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ΘΕΜΑ: «Έγκριση συνεργασίας με το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης “Φ”»  
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε τακτική 
δημόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου 
Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 
21.11.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
29857/16-11-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 24/2018) της Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίας Χαραμαρά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και 
στους  Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Η Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ  
 

 
 
 
 
 

 
 

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 

 

   
Αρ. Απόφασης: 289/2018 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 31220/27-11-2018 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 

                         
Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               haramarag@yahoo.com 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 21.11.2018 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 24/2018 του Δ.Σ. 
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας, στην οποία ψηφίστηκε το 
παρακάτω θέμα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
2. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
4.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
5. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
6. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
7. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
8. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
9. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
10. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
11. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

13. ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

14. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

15. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ  
      ΛΑΜΠΡΟΣ 
17. ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 
18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
23. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
24. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
33. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 

  

 

  

 
Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, 
μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 24 παρόντες 
και 9 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Γεωργαμλής  Λύσσανδρος 

Ανανιάδης  Νικόλαος                                           Τομπούλογλου Ιωάννης  

Παπαλουκά  Ευτυχία                                           Αράπογλου  Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος             Κανταρέλης  Δημήτριος 

Ρόκου  Χαρίκλεια                                                Παπανικολάου  Νικόλαος 
Καλύβης  Γεώργιος                                              Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Γαλαζούλα  Αλίκη                                                Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Χαραμαρά  Γεωργία                                            Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος                                   Σιώρης  Νικόλαος 

Ανδρέου  Χριστίνα     

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 

Ταβλαρίδης Παναγιώτης 

Κάπουα-Τριανταφύλλου Κωνσταντίνα 

Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος 

Κουρεμένος Λάμπρος 

Πολίτου Στέλλα 

Κοπελούσος  Χρήστος  
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Πλάτανος  Ελευθέριος 

Κόντος  Απόστολος  
Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία 

Παπακώστας  Βασίλειος  

 
 
    
Σημειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν απούσα  η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, ενώ ήταν παρών ο 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος 

Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Ο κ. Μ.Κουτσάκης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν την ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ..  

 Ο κ. Λ.Κουρεμένος προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν την ψηφοφορία επί του 8ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε από αυτήν μετά τη 

συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 11ου θέματος της Η.Δ.. 

 Οι κ.κ. Β.Παπακώστας και Α.Κόντος αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 8ου θέματος της Η.Δ. 

 Η κ. Σ.Πολίτου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία 

επί του 8ου θέματος της Η.Δ.. 

 Οι κυρίες Χ.Ανδρέου, Κ.Κάπουα-Τριανταφύλλου και Δ.Ε.Γκούμα αποχώρησαν από τη 

Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 9ου θέματος της Η.Δ.. 

 
Απουσίες :  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Τομπούλογλου και Κ.Ντάτσης απουσίαζαν δικαιολογημένα, 

έχοντας ενημερώσει σχετικά την Πρόεδρο του Δ.Σ.. 

 

Η κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ.  Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την 

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 3ο 

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 
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Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε η Πρόεδρος του Δ.Σ. και την 

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.  

 

3ο  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 
Η κ. Πρόεδρος εισηγούμενη το 3ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση 
το υπ΄αριθμ. πρωτ. 29444/13-11-2018 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής 
Πολιτικής /Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, 
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κύριε Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση συνεργασίας με τo Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης  Φ 
 

Μετά από αίτημα  του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Στήριξης  ΦΙ για συνεργασία 
με το Δήμο σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

 Το Κέντρο Φ αποτελεί μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με σκοπό την 
προώθηση του δικαιώματος στη δωρεάν παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας χωρίς 
καμία διάκριση. Κι αυτό  ως απάντηση στην εθνική κρίση της οικονομίας και των 
αξιών, σε μια σθεναρή απόπειρα αναχαίτισης των αρνητικών της επιπτώσεων στον 
ψυχισμό της κοινωνίας μας. Το ΄φ’ στα μαθηματικά, τις τέχνες και τη φύση 
συμβολίζει τη χρυσή τομή. Προς αναζήτηση, λοιπόν, μιας χρυσής αναλογίας στην 
καθημερινότητά  προσφέρουν ψυχοκοινωνική στήριξη σε όποιον το έχει ανάγκη και 
αδυνατεί να στραφεί αλλού.  

