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Γηεπζχληξηα & Ξξφεδξνο Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ
ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ ΟΝΠΠΝ

Ξξντζηακέλε Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο
ΞΑΛΑΓΗΥΡΑ ΞΑΞΞΑ
πεχζπλε Ξνηφηεηαο
ΚΑΟΗΑ ΚΔΙΑΛΗΡΖ

Γξάκκα απφ ηελ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. θα Γνκηλή Παξξή
Με ηελ εηήζηα αλαθνξά γηα ην έηνο 2012 κνπ δίλεηαη
ε επθαηξία λα εθθξάζσ θαη πάιη ηηο πην ζεξκέο κνπ
επραξηζηίεο ηόζν πξνο ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ πνπ επί ζεηξά εηώλ ζπλεξγαζηήθακε θαη
δνπιέςακε γηα ην θαιό ηνπ Ιδξύκαηνο, όζν θαη πξνο
ην

πξνζσπηθό

ράξε

ζηελ

δνηηθόηεηα

θαη

εξγαηηθόηεηα ηνπ νπνίνπ ην Ίδξπκα γηα 50 ζρεδόλ
ρξόληα ζπλερίδεη παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο λα
πξνζθέξεη ππεξεζίεο πςειήο πνηόηεηαο ζηα παηδηά θαη ηνπο λένπο πνπ
θνηηνύλ ζηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα, θαζώο θαη λα ππνζηεξίδεη θαζεκεξηλά
ηνπο γνλείο ηνπο.
Είκαη ζίγνπξε όηη αγαπάηε ην Ίδξπκα αθξηβώο όπσο θαη εγώ θαη ειπίδσ όηη
ζα ζπλερίζεηε ηελ θνηλή καο πξνζπάζεηα κε ηελ ίδηα αγάπε.
Σαο επραξηζηώ όινπο πνιύ γηα ηελ ζπλεξγαζία θαη ζαο δηαβεβαηώλσ όηη ζα
είκαη πάληα ζην πιεπξό ζαο.

Ιίγα ιφγηα απφ ηελ Γηεπζχληξηα & Ξξφεδξν ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ θα
Αιεμάλδξα Ονχζζνπ, Ξαηδνςπρίαηξν

«Σξνληά δνθηκαζίαο γηα ηελ Διιάδα θαη επνκέλσο θαη
γηα ην «Θενηφθνο». Έρσ εκπηζηνζχλε ζην εμαηξεηηθφ
πξνζσπηθφ ηνπ Ηδξχκαηνο ηελ νπνία απέδεημε ηε
δχζθνιε ρξνληά πνπ πέξαζε κε ηελ ίδηα αθνζίσζε ζην
έξγν ηνπ αθφκε θαη φηαλ ππήξμε αδπλακία ή κεγάιε
θαζπζηέξεζε

ζηελ

θαηαβνιή

ησλ

κηζζψλ.

Ρν

πξνζσπηθφ ηνπ «Θενηφθνο» ζπλερίδεη λα έρεη σο αξρή
ηελ Αληίζηαζε Ξνηφηεηαο, γηαηί νη ηθαλνί, δεκηνπξγηθνί, νξακαηηζηέο φζν θαη αλ
ιείπνπλ νη νηθνλνκηθνί θη αλζξψπηλνη πφξνη εθηεινχλ ην έξγν ηεο επζχλεο ηνπο
Άξηζηα.
Ζ πξφθιεζε: θαηλνηφκεο πξαθηηθέο, απνδνηηθφηεξεο δηαδηθαζίεο θαη δηακφξθσζε ηνπ
Νξάκαηνο γηα ην κέιινλ. Απηφ ζα νδεγήζεη ζε θαηλνχξγηεο πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο ζα
πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχκε. Νη θαηλνηνκίεο ζα πξέπεη φρη κφλν λα δηαθπιάζζνπλ
αιιά θαη λα πξνάγνπλ ηνλ ζθνπφ ηνπ «Θενηφθνο» πνπ είλαη ε εθπαίδεπζε, ε
θαηάξηηζε θαη ε θνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ».
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Ι. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΕ ΚΑΙ ΣΙ ΠΙΣΕΤΟΤΜΕ….
Ρν Ίδξπκα «Ζ ΘΔΝΡΝΘΝΠ» . . .
είλαη Λ.Ξ.Η.Γ., θνηλσθειέο, κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Ππζηάζεθε ην 1954 θαη
επνπηεχεηαη απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Ξξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο
ηνπ ζε παηδηά θαη λένπο κε λνεηηθή
πζηέξεζε, θαζψο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο
ηνπο.

Πθνπφο . . .
ηνπ Ηδξχκαηνο «Ζ ΘΔΝΡΝΘΝΠ» είλαη ε
κέξηκλα ππέξ ησλ παηδηψλ θαη λέσλ κε
Λνεηηθή ζηέξεζε θαη άιιεο αλαπηπμηαθέο
αλεπάξθεηεο

κέζσ

πξνγξακκάησλ,

ηα

ηεο

εθαξκνγήο

νπνία

απνβιέπνπλ

ζηελ πξφιεςε, αγσγή, δηαπαηδαγψγεζε, θνηλσληθή πξνζαξκνγή, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε
θαη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε.

ξακα . . .
λα εμειηρζεί ην «Θενηφθνο» ζε έλα απφ ηα πξφηππα απνθαηαζηαζηαθά θέληξα ζηελ Δπξψπε
θαη λα δηαδξακαηίζεη θεληξηθφ θαη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ελφο θφζκνπ φπνπ ηα
άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη άιιεο αλαπηπμηαθέο αλεπάξθεηεο ζα έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα ζηε
δσή θαη ζηελ εξγαζία

Απνζηνιή . . .
κε ζπλερή βειηίσζε θαη θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο, κέζα απφ δηαξθψο πξνζαξκνδφκελα
εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα, λα πξνεηνηκάδνπκε παηδηά θαη λένπο κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη
άιιεο αλαπηπμηαθέο αλεπάξθεηεο λα κάζνπλ λα δνπλ, λα εξγάδνληαη θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ
θαζεκεξηλή δσή.

Αμίεο καο είλαη ...
Πεβαζκφο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα
Ν ζεβαζκφο γηα ηελ πξνζσπηθή δσή ησλ λέσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη άιιεο
αλαπηπμηαθέο αλεπάξθεηεο θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπο. Ζ ηηκηφηεηα, ε εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ε αθνζίσζε ζην έξγν καο πνπ
απνηειεί θαη ην ζεκέιην ησλ ζρέζεψλ καο κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο.
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Ξξνζθνξά ζηελ θνηλφηεηα
ινη έρνπκε θάηη λα πξνζθέξνπκε ζηελ θνηλφηεηα πνπ δνχκε θαη φινη θεξδίδνπκε απφ ηε
δηαδηθαζία ηεο πξνζθνξάο.
Έληαμε
Ζ θνηλσληθή έληαμε ζεκαίλεη φηη ε θνηλφηεηα πξνζαξκφδεηαη αγθαιηάδνληαο ην άηνκν κε
λνεηηθή πζηέξεζε, αιιά θαη απηφ πξνζαξκφδεηαη νκαιά ζηελ θνηλφηεηα. Δίλαη ακνηβαία ε
πξνζπάζεηα θαη δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο.
Δκςχρσζε
Ζ εκςχρσζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθέο αλεπάξθεηεο επηβεβαηψλεηαη απφ απηά
πεξηζζφηεξν, φηαλ λνηψζνπλ φηη αλήθνπλ ζηελ θνηλφηεηα, αλαγλσξίδεηαη ε αμία ηνπο θαη
έρνπλ θίλεηξν λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ νη ίδηνη.
Ηζφηεηα
Ζ πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην αίζζεκα ηεο ειπίδαο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ γηα
φια ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε ζηα νπνία πξνζθέξνπκε ππεξεζίεο.
Γέζκεπζε
ιεο νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζρεδηάδνληαη κε ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν
πεξηνξηζκφο ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη λα πξνσζείηαη ε ηερληθή ηεο
πξνζνκνίσζεο ζηελ θαηάξηηζε. Ζ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ
θνληχηεξα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ή θαη κέζα ζηελ θνηλφηεηα.

Δηαηξηθέο Αμίεο …
Πε πεξηβάιινλ ζπλεξγαηηθφ, επηθνηλσληαθφ, ελφηεηαο,
εηιηθξίλεηαο θαη αθνζίσζεο, ε Γηνίθεζε, ε Γηεχζπλζε, ην
πξνζσπηθφ ηνπ «Θενηφθνο», ην ζσκαηείν «Φίινη ηνπ
Θενηφθνο», νη γνλείο θαη νη ζχιινγνη γνλέσλ θαη
εξγαδνκέλσλ, παξέρνπλ απφ θνηλνχ θαη κε δηαθαλείο
δηαδηθαζίεο,

ππεξεζίεο

πνπ

ζέβνληαη,

εληάζζνπλ,

εκςπρψλνπλ θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ ίζε ζπκκεηνρή ζηελ
εθπαίδεπζε, ζηελ θνηλφηεηα θαη ζηελ εξγαζία ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη άιιεο
αλαπηπμηαθέο αλεπάξθεηεο.
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ΙΙ. ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΜΑ
ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΡΝ ΘΔΛΡΟΝ «ΘΔΝΡΝΘΝΠ»
Ρν Ίδξπκα «Θενηφθνο» ηδξχζεθε πξηλ απφ κηζφ αηψλα απφ ηελ Καξία Αιεμάλδξνπ
Ξαπάγνπ θαη έρεη θνηλσθειή ραξαθηήξα. Γηνηθείηαη απφ 9κειέο Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ην νπνίν
πξνζθέξεη εζεινληηθά ηηο ππεξεζίεο ηνπ (ακηζζί) θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 1963. Δπηρνξεγείηαη
κεξηθά θαη επνπηεχεηαη απφ ην πνπξγείν γείαο & Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Κέρξη ζήκεξα
έρεη εθπαηδεχζεη πάλσ απφ 4.000 παηδηά θαη λένπο κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη άιιεο
αλαπηπμηαθέο αλεπάξθεηεο.
Δπί 48 ρξφληα παξέρεη εηδηθή αγσγή, εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε
παηδηά θαη λένπο-εο, ειηθίαο 2,5 έσο 30 εηψλ, ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζα απφ πξσηνπφξα
πξνγξάκκαηα αλαγλσξηζκέλα θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ρν «Θενηφθνο» βξίζθεηαη ζηνλ Γήκν Ηιίνπ ζηα Γπηηθά Ξξνάζηηα ηεο Αζήλαο θαη
απνηειεί πξφηππν πξνλνηαθφ θέληξν γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε. Δπίζεο, ζπκκεηείρε ζην
Δπξσπατθφ Γίθηπν Θέληξσλ Απνθαηάζηαζεο απφ ην 1982 έσο ην 1994 εθπξνζσπψληαο ηελ
Διιάδα ζηε Λνεηηθή ζηέξεζε θαη ζε πάκπνιιεο πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο.
Ρν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ καδί κε ην πξνζσπηθφ ηεο άκεζεο θξνληίδαο θαη
παξέκβαζεο δεκηνπξγνχλ πνηνηηθά πξνγξάκκαηα πξνζπαζψληαο λα θξαηήζεη κηθξή αλαινγία
κεηαμχ εμππεξεηνπκέλσλ θαη πξνζσπηθνχ. Νη αλαινγίεο ζήκεξα ζηηο κηθξέο ειηθίεο είλαη 1
Ιεηηνπξγφο Απνθαηάζηαζεο πξνο 6 παηδηά θαη θηάλεη ζηνπο 1 πξνο 12 γηα ηνπο εθήβνπο θαη
λένπο πνπ έρνπλ ήδε εθπαηδεπηεί αξθεηά ζηνπο βαζηθνχο ηνκείο. Ζ θαηάζηαζε ηεο Λνεηηθήο
ζηέξεζεο απαηηεί καθξφρξνλε παξέκβαζε γηα απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε.

