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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2/2023 
Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Την ανακοίνωση κατάθεσης Δικαιολογητικών για την Πρόσληψη προσωπικού με 

ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄παρ 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 
Σύμφωνα με το άρθρο 210 του ν. 3584/07 οι Δήμοι μπορούν να απασχολούν εργατικό και τεχνικό 
προσωπικό, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη 
προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους. 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την περίπτ. 
κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, η οποία αντικατέστησε ουσιαστικά το άρθρο 210 
του ν. 3584/2007, δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του ν. 2190/94 το 
εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους Δήμους μέχρι και πέντε ημερομίσθια 
κατ΄ άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους. 

Ο συνολικός αριθμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) ατόμων σε δήμους 
με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και μεγαλύτερος των είκοσι (20) ατόμων 
στους υπόλοιπους δήμους. 

Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου και δεν υπάγεται 
στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, βάσει πίνακα προσληπτέων που 
αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ και ο οποίος συντάσσεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης του οικείου 
φορέα. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο 
ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η 
Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων 
πρόσληψης των ως άνω περιπτώσεων. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή 
απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του 
άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997. 
Το προσωπικό που προσλαμβάνεται περιλαμβάνεται σε πίνακα που κοινοποιείται στη Διεύθυνση 
Οργάνωσης Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στη Διεύθυνση 
Προσλήψεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η 
μη τήρηση της ως άνω διαδικασίας συνεπάγεται την ακυρότητα οποιασδήποτε διενεργηθείσης 
πράξης. 

Επειδή η συγκεκριμένη διάταξη είναι ωφέλιμη πολλαπλά για το Δήμο, αφενός διότι 
παρέχει μία ευελιξία και αφετέρου γιατί επιτρέπει την άμεση αντιμετώπιση επειγόντων 
ζητημάτων της καθημερινότητας, προτείνω την αξιοποίηση της. 

Συγκεκριμένα στο δήμο μας υπάρχουν ανάγκες που συνδέονται με την αποκομιδή των 
απορριμμάτων του Ξυλοκάστρου και των Τοπικών του Διαμερισμάτων. Λόγω των 
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προβλεπόμενων ευνοϊκών καιρικών συνθηκών αναμένεται μεγάλη αύξηση των επισκεπτών στην 
περιοχή μας κατά το τριήμερο των  Θεοφανίων, όπως φάνηκε και από τις Αργίες της 
Πρωτοχρονιάς. Για τις έκτακτες αυτές ανάγκες και για να αποφευχθεί πρόβλημα στη δημόσια 
υγεία των πολιτών προτείνω την πρόσληψη προσωπικού με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του 
άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την περίπτ. κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012. 
Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που μπορούν να απασχοληθούν, θα είναι ο ανώτερος που 
προβλέπεται από την περίπτ. κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, δηλαδή 4 άτομα από 
05/01/2023 έως 09/01/2023. 
Αρμόδιο όργανο για τον αριθμό των ατόμων, την επιλογή των ειδικοτήτων που απαιτούνται κάθε 
φορά ανάλογα με τις ανάγκες και την πρόσληψη είναι ο Δήμαρχος. 
 
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέσουν τα δικαιολογητικά μέχρι το αργότερο 
4/1/2023 και ώρα 14:00 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
  ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ 
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