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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για το έτος 2023».

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος τον προγραμματισμό 
πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για το έτος 2023.

Σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 37 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α’/19-1-2023) το Δημοτικό 
Συμβούλιο αποφασίζει πλέον για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης πάσης φύσεως προσωπικού 
οιασδήποτε σχέσεως εργασίας.

Με το υπ’αριθμ.6783/27-1-2023 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της 
Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών καλούνται οι ΟΤΑ α’ και 
β’ βαθμού να υποβάλουν τα αιτήματά τους  αναφορικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου 
προσωπικού έτους 2023.

Σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31-7-2017) «Προσωπικό αμειβόμενο με 
τη μορφή αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες» Η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) 
αντικαθίσταται ως εξής: «14. Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), καθώς και 
την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης έργου, στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου 
αυτών, συμβασιούχων αμειβόμενων από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών ή 
αμειβόμενων, κατά ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%), από την καταβολή διδάκτρων, 
εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Οι ανωτέρω συμβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης 
έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει.» 

Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών (ΦΕΚ 1485/Β/19-06-2013) 
προβλέπονται τριάντα (30) θέσεις προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για την 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).

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης-Συντήρησης 
Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού αποτελούν νευραλγικής σημασίας υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών, των 
οποίων η εύρυθμη λειτουργία συνδέεται άμεσα με τα κοινωνικά αγαθά της καθαριότητας της πόλεως 
και της προστασίας του περιβάλλοντος. Για τη βέλτιστη λοιπόν οργάνωση και αποτελεσματικότητα των 
υπηρεσιών αυτών και λαμβάνοντας υπ’όψιν εν γένει τις συνεχείς εκροές προσωπικού λόγω  μετατάξεων 
και συνταξιοδοτήσεων, εισηγούμαστε την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Ταχ.Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Πληροφορίες: Φωτεινή Δουλάμη
Τηλ.: (+30) 2132072324
Ε-Μail: fdoulami@acharnes.gr

Βαθμό προτεραιότητας: « Κοινό»
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: 
«Διηνεκές»

Προς:  
Κο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 
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Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

1. ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 19

2. ΥΕ  ΦΥΛΑΚΩΝ 2
3. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 6

4. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ 2

5. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1

Για τη δαπάνη αυτή  η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ΄αρ. πρωτ. 12323/3-2-2023  έγγραφό της 
βεβαιώνει ότι η δαπάνη που θα προκύψει θα καλυφθεί από ανταποδοτικά τέλη και θα εγγραφούν οι 
σχετικές πιστώσεις στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Αχαρνών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΦΟΣ
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