
13ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ- 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ  -

2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ- ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

«ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

Πέτρος Χρυσοστομίδης

Προϊστάμενος ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ . Δυτικής Αττικής



Βασικές αρχές λειτουργίας στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής.

• Η αρχή της καταλληλόλητας της εισήγησης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης.

Άρα το κάθε παιδί (και η οικογένεια του) δικαιούνται να έχουν το πλέον κατάλληλο πλαίσιο υποστηρικτικών προτάσεων βάσει των

εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών του αναγκών, έτσι όπως αποτυπώνονται στην αξιολογική έκθεση.

• Η αρχή της αποδοχής της εισήγησης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και του πλαισίου των υποστηρικτικών προτάσεών του.

Η εν λόγω εισήγηση χρειάζεται να γίνει αποδεκτή από το ίδιο το παιδί και την οικογένεια του, προκειμένου να θεμελιωθεί η

«εκπαιδευτική (και θεραπευτική) συμμαχία» για την στοχευμένη άμβλυνση των δυσκολιών του και την ολιστική του πρόοδο.

• Η αρχή της διαλεκτικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., στις σχολικές μονάδες, στις εξυπηρετούμενες οικογένειες

των παιδιών και στις έτερες υπηρεσίες της κοινότητας.



Διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες της Κοινότητας

στην περιοχή ευθύνης του  ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής.



Ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες

 Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) Περιστερίου (Παιδοψυχιατρικό τμήμα)

Πλούτωνος 19 & Ηφαίστου, Περιστέρι, Τηλ.: 2132027800

Δέχεται αιτήματα και εξυπηρετεί ανάγκες αποκλειστικά μονίμων κατοίκων που διαμένουν, μεταξύ άλλων

δήμων που δεν εμπίπτουν στην περιοχή αρμοδιότητας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής, στους Δήμους

Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας- Ειδυλλίας, Μεγάρων (Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 08.30-11.30 στο

τηλέφωνο:2132027812), Πηγή: (Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου (syzefxis.gov.gr)

 Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) Κορυδαλλού- Αγίας Βαρβάρας (Ενηλίκων)

Κων/νου Παλαιολόγου 3Β, Κορυδαλλός, Τηλ.: 210 4944937. 

Δέχεται αιτήματα και εξυπηρετεί ανάγκες αποκλειστικά μονίμων κατοίκων που διαμένουν, μεταξύ άλλων

δήμων που δεν εμπίπτουν στην περιοχή αρμοδιότητας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής, στους Δήμους

Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μεγάρων, Μάνδρας και Βιλίων.

 Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) Αγίων Αναργύρων – Φιλαδελφείας (Ενηλίκων και παιδιών) 

Δέχεται αιτήματα και εξυπηρετεί ανάγκες αποκλειστικά μονίμων κατοίκων που διαμένουν, μεταξύ άλλων 

δήμων που δεν εμπίπτουν στην περιοχή αρμοδιότητας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Αττικής, στο Δήμο 

Φυλής (περιοχή Φυλής, Άνω- Λιοσίων- Ζεφυρίου) Λεωφ. Θεσσαλονίκης 125, Νέα Φιλαδέλφεια 

(τηλ.: 2102612890- 2102621260 για το τμήμα ενηλίκων, 2102612890 -2102621260 για το Ιατροπαιδαγωγικό) 

Πηγή: (ΚΨΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (psyhat.gr).

http://www.0260.syzefxis.gov.gr/info.php
https://www.psyhat.gr/el/content/%CE%BA%CF%88%CF%85-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%83


Προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στα πλαίσια του Δήμου Ελευσίνας. 

 Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ελευσίνας 

Ελ. Βενιζέλου & Λεωφ. Εθ. Αντιστάσεως, Ελευσίνα  Τηλ.: 2131601430-34

 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Στόχος του «Κέντρου Κοινότητας» είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή-ενημέρωση και 

υποστήριξη των πολιτών, την εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), τη διασύνδεση και παραπομπή των 

πολιτών στα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.

Διεύθυνση: Εθν. Αντιστάσεως & Ελ. Βενιζέλου – Ελευσίνα (στο Κτήριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας, ισόγειο), ώρες λειτουργίας: 

Δευτέρα – Παρασκευή 7:30 - 15:30 (τηλ. επικοινωνίας: 210 5542096).
Πηγή: Κέντρο Κοινότητας | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (elefsina.gr)

Γραμμή Κοινωνικής Υποστήριξης

Λειτουργεί από επαγγελματίες ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα από κοινωνικές λειτουργούς και από ψυχολόγο. Οι δημότες

μπορούν να απευθύνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 09.00 έως 13.00 στο τηλέφωνο 210-5546117, προκειμένου να

λάβουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης. Πηγή: Γραμμή Κοινωνικής Υποστήριξης στον Δήμο Ελευσίνας | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

(elefsina.gr)

https://www.elefsina.gr/el/content/kentro-koinotitas?msclkid=86cfc8f6cf8011ec9eecf24879769c70
https://www.elefsina.gr/el/content/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82?msclkid=02b30b17cf8111ec9e697f21274260e2


 Συμβουλευτική γονέων: Ο σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η Κοινωνική Υπηρεσία να βοηθήσει τους γονείς στην

αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται μέσα σε μια οικογένεια. Η συμβουλευτική είναι ατομική και ομαδική.

