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ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη                                                  

Τηλ. 210 6822217              
                       Αριθμ.28/2020 

                                        Αριθ. Πρωτ.447/4-5-2020 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό 5/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 

(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 
 

Στη Φιλοθέη σήμερα, την τετάρτη (4η) του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00, 

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 της 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 

οκτώ (8) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική Γκιζελή Αλίκη 

Νάκας Αριστείδης Χαροκόπος Παντελής  

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα Λιάπης Βασίλειος 

Ζαφρακοπούλου Σοφία 

 

 

Σαΐα Αλίκη  

Αποστολάκη Σωτηρία  

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης  

Ζητρίδης Αλέξιος  

 

  

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

Αναστασίου.  

 

 

Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης: 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΚΘΧΟΛΝ0-2ΔΟ
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ΘΕΜΑ 11ο  Λήψη απόφασης σχετικά με την οργάνωση διαδικτυακών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. στο πλαίσιο ανάληψης μέτρων πρόληψης για τον 

Κορωνοϊό Covid-19 
 

Επί του 11ου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

ανέφερε τα εξής:  

 

Στο πλαίσιο ανάληψης μέτρων πρόληψης για τον Κορωνοϊό Covid-19 προτείνουμε την 

οργάνωση διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως ακολούθως:    

  

 1/Εκπαιδευτικά προγράμματα Κέντρου Νεότητας Φιλοθέης  

 
A. Προτείνεται η οργάνωση των διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων χορού, 

μουσικοκινητικής αγωγής με εθελοντική συμμετοχή όσων μαθητών (παιδιά και έφηβοι) το 

επιθυμούν. 

Για την έναρξη κάθε συνεδρίας είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του γονέα, όσον αφορά 

τους ανήλικους μαθητές, ο οποίος θα δίνει την συγκατάθεσή του για την διεξαγωγή του 

προγράμματος μέσω διαδικτύου. Τα διαδικτυακά προγράμματα θα είναι διάρκειας έως μία 

ώρα/μία φορά την εβδομάδα. Ο συντονισμός θα γίνεται από το κτήριο του Κέντρου Νεότητας 

Φιλοθέης. Οι ώρες και ο αριθμός των διαδικτυακών προγραμμάτων θα καθοριστούν κατόπιν 

συνεννόησης των καθηγητών και μαθητών.   

 
B. Προτείνεται η οργάνωση των διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ζωγραφικής με 

εθελοντική συμμετοχή όσων μαθητών (παιδιά, έφηβοι και ενήλικες) το επιθυμούν. 

Για την έναρξη κάθε συνεδρίας είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του γονέα, όσον αφορά 

τους ανήλικους μαθητές, ο οποίος θα δίνει την συγκατάθεσή του για την διεξαγωγή του 

προγράμματος μέσω διαδικτύου. Τα διαδικτυακά προγράμματα θα είναι διάρκειας έως μία 

ώρα/μία φορά την εβδομάδα. Ο συντονισμός θα γίνεται από το κτήριο του Κέντρου Νεότητας 

Φιλοθέης. Οι ώρες και ο αριθμός των διαδικτυακών προγραμμάτων θα καθοριστούν κατόπιν 

συνεννόησης των καθηγητών και μαθητών.   

 

2/ Εκπαιδευτικά προγράμματα Πινακοθήκης Λέφα  

Προτείνεται η οργάνωση των διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ζωγραφικής με 

εθελοντική συμμετοχή όσων μαθητών (παιδιά, έφηβοι και ενήλικες) το επιθυμούν. 

Για την έναρξη κάθε συνεδρίας είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του γονέα, όσον αφορά 

τους ανήλικους μαθητές, ο οποίος θα δίνει την συγκατάθεσή του για την διεξαγωγή του 

προγράμματος μέσω διαδικτύου. Τα διαδικτυακά προγράμματα θα είναι διάρκειας έως μία 

ώρα/μία φορά την εβδομάδα. Ο συντονισμός θα γίνεται από το κτήριο της Πινακοθήκης 

Λέφα. Οι ώρες και ο αριθμός των διαδικτυακών προγραμμάτων θα καθοριστούν κατόπιν 

συνεννόησης των καθηγητών και μαθητών.    

 

3/ Εκπαιδευτικά προγράμματα ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.   

Προτείνεται η οργάνωση των διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και προγραμμάτων εκμάθησης και πρακτικής εξάσκησης φορητών 

ηλεκτρονικών συσκευών με εθελοντική συμμετοχή όσων μαθητών (ενήλικες) το επιθυμούν. 

 Τα διαδικτυακά προγράμματα θα είναι διάρκειας έως μία ώρα/μία φορά την εβδομάδα. Ο 

συντονισμός θα γίνεται από την αίθουσα Η/Υ στο κτήριο της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.. Οι ώρες και ο 

αριθμός των διαδικτυακών προγραμμάτων θα καθοριστούν κατόπιν συνεννόησης των 

καθηγητών και μαθητών.    

   

ΑΔΑ: ΩΚΘΧΟΛΝ0-2ΔΟ
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Ανάλογα με την εξέλιξη όλων των παραπάνω δράσεων για όλες τις προαναφερόμενες δομές, 

ο αριθμός, η συχνότητα και οι μέρες αυτών μπορούν να τροποποιηθούν και να προστεθεί ή 

αφαιρεθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα ίδιου ή παρόμοιου περιεχομένου.   

