
 
 

 

2015 

Απνινγηζκόο έηνπο 2015 
(HIGHLIGHTS)* 

 



   Ζούμε, Σχεδιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ! 
 

 
* Σα κςπιόηεπα ζηιγμιόηςπα ηηρ σπονιάρ πος πέπαζε. Πλήπερ 
απολογιζμόρ ηος έηοςρ 2015 ζύνηομα. 

 

 
Ο θνξέαο Κνηλωληθέο πλεηαηξηζηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο Δππαζώλ Οκάδωλ (Κ..Γ.Δ.Ο.) - 

«ΔΓΡΑ» είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρώξν ηεο Φπρηθήο Τγείαο 

θαη Ννεηηθήο Τζηέξεζεο από ην 2001 κε ζηόρν ηελ 

πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο, ηελ πξνάζπηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ εππαζώλ θαη κε επλνεκέλσλ 

νκάδσλ, ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε. Δίλαη 

πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 2008 θαη εγγεγξακκέλνο ζην Δζληθό Μεηξών Φνξέσλ 

Ιδησηηθνύ ηνκέα Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο θνηλσληθήο 

θξνληίδαο θαη ζην Δηδηθό Μεηξών Δζεινληηθώλ Με Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ. 

Δπνπηεύεηαη από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (Γ/λζε Φπρηθήο 

Τγείαο) ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ησλ ςπρηαηξηθώλ 

ππεξεζηώλ ηεο ρώξαο (δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία δύν νηθνηξνθείσλ). 

 

Η «ΔΓΡΑ» απνηειεί κέινο ζεκαληηθώλ δηθηύσλ: ηεο Οκνζπνλδίαο Δζεινληηθώλ κε 

Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ Διιάδνο, ηνπ Παλειιαδηθνύ Γηθηύνπ “ΠΡΑΞΙ” ζε ζέκαηα 

επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο αηόκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (ΑκεΑ), ηνπ πιιόγνπ 

Οηθνγελεηώλ κε άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα Φπρηθήο Τγείαο (ΟΦΤ), θαζώο θαη 

ηεο πλνκνζπνλδίαο ΠΟΟΦΤ (Παλειιήληα Οκνζπνλδία πιιόγσλ Οηθνγελεηώλ γηα ηελ 

Φπρηθή Τγεία).  

 

Ο Οξγαληζκόο απνηειείηαη από ηηο αθόινπζεο δνκέο:  

 

 δύν Μνλάδεο Φπρηθήο Τγείαο (ζε Ίιηνλ θαη Πεξηζηέξη) πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην πιαίζην 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο απναζπινπνίεζεο «Φπραξγώο», θηινμελίαο 25 αηόκσλ 

 δύν Πξνζηαηεπόκελα Γηακεξίζκαηα, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο απναζπινπνίεζεο 

«Φπραξγώο» 

 ηελ ηέγε Τπνζηεξηδόκελεο Γηαβίωζεο, θηινμελίαο 4 αηόκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, 

ειηθίαο 18-30 εηώλ  

 ην Κέληξν Δλαιιαθηηθήο Απαζρόιεζεο θαη Θεξαπεπηηθώλ Γξάζεσλ «Γηαδξνκή» γηα 

ελήιηθεο κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη/ή βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε  

 ην Κέληξν Δθπαίδεπζεο ζηελ Απηόλνκε Γηαβίωζε Ν. Ηξαθιείνπ, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ δήκν Ηξαθιείνπ Αηηηθήο. 