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΡΝ «ΘΔΝΡΝΘΝΠ»
Τπρνπαηδαγσγηθέο πεξεζίεο: Πθνπφο: Γηάγλσζε θαη Πηήξημε Ξαηδηψλ θαη ησλ
Νηθνγελεηψλ ηνπο. Ζ δηεπηζηεκνληθή νκάδα πνπ ζηειερψλεη ηηο ππεξεζίεο απνηειείηαη απφ:
ςπρνιφγνπο, λνζειεχηξηα, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, λεπξνιφγν, παηδνςπρίαηξν, ςπρίαηξν,
εηδηθνχο παηδαγσγνχο, εξγνζεξαπεπηέο θαη ινγνπεδηθνχο.

Ππκβνπιεπηηθφο Πηαζκφο: Γηα παηδηά θαη γνλείο ηνπ Θέληξνπ φπνπ ιεηηνπξγνχλ νκάδεο
γνλέσλ, αδειθψλ θαη παηδηψλ. Δμππεξεηεί ηηο νηθνγέλεηεο ηνπ Θέληξνπ φιν ην ρξφλν.

Ξξψηκε Ξαξέκβαζε: «ΚΖΡΗΠ» γηα λήπηα 2,5 - 6 εηψλ κε αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. Πθνπφο
είλαη ε πξφιεςε, ε έγθαηξε θαη ζσζηή δηάγλσζε, παξέκβαζε θαη έληαμε ησλ παηδηψλ ζε
ζρνιεία ηεο θνηλφηεηάο ηνπο.

Ξαηδαγσγηθφ ηκήκα:
δπζθνιεχνληαη

λα

Ρκήκα

εληαρζνχλ
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θαη

ζρνιηθήο

ειηθίαο

πνπ
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θαζπζηέξεζε θαη λνεηηθή πζηέξεζε κε ζνβαξέο δηαηαξαρέο ηνπ ιφγνπ θαη ηεο γεληθφηεξεο
επηθνηλσλίαο. Ν ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην παηδαγσγηθφ ηκήκα είλαη λα εθπαηδεπηνχλ ηα
παηδηά ζε δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο ψζηε λα απηνλνκεζνχλ ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ
βαζκφ. Ρα εηδηθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαιχπηνπλ φινπο ηνπο ηνκείο σξίκαλζεο ηνπ
παηδηνχ. Πηφρνο: δελ είλαη ε πξνζηαζία θαη κφλν αιιά ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο
απηνεμππεξέηεζεο θαη ηεο απψηεξεο θνηλσληθήο έληαμεο θάζε παηδηνχ. Απηφο είλαη ν ζηφρνο
θαη φρη απιά ε πξνλνηαθή θχιαμε.

Ξξνεπαγγεικαηηθφ ηκήκα: γηα εθήβνπο πνπ αδπλαηνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηε κέζε
εθπαίδεπζε. Πηφρνο: Γξαζηεξηφηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη εκπέδσζε ησλ θαηαθηεζέλησλ
καζεζηαθψλ γλψζεσλ. Ξξνζθέξνληαη εηδηθά πξνγξάκκαηα επηθνηλσλίαο, απηνεμππεξέηεζεο
θαη δεκηνπξγηθφηεηαο θαη αξρηθνχ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη πξνεηνηκαζίαο γηα
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε.

Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε: Γηα λένπο άλσ ησλ 16 ζε εξγαζηήξηα πνπ απνηεινχλ έλα
Δμεηδηθεπκέλν Θέληξν Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (Θ.Δ.Θ.) γηα λένπο κε Λνεηηθή ζηέξεζε θαη
αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο πηζηνπνηεκέλν απφ ην πνπξγείν Δξγαζίαο – Δ.ΘΔ.ΞΗΠ.
Νη λένη εθπαηδεχνληαη ζε εξγαζηήξηα κε άξηηα πιηθνηερληθή ππνδνκή ζηα αθφινπζα
αληηθείκελα θαηάξηηζεο : Θεπνπξηθή - Θεξκνθήπην -Φξνληίδα πξαζίλνπ, Ππληήξεζε θηηξίσλ,
Γξαθηθέο ηέρλεο (βηβιηνδεζία, ηππνγξαθία, κεηαμνηππία), Βνεζνί Γξαθείσλ (γξακκαηεηαθή
ππνζηήξημε), Ξξνεηνηκαζία θαη δηαλνκή εδεζκάησλ (catering), Ρππνπνηεκέλα επνρηαθά
πξντφληα, Ξαξαζθεπή εηδψλ δψξσλ, Ιηαληθή πψιεζε, Θεξακηθή, Μπινπξγηθέο εξγαζίεο,
Αλαθχθισζε ραξηηνχ θαη αινπκηλίνπ, θαληηθή, Οαπηηθή, Ξιπληήξηα, Ξιπληήξην απηνθηλήησλ.

Ξξνψζεζε ζηελ Διεχζεξε αγνξά εξγαζίαο κεηά ηελ Θαηάξηηζε απφ ηελ ππεξεζία
«ΔξγΑμία». Πηφρνο: Ξαξαθνινχζεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ λένπ θαη ηνπ εξγνδφηε κεηά ηελ
πξφζιεςε. Δθαξκφδεηαη ην κνληέιν ηεο πνζηεξηδφκελεο Δξγαζίαο απφ εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ. Κέρξη ζήκεξα έρνπλ απνθαηαζηαζεί 149 λένη ζηελ αλνηθηή αγνξά. Ζ πεξεζία
ζηεξίδεη ηνπο ίδηνπο, ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ηνπο εξγνδφηεο, ψζηε λα δηαηεξεζεί ε ζέζε
εξγαζίαο ησλ αλαπήξσλ.

Θέληξν Δπαγγεικαηηθήο Ξξνεηνηκαζίαο & Ξξνψζεζεο (ΘΔΞΞ)
Ρν ΘΔΞΞ είλαη έλα λενζχζηαην ηκήκα. Ρν πξφγξακκά ηνπ απεπζχλεηαη ζε λένπο- λέεο 25-30
εηψλ, απφθνηηνπο ησλ Δξγαζηεξίσλ θαη έρεη δηάξθεηα δχν ρξφληα. Γηα ηε θνίηεζε απαηηείηαη
επηζπκία θαη δέζκεπζε γηα πξφζιεςε ζε θαλνληθή εξγαζία ζηελ θνηλφηεηα.

Δκπινπηηζηηθά Ξξνγξάκκαηα:
1.

Κνπζηθή

2.

Δηθαζηηθά - Εσγξαθηθή

3.

Ξιεξνθνξηθή

4.

Δηδηθή Φπζηθή Αγσγή
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ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖ ΓΝΚΖ

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ «ΘΔΝΡΝΘΝΠ»
Ρν 2011 εξγάζζεθαλ ζην «ΘΔΝΡΝΘΝΠ» 94 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ ηα 85 ήηαλ κε πιήξε
απαζρφιεζε θαη ηα 9 κε κεξηθή απαζρφιεζε.
Γηεπζχληξηα Ηδξχκαηνο & Ξξφεδξνο Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ
– Ξαηδνςπρίαηξνο

1 (πιήξεο απαζρφιεζε)

1. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ
Α. Ξξντζηακέλε Γξαθείνπ Ξξνζσπηθνχ & Θηλήζεσο

1 (πιήξεο απαζρφιεζε)

Β. Γξακκαηεία

3 (πιήξεο απαζρφιεζε)

Γ. Νηθνλνκείν

9 (πιήξεο απαζρφιεζε)

Γ. Γξαθείν Γεκνζίσλ Πρέζεσλ

1 (πιήξεο απαζρφιεζε)

Δ. Θπξσξείν

4 (πιήξεο απαζρφιεζε)

ΠΡ. Νδεγφο

1 (πιήξεο απαζρφιεζε)

2. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ
Α. Ξξντζηακέλε Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο

1 (πιήξεο απαζρφιεζε)

Β. Ινγηζηήξην

2 (πιήξεο απαζρφιεζε)

Γ. Ρακείν

1 (πιήξεο απαζρφιεζε)

Γ. πνζηήξημε Ζ/

1 (πιήξεο απαζρφιεζε)
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3. ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖ & ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ
Ρν Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη άκεζα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ απνηειείηαη απφ
69 εξγαδφκελνπο (60 κε πιήξεο απαζρφιεζε θαη 9 κε κεξηθή). Απφ ηνπο ελλέα, δχν είλαη κε
παξνρή ππεξεζηψλ.
Α. ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΝ &

1 Λεπξνιφγνο (κεξηθήο απαζρφιεζεο)

ΗΑΡΟΝΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ:

1 Τπρίαηξνο (κεξηθήο)
1 Ξαηδνςπρίαηξνο (κεξηθήο)
1 Λνζειεχηξηα (πιήξνπο απαζρφιεζεο)
3 Ινγνπεδηθνχο (1 πιήξνπο απαζρφιεζεο &
2 κεξηθήο)

Β. ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ:

4 Θνηλσληθνχο Ιεηηνπξγνχο
(πιήξνπο απαζρφιεζεο)

Γ. ΤΣΝΙΝΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ:

3 Τπρνιφγνπο (πιήξνπο απαζρφιεζεο)

Γ. ΔΚΞΙΝΡΗΠΡΗΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ:
Αζιεηηθφ Ρκήκα:

4 Θαζεγεηέο Δηδηθήο Φπζηθήο Αγσγήο
(3 πιήξνπο απαζρφιεζεο & 1 κεξηθήο)

Κηθξνειεθηξνληθφ Δξγαζηήξην:

1 Ιεηηνπξγφο Απνθαηάζηαζεο
(πιήξνπο απαζρφιεζεο)

Θεαηξηθή Κνπζηθή Έθθξαζε:

1 Δθπαηδεπηήο (πιήξνπο απαζρφιεζεο)

Γεκηνπξγηθή Απαζρφιεζε:

1 Ιεηηνπξγφο απνθαηάζηαζεο (κεξηθήο)

Δ. ΔΗΓΗΘΝ ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ
ΞΟΥΗΚΖ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ:

4 Δθπαηδεπηέο / ιεηηνπξγνί απνθαηάζηαζεο

ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ:

3 Δθπαηδεπηέο / ιεηηνπξγνί απνθαηάζηαζεο

ΞΟΝΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΑ 1 & 2:

8 Δθπαηδεπηέο / ιεηηνπξγνί απνθαηάζηαζεο
(ιε πιήξνπο απαζρφιεζεο)

ΠΡ. ΔΗΓΗΘΑ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ
ΔΗΓΗΘΑ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΑ
ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ:

26 Δθπαηδεπηέο / ιεηηνπξγνί απνθαηάζηαζεο (πιήξνπο
απαζρφιεζεο)
2 Δθπαηδεπηέο / ιεηηνπξγνί απνθαηάζηαζεο (κεξηθήο) &
2 Δξγάηεο (πιήξνπο απαζρφιεζεο)

ΔΟΓΑΠΗΑΘΖ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ:

2 Πχκβνπινη Δξγαζίαο (πιήξνπο απαζρφιεζεο)

ΘΔΞΞ:

