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            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ‘ αρ. 14 /2019 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης:  98 / 2019              

   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 06/11/2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:30, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αρ. πρ.: 2065/ 01.11.2019 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, Σπυρίδωνος Παπασπύρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν.4555/2018.
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν
παρόντα  - 13 -   αρχίζει η συνεδρίαση:

                    Παρόντες                                   Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                                Κοντοπούλου Μαρία 
                   Γουργούλης Κων/νος                                                                     Μάλαμας Αλέξανδρος
                   Βλαχογιάννη Μαρία                                                                      
                   Κωβαίος Γιώργος
                   Γουργούλης Ιωάννης
                   Δάρρας Γεώργιος
                   Παπασταθόπουλος Λεωνίδας 
                   Νικολακοπούλου Βασιλική                 
                   Κανιώρης Νικόλαος
                   Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)
                   Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)
                   Μπακόλας Ηλίας (αναπλ.)
                   Νάτσικας Αντώνιος (αναπλ.)    
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ.:210 60.02.223 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

“Αποδοχή αιτήματος για δωρεάν
συμμετοχή εφήβων φιλοξενουμένων
δομής στα αθλητικά και πολιτιστικά

προγράμματα του Οργανισμού”
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
              Πριν από την έναρξη της συζήτησης επί του 8ου Θέματος Η.Δ., προσήλθε ο  κ. Μάλαμας Αλέξανδρος. 

Παρίστανται στην συνεδρίαση εκπρόσωποι των αθλητικών σωματείων της Αγίας Παρασκευής καθώς και ο
επικεφαλής της παράταξης “Αλλάζουμε” κ.Μυλωνάκης Ιωάννης.

Επί του 1ου Ε.Η.Δ. θέματος

ΘΕΜΑ: Αποδοχή αιτήματος για δωρεάν συμμετοχή εφήβων φιλοξενουμένων δομής, στα αθλητικά & 
πολιτιστικά προγράμματα του Οργανισμού.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

Με  το  υπ΄αριθ.  πρωτ.  1654/16-9-2019  αίτημα,  η  Μονάδα  Ψυχοκοινωνικής  Αποκατάστασης
εφήβων  “ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ”,  η  οποία  ανήκει  στην  Εταιρεία  Περιφερειακής  ανάπτυξης  &  Ψυχικής  Υγείας
(Ε.Π.Α.Ψ.Υ.), ζητά την υποστήριξη του Οργανισμού στην ένταξη δέκα εφήβων, που φιλοξενεί στις δομές
της, στα αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα του. 
Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. είναι ένας μη κερδοσκοπικός πάροχος υπηρεσιών ψυχικής υγείας ιδιωτικού δικαίου στη χώρα
μας, η οποία λειτουργεί από το 1988 με 29 Μονάδες Ψυχικής Υγείας και 2 Δομές Καταπολέμησης Φτώχιας
και  χρηματοδοτείται  από  το  Υπουργείο  Υγείας.  Βασικός  σκοπός  της  είναι  η  παροχή  μοντέλου
ολοκληρωμένης  φροντίδας  ψυχικής  υγείας  στην  κοινότητα  και  η  καταπολέμηση  του  κοινωνικού
αποκλεισμού.

Πιο συγκεκριμένα η ΜΨΚΑ “ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ”, ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Μάρτιο του 2019, στην
Αγία  Παρασκευή  και  ο  Ξενώνας  Εφήβων  βρίσκεται  στην  οδό  Κολοκοτρώνη  14.  Η  μονάδα  έχει  τη
δυνατότητα να φιλοξενήσει έως δέκα εφήβους ηλικίας 13-18 ετών, με προβλήματα ψυχικής υγείας και
ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες, που χρήζουν εντατικής φροντίδας και ειδικού πλαισίου.

Με την επιστολή της η ΜΨΚΑ “ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ” αιτείται τη συμμετοχή τριών κοριτσιών ηλικίας 15-17
ετών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα αθλητικά προγράμματα καθώς και χορού και επιπροσθέτως
μία κοπέλα ηλικίας 17 ετών, επιθυμεί να συμμετάσχει σε πρόγραμμα του Παιδικού Εργαστηρίου Τέχνης.
Προτείνεται η αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος. Οι φιλοξενούμενες της Δομής  ΜΨΚΑ “ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ”,
κατόπιν συνεννοήσεως με τους αρμοδίους λειτουργίας των αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων,
μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν σε αυτά. Βασική προϋπόθεση είναι οι έφηβες να προσέρχονται στις
δραστηριότητες συνοδεία προσωπικού της δομής, το οποίο θα μπορεί να συνδράμει σε περίπτωση που
προκύψει η οποιαδήποτε δυσκολία. Θεωρείται πολύ σημαντικό ο Οργανισμός να υποστηρίξει άτομα που
χρήζουν ειδικής φροντίδας και κυρίως εφήβους με ευρύτερες ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. 

Παρακαλούμε για την εξέταση του ανωτέρω αιτήματος και τη λήψη της σχετικής αποφάσεως.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΖΗ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΙΩΡΗΣ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
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     Επί δεκατριών παρευρισκομένων μελών, οι κ.κ. Νικολακοπούλου Βασιλική και  Παπασταθόπουλος Λεωνίδας ,
δήλωσαν ότι απέχουν της ψηφοφορίας και επί των καταμετρούμενων ψήφων έντεκα  (11) θετικές ψήφοι.  

                                              

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

2. Εγκρίνει το αίτημα της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Εφήβων “ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ”, η οποία
ανήκει στην Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.), για την δωρεάν 
συμμετοχή τριών κοριτσιών ηλικίας 15-17 ετών στα αθλητικά προγράμματα καθώς και στο Τμήμα 
Χορού του Οργανισμού και μίας κοπέλας ηλικίας 17 ετών, η οποία θα συμμετάσχει σε πρόγραμμα 
του Παιδικού Εργαστηρίου Τέχνης, με τη βασική προϋπόθεση, οι έφηβες να προσέρχονται στις 
δραστηριότητες συνοδεία προσωπικού της δομής, το οποίο θα μπορεί να συνδράμει σε 
περίπτωση που προκύψει η οποιαδήποτε δυσκολία,  όπως ακριβώς αναλύεται στην παρούσα 
εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 98 / 2019.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                Τα Μέλη
           Παπασπύρος Σπυρίδων                                Γουργούλης Κωνσταντίνος, Βλαχογιάννη Μαρία,  Κωβαίος Γεώργιος
                                                                                      Γουργούλης Ιωάννης, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας, Δάρρας Γεώργιος,
                                                                                      Νικολακοπούλου Βασιλική, Κανιώρης Νικόλαος,                                                         
                                                                                      Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.), Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.), 
                                                                                      Μπακόλας Ηλίας (αναπλ.), Νάτσικας Αντώνιος (αναπλ.)   

                                                                                                                                                                                                                                       
                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
           Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

           το αρχείο μας.

           Αγία Παρασκευή.............................................   

                                     Η Γραμματέας

                                Μπακιρτζή Καλλιόπη  
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