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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 23ης/25-10-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 96/2020 

 

ΘΕΜΑ: Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη μέσω 

του κύκλου κινητικότητας 2020 στο πλαίσιο του Ενιαίου 

Συστήματος Κινητικότητας. 

 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα 

της εβδομάδας Κυριακή 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. 3102/21-10-2020 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 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 2ο θέμα, η οποία είχε αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στα μέλη, ανέφερε τα εξής:  

 Στα πλαίσια της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.49Κ/648/οικ.19590/29-10-2020 

(ΑΔΑ: 9Ξ2Μ46ΜΤΛ6-952) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία 

κοινοποιήθηκε με το αριθμ. οικ.133858/20-10-2020 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Κοζάνης της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, καλούνται οι φορείς για την αποστολή των αιτημάτων 

κάλυψης κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη μέσω του κύκλου 

κινητικότητας 2020 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. 

 Σύμφωνα με το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

Μακεδονίας, η υποβολή των αιτημάτων από το Δήμο θα πρέπει να γίνει μέχρι την 

Δευτέρα  26η Οκτωβρίου 2020  έτσι ώστε η καταχώριση των αιτημάτων να 

ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά μέχρι την 2η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12 π.μ.. 

 Τα αιτήματα που θα υποβάλουν οι φορείς θα πρέπει να συνοδεύονται από 

έκθεση αναφορικά με: 

το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων 

(αυτοδίκαιων αποχωρήσεων),  

τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων,  

το σύνολο των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων συμπεριλαμβανομένων των 

προσωποπαγών για τον κλάδο/ειδικότητα που αφορά το αίτημα, καθώς και το σύνολο 

των κενών οργανικών θέσεων στον αιτούμενο κλάδο/ειδικότητα κατά την ημερομηνία 

υποβολής του αιτήματος,  

το οικείο περίγραμμα θέσης εργασίας,  
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τα απαιτούμενα τυχόν πρόσθετα τυπικά προσόντα πέραν των προβλεπομένων στις 

διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, τα οποία καθορίζονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις 

ή τα ουσιαστικά προσόντα.  

 Μετά 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 μέσω του θεσμού της κινητικότητας κύκλου 2020, θα εξυπηρετήσει την 

εύρυθμη λειτουργία του επανασυσταθέντος Δήμου Βελβεντού.  

 Αφού συνεκτιμήθηκαν τα οικονομικά δεδομένα και οι υπηρεσιακές ανάγκες του 

Δήμου Βελβεντού από την Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, 

προτείνεται η υποβολή αιτήματος μέσω του θεσμού της κινητικότητας 2020, των 

παρακάτω κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά Κατηγορία και Κλάδο: 

Υπηρεσία στελέχωσης Κατηγορία-Κλάδος Κενές θέσεις 
Θέσεις προς 

πλήρωση 

Διεύθυνση Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΠΕ Διοικητικού ή 

Διοικητικού 

Οικονομικού 

4 1 

Διεύθυνση Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών (ΚΕΠ) 

ΤΕ Διεκπεραίωσης 

Υποθέσεων Πολιτών 

1 1 

Σύνολο θέσεων προς πλήρωση με μετάταξη 2 

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 21-10-2020 έκθεση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου.  

3. Την αριθμ. 3099/21-10-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για πρόβλεψη πιστώσεων 

4. Τις ανάγκες στελέχωσης του Δήμου με  προσωπικό από μετάταξη μέσω του 

κύκλου κινητικότητας 2020 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας,   

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1.  Εγκρίνει την πλήρωση κενών θέσεων προσωπικού με μετάταξη μέσω του κύκλου 

κινητικότητας 2020, του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας,  των παρακάτω κενών 

οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά Κατηγορία και Κλάδο: 

Υπηρεσία στελέχωσης Κατηγορία-Κλάδος Κενές θέσεις 
Θέσεις προς 

πλήρωση 

Διεύθυνση Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΠΕ Διοικητικού ή 

Διοικητικού 

Οικονομικού 

4 1 

Διεύθυνση Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών (ΚΕΠ) 

ΤΕ Διεκπεραίωσης 

Υποθέσεων Πολιτών 

1 1 

Σύνολο θέσεων προς πλήρωση με μετάταξη 2 
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2. Βεβαιώνει ότι στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Βελβεντού  

για το οικονομικό έτος 2021, θα προβλεφθούν αντίστοιχες πιστώσεις για την κάλυψη 

της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα μεταταχθεί στο Δήμο Βελβεντού 

μέσω του θεσμού της κινητικότητας.  

3. Η απόφαση να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής 

Μακεδονίας, προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση του 

αιτήματος πλήρωσης των κενών θέσεων προσωπικού με μετάταξη μέσω του κύκλου  

κινητικότητας 2020.  

 

          Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 96/2020. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 26 Οκτωβρίου 2020 

Ο Πρόεδρος  

 

 

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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