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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ « Επέκταση 12 μηνών του προγράμματος  επιχορήγησης για την 
απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών , σύμφωνα με την 
Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 του Υπουργείου Εργασίας »

Κύριε Πρόεδρε, 
       Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος το θέμα 
που αφορά στην επέκταση-παράταση διάρκειας 12 μηνών του προγράμματος  
επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, 
σύμφωνα με την Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 του Υπουργείου Εργασίας. 
Έχοντας υπόψη: 
       Τη Νο.11/2017 δημόσια πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού (ΑΔΑ: 6ΙΓΜ4691Ω2-ΥΒ2), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη με αρ. 
42119/15-7-20 (ΑΔΑ: 62ΨΗ4691Ω2-Δ52) Πρόσκληση του ιδίου οργανισμού, τα 
ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών προσδιορίζονται ως οι 
δυνητικά δικαιούχοι επιχορήγησης στο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 
μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
      Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη 
μισθολογικού κόστους των ωφελούμενων, με ανώτατο όριο τα 750 € μηνιαίως.
     Δεδομένων των ανωτέρω, ο Δήμος Αχαρνών υπέβαλε ως ενδιαφερόμενος την με 
αρ. πρωτ. 21/2020/000071532728 αίτηση, η οποία και ενεκρίθη με τη αρ. 
22/2020/000071891867 απόφαση του ΟΑΕΔ για την ένταξη του Δήμου στο 
Πρόγραμμα.
      Το σύνολο των ωφελουμένων ανέρχονται στους 107, οι οποίοι κατατάσσονται 
στην ειδικότητα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 
1466/   15-1-2021 έγγραφό μας.
       Από τη με αρ. 9341/02-02-2022 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Τμήμα Προϋπολογισμού, Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης, συνάγεται 
ότι  υπάρχει πίστωση στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 
2022 για την κάλυψη της προκύπτουσας δαπάνης.
     Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση δίνεται η δυνατότητα 12μηνης επέκτασης 
του Προγράμματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αρ. Πρωτ. 9555
Ημ/νία : 03/02/2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Ταχ. Κώδ.: 136 73 Αχαρνές

 Προς  Τον Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
              κ. Σπυρίδωνα Βρεττό
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      Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου του ενδιαφέροντος που επιδεικνύει ο 
Δήμος μας για την στήριξη των ευάλωτων ομάδων του εργατικού δυναμικού, και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρ.117 του Ν.4674/2020,

Εισηγούμαστε
 την Επέκταση – Παράταση επιπλέον 12 μηνών του Προγράμματος  επιχορήγησης 
για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών , σύμφωνα με 
την Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 του Υπουργείου Εργασίας.

                                                                           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                  Δ/ΝΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
                                                    ΚΑΙ Δ.Ε. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

                                                                            ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

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

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

Αχαρνές: 03/02/2022         
  
 
Προς: 
Τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Ι. Βρεττό

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα:   Παράταση συμβάσεων προσωπικού τριάντα (30) ατόμων, με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου, έως και 3 Απριλίου 2022,  για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές 
πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 3/8/2021 στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών.