1 Ιεηηνπξγφο απνθαηάζηαζεο (πιήξνπο απαζρφιεζεο)
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ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ
Ρν «Θενηφθνο» θαηά ην έηνο 2011 έδσζε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ επηκφξθσζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ.
Ρν Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ «Θενηφθνο» εθπαηδεχηεθε ζπλνιηθά 24 κέξεο κέζα
απφ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα εληφο ηνπ Θέληξνπ θαζψο θαη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε
εκεξίδεο, ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα.
Κέζα

ζην

2011

πξαγκαηνπνηήζεθαλ

δεθαηξία

(13)

ζπλνιηθά

πξνγξάκκαηα

επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζην ρψξν ηνπ «Θενηφθνο». Αλαιπηηθά:
Α/Α

ΖΚ/ΛΗΑ

ΥΟΔΠ

ΔΗΠΖΓΖΡΔΠ

ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΔΠ

2

ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ ΟΝΠΠΝ,
ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΝΠ

29 ΚΔΙΖ ΡΝ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ

26/1/2011

ΘΔΚΑ ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖΠ
Ζ ΣΟΖΠΖ ΡΥΛ
ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΥΛ
ACHENBACH
ΘΑΗ ΡΝ ΝΦΔΙΝΠ ΓΗΑ ΡΝ
ΘΔΝΡΝΘΝΠ
Ζ ΣΟΖΠΖ ΡΥΛ
ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΥΛ
ACHENBACH
ΘΑΗ ΡΝ ΝΦΔΙΝΠ ΓΗΑ ΡΝ
ΘΔΝΡΝΘΝΠ

1

24/1/2011

2

2

ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ ΟΝΠΠΝ,
ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΝΠ

19 ΚΔΙΖ ΡΝ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ

3

27/1/2011

ΔΞΗΙΖΤΗΑ

2

8 ΚΔΙΖ ΡΝ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ

4

1920/3/2011

ΒΑΠΗΘΝ ΠΔΚΗΛΑΟΗΝ
ΚΑΘΑΡΝΛ (ελφηεηεο
1,2,3 & 4)

16

ΑΓΓΔΙΝΠ ΓΔΟΝΛΡΑΠ,
ΛΔΟΝΙΝΓΝΠ
ΚΗΟΔΙΑ
ΓΗΑΛΛΑΘΝΞΝΙΝ,
ΔΗΓΗΘΖ ΞΑΗΓΑΓΥΓΝΠ
& ΞΑΟΑΠΘΔΖ
ΚΔΟΑΒΝΓΙΝ,
ΙΝΓΝΘΔΟΑΞΔΡΟΗΑ
ΑΙ. ΟΝΠΠΝ,
ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΝΠ
ΑΓΓ. ΠΡΔΦΑΡΝ,
ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΝΠ
ΓΔΟ. ΟΝΠΠΝΠ,
ΔΟΓΝΘΔΟΑΞΔΡΖΠ
ΚΑΟΗΑ
ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ,
ΤΣΝΘΔΟΑΞΔΡΟΗΑ
ΚΔΠΥ ΡΔΣΛΖΠ &
ΓΟΑΚΑΡΝΠ

ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ
ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΝ
ΠΛΔΓΟΗΝ ΚΔ ΘΔΚΑ
ΡΖΛ ΘΑΡΑΘΙΗΤΖ
ΑΡΝΚΥΛ ΚΔ ΛΝΖΡΗΘΖ
ΠΡΔΟΖΠΖ
Ζ ΠΖΚΑΠΗΑ ΡΖΠ
ΑΗΠΘΖΡΖΟΗΑΘΖΠ
ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖΠ

5

30/6/2011

6

30/6/2011

7

5/9/2011

ΓΗΑΡΑΟΑΣΔΠ
ΑΡΗΠΡΗΘΝ ΦΑΠΚΑΡΝΠ

5/9/2011

ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΓΗΑ ΡΗΠ
ΔΠΥΡΔΟΗΘΔΠ
ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΔΗΠ
ΔΘΞΑΗΓΔΝΚΔΛΥΛ
ΞΟΝΠ ΡΑ
ΞΟΝΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΑ
ΡΚΖΚΑΡΑ

8
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2

2

ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΚΞΝΟΗΘΑ,
ΔΟΓΝΘΔΟΑΞΔΡΟΗΑ
ΘΥΛ/ΛΝΠ ΦΟΑΛΠΗΠ,
ΙΔΘΡΥΛ
ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖΠ
ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ
ΑΘΖΛΥΛ

1

ΓΗΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖ
ΝΚΑΓΑ
ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ
ΡΚΖΚΑΡΝΠ

2

20 ΚΔΙΖ ΡΝ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ

26 ΚΔΙΖ ΡΝ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ
29 ΚΔΙΖ ΡΝ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ

57 ΚΔΙΖ ΡΝ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ

21 ΚΔΙΖ ΡΝ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ
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Α/Α

ΖΚ/ΛΗΑ

ΘΔΚΑ ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖΠ

ΥΟΔΠ

5

ΔΗΠΖΓΖΡΔΠ
ΘΑΙΙΗΝΞΖ ΒΑΟΓΑΘΑ,
ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ
ΘΑΟΑΓΖΚΑΠ, ΡΑΡΗΑΛΑ
ΓΟΑΘΝΞΝΙΝ ΑΞΝ
ΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ
ΝΠΡΔΝΞΝΟΥΠΖ

5

ΞΑΡΠΝΟΑ
ΑΟΗΠΡΝΙΑ, ΗΑΡΟΝΠ
ΑΞΝ ΡΖΛ ΞΛΝΖ

11

8/9/2011

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΖ
ΖΚΔΟΗΓΑ ΓΗΑ ΡΖΛ
ΝΠΡΔΝΞΝΟΥΠΖ
ΠΔΚΗΛΑΟΗΝ
ΘΑΟΓΗΝΑΛΑΞΛΔΠΡΗΘΖΠ
ΑΛΑΕΥΝΓΝΛΖΠΖΠ
C.P.R.
ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΓΗΑ ΡΗΠ
ΔΠΥΡΔΟΗΘΔΠ
ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΔΗΠ
ΔΘΞΑΗΓΔΝΚΔΛΥΛ
ΞΟΝΠ ΡΑ
ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΑ
ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ

12

9/9/2011

ΑΗΠΘΖΡΖΟΗΑΘΖ
ΝΙΝΘΙΖΟΥΠΖ

2

9/11/2011

PERSON-CENTERED AND
INCLUSIVE SERVICES
PERSONNEL
DEVELOPMENT

3

9

10

13

6/9/2011

7/9/2011
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2

ΓΗΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖ
ΝΚΑΓΑ
ΞΟΝΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΥΛ
ΡΚΖΚΑΡΥΛ
ΔΙΗΕΑ ΚΑΓΘΙΑΟΖ, MS,
L/OTR, BCP
ΞΑΗΓΗΑΡΟΗΘΝ
ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ
FRED MC FARLANE,
ΤΣΝΙΝΓΝΠ,
ΔΞΗΡΗΚΝΠ
ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ &
ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΡΝ
INTERWORK
INSTITUTE OF SAN
DIEGO UNIVERSITY

ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΔΠ

32 ΚΔΙΖ ΡΝ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ
16 ΚΔΙΖ ΡΝ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ

39 ΚΔΙΖ ΡΝ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ
39 ΚΔΙΖ ΡΝ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ

19 ΚΔΙΖ ΡΝ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ
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Γεθαηέζζεξα (14) άηνκα απφ ην πξνζσπηθφ παξαθνινχζεζαλ έμη (6) ζεκηλάξηα θαη
εκεξίδεο ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ εμσηεξηθνχο θνξείο εληφο Διιάδαο.
Αλαιπηηθά:
Α/Α

ΖΚ/ΛΗΑ

9-1011/3/2011

ΦΝΟΔΑΠ
ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ

ΖΚΔ
ΟΔΠ

Ξ.Ν.ΘΝΗ.Π.ΞΔ.,
ΞΔΤΑΔΔ

3

MICROSOFT &
EUROCHARITY

1

ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΛΡΑΙΙΑΓΖΠ,
ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ &
ΔΞΗΚΝΟΦΥΠΖΠ ΠΡΔΙΔΣΥΛ
ΑΟΚΝΓΗΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ
ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΔΘΔΙΝΛΡΗΘΥΛ
ΞΖΟΔΠΗΥΛ

ΠΛΖΓΝΟΝΠ
ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ

1

ΛΔΔΠ ΚΝΟΦΔΠ ΞΑΗΓΗΘΖΠ
ΘΑΗ ΔΦΖΒΗΘΖΠ
ΘΑΘΝΞΝΗΖΠΖΠ:
ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ
ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠΖ ΘΑΗ
ΞΟΝΙΖΤΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΚΔΙΔΡΖΠ &
ΞΟΝΙΖΤΖΠ
ΡΖΠ
ΠΔΜΝΑΙΗΘΖΠ
ΘΑΘΝΞΝΗΖΠΖΠ,
PSYCHOLOGY
DEPARTMENT,
HELLENIC
AMERICAN
UNIVERSITY

ΡΗΡΙΝΠ ΠΔΚΗΛΑΟΗΝ
ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΠΛΔΓΟΗΝ:
ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ,
ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ &
ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ.
ΔΞΔΛΓΝΛΡΑΠ ΠΡΝ
ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ &
ΑΙΙΖΙΔΓΓΝ ΔΞΗΣΔΗΟΔΗΛ

1
14/4/2011
2

26/5/2011
3

16-1718/5/2011

NGO DAY: ΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ
ΡΗΠ ΚΘΝ ΠΔ ΞΔΟΗΝΓΝΠ
ΘΟΗΠΖΠ

4

27/9/2011
5

1011/11/2011

ΓΥΟΑ ΠΡΑΦΙΑ

3

3ν ΠΛΔΓΟΗΝ
ΔΡΑΗΟΗΘΖΠ
ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ
ΔΘΛΖΠ ΡΝ
ECONOMIST

1

ΔΡΖΠΗΝ ΠΛΔΓΟΗΝ ΡΖΠ
ΔΟΥΞΑΦΘΖΠ
ΞΙΑΡΦΝΟΚΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ
ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ EPR

EPR

2
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ΘΑΗΡΖ ΘΑΡΠΝΓΑ
ΣΟΠΝΙΑ ΘΑΡΠΝΓΑ
ΖΥ ΕΑΦΔΗΟΝΞΝΙΝ
ΓΗΑΛΛΖΠ ΠΦΟΗΓΖΠ

MAΟΗΑ ΚΔΙΑΛΗΡΖ

ATOMA ME ΑΛΑΞΖΟΗΑ
ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΡΖΛ
ΔΛΡΑΜΖ: ΞΝΗΝΠ ΔΊΛΑΗ Ν
ΟΝΙΝΠ ΡΥΛ
ΑΛΘΟΥΞΝΘΔΛΡΟΗΘΥΛ
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ;

6

ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΔΠ

ΣΟΠΑΛΘΖ ΑΟΡΔΙΑΟΖ
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΥΠΡΑΠ

ΓΗΑΛΛΖΠ ΠΦΟΗΓΖΠ
ΑΙΔΜ. ΟΝΠΠΝ
ΚΑΟΗΑ ΚΔΙΑΛΗΡΖ
ΛΔΘΡΑΟΗΑ ΠΖΦΑΘΖ
ΒΑΗΑ ΑΟΠΔΛΝΞΝΙΝ
ΑΦΟ. ΘΝΟΝΓΗΑΛΛΑΘΖ
ΣΟΠΝΙΑ ΘΑΡΠΝΓΑ
ΘΑΗΡΖ ΘΑΡΠΝΓΑ
Κ.ΓΗΑΛΛΑΘΝΞΝΙΝ
ΞΑΟΗ ΚΔΟΑΒΝΓΙΝ
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Ρέινο, δχν (2) άηνκα απφ ην πξνζσπηθφ παξαθνινχζεζαλ δχν (2) ζεκηλάξηα ηα νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ εμσηεξηθνχο θνξείο εθηφο Διιάδαο.
Αλαιπηηθά:

Α/Α

1

2

ΖΚ/ΛΗΑ

13-14/1/2011

14-1516/6/2011

ΡΗΡΙΝΠ ΠΔΚΗΛΑΟΗΝ
ΞΟΝΞΑΟΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ
ΔΞΗΠΘΔΤΖ ΓΗΑ ΡΝ
ΘΑΗΛΝΟΓΗΝ
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ LEONARDO
DA VINCI
10th INTERNATIONAL
CONFERENCE,
EUROPEAN UNION OF
SUPPORTED
EMPLOYMENT

ΦΝΟΔΑΠ
ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ

ΖΚΔ
ΟΔΠ

NIUSE
ΒΝΟΔΗΑ
ΗΟΙΑΛΓΗΑ
ΚΞΔΙΦΑΠΡ

2

ΘΑΗΡΖ ΘΑΡΠΝΓΑ
ΖΥ ΕΑΦΔΗΟΝΞΝΙΝ

EUSE
ΓΑΛΗΑ
ΘΝΞΔΛΣΑΓΖ

3

ΘΑΗΡΖ ΘΑΡΠΝΓΑ
ΖΥ ΕΑΦΔΗΟΝΞΝΙΝ

ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΔΠ

ΔΘΞΑΗΓΔΝΚΔΛΝΗ
Ρν 2011 ην «Θενηφθνο» παξείρε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε ζπλνιηθά 365 παηδηά θαη λένπο κε
λνεηηθή πζηέξεζε θαη άιιεο αλαπηπμηαθέο αλεπάξθεηεο.
Αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο:
ΒΑΘΚΗΓΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΘΞΑΗΓΔΝΚΔΛΥΛ

ΞΟΥΗΚΖ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ

16

ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΡΚΖΚΑ

22

ΞΟΝΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ

70

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ

241

ΘΔΞΞ

16

ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΗΡΖΠΔΥΛ
Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο αηηήζεσλ πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 είλαη 106.
Αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο:
ΒΑΘΚΗΓΑ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΗΡΖΠΔΥΛ

ΞΟΥΗΚΖ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ

30

ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΡΚΖΚΑ

15

ΞΟΝΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ

39

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ

19

ΘΔΞΞ

3

ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΔΥΛ
Αμηνινγήζεθαλ 87 παηδηά θαη λένη
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ΛΔΔΠ ΔΗΠΑΓΥΓΔΠ
Έγηλαλ δεθηά 46 παηδηά θαη λένη
ΓΗΑΘΝΞΔΠ ΦΝΗΡΖΠΖΠ
Κέζα ζην 2011 δηέθνςαλ ηε θνίηεζή ηνπο 39 εθπαηδεπφκελνη.
Απφ απηνχο νη 12 απνθνίηεζαλ ιφγσ ειηθίαο, νη 14 κε πξσηνβνπιία ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, νη
8 κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, 5 κε πξσηνβνπιία ηνπ «Θενηφθνο».
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 9 παηδηά απφ ηελ Ξξψηκε Ξαξέκβαζε εληάρζεθαλ ζε Θαλνληθφ
δεκνηηθφ ζρνιείν, 1 ζε θαλνληθφ λεπηαγσγείν θαη 1 ζε Δηδηθφ δεκνηηθφ. Απφ ην Ξαηδαγσγηθφ
4 παηδηά εληάρζεθαλ ζε Δηδηθφ ζρνιείν θαη 1 ζε Θαλνληθφ δεκνηηθφ. Ππλνιηθά 16.

ΞΖΟΔΠΗΔΠ & ΞΟΝΦΝΛΡΑ ΞΟΝΠ ΞΥΙΖΠΖ ΓΗΑ ΡΝΠ ΠΘΝΞΝΠ ΡΝ «ΘΔΝΡΝΘΝΠ»
Πηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο ζηα Δπαγγεικαηηθά Δξγαζηήξηα θαη ζηα Ξξνεπαγγεικαηηθά
ηκήκαηα, νη εθπαηδεπφκελνη ηνπ «Θενηφθνο» δεκηνπξγνχλ δηάθνξα αληηθείκελα αιιά θαη
εδέζκαηα ηα νπνία δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε ζηηο Δνξηαγνξέο πνπ δηνξγαλψλνληαη αιιά θαη
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. Ρα έζνδα δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ
Ηδξχκαηνο.
Ρν Δξγαζηήξην Κεηαμνηππίαο θαηαζθεπάδεη ρεηξνπνίεηα πξνζθιεηήξηα βάθηηζεο θαη
ηππψλεη κε ηε κέζνδν ηεο κεηαμνηππίαο ζε ραξηί θαη άιια πιηθά φπσο πιαζηηθφ, μχιν θ.ι.π.
Ρν Δξγαζηήξην Ρππνγξαθίαο εθηππψλεη πξνζθιεηήξηα γάκνπ θαη βάθηηζεο ζηα νπνία
ππάξρνπλ δσγξαθηέο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ή φηη άιιν ζειήζεη θάπνηνο. Δπίζεο, ηππψλνληαη
ελεκεξσηηθά/δηαθεκηζηηθά έληππα, θάθεινη, επηζηνιφραξηα, επαγγεικαηηθέο θαη πξνζσπηθέο
θάξηεο, αθίζεο κε δηάζηαζε έσο 35x50, κπινθ απνδείμεσλ, ηηκνιφγηα θαη πάζεο θχζεσο άιια
έληππα.
Ρν Δξγαζηήξην Ρππνπνηεκέλεο Δξγαζίαο θαηαζθεπάδεη κπνκπνληέξεο γάκσλ θαη φια ηα
είδε πνπ απαηηνχληαη γηα κία βάπηηζε π.ρ. κπνκπνληέξεο, ιακπάδεο, καξηπξηθά θ.α. Δπίζεο,
ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα θαηαζθεπάδνληαη ρεηξνπνίεηα θνζκήκαηα.
Ρν Δξγαζηήξην Catering αλαιακβάλεη ηελ παξαζθεπή θαη ηε δηάζεζε απιψλ γεπκάησλ ζε
δηάθνξεο δηνξγαλψζεηο φπσο

ζπλέδξηα, εκεξίδεο θ.α. Δπίζεο

δέρεηαη

παξαγγειίεο απφ

ηδηψηεο πειάηεο ζε δηάθνξα είδε πνπ παξάγεη, φπσο κπαηφλ ζαιέ, cookies δηαθφξσλ εηδψλ
θ.α. θαη ζε πνζφηεηεο πνπ πξνζπκθσλνχληαη.
Ρν Δξγαζηήξην Ξιπληεξίνπ - Πηδεξσηεξίνπ αλαιακβάλεη ην πιχζηκν-ζηδέξσκα θαη
ζπζθεπαζία πεηζεηψλ θνκκσηεξίνπ.
Ρν Δξγαζηήξην ηεο θαληηθήο αλαιακβάλεη ηε δεκηνπξγία παξαδνζηαθψλ πθαληψλ έξγσλ,
κεηά απφ παξαγγειία ηδησηψλ ή παξαδνζηαθψλ ζπιιφγσλ.
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Ρν Δξγαζηήξην ηεο Βηβιηνδεζίαο

αλαιακβάλεη ην δέζηκν πεξηνδηθψλ κε ζθνπφ ηε

δεκηνπξγία επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ, κεηά απφ παξαγγειίεο δηαθφξσλ Βηβιηνζεθψλ, φπσο
επίζεο θαη ηε δεκηνπξγία θαιιηηερληθψλ εηδψλ γξαθηθήο χιεο.
Ρν εμσηεξηθφ ζπλεξγείν ηνπ Δξγαζηεξίνπ Θεπνπξηθήο αλαιακβάλεη ηε ζπληήξεζε
πξαζίλνπ ηδησηηθψλ ρψξσλ
Δπίζεο, δηαηίζεηαη αίζνπζα ρσξεηηθφηεηαο 250 αηφκσλ, άξηηα ηερλνινγηθά εμνπιηζκέλε,
θαηάιιειε γηα θάζε είδνπο εθδήισζε, ζπλέδξηα, επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο, ή ζεκηλάξηαπαξνπζηάζεηο κε δηαζέζηκν ρψξν ζηάζκεπζεο. Ραπηφρξνλα, ππάξρεη ρψξνο εζηίαζεο θαη
Ρκήκα Catering πνπ αλαιακβάλεη ηελ παξαζθεπή θαη ηε δηάζεζε απιψλ γεπκάησλ.
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ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΚΔΛΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΟΓΑΜΗΑ»
Ζ

«ΔξγΑμία»

πζηέξεζε

ηνπνζεηεί

ζηελ

άηνκα

ειεχζεξε

κε

αγνξά

λνεηηθή
εξγαζίαο.

εθαξκφδνληαο ην κνληέιν ηεο πνζηεξηδφκελεο
Δξγαζίαο

απφ

ην

1996.

Ππλνιηθά

έρνπλ

ηνπνζεηεζεί 149 άηνκα ζε 174 ζέζεηο.
Ζ δηαδηθαζία έρεη σο εμήο:
Δθφζνλ ην ίδην ην άηνκν θαη ε νηθνγέλεηα
επηζπκνχλ λα εξγαζηεί ππνγξάθεηαη κηα αίηεζε
ζπκβφιαην πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κειινληηθνχ εξγαδφκελνπ θαη ζπκβνχινπ
εξγαζίαο.
Ν ζχκβνπινο εξγαζίαο έξρεηαη ζε επαθή κε ππνςήθηνπο εξγνδφηεο θαη ζπκπιεξψλεη ην
έληππν «Αλάιπζε εξγαζίαο» φπνπ απνηππψλνληαη κε αθξίβεηα νη απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο θαη
ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο.
Ρν επαγγεικαηηθφ πξνθίι ζπκπιεξψλεηαη κεηά απφ
ζπλεληεχμεηο πνπ έρεη ν ζχκβνπινο εξγαζίαο κε ηνλ
ππνςήθην εξγαδφκελν, ηνλ εθπαηδεπηή θαη ηελ
νηθνγέλεηα ηνπ.
Ν Πχκβνπινο Δξγαζίαο ελεκεξψλεη ηνλ εξγνδφηε,
ηνλ ππνςήθην θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ γηα ζέκαηα
πνπ ηνπο αθνξνχλ (λνκηθά, αζθάιηζε, ζπληάμεηο,
ΝΑΔΓ

θιπ).

