
Λειτουργίες αξιολόγησης

Λειτουργίες παιδαγωγικών συνεδριών, µε  
κατάλληλο εξοπλισµό (π.χ. παιδαγωγικά
βοηθήµατα, κ.λ.π.)

Ψυχολογική υποστήριξη/ συµβουλευτική 
των παιδιών και των γονέων τους είτε σε
ατοµικό είτε σε οµαδικό επίπεδο

Λειτουργίες Λογοθεραπείας

Λειτουργίες Εργοθεραπείας

Λειτουργίες για τον Επαγγελµατικό 
Προσανατολισµό

Λειτουργίες µε Υποστηρικτικές 
∆ραστηριότητες (Πολιτιστικά δρώµενα κλπ)
Συµβουλευτική Γονέων

Παρεχόµενες
Υπηρεσίες

Ικάρου 28 και Κάλχου 64, Ίλιον

2177361020
kentropaidi.ilion.gr

kentropaidi.ilion@gmail.com

Ωρες Λειτουργίας
Καθηµερινά από ∆ευτέρα µέχρι Παρασκευή

και ώρες από 9.00 π.µ. έως 9.00 µ.µ.

Ψυχοπαιδαγωγικό
Κέντρο Παιδιού &

Οικογένειας
Ολοκληρωµένες Υπηρεσίες και ∆ράσεις 

Πρόληψης και Αντιµετώπισης των 
∆ιακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας 

Ζωής & Κοινωνικής Ένταξης των 
Ειδικών και Ευάλωτων Οµάδων του 

∆ήµου Ιλίου Ψυχοπαιδαγωγικό
Κέντρο Παιδιού &

Οικογένειας

Ενηµέρωση

Πρόληψη

Αποκατάσταση

Στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της ∆υτικής Αθήνας» ΟΠΣ 5063309 (αριθ. 
17440/11-03-2021) ΣΑΕ2020ΕΠ085101



Το Έργο αφορά σε ολοκληρωµένες υπηρεσίες 
και παρεµβάσεις πολλαπλής στήριξης του 
Παιδιού και της Οικογένειας µε τη µορφή 
«Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Παιδιού & 
Οικογένειας» (ΨΚΠΟ) και αποτελεί συνεργα-
σία του ∆ήµου Ιλίου, µέσα από τις Κοινωνικές 
του Υπηρεσίες και του Κέντρου Κοινότητας, µε 
τον Κοινωνικό Φορέα ΚΣ∆ΕΟ «Ε∆ΡΑ».

Το έργο «Πολλαπλή Στήριξη του Παιδιού και 
της Οικογένειας» (Ψυχοπαιδαγωγικό  Κέντρο 
Παιδιού και Οικογένειας) είναι συγχρηµατο-
δοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο (ΕΚΤ), Ε.Π. «Αττική 2014 -2020» και 
από εθνικούς πόρους. Το έργο εντάσσεται στις 
«Ολοκληρωµένες Υπηρεσίες και ∆ράσεις 
Πρόληψης και Αντιµετώπισης των ∆ιακρίσε-
ων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής  και 
Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλω-
των Οµάδων του ∆ήµου Ιλίου, στο πλαίσιο 
της ΒΑΑ/ΟΧΕ της ∆υτικής Αθήνας» ΟΠΣ 

5063309 (αριθ. 17440/11-03-2021).

Ποιοί Είµαστε Πού Απευθυνόµαστε
Α) σε Γονείς
Για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
οικογενειών, µέσω της
• κοινωνικής ενδυνάµωσης, καθοδήγησης, καθώς και 
ψψυχοκοινωνικής και νοµικής στήριξης
• στήριξης για την αντιµετώπιση καταστάσεων 
ππένθους ή στήριξης/ανάρρωσης οικογενειών

Β) σε Παιδιά
• ένταξη παιδιών µε προβλήµατα προσαρµογής στο 
ssσχολικό περιβάλλον
• υπηρεσίες πρώιµης ανίχνευσης / παρέµβασης, µε 
σστόχο την πρόληψη διαταραχών και 
δδυσλειτουργιών στην ανάπτυξη τους

Γ) στην Εκπαιδευτική - Σχολική κοινότητα
Με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση, σε 
θέµατα αναπτυξιακών προβληµάτων, κοινωνικής 
προσαρµογής και µαθησιακών δυσκολιών και 
αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για δια βίου 
µάθησή της, θα δηµιουργήσουµε και θα 
εδραιώσουµε συνεργασίες µε δίκτυα εκπαιδευτικών 
και θα αναπτύξουµε εκπαιδευτικά σεµινάρια.

Παρέµβαση σε
θέµατα:
• κοινωνική ενδυνάµωση, καθοδήγηση και 
ψψυχοκοινωνική στήριξη δυσλειτουργικών
οοικογενειών
• ένταξη παιδιών µε προβλήµατα 
ππροσαρµογής στο σχολικό περιβάλλον
• υπηρεσίες πρώιµης ανίχνευσης και 
ππρώιµης παρέµβασης σε παιδιά µε στόχο 
ττην πρόληψη διαταραχών και 
δδυσλειτουργιών στην ανάπτυξή τους
• στήριξη οικογενειών για την 
ααντιµετώπιση καταστάσεων πένθους ή 
σστήριξης/ανάρρωσης (µετα-νοσοκο-
µµειακή προσαρµογή και φροντίδα)
• υλοποίηση προγραµµάτων «σχολών 
γγονέων»
• επαγγελµατικό προσανατολισµό
• νοµική στήριξη σε οικογένειες για 
δδιαχείριση και τακτοποίηση 
οοικογενειακών θεµάτων
• συµβουλευτικές υπηρεσίες στα 
ηηλικιωµένα µέλη οικογενειών που 
σσυνοικούν µε τους πατρικούς ή τους 
µµητρικούς γονείς για την φροντίδα τους, 
ττο ρόλο και την ενεργή συµµετοχή τους 
στην οικογένεια
• δράσεις υποστήριξης παιδιών και 
εεφήβων µε προβλήµατα συµπεριφοράς,
µµαθησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακά 
ππροβλήµατα, όπως ειδική παιδαγωγική
ππροσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία 
κκ.λπ.
• δράσεις υποστήριξης της κοινωνικοποί-
ηησης παιδιών και εφήβων µέσω οµα-
δδικών δηµιουργικών δραστηριοτήτων


