
      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                     Σέρρες, 26-8-2013 
∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                    Αρ. Πρωτ. 53407   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Πληρ. Ε. Αλεξούδης 
Τηλ. 2321350111 
Fax. 2321022187 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού µέχρι πέντε (5) ηµεροµίσθια κατ΄ άτοµο το 
µήνα  

 
 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα 
αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης & της αποκεντρωµένης διοίκησης – πρόγραµµα 
Καλλικράτης» 

2) Τις διατάξεις της περίπτ. 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, όπως ισχύει, για την απασχόληση εργατοτεχνικού 
προσωπικού µέχρι πέντε ηµεροµίσθια κατ΄ άτοµο το µήνα. 

3) Τις διατάξεις του άρθρο 210 του ν. 3584/07, σύµφωνα µε το οποίο οι ∆ήµοι 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 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 ∆ήµους µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ' άτοµο το µήνα, εφόσον 
η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισµούς τους. 

5) Τα υπ.αρίθ. 23271/16-10-2012 και 24778/29-11-2012 έγγραφα του Υπουργείου 
Εσωτερικών σύµφωνα µε τα οποία το εργατοτεχνικό προσωπικό που 
προσλαµβάνεται στους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου2 10 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 δύνανται εν πολλοίς να προγραµµατιστούν, η δε χρονική διάρκεια 
απασχόλησης δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη του ενός (1) µηνός.  

6) Την αρίθ. 516/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας µε θέµα 
«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε ηµεροµίσθιο, µε βάση τις διατάξεις της περιπτ. 
κ΄ παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012» η οποία εγκρίθηκε µε την αρίθ. πρωτ. 
14043+13624/23-8-2013 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας. 

7) 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.     

8) Την από 18-7-2013 αιτιολογική έκθεση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την 
κάλυψη της σχετικής πίστωσης. 

 

ΑΔΑ: ΒΛΩ5Ω10-9ΩΞ



Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι  

 

Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόµων από 28-8-2013 έως 27-9-
2013 (ένα µήνα) για απασχόληση πέντε ηµεροµισθίων κατ΄ άτοµο, προκειµένου να καλύψει 
πρόσκαιρες και µικρής διάρκειας ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθµό 
ατόµων, ειδικότητας, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθµό ηµεροµισθίων:   
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

Εργάτης γενικών 
καθηκόντων  

10 
 

∆εν απαιτούνται 5  
 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής 
της αίτησης. 

2) Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

3) Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, 
δικαστική συµπαράσταση)  

 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνοµικής Ταυτότητας ή 
∆ιαβατηρίου. 

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση). 
3) Υπεύθυνη δήλωση για το κώλυµα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007  (χορηγείται από 

την υπηρεσία µας). 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση αυτοπροσώπως είτε µε άλλο 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια αρχή. 
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο ∆ήµο Σερρών - Τµήµα Πρωτοκόλλου  ( γραφείο 17 ), 
Κ. Καραµανλή 1 Τ.Κ.62100 Σέρρες από ∆ευτέρα 26-8-2013 έως Τρίτη 27-8-2013 και ώρες 
από 09:30 π.µ. έως  13:30 µ.µ.    
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητούν τα έντυπα των αιτήσεων και Υ.∆. στο γραφείο 11 ή στην 
ιστοσελίδα του δήµου µας www.serres.gr. 
 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Σερρών, στην 
∆ιαύγεια και στην ιστοσελίδα του δήµου µας www.serres.gr. 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: ΒΛΩ5Ω10-9ΩΞ


