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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο
για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ έτους 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της περιπτ. κ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 –«Ρυθμίσεις
για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση –
ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» η οποία προστέθηκε στις διατάξεις του άρθρου
1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 τ.Α/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, για την
απασχόληση εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ ́ άτομο
το μήνα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-6-2007), σύμφωνα με το
οποίοι 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.
4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ Α' 28) «Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 και
συμπληρώθηκε με την περ. κ της παρ.2 του άρθρου 12 τουΝ.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.
5. Την υπ’ αριθμ. εγκ. 37/οικ. 21097/28-05-2012 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Εφαρμογή των
διατάξεων του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’) σε θέματα προσωπικού
των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α.».
6. Τα υπ’ αριθμ. 23271/16-10-2012 και 24778/29-11-2012 έγγραφα του Υπουργείου
Εσωτερικών σύμφωνα με τα οποία το εργατοτεχνικό προσωπικό που
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προσλαμβάνεται στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 210 του
Ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκαν από τις όμοιες της παρ.2 του άρθρου 12 του
Ν. 4071/2012, αποσκοπεί στην κάλυψη πρόσκαιρων και μικρής διάρκειας αναγκών,
οι οποίες δεν δύναται εν πολλοίς να προγραμματιστούν, η δε χρονική διάρκεια
απασχόλησης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ενός (1) μηνός.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019), όπου
ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή των Δήμων έχει την αρμοδιότητα, μεταξύ
άλλων, να αποφασίζει για το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε
κατηγορίας.
8. Την υπ’ αριθμ. 239/21-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΕΠΗΩ1Ν-Π87) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης, που αφορά την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού
προσωπικού μέχρι πέντε (05) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 12 §2 του Ν. 4071/2012.
9. Την υπ’ αριθμ. 266830/02-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ7ΘΝΟΡ1Φ-Υ2Θ) Απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου, με την οποία επικυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 239/21-11-2019 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης.
10. Την υπ’ αριθμ. οικ. 19139/29-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΥΑ4Ω1Ν-12Δ) Απόφαση Δημάρχου
Σπάρτης περί «Ορισμού αντιδημάρχων με θητεία από 01-10-2020 έως και
01-09-2020 – Χορήγηση εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων “Με εντολή
Δημάρχου”» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. οικ. 19412/30-092020 (ΑΔΑ:ΩΕΔ9Ω1Ν-ΠΡΛ) Απόφαση Δημάρχου Σπάρτης.
11. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου σε
βάρος του ΚΑ 20-6041.001 με τίτλο «Δαπάνη για την πρόσληψη εργατικού και
τεχνικού προσωπικού μέχρι και 5 ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα», ποσού
42.000,00€ καθώς και τον Κ.Α. 20-6054.003 για κάλυψη εργοδοτικών εισφορών,
ποσού 10.525,20€.
12. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ Α114/11-02-2020 και ΑΑΥ Α115/11-022020
13. Το άρθρο 46 της Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με «Μέτρα
Αντιμετώπισης της Πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (ΦΕΚ 75/τ.Α’/30-03-2020),
14. Το γεγονός ότι για το μήνα Νοέμβριο έτους 2020 υφίστανται πρόσκαιρες ανάγκες,
οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με άλλο τρόπο,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού είκοσι (20) ατόμων για απασχόληση έως
πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο, για το μήνα Νοέμβριο έτους 2020, προκειμένου να
καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες (καθαρισμός ευπρεπισμός
κοινοχρήστων χώρων) για την εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα ειδικά τυπικά
προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΥΕ Εργατών
Γενικών
Καθηκόντων

20

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Έως 5
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξεως
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης.
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά τον Ν.3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική
συμπαράσταση).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα
(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση),

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, με ηλεκτρονικό τρόπο είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.69863-02.11.2020, σχετικά με «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 4829/τ.Β’-2/02-11-2020)
καθώς και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/3-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού».
Τα έντυπα της αιτήσεως και των υπευθύνων δηλώσεων είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης www.sparti.gov.gr.
Το e-mail στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις
αιτήσεις τους είναι: dhmos.spartis@gmail.com.
Η υποβολή των αιτήσεων μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή, θα γίνεται προς:
Δήμο Σπάρτης
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Ευαγγελιστρίας 85 – 87 – Σπάρτη Λακωνίας TK 231 00
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι από 09 Νοεμβρίου 2020 έως και 13
Νοεμβρίου 2020.
Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στην
ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Μ.Ε.Δ.
Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Θεμάτων

Πατσιλίβας Θεμιστοκλής