 
Η δράση του που αφορά κυρίως  την προαγωγή της ψυχικής υγείας της 

Τρίτης  ηλικίας, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 με βάση την άποψη πως οι 
συνταξιούχοι επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση των τελευταίων 
ετών, με άμεσες συνέπειες και στην ψυχική τους υγεία. 

 
Έτσι, γεννήθηκε η ιδέα μιας εκστρατείας ενημέρωσης στα Κέντρα Ανοιχτής 

Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) της Αττικής, εστιάζοντας στους δήμους της Αττικής 
και στοχεύοντας σε μαζικότερα αποτελέσματα, ώστε να ενημερωθεί η Τρίτη ηλικία 
για τους κινδύνους που μπορεί να απειλούν την ψυχική τους υγεία και κυρίως τους 
τρόπους αντιμετώπισης αυτών και θωράκισης της ψυχικής τους ισορροπίας.  

Το Κέντρο Φ διαιρεί την δράση του στα 3 ακόλουθα στάδια: 
1ο Στάδιο: Πρώτη επαφή με τους υπεύθυνους των ΚΑΠΗ και καθορισμός 
τοποθεσίας, ημερομηνίας και ώρας ομιλίας. 
2ο Στάδιο: Ενημερωτική ομιλία για θέματα ψυχικής υγείας στην Τρίτη ηλικία 
3ο Στάδιο: Ψυχολογική υποστήριξη μέσω  ατομικών συνεδριών 

 
            Στο πρώτο στάδιο οι δύο ψυχολόγοι της ομάδας  πραγματοποιούν την 
πρώτη επαφή με τον/την υπεύθυνο/νη του εκάστοτε ΚΑΠΗ, όπου κανονίζεται η 
τοποθεσία, η ώρα και η ημερομηνία της ενημερωτικής ομιλίας στα μέλη του ΚΑΠΗ.  
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Το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο των ομιλιών. Οι ομιλίες περιέχουν θέματα 
που αφορούν κατεξοχήν την Τρίτη ηλικία όπως Κατάθλιψη στην Τρίτη Ηλικία, 
Ψυχολογικά Επακόλουθα του Εγκεφαλικού, Alzheimer, Άνοια, Αϋπνία κλπ., πρόληψη 
και τρόποι αντιμετώπισης. Οι ομιλίες είναι δομημένες με τέτοιον τρόπο ώστε να 
διατηρούν την προσοχή των ακροατών και σε γλώσσα όπου μπορούν όλοι να 
κατανοήσουν, διάρκειας συνήθως 25 λεπτών ακολουθούμενες από ερωτήσεις του 
κοινού. Επιπλέον, στο τέλος κάθε ομιλίας οι ψυχολόγοι ενημερώνουν το κοινό ότι θα 
πραγματοποιούν επισκέψεις στο συγκεκριμένο ΚΑΠΗ κάθε 15 ημέρες για να βλέπουν 
τους επωφελούμενους που θα ήθελαν να μιλήσουν με τους ειδικούς επιστήμονες. 

 
Το τρίτο στάδιο είναι οι ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται 

πάντα ΔΩΡΕΑΝ σε όλους τους επωφελούμενους με την παροχή χώρου από τα 
συνεργαζόμενα ΚΑΠΗ όπου οι ψυχολόγοι θα πραγματοποιούν τις συναντήσεις τους. 

 
Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί ομιλίες σε πάνω από 20 ΚΑΠΗ της 

Αττικής και υπολογίζεται πως έχουν ενημερωθεί μέσα από τις ομιλίες περίπου 400 
ηλικιωμένοι άνθρωποι καθώς και τουλάχιστον 70 έχουν επισκεφτεί τους ψυχολόγους  
στο εκάστοτε ΚΑΠΗ. Μεταξύ των ωφελουμένων Δήμων συγκαταλέγονται ο Πειραιάς- 
Φάληρο, το Πέραμα, η Νέα Ιωνία, το Γαλάτσι, οι Αχαρνές, οι Άγιοι Ανάργυροι- 
Καματερό κτλ. 

 
Ο φορέας  επιθυμεί να πραγματοποιήσει ομιλίες σε προκαθορισμένες 

ημερομηνίες σε όλα τα ΚΑΠΗ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας και 
μετέπειτα σε κάθε ΚΑΠΗ ατομικές συνεδρίες σε όποιον ωφελούμενο επιθυμεί να 
μιλήσει με τους εξειδικευμένους ψυχολόγους.  

