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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ
ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αρ. 4/2021 Συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ

Αρ. απόφασης: 8/2021

Περίληψη
«Αίτημα πλήρωσης κενών θέσεων μόνιμου
προσωπικού του ΣυΔΝΑ, μέσω του Α΄ κύκλου
κινητικότητας 2021, στο πλαίσιο του Ενιαίου
Συστήματος Κινητικότητας»

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) σήμερα
Πέμπτη 15/04/2021 και ώρα 14:30, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή
(κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄), και τη με αρ. πρ. 77233/13.11.2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.), μετά
την από 15/04/2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 247 του Ν. 3463/2006.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) τακτικών μελών βρέθηκαν
παρόντα και τα τρία (3) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

3. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Ο Πρόεδρος διαβάζοντας το με αρ. πρωτ. 333/15-04-2021 εισηγητικό της Διεύθυνσης
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, του οποίου έγινε δεκτή η συζήτηση σε έκτακτη συνεδρίαση, ως
κατεπείγουσα, με την με αρ. 7/2021 ομόφωνη απόφαση της Ε.Ε., ανέφερε τα εξής:
«Παρακαλούμε όπως στα θέματα της επόμενης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
συμπεριλάβετε και το θέμα «Αίτημα πλήρωσης κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού του ΣυΔΝΑ, μέσω
του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας».
Σε συνέχεια των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/521/οικ.10972/27.5.2020,
ΑΔΑ: 67Γ646ΜΤΛ6-ΧΧ8 και ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/736/2232/1.3.2021, ΑΔΑ: Ρ9ΦΞ46ΜΤΛ6-ΔΜΘ, οι οποίες
εκδόθηκαν κατόπιν των τροποποιήσεων των σχετικών διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας
(ν. 4440/2016), με τις διατάξεις του ν. 4674/2020 (σχετ. α΄) και τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 490 του
ν. 4781/2021 (σχετ. β΄), με την εγκύκλιο με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/768/6321/8.4.2021, ΑΔΑ: 6ΚΠ446ΜΤΛ6-
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7ΨΓ του ΥΠ.ΕΣ. καλούνται οι φορείς για την υποβολή αιτημάτων για την κάλυψη των υπηρεσιακών τους
αναγκών μέσω του ΕΣΚ.
Οι φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ (άρθρο 3 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει)
καλούνται να υποβάλουν τα αιτήματά τους: α) για την κάλυψη κενών θέσεων του φορέα τους με
μετάταξη και β) στην προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση. Η διαδικασία υποβολής αιτημάτων
έχει αλλάξει, πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της οικείας σχετικής ειδικής εφαρμογής, η οποία έχει
ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr), και
διακρίνεται σε δύο (2) στάδια: Κατά το πρώτο στάδιο η υποβολή αιτημάτων απευθείας από τους ίδιους
τους φορείς: Κατά το στάδιο αυτό, το οποίο ξεκινάει άμεσα, η αλλαγή που επέρχεται είναι η εξής:
Πρόσβαση στην εφαρμογή για την αρχική καταχώριση του αιτήματος, εκτός από τα Υπουργεία, τις
Ανεξάρτητες Αρχές και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, έχουν πλέον και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
και Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Όλοι οι προαναφερόμενοι φορείς θα
καταχωρίσουν τα αιτήματά τους απευθείας στην εφαρμογή. Επισημαίνεται ότι οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού
υποβάλλουν απευθείας στην εφαρμογή αιτήματα για τους ίδιους, αλλά και για τα εποπτευόμενα από
αυτούς Νομικά Πρόσωπα έως και τις 19/04/2021. Ως εκ τούτου οι εποπτευόμενοι από τους ΟΤΑ α΄ και
β΄ βαθμού φορείς θα υποβάλουν τα αιτήματά τους προς τον αρμόδιο ΟΤΑ, με τη διαδικασία που ίσχυε
κατά τους προηγούμενους κύκλους.
Παραθέτουμε τον ακόλουθο πίνακα, όπου αποτυπώνονται οι ανάγκες για μετάταξη του ΣυΔΝΑ
στον Α’ κύκλο κινητικότητας 2021, στο πλαίσιο του ΕΣΚ. Στον πίνακα συμπεριλαμβάνονται τα αναγκαία
στοιχεία που ζητούνται από την εγκύκλιο με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/768/6321/8.4.2021, ΑΔΑ: 6ΚΠ446ΜΤΛ67ΨΓ του ΥΠ.ΕΣ. για την καταχώριση στην ειδική εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του
Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).
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ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΔΝΑ ΜΕΣΩ ΕΣΚ 2021Α
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/
ΚΩΔΙΚΟΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
5167279035
(ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΩΝ &
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
1243762376
(ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΕΡΓΩΝ)
9110950192
(ΜΟΝΑΔΑ Β ΕΦΔ)
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5969126971
(ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
1067675129
(ΜΟΝΑΔΑ Α ΕΦΔ)
8412398127
(ΜΟΝΑΔΑ Α ΕΦΔ)
9257939110
(ΜΟΝΑΔΑ Β ΕΦΔ)
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
3723124714
(ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΩΝ &
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1138467189
(ΜΟΝΑΔΑ Γ ΕΦΔ)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
1033948430
(ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΩΝ &
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΜΟΝΙΜΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