Στην ομαδική συμβουλευτική διοργανώνονται διαλέξεις με διάφορα οικογενειακά θέματα. Στην ατομική συμβουλευτική

πραγματοποιείται εξατομικευμένη υποστήριξη.

 Επίσης υλοποιούνται τα ακόλουθα προγράμματα:

o Το Κοινωνικό Φροντιστήριο

o Το Κοινωνικό Παντοπωλείο

o Το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι
Πηγή: Κοινωνική Υπηρεσία | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (elefsina.gr)

https://elefsina.gr/el/content/%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-0?msclkid=3f13ce50cf8011ec8a62c7578f146ac0


 Κέντρο αγάπης Ελευσίνας:

Ασχολείται με την παιδαγωγική και εκπαιδευτική ενίσχυση των παιδιών.

•Προσφέρονται καθημερινά 140 περίπου Γεύματα Αγάπης

•Ενισχυτική διδασκαλία

•Ψυχαγωγικά προγράμματα όπως θέατρο, χορός, μουσική, χειροτεχνίες, Η/Υ κ.α.

•Απογευματινό γεύμα

•Αθλητισμός (μπάσκετ, ομαδικά παιχνίδια, βόλεϊ κ.α.)

Συμπαράσταση και Στήριξη Οικογένειας και Παιδιού μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν 

βοήθεια για θέματα που τους απασχολούν στο τηλέφωνο:  210 5543186

Πηγή:Κοινωνική Υπηρεσία - Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας (kentroagapis.gr)

tel:2105543186
https://www.kentroagapis.gr/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1?msclkid=005ed9fecf8011ecaa56e4a499fbce49


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξατομικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις, και εργαστήρια

ομαδικής δημιουργικής απασχόλησης. Επιπλέον διοργανώνονται εξωτερικές δράσεις στην

κοινότητα, την τοπική και την ευρύτερη, με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση και

συμπερίληψη.

•Ατομική ψυχοθεραπεία

•Συμβουλευτική οικογένειας

•Πρόγραμμα ειδικής αγωγής

•Εργοθεραπεία

•Ειδική φυσική αγωγή

•Φυσιοθεραπεία

•Εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης (ζωγραφική, χειροτεχνία, χορός, πηλός, 

κηπουρική, μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αργαλειός, κοπτοραπτική, κόσμημα, ψωμί, 

παραμύθι).

Το κέντρο ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2018 έπειτα από την 

ιδιωτική πρωτοβουλία της οικογένειας Φαρμάκη.

τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 5560464, 210 5561589

Πηγή:Όλοι Εμείς - Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (oloiemeis.org)

https://oloiemeis.org/?msclkid=a392fb77cf7e11ec89f84581638b8ed6


Προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στα πλαίσια του Δήμου Ασπροπύργου

• Κοινωνική Υπηρεσία Ασπροπύργου 

210 5573978 κα Θεοδοσίου Βίκυ

•Κοινωνικό Παντοπωλείο – Συσσίτιο – Φαρμακείο

Νικολάου Πλαστήρα 17, Γερμανικά, Ασπρόπυργος, 19300

210 5578134 e-mail: plision1@gmail.com

•Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ασπροπύργου

Δοϊράνης & Θεοτοκοπούλου, Ασπρόπυργος, 19300

210 5575596

kentrokoinotitas@aspropyrgos.gr

Υπεύθυνη Πράξης: Ιωάννα Μαλιάτση

Κοινωνικοί Λειτουργοί: Ελένη Σιδέρη & Αιμιλία Κουφοκώστα

Ψυχολόγος: Κλειώ Καραμπούλα (συμβουλευτική υποστήριξη σε ενήλικες και σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με 

τα παιδία τους/ δεν παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε ανηλίκους)

Διοικητική Υπάλληλος: Αιμιλία Ηλία

Πηγή: Επικοινωνία | Δήμος Ασπροπύργου (dimosaspropyrgou.gr)

mailto:plision1@gmail.com
mailto:kentrokoinotitas@aspropyrgos.gr
https://www.dimosaspropyrgou.gr/epikoinonia/


•Κδαπ Δήμου Ασπροπύργου

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης και Μελέτης (ΚΔΑΠ), Ασπρόπυργος

210 5576451

•Κέντρο Υγείας Ασπροπύργου 210 5572811 (δεν υπάρχει διαθέσιμος ψυχολόγος)

•Κινητή Μονάδα 

Ασχολείται με την πληθυσμιακή ομάδα των ρομά, είναι στελεχωμένη από κοινωνικό Λειτουργό και ψυχολόγο και υπάγεται στο

πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του ΕΚΠΑ. Ο κοινωνικός λειτουργός πραγματοποιεί επισκέψεις στους καταυλισμούς και ο

ψυχολόγος έπειτα από παραπομπή μεταβαίνει στο σχολείο. Το πρόγραμμα αφορά παιδιά ρομά και ασχολείται με την σχολική

διαρροή.

