
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ  
                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
           
       Αριθμ. 57  / 2011 
                Αριθ. πρωτ. 92  /21-09-2011 
 
 

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 10ο: Γενική ενημέρωση, ανακοινώσεις  
  
Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
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Σύμφωνα με την απόφαση 23/2011 του Διοικητικού Συμβουλίου της 27/06/2011, 
προχωρήσαμε σε προκήρυξη για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης εργασίας αορίστου 
χρόνου για τη θέση του Διευθυντή της επιχείρησης. Σε συνέχεια και μετά την τήρηση 
των σχετικών διαδικασιών της προκύρηξης, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την με 
αριθμό 30/ 2011 απόφασή του την 15/07/2011, αποφάσισε την πρόσληψη Γενικού 
Διευθυντή της επιχείρησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου.  
 
Η συγκεκριμένη όμως πρόσληψη εμπίπτει στις διατάξεις της εγκυκλίου με αριθ. 
Πρωτ. ΔΙΠΠ/ Φ.2.9/32/οικ.3884/18.02.2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί αναστολής των προσλήψεων 
αορίστου χρόνου.  
 
Ως εκ τούτου είμαστε υποχρεωμένοι να ξεκινήσουμε τη διαδικασία εκ νέου για 
πρόσληψη Διευθυντή, επί θητεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από 
σχετική προκήρυξη (ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στον πίνακα 
ανακοινώσεων της επιχείρησης και του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού) 
. 
 Προτείνονται: 

1. Η πρόσληψη διευθυντή επί θητεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Φιλοθέης Ψυχικού , για την κάλυψη των αναγκών της.  

2. Η θητεία του ανωτέρω θα ακολουθεί τη θητεία Δημάρχου 
3. Τα βασικά κριτήρια της πρόσληψης να είναι: 

 
-Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών αλλοδαπής, θα προτιμηθούν οι 
τίτλοι οικονομικών σπουδών.  
-Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία, άνω των 10 ετών, σε ανάλογη θέση, με 
ικανότητες διοικητικές και εμπειρία σε θέματα κυρίως προγραμματισμού 
χρηματοδοτήσεων. 
 
4. Ο ορισμός τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας πρόσληψης  

 
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και λαμβάνοντας υπόψη: 
 
 Τον κανονισμό εσωτερικών υπηρεσιών της επιχείρησης  
 Τον κανονισμό προσωπικού της επιχείρησης  
 Την εγκύκλιο με αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/ Φ.2.9/32/οικ.3884/18.02.2011  του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ 2 περιπτ. ιβ΄του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει      
       σήμερα,  
μετά από διαλογική συζήτηση, 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Την ακύρωση των αποφάσεων  23/27-06-2011 και 30/15-07-2011 του 
Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την πρόσληψη Διευθυντή με σύμβαση 
εργασίας αορίστου χρόνου.  

 
2. Την πρόσληψη διευθυντή επί θητεία, της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης  για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.  
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3. Η θητεία του ανωτέρω θα ακολουθεί τη θητεία Δημάρχου. 

4. Τα βασικά κριτήρια της πρόσληψης είναι  

-Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών αλλοδαπής, θα 
προτιμηθούν οι τίτλοι οικονομικών σπουδών.  
-Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία, άνω των 10 ετών, σε ανάλογη θέση, με 
ικανότητες διοικητικές και εμπειρία σε θέματα κυρίως προγραμματισμού 
χρηματοδοτήσεων. 

 
5. Ορίζει τριμελή επιτροπή για την τήρηση της διαδικασίας πρόσληψης τους 

κάτωθι: 
- Σοφία Δανιήλ Ζαφακοπούλου Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 
- Δημήτριο Διαμαντόπουλο,  μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  
-  Ιωάννη Ρέγγο,  μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  

 
6. Η πρόσληψη θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από 

πρόταση της Επιτροπής.  
 

7. Η πρόσληψη θα βαρύνει τον  τον προϋπολογισμού έτους 2011 του σκέλους 
των εξόδων της επιχείρησης  

 
8. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε 

να να δημοσιευτεί η προκήρυξη στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στον 
πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης και του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού.  

 
 
Η απόφαση να αναρτηθεί στη διαύγεια. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 57/2011 

 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                      
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ     ΣΟΦΙΑ ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
                                                  

                                                                                 
   ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                                                                               
 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 
 
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ     
 
ΓΑΤΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
 
ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 
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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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