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Σε απάντηση της 3694_29-1-2021,Ερώτησης, που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι 

Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του ΣΥΡΙΖΑ, κ.κ. Βέττα Καλλιόπη, Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη) και 

Τελιγιορίδου Ολυμπία με θέμα: Ανανέωση συμβάσεων των εργαζομένων στο Ειδικό 

Πρόγραμμα απασχόλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε περαιτέρω τα εξής: 

Α. Υφιστάμενη στελέχωση και κενές θέσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ψηφιακού οργανογράμματος της Περιφέρειας, όπως αυτό 

αποτυπώνεται στις 9/2/2021 στη σχετική εφαρμογή (διαδρομή 

https://hr.apografi.gov.gr/organizations/browse?0,) στον Οργανισμό της Περιφέρειας προβλέπονται 

επτακόσιες πενήντα εννέα (759) θέσεις τακτικού προσωπικού, εκ των οποίων οι πεντακόσιες 

πενήντα εννέα (559) είναι καλυμμένες, οι εξήντα επτά (67) δεσμευμένες  και οι εκατό τριάντα τρεις 

(133) κενές. Οι 67 δεσμευμένες θέσεις προορίζονται προς κάλυψη είτε με νέες προσλήψεις, στο 

πλαίσιο προκηρύξεων που έχουν εγκριθεί ή εκκρεμούν είτε με μετατάξεις από άλλους φορείς στο 

πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (κύκλος κινητικότητας έτους 2020). Αναφορικά με τα 

οργανικά κενά του φορέα, επισυνάπτεται αρχείο xlsx στο οποίο παρατίθεται ο αριθμός κενών 

θέσεων ανά οργανική μονάδα, κατηγορία εκπαίδευσης και κλάδο.  

Επισημαίνεται ότι τα δηλωθέντα στοιχεία στο ψηφιακό οργανόγραμμα αποτελούν ευθύνη του 

φορέα. Τέλος ο οργανισμός της Περιφέρειας έχει δημοσιευθεί με το ΦΕΚ 239/27-12-2010 όπως 

ισχύει. 

Β. Ενίσχυση στελέχωσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με νέες προσλήψεις 

στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμματισμών προσλήψεων τακτικού προσωπικού ετών 2020 

και 2021 και του κύκλου κινητικότητα έτους 2020. 



Στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης του ανθρώπινου 

δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και με στόχο αφενός τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της 

πολιτικής προσλήψεων στο Δημόσιο και αφετέρου τον ορθολογικό προγραμματισμό κάλυψης των 

αναγκών των επιμέρους φορέων του, εναρμονισμένα τόσο με το δημοσιονομικό πρόγραμμα, όσο 

και με το σύνολο των διαρθρωτικών αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με το ανθρώπινο 

δυναμικό του δημοσίου (σύστημα κινητικότητας, κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, 

λειτουργία του ψηφιακού οργανογράμματος της δημόσιας διοίκησης), το Υπουργείο Εσωτερικών 

προέβη στη θέσπιση συστήματος πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού προγραμματισμού 

προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού για όλους τους φορείς του Δημοσίου, 

συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (ν.4590/2019- ΦΕΚ Α’17, άρθ.1-7, και 

ν.4622/2019-ΦΕΚ Α’133, άρθ. 51). 

Ενόψει του προαναφερθέντος θεσμικού πλαισίου, για τον Προγραμματισμό Προσλήψεων έτους 

2021, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29.7.2020 Εγκύκλιος (ΑΔΑ: 

9ΦΗ446ΜΤΛ6- ΣΧΚ), με την οποία κλήθηκαν, μεταξύ άλλων, και οι φορείς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης να προβούν στην αξιολόγηση των αναγκών τους για προσλήψεις τακτικού 

προσωπικού, δυνάμενοι να αιτηθούν την πλήρωση των κενών θέσεων του Οργανισμού τους σε 

επίπεδο οργανικής μονάδας, θέτοντας παράλληλα ένδειξη προτεραιότητας για καθεμία εξ’ αυτών, 

στο πλαίσιο διαβάθμισης των αναγκών τους. 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της προαναφερθείσας εγκυκλίου, υπέβαλλε 

αίτημα για την κάλυψη κενών θέσεων με νέα πρόσληψη τακτικού προσωπικού για το έτος 2021 και 

με την υπ’ αριθμ. 42/30-9-2020 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν για την Περιφέρεια 

δέκα (10) θέσεις (4 ΠΕ Μηχανικών, 5 ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και 1 ΔΕ Σπερματεγχυτών). 

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020, εγκρίθηκαν 

για την Περιφέρεια δεκαεννέα (19) θέσεις (9 ΠΕ Γεωτεχνικών, 5 ΠΕ κα ΤΕ Μηχανικών, 2 ΠΕ 

Πληροφορικής και 3 Δικηγόρων με έμμισθη εντολή).  

Μετά την ολοκλήρωση του απαιτούμενου ελέγχου των δικαιολογητικών, οι εγκεκριμένες 

θέσεις θα συμπεριληφθούν σε πίνακα που θα αποσταλεί από την υπηρεσία μας στο ΑΣΕΠ, για την 

έκδοση της σχετικής προκήρυξης, αφού προηγηθεί η παρακράτηση θέσεων με απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την κάλυψη από προστατευόμενα άτομα, με 

βάση την παρ.1 του άρθρου 3 του ν.2643/1998, όπως ισχύει. 

Πέραν της ενίσχυσης της στελέχωσης των υπηρεσιών των ΟΤΑ μέσω της πραγματοποίησης 

προσλήψεων, σημειώνεται ότι οι ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν.4440/2016, μέσω του οποίου μπορούν να 

αντλούν προσωπικό για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών. 

Ήδη, με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/648/οικ.19590/19-10-2020 (ΑΔΑ: 9Ξ2Μ46ΜΤΛ6-952) 

εγκύκλιο του Υπουργείου μας, ζητήθηκε η αποστολή των αιτημάτων των φορέων για την κάλυψη 

κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη και την προσωρινή κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών με 



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
H Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών 
Του Υπουργείου Εσωτερικών 

Μαρίνα Χρύση 

 

απόσπαση, στο πλαίσιο έναρξης του κύκλου κινητικότητας 2020 του Ενιαίου Συστήματος 

Κινητικότητας (ΕΣΚ) και με τις αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/660/οικ.22308/4-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ2Γ746ΜΤΛ6-

9ΨΓ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/671/22908/18-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΓΡΣ46ΜΤΛ6-ΥΗΚ) επόμενες εγκυκλίους 

δόθηκαν οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους για την υποβολή των αιτήσεων και προς 

τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των πράξεων. 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στον ιστότοπο 

της απογραφής (http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_cmobility.html), συμμετείχε στον κύκλο 

κινητικότητας έτους 2020 για την κάλυψη τριάντα δύο (32) θέσεων με μετάταξη και για τις είκοσι έξι 

(26) από αυτές υφίστανται αιτήσεις ενδιαφερομένων υπαλλήλων. 

Αναφορικά με το Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που υλοποιήθηκε 

στις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας δεν έχει 

αρμοδιότητα επί του θέματος. Αρμόδιο να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 

         Ο  Υπουργός  

 

 

              Μαυρουδής Βορίδης   

Εσωτερική Διανομή 

Γραφείο   Υπουργού 
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