1ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτης: Βάγια Θραψανιώτου
Τηλ.: (+30)2132072485
Fax: (+30) 2102462904
email: vthrapsaniotou@acharnes.gr

Βαθμό προτεραιότητας: «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ»
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο:ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ

Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
Θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων σχολικών καθαριστών/στριών για το σχολικό έτος 2022-2023»
Κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 στην Οικονομική
Επιτροπή, του υπ΄αρ. πρωτ. 95989/26-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:
΄΄Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση
μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021΄΄,των διατάξεων του άρθ.
57 του ν. 4821/2021, του υπ΄ αρ. πρωτ. 2669/12-1-2022 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς με συμπληρωμένο το σχετικό αρχείο (πίνακας xls με την ονομασία
ΕΚΤΑΚΤΟ 2022_), σας γνωρίζουμε ότι για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων
απαιτούνται ημερησίως συνολικά διακόσιοι/ες (200) σχολικοί/ές καθαριστές/στριες με σύμβαση ορισμένου
χρόνου πλήρους απασχόλησης (6,5 εργατοώρες ημερησίως). Συνολικά δηλαδή απαιτούνται 200x6,5=1300
εργατοώρες ημερησίως.
Στον παραπάνω αριθμό πρέπει να προστεθούν δύο (2) σχολικοί/ές καθαριστές/στριες με σύμβαση ορισμένου
χρόνου πλήρους απασχόλησης (6,5 εργατοώρες ημερησίως) για το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) Αχαρνών (συνολικά 2x6,5=13 εργατοώρες ημερησίως) και
ένας/μία σχολικός/ή
καθαριστής/στρια μερικής απασχόλησης (3,0 εργατοώρες ημερησίως) για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.
Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της καθαριότητας των σχολικών μονάδων, το
τρέχον έτος, καλύπτεται από τους προσληφθέντες με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες
αντιμετώπισης του covid, με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών χώρων. Επίσης, υπάρχει
έλλειψη
τακτικού προσωπικού σχολικών καθαριστών/στριών ενώ επίκεινται αποχωρήσεις λόγω
συνταξιοδοτήσεων το τρέχον έτος.
Επομένως, για το σχολικό έτος 2022-2023 πρέπει να προσληφθούν συνολικά διακόσιοι/ες δύο (202) σχολικοί/ές
καθαριστές/στριες με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης (6,5 εργατοώρες ημερησίως) και
ένα/μία σχολικό/ή καθαριστή/στρια μερικής απασχόλησης (3,0 εργατοώρες ημερησίως).
Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με το 5796/20-1-2022 έγγραφό της βεβαιώνει ότι θα εγγραφούν οι σχετικές
πιστώσεις στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022, για τους/τις σχολικούς /ές
καθαριστές/στριες που θα προσληφθούν το σχολικό έτος 2022-2023, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των
καθαριστών/στριών που θα εγκριθούν, τη συνολική επιχορήγηση του Υπουργείου για αυτό τον αριθμό και την
πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών το έτος 2022.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την πρόσληψη για το σχολικό έτος 2022-2023 (από 01/09/2022 έως και 30/06/2023) διακοσίων τριών (203)
σχολικών καθαριστών/στριών (Ι.Δ.Ο.Χ) για τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας (συμπεριλαμβανομένων του
Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Αχαρνών και του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας)
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
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ΑΤΟΜΑ
202
1

ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
6,5
3,0

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ
1313
3,00

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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2ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτης: Βάγια Θραψανιώτου
Τηλ.: (+30)2132072485
email: vthrapsaniotou@acharnes.gr

Βαθμό προτεραιότητας: «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ»
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: ΔΙΗΝΕΚΕΣ

Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
Θέμα: «Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για το
έτος 2022».
Κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 στην
Οικονομική Επιτροπή και του υπ΄αρ. πρωτ. 95989/26-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα: ΄΄Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις
του άρθρου 25 του ν. 4829/2021΄΄ παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση
την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου στο Δήμο Αχαρνών διάρκειας οκτώ (8) μηνών, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθ. 205 του Ν.3584/2007 και του άρθ. 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει. Οι προσλήψεις
αυτές εντάσσονται στον προγραμματισμό προσλήψεων του Δήμου για το έτος 2022.
Με το άρθρο 25 του ν. 4829/2021 (Α166) ΄΄Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε
θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος
Κινητικότητας & Λοιπές διατάξεις΄΄ επεκτάθηκε το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α133) και
πλέον εφαρμόζεται αναλόγως και για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή
προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή
εκάστοτε οριοθετείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με
σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής απαιτείται
προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280).
Σύμφωνα με το άρθρο 72 και 176 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, απαιτείται για
θέσεις των Δήμων και των Περιφερειών απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών (ΦΕΚ 1485/Β/19-062013) προβλέπονται τριάντα (30) θέσεις προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για την
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κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών Ανταποδοτικού Χαρακτήρα με σύμβαση διάρκειας έως
οκτώ μήνες, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ΚΚΔΥ (ν. 3584/07).
Στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και το Αυτοτελές Τμήμα
Διαχείρισης-Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού παρουσιάζονται κατά τους
θερινούς μήνες προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας, καθότι την περίοδο αυτή το τακτικό
προσωπικό λαμβάνει την καλοκαιρινή του άδεια με αποτέλεσμα το εργατικό δυναμικό της
Δ/νσης και του Αυτοτελούς Τμήματος να μην επαρκεί για την κάλυψη των υπηρεσιακών
αναγκών. Σχετικό είναι το υπ΄ αρ. πρωτ. 24824/5-7-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς
Τμήματος Διαχείρισης-Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού με το οποίο ζητείται ως
επείγουσα προτεραιότητα η πρόσληψη προσωπικού.
Από την άλλη πλευρά σημειώνεται σημαντική διαρροή προσωπικού λόγω της
κινητικότητας και των συνταξιοδοτήσεων.
Κατόπιν συνετής εκτίμησης των αναγκών μας και έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και
τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου, κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη προσωπικού
ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας οκτώ (8) μηνών, των ειδικοτήτων όπως αποτυπώνονται κατωτέρω, δεδομένου ότι
τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί αισθητή μείωση προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεωνμετακινήσεων-μετατάξεων-κινητικότητας.
Α/Α
1.
2.
3.
4.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

16
3
10
1

Για τη δαπάνη αυτή η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ΄αρ. πρωτ. 5792/20-122 έγγραφό της βεβαιώνει ότι θα εγγραφούν οι σχετικές πιστώσεις στον υπό κατάρτιση
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αχαρνών.
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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3ο ΘΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Βαθμό προτεραιότητας: «Επείγον»
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: (διηνεκές)

Διεύθυνση Προγραμματισμού
Οργάνωσης και Πληροφορικής

Προς:
Δ/νση:
ΤΚ:
Συντάκτης:
Τηλ:
email:

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Χρ. Αναγνωστόπουλος
2132072459
canagnostopoulos@acharnes.gr

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής,
Δήμαρχο κ. Σπυρίδων Βρεττό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ και του Δήμου Αχαρνών με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος το θέμα που αφορά
στην «Χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ και του Δήμου Αχαρνών με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»
Έχοντας υπόψη:
Σύμφωνα με το υπ. αριθ. 2/2021 (ημερ. 08/12/2021) Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης της από 12/04/2021 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ και του Δήμου Αχαρνών με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», ζητήθηκε
παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Σύμβασης και τροποποίηση του
χρονοδιαγράμματος έως 31/01/2022, ώστε να ολοκληρωθούν οι Μελέτες:
A. Ανάπλαση της οδού Αθηνών (προέκταση Λ. Δημοκρατίας) από το Ηρώο στα βόρεια έως
τη διασταύρωση πριν την Αττική οδό.
B. Ανάπλαση της οδού Φιλαδελφείας από τη διασταύρωση με την οδό Αθανασίου Μπόσδα
(Δημαρχείο Αχαρνών) έως το νότιο όριο του Δήμου (Κοιμητήριο Κόκκινου Μύλου)
Η παράταση, όπως αναφέρεται στο ανωτέρω Πρακτικό, οφείλεται σε ανωτέρα βία και δεν
αποτελεί υπαιτιότητα της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ και της Ομάδας Μελέτης.
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης περί χορήγησης της παράτασης έως 31/01/2022.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε για τα σχετικά.
Συνημμένα:
1. Το υπ. αριθ. 61696/6-12-21 έγγραφο της Βιώσιμης Πόλης περί παράτασης
Προγραμματικής Σύμβασης
2. Το υπ. αριθ. 2/2021 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
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Ο Αντιδήμαρχος
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Χρύσανθος Κόνταρης

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61f3cde4033378325a55e791 στις 28/01/22 13:08

