
             

 

Ίλιον Φεβρουάριος 2022 

Έναρξη Λειτουργίας «Ψυχοπαιδαγωγικού   Κέντρου Παιδιού & 

Οικογένειας» (Ψ.Κ.Π.Ο) Δήμου Ιλίου 

O Δήμος Ιλίου, μέσω της Κοινωνικής του Υπηρεσίας , σε συνεργασία με τον Πιστοποιημένο Κοινωνικό 

Φορέα «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων (ΚΣΔΕΟ) «ΕΔΡΑ» προβαίνουν στην 

δημιουργία ολοκληρωμένων υπηρεσιών και παρεμβάσεων πολλαπλής στήριξης του Παιδιού και της 

Οικογένειας , ξεκινώντας με τη μορφή ενός «Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Παιδιού & Οικογένειας» 

(ΨΚΠΟ) στο Δήμο Ιλίου.  

Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού & Οικογένειας (ΨΚΠΟ)  εξυπηρετεί παιδιά και εφήβους ηλικίας 5  

έως 15 ετών, καθώς και τις οικογένειες τους. 

 

Το Έργο 

Το  ΨΚΠΟ στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα, με επαγγελματίες όπως: ψυχολόγους, ειδικούς 

παιδαγωγούς, εργοθεραπευτή, κοινωνικούς λειτουργούς, νομικό σύμβουλο, ειδικό επιστημονικό 

προσωπικό για θέματα δημιουργικής – πολιτιστικής επιμόρφωσης , όπως Θεατρολόγο, κλπ.  

Το έργο προβλέπει την πολλαπλή στήριξη του παιδιού και της οικογένειας, με την παροχή των ακόλουθων 

υπηρεσιών:  

 Κοινωνική ενδυνάμωση, καθοδήγηση και ψυχοκοινωνική στήριξη οικογενειών.  

 Ένταξη παιδιών με προβλήματα προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον. 

 Υπηρεσίες πρώιμης ανίχνευσης δυσκολιών και παρέμβασης σε παιδιά. 

 Στήριξη οικογενειών για την αντιμετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων. 

 Υλοποίηση προγραμμάτων «σχολών γονέων»  και Συμβουλευτικής Γονέων. 

 Επαγγελματικό προσανατολισμό. 

 Νομική στήριξη σε οικογένειες για διαχείριση και τακτοποίηση οικογενειακών θεμάτων  

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες στα ηλικιωμένα μέλη οικογενειών που συνοικούν με τους γονείς 

 Δράσεις υποστήριξης παιδιών και εφήβων με προβλήματα συμπεριφοράς, μαθησιακές και 

αναπτυξιακές δυσκολίες 

 Δράσεις υποστήριξης της κοινωνικοποίησης μέσω ομαδικών δημιουργικών δραστηριοτήτων 

 Πολιτιστικά δρώμενα 

 Εκπαιδευτικά σεμινάρια –εργαστήρια, για Εκπαιδευτικούς , Γονείς κλπ 

 



             

 

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Παιδιού & Οικογένειας (ΨΚΠΟ) του Δήμου 

Ιλίου περιλαμβάνουν και επιπρόσθετες δράσεις , για μια πιο ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση σε 

θέματα που απασχολούν την οικογένεια και την εκπαιδευτική κοινότητα : 

  

Επιπρόσθετες Δράσεις:  Εκπαιδευτικά σεμινάρια –εκδηλώσεις, εργαστήρια, για Παιδιά, 

Εκπαιδευτικούς, Γονείς κλπ 

Το  ΨΚΠΟ  του Δήμου Ιλίου, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της επιστημονικής και 

εκπαιδευτικής κοινότητας και γενικότερα των δημοτών και των γονέων του δήμου Ιλίου, σε θέματα που 

αφορούν ΤΟ ΠΑΙΔΙ και την οικογένεια του …..πραγματοποιεί ανοικτά εκπαιδευτικά σεμινάρια για 

εκπαιδευτικούς, με αντικείμενο όπως μαθησιακές δυσκολίες – ΔΕΠ-Υ: αναγνώριση και αντιμετώπιση, κλπ,  

όπου θα παρουσιάζονται εισηγήσεις από ειδικευμένους επιστήμονες στο χώρο της ψυχοσυναισθηματικής 

και νοητικής ανάπτυξης των παιδιών και των μαθησιακών δυσκολιών. Παράλληλα θα παρέχεται η 

δυνατότητα ανοικτής συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, ενώ παράλληλα θα επικοινωνεί με τους γονείς 

για τις δυνατότητες εξυπηρέτησης που δίνονται μέσω του «Κέντρου». 

 

Το  ΨΚΠΟ του Δήμου Ιλίου στην προσπάθεια του να δημιουργήσει και να εδραιώσει συνεργασίες με 

δίκτυα εκπαιδευτικών και συλλόγους γονέων του Ιλίου, σας προσκαλεί να επικοινωνήσετε μαζί μας, να 

γνωριστούμε και να σας και να ενημερώσουμε για τις επικείμενες υπηρεσίες / δράσεις / σεμινάρια / 

εκδηλώσεις μας.   

 

Οι υπηρεσίες του ΨΚΠΟ, παρέχονται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 9π.μ έως 9μμ, 

συστηματικά και δομημένα σε «χώρους» των Κοινωνικών Υπηρεσιών του φορέα ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ»  επί της 

οδού Ικάρου 28 και Κάλχου 64, Ίλιον (πλησίον Δημαρχείου). 

 

Παρακαλώ όπως κοινοποιήσετε την παρούσα επιστολή σε γονείς και σε οποιοδήποτε πρόσωπο/φορέα 

μπορεί να ωφεληθεί από τις δράσεις μας.    

 

 

Διεύθυνση: Ικάρου 28 και Κάλχου 64, Ίλιον 

Τηλέφωνο: 2177361020 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αλέξανδρος Μαυραντωνάκης, Δανάη Οικονόμου 

Email: kentropaidi.ilion@gmail.com 

mailto:kentropaidi.ilion@gmail.com


             

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Το Έργο αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων Υπηρεσιών και Δράσεων για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση των διακρίσεων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής  και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων 

Ομάδων του Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας», ΟΠΣ 5063309 (αριθ. 17440/11-03-2021) και 

ΣΑΕ2020ΕΠ085101 

  


