
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ  
                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
           
       Αριθμ. 56  / 2011 
                Αριθ. πρωτ. 85 /20-09-2011 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 
(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 
 
Σήμερα, στις 12/09/2011 και ώρα 14.00 στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού επί της οδού Βεκιαρέλη 11, στη Φιλοθέη, συνήλθαν 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως 
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. 
σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 
1492/17.08.2007 Τεύχος Β΄) και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι 
επί συνόλου έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη, και ονομαστικά οι 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Παντελής Ξυριδάκης Χατζηβασιλείου Μυρένα 

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σόφη Ρέγγος Ιωάννης 

             Γαλάνης Δημήτριος  

Καρέλλας Παναγής  

Γάτος Αλκιβιάδης  

Διαμαντόπουλος Δημήτριος  

Χαροκόπος Παντελής  

Κοντολέων Στυλιανός  

Δουνδουλάκη Ελένη  
 
Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Αντικατάσταση της με αριθμό 34/2011 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, περί απασχόλησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
κατόπιν σύστασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.   
 
Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
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Σε προηγούμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης (αριθμός 
απόφασης 34/2011) αποφασίστηκε  η έναρξη διαδικασίας σύναψης συμβάσεων 
μίσθωσης έργου, τριάντα έξι (36) συνολικά ατόμων, μερικής απασχόλησης, διάρκειας 
έως οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης. 
 
Για τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τις συστάσεις της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, προτείνεται η αντικατάσταση, της με αριθμό 34/2011, απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες για την 
πρόσληψη εποχικού προσωπικού απολύτως απαιραίτητου την παρούσα περίοδο για 
την έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της επιχείρησης, όπως αυτές 
περιγράφονται στο σχέδιο δράσης, δεδομένου ότι η επιχείρηση δε διαθέτει το 
αντίστοιχο εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό.   
 
Ως εκ τούτου για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και την υλοποίηση του 
προγραμματισμού της, προτείνεται η πρόσληψη προσωπικού, με σχέση μίσθωσης 
εργασίας ορισμένου χρόνου δεκαπέντε (15) ατόμων διάρκειας οκτώ (8) μηνών, 
σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο Ν. 2190/94, όπως κάθε φορά ισχύει, με τόπο 
εκτέλεσης των εργασιών ,  
- στο Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης,  
- στα εργαστήρια της πινακοθήκης του Ψυχικού,  
- στο πρακτορείο των ΕΛΤΑ στο Ψυχικό,  
- στο Οικολογικό πάρκο στο Νέο Ψυχικό, 
- στο 5x5 γήπεδο ποδοσφαίρου στο Νέο Ψυχικό,   
- στο χώρο μαθημάτων Ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
- στο Δημοτικό σχολείο Νέου Ψυχικού, 
- στην πισίνα Νέου Ψυχικού. 
 
Η σχετική δαπάνη, έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 
καθώς και στο διετές σχέδιο δράσης 2011 - 2012.   
 
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τον κανονισμό εσωτερικών υπηρεσιών της επιχείρησης  
 Το σχέδιο δράσης της επιχείρησης  
 Τις διατάξεις του άρθρου 14 και του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως 

ισχύει,  
 Τις εγκυκλίους ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3.1.2011 «Προγραμματισμός 

Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2011» και ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 

οικ.9089/24.02.2011 

 Την Βεβαίωση του Προέδρου για τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό της επιχείρησης του έτους 2011. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Την ακύρωση της με αριθμό 34/2011 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου αναφορικά με την έναρξη διαδικασίας σύναψης συμβάσεων 
μίσθωσης έργου 
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2. Την πρόσληψη συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων, (ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου), με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ορισμένου 
χρόνου, για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών για την κάλυψη αναγκών 
και τις συμβατικές υποχρεώσεις της επιχείρησης, ως αυτές περιγράφονται 
στο σχέδιο δράσης, δεδομένου ότι η επιχείρηση δε διαθέτει το αντίστοιχο 
εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων 
ειδικότητες: 

 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Αντιστοιχοι 
κωδικοί στο 
σχέδιο δράσης  

Χρονική 

Διάρκεια 

ΤΕ Καθηγητές χορού 2 1.3.4 Οκτώ (8) μήνες 

ΠΕ Καλών Τεχνών 5 1.5.1. Οκτώ (8) μήνες 

ΔΕ βοηθός παιδοκόμου-βρεφοκόμου  1 1.2.1 & 1.2.3. Οκτώ (8) μήνες 

ΔΕ Διοικητικού 4 1.3.4. Οκτώ (8) μήνες 

ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής  2 1.4.8 Οκτώ (8) μήνες 

ΠΕ Πληροφορικής  1 1.5.2. Οκτώ (8) μήνες 

Σύνολο  15   

 
3. Οι αντίστοιχες δαπάνες,  θα βαρύνουν αντίστοιχα τον προϋπολογισμό έτους 2011 
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού και περιλαμβάνονται 
στο σχέδιο δράσης 2011-2012  
 
4.  Ορίζει τριμελή επιτροπή για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας, τους παρακάτω: 
α. Σοφία Δανιήλ Ζαφρακοπούλου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου  
β. Κοντολέων Στυλιανός, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
γ. Δημήτριος Διαμαντόπουλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
5. Εγκρίνει τον σχετικό πίνακα προγραμματισμού προσλήψεων και συμβάσεων 
ορισμένου χρόνου έτους 2011, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο πίνακα που 
αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
 
6. Την αποστολή της παρούσας απόφασης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 
προς έγκρισή της. 
 
7.  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να 
γίνει η προκήρυξη των θέσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο Ν. 2190/94 
άρθρο 21, όπως κάθε φορά ισχύει.  
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 56/2011. 
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη διαύγεια. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                      
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ     ΣΟΦΙΑ ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
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   ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                                                                               
 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 
 
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ     
 
ΓΑΤΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
 
ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 

 
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
 
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
 
ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

 
Απόσπασμα εξαχθέν από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ 
                                            

           ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ   
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