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ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη                                                  

Τηλ. 210 6822217              
                        Αριθμ.10/2018 

                                         Αριθ. Πρωτ.105/23-1-2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό 2/2018 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 
 

Στη Φιλοθέη σήμερα, στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2018, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 13.00, 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 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) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (10)  

και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Ξυριδάκης Παντελής Λάβδα Ελένη 

Ζαφρακοπούλου Σοφία Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Γάτος Γεώργιος - Αλκιβιάδης Μπουντουράκης Θεοδόσιος 

Χαροκόπος Παντελής  

Ρέγγος Ιωάννης  

Διαμαντόπουλος Δημήτριος   

Παπαμιχαήλ Ελευθέριος  

Μπούρας Θεόδωρος   

Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος  

Χανακούλας Αθανάσιος  

 

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

Αναστασίου.  

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης: 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατηγορίας 

ΥΕ,  για τη δομή «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». 

 

Επί του 7ου θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε τα 

εξής:  

ΑΔΑ: 6ΡΧΗΟΛΝ0-3Χ0
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Με το άρθρο 153 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-07-2017) παρατάθηκε εκ νέου η διάρκεια του 

προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου 

χρόνου των απασχολουμένων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών από τη λήξη τους μέχρι 31-

12-2019, με σκοπό να συνεχιστεί αδιάλειπτα η παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος, έως την 

ανάπτυξη του προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 138 του ν.4052/2012, μέσω του 

οποίου εκπληρώνεται η υποχρέωση της Χώρας προς την ΕΕ για την παροχή αντίστοιχων 

υπηρεσιών σε πάγια βάση. 

 

Επισημαίνεται ότι, για την παράταση των συμβάσεων του προσωπικού του προγράμματος, δεν 

απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, ούτε η προβλεπόμενη από τις 

διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 1 του ν.4038/2012 δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

επειδή η παράταση είναι εκ του νόμου υποχρεωτική. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και για την απρόσκοπτη λειτουργία του Προγράμματος κρίνεται αναγκαία η 

πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ώστε να αντικατασταθεί η Οικογενειακή Βοηθός που παραιτήθηκε με 

την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΟ193902/31-3-2017 Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού, με 

την παρακάτω ειδικότητα, τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη περίοδο. 

 

 

 

 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 ΥΕ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 

ΒΟΗΘΩΝ 

 

1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΑΞΙΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ή ΓΙΑ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΙ 

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 1980 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ) Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ 

Ν.Δ. 580/1970 Ή ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 

1 ΤΟΥ Ν.2817/2000 ΤΗΣ 

ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή ΑΛΛΟΣ 

ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ 

ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ.  
 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΓΙΑ ΤΟ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ  

8 (ΟΚΤΩ) 

ΜΗΝΩΝ  

 
 

  

Η δαπάνη των αποδοχών της παραπάνω πρόσληψης έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)  έτους 2018 στον Κ.Α 

40.02.0001 “"Βοήθεια στο σπίτι" στον οποίο έχει γραφτεί πίστωση ποσού 47.549,00 € και τον Κ.Α. 

10.13.0001 για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 

ΑΔΑ: 6ΡΧΗΟΛΝ0-3Χ0
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Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα, έπειτα από την απαιτούμενη έγκριση από την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

 

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  

 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  

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

 Την αναγκαιότητα πρόσληψης ενός/μιας οικογενειακής βοηθού, σε αντικατάσταση της 

εργαζομένης που οικειοθελώς παραιτήθηκε, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η 

λειτουργία του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” 

  Το γεγονός ότι η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω βαρύνει το πρόγραμμα “Βοήθεια στο 

σπίτι”, το οποίο παρατάθηκε έως 31/12/2019 σύμφωνα με  το άρθρο 153 του Ν. 4483/2017 

(ΦΕΚ Α 107/31-07-2017) χρηματοδοτείται από: 

 α) το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο ΑΚΑΓΕ 

 β) τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

 γ)  την ειδική εισφορά ασφαλισμένων, που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 138 του Ν. 4052/2012 (Α’ 

41) για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» (ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ) 

δ)  τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  

 

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Φιλοθέης-Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) έτους 2018 στον Κ.Α 40.02.0001  "Βοήθεια στο σπίτι"   

 Τη βεβαίωση του Προέδρου για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού 

  

και  μετά από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1. Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του προγράμματος “Βοήθεια 

στο Σπίτι” σε αντικατάσταση μιας οικογενειακής βοηθού που παραιτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. ΑΟ193902/31-3-2017 Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού, με 

την παρακάτω ειδικότητα, τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη περίοδο ως ακολούθως: 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 ΥΕ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 

ΒΟΗΘΩΝ 

 

1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΑΞΙΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΓΙΑ ΤΟ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΑΔΑ: 6ΡΧΗΟΛΝ0-3Χ0
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ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ή ΓΙΑ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΙ 

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 1980 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ) Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ 

Ν.Δ. 580/1970 Ή ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 

1 ΤΟΥ Ν.2817/2000 ΤΗΣ 

ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή ΑΛΛΟΣ 

ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ 

ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ.  
 

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ  

8 (ΟΚΤΩ) 

ΜΗΝΩΝ  

 Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 8 

(οκτώ) μήνες.  

 Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του 

προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι”  

 Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω θα βαρύνει το πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”, το 

οποίο παρατάθηκε έως 31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 

107/31-07-2017) χρηματοδοτείται από: 

 α) το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο ΑΚΑΓΕ 

 β) τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης 

γ)  την ειδική εισφορά ασφαλισμένων, που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 138 του Ν. 

4052/2012 (Α’ 41) για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Κατ’ οίκον Φροντίδα 

Συνταξιούχων» (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 

δ)  τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης,  

2. Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) έτους 2018 στον Κ.Α 40.02.0001  

"Βοήθεια στο σπίτι"   

       3. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  προκειμένου  

           να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων. 

4.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 10/2018     

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

 

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

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

υπογράφεται το  παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 

ΑΔΑ: 6ΡΧΗΟΛΝ0-3Χ0
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Ο Πρόεδρος                   Π.ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ…………………………….…………………………….. 
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                                        Δ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ………..……………………………………… 
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                                        Κ.ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ ……………………………………………………. 
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