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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ  

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΦΗΛΟΘΔΖ ΦΤΥΗΚΟΤ  

                                ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

           

       Αξηζκ. 72   / 2011 

                Αξηζ. πξση. 114 /27-10-2011 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ 8/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΦΗΛΟΘΔΖ -  ΦΤΥΗΚΟΤ 

(ΓΖ.ΚΔ.ΦΗ.Φ) 

 

ήκεξα, ζηηο 25/10/2011 θαη ψξα 16.00 ζηελ έδξα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο 

Δπηρείξεζεο Φηινζέεο Φπρηθνχ επί ηεο νδνχ Βεθηαξέιε 11, ζηε Φηινζέε, ζπλήιζαλ 

ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηήο, ζε ζπλεδξίαζε θαηφπηλ πξνζθιήζεσο 

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ επηδφζεθε λφκηκα ζηα κέιε ηνπ Γ.. 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο Απ. ΤΠΔΓΓΑ 43254/31.07.2007 (ΦΔΚ 

1492/17.08.2007 Σεχρνο Β΄) θαη αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ φηη 

επί ζπλφινπ έληεθα (11) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα επηά  (7) κέιε, θαη νλνκαζηηθά νη 

 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ  

Ξπξηδάθεο Παληειήο Γνπλδνπιάθε Διέλε 

Γαληήι-Εαθξαθνπνχινπ νθία Κνληνιέσλ ηπιηαλφο  

             Γαιάλεο Γεκήηξηνο Υαηδεβαζηιείνπ Μπξέλα 

Καξέιιαο Παλαγήο    Υαξνθφπνο Παληειήο 

Γάηνο Αιθηβηάδεο  

Γηακαληφπνπινο Γεκήηξηνο  

Ρέγγνο Ησάλλεο  

 

Ο Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

ΘΔΜΑ 3
ο
 Δγκπιζη πποκύπηξηρ ππόζλητηρ πποζυπικού με ζύμβαζη επγαζίαρ 

ιδιυηικού δικαίος οπιζμένος σπόνος 

 

Δπί ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ αλέθεξε ηα εμήο:  

Ύζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 56/2011 απφθαζε ηνπ Γ θαη ηελ 60/11 νξζή επαλάιεςε 

απηήο, θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκφ 35525/32358/22-09-2011 εγθξηηηθή 

απφθαζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, γηα ηελ 

πξφζιεςε έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ, πξνηείλεηαη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ δεκνζίεπζε ηεο πξνθχξεμεο πνπ αθνξά 
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ζηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ ην νπνίν εμαηξείηαη απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ ΑΔΠ ζχκθσλα κε ην Ν. 

3812/2009 (εθπαηδεπηηθφ – θαιιηηερληθφ πξνζσπηθφ). 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο έζεζε ζηε δηάζεζε ησλ κειψλ ηνπ Γ ζρέδην πξνθχξεμεο. 

Σν Γ.. αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν, είδε ην ζρέδην πξνθχξεμεο , έιαβε ππφςε ηνπ 

 ηελ κε αξηζκφ 56/2011 απφθαζε ηνπ Γ θαη ηελ 60/11 νξζή επαλάιεςε απηήο 

ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

 ηελ κε αξηζκφ 35525/32358/22-09-2011 εγθξηηηθή απφθαζε ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3463/06 θη ηδίσο ην άξζξν 258 παξ. 1 απηνχ 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ  Ν.3812/2009 (ΦΔΚΑ/234/28-12-2009) πνπ εμαηξνχλ ην 

θαιιηηερληθφ – εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ΑΔΠ 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 223 παξ. 5 θαη ηνπ άξζξνπ 205 ηνπ Ν 3584/2007 

 Σνλ θαλνληζκφ εζσηεξηθψλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο  

 Σν ζρέδην δξάζεο ηεο επηρείξεζεο  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

Σελ έγθξηζε ηεο πξνθχξεμεο ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ην νπνίν εμαηξείηαη απφ ηε δηαδηθαζία 

ηνπ ΑΔΠ ζχκθσλα κε ην Ν. 3812/2009 (εθπαηδεπηηθφ – θαιιηηερληθφ πξνζσπηθφ). 

