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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

“Δημοτικό Κέντρο Ψυχικήσ Υγείασ και Μαθηςιακών Δυςκολιών”, 
ςυςτήνει ο Δήμοσ Μεγαρέων 

Μηα λέα δνκή γηα ηελ υστηθή σγεία θαη ηηο καζεζηαθές δσζθοιίες ησλ 

παηδηώλ ηεο πεξηνρήο καο ζπζηήλεη ν Δήκνο Μεγαξέσλ.  

Τν ζέκα ηεο ζύζηαζεο Κέληροσ Ψστηθής Τγείας θαη Μαζεζηαθώλ 

Δσζθοιηώλ, ζπδεηήζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ Μεγάξσλ ηελ Τξίηε 15 Ιαλνπαξίνπ 2019 κε ζεηηθή αληαπόθξηζε ηνπ 

Σπκβνπιίνπ.  

Εηζεγεηήο θαη εκπλεπζηήο ηνπ ζέκαηνο ν πξώελ Αληηδήκαξρνο Κώζηας 

Καράκπειας, εληεηαικέλνο Σύκβνπινο γηα ηα ζέκαηα πγείαο ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ ν 

νπνίνο   ηόληζε όηη « ε ζύζηαζε απηήο ηεο δνκήο απνηειεί έλα βήκα, πνπ ζσξαθίδεη 

ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο ησλ ζπκπνιηηώλ καο, ζε ζπλέρεηα άιισλ δξάζεσλ, 

όπσο δσξεάλ καζηνγξαθίεο, ηεζη ΠΑΠ, θ.ά. 

Η ζύζηαζε θέληξνπ Ψπρηθήο Υγείαο θαη Μαζεζηαθώλ Δπζθνιηώλ είλαη έλα 

εγρείξεκα δύζθνιν από ην νπνίν όκσο αλακέλνληαη πνιιαπιά νθέιε γηα ηα παηδηά 

θαη ηηο νηθνγέλεηεο. 

Ο Δήκνο είλαη ζε επαθή κε κηα εηαηξία κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ ζα 

παξαρσξεί  επηζηήκνλεο ζην δήκν ( ςπρνιόγνπο, θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο θιπ.) 

ρσξίο ρξέσζε γηα ηνπο γνλείο θαη ρσξίο επηβάξπλζε γηα ην Δήκν.». 

Τν λέν θέληξν γηα ηελ ςπρηθή πγεία ησλ παηδηώλ θηινδνμεί λα ιεηηνπξγήζεη 

αθνινπζώληαο ηελ πνξεία ηεο Ιαηροπαηδαγφγηθής Μολάδας ηοσ Δήκοσ 

Μεγαρέφλ, πνπ ιεηηνύξγεζε  επί δεκαξρίαο θ. Δεκήηρε ηραηηώηε θαη 

πξσηνβνπιία ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Λοσθά 

Μπηζηαράθε, Παηδηάηροσ. 

Τελ επνπηεία ηεο κνλάδαο είρε αλαιάβεη ν θαζεγεηήο ηεο Παηδνςπρηαηξηθήο 

ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θ. Ιφάλλες Σζηάληος. 

Η κνλάδα απηή σο ηνλ Μάξηην ηνπ 2004 ιεηηνύξγεζε κε επηθεθαιήο ηελ 

Ψπρίαηξν θ. Φφηεηλή Ρεγίδοσ θαη κε ζηειέρε πνπ είρε επηιέμεη ν θ. Σζηάληος. 



Από ηνλ Ινύιην ηνπ 2004 έσο ηνλ Δεθέκβξην ηνπ 2006 ε κνλάδα ιεηηνύξγεζε 

ππό ηελ επνπηεία ηεο ζπκπνιίηηζζαο καο θ. Εσγελίας Κοσηζοσβάλοσ, θαζεγήηξηαο 

ηνπ Τκήκαηνο Εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ θαη επηθεθαιήο ηνλ Ψπρίαηξν θ. Ιγλάηηο Καθαληάρε θαη ζηειέρε 

Μεγαξίηεο Ψπρνιόγνπο.  Η κνλάδα ιεηηνύξγεζε θαη θαηά ηα έηε 2007 έσο 2009 θαη 

έθηνηε δηεθόπε ε ιεηηνπξγία ηεο. 
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