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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
Θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων σχολικών καθαριστών/στριών για το σχολικό έτος 2023-2024»
Κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 στην Οικονομική
Επιτροπή, του υπ΄αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81/οικ.13724/30-8-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με
θέμα: ΄΄Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023΄΄,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (ΦΕΚ Α΄ 166/10-9-2021) ΄΄,των διατάξεων του άρθ. 51 του ν.
4622/2019 (Α΄133), του υπ΄ αρ. πρωτ. 84724/6-9-2022 έγγραφου της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νέας Γενιάς, 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, εκ των οποίων πενήντα (50) άτομα πλήρους απασχόλησης (6,5 εργατοώρες απασχόληση ημερησίως)
και εκατόν πενήντα (150) άτομα μερικής απασχόλησης (3 εργατοώρες απασχόληση ημερησίως).
Στον παραπάνω αριθμό συμπεριλαμβάνονται δύο (2) σχολικοί/ές καθαριστές/στριες με σύμβαση ορισμένου
χρόνου πλήρους απασχόλησης για το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) Αχαρνών και
ένας/μία σχολικός/ή καθαριστής/στρια μερικής απασχόλησης 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 προσληφθέντες με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες αντιμετώπισης
του covid, με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών χώρων, οι οποίοι μετά τη λήξη των
συμβάσεων τους παρέχουν προσωρινή υπηρεσία σε συνέχεια της από 29/6/2022 Προσωρινής Διαταγής του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έως την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που
έχουν καταθέσει. Επίσης, υπάρχει έλλειψη τακτικού προσωπικού σχολικών καθαριστών/στριών ενώ επίκεινται
αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων το τρέχον έτος.
Επομένως, για το σχολικό έτος 2023-2024 πρέπει να προσληφθούν συνολικά διακόσιοι/ες (200) σχολικοί/ές
καθαριστές/στριες με σύμβαση ορισμένου χρόνου, εκ των οποίων πενήντα (50) άτομα πλήρους απασχόλησης
(6,5 εργατοώρες απασχόληση ημερησίως) και εκατόν πενήντα (150) άτομα μερικής απασχόλησης (3
εργατοώρες απασχόληση ημερησίως).
Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ΄αρ. πρωτ. 85762/8-9-2022 έγγραφό της βεβαιώνει ότι θα εγγραφούν
οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 και 2024, για τους/τις σχολικούς /ές
καθαριστές/στριες που θα προσληφθούν το σχολικό έτος 2023-2024, 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 2023 και 2024 αντίστοιχα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την πρόσληψη για το σχολικό έτος 2023-2024 (από 01/09/2023 έως και 30/06/2024) διακοσίων (200) 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
50
150

ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
6,5
3,0

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ
325
450

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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