Γηεθπεξαηψλεη

γξαθεηνθξαηηθέο

εξγαζίεο.
Πηε ζπλέρεηα δηεξεπλάηε ε ζπκβαηφηεηα ηνπ Δξγαζηαθνχ Ξξνθίι κε ηελ Αλάιπζε Δξγαζίαο
θαη ηνπνζεηείηαη κεηά απφ ζπλέληεπμε ην άηνκν ζηελ εξγαζία. Αθνινπζεί εθπαίδεπζή ηνπ
απφ ηνλ ζχκβνπιν εξγαζίαο.
Ρν έξγν ηνπ ζπκβνχινπ εξγαζίαο ζπλερίδεη κε ην λα επνπηεχεη
θαη λα ζηεξίδεη ην άηνκν. Ζ ππεξεζία είλαη επίζεο ζηε δηάζεζε
ηνπ εξγνδφηε, ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ ππαιιήισλ γηα
νπνηνδήπνηε πξφβιεκα θαη αλ πξνθχςεη.
Κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ εθπ. έηνπο 2010-2011 ε ππεξεζία
ζηειερψλνληαλ απφ ηξία άηνκα πνπ κε ζηφρν λα ηνπνζεηνχλ
εηεζίσο 4 άηνκα ν θαζέλαο ζε ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ θα Αηθαηεξίλε
Θαηζνχδα παξαθνινπζεί 35 άηνκα, ν θνο Γηάλλεο Πθπξίδεο 33,
ε θα Ζψ Εαθεηξνπνχινπ 24 ζε ζχλνιν 92 αηφκσλ. κσο απφ
ηνλ Πεπηέκβξε ηνπ 2011 ε ππεξεζία ιεηηνπξγεί κε έλα άηνκν
ιηγφηεξν έπεηηα απφ παξαίηεζε ηεο θα Εαθεηξνπνχινπ. Ζ ζέζε εξγαζίαο αλακέλεηαη λα
θαιπθζεί κέζα ζην 2012.
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Θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έηνπο 2010-2011 ηνπνζεηήζεθαλ 2 λένη ζε ζέζεηο
εξγαζίαο, ζηα ζνππεξ κάξθεη «Θαλφπνπινο» θαη «Κy Κarket». Νη πξναλαθεξφκελεο
πξνζιήςεηο έρνπλ αλαθεξζεί αλαιπηηθά ζηνλ εηήζην απνινγηζκφ 2010.
Δπίζεο, κέζα ζην 2011 έραζαλ ηε δνπιεηά ηνπο 2 λένη, ν έλαο απνιχζεθε θαη ν άιινο
παξαηηήζεθε.
Ππλεξγαζία ΝΑΔΓ
H ππεξεζία Δξγαζηαθήο Απνθαηάζηαζεο ηνπ «Θενηφθνο», ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Ν.Α.Δ.Γ
(Γηεχζπλζε γηα ηηο Δπάισηεο Νκάδεο) κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε θαη εθαξκνγή ησλ
εξγαζηαθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ εθπνλεί ν ΝΑΔΓ. Ζ Θνηλσληθή
πεξεζία ηνπ Ν.Α.Δ.Γ

απεπζχλεηαη ζηελ ππεξεζία καο ψζηε λα ππνζηεξίμνπκε ΑκεΑ ζε

ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ ΝΑΔΓ πνπ δελ κπνξεί λα θαιχςεη ν ίδηνο. Ν ζχκβνπινο εξγαζίαο
ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ΝΑΔΓ γηα ηελ έθδνζε θάξηαο αλεξγίαο ησλ ππνςήθησλ εξγαδφκελσλ.

ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΔΘΞΑΗΓΔΝΚΔΛΥΛ ΠΔ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΔΠ – ΑΘΙΖΡΗΘΔΠ
ΔΘΓΖΙΥΠΔΗΠ & ΔΜΥΡΔΟΗΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ
Κέζα απφ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνπκε δίλνπκε κεγάιε
έκθαζε ζηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε εμσηεξηθά πξνγξάκκαηα θαζψο θαη ζε
αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο
«Θενηφθνο». Πηφρνο καο είλαη ε έληαμε ησλ παηδηψλ θαη λέσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ζηελ
θνηλφηεηα.
ινη ζρεδφλ νη εθπαηδεπφκελνη ηνπ Θέληξνπ καο ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηηο αζιεηηθέο
εθδειψζεηο ζηε κλήκε ηεο Αεηκλήζηνπ Ηδξχηξηαο & Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. Καξίαο Αιεμ.
Ξαπάγνπ ζηηο 19 θαη 20 Καΐνπ, ζηε γηνξηή ιήμεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ρξνληά 2010-2011 πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 22 Ηνπλίνπ, θαζψο θαη ζηε Σξηζηνπγελληάηηθε Δνξηαγνξά πνπ έγηλε
ζηηο 24 & 25 Λνεκβξίνπ 2011 ζην ρψξν πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηνπ ζηαζκνχ ΚΔΡΟΝ
«Πχληαγκα».
ΑΘΙΖΡΗΘΔΠ ΔΘΓΖΙΥΠΔΗΠ
12/10/2011 – Γψδεθα εθπαηδεπφκελνη ζπλνδεπφκελνη απφ ηνπο θαζεγεηέο Δηδηθήο Φπζηθήο
Αγσγήο ζπκκεηείραλ ζε εκεξίδα ζηίβνπ πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ Γήκν Αγίαο Ξαξαζθεπήο.
2/12/2011 – Γεθαπέληε εθπαηδεπφκελνη ζπλνδεπφκελνη απφ ηνπο θαζεγεηέο Δηδηθήο
Φπζηθήο

Αγσγήο

ζπκκεηείραλ

ζε

αγψλεο

Bowling

πνπ

δηνξγαλψζεθαλ

απφ

ηελ

Διιελνγεξκαληθή ζρνιή.
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ΚΝΠΗΘΔΠ ΔΘΓΖΙΥΠΔΗΠ
Ζ ρνξσδία ηνπ Ηδξχκαηνο ε νπνία απνηειείηαη απφ εθπαηδεπφκελνπο ηνπ «Θενηφθνο» θαη
αιιάδεη θάζε ρξφλν, ζπκκεηέρεη ζε θάζε ηαθηή γηνξηή (Σξηζηνχγελλα θαη Θαινθαίξη).
Ρν κνπζηθφ ζπγθξφηεκα «Αεξηθά» ην νπνίν απνηειείηαη απφ απφθνηηνπο θαη θνηηνχληεο ηνπ
«Θενηφθνο» ζπκκεηείρε καδί κε ηνλ εθπαηδεπηή θ. Θψζηα Αληάξα ζε εθδήισζε νκάδαο
Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ ηνπ Δηδηθνχ Πρνιείνπ Θαξαβνζηάκνπ Ηθαξίαο ζηελ απιή ηνπ Ιπθείνπ
Δπδήινπ Ηθαξίαο ην Πάββαην 10 Πεπηεκβξίνπ 2011.
ΔΜΥΡΔΟΗΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΡΚΖΚΑΡΥΛ

ΞΟΥΗΚΖ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ & ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΡΚΖΚΑ
8/02/2011 - ινη εθπαηδεπφκελνη ησλ ηκεκάησλ Ξξψηκεο Ξαξέκβαζεο θαη Ξαηδαγσγηθνχ
παξαθνινχζεζαλ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία «Καιιηά Θνπβάξηα» ζηα Ster Cinemas ζην
Ίιηνλ.
25/10/2011 – Νη εθπαηδεπφκελνη ησλ ηκεκάησλ Ξξψηκεο Ξαξέκβαζεο θαη Ξαηδαγσγηθνχ
παξαθνινχζεζαλ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία «Πηξνπκθάθηα» ζηα Ster Cinemas ζην Ίιηνλ.

ΞΟΝΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ
3/02/2011 - Νη νκάδεο ηνπ Ξξνεπαγγεικαηηθνχ 1 επηζθέθζεθαλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
εξγνζηαζίνπ ηεο ΦΑΓΔ.
24/03/2011 - Νη νκάδεο ηνπ Ξξνεπαγγεικαηηθνχ 1 επηζθέθζεθαλ ην Αηηηθφ Ξάξθν ζηε
Ξαηαλία.
25/10/2011

–

Νη

εθπαηδεπφκελνη

ησλ

Ξξνεπαγγεικαηηθψλ

ηκεκάησλ

1

&

2

παξαθνινχζεζαλ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία «Πηξνπκθάθηα» ζηα Ster Cinemas ζην Ίιηνλ.
28/11/2011

–

Νη

εθπαηδεπφκελνη

ησλ

Ξξνεπαγγεικαηηθψλ

ηκεκάησλ

1

&

2

παξαθνινχζεζαλ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε «Νη άζινη ηνπ Ζξαθιή» ζην ζέαηξν ηεο Θάξκελ
Ονπγγέξε.

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ
26/01/2011 – ιν ην ηκήκα ησλ Γξαθηθψλ Ρερλψλ θαη ε νκάδα ηεο Ππληήξεζεο
παξαθνινχζεζαλ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία ζηα Ster Cinemas ζην Ίιηνλ θαη επηζθέθζεθαλ ηα
Goody’s.
27/01/2011

–

Νη

νκάδεο

ηνπ

Catering

θαη

ηεο

Ρππνπνίεζεο

παξαθνινχζεζαλ

θηλεκαηνγξαθηθή ηελ ηαηλία «Εεηείηαη Τεχηεο» ζηα Ster Cinemas ζην Ίιηνλ.
23/03/2011 – ιν ην ηκήκα ησλ Γξαθηθψλ Ρερλψλ γεπκάηηζαλ ζε ηαβέξλα ηεο
Κεηακφξθσζεο.
28/03/2011 – ιν ην ηκήκα ηνπ Catering επηζθέθζεθαλ ηνλ Βνηαληθφ Θήπν ζην Σατδάξη.
29/03/2011 – Ζ νκάδα ηεο Κεηαμνηππίαο επηζθέθζεθε ην Βπδαληηλφ θαη Σξηζηηαληθφ
Κνπζείν ζηελ Αζήλα.
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3/11/2011 – Νη νκάδεο ηνπ Ρκήκαηνο Catering παξαθνινχζεζαλ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε
«Ν Κεγαιχηεξνο Θεζαπξφο ηνπ Θφζκνπ» ηνπ Ηδξχκαηνο Κ. Θαθνγηάλλε.
12/12/2011 – Νη λένη ηεο Νκάδαο Κεηαμνηππίαο επηζθέθζεθαλ ην Δκπνξηθφ Θέληξν “The
Mall” θαη μελαγήζεθαλ απφ εηδηθνχο μελαγνχο ζηελ εθπαηδεπηηθή έθζεζε δεηλνζαχξσλ «Dino
Jaws» απφ ην Κνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο ηνπ Ινλδίλνπ.
ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑΠ & ΞΟΝΥΘΖΠΖΠ (ΘΔΞΞ)
22/1/2011 – Ζ νκάδα λέσλ ηνπ ΘΔΞΞ καδί κε ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο
δηαγσληζκφ
Μπιφθαζηξν,

ηνπ

Θήπνπ

Καγεηξηθήο
έπεηηα

πνπ
απφ

ζπκκεηείραλ

πξαγκαηνπνηήζεθε
πξφζθιεζε

2ν

ζηνλ

ηνπ

ζην

Γήκνπ

Μπινθάζηξνπ θαη ηνπ Ππιιφγνπ Ξνιπηέθλσλ «Ζ Ονδηά».
27/01/2011 – Ζ νκάδα ηνπ ΘΔΞΞ επηζθέθζεθαλ ην
Δηδηθφ

Γπκλάζην

Ηιίνπ

φπνπ

μελαγήζεθαλ

θαη

αιιεινελεκεξψζεθαλ γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ.
3/02/2011 – Ζ νκάδα λέσλ ηνπ ΘΔΞΞ επηζθέθζεθε ην λέν METRO MALL ζηνλ Άγην
Γεκήηξην.
2/03/2011 – Ζ νκάδα λέσλ ηνπ ΘΔΞΞ ζπλνδεπφκελνη
απφ ηελ εθπαηδεχηξηά ηνπο θα Πηέιια Καθξπγηάλλε θαη ηε
Ινγνπεδηθφ θα Ξαξί Κεξάβνγινπ παξαθνινχζεζαλ ηε
ζεαηξηθή παξάζηαζε «Αληηγφλε» ηνπ Πνθνθιή ζην Δηδηθφ
Γπκλάζην Ηιίνπ.
7/04/2011 – Ζ λένη ηνπ ΘΔΞΞ ζπκκεηείραλ θαη
βνήζεζαλ ελεξγά ζην Ξαζραιηλφ Ξαδάξη ηνπ «Θενηφθνο» πνπ δηνξγαλψζεθε ζην παιηφ
Σξεκαηηζηήξην ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Ραρπδξνκηθνχ Ρακηεπηεξίνπ.
3/11/2011 – Νη λένη ηνπ ΘΔΞΞ επηζθέθζεθαλ ην Ξάξθν «Αληψλε Ρξίηζε» ζην Ίιηνλ.
19/12/2011 – Νη λένη ηνπ ΘΔΞΞ ζπλνδεπφκελνη απφ ηελ εθπαηδεχηξηά ηνπο θα Πηέιια
Καθξπγηάλλε θαη ηε Ινγνπεδηθφ θα Ξαξί Κεξάβνγινπ επηζθέθζεθαλ ην Δκπνξηθφ Θέληξν “The
Mall” θαη μελαγήζεθαλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ.
ΝΓΖΓΗΠΚΝΠ
22/01/2011 –

