
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ  Αριθμ. Απόφ.: 12/2019  
Ταχ. Δ/νση: Γ. Τερτσέτη 44    

Ταχ. Κώδικας: 154 51  
Πληροφορίες: Στρατηγός Νικόλαος-Δημήτριος  

Τηλέφωνο: 213 2014 630 – 213 2014 634  

Fax: 213 2014 647  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 26-11-2019 
9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Νέο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα της Κοινότητας Νέου Ψυχικού (Γ. Τερτσέτη 44), 

σήμερα την 26ην του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, 

συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Νέου Ψυχικού, κατόπιν της με αριθμ. 

17032/18-11-2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 88, παράγραφος 2, του Νόμου 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018 και ισχύει σήμερα, για συζήτηση και λήψη 

απόφασης επί του κατωτέρω θέματος της Η.Δ.  

Πριν την συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) παρόντες ήταν οι εννιά (9) 

και απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ. Χυτά-Αμιράλη Σταυρούλα και η κ.Ζούπα Σοφία. Ο Σύμβουλος Ζούπα 

Σοφία προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ. Ομοίως η Σύμβουλος Χυτά-Αμιράλη 

Σταυρούλα. 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Γραφείου Εθελοντισμού στην Κοινότητα Νέου 

Ψυχικού με έδρα την Κοινότητα. 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Για την συστηματική και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία του εθελοντισμού στα πλαίσια της 

Κοινότητας, το Συμβούλιο προτείνει την ίδρυση γραφείου Εθελοντισμού αποστολή του οποίου θα 

είναι η χάραξη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του εθελοντικού έργου. 

Η πρόταση αυτή ανταποκρίνεται προς τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου που καθορίζει ο Νόμος 

4555/2018, με τον οποίο ανατίθονται τα θέματα του εθελοντισμού στις δημοτικές κοινότητες. 

Ειδικότερα, στο άρθρ. 84 που ορίζει ότι το συμβούλιο της Κοινότητας προωθεί τον εθελοντισμό και 

συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας.  



Μεταξύ των αρμοδιοτήτων και στόχων του γραφείου είναι: 

1. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης. 

2. Συγκρότηση ομάδων εθελοντών με αποστολή την παροχή υπηρεσιών εθελοντισμού στους τομείς της 

κοινωνικής φροντίδας, υγείας, αλληλεγγύης, καθαριότητας, προστασίας του περιβάλλοντος, της 

παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού κ.α. 

3. Διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

4. Υποστήριξη των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων, σωματείων και συλλόγων. 

5. Δημιουργία και λειτουργία τράπεζας πληροφοριών στην οποία θα κατατίθενται πληροφορείς, 

προτάσεις, πρόβλήματα από όλη την τοπική κοινωνία στους Δημότες και τους φορείς. 

6. Ανάπτυξη και συνεργασία της κοινότητάς μας και των τοπικών φορέων με άλλες κοινότητες και φορείς 

(εντός δήμου) 

7. Κατάρτιση και υλοποίηση ετήσιου προγράμματος δράσεων εθελοντισμού οπυ θα μπορούν να 

εγγράφονται κάτοικοι και δημότες. 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ -ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΎΗ και  να οριστούν αρμόδιοι Σύμβουλοι της Κοινότητας 

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και  να οριστούν αρμόδιοι Σύμβουλοι της Κοινότητας 

3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και  να 

οριστούν αρμόδιοι Σύμβουλοι της Κοινότητας 

4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ και  να οριστούν αρμόδιοι Σύμβουλοι της Κοινότητας 

Παρακαλώ τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά επί του θέματος.  

 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Νέου Ψυχικού, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου 

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 83,88,89 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 89 του 

Ν.4555/2018 και ισχύει σήμερα, 

Μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την συγκρότηση του Γραφείου Εθελοντισμού στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού με έδρα την 

Κοινότητα 



Μεταξύ των αρμοδιοτήτων και στόχων του γραφείου είναι: 

1. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης. 

2. Συγκρότηση ομάδων εθελοντών με αποστολή την παροχή υπηρεσιών εθελοντισμού στους τομείς 

της κοινωνικής φροντίδας, υγείας, αλληλεγγύης, καθαριότητας, προστασίας του περιβάλλοντος, 

της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού κ.α. 

3. Διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

4. Υποστήριξη των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων, σωματείων και συλλόγων. 

5. Δημιουργία και λειτουργία τράπεζας πληροφοριών στην οποία θα κατατίθενται πληροφορείς, 

προτάσεις, πρόβλήματα από όλη την τοπική κοινωνία στους Δημότες και τους φορείς. 

6. Ανάπτυξη και συνεργασία της κοινότητάς μας και των τοπικών φορέων με άλλες κοινότητες και 

φορείς (εντός δήμου) 

7. Κατάρτιση και υλοποίηση ετήσιου προγράμματος δράσεων εθελοντισμού όπου θα μπορούν να 

εγγράφονται κάτοικοι και δημότες. 

8. ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ -ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΎΗ . Υπεύθυνη ορίζεται η Σύμβουλος κ. Μπατζάκη Λουκία και 

μέλη οι κ.κ. Σύμβουλοι Πασσά-Χρήστου-Παπαγιάννη Ελένη, Χυτά-Αμιράλη Σταυρούλα, Φασιλάκης 

Αριστείδης. 

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Υπεύθυνος ορίζεται ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Στρατηγός Νικόλαος-

Δημήτριος και ως μέλος ο Σύμβουλος κ. Φασιλάκης Αριστείδης 

3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Υπεύθυνοι  

ορίζονται  ο κ.κ. Σύμβουλοι Τσάγκλας Διονύσης & Γιαννίκος Βασίλειος και μέλη ο Πρόεδρος κ. 

Στρατηγός Νικόλαος-Δημήτριος και οι κ.κ. Σύμβουλοι Χυτά-Αμιράλη Σταυρούλα και Ουρανίτσας 

Ευάγγελος 

4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ και  ορίζονται Υπεύθυνος για τον τομέα του Πολιτισμού 

ο Σύμβουλος κ. Μούρτος Γεώργιος και μέλη οι κ.κ. Σύμβουλοι Φασιλάκης Αριστείδης, Σιγάλα 

Πολυξένη, Γιαννίκος Βασίλειος και Ζούπα Σοφία. Για τον τομέα του ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, Υπεύθυνος 

ορίζεται ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Στρατηγός Νικόλαος-Δημήτριος και ως μέλη οι κ.κ. 

Σύμβουλοι Σιγάλα Πολυξένη, Μούρτος Γεώργιος και Γιαννίκος Βασίλειος. Για τον τομέα της 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ορίζεται Υπεύθυνος ο Σύμβουλος κ. Τσάγκλας Διονύσιος και μέλη οι κ.κ. Σύμβουλοι 



Σιγάλα Πολυξένη, Χυτά-Αμιράλη Σταυρούλα, Πασσά-Χρήστου-Παπαγιάννη Ελένη, Μούρτος 

Γεώργιος, Ζούπα Σοφία και Γιαννίκος Βασίλειος. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 12/2019. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 9ης Συνεδριάσεως του 

Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέου 

Ψυχικού στις 26-11-2019  

 

Νέο Ψυχικό, 28-11-2019  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΙΓΑΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) 

ΦΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) 

ΧΥΤΑ-ΑΜΙΡΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) 

ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ 

ΠΑΣΣΑ-ΧΡΗΣΤΟΥ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 

(ΝΕΝΑ) 

ΜΟΥΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΖΟΥΠΑ ΣΟΦΙΑ 

ΤΣΑΓΚΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΟΥΡΑΝΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 


