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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 1/15-1-2019  πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ.  13/2019 Σύσταση ∆ηµοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας 
και Μαθησιακών ∆υσκολιών. 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 15 Ιανουαρίου 
2019 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 456/11-1-2019 εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 19 ήτοι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζάλης Αθανάσιος- Αντιπρόεδρος  Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ.  ∆ήµας Ιωάννης 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Σταµούλης Ιωάννης 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος  Βογιατζή Εµµανουέλα 
∆ρυµούσης Κων/νος  Σωτηρίου Γεώργιος 
Κορώσης Σπυρίδων . Παπανίκος ∆ηµήτριος 
Καράµπελας Κων/νος  Λέλης Μελέτιος 
Ρήγα Ιωάννα  Μαρινάκης Ιωάννης 
Φυλακτός Κων/νος  Πιλίλης Σωτήριος 
Καστάνη Αικατερίνη  Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Κολάτας Ιωάννης  ∆ρένης Αθανάσιος 
Πολυχρόνης Ιερόθεος  Κόττας Βασίλειος 
Ρήγα Ελένη  Γρίβα Παναγιώτα 
Παπαπανούσης Νικόλαος  Χοροζάνης Αντώνιος 
Φωτίου Σταύρος του Κων  -------- 
Βαρελάς Κλεάνθης  Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 
Μπερδελής Γεώργιος  ∆ηµοτ. Κοινότητας Μεγαρέων  
Μαργέτης Παναγιώτης  -------- 
Μιχάλαρος Ιωάννης  Λιώτας ∆ηµοσθ.  - Πρόεδρος 
  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν.Περάµου  
   
        Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής,  ο Αντιπρόεδρος        
κ. Ζάλης Αθανάσιος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
       Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος . 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 13ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 

περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη  των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθ. 411/10-1-2019  εισήγηση του εντεταλµένου ∆ηµ. 
Συµβούλου Προαγωγής και Προστασίας ∆ηµόσιας Υγείας κ. Κων/νου Καράµπελα  
µε θέµα: «Σύσταση ∆ηµοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας & Μαθησιακών 
∆υσκολιών», η οποία έχει ως εξής: 

 
       «Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του ∆ήµου Μεγαρέων σκοπεύει να προχωρήσει στη 
σύσταση ∆ηµοτικού  Κέντρου Ψυχικής Υγείας και Μαθησιακών ∆υσκολιών.  
Σκοπός του είναι η αξιολόγηση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, όσον  
αφορά τις φωνολογικές , αρθρωτικές και µαθησιακές δυσκολίες που 
αντιµετωπίζουν τα παιδιά καθώς και την άµεση ενηµέρωση των γονιών τους. 
      Αναλυτικά, το πρόγραµµα αξιολογήσεων των παιδιών θα πραγµατοποιείται από  
επιστηµονική οµάδα αποτελούµενη από λογοθεραπευτή, ψυχολόγο και ειδική 
παιδαγωγό.  
Οι αξιολογήσεις θα γίνονται ατοµικά σε κάθε παιδί και θα περιλαµβάνουν κυρίως 
εικόνες µε ζώα, σχήµατα και καθηµερινά αντικείµενα, τις οποίες τα παιδιά 
καλούνται να τις κατονοµάσουν (σε µορφή παιχνιδιού) ώστε να παρατηρηθούν 
τυχόν δυσκολίες στον λόγο και την οµιλία. Η ψυχολόγος και η ειδική παιδαγωγός 
θα παρατηρούν τη συµπεριφορά και τις αντιδράσεις των παιδιών στα διάφορα 
ερεθίσµατα που θα τους δίνονται ώστε να διαµορφώσουν µια πιο αναλυτική εικόνα 
για το κάθε παιδί. Η διαδικασία θα διαρκεί περίπου µισή ώρα και τα αποτελέσµατα 
των αξιολογήσεων θα παραδίδονται έντυπα στους γονείς. 
       Αρχικά το πρόγραµµα αξιολόγησης θα αφορά τους παιδικούς σταθµούς του 
∆ήµου Μεγαρέων και στη συνέχεια θα επεκταθεί στα νηπιαγωγεία και στα δηµοτικά 
σχολεία.  
        Κλείνοντας την εισήγησή µου θέλω να πω ότι µε αυτό το βήµα θωρακίζουµε 
ακόµα πιο πολύ την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας των συµπολιτών µας, 
συµµετέχοντας άµεσα στην ανάπτυξη και την πρόοδο των παιδιών βοηθώντας 
ταυτόχρονα και τους γονείς στους δύσκολα οικονοµικούς καιρούς που περνάµε.  
      Για το λόγο αυτό εισηγούµαι την σύσταση ∆ηµοτικού Κέντρου Ψυχικής 
Υγείας και Μαθησιακών ∆υσκολιών». 

 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του την ανωτέρω εισήγηση 
θεωρώντας επιβεβληµένη ανάγκη την σύσταση ∆ηµοτικού Κέντρου Ψυχικής 
Υγείας και Μαθησιακών ∆υσκολιών στον ∆ήµο  µας και  συζήτησε και αντάλλαξε 
απόψεις . 

Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

Α) Εγκρίνει την Σύσταση ∆ηµοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας και 
Μαθησιακών ∆υσκολιών στο ∆ήµο µας, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο 
ιστορικό της παρούσης. 
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Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.              

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµ. 13/2019. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Ο Αντιπρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 Κορώσης Σπυρίδων Παπαπανούσης Νικόλαος 
 Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Ρήγα Ιωάννα Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