 σο αθνινχζσο:  

 

 
ΓΖΜΟTIKH ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΦΗΛΟΘΔΖ ΦΤΥΗΚΟΤ  

(ΓΖ.Κ.Δ.ΦΗ.Φ) 

 

Σαρ. Γ/λζε : Βεθηαξέιιε 11                

Σαρ. Κψδ. : 15237  ΦΗΛΟΘΔΖ    Αξηζκ. Πξση. /  

Σειέθσλν : 210-6834550, 6753797 

Σει/πία : 210- 6816761 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ 

ΓΗΚΑΗΟΤ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 

Ζ ΓΖΜΟTIKH ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΦΗΛΟΘΔΖ -  ΦΤΥΗΚΟΤ 

(ΓΖ.Κ.Δ.ΦΗ.Φ) 

 

Ύζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 56/2011 απφθαζε ηνπ Γ θαη ηελ 60/11 νξζή επαλάιεςε απηήο, 

θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκφ 35525/32358/22-09-2011 εγθξηηηθή απφθαζε ηεο 

αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο   

 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΝΔΗ 

Όηη ζα πξνζιάβεη πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα 

ηελ ηελ έλαξμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο επηρείξεζεο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

νθηψ (8) κελψλ γηα ην έηνο 2011-2012, γηα ηηο εμήο, θαηά αξηζκφ αηφκσλ, εηδηθφηεηεο: 
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1. ΓΤΟ (2)  ΣΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΥΟΡΟΤ  
 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 

 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

 

ΑΡΙΘΜ. 

ΘΔΔΧΝ 

 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΑΠΑΥΟΛ

ΖΖ 

 

ΔΗΓΗΚΑ ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 

 

Γηδαζθαιία 

θιαζζηθνχ 

κπαιέηνπ ζε παηδηά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηδαζθαιία 

πξνγξακκάησλ 

γηφγθα θαη pilates 

ζε ελήιηθεο 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΔ Καθηγηηέρ 

σοπού 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

8 κήλεο 

Σίηλοι ζποςδών:Γίπισκα ή Πηπρίν 

αλαγλσξηζκέλεο Αλψηεξεο ή 

Αλψηαηεο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο 

Υνξνχ ηεο Ζκεδαπήο ή 

αλαγλσξηζκέλεο Αλψηεξεο ή 

Αλψηαηεο ζρνιήο Υνξνχ ηεο 

αιινδαπήο, εηδηθφηεηα θιαζζηθφ ρνξφ 

ή θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε γηφγθα 

θαη pilates 

Πποϋπηπεζία: Αλαγλσξηζκέλε 

ηνπιάρηζηνλ 2εηήο πξνυπεξεζία 

δηδαζθαιίαο ρνξνχ ζε εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή ΟΣΑ ή 

Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο 

ρνιέο αλαγλσξηζκέλεο απφ ην θξάηνο. 

Πξνυπεξεζία ζην Φνξέα 

απνδεδεηγκέλε 

Καλλιηεσνική δπαζηηπιόηηηα: 

πκκεηνρή ζε παξαζηάζεηο σο 

ρνξεπηήο ή ρνξνγξάθνο θαζψο θαη ζε 

ζεκηλάξηα θαη ζε θεζηηβάι ρνξνχ ζα 

αμηνινγεζεί επηπιένλ 

 

2. ΠΔΝΣΔ (5) ΠΔ ΚΑΛΧΝ ΣΔΥΝΧΝ 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 

 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΔΔΧΝ 

 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΑΠΑΥΟΛ

ΖΖ 

 

ΔΗΓΗΚΑ ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 

Γηδαζθαιία 

καζεκάησλ 

δσγξαθηθήο ζε 

ελήιηθεο  

 

 

 

 

 

 

 

