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ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη  

Τηλ. 210 6834550 

              

 

 Αριθμ. 27  / 2013 

                Αριθ. πρωτ. 431   /17-05-2013  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 5/2013 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 

(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 

Στη Φιλοθέη σήμερα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Μαΐου του έτους 2013, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 17.00 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  

Ξυριδάκης Παντελής  Δουνδουλάκη Ελένη 

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία Χαροκόπος Παντελής  

Γάτος Αλκιβιάδης  

Διαμαντόπουλος Δημήτριος  

Τσιάγκας Κωνσταντίνος  

Παλτζόγλου Ευφημία- Ελένη  

Γαλάνης Δημήτριος  

Καρέλλας Παναγής  

Ρέγγος Ιωάννης  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, η υπάλληλος του 

Δήμου, Ιωάννα Χιώτη.  

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης: 
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ΘΕΜΑ 3
ο
 : Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη  του 

θερινού προγράμματος απασχόλησης παιδιών «ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2013»  

  

Επί του 3
ου

 θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου  ενημέρωσε τα Μέλη για τα εξής:  

 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης Ψυχικού  (ΔΗ.Κ.Ε.Φ.Ι.Ψ) 

προκειμένου να μπορέσει να υλοποιήσει και φέτος το θερινό πρόγραμμα 

απασχόλησης 900 περίπου παιδιών «ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2013», με επιτυχία και 

κυρίως με απόλυτη ασφάλεια για τα μικρά παιδιά, είναι απαραίτητη η πρόσληψη 

έκτακτου εξειδικευμένου  προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας διάρκειας δύο 

(2) μηνών.  

 

Οι ειδικότητες που απαιτούνται είναι οι παρακάτω:  

Α) Οκτώ (8) Γυμναστές για υπηρεσίες εκπαίδευσης στη ρυθμική γυμναστική, στην 

κολύμβηση, σε υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες, στην καλαθοσφαίρηση, στο 

στίβο κ.τ.λ 

Β) Έναν/Μία (1) Νοσηλευτή/τρια ή βοηθό νοσηλευτών/τριών για τη νοσηλευτική 

φροντίδα και υπηρεσίες πρώτης βοήθειας για την ασφάλεια των παιδιών 

Το πρόγραμμα απασχόλησης παιδιών, θα υλοποιηθεί τις παρακάτω οκτώ (8) 

εβδομάδες: 

17- 21 Ιουνίου 2013 

24- 28 Ιουνίου 2013 

1-5 Ιουλίου 2013 

8-12 Ιουλίου 2013 

15-19 Ιουλίου 2013 

22-26 Ιουλίου 2013 

26 – 30 Αυγούστου 2013 

2-6 Σεπτεμβρίου 2013 

Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή 

πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η 

διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών 

εξαιρείται των διαδικασιών ΑΣΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του  ν. 

3812/09 και του άρθρου 14, παρ. 2 του Ν. 2190/1994. 

Ως εκ τούτου προτείνω την πρόσληψη συνολικά εννέα (9) ατόμων με σύμβαση 

μίσθωσης εργασίας διάρκειας δύο μηνών.  

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του  

 Τον κανονισμό προσωπικού  της επιχείρησης 

 

 Τον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών της επιχείρησης   

 

 Το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει  

 

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

 Τις ΠΥΣ 236/94, 55/98, 33/06  
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 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} 

 

 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, 

 

 Τις έκτακτες και παροδικές ανάγκες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της 

οργάνωσης του θερινού προγράμματος απασχόλησης παιδιών 

«ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2013» 

 

 Τις πιστώσεις που έχουν γραφτεί στον προϋπολογισμό έτους 2013 (κωδ. 2.1.)  

 

 και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την πρόσληψη έκτακτου εποχικού προσωπικού συνολικά εννέα (9) ατόμων 

με σύμβαση μίσθωσης εργασίας διάρκειας δύο (2) μηνών με τις εξής 

ειδικότητες: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

8 Δύο (2) 

μήνες 

ΔΕ 

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

 Ή ΒΟΗΘΟ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

 

1 Δύο (2) 

μήνες 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ  9  

 

2. Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνουν αντίστοιχα τον 

προϋπολογισμό έτους 2013 (κωδ. 2.1.) της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού  

3. Η μισθοδοσία θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα συλλογική σύμβαση 

εργασίας ανά ειδικότητα και τα προσόντα για κάθε ειδικότητα θα είναι 

σύμφωνα με το ΠΔ 50/01.  

4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στην πρόσληψη των ανωτέρω με 

απόφασή του, έπειτα από την ανάρτηση ανακοίνωσης στον πίνακα 

ανακοινώσεων της επιχείρησης, επί πέντε ημέρες.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 27/2013 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της 

συνεδρίασης. 
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Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις 

και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 

 

Ο Πρόεδρος           Π. ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

H  Αντιπρόεδρος      Σ. ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ       

 

Τα μέλη                   Ι. ΡΕΓΓΟΣ 

                                Α. ΓΑΤΟΣ  

                                Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ    

                                Κ. ΤΣΙΑΓΚΑΣ 

                   Ε. ΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ 

                               Δ. ΓΑΛΑΝΗΣ 

                               Π. ΚΑΡΕΛΛΑΣ 

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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