
 
Μη Κερδοσκοπικός  Οργανισμός 
Μονάδα Ψυχικής Υγείας Γ΄ Τομέας  
ΦΕΚ 1489/16-8-07, ΦΕΚ 1390/6-9-2010 
Πιστοποίηση  ΙSO 9001:2000 193 (Α1/1) 
ΕΛΟΤ 45012, Διαχειριστική Επάρκεια 
Ειδ. Μητρώο Εθελ. ΜΚΟ 
09112ΣΥΤ12066Ο41Ν0042 
Μητρώο Πολιτιστ.Φορέων ΥΠΠΟΤ: 1863 

 
 

 

 

 

 

Κεντρικά γραφεία: Δήλου 14, Τ.Κ. 12134 Περιστέρι.  
Τηλ: 210 5913826. Fax: 210 5762861. Ε-mail: mko.edra@gmail.com, Url: www.edra-coop.gr 

Περιστέρι, 28 Μαρτίου 2012 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πραγματοποίηση Ημερίδων για τον ρόλο της Εργοθεραπείας  και της Λογοθεραπείας  

&  τις Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην οικογένεια 

 
Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» μέσω του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου «ΠΝΟΗ» Ηλιούπολης, που 
λειτουργεί σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλιούπολης, πραγματοποίησε δύο ενδιαφέρουσες 
Ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που απευθύνονταν σε γονείς και εκπαιδευτικούς 
σχολείων της περιοχής. Ειδικότερα, την Τετάρτη 7 Μαρτίου πραγματοποίησε την Ημερίδα με 
θέμα «Ο ρόλος της Εργοθεραπείας και της Λογοθεραπείας στην ειδική αγωγή» σε 
αίθουσα του 2ου Νηπιαγωγείου Ηλιούπολης (Πουσουλίδου 19) και την Δευτέρα 12 Μαρτίου την 
Ημερίδα με θέμα «Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην 
οικογένεια-τρόποι διαχείρισης» στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου Δημοτικού Ηλιούπολης 
(Σοφοκλή Βενιζέλου 83). 
 
Στις 2ωρες Ημερίδες παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από ειδικευμένους επιστήμονες στο χώρο της 
ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών και των μαθησιακών δυσκολιών, ενώ  
πραγματοποιήθηκε επίσης ανοιχτή συζήτηση μεταξύ ειδικών και κοινού. Από το Ψυχοπαιδαγωγικό 
Κέντρο «ΠΝΟΗ» Ηλιούπολης συμμετείχαν οι θεραπευτές:  
 
• η Κοινωνική Λειτουργός Παπαδοπούλου Ειρήνη, που παρουσίασε το έργο της 

Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.«ΕΔΡΑ»,  
• η Λογοθεραπεύτρια Ευθυμίου Αλεξάνδρα, που μίλησε για το έργο της Λογοθεραπείας, αλλά 

και για το πότε πρέπει να ανησυχούν οι γονείς και πώς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους 
με το θέμα του λόγου,  

• η Εργοθεραπεύτρια Κοκοράκη Χρυσάνθη, που μίλησε για το έργο της Εργοθεραπείας και 
για τα σημάδια που θα πρέπει να οδηγήσουν τους γονείς στον εργοθεραπευτή,  

• η Ψυχολόγος Μανιφάβα Κωνσταντίνα, η οποία συμμετείχε ενεργά στο κομμάτι της 
συζήτησης με τους γονείς μιλώντας για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην οικογένεια. 

 
Επιπλέον παραβρέθηκε η Μαριτίνα Κονταράτου, Υπεύθυνη της Παιδικής Πολιτιστικής Λέσχης 
«ΕΚΦΡΑΣΗ». 
 

