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Σοφοκλέους 47, Αθήνα-Ομόνοια, Τ.Κ. 10552,   email: enosigonkidsiap@gmail.com,  
 Τηλ. Προέδρου: 6972-623088 

 

           Αθήνα, 03/10/21 

 

           Αρ. Πρωτ.: 2 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Της Ένωσης Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων των  Παιδιών του Σικιαριδείου Ιδρύματος. 
 

 
ΠΡΟΣ :  - Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα    

    Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου. 

 

  - Περιφερειάρχη Αττικής, κο Γεώργιο Πατούλη. 

 

  - Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Αθηνών, κα Κεφαλογιάννη Λουκία 

 

  - Δήμαρχο Αμαρουσίου, κο Θεόδωρο Αμπατζόγλου. 

 

  - Πρόεδρο του Δ.Σ. του Σικιαριδείου Ιδρύματος, κα Κορίνα Λιούτα. 
 

               - Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.- Ε.Σ.Α.μεΑ. 
     

Κοιν.:    - Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, κο Νικόλαο Πέππα.  

 

-  Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας, κο Γεώργιο Σταμάτη. 

 

 - Δ.Σ. του Σικιαριδείου Ιδρύματος / Σ.Ι.Α.Π. 

 

 - Κυβερνητικό Επίτροπο  Σ.Ι.Α.Π., κο Νικόλσκυ Δημήτριο. 

 

 - Διοικητική Διευθύντρια  Σ.Ι.Α.Π. , κα Καράμπελα Δήμητρα. 

 

  - Σύλλογο Εργαζομένων Σικιαριδείου Ιδρύματος. 

 

  - Τοπικό Τύπο. 

 

   

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι, 

 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι στο ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ με την απόφαση υπ’ αριθμόν 

785558 / 22-09-2021 της Περιφέρειας Αττικής,  χορηγήθηκε Άδεια Λειτουργίας  ως  Κέντρου Διημέρευσης 

Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ).  
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Ένας μακροχρόνιος στόχος της  Ένωσής μας έγινε επιτέλους πραγματικότητα. Εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον 

που άρχισαν τα προβλήματα στο Ίδρυμα, θεωρούσαμε ότι ήταν ο μοναδικός ασφαλής δρόμος για την επιβίωσή 

του.  

Στην πορεία όλων αυτών των χρόνων παρουσιάστηκαν διάφορα εμπόδια, για πολλούς αξεπέραστα.              

Εμείς δεν χάσαμε τις ελπίδες μας, συνεχίσαμε να αγωνιζόμαστε, με όσες δυνάμεις διαθέταμε, αταλάντευτα 

επιμένοντας πάνω σε αυτό το πλάνο.           

Σήμερα,  το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για την αναγέννηση του Ιδρύματος έγινε.  

Σαν Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων αισθανόμαστε την ανάγκη  να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους τους 

παράγοντες  που συνέβαλαν αποφασιστικά στην επίτευξη του στόχου. 

Το   Υπουργείο  Εργασίας  &  Κοινωνικών  Υποθέσεων, με επικεφαλής του τομέα της Πρόνοιας  την Υφυπουργό    

κα Δόμνα Μιχαηλίδου που  δείχνοντας ιδιαίτερη ευαισθησία για το  Ίδρυμα με  καίριες αποφάσεις  το στηρίζει  

και το ενισχύει  πολλαπλώς, μέσα μάλιστα στην δύσκολη συγκυρία  της πανδημίας που βιώνουμε. 

Την Περιφέρεια Αττικής, στο πρόσωπο αφ ενός του Περιφερειάρχη κου Γιώργου Πατούλη  ο οποίος συνεχώς 

βρίσκεται δίπλα στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα,  από την θητεία του ακόμα  ως Δήμαρχος Αμαρουσίου και  αφ ετέρου της 

Αντιπεριφερειάρχη κας  Λουκίας Κεφαλογιάννη η οποία διεκπεραίωσε  ταχύτατα τις διαδικασίες και υπέγραψε 

την απόφαση ανακήρυξης του ΚΔΗΦ.  

Τις υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου, με πρωτοστάτη  τον Δήμαρχο κο Θεόδωρο Αμπατζόγλου που μέσα σε 

σύντομο χρονικό διάστημα και με δική τους τεχνική και οικονομική βοήθεια   ολοκλήρωσαν τα απαραίτητα έργα 

στο κτίριο για να μπορέσει να κατατεθεί άρτιος ο φάκελος αδειοδότησης του Ιδρύματος στην Περιφέρεια.   

Την Διοίκηση του Ιδρύματος και ιδιαίτερα την Πρόεδρο κα Κορίνα Λιούτα που με τις άοκνες προσπάθειες που 

καταβάλει από την ανάληψη των καθηκόντων της, κατάφερε να υπερπηδήσει όλα τα εμπόδια  που είχαν 

«φρενάρει» όλες τις μέχρι σήμερα προσπάθειες  και να φθάσει στο ευχάριστο αυτό αποτέλεσμα.  

Επίσης θέλουμε να τονίσουμε την αμέριστη συμπαράσταση στους αγώνες μας όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε 

από τους φορείς του αναπηρικού κινήματος όπως είναι η ΠΟΣΓΚΑμεΑ και η ΕΣΑμεΑ στους οποίους και 

συμμετέχουμε.  

Όλοι γνωρίζουμε ότι ο αγώνας για  αυτόνομη πορεία του Ιδρύματος μόλις τώρα αρχίζει. Η συμμετοχή του κάθε  

Γονέα  Κηδεμόνα ή Φίλου στην προσπάθεια αναβάθμισης,  είναι απαραίτητο τώρα  να είναι πολύ μεγαλύτερη.  

Δεν υπάρχει  δικαιολογία, πρέπει όλοι να ενεργοποιηθούμε ώστε τα έσοδα του Ιδρύματος να αυξηθούν δραστικά. 

Βοηθάμε σε νέες εγγραφές προτείνοντας  σε γνωστούς μας το Ίδρυμα. Αυτονόητο είναι ότι όσο πιο μεγάλος ο 

αριθμός των ωφελούμενων σε αυτό, τόσο μεγαλύτερα έσοδα, καλύτερες συνθήκες διαβίωσής τους, πιο κοντά 

στην αυτονομία. 

 Ο Σύλλογος δηλώνει παρών στη νέα πρόσκληση,  για  δημιουργία ενός  αναγεννημένου,  οικονομικά ανεξάρτητου 

Ιδρύματος που θα έχει την δυνατότητα να προσφέρει αξιόπιστη εκπαίδευση και ομαλή κοινωνική ένταξη στα 

παιδιά μας.               

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 

O Πρόεδρος                                                              Ο Γραμματέας 

 

 

Κοκόρας Θεόδωρος                                                  Πετράς Αλέξανδρος 