6973013096 (Κ.Λ. Αλωνίτη Χρύσα)

Ekparoma.west@gmail.com

Πηγή: Επικοινωνία | Δήμος Ασπροπύργου (dimosaspropyrgou.gr)

https://www.dimosaspropyrgou.gr/epikoinonia/


Προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στα πλαίσια του Δήμου

Μάνδρας-Ειδυλλίας

•Κέντρο Κοινότητας

Στελέχωση: 2 Κοινωνικοί Λειτουργοί . Τηλ. Επικοινωνίας: 2132014965

•Κοινωνικό Παντοπωλείο

Στελέχωση: 1 Κοινωνικός Λειτουργός, 1 Βοηθητικό προσωπικό

Τηλ. Επικοινωνίας: 2103625300

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Μάνδρας

Στελέχωση: 2 Κοινωνικοί Λειτουργοί

Τηλ. Επικοινωνίας: 2132014900 (επιλογή 8 από τηλεφωνητή)

Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης του Δήμου

Στελέχωση: 1 Ψυχολόγος

Τηλ. Επικοινωνίας: 2263320110

Προαγωγή και προστασία της κοινωνικής ζωής και της ψυχικής υγείας των πολιτών κατά την περίοδο της πανδημίας.

Λειτουργία της Υπηρεσίας μέχρι και τον Μάιο. Από τον Ιούνιο δεν γνωρίζουν αν θα συνεχιστεί η παροχή υπηρεσιών.



•Κοινωνικό Φαρμακείο

Στελέχωση: 1 Φαρμαμακοποιός, 1 Κοινωνικός Λειτουργός

Τηλ. Επικοινωνίας: 2105551314

Περιφερειακό Ιατρείο Μάνδρας

Τηλ. Επικοινωνίας: 2105556894

Περιφερειακό Ιατρείο Ερυθρών

Τηλ. Επικοινωνίας: 2263062211

Περιφερειακό Ιατρείο Βιλίων

Τηλ. Επικοινωνίας: 2263022207



Προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στα πλαίσια του Δήμου

Μεγαρέων

•Ο Σταθμός Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

Ο Σταθμός Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης λειτουργεί με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του

Δήμου Μεγαρέων μέσα από την δωρεά παροχή υπηρεσιών κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης.

Απευθύνεται:

στούς δημότες και κατοίκους του Δήμου Μεγαρέων ,όλων των ηλικιών και εθνικοτήτων.

Στελεχώνεται:

από έμπειρους Κοινωνικούς Λειτουργούς και  Ψυχολόγους



Οι παρεχόμενες υπηρεσίες:

Πρόληψη, παρέμβαση, συμβουλευτική και ενημέρωση του πολίτη.

Πιο συγκεκριμένα:

1.Συμβουλευτική υποστήριξη σε ατομικό και  ομαδικό επίπεδο

2.Συμβουλευτική υποστήριξη  σε επίπεδο οικογένειας

3.Συμβουλευτική γονέων

4.Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

5.Συνεργασία με όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής και άλλους φορείς.

6.Σχεδιασμός και υλοποίησηκοινωνικών δράσεων.

Ώρες λειτουργίας καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) 08:00-16:00. Επιπλέον, 

λειτουργεί γραμμή υποστήριξης μεταξύ 09:00-14:00 στο τηλέφωνο 22960 

26719.

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε όλους.

Διευθύνσεις:

Κέντρο Κοινότητας 

Μινώας & ΠΕΟΑΚ

τηλ. 22960 26862

Πλούτωνος 3 

τηλ. 22960 26719



Προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στα πλαίσια του Δήμου

Φυλής 

Στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής λειτουργούν μέσω ΕΣΠΑ δύο προγράμματα τηλ επικοινωνίας: 2114115224

1) Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας & Παράρτημα Ρομά, το οποίο στελεχώνεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους, οι

οποίοι παρέχουν κοινωνική και ψυχολογική ενδυνάμωση στα παιδιά και τις οικογένειές τους. Τηλ. Επικοινωνίας:

2102320660/2102388837

2) Δομές Φτώχειας, όπως Κοινωνικό Παντοπωλείο - Συσσίτιο και Κοινωνικό Φαρμακείο, τα οποία στελεχώνονται από

Κοινωνικούς Λειτουργούς. Τηλ. Επικοινωνίας: 2114115224-105

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί και οι Ψυχολόγοι της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής 

βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τους Ψυχολόγους και τους Κοινωνικούς Λειτουργούς των 

Σχολικών Μονάδων που λειτουργούν στα όρια του Δήμου μας.

Στο Δήμο Φυλής λειτουργεί Συμβουλευτικός Σταθμός κακοποιημένων γυναικών, ο οποίος 

στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο & Κοινωνιολόγο και παρέχει συμβουλευτική, 

ψυχολογική υποστήριξη & ενδυνάμωση σε γυναίκες του Δήμου Φυλής και της ευρύτερης 

Περιφέρειας Αττικής. Τηλ. Επικοινωνίας: 2102483360


