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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Κνπή πίηαο γηα ηελ Κ..Γ.Δ.Ο. ΔΓΡΑ
Ζ Κ..Γ.Δ.Ο. «ΔΓΡΑ» πξαγκαηνπνίεζε ηελ θαζηεξσκέλε εθδήισζε γηα ηελ θνπή ηεο
πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο ηνπ θνξέα, ην άββαην 12 Φεβξνπαξίνπ ζην Θ.Τ.Β.Δ Πεξηζηεξίνπ.
Πιήζνο θόζκνπ ζπκκεηείρε ζηελ εθδήισζε: εξγαδόκελνη, εζεινληέο, θίινη ηεο ΔΓΡΑ,
ζπλεξγάηεο, εθπξόζσπνη θνηλσληθώλ, δεκνηηθώλ θαη πνιηηηθώλ θνξέσλ, νη νπνίνη δέρζεθαλ
θαηά ηελ έλαξμε ηνπο ζεξκνύο ραηξεηηζκνύο ηεο Πξνέδξνπ θαο. Μαξίαο Κεξαζόγινπ. Ζ
Πξόεδξνο επρόκελε «θαιή θαη δεκηνπξγηθή ρξνληά», επραξίζηεζε ηα κέιε ηνπ Γ.., ηνπο
ζπλεξγάηεο θαη ηνπο εζεινληέο ηεο ΔΓΡΑ πνπ αγσλίδνληαη κε δήιν θαη ελζνπζηαζκό από
θνηλνύ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ θνξέα: ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ
εππαζώλ θαη κε επλνεκέλσλ ζπλαλζξώπσλ, ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο, ηελ
ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ.
ηε ζπλέρεηα ηνλ ιόγν έιαβε ν Δπηζηεκνληθά Τπεύζπλνο ηεο ΔΓΡΑ θ. Αιέμαλδξνο
Οηθνλόκνπ, ν νπνίνο παξνπζίαζε ην πνιπζρηδέο έξγν πνπ πξνζθέξεη ν θνξέαο ζην ρώξν
ηεο Φπρηθήο Τγείαο θαη Λνεηηθήο Τζηέξεζεο από ην 2001 κέζα από ηηο δνκέο ηνπ: δύν
νηθνηξνθεία πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα πιαίζηα ηεο απναζπινπνίεζεο, έλα Θέληξν Δλαιιαθηηθήο
Απαζρόιεζεο θαη Θεξαπεπηηθώλ Γξάζεσλ αλνηρηό πξνο ηελ θνηλόηεηα, πέληε
Φπρνπαηδαγσγηθά Θέληξα γηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Πεξηζηέξη, Ίιηνλ, Άγηνη
Αλάξγπξνη, Βύξσλα, Γάθλε), Παηδηθή Πνιηηηζηηθή Ιέζρε θαη ΙΔΥΖ ΑΚΔΑ ζην Γήκν Ηιίνπ, ην
Θνηλσληθό Παληνπσιείν ζην Γήκν Αγ. Αλαξγύξσλ θαη ηελ έθδνζε ηεο FreePress Δθεκεξίδαο
«ΑΙΚΑ ΤΓΔΗΑ». Αλαθεξόκελνο ζηηο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζην 2010, ν θ.
Οηθνλόκνπ παξνπζίαζε ζπλνπηηθά θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό γηα ην 2011 πνπ πεξηιακβάλεη
θαηλνύξηεο ζπλεξγαζίεο θαη θαηλνηόκα πξνγξάκκαηα.
Σελ εθδήισζε ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ν Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο Πεξηθέξεηαο
Αηηηθήο θ. Γηακπαηδνιηάο Μάθεο, ν θ. Μίγθαο Απόζηνινο από ην Τπνπξγείν Τγείαο, ν
Αληηδήκαξρνο Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ θ. Απγνπιάο Δπάγγεινο, ε Τπεύζπλε
ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ γηα ην Φπρνπαηδαγσγηθό Θέληξν «Ηιηαρηίδα» θα. Πιεπξηηάθε Αζελά, ε
Γεκνηηθή ύκβνπινο Πεξηζηεξίνπ θα. Φνύληα Βηβή, ν Πξντζηάκελνο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο
Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ θ. ηακαηόπνπινο Ηιίαο, ν Δπηθεθαιήο ηεο Αμησκαηηθήο
Αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ & ηεο παξάηαμεο «Πεξηζηέξη γηα όινπο» θ. Κειάθαο
Γεκήηξηνο, ν π. Αληηδήκαξρνο Πεξηζηεξίνπ θ. παηηώηεο Μηράιεο, ν εθπξόζσπνο ηνπ
ΘΟΗΠΔ «ΔΤ ΕΖΛ» θ. αλδαιήο Νίθνο, ε εζειόληξηα ηεο ΚΘΟ «Αλάζα Εσήο» θα. Αληύπα
Διεπζεξία, θαη ε θα. Μπηιίδε Αζελά από ην Θέληξν ηήξημεο Οηθνγέλεηαο (ΘΔ..Ο.)
Αξρηεπηζθνπήο Αζελώλ. ηελ εθδήισζε απέζηεηιε επίζεο ραηξεηηζκό ν Γξακκαηέαο ηνπ
Δζληθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΠΑΟΘ θ. Καξρηκάθεο Μηράιεο.
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Ζ ΔΓΡΑ επραξηζηεί ζεξκά ην Γήκν Πεξηζηεξίνπ γηα ηε δηάζεζε ηνπ ρώξνπ ηνπ ΘΤΒΔ
(Θέληξν Τπνζηήξημεο Βηνηερληθώλ Δπηρεηξήζεσλ), θαζώο θαη ηηο αθόινπζεο εηαηξείεο γηα ηελ
πξνζθνξά εηδώλ γηα ηελ εθδήισζε:

Σνλ Φνύξλν «Παππάο» ζην Ίιηνλ & ηνλ Φνύξλν «Εώεο» ζην Πεξηζηέξη
πνπ πξνζέθεξαλ ηελ βαζηιόπηηα

Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θαη ελεκέξσζε κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηελ θα. Γθνύηζηνπ
Αξηζηέα, Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ Θ..Γ.Δ.Ο. «ΔΓΡΑ», ηει/fax: 210-5913826, θηλ.: 6936
784724, e-mail: mko.edra@gmail.com, Url: www.edra-coop.gr
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