Γηδαζθαιία 

καζεκάησλ 

δσγξαθηθήο ζε 

παηδηά -εθήβνπο 

ΠΔ Καλών 

Σεσνών  

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 κήλεο 

Σίηλοι ποςδών: Πηπρίν Αλψηαηεο 

ρνιήο Καιψλ Σερλψλ. (Α..Κ.Σ.) ή 

Πηπρίν αλαγλσξηζκέλεο Αλψηαηεο 

ζρνιήο Καιψλ Σερλψλ ηεο 

αιινδαπήο 

Πποϋπηπεζία: : Αλαγλσξηζκέλε 

5εηή ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία  

δηδαζθαιίαο, ζε εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ 

Ηδησηηθνχ Σνκέα ή ΟΣΑ ή Γεκνηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο ή Ηδησηηθέο ρνιέο. 

Πξνυπεξεζία ζην Φνξέα 

απνδεδεηγκέλε 

Καλλιηεσνική δπαζηηπιόηηηα: 

Γηνξγάλσζε ή ζπκκεηνρή ζε 

εθζέζεηο, εηθαζηηθέο εθδειψζεηο, 

εθδφζεηο, δεκνζηεχζεηο, θιπ ζα 

αμηνινγεζνχλ επηπιένλ. 
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3. ΔΝΑΝ (1) ΠΔ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 

 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΔΔΧΝ 

 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΑΠΑΥΟΛ

ΖΖ 

 

ΔΗΓΗΚΑ ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 

Γηδαζθαιία 

καζεκάησλ 

θνιχκβεζεο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔ Καθηγηηέρ 

Φςζικήρ Αγυγήρ  1 

 

 

 

 

 

 

 

8 κήλεο 

Σίηλοι ζποςδών:Πηπρίν Σκήκαηνο 

Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ κε 

εηδηθφηεηα ζηελ θνιχκβεζε  

Πποϋπηπεζία: Αλαγλσξηζκέλε 

10εηή ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία  

δηδαζθαιίαο, ζε εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ 

Ηδησηηθνχ Σνκέα ή ΟΣΑ ή Γεκνηηθέο 

Δπηρεηξήζεηο ή αζιεηηθνχο νκίινπο. 

Πξνυπεξεζία ζην Φνξέα 

απνδεδεηγκέλε 

Γπαζηηπιόηηηα: πκκεηνρή ζε 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά 

κε ηελ    θνιχκβεζε ζα 

αμηνινγεζνχλ επηπιένλ  

 

 

4. ΔΝΑΝ ΓΔ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ 

 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚ

ΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 

 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΔΔΧΝ 

 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΑΠΑΥΟΛ

ΖΖ 

 

ΔΗΓΗΚΑ ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 

Γηδαζθαιία 

καζεκάησλ 

πνδνζθαίξνπ 

παηδηψλ-εθήβσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔ Πποπονηηήρ 

Ποδοζθαίπος 
1 

 

 

 

 

 

 

8 κήλεο 

Σίηλοι ζποςδών: Γίπισκα 

Πξνπνλεηή Πνδνζθαίξνπ απφ ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ 

θαη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο  

Πποϋπηπεζία: Αλαγλσξηζκέλε 

10εηή ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία 

δηδαζθαιίαο  ζε αζιεηηθνχο 

νκίινπο θαη ινηπνχο θνξείο ηνπ 

δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα 

Πξνυπεξεζία ζην Φνξέα 

απνδεδεηγκέλε 

Γπαζηηπιόηηηα: πκκεηνρή ζε 

νκάδεο πνδνζθαίξνπ ζα 

αμηνινγεζεί επηπιένλ 

 
ΓΔΝΗΚΑ ΣΤΠΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 

Ο κάθε ςποτήθιορ ππέπει:  

1. Να έρεη ειηθία απφ 18 έσο 65 εηψλ  

2. Να έρεη ειιεληθή ηζαγέλεηα ή λα είλαη πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή λα έρεη 

άδεηα εξγαζίαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή, εθφζνλ δελ έρεη ηελ ππεθνφηεηα ρψξαο 

κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

3. Να έρεη εθπιεξψζεη (πξνθεηκέλνπ γηα άλδξεο) ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή 

λα έρεη λφκηκα απαιιαγεί απφ απηέο, θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία 

πξνέξρεηαη. 

