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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                

Ταχ. Κώδ. : 15237  ΦΙΛΟΘΕΗ      

Τηλέφωνο : 210-6822217, 6753797 

Τηλ/πία : 210- 6816761                  

                                 Φιλοθέη, 23/5/2016  

                              Αριθμ. Πρωτ.: 451 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τον κανονισμό προσωπικού  της επιχείρησης 

2. Τον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών της επιχείρησης   

3. Το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε  με τις διατάξεις του 

άρθρου 20 του Ν. 2738/1999  

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003 

5. Τις ΠΥΣ 236/94, 55/98, 33/06  

6. Την περιπτ. α της  παρ 3 και την παρ 5 του άρθρου 3  της ΥΑ 25027/84 {ή την 

Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) άρθρο 6 

παρ 3 για τις κοινωφελείς επιχειρήσεις} 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 «Προσωπικό για 

κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.» σε συνδυασμό με την 

περίπτωση (ιε) της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ 22 του Ν. 4071/2012 

9. Τη με αρ. 25/22-4-2016 Απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης  Φιλοθέης-Ψυχικού 

10. Τη με αρ. 34045/12842/18-5-2016 έγκριση  του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για τη νομιμότητα της ανωτέρω Απόφασης 

11. Τις έκτακτες, εποχικές και παροδικές ανάγκες προσλήψεων που δημιουργούνται  στο 

πλαίσιο της οργάνωσης του θερινού προγράμματος απασχόλησης παιδιών -

«ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ ΣΤΟ Ν.ΨΥΧΙΚΟ 2016».  

 

Ανακοινώνει 

 
την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μηνών συνολικού αριθμού είκοσι δύο (22) ατόμων για την 

κάλυψη των αναγκών του θερινού προγράμματος απασχόλησης παιδιών - «ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 

ΣΤΟ Ν.ΨΥΧΙΚΟ 2016» για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά 

τυπικά προσόντα:    
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Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού 
Μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Υγιών Πόλεων 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 

ΑΡΙΘΜ. 

ΑΤΟΜΩΝ 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΩΣ ΔΥΟ (2) 

ΜΗΝΕΣ 

 
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
5 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Τμήματος 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

της Ημεδαπής ή αναγνωρισμένης 

Ανώτατης  αντίστοιχης σχολής της 

αλλοδαπής, με εξειδίκευση σε 

γυμναστικά αθλήματα, αθλοπαιδιές, 

κολύμβηση,  υπαίθριες αθλητικές 

δραστηριότητες, στίβο, κτλ 
Δραστηριότητα: Συμμετοχή σε 

ανάλογες αθλητικές δραστηριότητες 

και απασχόλησης παιδιών σε 

εκμάθηση κολύμβηση θα 

αξιολογηθεί  επιπλέον 
 

ΕΞΙ  (6) 

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ  

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
2 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Τμήματος 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

της Ημεδαπής ή αναγνωρισμένης 

Ανώτατης  αντίστοιχης σχολής της 

αλλοδαπής, με εξειδίκευση σε 

γυμναστικά αθλήματα, αθλοπαιδιές, 

κολύμβηση,  υπαίθριες αθλητικές 

δραστηριότητες, στίβο, κτλ 
Δραστηριότητα: Συμμετοχή σε 

ανάλογες αθλητικές δραστηριότητες 

θα αξιολογηθεί  επιπλέον 
 

ΠΕΝΤΕ  (5) 

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
2 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Τμήματος 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

της Ημεδαπής ή αναγνωρισμένης 

Ανώτατης  αντίστοιχης σχολής της 

αλλοδαπής, με εξειδίκευση σε 

γυμναστικά αθλήματα, αθλοπαιδιές, 

κολύμβηση,  υπαίθριες αθλητικές 

δραστηριότητες, στίβο, κτλ 
Δραστηριότητα: Συμμετοχή σε 

ανάλογες αθλητικές δραστηριότητες 

θα αξιολογηθεί  επιπλέον 

 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) 

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 

ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΧΟΡΟΥ 
2 

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή 

Πτυχίο αναγνωρισμένης Ανώτερης 

ή Ανώτατης Επαγγελματικής 

Σχολής Χορού της Ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένης Ανώτερης ή 

Ανώτατης σχολής Χορού της 

αλλοδαπής, ειδικότητα 

παραδοσιακοί και μοντέρνοι χοροί  
Καλλιτεχνική δραστηριότητα: 

Συμμετοχή σε παραστάσεις ως 

χορευτής ή χορογράφος θα 

αξιολογηθεί επιπλέον. 