Νη δχν νκάδεο Νδεγψλ ζπκκεηείραλ

ζηελ θνπή ηεο πίηαο ηνπ ηνπηθνχ ηκήκαηνο Ζξαθιείνπ
Αηηηθήο.
25/03/2011 - Νη δχν νκάδεο Νδεγψλ ζπκκεηείραλ ζηελ
Ξαξέιαζε ηνπ ηνπηθνχ ηκήκαηνο Ζξαθιείνπ Αηηηθήο.
12/04/2011 – Ζ Β’ νκάδα πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθφ
πεξίπαην ζην Ξάξθν «Αληψλε Ρξίηζε».
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ΙΙΙ. ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ

Η ΣΚΑΛΑ
ΤΗΣ of
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
The
ladder
Quality
Award
European

Excellence

EQUASS

Assurance
National

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

Πε Δζληθφ επίπεδν έρνπκε θαηαθηήζεη:
Α. Ρελ Ξηζηνπνίεζε ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ Ξηζηνπνίεζεο Γνκψλ Θαηάξηηζεο (Δ.ΘΔ.ΞΗΠ.) κε
αξ. 13551 πξψηε πηζηνπνίεζε ην 1995 έσο θαη ην 2012. Θαηέρνπκε ηελ πςειφηεξε
βαζκνινγία 92,64 απφ φια ηα θέληξα.
Β. Ρελ Δηδηθή Ξηζηνπνίεζε ΛΞΗΓ σο θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο κε
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε αξ. πξση.
Ξ2(γ)/νηθ.115611/2010 πνπ ηζρχεη έσο ην 2014.
Γ. Ρε Γηαρεηξηζηηθή Δπάξθεηα ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Ρνκέα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
κε αξ. πξση. 5262/2010 κε ηζρχ κέρξη ην 2013.
Πε Δπξσπατθφ επίπεδν έρνπκε θαηαθηήζεη γηα δεχηεξε ζπλερή θνξά
ην Πήκα Ξνηφηεηαο EQUASS ΑSSURANCE (European Quality in Social
Services) ηεο Δπξσπατθήο Ξιαηθφξκαο γηα ηελ Απνθαηάζηαζε (EPR)
κέρξη 19/4/2013.

Έρνπκε ήδε μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία απφθηεζεο ηνπ Πήκαηνο Ξνηφηεηαο ISO 9001:2008 θαη
ε επηζεψξεζε αλακέλεηαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012.

Δηήζηνο Απνινγηζκφο 2011

19/43

ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ

Βαζηθνχο ζηφρνπο απνηεινχλ:

Ζ εμαζθάιηζε ηεο πςειήο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηηο δηαηππσκέλεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ Ξηζηνπνίεζεο
(Δ.ΘΔ.ΞΗΠ.) θαη ηεο Δπξσπατθήο Ξιαηθφξκαο γηα ηελ Απνθαηάζηαζε (E.P.R.) ζε
ζπλδπαζκφ κε ηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ «Θενηφθνο».
Ζ ζπλερήο βειηίσζε ηεο Ξνηφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παξερνκέλσλ
ππεξεζηψλ, αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο Ξνηφηεηαο ζε φιεο ηηο δηεξγαζίεο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ
«Θενηφθνο».
Ζ δίθαηε θαη ίζε θξνληίδα ησλ εμππεξεηνχκελσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο,
εμαζθαιίδνληαο πάληα ην δηαθξηηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο
εκπηζηεπηηθφηεηαο ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα.

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ε Γηνίθεζε ηνπ «ΘΔΝΡΝΘΝΠ»:

Δθαξκφδεη Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξνηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ, ην νπνίν ζπκκνξθψλεηαη
κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ EQUASS & ISO 9001, κέζσ απνηειεζκαηηθψλ
κεζφδσλ ζρεδίαζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο επηηπρεκέλεο πνηφηεηαο θαη πξνδηαγξαθψλ,
ζε φια ηα ζηάδηα Ξαξνρήο πεξεζηψλ.
Δξεπλά ζπζηεκαηηθά ηελ αγνξά, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ πξνδηαγξαθέο –
ραξαθηεξηζηηθά Ξξντφλησλ & πεξεζηψλ, θαζψο θαη ζε ζέκαηα ηθαλνπνίεζεο ησλ
Δθπαηδεπνκέλσλ ηεο.
Γεζκεχεηαη λα εμαζθαιίδεη ηνπο απαηηνχκελνπο Αλζξψπηλνπο & πιηθνχο πφξνπο.
Δθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ ηνπ «Θενηφθνο» ζε Δπηζηεκνληθά ζέκαηα θαη ζε ζέκαηα
Γηαρείξηζεο Ξνηφηεηαο θαη παξνηξχλεη ηελ εκπέδσζε “Ξλεχκαηνο Ξνηφηεηαο” ζην
«Θενηφθνο»
Φξνληίδεη γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα Λνεηηθήο ζηέξεζεο θαη
Αλαπηπμηαθήο Αλεπάξθεηαο, επηδηψθνληαο ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηεο
πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.
Πρεδηάδεη, πηνζεηεί θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο Γεηθηψλ & Πηφρσλ
Ξνηφηεηαο θαη Απφδνζεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ έιεγρν θαη
βειηηζηνπνίεζε ησλ Γηεξγαζηψλ Ξαξνρήο πεξεζηψλ
Ξαξεκβαίλεη εθαξκφδνληαο θαη αμηνινγψληαο εμαηνκηθεπκέλα ζρέδηα παξέκβαζεο θαη
ζρεδηάδεη ηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηάζεηο
ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.
Ξξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηελ αλαδήηεζε, πξνζαξκνγή θαη δηαηήξεζε ηεο εξγαζίαο ζε
άηνκα κε εηδηθέο δπζθνιίεο.
Διέγρεη ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ Γηεξγαζηψλ & Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο Ξνηφηεηαο
ζην «Θενηφθνο».
Θνηλνπνηεί ηελ παξνχζα Ξνιηηηθή Ξνηφηεηαο ζε φιν ην Ξξνζσπηθφ ηνπ «Θενηφθνο» θαη
θξνληίδεη γηα ηελ ζπλερή αλαβάζκηζή ηεο, ψζηε λα είλαη πάληα ζπκβαηή κε ηνπο
γεληθφηεξνπο ζηφρνπο.
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ΚΔΡΟΖΠΖ ΒΑΘΚΝ ΗΘΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΚΞΙΔΘΝΚΔΛΥΛ
Πηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θάλνπκε κε ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ
ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπκε, έρνπκε δεκηνπξγήζεη πέληε δηαθνξεηηθά είδε εξσηεκαηνινγίσλ
ηα νπνία δηαλέκνπκε ζε φζνπο ζπλεξγαδφκαζηε.
Ρν

Δξσηεκαηνιφγην

Ηθαλνπνίεζεο

Γνλέσλ

ζπκπιεξψζεθε

απφ

ηνπο

γνλείο/θεδεκφλεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ καο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο γνλέσλ ζην
ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο ρξνληάο 2010-2011. Ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο γνλέσλ είλαη 4,37 κε
άξηζηα ην 5 ζηα 149 εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ, δειαδή Αξθεηή ηθαλνπνίεζε απφ
ηηο

ππεξεζίεο

πνπ

πξνζθέξνπκε.

Ρν

πνζνζηφ

ζπκπιήξσζεο

ηνπ

ζπγθεθξηκέλνπ

εξσηεκαηνινγίνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 90% θαζψο φινη νη γνλείο πνπ παξεπξίζθνληαη ζηηο
ζπλαληήζεηο ην ζπκπιεξψλνπλ.
Θαηά ην εθπαηδεπηηθφ έηνο 2010-2011 ηα Δξσηεκαηνιφγηα Ηθαλνπνίεζεο Ππλεξγαηψλ,
Δξγνδνηψλ, Ρνπηθήο Θνηλσλίαο θαη Δξγαδνκέλσλ ζπκπιεξψζεθαλ κέζα ζην 2010 θαη ηα
απνηειέζκαηα ήδε έρνπλ αλαθεξζεί ζηνλ Δηήζην Απνινγηζκφ ηνπ 2010. Θαηά ην ηέινο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έηνπο 2011-2012 αλακέλεηαη λα ζπκπιεξσζνχλ ηα αληίζηνηρα εξσηεκαηνιφγηα
έηζη ψζηε ζα είκαζηε ζε ζέζε λα αλαθέξνπκε ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζηνλ Δηήζην
Απνινγηζκφ ηνπ 2012.
πελζπκίδνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεξζηλνχ εθπαηδεπηηθνχ έηνπο:
Ρν εξσηεκαηνιφγην Ηθαλνπνίεζεο Ππλεξγαηψλ απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά ζε
θνξείο φπσο Λνκαξρία, ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθά ηακεία, θνηλσληθέο ππεξεζίεο δήκσλ,
Ηδξχκαηα θαζψο θαη επαγγεικαηίεο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγαδφκαζηε. Ρν εξσηεκαηνιφγην
ζπλεξγαηψλ ζηάιζεθε ζε 148 ζπλεξγάηεο θαη ην πνζνζηφ ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζήο ηνπο
είλαη 4,13 κε άξηζηα ην 5 απφ ηα 7 κφλν εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ, δειαδή
Αξθεηή ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπκε.
Γπζηπρψο ην πνζνζηφ ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη 4,7% θαη δελ κπνξεί λα
ζεσξεί αληηπξνζσπεπηηθφ. Καο πξνβιεκαηίδεη ηδηαίηεξα ν ρακειφο αξηζκφο εξσηεκαηνινγίσλ
πνπ ζπκπιεξψλνληαη θαη αλαδεηνχκε λένπο ηξφπνπο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ
κε εκάο θνξέσλ.
Ρν Δξσηεκαηνιφγην Ηθαλνπνίεζεο Δξγνδνηψλ απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά ζε
εξγνδφηεο πνπ απαζρνινχλ εξγαδφκελνπο, πξψελ εθπαηδεπφκελνπο ηνπ «Θενηφθνο», θαη
ζηεξίδνληαη απφ ηελ ππεξεζία «ΔξγΑμία». Ρν εξσηεκαηνιφγην εξγνδνηψλ ζηάιζεθε ζε 65
εξγνδφηεο θαη ην πνζνζηφ ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζήο ηνπο είλαη 4,31 κε άξηζηα ην 5 ζηα 5
εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ, δειαδή Αξθεηή ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξνπκε. Θαη ζε απηή ηε πεξίπησζε κφλν ην 7,7% απάληεζε ζην εξσηεκαηνιφγην θαη
δελ κπνξεί λα ζεσξεί αληηπξνζσπεπηηθφ.
Ρν Δξσηεκαηνιφγην Ηθαλνπνίεζεο Ρνπηθήο Θνηλσλίαο δηαλέκεηαη απφ ηελ
Θνηλσληθή πεξεζία ηνπ «Θενηφθνο» ζε γεηηνληθνχο θνξείο θαη ηδηψηεο κε ζθνπφ λα κάζνπκε
ζε ηη βαζκφ γλσξίδνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπκε. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
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γίλεηαη εθείλε ηε ζηηγκή (πνζνζηφ ζπκπιήξσζεο 100%) θαη έπεηηα αθνινπζεί ζχληνκε
ελεκέξσζε απφ ηε Θνηλσληθή πεξεζία θαη δηαλνκή ηνπ ελεκεξσηηθνχ θπιιαδίνπ ηνπ
«Θενηφθνο». Ν βαζκφο πνπ ε ηνπηθή θνηλφηεηα γλσξίδεη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπκε ζην
«Θενηφθνο είλαη 3,51 κε άξηζηα ην 5 ζηα 179 εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ, δειαδή
Κέηξηα γλψζε ησλ ππεξεζηψλ.
Καο πξνβιεκαηίδεη ε ειιηπήο γλψζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε ην είδνο θαη εχξνο ησλ
ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην θνξέα θαη γη’ απηφ ην ιφγν ηφζν ην γξαθείν ησλ Γεκνζίσλ
Πρέζεσλ φζν θαη ε Θνηλσληθή πεξεζία δεζκεχνληαη ζην λα θάλνπλ ην «Θενηφθνο» γλσζηφ
ζην επξχ θνηλφ.
Ρν Δξσηεκαηνιφγην Ηθαλνπνίεζεο Δξγαδνκέλσλ ζπκπιεξψλεηαη απφ φιν ην
πξνζσπηθφ ηνπ «Θενηφθνο» εηεζίσο (πνζνζηφ ζπκπιήξσζεο 100%), φπνπ αμηνινγνχληαη
ζηειέρε θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη. Ρν πνζνζηφ ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ
Δξγαδνκέλσλ είλαη 3,47 κε άξηζηα ην 5 ζηα 102 εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ,
δειαδή Κέηξηα ηθαλνπνίεζε.