 δεθαηξία Φπρνπαηδαγωγηθά Κέληξα (ζην Πεξηζηέξη θαζώο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

Γήκνπο Αγίσλ Αλαξγύξσλ-Κακαηεξνύ, Ηιηνύπνιεο, Ιιίνπ, Γάθλεο-Τκεηηνύ, Φπιήο, 

Κεθηζηάο θαη Ν. Ηξαθειίνπ) πνπ πξνζθέξνπλ πξνγξάκκαηα ζε παηδηά θαη εθήβνπο (3-17 

ΠΟΙΟΙ ΔΙΜΑΣΔ 
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εηώλ) κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Λνγνζεξαπεία, Δξγνζεξαπεία, Δηδηθή Γηαπαηδαγώγεζε, 

Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε θαη πκβνπιεπηηθή παηδηνύ & νηθνγέλεηαο). Οη ππεξεζίεο 

παξέρνληαη κε ηελ θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ ησλ εμππεξεηνύκελσλ κειώλ θαη 

ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, ρσξίο ηελ επηπιένλ νηθνλνκηθή ηνπο ζπκκεηνρή, δσξεάλ γηα ηνπο 

άπνξνπο θαη ηνπο αλαζθάιηζηνπο.   

 ηελ Παηδηθή Πνιηηηζηηθή Λέζρε "ΔΚΦΡΑΗ" ζην Γήκν Ιιίνπ πνπ πξνζθέξεη ζε παηδηά 

ειηθίαο 5-12 εηώλ δσξεάλ πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα θαη βησκαηηθά εξγαζηήξηα από 

εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο. Παξάιιεια, πινπνηείηαη ην Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα 

«ην βάζνο…ΚΗΠΟ!» γηα παηδηά ειηθίαο 5-12 εηώλ ζην Πεξηβαιινληηθό Πάξθν 

Αληώλε Σξίηζε.  

Παξάιιεια, ε ΔΓΡΑ: 

 

 ιεηηνπξγεί ην Κνηλωληθό Παληνπωιείν ζηνλ δήκν Ηιηνύπνιεο, πξνζθέξνληαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ δσξεάλ είδε ζηνπο νηθνλνκηθά 

αδύλακνπο πνιίηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνηλληθό ζπλεηαηξηζκό «Γξάζε» θα ηνλ δήκν 

Ηιηνύπνιεο. 

 απνηειεί Φνξέα απνζηνιήο θαη ππνδνρήο ειιήλσλ θαη μέλσλ εζεινληώλ ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «Δπξωπαϊθή Δζεινληηθή Τπεξεζία» ΔVS. 

 ιεηηνπξγεί Κέληξν Κνηλωληθήο Οηθνλνκίαο & Πξνώζεζεο ηεο Απαζρόιεζεο - 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο γηα ΑκεΑ & Δππαζείο Οκάδεο 

 απνηειεί θνξέα δηεμαγωγήο πξαθηηθήο άζθεζεο θνηηεηώλ ΣΔΙ (ινγνζεξαπείαο, 

εξγνζεξαπείαο θη.) θαη θαηαξηηδνκέλσλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

(ΚΔΚ) 

 ζπκκεηέρεη ζην Δπξωπαϊθό Πξόγξακκα «100 MIRRORS Extended – Δξγαιεία γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο», ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Γηα βίνπ Μάζεζε» (ηνκεαθό πξόγξακκα ERASMUS).  

 

Σέινο, ε «ΔΓΡΑ» κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο επξύηεξεο 

θνηλόηεηαο δηνξγαλώλεη ην εηήζην διεθνές θεζηιβάλ ηέχνης “ART4MORE” γηα ηελ Φπρηθή 

Τγεία (κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Φπρηθήο Τγείαο, 10ε Οθησβξίνπ), ηελ εηήζηα 

Παναηηική αθληηική διοργάνωζη ΑμεΑ, γηα παηδηά, λένπο θαη ελήιηθεο κε ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο θαη λνεηηθή πζηέξεζε (κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα ΑκεΑ, 3ε 

Γεθεκβξίνπ), θηιαλζξσπηθέο εθδειώζεηο, ζεκηλάξηα, επηζηεκνληθέο εκεξίδεο θαη εθδειώζεηο 