 Κύριε Πρόεδρε,

με την υπ’ αρ. 383/11-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΒΒΩΨ8-Η51) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού τριάντα (30) 
ατόμων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία 
πρόσληψης έως και 03-02-2022, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και τη 
διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές 
που εκδηλώθηκαν  την 3η/8/2021 και εξής στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 207, 212, 213 του Ν. 3584/2007  και του άρθρου 36 του Ν. 
4765/2021 όπως ισχύουν, σε συνέχεια της  υπ΄αρ. πρωτ. 7169/4-8-2021 απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:9ΧΑΣ46ΜΤΛΒ-4ΘΜ).
Συγκεκριμένα: 
Άρθρο 212
Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες
1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά 
το άρθρο 103 παρ. 2 του Συντάγματος, από τους Ο.Τ.Α., για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων 
ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, καθώς και σε περιπτώσεις 
άμεσης ανάγκης λήψεως προληπτικών μέτρων ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής 
απειλής της δημόσιας υγείας. Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων 
γεγονότων, από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη 
επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την 
επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Με την επιφύλαξη των 
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διατάξεων της επόμενης παραγράφου, ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή 
σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή αυτής σε σύμβαση αορίστου χρόνου 
απαγορεύονται.3. Αν βασίμως εκτιμάται ότι οι ανάγκες που προέκυψαν κατά τα 
ανωτέρω θα συνεχισθούν και πέραν του οκταμήνου, η αρμόδια αρχή κινεί εγκαίρως, και 
σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη του οκταμήνου, 
τη διαδικασία νέων προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, τηρουμένων αυστηρά των διατάξεων του άρθρου 21 (παρ. 8−15) του ν. 2190/1994, 
όπως ισχύουν, για αριθμό και διάρκεια που εγκρίνει ο Γενικός Γραμματέας της οικείας 
Περιφέρειας. Στους πίνακες, που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, μπορεί να 
περιληφθούν και απασχοληθέντες με σύμβαση της προηγούμενης παραγράφου.
4. Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί τον κατά την παρ. 1β του άρθρου 8 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 
έλεγχο, τόσο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού, όσο και 
ως προς την τήρηση των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού.
5. Η πρόσληψη ενεργείται με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, στην οποία 
ορίζεται το ονοματεπώνυμο του προσλαμβανομένου το είδος της εργασίας και ο χρόνος 
διάρκειας αυτής εντός του χρονικού ορίου της παρ. 2, και δεν υπάγεται στη διαδικασία 
έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
Άρθρο 213
Λύση της σύμβασης εργασίας
1. Η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως μόλις αντιμετωπισθούν οι απρόβλεπτες και 
επείγουσες ανάγκες ή λήξει ο χρόνος διάρκειάς της. Για την αυτοδίκαιη λύση της 
σύμβασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου.
2. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 207 του παρόντος εφαρμόζονται και για το 
προσωπικό του προηγούμενου άρθρου.
Άρθρο 207
Λύση της σύμβασης
1. Μετά τη λήξη του χρόνου απασχόλησης, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως και 
το προσωπικό αποχωρεί από την υπηρεσία χωρίς την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής 
πράξης. Οποιαδήποτε παράταση της αρχικής σύμβασης ή ανανέωση με σύναψη νέας 
σύμβασης πέρα από το
ανώτατο κατά περίπτωση χρονικό όριο απασχόλησης απαγορεύεται. Τα αρμόδια για την 
εκκαθάριση των αποδοχών όργανα παύουν να καταβάλλουν αποδοχές σε προσωπικό 
που διατηρείται κατά παράβαση των προηγούμενων διατάξεων, άλλως τα 
καταβαλλόμενα ποσά καταλογίζονται σε αυτά.
2. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης επιτρέπεται η καταγγελία της σύμβασης για 
σπουδαίο λόγο. Αδικαιολόγητη αποχή από την εργασία για τρεις (3) τουλάχιστον 
συνεχείς ημέρες λογίζεται ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας από μέρους του 
προσλαμβανομένου.
3. Το προσωπικό, η σύμβαση εργασίας του οποίου λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου αυτού,δεν δικαιούται αποζημίωση για την αιτία αυτή.

Στη συνέχεια με την υπ’ αρ. πρωτ. 628/28-01-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΑΙ46ΝΠΙΘ-ΦΣΧ) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δόθηκε παράταση κήρυξης σε 
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών.

Συνεπώς, οι συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί μπορούν να παραταθούν 
μέχρι τη συμπλήρωση συνολικού διαστήματος μέγιστης διάρκειας οκτώ μηνών 
από την επέλευση του γεγονότος, με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό 
οργάνου ύστερα από προηγούμενη απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω και για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη 
διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές 
που εκδηλώθηκαν από τις 3/8/2021 και εξής στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών της 
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περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, κρίνεται 
αναγκαία η παράταση των συμβάσεων εργασίας του κάτωθι προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τις 03-04-2022:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ
 ΠΑΤΕΡΑ  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας
17/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

2 ΒΑΡΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας
17/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

3 ΓΚΡΙΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας
17/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

4 ΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας
17/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

5 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας
20/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

6 ΕΜΕΡΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας
17/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

7 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας
17/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

