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ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη                                                  

Τηλ. 210 6822217              
                       Αριθμ.11/2020 

                                        Αριθ. Πρωτ.299/20-3-2020 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό 3/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 

(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 
 

Στη Φιλοθέη σήμερα, την εικοστή (20η) του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 9.00, στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού επί της 

οδού Βεκιαρέλη 11, στη Φιλοθέη,  συνήλθαν  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ, σε εκ περιφοράς συνεδρίαση κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.271/17-3-2020 

κατεπείγουσας προσκλήσεως της 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) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική Ζαφρακοπούλου Σοφία 

 

Νάκας Αριστείδης Λιάπης Βασίλειος 

Γκιζελή Αλίκη  

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Χαροκόπος Παντελής   

Σαΐα Αλίκη  

Αποστολάκη Σωτηρία  

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης  

Ζητρίδης Αλέξιος  

  

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

Αναστασίου.  

 

 

Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης: 
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ΘΕΜΑ 2ο  Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου αμειβόμενου αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο, έτους 2020. 
 

Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

ανέφερε τα εξής:  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020) « 

Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η 

λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού 

και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να 

λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του άρθρου 67 και της παρ. 

1 του άρθρου 167 του Ν.38522/2010 (Α’ 87) » 

 

Το παρόν θέμα  κρίνεται  κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.5 του 

Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης) διότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.πρωτ.15701/4108/21-2-2020 

έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής –Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

Νομικών Προσώπων, η προθεσμία για αιτήματα πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου είναι έως σήμερα, ημέρα Παρασκευή 20/3/2020.  

Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. οικ. 11072/18-2020 Εγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, η 

πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την 

κάλυψη παροδικών αναγκών, απαιτεί έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 7 του Ν.3833/2010 όπως ισχύει, περί 

περιορισμού των θέσεων του αιτούμενου προσωπικού σε σχέση με το προηγούμενο έτος, 

εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου 

ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή 

αντιτίμου καθώς και το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων 

κοινοτικών προγραμμάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός 

ή οι Κεντρικού Αυτοτελείς Πόροι.  

 

Προτείνεται λοιπόν, να αιτηθούμε για τις κατηγορίες προσωπικού ως ακολούθως: 3 ΠΕ 

Εικαστικών Τεχνών, 1 ΔΕ  Καθηγητής Χορού, 1 ΤΕ Πληροφορικής, 1 ΤΕ Μουσικών. 

 

Κατόπιν των αναγκών που δημιουργούνται κατά την έναρξη των μαθημάτων που 

πραγματοποιούνται στο Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης και προκειμένου να στελεχωθούν τα 

τμήματα, προτείνεται να αιτηθούμε την πρόσληψη έξι (6) καθηγητών  διαφόρων ειδικοτήτων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 107 του ν. 4483/2017, προβλέπεται ότι το κόστος μισθοδοσίας του 

προσωπικού που παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες δεν απαιτείται να καλύπτεται εξ ολοκλήρου 

από το καταβαλλόμενο από τους πολίτες αντίτιμο, αλλά αρκεί να καλύπτεται σε ποσοστό 

τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) από την καταβολή διδάκτρων στις πολιτιστικές και 

αθλητικές δομές (δημοτικά ωδεία, εικαστικά εργαστήρια, δημοτικά γυμναστήρια, 

κολυμβητήρια κ.λπ.), ενώ το λοιπό ποσό θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του φορέα.  