γηα ηελ ςπρηθή πγεία.  
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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ηέγαζε θαη Δπαλέληαμε» 
Με ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «ΑΝΧ ΘΡΧΚΧ» 

 
Η Κ..Γ.Δ.Ο. «ΔΓΡΑ» επηρεηξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

έιιεηςεο ζηέγεο, ην νπνίν ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη ιάβεη πξσηόγλσξεο γηα ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία  δηαζηάζεηο. Γηα ην ιόγν απηό πινπνηεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο 

Πεξηζηεξίνπ, Αηγάιεσ θαη ηελ Κνηλσθειή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Φπιήο ην πξόγξακκα 

«ηέγαζε θαη Δπαλέληαμε» κε Κσδηθό ρεδίνπ Α-2, κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «ΑΝΧ 

ΘΡΧΚΧ» 

Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα… 

 

 Δθπαίδεπζε ζηελ Απηόλνκε Γηαβίωζε 
 

 

Σν Κέληξν Δθπαίδεπζεο ζηελ Απηόλνκε Γηαβίσζε Ν. Ηξαθιείνπ ππνδέρεηαη απηνύο  πνπ 

ζέινπλ λα θαηαθηήζνπλ ηελ δεμηόηεηα ζηελ απηόλνκε δηαβίσζε. 

 

Ο Γήκνο Ηξαθιείνπ Αηηηθήο θαη ν Με Κεξδνζθνπηθόο πλεηαηξηζκόο Κ..Γ.Δ.Ο «ΔΓΡΑ» ν 

όπνηνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρώξν ηεο ςπρηθήο πγείαο από ην 2001 ιεηηνπξγνύλ γηα δεύηεξε 

ζπλερόκελε ρξνληά ην Κέληξν Δθπαίδεπζεο ηελ Απηόλνκε Γηαβίσζε. 

Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα. 

 

 NEFELE  
Networking European Festivals for Mental Life Encashment 
Μηα πνιύ κεγάιε πξσηνβνπιία ηεο Κ..Γ.Δ.Ο. «ΔΓΡΑ» πνπ ζηόρν έρεη: 

1. Γηνξγάλσζε ηνπ 1νπ επξσπατθνύ πηινηηθνύ θεζηηβάι ηέρλεο γηα ηελ ςπρηθή πγεία 

ζηελ Αζήλα , ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2016. 

2. πγθξόηεζε Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ Φεζηηβάι Σέρλεο γηα ηεσ Φπρηθή Τγεία θαη 

Γηνξγάλσζε ηνπ Ιδξπηηθνύ πλεδξίνπ ηνπ ζηελ Αζήλα, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2017 

3. Τπνζηήξημε ηεζζάξσλ (4) ηνπηθώλ θεζηηβάι πνπ δηνξγαλώλνληαη από ηνπο εηαίξνπο 

ηνπ έξγνπ ζηηο ρώξεο ηνπο 

4. Αλάπηπμε εξγαιείσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ππνζηήξημε ησλ θαιιηηερλώλ 

Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα.. 

ΓΡΑΔΙ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

http://www.edra-coop.gr/el/news/nea-edras/599-anothroskostegasi.html
http://www.edra-coop.gr/el/news/nea-edras/657-xekiname-autonomi-diaviwsi.html
http://www.nefeleproject.eu/el/project-2/detail-description/objectives/
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5.  

 

 
 

 

Η ΔΓΡΑ λειηοςπγεί δεθαηρία Φστοπαηδαγωγηθά Κέληρα Παηδηού θαη Δθήβοσ: ζηο Πεπιζηέπι ηο Υαφδάπι 

καθώρ και ζε ζσλεργαζία κε ηης ηοπηθές δεκοηηθές αρτές (ΟΣΑ) ζηοςρ Γήμοςρ Αγίυν Αναπγύπυν-

Καμαηεπού, Γάθνηρ-Τμηηηού, Ηλιούποληρ, Ιλίος, Κηθιζιάρ και Φςλήρ 

 