8 ΚΑΛΟΪΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας
20/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

9 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας
17/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

10 ΚΛΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας
23/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

11 ΛΑΛΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας
17/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

12 ΜΠΕΣΧΜΕΛΝΤΙΤΣΙΝ ΣΥΜΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας
17/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

13 ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας
17/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

14 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας
17/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

15 ΣΕΡΕΠΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας
17/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

16 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας
20/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

17 ΣΙΡΓΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας
20/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

18 ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας
17/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

19 ΦΙΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας
17/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

20 ΦΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΥΕ Εργατών 

Καθαριότητας
17/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ
 ΠΑΤΕΡΑ  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

1 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΕ Οδηγών 

Απορριμματοφόρων
17/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022
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2 ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΕ Οδηγών 

Απορριμματοφόρων
17/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

3 ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΕ Οδηγών 

Απορριμματοφόρων
17/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

4 ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ Οδηγών 

Απορριμματοφόρων
17/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΒ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΕ Οδηγών 

Απορριμματοφόρων
17/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΕ Οδηγών 

Απορριμματοφόρων
17/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

7 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ Οδηγών 

Απορριμματοφόρων
17/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

8 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕ Οδηγών 

Απορριμματοφόρων
17/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

9 ΣΠΑΘΑΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΕ Οδηγών 

Απορριμματοφόρων
17/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

10 ΤΣΙΛΙΝΓΚΕΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕ Οδηγών 

Απορριμματοφόρων
17/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

Για τη δαπάνη που θα προκληθεί, έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στους Κ.Α. 
20-6041.001 (αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων) και 20-6054 (εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού) αντίστοιχα, στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό οικονομικού 
έτους 2022, σύμφωνα με το με υπ’ αρ. πρωτ. 9632/03-02-2022 έγγραφο του Τμήματος 
Προϋπολογισμού, Απολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ύστερα από τα ανωτέρω και της συνετής εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών 
και  για το κοινό καλό, παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                              
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

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

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

Αχαρνές: 03/02/2022         
  
 
Προς: 
Τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Ι. Βρεττό

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα:   Παράταση συμβάσεων προσωπικού έξι (6) ατόμων, με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου, έως και 3 Απριλίου 2022,  για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές 
πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 3/8/2021 στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών.

 Κύριε Πρόεδρε,

με την υπ’ αρ. 384/11-08-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΡΘΩΨ8-2Χ0) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού επτά (7) ατόμων, με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως 
και 03-02-2022, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των 
συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν  
την 3η/8/2021 και εξής στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 207, 212, 213 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 όπως 
ισχύουν, σε συνέχεια της  υπ΄αρ. πρωτ. 7169/4-8-2021 απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:9ΧΑΣ46ΜΤΛΒ-4ΘΜ).
Συγκεκριμένα: 
Άρθρο 212
Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες
1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά 
το άρθρο 103 παρ. 2 του Συντάγματος, από τους Ο.Τ.Α., για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων 
ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, καθώς και σε περιπτώσεις 
άμεσης ανάγκης λήψεως προληπτικών μέτρων ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής 
απειλής της δημόσιας υγείας. Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων 
γεγονότων, από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη 
επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την 
επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Με την επιφύλαξη των 