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου,  

2. Τις διατάξεις των άρθρ. 240  & 158 παρ. 7 του Ν. 3463/2006,  

  και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Εγκρίνει την οργάνωση διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο ανάληψης 

μέτρων πρόληψης για τον Κορωνοϊό Covid-19 ως ακολούθως: 

 

1/Εκπαιδευτικά προγράμματα Κέντρου Νεότητας Φιλοθέης  

 

A. Οργάνωση των διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων χορού, μουσικοκινητικής 

αγωγής με εθελοντική συμμετοχή όσων μαθητών (παιδιά και έφηβοι) το επιθυμούν. 

Για την έναρξη κάθε συνεδρίας είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του γονέα, όσον αφορά 

τους ανήλικους μαθητές, ο οποίος θα δίνει την συγκατάθεσή του για την διεξαγωγή του 

προγράμματος μέσω διαδικτύου. Τα διαδικτυακά προγράμματα θα είναι διάρκειας έως μία 

ώρα/μία φορά την εβδομάδα. Ο συντονισμός θα γίνεται από το κτήριο του Κέντρου Νεότητας 

Φιλοθέης. Οι ώρες και ο αριθμός των διαδικτυακών προγραμμάτων θα καθοριστούν κατόπιν 

συνεννόησης των καθηγητών και μαθητών.   

 

B. Οργάνωση των διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ζωγραφικής με εθελοντική 

συμμετοχή όσων μαθητών (παιδιά, έφηβοι και ενήλικες) το επιθυμούν. 

Για την έναρξη κάθε συνεδρίας είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του γονέα, όσον αφορά 

τους ανήλικους μαθητές, ο οποίος θα δίνει την συγκατάθεσή του για την διεξαγωγή του 

προγράμματος μέσω διαδικτύου. Τα διαδικτυακά προγράμματα θα είναι διάρκειας έως μία 

ώρα/μία φορά την εβδομάδα. Ο συντονισμός θα γίνεται από το κτήριο του Κέντρου Νεότητας 

Φιλοθέης. Οι ώρες και ο αριθμός των διαδικτυακών προγραμμάτων θα καθοριστούν κατόπιν 

συνεννόησης των καθηγητών και μαθητών.   

 

2/ Εκπαιδευτικά προγράμματα Πινακοθήκης Λέφα  

Οργάνωση των διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ζωγραφικής με εθελοντική 

συμμετοχή όσων μαθητών (παιδιά, έφηβοι και ενήλικες) το επιθυμούν. 

Για την έναρξη κάθε συνεδρίας είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του γονέα, όσον αφορά 

τους ανήλικους μαθητές, ο οποίος θα δίνει την συγκατάθεσή του για την διεξαγωγή του 

προγράμματος μέσω διαδικτύου. Τα διαδικτυακά προγράμματα θα είναι διάρκειας έως μία 

ώρα/μία φορά την εβδομάδα. Ο συντονισμός θα γίνεται από το κτήριο της Πινακοθήκης Λέφα. 

Οι ώρες και ο αριθμός των διαδικτυακών προγραμμάτων θα καθοριστούν κατόπιν συνεννόησης 

των καθηγητών και μαθητών.    

 

3/ Εκπαιδευτικά προγράμματα ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.   

Οργάνωση των διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

προγραμάτων εκμάθησης και πρακτικής εξάσκησης φορητών ηλεκτρονικών συσκευών με 

εθελοντική συμμετοχή όσων μαθητών (ενήλικες) το επιθυμούν. 

 Τα διαδικτυακά προγράμματα θα είναι διάρκειας έως μία ώρα/μία φορά την εβδομάδα. Ο 

συντονισμός θα γίνεται από την αίθουσα Η/Υ στο κτήριο της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.. Οι ώρες και ο 

αριθμός των διαδικτυακών προγραμμάτων θα καθοριστούν κατόπιν συνεννόησης των 

καθηγητών και μαθητών.    

  

  

ΑΔΑ: ΩΚΘΧΟΛΝ0-2ΔΟ
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Ανάλογα με την εξέλιξη όλων των παραπάνω δράσεων για όλες τις προαναφερόμενες δομές, ο 

αριθμός, η συχνότητα και οι μέρες αυτών μπορούν να τροποποιηθούν και να προστεθεί ή 

αφαιρεθεί εκαπαιδευτικό πρόγραμμα ίδιου ή παρόμοιου περιεχομένου.   

 

Μειοψηφούντων των μελών του Δ.Σ. κυρίας Ζαφρακοπούλου Σοφίας και κυρίου Γάτου 

Γεώργιου-Αλκιβιάδη, οι οποίοι δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το 11ο Θέμα 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2020     

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

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

υπογράφεται το  παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 

 

 

Η Πρόεδρος                        ΠΑΝΤΑΖΗ Π. ………………………………..………………… 

  

Τα μέλη                              ΝΑΚΑΣ ΑΡ. ….…………….…………………………….………  

 

                                            ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ Μ …....……………………..         

 

                                            ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σ.……………………….……………….. 

 

                                            ΣΑΪΑ ΑΛΙΚΗ …………………………….……………………. 

                                             

                                            ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Σ. ………………………….………………….. 

 

                                            ΓΑΤΟΣ Γ. ……………………………………..……………… 

 

                                            ΖΗΤΡΙΔΗΣ Α..…………………………………….………………. 
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