ΚΔΡΟΖΠΖ ΒΑΘΚΝ ΗΘΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΝΚΔΛΥΛ
Δπίζεο, ζην «Θενηφθνο» ζεσξνχκε πνιχ ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ηε γλψκε θαη ηα
ζρφιηα ησλ σθεινπκέλσλ ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ, ηνλ εθπαηδεπηή
πνπ έρνπλ θαζψο θαη ην εκπινπηηζηηθφ πξφγξακκα πνπ παξαθνινπζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα
κπνξέζνπκε λα πξνβνχκε ζηηο αλάινγεο ελέξγεηεο έηζη ψζηε λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην
επραξηζηεκέλνη.
Γη’ απηφ ην ιφγν έρνπκε δεκηνπξγήζεη ην έληππν «Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
απφ εθπαηδεπφκελν». Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ
Τπρνιφγνπ ή Θνηλσληθνχ Ιεηηνπξγνχ ή Ινγνπεδηθνχ ή πεπζχλνπ ηνπ ηκήκαηνο (δειαδή
έλαλ αλεμάξηεην αμηνινγεηή εθηφο ηνπ εθπαηδεπηή), πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί φζν ην
δπλαηφλ ε ειεχζεξε έθθξαζε ησλ λέσλ.
Γηα ην εθπαηδεπηηθφ έηνο 2010-2011 ην πνζνζηφ πνπ καο δείρλεη πφζν επραξηζηεκέλνη
είλαη νη εθπαηδεπφκελνη κε ην πξφγξακκα πνπ παξαθνινπζνχλ ζπλνιηθά είλαη: 94,70%

ζηα 269 εξσηεκαηνιφγηα πνπ απαληήζεθαλ.
Ζ δηάξζξσζε ηνπ πνζνζηνχ ηθαλνπνίεζεο αλά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα είλαη ε αθφινπζε:
ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ
97,22%

ζηα 72 εξσηεκαηνιφγηα

ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ Α’

90,24%

ζηα 42 εξσηεκαηνιφγηα

ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ Β’

93,75%

ζηα 35 εξσηεκαηνιφγηα

ΓΟΑΦΗΘΔΠ ΡΔΣΛΔΠ

96,77%

ζηα 31 εξσηεκαηνιφγηα

ΘΖΞΝΠ

92,31%

ζηα 27 εξσηεκαηνιφγηα

ΡΞΝΞΝΗΖΠΖ

ΘΔΞΞ

100,00%
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ΞΟΝΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ 1

100,00%

ζηα 34 εξσηεκαηνιφγηα

ΞΟΝΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ 2

89,29%

ζηα 28 εξσηεκαηνιφγηα

Ρα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζηελ ΞΟΥΗΚΖ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ θαη ζην ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ δελ έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ιφγσ ηεο λνεηηθήο ηνπο ειηθίαο. Αμηνπνηνχκε
φκσο ηελ άπνςε ησλ γνλέσλ ηνπο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνζθέξνπκε.
Ρν πνζνζηφ πνπ καο δείρλεη πφζν επραξηζηεκέλνη είλαη νη εθπαηδεπφκελνη κε ηνλ
ΔΘΞΑΗΓΔΡΖ ηνπο είλαη: 95,62% ζηα 269 εξσηεκαηνιφγηα πνπ απαληήζεθαλ.
Ρν πνζνζηφ πνπ καο δείρλεη πφζν επραξηζηεκέλνη είλαη νη εθπαηδεπφκελνη κε ην
ΔΚΞΙΝΡΗΠΡΗΘΝ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

πνπ

παξαθνινπζνχλ

είλαη:

93,08%

ζηα

269

εξσηεκαηνιφγηα πνπ απαληήζεθαλ.
Αλαιπηηθά: 92,86% απφ ην πξφγξακκα Δηδηθήο Φπζηθήο Αγσγήο ζηα 182 εξσηεκαηνιφγηα
93,91% απφ ην πξφγξακκα Κνπζηθήο ζηα 155 εξσηεκαηνιφγηα
94,48% απφ ην πξφγξακκα Ζιεθηξνληθψλ πνινγηζηψλ ζηα 145 εξσηεκαηνιφγηα
77,27% απφ ην πξφγξακκα Δηθαζηηθψλ ζηα 66 εξσηεκαηνιφγηα
100,00% απφ ην πξφγξακκα Θεάηξνπ ζηα 8 εξσηεκαηνιφγηα θαη
100,00% απφ άιια πξνγξάκκαηα φπσο Νδεγηζκφο ζηα 36 εξσηεκαηνιφγηα

ΑΡΝΚΗΘΝ ΞΙΑΛΝ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ (Α.Ξ.Α.)
Ρν Αηνκηθφ Ξιάλν Απνθαηάζηαζεο βαζίδεηαη ζηε Ξξνζσπνθεληξηθή Ξξνζέγγηζε θαη
απνηειεί ηνλ νδεγφ δξάζεο γηα θάζε εθπαηδεπφκελν. Απνηειείηαη απφ ην έληππν Α.Ξ.Α., ηνλ
Ξίλαθα Δθηίκεζεο Γξαζηεξηνηήησλ Θαζεκεξηλήο Εσήο, δηαθνξεηηθφ γηα θάζε ειηθηαθή
βαζκίδα, θαη ην Getting to Work κφλν γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Θαηάξηηζε.
Πε απηφ απνηππψλεηαη ε παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ θαη ηίζεληαη νη
καθξνπξφζεζκνη θαη νη βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη θαζψο θαη ν ηξφπνο πινπνίεζήο ηνπο. Ρν
Α.Ξ.Α. αμηνινγείηαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην ρξφλν, αιιά θαη νπνηεδήπνηε θξηζεί
απαξαίηεην, ψζηε λα εθηηκεζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί ή λα ηεζνχλ λένη.
Θαηά ηηο ζπλαληήζεηο γνλέσλ ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο ρξνληάο,
θαζψο θαη φπνηε θξηζεί απαξαίηεην, νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπφκελνη ελεκεξψλνληαη θαη’ ηδίαλ
απφ ηελ Γηεπηζηεκνληθή Νκάδα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ερεκχζεηα θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα
ησλ θξίζηκσλ πιεξνθνξηψλ ηνπ Α.Ξ.Α πνπ έρεη θαηαξηηζηεί. Νη γνλείο θαη ζε πεξίπησζε πνπ
είλαη δπλαηφλ θαη ν εθπαηδεπφκελνο ππνγξάθνπλ ην ΑΞΑ.
Πην ΑΞΑ ηίζεληαη ζηφρνη γηα φια ηα παηδηά θαη λένπο ηνπ «Θενηφθνο». Γηα ην
εθπαηδεπηηθφ έηνο 2010-2011 ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΑΞΑ
αλέξρεηαη ζε 81,04%.
Αλά ηκήκα ηα πνζνζηά επίηεπμεο δηακνξθψλνληαη σο εμήο:
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ΞΟΥΗΚΖ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ

82,27% Δπηηεχρζεθαλ 130 ζηφρνη απφ ηνπο 158 ζηφρνπο
πνπ ζπλνιηθά ηέζεθαλ ζηα ΑΞΑ ησλ 20 εθπαηδεπνκέλσλ
ηνπ ηκήκαηνο

ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ

89,00% Δπηηεχρζεθαλ 97 ζηφρνη απφ ηνπο
ζηφρνπο

πνπ

ζπλνιηθά

ηέζεθαλ

ζηα

ΑΞΑ

ζηνπο 109
ησλ

25

εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ ηκήκαηνο
ΞΟΝΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝ 1

81,20% Δπηηεχρζεθαλ 108 ζηφρνη απφ ηνπο
ζηφρνπο

πνπ

ζπλνιηθά

ηέζεθαλ

ζηα

ΑΞΑ

ησλ

133
40

εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ ηκήκαηνο
ΞΟΝΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝ 2

88,50% Δπηηεχρζεθαλ 92 ζηφρνη απφ ηνπο 104 ζηφρνπο
πνπ ζπλνιηθά ηέζεθαλ ζηα ΑΞΑ ησλ 32 εθπαηδεπνκέλσλ
ηνπ ηκήκαηνο

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ


ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ Α’

83,00% Δπηηεχρζεθαλ 95 ζηφρνη απφ ηνπο 114 ζηφρνπο
πνπ ζπλνιηθά ηέζεθαλ ζηα ΑΞΑ ησλ 75 εθπαηδεπνκέλσλ
ηνπ ηκήκαηνο



ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ Β’

74,70% Δπηηεχρζεθαλ 80 ζηφρνη απφ ηνπο 108 ζηφρνπο
πνπ ζπλνιηθά ηέζεθαλ ζηα ΑΞΑ ησλ 50 εθπαηδεπνκέλσλ
ηνπ ηκήκαηνο



ΓΟΑΦΗΘΔΠ ΡΔΣΛΔΠ

61,50% Δπηηεχρζεθαλ 75 ζηφρνη απφ ηνπο 122 ζηφρνπο
πνπ ζπλνιηθά ηέζεθαλ ζηα ΑΞΑ ησλ 43 εθπαηδεπνκέλσλ
ηνπ ηκήκαηνο



ΘΖΞΝΠ

95,08% Δπηηεχρζεθαλ 58 ζηφρνη απφ ηνπο 61 ζηφρνπο
πνπ ζπλνιηθά ηέζεθαλ ζηα ΑΞΑ ησλ 31 εθπαηδεπνκέλσλ
ηνπ ηκήκαηνο



ΡΞΝΞΝΗΖΠΖ

71,00% Δπηηεχρζεθαλ 55 ζηφρνη απφ ηνπο 77 ζηφρνπο
πνπ ζπλνιηθά ηέζεθαλ ζηα ΑΞΑ ησλ 42 εθπαηδεπνκέλσλ
ηνπ ηκήκαηνο

