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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 12-03-2021 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
 

Στη Φιλοθέη και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (Π.  

Καλλιγά 31), σήμερα την 12ην του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας 

Παρασκευή και ώρα 14:00’, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας 

Φιλοθέης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3527/08-03-2021 έγγραφη πρόσκληση της 

Προέδρου κ. Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνης-Άλκηστης, η οποία επιδόθηκε και 

δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί 

των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

    Θέμα 1ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης περί έκδοσης ψηφίσματος του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Φιλοθέης για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) 

συμβούλων παρόντες ήταν άπαντες. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ), ως Πρόεδρος 

     Πάτση-Μπαχαριά Ελένη (Έλενα) 

     Διακοσταμάτης Μιχαήλ  

     Λύκου Μαρία-Ελένη 

     Κουτρουμπής Ιωάννης 

     Νικητιάδου Ελένη (Ελίνα) 

     Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος 



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

Δήμου κ. Κιρπότιν Λιουμπόβ. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης 

μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 

76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π 33282/29-05-2020) εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
Ενόψει του υπό κατάρτιση νομοσχεδίου εισηγούμενη η πρόεδρος ανάγνωσε το εξής 

ψήφισμα:  
 
Ψήφισμα του Κοινοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο 

που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
 

Ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή όλων των Κοινοτήτων πανελλαδικά:  
Η Κοινότητα, πυρήνας της ελληνικής κοινωνίας, θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ 
Βαθμού, αποτελεί διαχρονικά την ραχοκοκαλιά της Ελλάδας. Ο θεσμός που βρίσκεται στην 
πρώτη γραμμή της καθημερινότητας του πολίτη - όσο απομακρυσμένη και αν είναι η 
Κοινότητα από την έδρα του Δήμου - είναι ο θεσμός του Συμβουλίου Κοινότητας και του 
Προέδρου της Κοινότητας. Καθημερινά, Πρόεδροι και Κοινοτικοί Σύμβουλοι διαχειρίζονται όλο 
το φάσμα των αρμοδιοτήτων, στεκόμενοι δίπλα στις ανάγκες των συμπολιτών τους.  
Η μορφολογία του εδάφους της χώρας σε συνδυασμό με τις κοινωνικές και οικονομικές 
εξελίξεις οφείλουν να αποτελέσουν τον βασικό κορμό πάνω στον οποίο θα διαμορφωθεί ένα 
σύγχρονο αυτοδιοικητικό μοντέλο. Η ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου (ορεινού, νησιωτικού, 
πεδινού, παραποτάμιου, παραλίμνιου, αστικού, περιαστικού) οφείλει να υποστηριχθεί και να 
αναδειχθεί από όλες τις διοικητικές δομές. Ένα σύγχρονο κράτος που σέβεται τους πολίτες 
του, χαράζει πολιτικές με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Εμπιστοσύνη, 
Συμμετοχικότητα, Αποδοτικότητα, Βιωσιμότητα και Διαφάνεια είναι οι θεμελιώδεις αρχές πάνω 
στις οποίες οφείλει η αυτοδιοίκηση να χτίσει τα θεμέλια της.  
Το τελευταίο χρονικό διάστημα ανακοινώνεται συνεχώς στον τύπο η πρόθεση του Υπουργείου 
Εσωτερικών και της κυβέρνησης να αλλάξουν συλλήβδην τον χάρτη της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Μια αλλαγή που προγραμματίζεται να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί 
ουσιαστικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους: πολίτες, αυτό-διοικητικούς, δημόσια 
διοίκηση.  
Η κατάργηση Κοινοτήτων οι συγχωνεύσεις και η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στις έδρες των 
Δήμων θα υποβαθμίσει περαιτέρω την ζωή των κατοίκων στις Κοινότητες, θα απεμπολήσει 
τους νέους από τα κοινά και θα δημιουργήσει πολίτες δύο ταχυτήτων. Η απομάκρυνση από 
τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας με την επαναφορά συγκεντρωτικού συστήματος 
αυτοδιοίκησης θα δώσει την χαριστική βολή.  
Ως αιρετοί σύμβουλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, σεβόμενοι τον θεσμό τον οποίο 
υπηρετούμε και τους συμπολίτες μας, ζητάμε:  
1. Συμμετοχή στη επαναδιαμόρφωση του νομοσχεδίου.  
2. Αποφασιστικές αρμοδιότητες οι οποίες καταργήθηκαν τον Αύγουστο του 2019 
με το Ν 4623-2019, τρείς μήνες μετά τις εκλογές, και πόρους για τις Κοινότητες.  
3. Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων Κοινότητας.  
4. Τη μη κατάργηση των κοινοτήτων της Περιφέρειας Αττικής.  
5. Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της αυτοδιοίκησης.  
6. Θεσμική εκπροσώπηση των Κοινοτήτων σε ΚΕΔΕ και ΠΕΔ.  



Οι Κοινότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας λειτουργούν από την αρχή του ελληνικού 
κράτους ως κύτταρα Δημοκρατίας, θεματοφύλακες της ελληνικής υπαίθρου, εργαλεία του 
Δήμου για την βελτίωση της καθημερινότητας, πηγές εθελοντισμού και ενεργοποίησης των 
πολιτών. Είμαστε ο σύνδεσμος για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος. 
Ζητούμε την εμπιστοσύνη της Πολιτείας όπως μας την έδωσαν οι πολίτες μέσα από τις 
Δημοκρατικές Αρχές.  
Καλούμε τα υπόλοιπα Κοινοτικά Συμβούλια της Περιφέρειας Αττικής και το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού να εκδώσουν αντίστοιχα ψηφίσματα στήριξης για 
την διατήρηση και την ενίσχυση του θεσμού των Κοινοτήτων.  
 

