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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ια. της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α΄/1994) όπως 
ισχύει και των άρθρων 254-258 255 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του Ν.3463/2006 όπως ισχύει 
(ΦΕΚ 114/Α/2006).

2. Την υπ΄ αριθμ. 4/18.1.2022 (ΑΔΑ: 9OΩΑΟΛΝ0-ΞΘ2) απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιο της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης- Ψυχικού με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με  
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 
του Ν. 4829/2021» σχετικά με την πλήρωση Διευθυντικής θέσης επί θητεία

3. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 95989/26.12.2021
4. Το άρθρο 25 του ν. 4829/2021 (Α’166), με το οποίο επεκτάθηκε το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’133)
5. Την με αριθμ. πρωτ. 42330/24.06.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την «έγκριση 

πρόσληψης έτους 2022 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021για την πλήρωση  
Διευθυντικών θέσεων επί θητεία στα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ που ανήκουν στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης» 

6. Την με αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./65/8923/20.6.2022 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 
της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄ όπως ισχύει)

7. Την με αριθμό 54/19.7.2022  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Φιλοθέης- Ψυχικού για την πρόσληψη Διευθυντή επί θητεία με κάλυψη δαπάνης από ιδίους 
πόρους καθώς και το επισυναπτόμενο σχέδιο προκήρυξης , βάσει της εγκριτικής απόφασης του 
Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 42330/24.06.2022

8. Το με αριθμό ΦΕΚ 1164/ ΤΕΥΧΟΣ Β’ 8-6-2011 στο οποίο  δημοσιεύτηκε η πράξη σύστασης της Δημοτικής  
Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) η οποία προέκυψε με τη συγχώνευση  των 
Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων των Δήμων Φιλοθέης, Ψυχικού και Νέου Ψυχικού με τις 
επωνυμίες: α) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης» (ΔΗ.Κ.Ε.Φ.), β) «Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Ψυχικού» (ΔΗ.Κ.Ε.Ψ.) και γ) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης» του Δήμου Νέου Ψυχικού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010.

9. Το με αριθμό ΦΕΚ 3640/ ΤΕΥΧΟΣ Β’ 6-8-2021 τροποποίηση της συστατικής πράξης  της Δημοτικής  
Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) 

10. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών και τον Κανονισμό Προσωπικού της Δημοτικής  Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) όπως τροποποιηθήκαν και ισχύουν, στους οποίους 
αναφέρεται με σαφήνεια η δυνατότητα πρόσληψης  Διευθυντή επί  θητεία ίση με τη Δημοτική περίοδο

11.  Την με αριθμ. πρωτ. βεβαίωση 91/21.1.2022 της προϊστάμενης οικονομικών υπηρεσιών  για την κάλυψη 
δαπάνης μισθοδοσίας του Διευθυντή επί  θητεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη ενός (1) Διευθυντή επί θητεία ίση με τη Δημοτική περίοδο (έως 31-12-2023), στην Δημοτική 
Κοινωφελή Επιχείρηση Φιλοθέης- Ψυχικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) 
πλήρους απασχόλησης, με τα αντίστοιχα τυπικά και πρόσθετα προσόντα ως ακολούθως: 
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ΠΕ ή ΤΕ 
Οικονομικού -

Διοικητικού

1

Ίση με την 
Δημοτική 
περίοδο 
ήτοι έως 
31.12.2023

Πτυχίο Α.Ε.Ι.  Νομικής ή
Οικονομικών

Επιστημών ή Τ.Ε.Ι. 
Διοίκησης και Οικονομίας  

της
ημεδαπής ή ισότιμα
πτυχία αντίστοιχης

ειδικότητας της 
αλλοδαπής

Επαγγελματική εμπειρία 
τουλάχιστον

7 ετών στο αντικείμενο
σπουδών

Καλή γνώση της 
αγγλικής γλώσσας 

Επαγγελματική 
εμπειρία σε 
αντικείμενο 
διοίκησης 

Γνώση χειρισμού Η/Υ 
στα αντικείμενα: 
α)επεξεργασίας 
κειμένων 
(β) υπολογιστικών
φύλλων και 
γ)υπηρεσιών 
διαδικτύου

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Στην τελευταία στήλη 
παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία όλων των υποψηφίων:

Α/Α Κριτήριο Ανάλυση Κριτηρίου Βαθμολόγηση -
Μόρια

1 Τίτλος σπουδών

Πτυχίο Α.Ε.Ι.  Νομικής ή
Οικονομικών

Επιστημών ή Τ.Ε.Ι. Διοίκησης και 
Οικονομίας  της
ημεδαπής ή ισότιμα
πτυχία αντίστοιχης

ειδικότητας της αλλοδαπής 25

2 καλή γνώση Αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ 10
αγγλικής γλώσσας δικαιολογητικό
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3 Γνώση χειρισμού Αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ 10
Ηλεκτρονικού δικαιολογητικό
Υπολογιστή.

1 Επαγγελματική Εμπειρία Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
10 μόρια για 

τα
επτά (7) ετών στο αντικείμενο 7 πρώτα έτη.

σπουδών Ένα (1) μόριο
για κάθε

επιπλέον έτος
με ανώτερο τα

15 έτη 
συνολική
εμπειρία

2
Προϋπηρεσία σε συναφές 

αντικείμενο διοίκησης Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 10 μόρια για

συναφής με το αντικείμενο της παρούσας
ένα έτος. Ένα 

(1)
μόριο για κάθε
επιπλέον έτος
με ανώτερο τα

(5) έτη 
συνολική

προϋπηρεσίας

3 Ειδικά προσόντα- Προσωπική αντίληψη για τις Έως 20 μόρια
Συνέντευξη δραστηριότητες και τους σκοπούς

της επιχείρησης, επικοινωνιακή
ικανότητα, αποτελεσματικότητα στην

αντιμετώπιση προβλημάτων και
διαχείριση κρίσεων, διοικητική

εμπειρία κ.τ.λ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
.

ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ο κάθε υποψήφιος πρέπει: 

1. Να έχει ηλικία από 25 έως 65 ετών 
2. Να έχει ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να έχει άδεια 

εργασίας από την αρμόδια αρχή, εφόσον δεν έχει την υπηκοότητα χώρας μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Να έχει εκπληρώσει (προκειμένου για άνδρες) τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει 
νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, κατά το δίκαιο της χώρας από την οποία προέρχεται.

4. Να μην έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων.
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5. Να μην έχει καταδικαστεί ή να μη διώκεται για κακούργημα ή πλημμέλημα που συνεπάγεται 
στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων (άρθρα 59-61 του Ποινικού Κώδικα).

6. Να μην έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, παράβαση 
καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών ή για έγκλημα 
κατά ηθών ή σχετικά με το νόμισμα ή να διώκεται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά. Επίσης 
να μην είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.

7. Να μην τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. 
8. Να μην έχει απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από θέση του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., 

Δημοσίων Οργανισμών ή Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Ο περιορισμός αυτός 
ισχύει για πέντε (5) χρόνια.

9. Να μην παρέχει υπηρεσίες σε νομικό πρόσωπο ή άλλη ένωση φυσικών προσώπων όμοιες με 
τις δραστηριότητες που ασκεί η Επιχείρηση.

10. Να μην είναι δικαιούχος συντάξεως οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης, εφόσον η σύνταξη, που 
του καταβάλλεται είναι μεγαλύτερη από την κάθε φορά καταβαλλόμενη κατώτερη σύνταξη 
του Ι.Κ.Α.

11. Να έχει όλα τα κύρια προσόντα όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση 
12. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει 

ταυτότητας των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών όπου αναφέρεται ο 
αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του  κατόχου και αν από αυτά δεν προκύπτει η 
ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 
8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α] ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε 
οποιαδήποτε 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] ότι 
δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή 
για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ] 
ότι δεν έχουν , λόγω καταδίκης στερηθεί τα  πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο διαρκεί η 
στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνεται η εκπλήρωση των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων (μόνο για άντρες ) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, έκδοσης όχι παλαιότερης των 3 μηνών.
5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης όχι παλαιότερης των 3 μηνών.
6. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα 
7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους στον οποίο να αναγράφεται ο 

ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του. Σε περίπτωση πτυχίου, τίτλου 
σπουδών, πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων της αλλοδαπής απαιτείται η επίσημη μετάφραση 
αυτών στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και 
Ν.148/26-12-1913/1-2-1914) από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την 
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Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στη Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα 
διορισμένο βάσει του ν. Ν.148/26-12-1913/1-2-1914. ή από δικηγόρο ο οποίος βεβαιώνει ότι 
ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. 
Επίσης, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., το Ι.Τ.Ε. ή τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί 
ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη 
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

8. Ως αποδεικτικό προϋπηρεσίας, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να 
αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης (Λογαριασμός Ασφαλισμένου-αναλυτική κατάσταση 
ενσήμων),  ή βεβαίωση από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Χρόνος εμπειρίας που δηλώνεται από τον υποψήφιο και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές 
εισφορές δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.

9. Αποδεικτικό αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ  καλής γνώσης αγγλικής 
10. Αποδεικτικό αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ γνώσης χρήσης Η/Υ (Επεξεργασία κειμένου, 

Υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου, διαχείριση αρχείων)
11. Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας συναφούς με τον τίτλο σπουδών. Η επαγγελματική 

προϋπηρεσία μοριοδοτείται ανεξάρτητα του φορέα που πραγματοποιήθηκε. Η εμπειρία 
λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση μη 
συμπλήρωσης ακεραίας μονάδος μοριοδότησης (έτος) οι μήνες και τα έτη 
στρογγυλοποιούνται, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ της αντίστοιχης μονάδας 
μέτρησης, υπέρ του υποψηφίου.

12. Συστατικές επιστολές όταν υπάρχουν.
Σημείωση:   .
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων.
Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά δεν 
λαμβάνεται υπόψη η αίτησή τους.

ΕΠΙΛΟΓΗ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψήφιων θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή επιλογής προσωπικού της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης -Ψυχικού. 

Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα-κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από την 
τριμελή επιτροπή επιλογής προσωπικού με αιτιολογημένη απόφαση.

Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριμελούς επιτροπής 
επιλογής. 

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψήφιων αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Επιχείρησης, στη Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού  και της Επιχείρησης. 

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, ενώπιον του Δ.Σ. 
της Επιχείρησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο τριών (3) 
ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησής τους στον πίνακα ανακοινώσεων της 
επιχείρησης.
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Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
Μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Υγιών Πόλεων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά τους είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 
φέρει την υπογραφή τους, είτε ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων (σφραγίδα και απόδειξη ταχυδρομείου) στα γραφεία της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού (Δ/νση: Βεκιαρέλη 11, Φιλοθέη, 15237, υπ’όψιν κ. 
Φώτιου Χατζίδη, τηλ. 210 6822217 ). 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης 
της προκήρυξης στις εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της Επιχείρησης.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες μόνο, και κατά τις ώρες 10:00  έως 
13:00 μέσα αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσης της παρούσας, δηλαδή έως και την 08/08/2022. Δικαιολογητικά που προσκομισθούν 
μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων δεν θα γίνονται αποδεκτά.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΤΗΣ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, ενώ ολόκληρη η 
προκήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης, και θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της επιχείρησης: www.dikefips.gr
  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ
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