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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 35ης/22-10-2021 κατεπείγουσας συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 146/2021 

 

ΘΕΜΑ: Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη μέσω του 

B’ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος 

Κινητικότητας. 

 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 22η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα 

της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Βελβεντού, συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω 

των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού,  ύστερα από την αριθμ. 

πρωτ. 3255/21-10-2021 έκτακτη 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. 

Ο Πρόεδρος για το πρώτο κατεπείγον θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε 

ηλεκτρονικά στα μέλη την εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής: 

Με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/873/οικ.19774/18-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΥΗ46ΜΤΛ6-

Ζ0Λ) εγκύκλιο του Τμήματος Κινητικότητας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου 

Εσωτερικών, η οποία κοινοποιήθηκε με το αριθμ. 132582/19-10-2021 έγγραφο του 

Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας,  καλούνται οι φορείς:  

α) των οποίων οι διαδικασίες μετάταξης του Α ́ κύκλου κινητικότητας 

κατέστησαν ατελέσφορες λόγω μη υποβολής αιτήσεων από υποψηφίους ή λόγω μη 

καταλληλότητας των υποψηφίων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις και  

 β) οι φορείς, των οποίων τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο 

πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του άρ. 51 του ν. 4622/2019 δεν 

ικανοποιήθηκαν, να καταθέσουν αιτήματα κάλυψης κενών οργανικών θέσεων 

προσωπικού με μετάταξη μέσω του Β’ 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.  
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 Η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως και 

τις 24/10/2021 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 

και Α΄ κύκλο κινητικότητας 2021 δεν προέκυψε μετάταξη υπαλλήλων, προτείνεται η 

υποβολή αιτήματος για μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου, ενός (1) ατόμου, ανά κατηγορία 

/ κλάδο, ως εξής:   

 

Υπηρεσία στελέχωσης 
Κατηγορία-

Κλάδος 
Κενές θέσεις 

Θέσεις προς 

πλήρωση 

Κωδικός 

θέσης 

Ψηφιακού 

Ο.Ε.Υ.  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ  

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 
1 1 1115618384 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ .  

1. Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/873/οικ.19774/18-10-2021(ΑΔΑ:ΩΦΥΗ46ΜΤΛ6-Ζ0Λ) 

εγκύκλιος 

2. Έκθεση Στελέχωσης Δήμου  
 

       Μετά από αυτά καλείται η Οικονομική Επιτροπή, να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου  και μετά 

από διαλογική συζήτηση των μελών της 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Υποβάλλει αίτημα για μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου, ενός (1) ατόμου, μέσω του 

B’ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, ανά 

κατηγορία / κλάδο, ως εξής:   

 

Υπηρεσία στελέχωσης 
Κατηγορία-

Κλάδος 
Κενές θέσεις 

Θέσεις προς 

πλήρωση 

Κωδικός 

θέσης 

Ψηφιακού 

Ο.Ε.Υ.  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ  

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 
1 1 1115618384 

 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 146/2021. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 22 Οκτωβρίου 2021 

Ο Πρόεδρος  

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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