Σα Κένηπα πποζθέποςν ειδικά ππογπάμμαηα ζε παιδιά και εθήβοςρ (3-17 εηών) αποκαηάζηαζηρ μαθηζιακών 

δςζκολιών, όπυρ Λογοθεπαπεία, Δπγοθεπαπεία, Διδική Γιαπαιδαγώγηζη, Φςσολογική Τποζηήπιξη και  

 
 

ςμβοςλεςηική παιδιού και οικογένειαρ. Οι ςπηπεζίερ παπέσονηαι με ηην κάλςτη ηυν αζθαλιζηικών ηαμείυν ηυν 

εξςπηπεηούμενυν μελών και ηυν οικογενειών ηοςρ, συπίρ ηην επιπλέον οικονομική ηοςρ ζςμμεηοσή, ΓΧΡΔΑΝ για 

ηοςρ άποποςρ και ηοςρ αναζθάλιζηοςρ. 

 

ηο πλαίζιο ηυν Φςσοπαιδαγυγικών κένηπυν, η «ΔΓΡΑ» παπέσει επίζηρ: 

 

 Ππογπάμμαηα Θεπαπείαρ Μαθηζιακών Γςζκολιών Μέζυ Σέσνηρ: Γπαμαηοθεπαπεία, Δικαζηική Θεπαπεία, 

Παιγνιοθεπαπεία, Κινημαηογπαθοθεπαπεία. 

 δυπεάν καζήκαηα εθκάζεζες ειιεληθώλ ζε παηδηά κεηαλαζηώλ από ηην ηοπική κοινόηηηα. 

 ηο πρόγρακκα «Γηδαζθαιείολ Αρταίας Διιεληθής Γιώζζας θαη Ποιηηηζκού» πος παπέσει ηην 

εςκαιπία ζηα παιδιά και ζηοςρ νέοςρ να γνυπίζοςν με ηπόπο βιυμαηικό ηην μοναδική μαρ ελληνική 

κληπονομιά, ηον απσαίο λόγο και πολιηιζμό μαρ. 

 Πολιηιζηικά ππογπάμμαηα (γιόγκα, εικαζηικά, κ.η.λ.) 

ηο Πρόγρακκα σκβοσιεσηηθής Δπαγγεικαηηθού Προζαλαηοιηζκού θαη Δπαγγεικαηηθής 

Καηεύζσλζες πος απεςθύνεηαι ζε μαθηηέρ Γ’ Γςμναζίος και ηυν ππώηυν ηάξευν ηος Λςκείος και αθοπά ηην 

ενίζσςζη ηος αηόμος ζε θέμαηα επαγγελμαηικού πποζαναηολιζμού, με ζηόσο ηην ενδςνάμυζη και εμτύσυζη 
ηος αηόμος για ηην επιλογή επαγγελμαηικήρ καηεύθςνζηρ. 

ΦΤΥΟΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΠΑΙΓΙΟΤ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ 
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 Έλαξμε πξνγξάκκαηνο πξώηκεο παξέκβαζεο 
ην Φπρνπαηδαγσγηθό Κέληξν «Μειία», Αγηώλ Αλαξγύξσλ. 

 
Σα Κέληξν πξώηκεο παξέκβαζεο ζηειερώλεηαη από δηεπηζηεκνληθή νκάδα, ε νπνία 

απνηειείηαη από επαγγεικαηίεο  πγείαο, όπσο: ινγνζεξαπεπηή, εξγνζεξαπεπηέο, 

ςπρνιόγν, εηδηθό παηδαγσγό θαη θνηλσληθό ιεηηνπξγό. Πξόθεηηαη γηα έλα 

ζεξαπεπηηθό πξόγξακκα πνπ απεπζύλεηαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε 

αλαπηπμηαθή/ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε, δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, λνεηηθή 

πζηέξεζε θαη ζύλδξνκα 

Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα.. 

 
 «ην Βάζνο…ηωλ Φπρνπαηδαγωγηθώλ…ΚΗΠΟ!» 

