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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Σέρρες,  30  Νοεμβρίου 2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                   Αριθμ.Πρωτ.:727864(5734) 
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ                                                                  
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                       
Δ/NΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ                  
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 
Ταχ.Δ/νση             : Διοικητήριο 
Ταχ.Κώδικας : 62110 
Πληροφορίες : Κ.Πεταλά 
Τηλέφωνο : 2321350341 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την ΣΥΝΑΨΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 

 
Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις: 

α) του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’ /7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

β) του άρθρου 14 του ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 

ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/ τ.Α΄/1994), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 1 παρ. 2 

εδαφ. ιε του ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009), σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να 

εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν.2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη 

κατεπειγουσών αναγκών. 

γ) του άρθρου ένατου παρ. 20 α) του ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-03-2012), όπως συμπληρώθηκε 

από το άρθρο 12 παρ. 22 του ν.4071/2012(ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-04-2012) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 

41 παρ.1 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015). 

δ) της παρ.1 περ.δ΄ του άρθρου 72 του ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/τ.Α’ /07-06-2010) όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 του ν.4795/2021(ΦΕΚ 62/τ.Α΄/30-07-2021) (Αρμοδιότητες 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου και Περιφέρειας) 

ε) του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/2010), όπως 

εγκρίθηκε η τροποποίησή του  με τις  αριθ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β΄/2016). 

2. Την αριθμ. οικ.602161(8148)/25-9-2019 (ΦΕΚ 3745/τ.Β΄/10-10-2019) απόφαση Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
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καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με  

εντολή Περιφερειάρχη». 

3. Την αριθμ.1334/03-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΧ77ΛΛ-ΠΜ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων 

αναγκών του τμήματος Εργοταξίου της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Σερρών». 

4. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 539982(4301)/08-09-2021 βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της 

Υποδιεύθυνσης Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών περί 

ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη 

προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.  

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών 
συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του τμήματος 
Εργοταξίου της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών που εδρεύει στις 
Σέρρες  και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού 
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. 
ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

Υπηρεσία Έδρα 
υπηρεσίας 

Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 
 

Υπο/νση 
Τεχνικών Έργων 

       Σέρρες ΥΕ Εργατών 2 μήνες 4 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  (ανά κωδικό θέσης) 
 
Κωδικός 
Θέσης 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 
101 

Δεν απαιτείται τυπικό προσόν σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 5 του 
Ν.2527/97.(ΦΕΚ 206 τ.Α΄) 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 
     1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
     2. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. 
     3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της 
ειδικότητας . 
 
Αντικείμενο εργασίας  του ως άνω προσωπικού θα είναι η εκτέλεση χειρωνακτικών εργασιών, όπως 
κλείσιμο οπών, κοπή χόρτων, κλαδιών, δέντρων, καθαρισμός χανδάκων απορροής όμβριων υδάτων και 
επενδυμένων τάφρων και ρείθρων από φερτές ύλες, έργα συντήρησης του οδικού δικτύου. 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Διοικητηρίου και της 
Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στο κατάστημα του Δήμου Σερρών, στο 
διαδικτυακό τόπο:www.serres.pkm.gov.gr της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και στο διαδίκτυο στο 
Πρόγραμμα «Διαύγεια» ( et.diavgeia.gov.gr). 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι για πρόσληψη μπορούν να υποβάλλουν απλή αίτηση ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας - Διεύθυνση 
Οικονομικού - Υποδιεύθυνση Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών - Τμήμα 
Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήριξης, Τ.Κ.62100 - Σέρρες,  υπόψη κα. Κυριακής Πεταλά  (τηλ. επικοινωνίας: 
2321350341), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη της 
ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και στο διαδικτυακό τόπο: 
www.serres.pkm.gov.gr της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Κάθε ενδιαφερόμενος μαζί με την αίτησή του πρέπει να υποβάλλει υποχρεωτικά τα εξής 
δικαιολογητικά : 

Α) ΥΕ Εργατών: 
1) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας  
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι :   

                  α) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή 
και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, 
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, 
καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα 
παραγράφηκε,         γ) λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο 
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση (χορηγείται από την 
υπηρεσία).  
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνει :   

Αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αίτησής του έχει απασχοληθεί ή όχι 
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση έκτακτων ή πρόσκαιρων 
αναγκών στους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του 
ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3812/2009 και αν ναι να 
δηλώνει την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους 
τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του (χορηγείται από την 
υπηρεσία). 
 

           
                                                                  Ο   ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 
 
 
                                                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
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