 
Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί πως η συγκεκριμένη δράση του Κέντρου Φ 

εντάσσεται στα πλαίσια ενός δωρεάν ολοκληρωμένου προγράμματος 
ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας, προαγωγής της ψυχικής υγείας των 
ηλικιωμένων και πρόληψης ψυχικών διαταραχών, αφού εκτός από τις ομιλίες 
προσφέρεται και ατομική συμβουλευτική σε άτομα της τρίτης ηλικίας από έμπειρους  
επαγγελματίες ψυχολόγους. 

Το πρόγραμμά «Ζω την Τρίτη Ηλικία χωρίς φόβο» από τον Οκτώβριο του 
2018 χρηματοδοτείται από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα. 

   Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο  να 

αποφασίσει για : 

Την έγκριση της συνεργασίας με το Κέντρο Φ. 
 
 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης η κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.  
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
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 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την έγκριση της συνεργασίας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας με 
το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης «Φ», σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
περιγραφόμενα στην εισήγηση της παρούσας. 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   289/2018. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

           ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Καλαμπόκης  Ιωάννης 

Ανανιάδης  Νικόλαος 

Παπαλουκά  Ευτυχία 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Ρόκου  Χαρίκλεια 

Καλύβης  Γεώργιος 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου Χρηστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 

Ταβλαρίδης Παναγιώτης 

Κάπουα-Τριανταφύλλου Κωνσταντίνα 

Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος 

Πολίτου Στέλλα 

Κοπελούσος  Χρήστος 

Κόντος  Απόστολος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Αναγνώστου-Καρκάνη Αντωνία 

Παπακώστας  Βασίλειος 
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Ακριβές Αντίγραφο                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                   ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 
   
Λεβαντή Εμμανολία 
 

 

 
Εσωτερική Διανομή :  
 

- Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής/Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
- Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Αυτ. Γρ.Επικοινωνίας &  Δημ.Σχέσεων    
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

 
 
Συνημμένο:  Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Πρόληψης Δήμου Ν.Φ.-Ν.Χ. 
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ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 
 
Η παρουσίαση αυτή περιγράφει το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Πρόληψης, 
το οποίο είναι μια δομή που ανήκει στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής ,στο τμήμα 
Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας -Νέας Χαλκηδόνας. 
 
Σκοπός του Κέντρου είναι η ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόληψης και προώθησης 
της ψυχικής υγείας και η παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης σε:  
 

1. Ενήλικες  
2. Παιδιά  
3. Εφήβους  
4. Οικογένειές   
5. Εκπαιδευτική κοινότητα 

 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν και περιλαμβάνουν: 
 
α) Κοινοτική εκπαίδευση μέσω της διοργάνωσης διαλέξεων, εργαστηρίων και 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων / εργαστηρίων, 
β) εκτίμηση περιπτώσεων και ατομική παροχή συμβουλών σε ενήλικες που 
αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα 
 παραπομπές μέσω δικτύωσης με άλλους φορείς 
γ) Ομαδική συμβουλευτική εργασία με ενήλικες, με στόχο την αύξηση της 
αυτογνωσίας και μάθησης για την αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας ή / και 
κοινωνικών δυσκολιών, 
δ) Συμβουλευτική σε παιδιά / εφήβους και τις οικογένειές τους, μέσω της εκτίμησης 
και αντιμετώπισης δυσκολιών όπως το άγχος των εξετάσεων, η διαχείριση του θυμού 
και οι σχέσεις μεταξύ τους κ.α. 
ε) Λειτουργία των "Σχολών Γονέων", με συγκεκριμένα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 
 
Κατά την περίοδο 2017-2018 εξυπηρετήθηκαν 170 άτομα. 
 
Η αξιολόγηση χρησιμοποίησε μια ποσοτική και ποιοτική μέθοδο και έδειξε ότι οι 
παρεμβάσεις έγιναν δεκτές σε όλο το οικογενειακό περιβάλλον και είχαν θετικό 
αντίκτυπο στη βελτίωση του σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντος ως ατομικό 
υπόλοιπο των δικαιούχων. 
 
Στη δομή απασχολούνται δύο ψυχολόγοι και εθελοντές κοινωνικοί επιστήμονες. 
 
 
 
 
 