Σν δεκνθηιέζηαην πξόγξακκα θεπνπξηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ηεο Κ..Γ.Δ.Ο. 

«ΔΓΡΑ» «ην Βάζνο…ΚΗΠΟ!» ήξζε ζηα Φπρνπαηδαγσγηθά Κέληξα θαη πξαζίληζε ηνπο 

θήπνπο ηνπο! 

Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα.. 

 

 Υξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή θαη εγθαίληα ζηελ «ΠΝΟΗ» 

Κεθηζηάο 

Με κηα ρξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα εγθαίληα ηνπ 

Φπρνπαηδαγσγηθνύ Κέληξνπ Παηδηνύ θαη Οηθνγέλεηαο «ΠΝΟΗ» Κεθηζηάο (Κέδξνπ 2 

& Κίκσλνο ) ηελ Σεηάξηε 9 Γεθεκβξίνπ 2015 

Γηαβάζηε Πεξηζζόηεξα.. 

 

 

Σν Δζληθό Γίθηπν Άκεζεο Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο έρεη ζηόρν ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ζε παλειιαδηθό επίπεδν, κέζα από κηα δέζκε ελεξγεηώλ ςπρνθνηλσληθήο θαη 

πιηθήο ππνζηήξημεο ησλ αηόκσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ αζηέγσλ, ησλ άπνξσλ θαζώο θαη ησλ αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θηώρεηαο 

ή απεηινύληαη από απηή. Οη παξαπάλσ νκάδεο απνηεινύλ θαη ηνπο άκεζα σθεινύκελνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε ρξεκαηνδόηεζε ρεδίσλ Γξάζεο πνπ αθνξνύλ ζηε 

δεκηνπξγία λέσλ ή ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο Κνηλσληθώλ Γνκώλ Άκεζεο Αληηκεηώπηζεο ηεο 

Φηώρεηαο. Οη δξάζεηο πινπνηνύληαη από Δηαηξηθά Κνηλσληθά ρήκαηα, ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ νη 

Γηθαηνύρνη, νη νπνίνη είλαη Φνξείο Με Κεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα θαη έρνπλ ηε ζπλνιηθή επζύλε 

εθηέιεζεο ησλ δξάζεσλ θαη νη πκπξάηηνληεο Φνξείο (Γήκνη), κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ ππνγξάςεη 

Μλεκόληα πλεξγαζίαο. 

ΓΙΚΣΤΟ ΑΜΔΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΙΛΙΟΤ 

http://www.edra-coop.gr/el/news/nea-edras/605-kedroprwimisparemvasi.html
Το%20δημοφιλέστατο%20πρόγραμμα%20κηπουρικής%20και%20περιβαλλοντικής%20συνείδησης%20της%20Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.%20«ΕΔΡΑ»%20«Στο%20Βάθος…ΚΗΠΟΣ!»%20ήρθε%20στα%20Ψυχοπαιδαγωγικά%20Κέντρα%20και%20πρασίνισε%20τους%20κήπους%20τους!
http://www.edra-coop.gr/el/news/nea-edras/684-egainia-pnoh-kifisias.html


   Ζούμε, Σχεδιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ! 
 

 
 

 

 
  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην δίθηπν θνηλσληθήο παξέκβαζεο έρεη: 

 

-Τπνδερζεί 1500 ζπλαλζξώπνπο καο 

-Πξνζθέξεη γεύκαηα κέζα από ην Κνηλσληθό πζζίηην 

-Υνξεγήζεη 2600 θάξκαθα κέζσ ηνπ θνηλσληθνύ θαξκαθείνπ 

-Γώζεη 62.000 είδε πξώηεο αλάγθεο κέζσ ηνπ θνηλσληθνύ παληνπσιείνπ 

 

 
 

Σν ρήκα πνπ απαξηίδεη ην Σνπηθό Γίθηπν Ιιίνπ απνηειείηαη από ηνλ Κνηλσληθό πλεηαηξηζκό 

Κ..Γ.Δ.Ο. «ΔΓΡΑ» θαη ην Γήκν Ιιίνπ. Οη Κνηλσληθέο Γνκέο νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ ζην Ίιηνλ είλαη νη 

εμήο: 

• Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο 

• Κνηλωληθό Παληνπωιείν 

• Κνηλωληθό πζζίηην 

• Κνηλωληθό Φαξκαθείν 

• Σξάπεδα Υξόλνπ 



   Ζούμε, Σχεδιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ! 
 