Στην Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο 4ο Δημοτικό Ηλιούπολης, από τον δημοσιογραφικό 

κόσμο της περιοχής συμμετείχε δημοσιογράφος του ilioupoli.online, ο οποίος βιντεοσκόπησε 

την ημερίδα και παράλληλα παρουσίασε μια εισήγηση από συμπεράσματα  συνεντεύξεων για το 

πώς τα παιδιά βλέπουν από την δική τους οπτική την οικονομική κρίση. 
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Στις Ημερίδες συμμετείχαν συνολικά 67 γονείς όπως επίσης και οι διευθύντριες και οι εκπαιδευτικοί 
των σχολείων, που έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τις εισηγήσεις. Ειδικότερα, η συζήτηση που 
ακολούθησε μετά το τέλος των εισηγήσεων ήταν αρκετά εποικοδομητική, αφού οι γονείς μίλησαν 
μεταξύ τους και αντάλλαξαν απόψεις για το πώς αντιμετωπίζουν οι ίδιοι τα προβλήματα που 
προκύπτουν με τα παιδιά τους, λαμβάνοντας επίσης συμβουλές από τους ειδικούς για τα θέματα 
που αντιμετωπίζουν. Οι Ημερίδες αποτέλεσαν αφορμή για έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στους 
συμμετέχοντες που είχε σαν αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους. 
 
 
 
 
Τα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», λειτουργούν στο Περιστέρι αλλά και σε 
συνεργασία με τις δημοτικές αρχές σε Αγίους Αναργύρους-Καματερό, Δάφνη-Υμηττό, Ηλιούπολη, 
Ίλιον και Χαϊδάρι εξυπηρετώντας παιδιά 3-17 ετών με μαθησιακές δυσκολίες και παρέχοντας 
ειδικές υπηρεσίες αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, 
ειδικής διαπαιδαγώγησης και συμβουλευτικής οικογένειας. Τα Κέντρα στελεχώνονται από 
διεπιστημονικές ομάδες, οι οποίες αποτελούνται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας: ψυχολόγους, 
ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και εργοθεραπευτές.  
 
Οι υπηρεσίες παρέχονται με την κάλυψη των ασφαλιστικών ταμείων των εξυπηρετούμενων μελών 
και των οικογενειών τους, χωρίς την επιπλέον οικονομική τους συμμετοχή, ΔΩΡΕΑΝ για τους 
άπορους και τους ανασφάλιστους. 
 
Η «ΕΔΡΑ» είναι Κοινωνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
Ψυχικής Υγείας και Νοητικής Υστέρησης από το 2001, με στόχο την προαγωγή της ψυχικής 
υγείας, την προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών και μη ευνοημένων ομάδων, την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Ο Οργανισμός λειτουργεί δύο Μονάδες Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης στα πλαίσια της αποασυλοποίησης (Πρόγραμμα «ΨΥΧΑΡΓΩΣ») και Στέγη 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας, Κέντρο Εναλλακτικής 
Απασχόλησης και Θεραπευτικών Δράσεων ανοιχτό προς την κοινότητα, εννιά Ψυχοπαιδαγωγικά 
Κέντρα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (Περιστέρι, Ίλιον, Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό, Δάφνη-
Υμηττό, Χαϊδάρι, Ηλιούπολη), Παιδική Πολιτιστική Λέσχη & ΛΕΣΧΗ ΑΜΕΑ στο Δήμο Ιλίου, 
Κοινωφελές Παντοπωλείο στους  Δήμους Αγ. Αναργύρων-Καματερού & Ηλιούπολης, Κέντρο 
Κοινωνικής Οικονομίας και το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι "(Περιστέρι, Βόλο, Πάτρα, Τρίκαλα). 
Παράλληλα, υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα, διοργανώνει το Διεθνές Φεστιβάλ τέχνης 
ART4MORE, την Παναττική αθλητική διοργάνωση ΑμεΑ κ.ά. 
 
 
 
Επικοινωνία με Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»: 
 
Γαστούνης και Γουμενίτσης 14, Περιστέρι, 121 31 
Τηλ./Φαξ: 210 5901243 
Email: pnoe_edra@yahoo.gr 