3ο ΘΕΜΑ

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-206-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CF%82-%CE%B5/
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διατάξεων της επόμενης παραγράφου, ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή 
σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή αυτής σε σύμβαση αορίστου χρόνου 
απαγορεύονται.3. Αν βασίμως εκτιμάται ότι οι ανάγκες που προέκυψαν κατά τα 
ανωτέρω θα συνεχισθούν και πέραν του οκταμήνου, η αρμόδια αρχή κινεί εγκαίρως, και 
σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη του οκταμήνου, 
τη διαδικασία νέων προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, τηρουμένων αυστηρά των διατάξεων του άρθρου 21 (παρ. 8−15) του ν. 2190/1994, 
όπως ισχύουν, για αριθμό και διάρκεια που εγκρίνει ο Γενικός Γραμματέας της οικείας 
Περιφέρειας. Στους πίνακες, που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, μπορεί να 
περιληφθούν και απασχοληθέντες με σύμβαση της προηγούμενης παραγράφου.
4. Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί τον κατά την παρ. 1β του άρθρου 8 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 
έλεγχο, τόσο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού, όσο και 
ως προς την τήρηση των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού.
5. Η πρόσληψη ενεργείται με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, στην οποία 
ορίζεται το ονοματεπώνυμο του προσλαμβανομένου το είδος της εργασίας και ο χρόνος 
διάρκειας αυτής εντός του χρονικού ορίου της παρ. 2, και δεν υπάγεται στη διαδικασία 
έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
Άρθρο 213
Λύση της σύμβασης εργασίας
1. Η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως μόλις αντιμετωπισθούν οι απρόβλεπτες και 
επείγουσες ανάγκες ή λήξει ο χρόνος διάρκειάς της. Για την αυτοδίκαιη λύση της 
σύμβασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου.
2. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 207 του παρόντος εφαρμόζονται και για το 
προσωπικό του προηγούμενου άρθρου.
Άρθρο 207
Λύση της σύμβασης
1. Μετά τη λήξη του χρόνου απασχόλησης, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως και 
το προσωπικό αποχωρεί από την υπηρεσία χωρίς την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής 
πράξης. Οποιαδήποτε παράταση της αρχικής σύμβασης ή ανανέωση με σύναψη νέας 
σύμβασης πέρα από το
ανώτατο κατά περίπτωση χρονικό όριο απασχόλησης απαγορεύεται. Τα αρμόδια για την 
εκκαθάριση των αποδοχών όργανα παύουν να καταβάλλουν αποδοχές σε προσωπικό 
που διατηρείται κατά παράβαση των προηγούμενων διατάξεων, άλλως τα 
καταβαλλόμενα ποσά καταλογίζονται σε αυτά.
2. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης επιτρέπεται η καταγγελία της σύμβασης για 
σπουδαίο λόγο. Αδικαιολόγητη αποχή από την εργασία για τρεις (3) τουλάχιστον 
συνεχείς ημέρες λογίζεται ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας από μέρους του 
προσλαμβανομένου.
3. Το προσωπικό, η σύμβαση εργασίας του οποίου λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου αυτού, δεν δικαιούται αποζημίωση για την αιτία αυτή.

Στη συνέχεια με την υπ’ αρ. πρωτ. 628/28-01-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΑΙ46ΝΠΙΘ-ΦΣΧ) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δόθηκε παράταση κήρυξης σε 
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών.

Συνεπώς, οι συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί μπορούν να παραταθούν 
μέχρι τη συμπλήρωση συνολικού διαστήματος μέγιστης διάρκειας οκτώ μηνών 
από την επέλευση του γεγονότος, με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό 
οργάνου ύστερα από προηγούμενη απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω και για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη 
διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές 
που εκδηλώθηκαν από τις 3/8/2021 και εξής στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών της 
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περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, κρίνεται 
αναγκαία η παράταση των συμβάσεων εργασίας του κάτωθι προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τις 03-04-2022:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ
 ΠΑΤΕΡΑ  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

1 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών
28/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών
28/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

3 ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΗΛΙΑΣ
ΠΕ Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών
28/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

4 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ Τοπογράφων 

Μηχανικών
28/9/2021 3/2/2022

4/2/2022 ΕΩΣ 
3/4/2022

5 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ Αγρονόμων 

Τοπογράφων 
Μηχανικών

28/9/2021 3/2/2022
4/2/2022 ΕΩΣ 

3/4/2022

6 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΤΕ Πολιτικών 
Μηχανικών

28/9/2021 3/2/2022
4/2/2022 ΕΩΣ 

3/4/2022

Για τη δαπάνη που θα προκληθεί, έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στους Κ.Α. 
30-6041.001 (αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων) και 30-6054 (εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού) αντίστοιχα, στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό οικονομικού 
έτους 2022, σύμφωνα με το με υπ’ αρ. πρωτ. 9634/03-02-2022 έγγραφο του Τμήματος 
Προϋπολογισμού, Απολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ύστερα από τα ανωτέρω και της συνετής εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών 
και  για το κοινό καλό, παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                              
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