 Γξάζε πιινγήο Φαξκάθωλ ζηελ θεληξηθή πιαηεία Ιιίνπ γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ Κνηλωληθνύ Φαξκαθείνπ 

Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα… 
 

 
 

 Φηιαλζρωπηθό Μπαδάρ Μόδας από ηελ Κ..Γ.Δ.Ο. «ΔΓΡΑ»  
για ηην ενίζσςζη ηυν Κοινυνικών Γομών Άμεζηρ Ανηιμεηώπιζηρ ηηρ Φηώσειαρ ζηο Γήμο Ιλίος 

 

"Μπνξεί έλα ξνύρν λα αιιάμεη ηνλ θόζκν;" 

 

Έλα μερσξηζηό Φηιαλζξσπηθό Μπαδάξ Ρνύρσλ πξαγκαηνπνηεί ν Φνξέαο Κ..Γ.Δ.Ο. 

«ΔΓΡΑ» ην άββαην 4 Απξηιίνπ 2015, 10.00-17.00, ζην Prova Cafe Μελειάνπ & 

Αρηιιέσο, Ίιηνλ κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ησλ Κνηλσληθώλ Γνκώλ Άκεζεο 

Αληηκεηώπηζεο ηεο Φηώρεηαο ζην Γήκν Ιιίνπ. 

Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα.. 

 

 Ηκεξίδα γηα ην ηξεο θαη ηελ Τγεία από ην Κνηλωληθό Φαξκαθείν 

ηωλ Κνηλωληθώλ Γνκώλ ζην Γήκν Ιιίνπ 
Μηα Ηκεξίδα κε ζέκα ην ζηξεο, ηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηνπ ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνύ αιιά θαη πηζαλνύο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο, νξγάλσζε ην Κνηλσληθό Φαξκαθείν 

Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα.. 

 
 
 

 
 

 

                                          

 

 

 13ε γηνξηή εζεινληηζκνύ  
Η Κ..Γ.Δ.Ο. «ΔΓΡΑ» γηα άιιε κηα ρξνληά ζπλδηνξγαλσηήο ηεο Γηνξηή 

Δζεινληηζκνύ. 

 

«Ο εζεινληηζκόο είλαη κηα δσή κε έληαζε θαη ξπζκό!», κε ην κήλπκα απηό, 40 

εζεινληηθνί νξγαληζκνί κε ηνπο εθαηνληάδεο εζεινληέο ηνπο καο πξνζθαινύλ γηα 13ε 

ζπλερή ρξνληά ζε κηα αλνηρηή γηνξηή γηα ηνλ Δζεινληηζκό θαη ηελ αληδηνηειή 

πξνζθνξά, ην άββαην 6 Ινπλίνπ 2015, από ηηο 10.00 π.κ. έσο ηηο 19.00 κ.κ., ζηνλ 

πεδόδξνκν Απνζηόινπ Παύινπ, ζην Θεζείν. Οη ηδέεο ηνπ Δζεινληηζκνύ θαη ηεο 

Αιιειεγγύεο απνδεηθλύνληαη, πιένλ, σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα µία θνηλσλία 

δσληαλή, πγηή θαη εμειηζζόκελε. 
Γιαβάζηε πεπιζζόηεπα… 

Η «ΔΓΡΑ» αλαπηύζζεη δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ θνηλόηεηα γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη 