 

ΕΞΙ  (6) 

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ  
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Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού 
Μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Υγιών Πόλεων 

 

ΔΕ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙ

ΩΝ 

Ή ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙ

ΩΝ 

 

 

 

3 

 
Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή 

δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 

Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής  

ειδικότητας  Νοσηλευτών ή 

Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών 

Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή 

Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (ή 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

αντίστοιχης ειδικότητας).  
Δραστηριότητα: Προηγούμενη  

συμμετοχή σε προγράμματα 

απασχόλησης παιδιών και 

συμμετοχή ως εκπαιδευτής/τρια σε 

θέματα πρόληψης  ατυχημάτων και 

πρώτης βοήθειας, σε δημόσια 

υπηρεσία, θα αξιολογηθεί επιπλέον. 

 

ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή 

δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, ή  
Πτυχίο  ΤΕΕ Α’ η Β’ κύκλου 

σπουδών, ή - Απολυτήριος τίτλος- 

Ενιαίου Λυκείου ή - Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Λυκείου 

Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος 

ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 

σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής. 
Δραστηριότητα: Προηγούμενη 

εμπειρία  στην οργάνωση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 

Δημόσια Υπηρεσία, θα αξιολογηθεί 

επιπλέον. 

ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ 

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
3 

 
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά 

προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του 

Ν.2527/1997) 

ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ 
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Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού 
Μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Υγιών Πόλεων 

 

ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ  
1 

Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα ή 

Πτυχίο αναγνωρισμένης 

Δραματικής Σχολής της Ημεδαπής 

ή αναγνωρισμένης Δραματικής 

Σχολής της αλλοδαπής, ειδικότητα 

σε δραστηριότητες δημιουργίας,  

έκφρασης και θεατρικό παιχνίδι. 
Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη 

τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία 

διδασκαλίας σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα του δημοσίου ή ΟΤΑ ή 

Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές 

Σχολές,   αναγνωρισμένες από το 

κράτος. Εμπειρία σε νήπια, παιδιά 

θα αξιολογηθεί επιπλέον. 

Προϋπηρεσία αποδεδειγμένη 
Δραστηριότητα:  
Προηγούμενη εμπειρία σε 

ψυχαγωγία και απασχόληση 

παιδιών νηπιαγωγείου, δημοτικού 

σχολείου και θερινά προγράμματα 

για οργάνωση προγραμμάτων  

συναισθηματικής αγωγής , 

φιλαναγνωσίας, θεατρικού 

παιχνιδιού, εικαστικών τεχνών ως 

καθηγητής-τρία θεατρικής αγωγής 

θα αξιολογηθεί επιπλέον. 

 

ΕΞΙ (6) 

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 

ΔΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

1 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή 

δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, ή  
Πτυχίο  ΤΕΕ Α’ η Β’ κύκλου 

σπουδών, ή - Απολυτήριος τίτλος- 

Ενιαίου Λυκείου ή - Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Λυκείου 

Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος 

ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 

σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής. 
Προϋπηρεσία: Αναγνωρισμένη 

τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε 

αντίστοιχα προγράμματα Εμπειρία 

σε νήπια, παιδιά θα αξιολογηθεί 

επιπλέον. 
 Προϋπηρεσία αποδεδειγμένη 
 
Δραστηριότητα: Προηγούμενη 

εμπειρία  στην οργάνωση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 

Δημόσια Υπηρεσία, θα αξιολογηθεί 

επιπλέον. 

ΕΞΙ (6) 

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 
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Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού 
Μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Υγιών Πόλεων 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

 

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 

ταυτότητος των κρισίμων 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. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα  

5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου 

σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως 

ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν.148/11914). 
6. Η συνέντευξη και η ακρόαση ενώπιον της τριμελούς επιτροπής (μετά το πέρας της 5ήμερης 

προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης) 

 

 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στα γραφεία της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού (Δ/νση: Βεκιαρέλλη 11, 15237  

Φιλοθέη) καθημερινά από 9:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ. μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης , ήτοι 

μέχρι την Δευτέρα 30/5/2016..    

Τα δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικώς συστημένα μέχρι τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών (σφραγίδα και απόδειξη ταχυδρομείου). 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και από τρίτους εφ’ όσον διαθέτουν νόμιμη 

εξουσιοδότηση. 

    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

       ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 