Καλούμε τους πολίτες να στηρίξουν τον αγώνα των Κοινοτήτων. 

Παρακαλώ τα μέλη του Συμβούλιου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

89 του Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις  του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

84 του Ν. 4555/2018 και ισχύει, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εκδίδει το ακόλουθο Ψήφισμα: 

Ψήφισμα του Κοινοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο 
που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 

Ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή όλων των Κοινοτήτων πανελλαδικά:  
Η Κοινότητα, πυρήνας της ελληνικής κοινωνίας, θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ 
Βαθμού, αποτελεί διαχρονικά την ραχοκοκαλιά της Ελλάδας. Ο θεσμός που βρίσκεται στην 
πρώτη γραμμή της καθημερινότητας του πολίτη - όσο απομακρυσμένη και αν είναι η 
Κοινότητα από την έδρα του Δήμου - είναι ο θεσμός του Συμβουλίου Κοινότητας και του 
Προέδρου της Κοινότητας. Καθημερινά, Πρόεδροι και Κοινοτικοί Σύμβουλοι διαχειρίζονται όλο 
το φάσμα των αρμοδιοτήτων, στεκόμενοι δίπλα στις ανάγκες των συμπολιτών τους.  
Η μορφολογία του εδάφους της χώρας σε συνδυασμό με τις κοινωνικές και οικονομικές 
εξελίξεις οφείλουν να αποτελέσουν τον βασικό κορμό πάνω στον οποίο θα διαμορφωθεί ένα 
σύγχρονο αυτοδιοικητικό μοντέλο. Η ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου (ορεινού, νησιωτικού, 
πεδινού, παραποτάμιου, παραλίμνιου, αστικού, περιαστικού) οφείλει να υποστηριχθεί και να 
αναδειχθεί από όλες τις διοικητικές δομές. Ένα σύγχρονο κράτος που σέβεται τους πολίτες 
του, χαράζει πολιτικές με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Εμπιστοσύνη, 
Συμμετοχικότητα, Αποδοτικότητα, Βιωσιμότητα και Διαφάνεια είναι οι θεμελιώδεις αρχές πάνω 
στις οποίες οφείλει η αυτοδιοίκηση να χτίσει τα θεμέλια της.  
Το τελευταίο χρονικό διάστημα ανακοινώνεται συνεχώς στον τύπο η πρόθεση του Υπουργείου 
Εσωτερικών και της κυβέρνησης να αλλάξουν συλλήβδην τον χάρτη της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Μια αλλαγή που προγραμματίζεται να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί 
ουσιαστικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους: πολίτες, αυτό-διοικητικούς, δημόσια 
διοίκηση.  
Η κατάργηση Κοινοτήτων οι συγχωνεύσεις και η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στις έδρες των 
Δήμων θα υποβαθμίσει περαιτέρω την ζωή των κατοίκων στις Κοινότητες, θα απεμπολήσει 
τους νέους από τα κοινά και θα δημιουργήσει πολίτες δύο ταχυτήτων. Η απομάκρυνση από 



τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας με την επαναφορά συγκεντρωτικού συστήματος 
αυτοδιοίκησης θα δώσει την χαριστική βολή.  
Ως αιρετοί σύμβουλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, σεβόμενοι τον θεσμό τον οποίο 
υπηρετούμε και τους συμπολίτες μας, ζητάμε:  
1. Συμμετοχή στη επαναδιαμόρφωση του νομοσχεδίου.  
2. Αποφασιστικές αρμοδιότητες οι οποίες καταργήθηκαν τον Αύγουστο του 2019 
με το Ν 4623-2019, τρείς μήνες μετά τις εκλογές, και πόρους για τις Κοινότητες.  
3. Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων Κοινότητας.  
4. Τη μη κατάργηση των κοινοτήτων της Περιφέρειας Αττικής.  
5. Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της αυτοδιοίκησης.  
6. Θεσμική εκπροσώπηση των Κοινοτήτων σε ΚΕΔΕ και ΠΕΔ.  
 

Οι Κοινότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας λειτουργούν από την αρχή του ελληνικού 
κράτους ως κύτταρα Δημοκρατίας, θεματοφύλακες της ελληνικής υπαίθρου, εργαλεία του 
Δήμου για την βελτίωση της καθημερινότητας, πηγές εθελοντισμού και ενεργοποίησης των 
πολιτών. Είμαστε ο σύνδεσμος για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος. 
Ζητούμε την εμπιστοσύνη της Πολιτείας όπως μας την έδωσαν οι πολίτες μέσα από τις 
Δημοκρατικές Αρχές.  
Καλούμε τα υπόλοιπα Κοινοτικά Συμβούλια της Περιφέρειας Αττικής και το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού να εκδώσουν αντίστοιχα ψηφίσματα στήριξης για 
την διατήρηση και την ενίσχυση του θεσμού των Κοινοτήτων.  
 

Καλούμε τους πολίτες να στηρίξουν τον αγώνα των Κοινοτήτων. 

Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 10/2021 

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

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ  

 Πάτση-Μπαχαριά Ελένη (Έλενα) 

 Διακοσταμάτης Μιχαήλ  

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) Λύκου Μαρία-Ελένη 

 Κουτρουμπής Ιωάννης 

 Νικητιάδου Ελένη (Ελίνα) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος 

Από το πρακτικό της  3ης Συνεδριάσεως του  

Συμβουλίου της Κοινότητας Φιλοθέης την  
                              12η-03-2021  

Φιλοθέη, 22-03-2021  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  

  

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ)  

 