Η δαπάνη των αποδοχών των υπαλλήλων αυτών θα βαρύνουν τον ΚΑ 10.6041.0001 με τίτλο 

«Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων της Επιχείρησης», στον οποίο έχει γραφτεί πίστωση 

ποσού 82.000€ και τον κωδικό 10.6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές  έκτακτων 

υπαλλήλων της Επιχείρησης», στον οποίο έχει γραφτεί πίστωση ποσού 20.500,00€, του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:  

 τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ  

 τον Κανονισμό προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης 

Ψυχικού  
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 την περίπτωση δ της παρ 4 του άρθρου 3 του ν. 3899/2010 

 τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21  

 την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 

 τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012  

 τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4071/2012 

 Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 

όπως ισχύουν) 

 τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. οικ. 2520/22-6-2016 

 τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της επιχείρησης  έτους 2020  

 Τις ανάγκες της επιχείρησης για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό της  

 Την έλλειψη τακτικού προσωπικού 

 Τη βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών για την κάλυψη της 

δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού 

και  μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τη συζήτηση ως εκτός Ημερησίας Διάταξης για τους αναφερόμενους στην 

εισήγηση λόγους. 

2. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2020 συνολικά έξι (6) ατόμων, 

καθώς και τον σχετικό πίνακα προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού έτους 2020  που 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικού με σχέση 

μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής:  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΔΕ Καθηγητών 

Χορού 

1 Έως Οκτώ 

(8) μήνες 

Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης 

ΠΕ Καλών 

Τεχνών 

3 Έως Οκτώ 

(8) μήνες 

Εργαστήρια Πινακοθήκης 

Ψυχικού, Κέντρο Νεότητας 

Φιλοθέης, Οικολογικό 

Πάρκο Νέου Ψυχικού 

ΤΕ 

Πληροφορικής 

1 Έως Οκτώ 

(8) μήνες 

Αίθουσα Υπολογιστών 

κτηρίου Βεκιαρέλλη 11, 

Φιλοθέη 

ΤΕ Μουσικών 1 Έως Οκτώ 

(8) μήνες 

Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΤΟΜΩΝ 

6   

 

Οι  λόγοι για τους οποίους απαιτείται η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού αυτής της 

κατηγορίας είναι:  

 

-η αναγκαιότητα συνέχισης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της επιχείρησης λόγω της 

μεγάλης ζήτησης των δημοτών 

 

-η αναγκαιότητα της επιχείρησης να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σκοπό της όπως αυτός 

περιγράφεται στο σχέδιο δράσης της και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της    
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 -η έλλειψη τακτικού προσωπικού 

 

Oι διαδικασίες πρόσληψης για τις συγκεκριμένες κατηγορίες καλλιτεχνικού - εκπαιδευτικού 

προσωπικού εξαιρούνται των διαδικασιών ΑΣΕΠ από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (άρθρο 

14, παρ.2). 

 

Η πρόσληψη τους θα ακολουθήσει τους σχετικούς κανονισμούς της επιχείρησης (Κανονισμός 

εσωτερικών Υπηρεσιών, Κανονισμός Προσωπικού) ή την απόφαση του Δ.Σ. και τα κριτήρια 

που θέτει αυτή. 

 

3. Οι αντίστοιχες δαπάνες,  θα βαρύνουν τον ΚΑ 10.6041.0001 με τίτλο «Τακτικές 

αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων της Επιχείρησης», και τον κωδικό 10.6054.0001 με 

τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές  έκτακτων υπαλλήλων της Επιχείρησης», του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 

4. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  

προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων 

προσλήψεων. 

5. Εξουσιοδοτεί την 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 11/2020 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και 

υπογράφεται το  παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 

 

 

Η Πρόεδρος                        ΠΑΝΤΑΖΗ Π. ………………………………..………………… 

  

Τα μέλη                              ΝΑΚΑΣ ΑΡ. ….…………….…………………………….………  

 

                                            ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛ. …………………………....……………………..         

 

                                            ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ Μ ……………………………… 

 

                                            ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ Π.. ……………………….……………….. 

 

                                            ΣΑΪΑ ΑΛΙΚΗ …………………………………………………….. 

                                             

                                            ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Σ. ………………………….………………….. 

 

                                            ΓΑΤΟΣ Γ. ……………………………………..……………… 

 

                                            ΖΗΤΡΙΔΗΣ Α..…………………………………….………………. 

. 
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