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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Δ/κων  Υπηρεσιών   
& Ανθρώπινου Δυναμικού 
Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού

Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
ΤΚ: Τ.Κ. 13673, Αχαρνές

Συντάκτρια: Βάγια Θραψανιώτου
Τηλ: (+30)2132072485

εmail: vthrapsaniotou@acharnes.gr

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

Αποδέκτες προς ενέργεια:
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αχαρνών

Εισήγηση

ΘΕΜΑ: «Έγκριση  από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, της κατ΄εξαίρεσης πρόσληψης 
τακτικού και ορισμένου χρόνου προσωπικού, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθ. 51 παρ. 9 
του ν. 4622/2019, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών»
 

Κύριε Πρόεδρε, 

Έχοντας υπόψη:
1. Τα  άρθρ. 31 & 37 του ν. 5013/2023 σύμφωνα με τα οποία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει 

πλέον για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης πάσης φύσεως προσωπικού,
2. Τη με αρ. 31/27-9-2022 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα ΄΄Έγκριση προγραμματισμού 

προσλήψεων έτους 2023΄΄ 

Σύμφωνα με την ανωτέρω Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ενεκρίθη ο προγραμματισμός 
προσλήψεων προσωπικού έτους 2023.

Συγκεκριμένα, για το Δήμο Αχαρνών ενεκρίθη η  πρόσληψη μονίμου προσωπικού δεκατριών 
(13) θέσεων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ (Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) και τριάντα μία 
(31) θέσεων μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ (Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης).

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου οι προσλήψεις:
α) του μόνιμου προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα 

άρθρα 6 έως 24 του ν. 4765/2021 και, εφόσον δεν είναι δυνατή η ένταξή τους στον πανελλήνιο γραπτό 
διαγωνισμό, κατά την κρίση του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα άρθρα 28 έως 30 του ιδίου νόμου, καθώς και με 
τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ιδίου νόμου,

β) του μόνιμου προσωπικού των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ σύμφωνα με το άρθρο 6, τις παρ. 7 και 8 
του άρθρου 25 και τα άρθρα 28 έως 30 του ν. 4765/2021.
Ωστόσο, στις εγκεκριμένες αυτές θέσεις δεν συμπεριλαμβάνονται ειδικότητες για τις οποίες ο Δήμος 
Αχαρνών στερείται παντελώς προσωπικού όπως υπαλλήλων ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 
λόγω συνταξιοδοτήσεων.
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    Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ΄ αρ. πρωτ. 114622/22-11-2022 έγγραφό της τόνισε την 
αναγκαιότητα στελέχωσης, καθότι καθίσταται πολύ δύσκολη έως αδύνατη η ανταπόκριση στις 
αυξημένες απαιτήσεις  εκτέλεσης του έργου της υπηρεσίας, ενώ  με το υπ΄ αρ. πρωτ. 3967/16-1-2023 
έγγραφό της τονίζει τη λήξη σύμβασης του μοναδικού τεχνίτη-εργάτη υδραυλικού  (απασχολούμενου 
με το πρόγραμμα  55-67 του ΟΑΕΔ) και ως εκ τούτου θα είναι αδύνατη η επισκευή-συντήρηση πάσης 
φύσεως εργασιών υδραυλικών εγκαταστάσεων στα διοικητικά όρια του Δήμου Αχαρνών.
   Ακολούθως, αναγκαία καθίσταται και η ανάγκη για την πρόσληψη  τακτικού προσωπικού δύο (2) 
ατόμων ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών Σιδηρουργών και δύο (2)  ατόμων ειδικότητας  ΔΕ Τεχνιτών 
Ελαιοχρωματιστών λόγω παντελούς  έλλειψης προσωπικού των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, όπως 
επίσης, και δύο (2) ατόμων  κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, καθότι δεν επαρκεί το ελάχιστο 
υπάρχον δυναμικό για τη διεκπεραίωση τεράστιων υποθέσεων που ανακύπτουν ως προς την 
συγκεκριμένη ειδικότητα. 
   Εντωμεταξύ και προκειμένου να καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες κατεπείγοντα χαρακτήρα μέχρι 
την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προβαίνουμε σε αίτημα για την έγκριση από την Επιτροπή της 
ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, της κατ΄εξαίρεσης πρόσληψης εποχικού προσωπικού ειδικότητας  ΔΕ 
Τεχνιτών  Υδραυλικών δύο (2) θέσεων, ΔΕ Τεχνιτών Σιδηρουργών  δύο (2) θέσεων, ΔΕ Τεχνιτών 
Ελαιοχρωματιστών δύο (2) θέσεων και ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών δύο (2) θέσεων, όπως προβλέπεται 
στις διατάξεις του άρθ. 51 παρ. 9 του ν. 4622/2019.
  Για τη δαπάνη που θα προκύψει για το μόνιμο προσωπικό  θα εγγραφούν οι  πιστώσεις στον υπό 
κατάρτιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 και θα προβλεφθούν και για τα επόμενα έτη 
υπηρεσίας των υπαλλήλων  σύμφωνα με το υπ΄ αρ. πρωτ. 12804/6-2-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών. Για το εποχικό πρόσωπο έχουν, επίσης, εγγραφεί πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 στους Κ.Α. Δαπανών, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. 15979/14-
2-2023 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
   Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και για την άμεση αντιμετώπιση  τόσο σοβαρών και μεγάλης 
σημασίας ζητημάτων, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως λάβει απόφαση για την έγκριση  
από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, της κατ΄εξαίρεσης πρόσληψης τακτικού και 
ορισμένου χρόνου προσωπικού, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθ. 51 παρ. 9 του ν. 
4622/2019, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών.

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών 
Υπηρεσιών και Ανθρώπινου 

Δυναμικού

Δημήτριος Κωφός
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