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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

Δελτίο Τύπου 

Ενημερωτικές δράσεις από το «Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και 

Οικογένειας» στον Δήμο Ιλίου 
 

Σε σειρά ενημερωτικών δράσεων σε γονείς και εκπαιδευτικούς για θέματα ψυχικής υγείας των 

παιδιών προχωρά το «Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας», που λειτουργεί εκ 

νέου από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, σε συνεργασία με τον Πιστοποιημένο 

Κοινωνικό Φορέα «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων (ΚΣΔΕΟ) 

«ΕΔΡΑ».  

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνει δωρεάν διαδικτυακή εκδήλωση τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 

και ώρα 18:00-20:00, με θέμα «Μητρότητα και Πατρότητα, όταν τολμάμε να μιλάμε ανοιχτά», 

όπου ειδικευμένοι επιστήμονες στον χώρο  της υγείας και της εκπαίδευσης θα μιλήσουν για 

θέματα επικοινωνίας με τα παιδιά, ενώ θα υπάρξει η δυνατότητα ανοιχτής συζήτησης με τους 

συμμετέχοντες. Δηλώσεις συμμετοχής: kidsedra@gmail.com  

Πληροφορίες για το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας του Δήμου Ιλίου οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν στον παρακάτω σύνδεσμο https://gvs.gr/kentropaidi/  

Για αιτήσεις ένταξης και πιο εξειδικευμένη πληροφόρηση θα πρέπει να απευθύνονται στην 

Κοινωνική Υπηρεσία, τηλ.2132030015 και στο Κέντρο Κοινότητας, τηλ. 213 2030007, Δευτέρα έως 

Παρασκευή, ώρες 08.00 - 14.00.  

Με αφορμή τις ενημερωτικές δράσεις, ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος δήλωσε: 

«Ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι γονείς στη σύγχρονη εποχή είναι γεμάτος από 

συναισθήματα, προκλήσεις και δυσκολίες. Η κατανόηση, η υποστήριξη και η ενθάρρυνση αυτού 

του ρόλου, μέσα από δράσεις και παρεμβάσεις, είναι εξαιρετικά κομβικός για τη διατήρηση της 

οικογενειακής, αλλά και εν γένει της κοινωνικής συνοχής. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους 

εργαζόμενους στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου αλλά και τον  Πιστοποιημένο Κοινωνικό 

Φορέα «ΕΔΡΑ», που συμβάλλουν, ουσιαστικά και ακούραστα, σε ένα τόσο σημαντικό 

συμβουλευτικό έργο». 

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, Ε.Π. «Αττική 2014 - 2020» και από εθνικούς 

πόρους. Φορέας Χρηματοδότησης του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους Έργου είναι η 

Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην 

αρμοδιότητά της, μέσω Ε.Π. «Αττική 2014-2020», με ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης τον ΑΣΔΑ. 

 

 

Ίλιον, 24.02.2022 
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