
 

 

 
                                 Σέρρες,29/09/2022 

                             Αριθ. Πρωτ: 3377       

   
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ. 

 

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις  των άρθρων 37- 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο 

δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι 

όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/16.3.2018).  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

(ΦΕΚ 167 Α΄) . 

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού 

Εσωτερικών με θέμα «Ταξινόμηση των Δήμων στις κατηγορίες των περ. στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 

του Ν. 4765/2021 (Α΄ 6)» (ΑΔΑ:ΨΨΜ246ΜΤΛ6-ΑΧΥ). 

7. Την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/3-3-1994), όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α’/28-12-2009), όπως συμπληρώθηκε με την 

παρ.  2 του άρθρο 2 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/2021/12-01-2021, τ.Β’)  όπου το εκπαιδευτικό ή διδακτικό και 

καλλιτεχνικό προσωπικό εξαιρείται από το σύστημα προσλήψεων, που θεσμοθετείται στις διατάξεις των 

μερών Β΄ και Γ΄ του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει. 

8. Την υπ’ αρ. 16/2022  του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑ:Ψ8Ν5ΟΛΜΠ-ΞΔ7) για πρόσληψη 

προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία για κάλυψη της δαπάνης υπό 

την μορφή αντιτίμου με επτά (7) ΠΕ Εικαστικούς. 

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 61691/02-03-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης  με 

θέμα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κοινωφελή 

Επιχείρηση Δήμου Σερρών με αντίτιμο», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.  

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21545/01-04-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση 

πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο). 

11. Την υπ’ αριθμ. 92/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΕΩΥΟΛΜΠ-ΝΧΡ) με 

θέμα: «Έγκριση ανακοίνωσης για τη σύναψη συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία 

με επτά (7) ΠΕ Εικαστικούς για την κάλυψη των αναγκών του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ». 

12. Το ΦΕΚ 691/29-04-2011 τ.Β΄ σύστασης της Επιχείρησης. 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 623/24-2-2022 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας μας περί ύπαρξης πιστώσεων. 

 
Ανακοινώνει 

 
Τη σύναψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία με συνολικά επτά 
(7) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., που εδρεύει στις 
Σέρρες, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία επιμορφωτικών τμημάτων» συνολικής 
διάρκειας εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και συγκεκριμένα των εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  
απασχόλησης Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 
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Α. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, έντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την 
υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kediser@gmail.com (η αίτηση υπογεγραμμένη με φυσική 

mailto:kediser@gmail.com
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υπογραφή και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά σε μορφή .pdf), είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 34, 62122, Σέρρες, 
απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) υπόψιν κ. Στρατουδάκη 
Νεκταρίας (τηλ. επικοινωνίας: 23210 68915). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το 
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 
την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο 
κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση 
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. 

 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω 
διεύθυνση· β) στο διαδικτυακό τόπο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) www.kedis.gr 
μέσω της διαδρομής: Διαγωνισμοί (Προκηρύξεις) γ) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → 
Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και 
στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες 
και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα 
έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών 
Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.. 

 
 

                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                                           ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

 

                                                                                       Παλάζη Τσοχατζίδη Χρυσάνθη 
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