4. Να κελ έρεη ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ. 
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5. Να κελ έρεη θαηαδηθαζηεί ή λα κε δηψθεηαη γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα πνπ 

ζπλεπάγεηαη ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ (άξζξα 59-61 ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα). 

6. Να κελ έρεη θαηαδηθαζηεί ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε, απάηε, 

εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία ή δσξνιεςία, θαηαπίεζε, 

παξάβαζε θαζήθνληνο, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, δηαθίλεζε θαη εκπνξία 

λαξθσηηθψλ ή γηα έγθιεκα θαηά εζψλ ή ζρεηηθά κε ην λφκηζκα ή λα δηψθεηαη γηα 

θάπνην απφ ηα εγθιήκαηα απηά. Δπίζεο λα κελ είλαη ππφδηθνο πνπ έρεη παξαπεκθζεί 

κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα θάπνην απφ ηα πιεκκειήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν απηή. 

7. Να κελ ηειεί ππφ απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε. Σνχην ηζρχεη γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, φπσο ηνπ Γηεπζπληή, ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ Σνκέα Οηθνλνκηθψλ 

θαη Γηνηθεηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ.  

8. Να κελ έρεη απνιπζεί γηα πεηζαξρηθνχο ιφγνπο απφ ζέζε ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ., 

Ν.Π.Η.Γ., Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ ή Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ. Ο 

πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη γηα πέληε (5) ρξφληα. 

9. Να κελ παξέρεη ππεξεζίεο ζε λνκηθφ πξφζσπν ή άιιε έλσζε θπζηθψλ πξνζψπσλ 

φκνηεο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθεί ε Δπηρείξεζε. 

10. Να κελ είλαη δηθαηνχρνο ζπληάμεσο νπνηνπδήπνηε θνξέα αζθάιηζεο, εθφζνλ ε 

ζχληαμε, πνπ ηνπ θαηαβάιιεηαη είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ θάζε θνξά 

θαηαβαιιφκελε θαηψηεξε ζχληαμε ηνπ Η.Κ.Α. 

 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή 

ειιείςεη ηαπηφηεηνο ησλ θξηζίκσλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ, δειαδή απηψλ φπνπ 

αλαθέξεηαη ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ  θαηφρνπ θαη αλ απφ απηά δελ 

πξνθχπηεη ε εκεξνκελία γέλλεζεο πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί θαη πηζηνπνηεηηθφ 

γέλλεζεο. 

2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη δελ έρνπλ θψιπκα θαηά 

ην άξζξν 8 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα: α] φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα 

θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), 

απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία 

πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ’ ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, 

θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο 

εθκεηάιιεπζεο, ηεο γελεηήζηαο δσήο, β] φηη δελ είλαη ππφδηθνη θαη δελ έρνπλ 

παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε, γ] φηη δελ έρνπλ , 

ιφγσ θαηαδίθεο ζηεξεζεί ηα  πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη γηα φζν δηαξθεί ε 

ζηέξεζε απηή, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 

3. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 ζηελ νπνία δειψλεηαη ε εθπιήξσζε ησλ 

ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ (κφλν γηα άληξεο ) ή ε λφκηκε απαιιαγή θαη ε αηηία 

απαιιαγήο 

4. Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα  

5. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ηίηινπ ησλ ζπνπδψλ ηνπο. ε πεξίπησζε πηπρίνπ ή 

ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο επίζεκε κεηάθξαζε απηνχ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, 

φπσο νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο (άξζξν 29 ΠΓ 50/2001 θαη Ν.148/11914). 

6. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

7. Απνδεηθηηθφ πξνυπεξεζίαο ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο 

8. πζηαηηθέο επηζηνιέο φηαλ ππάξρνπλ  

9. Πηζηνπνηεηηθφ νηθείνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο, πξφζθαηεο έθδνζεο, αλ ν ππνςήθηνο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζην δεκνηνιφγην.  
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ΔΠΗΛΟΓΖ- ΑΝΑΡΣΖΖ ΠΗΝΑΚΧΝ- ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΔΧΝ 

 

Ζ επηινγή ησλ ππνςήθησλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή επηινγήο πξνζσπηθνχ πνπ ζπζηάζεθε 

κε ηελ ππ’ αξηζ. 57/2011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο 

Δπηρείξεζεο Φηινζέεο -Φπρηθνχ.  