2

3

4

5

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΤΑΞΗ

ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛΑ
ΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/Κ
ΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟ
ΤΗΤΑΣ

3

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
ΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛ
ΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗ
ΤΑΣ
13

3

1

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/Κ
ΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟ
ΤΗΤΑΣ
0

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

4

7

0

0

0

Άσκηση επιπλέον/νέων αρμοδιοτήτων

ΜΟΝΙΜΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

1

1

0

0

0

Άσκηση επιπλέον/νέων αρμοδιοτήτων

ΜΟΝΙΜΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

1

4

1

1

0

Άσκηση επιπλέον/νέων αρμοδιοτήτων

ΜΟΝΙΜΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

1

2

0

0

0

Άσκηση επιπλέον/νέων αρμοδιοτήτων

Άσκηση επιπλέον/νέων αρμοδιοτήτων
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Παρακαλούμε για την έγκριση της κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων μόνιμου
προσωπικού του ΣυΔΝΑ, με μετάταξη, μέσω του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του ΕΣΚ,
όπως αναφέρονται στον ως άνω πίνακα και για την έγκριση της αποστολής στο Δήμο Καλλιθέας του
αιτήματος για την κάλυψη των θέσεων αυτών, που σύμφωνα με την πιο πάνω εγκύκλιο είναι ο
αρμόδιος για την καταχώριση του αιτήματος του φορέα μας στην ειδική εφαρμογή του Μητρώου
Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).
Για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει από τη μετάταξη προσωπικού στις πιο πάνω
θέσεις έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 324/14-04-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΣυΔΝΑ».
Η Ε.Ε., αφού έλαβε υπ’ όψιν το ανωτέρω εισηγητικό μαζί με το συνημμένο πίνακα που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εισήγησης, το άρθρο 247 του ν. 3463/2010 και μετά από
διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του ΣυΔΝΑ, με
μετάταξη, μέσω του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του ΕΣΚ, όπως αναφέρονται στον
πίνακα της εισήγησης.
Β. Εγκρίνει την αποστολή στο Δήμο Καλλιθέας του αιτήματος για την κάλυψη των θέσεων
αυτών, που σύμφωνα με την πιο πάνω εγκύκλιο έχει την αρμοδιότητα για την καταχώριση του
αιτήματος του φορέα μας στην ειδική εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του
Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).
Για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει από τη μετάταξη προσωπικού στις πιο πάνω
θέσεις έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 324/14-04-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΣυΔΝΑ.
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

