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Σήκεξα ηελ  ……… …  ……………….. . 

 

 

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 

θαη εηζεγνύκελνο ην .............ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αλέθεξε ηα εμήο: 

 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 210 ηνπ λ. 3584/07 νη Γήκνη κπνξνύλ λα 

απαζρνινύλ εξγαηηθό θαη ηερληθό πξνζσπηθό, κέρξη θαη πέληε εκεξνκίζζηα θαη' 

άηνκν ην κήλα, εθόζνλ ε ζρεηηθή δαπάλε πξνβιέπεηαη ζηνπο πξνϋπνινγηζκνύο 

ηνπο.  

 

Σύκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α΄), 

όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3812/2009 θαη 

ζπκπιεξώζεθε κε ηελ πεξίπη. θ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4071/2012, ε 

νπνία αληηθαηέζηεζε νπζηαζηηθά ην άξζξν 210 ηνπ λ. 3584/2007, δελ ππάγεηαη 

ζηηο δηαηάμεηο ησλ θεθαιαίσλ Α΄ Β΄ θαη Γ ηνπ λ. 2190/94 ην εξγαηηθό θαη ηερληθό 

πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο Γήκνπο κέρξη θαη πέληε εκεξνκίζζηα θαη' 

άηνκν ην κήλα, εθόζνλ ε ζρεηηθή δαπάλε πξνβιέπεηαη ζηνπο πξνϋπνινγηζκνύο 

ηνπο. 

Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο ησλ δέθα (10) 

αηόκσλ ζε δήκνπο κε πιεζπζκό κέρξη δέθα ρηιηάδεο (10.000) θαηνίθνπο θαη 

κεγαιύηεξνο ησλ είθνζη (20) αηόκσλ ζηνπο ππόινηπνπο δήκνπο. 



Η πξόζιεςε γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ πξνο δηνξηζκό νξγάλνπ θαη 

δελ ππάγεηαη ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο ΠΥΣ 33/2006 όπσο ηζρύεη, βάζεη πίλαθα 

πξνζιεπηέσλ πνπ απνζηέιιεηαη ζην ΑΣΔΠ θαη ν νπνίνο ζπληάζζεηαη θαηόπηλ 

δεκόζηαο πξόζθιεζεο ηνπ νηθείνπ θνξέα. Ο θνξέαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξόζιεςε 

απνζηέιιεη ηνλ πίλαθα ησλ πξνζιεπηέσλ ζην ΑΣΔΠ, θαζώο θαη όινπο ηνπο πίλαθεο 

πξνζιεπηέσλ θάζε έηνπο, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 31ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ 

έηνπο. Τν ΑΣΔΠ δηελεξγεί έιεγρν γηα ηε ζπλδξνκή ησλ όξσλ πξόζιεςεο ησλ σο 

άλσ πεξηπηώζεσλ. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί όηη απαζρνιείηαη ή 

απαζρνιήζεθε πξνζσπηθό θαηά παξάβαζε ησλ πην πάλσ δηαηάμεσλ, εθαξκόδεηαη ε 

παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2527/1997. Τν πξνζσπηθό πνπ πξνζιακβάλεηαη πεξηιακβάλεηαη 

ζε πίλαθα πνπ θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεύζπλζε Οξγάλσζεο Λεηηνπξγίαο ΟΤΑ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, θαζώο θαη ζηε Γηεύζπλζε Πξνζιήςεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Η κε ηήξεζε ηεο σο 

άλσ δηαδηθαζίαο ζπλεπάγεηαη ηελ αθπξόηεηα νπνηαζδήπνηε δηελεξγεζείζεο 

πξάμεο. 

 

Δπεηδή ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε είλαη σθέιηκε πνιιαπιά γηα ην Γήκν, 

αθελόο δηόηη παξέρεη κία επειημία θαη αθεηέξνπ γηαηί επηηξέπεη ηελ άκεζε 

αληηκεηώπηζε επεηγόλησλ δεηεκάησλ ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, πξνηείλσ ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο.   

 

Σπγθεθξηκέλα ζην δήκν καο ππάξρνπλ αλάγθεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

θαζνξηζκό ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Τνπηθώλ ηνπ 

Γηακεξηζκάησλ, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ενξηαζκνύ ηνπ Πάζρα, όπνπ ππάξρεη 

κεγάιε πξνζέιεπζε επηζθεπηώλ θαη ηνπξηζηώλ. Γηα ηηο έθηαθηεο απηέο αλάγθεο 

πξνηείλσ ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 

14 ηνπ λ. 2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α΄), όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3812/2009 θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ πεξίπη. θ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4071/2012.  

 

 Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηνλ πξόεδξν θαη έπεηηα δηαινγηθή ζπδήηεζε 

αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ  

 ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α΄), όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3812/2009 θαη 

ζπκπιεξώζεθε κε ηελ πεξίπη. θ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4071/2012 

 ηελ ΥΠ.ΔΣ. εγθ. 37/ νηθ. 21097/28.05.2012 



 ην γεγνλόο όηη ν Γήκνο έρεη πιεζπζκό ζύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή 

……… θαηνίθνπο 

 ην γεγνλόο όηη πθίζηαηαη ε αλάγθε γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε 

εκεξνκίζζηα θαη ππάξρεη ζρεηηθή πξόβιεςε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο.  

 Τελ έθηαθηε αλάγθε γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ 

θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Τνπηθώλ ηνπ Γηακεξηζκάησλ, θαηά 

ηελ πεξίνδν ηνπ ενξηαζκνύ ηνπ Πάζρα.  

 ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ …………….. 

Α. Τελ   πξόζιεςε εξγαηηθνύ θαη ηερληθνύ πξνζσπηθνύ, κέρξη θαη πέληε 

εκεξνκίζζηα θαη' άηνκν ην κήλα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 210 ηνπ λ. 

3584/07 θαη ηελ πεξίπη. θ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4071/2012, 

πξνθεηκέλνπ λα απαζρνιεζνύλ ζε αλάγθεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θαζνξηζκό ησλ 

θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Τνπηθώλ ηνπ Γηακεξηζκάησλ, θαηά ηελ 

πεξίνδν ηνπ ενξηαζκνύ ηνπ Πάζρα.  

Β. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ κπνξνύλ λα απαζρνιεζνύλ, ζα είλαη ν 

αλώηεξνο πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ πεξίπη. θ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 

4071/2012, δειαδή ……..  άηνκα. 

Γ. Αξκόδην όξγαλν γηα ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ, ηελ επηινγή ησλ εηδηθνηήησλ πνπ 

απαηηνύληαη θάζε θνξά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο  θαη ηελ πξόζιεςε είλαη ν 

Γήκαξρνο.  

Γ. Η ζπλνιηθή δαπάλε πξνϋπνινγίδεηαη ζε ……………….. επξώ θαη ζα βαξύλεη ηνλ  

Κ.Α. …………………….  κε ηίηιν «……………………………..» ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο ………. 

 

 

Ζ απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό …/20... 

 

Αθνύ αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο 

 

         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                    ΣΑ ΚΔΙΖ 

 