Όζνη ππνςήθηνη δελ ππέβαιιαλ ηα απαξαίηεηα-θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά απνθιείνληαη απφ 

ηελ ηξηκειή επηηξνπή επηινγήο πξνζσπηθνχ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε. 

Όζνη πιεξνχλ ηα γεληθά θαη ηα ηππηθά πξνζφληα ηίζεληαη ππφ ηελ θξίζε ηεο ηξηκεινχο 

επηηξνπήο επηινγήο ε νπνία ζα ζπλεδξηάζεη ζηα Γξαθεία ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινχο 

Δπηρείξεζεο Φηινζέεο - Φπρηθνχ, ζηελ νδφ Βεθηαξέιιε 11 Φηινζέε, εληφο επηά (7) 

εξγάζηκσλ  εκεξψλ, απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη ζα ζπληάμεη πίλαθα 

θαη’ αμηνινγηθή ζεηξά. 

Ο πίλαθαο επηιεγνκέλσλ αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο επηρείξεζεο.  

Καηά ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο, ελψπηνλ 

ηνπ Γ.. ηεο επηρείξεζεο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, ε νπνία ιήγεη κεηά ηελ πάξνδν 

δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε. 

 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηα γξαθεία ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Φηινζέεο - Φπρηθνχ ( Γ/λζε: Βεθηαξέιιε 11, 15237  Φηινζέε) 

θαζεκεξηλά απφ 9:30 π.κ. έσο 14:00 κ.κ. θαη γηα δέθα (10) εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο 

πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο, δειαδή  έσο ηελ 7
ε
 Ννεκβξίνπ 2011  (Τπεχζπλν άηνκν θπξία 

Σδέλε Μσξατηε) 

 

Σα δηθαηνινγεηηθά κπνξνχλ λα ζηαινχλ θαη ηαρπδξνκηθψο ζπζηεκέλα κέρξη ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (ζθξαγίδα θαη απφδεημε ηαρπδξνκείνπ). 

Ζ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κπνξεί λα γίλεη θαη απφ ηξίηνπο εθ’ φζνλ δηαζέηνπλ λφκηκε 

εμνπζηνδφηεζε. 

 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ  ΣΖ   ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

 

 Ζ πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζην Γηαχγεηα, ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο θαη 

ζα ηνηρνθνιιεζεί ζε εκθαλέο κέξνο ησλ γξαθείσλ ηεο επηρείξεζεο. 

    

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

       ΠΑΝΣΔΛΖ ΞΤΡΗΓΑΚΖ 

 

Ζ παξνχζα απφθαζε λα αλαξηεζεί ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ. 

 

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ 72 /2011 

 

Αθνχ αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο. 

 

  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                    Ζ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ                      

 

ΠΑΝΣΔΛΖ ΞΤΡΗΓΑΚΖ     ΟΦΗΑ ΓΑΝΗΖΛ ΕΑΦΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ  

                                                  

                                                                                 

  

 

 

ΑΔΑ: 45ΟΓΟΛΝ0-Χ0Ψ



 7 

  ΣΑ ΜΔΛΖ  

                                                                                                                                               

ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ 

 

ΓΑΛΑΝΖ ΓΖΜΖΣΡΖ     

 

ΓΑΣΟ ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ 

 

ΡΔΓΓΟ ΗΧΑΝΝΖ 

 

ΚΑΡΔΛΛΑ ΠΑΝΑΓΖ 

 

 

 

Απφζπαζκα εμαρζέλ απφ ηα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

ΓΖ.Κ.Δ.ΦΗ.Φ. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ Γ. ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΦΗ.Φ 

                                            

           ΠΑΝΣΔΛΖ  ΞΤΡΗΓΑΚΖ   
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