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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 20-02-2023  3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 

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

Παύλου Καλλιγά 31) την 20ην του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2023, ημέρα της 

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

Φιλοθέης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2643/16-02-2023 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Διακοσταμάτη Μιχαήλ, 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.  

ΘΕΜΑ 2ο  Η. Δ. 

Λ ή ψ η  α π ό φ α σ η ς  π ε ρ ί  δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η ς  σ ε μ ι ν α ρ ί ο υ  π ρ ώ τ ω ν  

β ο η θ ε ι ώ ν. 

 

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

συμβούλων, παρόντες ήταν και οι τέσσερις (4). 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΥΣΕΣ 

     Διακοσταμάτης Μιχαήλ                                                 Πάτση-Μπαχαριά Ελένη (Έλενα)  

     Κουτρουμπής Ιωάννης                                                 Λύκου Μαρία-Ελένη    

     Νικητιάδου Ελένη (Ελίνα)                                             Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-                      

     Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος                                          Άλκηστις (Πέννυ)      
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος του 

Δήμου Κιρπότιν Λιουμπόβ. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της τηλεδιασκέψεως από τον Πρόεδρο Μιχάλη 

Διακοσταμάτη και τον Κοινοτικό Σύμβουλο Κουτρουμπή Ιωάννη, 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. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών 

και δια ζώσης από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Νικητιάδου Ελένη (Ελίνα) και Γιαβάσογλου 

Κωνσταντίνο.               

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το ανωτέρω θέμα είπε ότι: 

Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.2 («Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων 

κατοίκων») του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του Ν. 4555/2018, που 

διέπει τη λειτουργία των κοινοτήτων, το συμβούλιο της κοινότητας μεταξύ άλλων διατυπώνει, 

γνώμη και προτάσεις για θέματα που αφορούν τη μέριμνα για την υγεία, καθώς και την 

διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της 

κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα.  
  

Η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας δραστηριοποιείται στην 

εκπαίδευση και συνεχή επανεκπαίδευση όλων, χωρίς καμία εξαίρεση των υγειονομικών-

γιατρών, διασωστών και νοσηλευτών- που απασχολούνται ή με οποιονδήποτε τρόπο 

δραστηριοποιούνται στο πεδίο της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας. 

Τα τελευταία χρόνια, οι ανάγκες για υπηρεσίες επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας 

αυξάνουν με γεωμετρική πρόοδο. Η διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και η επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης και λειτουργίας του 

συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας αποτελούν άμεσες προτεραιότητες.  

Λίγες υγειονομικές φροντίδες μπορούν να συγκριθούν με την επί τόπου διάσωση και 

υποστήριξη της ζωής στις αντίξοες συνθήκες του προνοσοκομειακού περιβάλλοντος. Πόσο 

μάλλον αν αναλογιστούμε και την πρόσφατη τραγωδία με τους ισχυρούς σεισμούς σε Τουρκία 

και Συρία. 

Στο δύσκολο και ιδιαίτερα αντίξοο περιβάλλον της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, 

οι προσπάθειες διάσωσης και αντιμετώπισης των απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων 

απαιτούν απόλυτη συνεργασία, συγχρονισμό, συντονισμό και αλληλοβοήθεια, που με τη σειρά 

τους πρέπει να αντανακλούν στις κοινές προσπάθειες επιστημονικής αναβάθμισης όλου του 

ανθρώπινου δυναμικού που δίνει μάχη με το χρόνο.  
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Στην κατεύθυνση αυτή, η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας με τις 

στοχευμένες επιστημονικές και εκπαιδευτικές της δράσεις, διεκδικεί, σε συνεργασία με 

συναφείς τοπικές και διεθνείς εταιρείες και φορείς, κεντρικό ρόλο συμμετοχής στους 

σχεδιασμούς και στις αποφάσεις που αφορούν την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των 

λειτουργών της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.  

Ως εκ τούτου, κρίνω αναγκαία την διοργάνωση ενός σεμιναρίου πρώτων βοηθειών, 

προκειμένου οι δημότες μας να έρθουν σε επαφή με ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Να λάβουν 

κάποιες πρώτες χρήσιμες πληροφορίες, οι οποίες θα αποτελέσουν το έναυσμα για να 

παρακολουθήσουν  στο μέλλον ένα πλήρες πρόγραμμα εκμάθησης πρώτων βοηθειών, 

συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην διάσωση συνανθρώπων μας. 

Προτείνω δε, η ως άνω δράση να πραγματοποιηθεί από κοινού με την Κοινότητα Ψυχικού, 

προσβλέποντας σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενημέρωση των δημοτών μας. Η παρούσα 

δράση θα είναι μία σύμπραξη μεταξύ των δύο Κοινοτήτων και ως καταλληλότερος χώρος 

προκρίνεται η αίθουσα εκδηλώσεων του δημοτικού καταστήματος Φιλοθέης (Παύλου Καλλιγά 

31). 

Παρακαλώ τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

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

            τροποποιηθεί και ισχύει, 

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

89 του Ν. 4555/2018, 

4. 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, 

 

ΑΠΟΦΑΖΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνεται η διοργάνωση σεμιναρίου πρώτων βοηθειών σε συνεργασία με την Κοινότητα 

Ψυχικού σε έναν από του δύο χώρους : α) στο Blue Bell στην Α’ Πλατεία Ψυχικού ή β) στο 

Κέντρο Νεότητας στην οδ. Π. Καλλιγά 74 στη Φιλοθέη. 

Η παρούσα απόφαση παραπέμπεται:  

1. Στην Κοινότητα Ψυχικού και 

2. Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για περαιτέρω ενέργειες. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 07/2023 
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

Διακοσταμάτης Μιχαήλ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 3ης Συνεδριάσεως του 

Συμβουλίου της  Κοινότητας Φιλοθέης τη 20ην-02-

2023 

Φιλοθέη, 23-02-2023 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                   

Κουτρουμπής Ιωάννης 

Νικητιάδου Ελένη (Ελίνα) 

Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος 
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