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Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
Μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Υγιών Πόλεων

  ΔΗΜΟTIKH ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 
(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ)

Ταχ. Δ/νση : Βεκιαρέλλη 11 Φιλοθέη, 14/9/2022
Ταχ. Κώδ. : 15237  ΦΙΛΟΘΕΗ
Τηλέφωνο : 210-6822217, 6753797                         
Τηλ/πία : 210- 6753798

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

ΨΥΧΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό προσωπικού  της επιχείρησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών της επιχείρησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Το άρθρο 10 του ν.4257/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν.4325/2015,
4. Το με αριθ.πρωτ. 7364/07-02-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης που αφορά στον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 
έτους 2022

5. Το με αριθ.πρωτ 29921/10-05-2022 έγγραφο του υπουργείου εσωτερικών για την έγκριση 
πρόσληψης προσωπικού της ΔΗΚΕΦΙΨ με σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου (με αντίτιμο).

6. Την υπ’αριθ. 17/04-03-2022 της απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης  Φιλοθέης-Ψυχικού

7. Τις έκτακτες, εποχικές και παροδικές ανάγκες προσλήψεων που δημιουργούνται  στο 
πλαίσιο της έναρξης και πραγματοποίησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, με σκοπό την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
της επιχείρησης, το οποίο θα αμείβεται σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) από έσοδα 
προερχόμενα από αντίτιμο από τους ωφελούμενους, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 
σύμβασης έως και οκτώ (8) μήνες για το έτος 2022-2023, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, 
ειδικότητες:
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1. ΕΝΑ (1)  ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΟΡΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ
Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜ.
ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛ

ΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Διδασκαλία 
μαθήματος

Αυτοσχεδιασμός 
σε Μοντέρνο 

Χορό για νήπια, 
παιδιά, εφήβους 

& ενήλικες

(ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 
01)

ΔΕ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΧΟΡΟΥ

2
Έως οκτώ 
(8) μήνες

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή 
Πτυχίο αναγνωρισμένης 
Ανώτερης ή Ανώτατης 
Επαγγελματικής Σχολής 
Χορού της Ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένης Ανώτερης ή 
Ανώτατης σχολής Χορού της 
αλλοδαπής, ειδικότητα 
κλασσικό και μοντέρνο χορό

Προϋπηρεσία:Αναγνωρισμένη 
τουλάχιστον 3 ετών, 
προϋπηρεσία διδασκαλίας 
χορού, αυτοσχεδιασμού σε 
μοντέρνο και κλασικό χορό, 
pilates, yoga, jazz, musical σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα του 
δημοσίου ή ΟΤΑ ή Δημοτικές 
Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές 
Σχολές,   αναγνωρισμένες από 
το κράτος, με εμπειρία σε 
νήπια, παιδιά, εφήβους, και 
ενήλικες. Προϋπηρεσία στο 
Φορέα αποδεδειγμένη.
Καλλιτεχνική 
δραστηριότητα: Συμμετοχή 
σε παραστάσεις ως χορευτής ή 
χορογράφος, καθώς και 
χορογραφία σε νήπια, παιδιά 
και εφήβους.
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2. ΤΡΕΙΣ (3) ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ

ΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜ.
ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Διδασκαλία 
μαθημάτων 

Ζωγραφικής σε 
παιδιά, εφήβους, 

ενήλικες & 
ενήλικες τρίτης 

ηλικίας

(ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 
02)

ΠΕ
 ΚΑΛΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ

2 Έως οκτώ 
(8) μήνες

Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο 
Ανώτατης Σχολής Καλών 
Τεχνών. (Α.Σ.Κ.Τ.) ή Πτυχίο 
αναγνωρισμένης Ανώτατης 
σχολής Καλών Τεχνών της 
αλλοδαπής
Προϋπηρεσία: : Αναγνωρισμένη 
3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία  
διδασκαλίας, σε εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του δημοσίου ή του 
Ιδιωτικού Τομέα ή ΟΤΑ ή 
Δημοτικές Επιχειρήσεις ή 
Ιδιωτικές Σχολές με εμπειρία σε 
παιδιά, εφήβους, ενήλικες και 
τρίτη ηλικία . Προϋπηρεσία στο 
Φορέα αποδεδειγμένη
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: 
Προσωπικές εκθέσεις, 
διοργάνωση ή συμμετοχή σε 
εκθέσεις, εικαστικές εκδηλώσεις, 
εκδόσεις, δημοσιεύσεις, κλπ.
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3. ΕΝΑ (1) ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ

ΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜ.
ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Διδασκαλία 
Μαθημάτων 

Πληροφορικής 
σε Ενήλικες & 

Ενήλικες τρίτης 
ηλικίας

(ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 
03)

ΤΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ

ΚΗΣ 1 Έως οκτώ 
(8) μήνες

Τίτλοι Σπουδών: 
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος:
– Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστικών Συστημάτων ή 
Τεχνολογίας Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών ή Εφαρμο-
σμένης  Πληροφορικής και 
Πολυμέσων ή Βιομηχανικής 
Πληροφορικής ή Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών ή Γεωπληρο-
φορικής και Τοπογραφίας ή
Πληροφορικής και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών ή Τηλεπληρο-
φορικής και Διοίκησης ή
Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ 
(ΤΕΙ) ή Επιχειρηματικού 
Σχεδιασμού και Πληροφοριακών 
Συστημάτων ή Εφαρμογών 
Πληροφορικής στη Διοίκηση και 
στην Οικονομία ή 
Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων 
σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας 
σχολών αλλοδαπής.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην 
Πληροφορική θα αξιολογηθεί 
επιπλέον.
Προϋπηρεσία: : Αναγνωρισμένη, 
τουλάχιστον 2 ετών, προϋπηρεσία 
διδασκαλίας Η/Υ, σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα του 
δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα 
ή ΟΤΑ ή Δημοτικές Επιχειρήσεις 
ή Ιδιωτικές Σχολές 
αναγνωρισμένες από το κράτος 
με εμπειρία σε διδασκαλία 
ενηλίκων τρίτης ηλικίας και
εμπειρία σε διδασκαλία χρήσης 
φορητών συσκευών (κινητά, 
tablet).
Προϋπηρεσία στο Φορέα 
αποδεδειγμένη.
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ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ο κάθε υποψήφιος πρέπει: 

1. Να έχει ηλικία από 18 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.
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. Τούτο ισχύει για συγκεκριμένες θέσεις, 
όπως του Διευθυντή, του Υπευθύνου του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών 
Δραστηριοτήτων. 

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 και με τη σειρά που 
ορίζονται ανά ειδικότητα

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.
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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 
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. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας (για τις ειδικότητες που απαιτούνται)
10. Συστατικές επιστολές όταν υπάρχουν.

Σημείωση:   Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μια (1) μόνο αίτηση και για θέση μιας 
(1) μόνο ειδικότητας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών 
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση 
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
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.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
1.  Όλα τα κύρια προσόντα όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση και με τη σειρά που 
ορίζονται ανά ειδικότητα.
2. Η συνέντευξη και η ακρόαση ενώπιον της τριμελούς επιτροπής, των υποψηφίων που 
πληρούν τα απαραίτητα προσόντα ( μετά το πέρας της δεκαήμερης προθεσμίας κατάθεσης 
των αιτήσεων των υποψηφίων κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης ). 
3.Μοριοδοτικό σύστημα αξιολόγησης για :

            ΔΕ Χορού, ΠΕ Καλών Τεχνών, ΤΕ Πληροφορικής

•Τίτλοι σπουδών (40%)
•Προϋπηρεσία (20%)
•Προϋπηρεσία στο φορέα (10%)
•Συνέντευξη (20%)
•Καλλιτεχνική δραστηριότητα (10%)

•Τίτλοι σπουδών (40%)
•Προϋπηρεσία (20%)
•Προϋπηρεσία στο φορέα (15%)
•Συνέντευξη (25%)

  α. Η προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον     
οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
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β. Η  Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεικνύεται  με έγγραφα που να πιστοποιούν 
συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (βεβαιώσεις, σεμινάρια, εκθέσεις κ.λ.π) για την 
ειδικότητα που απαιτείται.

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 η οποία θα συνεδριάσει στα Γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - 
Ψυχικού, στην οδό Βεκιαρέλλη 11 Φιλοθέη, σε χρονικό διάστημα έως 15 ημερών από την ημερομηνία  
λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.  Η συνέντευξη ακολουθεί μετά την κατάταξη όλων των 
υποψηφίων σύμφωνα με τα προσόντα που ορίζονται στην προκήρυξη ανά ειδικότητα. Η επιτροπή θα 
ενημερώσει τηλεφωνικά και τμηματικά όλους του υποψηφίους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα 
για την ημέρα και την ώρα της συνέντευξης.

Ο πίνακας επιλεγόμενων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης. 
Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία, τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 
ανάρτησής τους στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες και ημέρες απασχόλησης) των επιλεγέντων προσώπων, θα 
καθορισθούν από την  Επιχείρηση, ανάλογα με τις ανάγκες των δημοτών-κατοίκων όπως αυτές θα 
διαμορφωθούν τελικά.
Ειδικότερα, οι προσληφθέντες καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους 
κανονισμούς της σύμβασης εργασίας, καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι, 
όσον αφορά στην κάλυψη ωρών και το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν, παρέχοντας 
στην Επιχείρηση το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοδότησης, σε περίπτωση που για 
οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράμματα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή 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: Βεκιαρέλλη 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 27/09/2022. 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
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    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                           ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ
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