ελεκέξωζε 

ηεο ηνπηθήο θνηλωλίαο. πγθεθξηκέλα, ε «ΔΓΡΑ» νξγάλσζε ή ζπκκεηείρε κέζα ζην 2015 ζηηο 

αθόινπζεο δξάζεηο: 

ΓΡΑΔΙ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ 

http://www.edra-coop.gr/el/news/nea-edras/623-farmaka-ilion.html
http://www.domesilion.gr/index.php/2017-05-29-11-11-03/240-bazaar
http://www.domesilion.gr/index.php/2017-05-29-11-11-03/231-2015-03-04-14-13-45
http://www.edra-coop.gr/el/news/nea-edras/632--qq-qq-13-.html
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 «8ε Παλαηηηθή Αζιεηηθή Γηνξγάλωζε ΑκεΑ» 
 

Θξηάκβεςαλ νη πξσηαζιεηέο ςπρήο 

 
Οη πξσηαζιεηέο ςπρήο θαη δσήο ζξηάκβεςαλ θαη επί ησ έξγσ θαηαζέηνληαο ελέξγεηα 

θαη δύλακε ζην   3ν Γεκνηηθό Κιεηζηό Γπκλαζηήξην Άλσ Ληνζίσλ. 

Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα.. 

 

 Η Παλαηηηθε Αζιεηηθή Γηνξγάλωζε Α.κε.Α κε ηελ 

αηγίδα ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ 
Μηα ζεκαληηθή αλαγλώξηζε ήξζε θέηνο γηα ηελ εηήζηα δηνξγάλσζε ηεο Κ..Γ.Δ.Ο. 

"Έδξα''. Φέηνο θαη γηα πξώηε θνξά ε Παλαηηηθή Αζιεηηθή δηνξγάλσζε γηα Α.κε.Α 

θαη Φπρηθά Πάζρνληεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε ηελ Αηγίδα ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ζπγθεθξηκέλν ηνπ Πξνέδξνπ θ. Martin Sultz 

Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα.. 

 

 Ηκεξίδα: “100Mirrors Extended” εξγαιεία γηα ηελ 

παξαθίλεζε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 
Δμέρνπζα ζέζε έδεημε πσο ζα πξέπεη λα θαηέρεη ζην θάδξν ηνπ ειιεληθνύ επηρεηξείλ ε 

γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθόηεηα. 

 

Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 100 mirrors Extended  πνπ «ηξέρεη» ε Κ..Γ.Δ.Ο. «ΈΓΡΑ», ηελ 

Σεηάξηε 29 Απξηιίνπ 2015 πξαγκαηνπνηήζεθε εκεξίδα ζην μελνδνρείν Stanley όπνπ 

παξνπζίαζε ζην θνηλό ηα «εξγαιεία» ηνπ πξνγξάκκαηνο (γηα παξαθίλεζε ηεο γπλαηθείαο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο). Μάιηζηα ζην πάλει ησλ νκηιεηώλ βξέζεθαλ γπλαίθεο  από ηελ 

πνιηηηθή ζθελή θαη άιινπο ηνκείο νη νπνίεο παξέζεζαλ, από ηελ δηθά ηνπο νπηηθή ηελ 

επηθξαηνύζα θαηάζηαζε ηνπ γπλαηθείνπ επηρεηξείλ αιιά θαη ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπο. 

Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα.. 

 

 9ν Art4more Festival 2015 
 

Mε απόιπηε επηηπρία ζηέθζεθε ην 9ν Art4More Festival, αλ θξίλεη θαλείο από ηηο ζπκκεηνρέο 

θαη ην πόζν δηαδξαζηηθέο ήηαλ απηέο. Φέηνο ην Φεζηηβάι πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλαλ 

μερσξηζηό ρώξν, απηόλ ηνπ Impact Hub Athens, ην άββαην 10 θαη ηελ Κπξηαθή 11 

Οθησβξίνπ 2015.  Από ην πξσί ηνπ αββάηνπ έσο ην βξάδπ ηεο Κπξηαθήο νη επηζθέπηεο 

παξαθνινπζνύζαλ κε πξνζνρή ηα πνιπάξηζκα εξγαζηήξηα θαη όηαλ έθζαλε ε ζεηξά ηεο 

πξάμεο (πνπ δηαδέρηεθε ηελ ζεσξία) έθαλαλ ην….Do It Yourself. 

Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα.. 

 

 

 
 

http://www.edra-coop.gr/el/news/nea-edras/612-metadeltio-8i-panattiki.html
http://www.edra-coop.gr/el/news/nea-edras/570-panattiki-koinoboulio.html
http://www.edra-coop.gr/el/news/nea-edras/628-100-hmerida-dt.html
http://www.edra-coop.gr/el/news/nea-edras/669-metadelio-art-9.html


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015 

ΔΟΓΑ   ΔΞΟΓΑ 

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 785.549.00   ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ( 2.420.612,00 

ΔΟΓΑ ΠΡΟΓ.ΔΜΙΝΑΡΙΑ ΚΓΒΜ -1 120.00 
  

ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΣΡΙΣΧΝ 185.726,00 

ΔΟΓΑ ΠΡΟΓ -ERASMUS 900.00 
  

ΛΟΙΠΔ ΓΑΠΑΝΔ 691.299.00 

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΡΟΝΣΙΓΑ» ΤΓ 10.000.00 
  

ΤΝΓΡΟΜΔ-ΔΝΣΤΠΑ-ΔΚΣΤΠΧΔΙ  

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΠΡΟΓ.ΣΔΓΑΗ –ΑΝΧ ΘΡΟΚΧ 206.880,00 
 

ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΧΝ 251.295,00 

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΠΡΟΓ.ΒΟΗ ΠΙΣΙ-ΣΡΙΚΑΛΑ 14.360,00 
  

ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΗΗ  

ΔΟΓΑ ΠΡΟΓ-ΠΡΑΙΝΗ ΓΔΦΤΡΑ 6.857,00   ΦΟΡΟΙ-ΣΔΛΗ 33.368,00 

ΔΟΓΑ ΠΡΟΓΡ-GRUNDTWIG 3.200.00     

ΔΟΓΑ ΠΡΟΓ.E-LEARNING 19.652,00      

ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΑ ΣΑΜΔΙΑ 206.880,00      

ΔΟΓΑ ΠΡΟΓ.-ΓΔΠΑΓ 55.331,00      

ΔΟΓΑ ΠΡΟΓ-ΑΚΟΙΓΑ 10.087,00      

ΔΠΙ.ΠΡΟΓ.ΦΣΧΥΔΙΑ-ΙΛΙΟΝ 71.400,00      

ΔΠΙΥ.ΠΡΟΓ.100 MIRRORS-EXT 10.529.00      

ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓ ΙΠΑΝΙΑ-100-MIRROROS 12.097.00    

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΜΠΟΔΟΑΚΕΙΟ 1.650,00      

ΓΧΡΔΔ ΔΓΡΑ 51.000,00    



   Ζούμε, Σχεδιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ! 
 

 

ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΟΑΔΓ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 1429,00    

ΓΙΑΦΟΡΑ ΔΟΓΑ 61.300,00    

ΠΧΛΗΔΙ  ΑΠΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 1.592.577,00    

ΔΠΙΥ.ΠΡΟΓ EVS 
-2.733.00 

 
   

ΔΟΓΑ ΠΡΟΓ ΔΤΡΧΠΑΙΚ-  ΒΔΛΓΙΟ-NEFELE 77.375.00    

ΔΟΓΑ ΓΟΝΔΧΝ –ΤΓ-ΝΔΦΔΛΗ 59.615,00    

ΑΠΑΙΣΗΔΙ 320.000,00    

ΤΝΟΛΟ 3.576.055,00  ΤΝΟΛΟ 3.582.300,00 

     


