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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 28-4-2020  

6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα της Κοινότητας Ψυχικού (Στρ. Καλλάρη αρ.13), σήμερα 

την 28ην του μηνός Απριλίου  έτους 2020,  ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:30’π.μ. ύστερα από την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 5449/23-4-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που περιείχε τα θέματα 

της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 

3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018 σε όλα τα μέλη, συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Κοινοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων Η.Δ. Η 

συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη ενώ η κ. Βερροιοπούλου Καλλιρόη-Βαρβάρα 

συμμετείχε τηλεφωνικά. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε απαρτία διότι επί συνόλου επτά (7) συμβούλων 

παρόντες ήταν πέντε (6) και απούσα μία (1) ήτοι η κ. Λάβδα Ελένη και η Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

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

Παναγιώτα Κωστούλα. 

3o ΘΕΜΑ Η.Δ. 

Επιστολή προς τους δημότες ή κατοίκους που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην ομάδα 
εθελοντών της Κοινότητας Ψυχικού, σύμφωνα με την απόφαση υπ´ αρ. 4/17-10-19. 
 
 

Εισηγούμενη το παραπάνω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Στη συνεδρίαση της 17ης Οκτωβρίου αρ.  

το Κ.Σ. απόφασισε περί δημιουργίας ομάδων εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της 

Κοινότητας Ψυχικού, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 3852/2010 & 

άρθρο 84 του ν. 4555/2018 παράγραφος ιγ) αρμοδιότητα της Κοινότητας είναι η προώθηση του 

 



εθελοντισμού και η συνεργασία με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της 

κοινότητας. 

 

Για τη γνωστοποίηση αυτής της απόφασης στους δημότες και κατοίκους της Κοινότητας Ψυχικού ώστε 

να υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος ένταξής τους στην ομάδα εθελοντών, απαραίτητη κρίνεται η 

σύνταξη επιστολής,  η δημοσίευσή της στα κοινωνικά δίκτυα, σε τοπικές εφημερίδες και η ανάρτησή 

σε χώρο του καταστήματος της κοινότητας που είναι προσιτός στο κοινό. 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 

ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ! 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ψυχικού ανακοινώνει, την απόφαση του να δημιουργήσει  Ομάδα Εθελοντών, 

η οποία στόχο θα έχει την ανιδιοτελή και χωρίς αντάλλαγμα προσφορά προς τον συνάνθρωπο.  

Καλεί πολίτες κάθε ηλικίας να συμβάλουν, να στηρίξουν την απόφαση αυτή και να ενταχθούν στην 

Ομάδα Εθελοντών, ώστε να ασχοληθούν ενεργά σε δράσεις της Κοινότητας, που θα έχουν θετικό 

αντίκτυπο, τόσο σε κοινωνικό όσο και ατομικό επίπεδο. 

Εθελοντής είναι ο ενεργός πολίτης με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης,  βαθιά κοινωνική 

συνείδηση και ήθος, που διαθέτει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του, τις γνώσεις του, τον ελεύθερο χρόνο 

του, για κοινωφελή σκοπό προς όφελος άλλων, λειτουργώντας με αλτρουισμό και γενναιοδωρία, χωρίς 

ανταλλάγματα. 

Ο  Εθελοντισμός θεωρείται χρήσιμος αυτή την εποχή όσο ποτέ άλλοτε, για την επίλυση των όποιων 

ζητημάτων υπάρχουν γύρω μας και είναι η ατομική συνεισφορά του καθενός μας που δεν σχετίζεται 

με κέρδος, αμοιβή ή καριέρα αλλά στοχεύει στην ευημερία των συνανθρώπων και του συνόλου της 

Κοινωνίας. 

Ο Εθελοντισμός είναι θέμα που μας αγγίζει όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικοοικονομικής 

κατάστασης και επαγγελματικής ιδιότητας. 

Ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και την συνύπαρξη, 

προσδίδοντας νέο περιεχόμενο στη ζωή μας. 

Σε μια περίοδο όπου η χώρα μας δοκιμάζεται, η συμβολή των εκπαιδευμένων δημοτών εθελοντών, 

μπορεί να συμβάλει καθοριστικά και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, με σκοπό την περαιτέρω 

βοήθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους κρατικούς μηχανισμούς για την καλύτερη αντιμετώπιση 

φυσικών καταστροφών. 

Στο πλαίσιο της δημιουργίας Ομάδας Εθελοντών,  η Κοινότητα Ψυχικού θα συνεργαστεί  με άλλες 

εθελοντικές οργανώσεις, με την Επιτροπή Εθελοντισμού του δήμου, θα προχωρήσει στην υλοποίηση 

προγραμμάτων εκπαίδευσης εθελοντών σε θέματα πολιτικής προστασίας και παροχής πρώτων 

βοηθειών. 

Όσα άτομα ενταχθούν στην Ομάδα Εθελοντών του ΚΣ Ψυχικού θα τύχουν πλήρους ενημέρωσης και 

προσωπικής καθοδήγησης. 



Θα έχουν τη δυνατότητα να αποδεχθούν ή και να απορρίψουν οποιαδήποτε εθελοντική εργασία τους 

ανατεθεί. Επίσης, διατηρούν το δικαίωμα να τερματίσουν τις υπηρεσίες τους ως Εθελοντές, όποτε 

επιθυμούν. 

Παροτρύνουμε τους συνδημότες μας να βιώσουν  τη χαρά της εθελοντικής προσφοράς δηλώνοντας 

συμμετοχή. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σχετική επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομικά ή δια χειρός, στο Γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου 

(Στρατηγού Καλλάρη 13, Ψυχικό, 15452). 

 

Παρακαλώ τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ψυχικού, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 79, 83, 88, 89 του Ν. 3852/2010,  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 89, 84 του Ν.4555/2018, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Να γίνουν προστεθούν παραδείγματα εθελοντικής δράσης στην ανωτέρω επιστολή, να μοιραστεί στους 

δημότες της Κοινότητας Ψυχικού, να δημοσιευτεί σε έντυπα μέσα και να αναρτηθεί στο διαδύκτιο.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 14 /2020 

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

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Μαλάμη Μαρία – Αλεξάνδρα (Μάρλη) 
 Βερροιοπούλου Καλιρρόη-Βαρβάρα 

 Καριώτης Αλέξανδρος 

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) Θεοδωρίδου Θεοδοσία (Θεώνη) 
 Γρυλλάκη Μαρία 
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της  6ης Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Ψυχικού την  

28ην- 4- 2020  

Ψυχικό, 30-4-2020  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

  

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη)  

 


