεις :

του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με του άρθρου 40 του
Ν.4735/2020,

του
Ν.
4440/2016
(ΦΕΚ
224/02-12-2016/τ.Α΄)
«‘Ενιαίο
σύστημα
κινητικότητας οίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που
διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και
πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Την από 15-04-2021 έκθεση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου.
3. Τις ανάγκες στελέχωσης του Δήμου με προσωπικό από μετάταξη μέσω του
κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.
Εγκρίνει την πλήρωση της κενής θέσης μόνιμου προσωπικού με μετάταξη μέσω
του κύκλου κινητικότητας 2021, του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, ως εξής:
Υπηρεσία
στελέχωσης

ΚατηγορίαΚλάδος

Διεύθυνση
Διοικητικών και
Οικονομικών
Υπηρεσιών

ΠΕ Διοικητικού ή
Διοικητικού
Οικονομικού

Κενές θέσεις

4

Θέσεις προς
πλήρωση
1

Κωδικός
θέσης
Ψηφιακού
Ο.Ε.Υ.
3258108112

2.
Βεβαιώνει ότι στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου
Βελβεντού για το οικονομικό έτος 2021, υπάρχουν οι αντίστοιχες πιστώσεις για την
κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα μεταταχθεί στο Δήμο
Βελβεντού μέσω του κύκλου κινητικότητας 2021, του Ενιαίου Συστήματος
Κινητικότητας.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 65/2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 19 Απριλίου 2021
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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