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Δελτίο Τύπου 

Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου  2021 

 

Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης 

παιδιών – Συνεδρίες λογοθεραπείας 

Στο πλαίσιο των Συνοδευτικών Μέτρων που στοχεύουν στην κοινωνική 

ενσωμάτωση των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

Απόρους), ο Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων προχωράει στην υλοποίηση του 

1ουΣυνοδευτικού Μέτρου: Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και 

κοινωνικής  ένταξης παιδιών «Συνεδρίες λογοθεραπείας». 

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, ενώ 

παράλληλα περιλαμβάνει Συνοδευτικά Μέτρα με στόχο την αντιμετώπιση του 

κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών έκτακτων αναγκών των απόρων με πιο 

ενεργό και βιώσιμο τρόπο. Ως Συνοδευτικά Μέτρα νοούνται δράσεις που στοχεύουν 

στην κοινωνική ενδυνάμωση, ενσωμάτωση και επανένταξη των ωφελούμενων. 

H συγκεκριμένη δράση αφορά την ενδυνάμωση-υποστήριξη παιδιών 

ωφελούμενων του ΤΕΒΑ του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, καθώς και την 

παροχή ενημέρωσης και συμβουλών στους γονείς τους, σε θέματα πρώιμης 

ανίχνευσης και υποστήριξης δεξιοτήτων ομιλίας, λόγου και επικοινωνίας. 

Πρόκειται για μία δράση με επίκεντρο το παιδί (παιδοκεντρική αντίληψη) που 

στοχεύει να ενδυναμώσει και να αναδείξει τις παιδικές δεξιότητες σε ατομικό και 

κοινωνικό επίπεδο. 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgcG3xbrKAhWBeA4KHfaPDgQQjRwICTAA&url=http://www.lithuaniatribune.com/25639/the-needless-controversy-of-nobel-peace-prize-201225639/10530873-european-union-logo/&psig=AFQjCNF4pm7jZYZYKcdTfc7pLc3KrtO3xg&ust=1453453252043947


 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

 

 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

 

 
 
ΤΕΒΑ / FEAD 

     ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                    Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

προς τους Απόρους 
 

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μια εξατομικευμένη υποστήριξη με στόχο την 

αξιολόγηση της ομιλίας, του λόγου και της επικοινωνίας και εν συνεχεία την υποστήριξη 

του παιδιού για να πετύχει την ορθή χρήση και κατανόηση της γλώσσας, την 

εποικοδομητική επικοινωνία με άλλους, καθώς και την ικανότητα να εκφράζει τον εαυτό 

του στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Παράλληλα πραγματοποιείται συμβουλευτική 

καθοδήγηση και υποστήριξη και των γονέων/ κηδεμόνων. 

Οι συνεδρίες λογοθεραπείας θα ξεκινήσουν στις 7 Σεπτεμβρίου 2021 ,θα είναι 

ατομικές και δια ζώσης, από τον Λογοθεραπευτή κ. Παναγιώτη Σταθόπουλο. 

Με σεβασμό στη δημόσια υγεία, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι  για τον 

περιορισμό της επιδημίας του Covid19 θα τηρηθούν τα μέτρα ασφάλειας και 

προφύλαξης που ισχύουν. 

Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής παρακαλούμε επικοινωνήστε στα 

τηλέφωνα 2621030087 - 6985893923 και στο email : 

tebaandritsainas.krestenon@gmail.com  

 

*Οι δράσεις απευθύνονται σε παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας, 

ωφελούμενοι ΤΕΒΑ, του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων. 
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