Πην Θέληξν Δπαγγεικαηηθήο Ξξνεηνηκαζίαο & Ξξνψζεζεο (ΘΔΞΞ) ην πνζνζηφ
επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ ζηα Αηνκηθά Ξιάλα Γξάζεο ησλ λέσλ είλαη 84,21%.
Δπηηεχρζεθαλ 16 ζηφρνη απφ ηνπο 19 πνπ ζπλνιηθά ηέζεθαλ ζηνπο 15 εθπαηδεπφκελνπο ηνπ
ηκήκαηνο. Ρν ΑΞΓ είλαη ηξνπνπνηεκέλν ΑΞΑ ζηε βάζε ηεο ινγηθήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ
ηκήκαηνο

πξνζδηνξίδνληαο

θαζαξά

εμαηνκηθεπκέλνπο

καθξνπξφζεζκνπο

θαη

βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο.
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IV. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΕΓΓΙΕΩΝ
Θαηλνηνκηθέο ελέξγεηεο γηα ην «ΘΔΝΡΝΘΝΠ» απνηεινχλ ε δεκηνπξγία θαη ρξήζε λέσλ
πξνζεγγίζεσλ θαη ηερλνινγηψλ, εξεπλψλ, κειεηψλ, πξνγξακκάησλ θαη λέσλ ππεξεζηψλ,
θαζψο θαη ε θάζε είδνπο λέα ζπλεξγαζία κε εηεξφθιεηνπο νξγαληζκνχο θαη ηελ θνηλφηεηα
έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζζεί, κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, ε ζεηηθή καο πξνβνιή θαη πάλσ
απ’ φια ην δηθαίσκα ζηε δσή θαη ηελ εξγαζία γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία.

Ξεξηιεπηηθφο πίλαθαο θαηλνηνκηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζην «ΘΔΝΡΝΘΝΠ»:
ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΔΠ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΔΗΠ

ΔΡΝΠ

Α/Α
1

ΣΟΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΥΛ ACΖENBACH

2011

2

ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TEACCH ΠΡΝ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ
ΡΚΖΚΑ & ΡΖΛ ΞΟΥΗΚΖ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ

2010

3

ΞΟΝΠΝΚΝΗΥΠΖ
ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ

2010

4

ΔΞΗΚΝΟΦΥΡΗΘΝ ΠΔΚΗΛΑΟΗΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ TEACCH

5

ΔΞΗΚΝΟΦΥΡΗΘΝ
ΘΔΟΑΚΗΘΖ

6

ΠΠΡΖΚΑ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖΠ
ΘΗΛΓΛΝ»

7

ΘΑΡΑΘΡΖΠΖ ΠΖΚΑΡΝΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ EQUASS

2008

8

ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΑ ΓΗΑΘΟΑΡΗΘΑ ΓΗΘΡΑ AAIDD ΘΑΗ EASPD

2008

9

ΞΗΙΝΡΗΘΖ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΘΑΗ ΔΛΑΟΜΖ ΡΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΝ ΘΔΞΞ

2008

10

ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΛΔΑΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ «ΘΔΝΡΝΘΝΠ»

2007

11

ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΡΝ «Θ» ΠΡΝ ΓΗΘΡΝ «ΝΙΝΗ ΚΑΕΗ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΛΡΑΜΖ»

2007

12

ΠΖΚΑ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ EQUASS

2007

13

ΔΟΔΛΑ ΓΗΑ ΑΞΝΦΝΗΡΝΠ ΚΔ ΡΗΡΙΝ "ΡΝ ΚΝΛΡΔΙΝ
ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΚΔΛΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΠΡΝ ΘΔΝΡΝΘΝΠ" ΚΔ ΡΖ ΣΝΟΖΓΗΑ
ΡΖΠ JOHNSON & JOHNSON

2007

14

ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΡΝ «ΘΔΝΡΝΘΝΠ» ΠΡΝ ΓΗΘΡΝ «ΛΔΑ ΞΝΙΗΠ» ΡΖΠ
ΓΡΗΘΖΠ ΑΘΖΛΑΠ

2006

15

ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΡΝ «ΘΔΝΡΝΘΝΠ» ΠΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΞΙΑΡΦΝΟΚΑ
ΓΗΑ ΡΖΛ ΛΝΖΡΗΘΖ ΠΡΔΟΖΠΖ – EPR

2002

16

ΞΗΙΝΡΗΘΖ ΔΛΑΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΥΗΚΖΠ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ

2000

17

ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΡΝ «ΘΔΝΡΝΘΝΠ» ΠΡH Δ.U.S.E.

1997

18

ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΚΔΛΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔξγΑμία»

1996

19

ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΔΚΞΙΝΡΗΠΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΔΗΘΑΠΡΗΘΥΛ

1995

20

ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΔΚΞΙΝΡΗΠΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Ζ/

1995

Δηήζηνο Απνινγηζκφο 2011

ΠΛΘΖΘΥΛ

ΠΔΚΗΛΑΟΗΝ

ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ

ΞΑΗΓΗΥΛ

ΘΑΗ

ΠΡΖΛ

ΠΡΖ

ΛΔΥΛ

ΞΟΥΗΚΖ

2009
ΘΔΟΑΞΔΡΗΘΖ
ΥΠ

«ΤΖΙΝ

2009
2009

25/43

ΣΟΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΥΛ ACΖENBACH
Ρα ζέκαηα αλάπηπμεο θαη πξνζαξκνγήο έρνπλ πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζηελ εθηίκεζε θαη ηε
δηάγλσζε ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο ςπρνπαζνινγίαο. Ξξνυπφζεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ θαη εθήβσλ απνηειεί ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ πνιιαπιέο πεγέο.
Απηφ είλαη απαξαίηεην γηαηί:
1. Ζ παξαηεξνχκελε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ παξαιιάζζεη αλάινγα κε ην πιαίζην π.ρ.
ζρνιείν-ζπίηη.
2. Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά
πξφζσπα ζπλήζσο δηαθέξνπλ, γηαηί ν θάζε έλαο, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ζηεξίδεη ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπ ζε δηαθνξεηηθά δείγκαηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ.
3. Ρα πξφζσπα πνπ δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ έρνπλ
δηαθνξεηηθή επαηζζεζία σο πξνο ηα δηάθνξα ζηνηρεία ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη επνκέλσο
θξίλνπλ απφ δηαθνξεηηθή βάζε.
4. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ κεγάισλ επεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ θαη επνκέλσο θαη
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνπλ νη δηάθνξνη ελήιηθεο γη απηήλ.
Πε απηφ ην πιαίζην αλαθνξάο ν Thomas Achenbach ρξεζηκνπνίεζε κηα ςπρνκεηξηθή
πξνζέγγηζε γηα λα θαηαζθεπάζεη κία εκπεηξηθά βαζηζκέλε νκάδα «εξγαιείσλ» γηα ηελ
εθηίκεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζε παηδηά, εθήβνπο θαη
ελήιηθεο.
Ρα εξγαιεία απηά ηα νλνκάηηζε «Πχζηεκα Achenbach γηα Δκπεηξηθά Βαζηζκέλε Αμηνιφγεζε,
ΠΑΔΒΑ» (Achenbach System of Empirically Based Assessment, ASEBA) ζην νπνίν αλήθνπλ ηα
εξσηεκαηνιφγηα. Ρα «εξγαιεία» απηά είλαη εχθνιν λα εθαξκνζηνχλ ζε πνιιά πνιηηηζηηθά
πιαίζηα θάησ απφ πνιιαπιέο ζπλζήθεο εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ε ζηάζκηζε ηνπο. Κεηαθξάζεηο
ελφο ή πεξηζζνηέξσλ «εξγαιείσλ» ππάξρνπλ ζε 70 γιψζζεο, θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο
ηεο εθαξκνγήο ηνπο έρνπλ αλαθνηλσζεί απφ 60 ρψξεο (Berube θαη Achenbach 2000).
Ρν ΠΑΔΒΑ εθηηκά ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα βαζηδφκελν ζε πιεξνθνξίεο απφ
αλζξψπνπο πνπ βιέπνπλ ηα εμεηαδφκελα άηνκα θάησ απφ δηάθνξεο ζπλζήθεο. Νη
πιεξνθνξηνδφηεο πεξηιακβάλνπλ γνλείο, δαζθάινπο, αλζξψπνπο πνπ θξνληίδνπλ θαζεκεξηλά
ην παηδί, θιηληθνχο, παξαηεξεηέο, ςπρνιφγνπο, θίινπο, ζπδχγνπο θαη ηα ίδηα ηα εμεηαδφκελα
άηνκα. Ρα εξσηεκαηνιφγηα ηνπ ΠΑΔΒΑ είλαη ηα εμήο:
Δξσηεκαηνιφγην γνληψλ παηδηά ειηθίαο 2-5ρξ. θαη 4-18ρξ.
Δξσηεκαηνιφγηα δαζθάισλ γηα ηηο ίδηεο ειηθίεο.
Δξσηεκαηνιφγην Δθήβσλ.
πάξρνπλ θαη εξσηεκαηνιφγηα γηα δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο ελειίθσλ.
Ρα εξσηεκαηνιφγηα γνληψλ θαη δαζθάισλ γηα παηδηά 2-5, 5-12 θαη 6-18 ρξνλψλ θαζψο θαη ην
εξσηεκαηνιφγην ησλ εθήβσλ έρνπλ ζηαζκηζζεί γηα ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Ήδε
πξνεηνηκάδεηαη ε ζηάζκηζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηνπο ελήιηθεο θαη ηεο εκηδνκεκέλεο
ζπλέληεπμεο γηα παηδηά θαη εθήβνπο.
Ρειηθά ηα εξσηεκαηνιφγηα ηνπ Achenbach απνηεινχλ επηζηεκνληθφ εξγαιείν πνπ γξήγνξα θαη
νηθνλνκηθά παξέρνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα παηδηά, θαη λένπο. Νη πιεξνθνξίεο έρνπλ
πνιχ κεγάιε θιηληθή ζεκαζία θαη ζπκβάιινπλ ζηελ επηθνηλσλία γνλέσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη
εηδηθψλ
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V. ΔΙΚΣΤΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ρν «Θενηφθνο» πξνζπαζεί δηαξθψο λα επηθνηλσλεί κε ηελ θνηλφηεηα θαη λα βξίζθεηαη ζε
ζπλερή εγξήγνξζε θαη ελεκέξσζε. Γηα απηφ ην ιφγν, επηδηψθεη λα
ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξα εζληθά θαη επξσπατθά δίθηπα, θαζψο θαη λα
δηνξγαλψλεη

εκεξίδεο,

ζεκηλάξηα,

πνιηηηζηηθέο

θαη

αζιεηηθέο

εθδειψζεηο θιπ. Δπίζεο, ην πξνζσπηθφ ηνπ «Θενηφθνο» ζπκκεηέρεη
ελεξγά ζε εκεξίδεο, εθδειψζεηο θαη ζπλέδξηα άιισλ θνξέσλ, παξνπζηάδνληαο ελδηαθέξνπζεο
εηζεγήζεηο ηφζν γηα επηζηεκνληθά ζέκαηα φζν θαη γηα ην έξγν θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ
«Θενηφθνο».

ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΓΗΘΡΑ
Απηή ηε ζηηγκή ην «Θενηφθνο» είλαη κέινο ζηα εμήο Δπηζηεκνληθά Γίθηπα θαζψο θαη
ζηηο αθφινπζεο Γηαθξαηηθέο Ππλεξγαζίεο:

ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΑ ΓΗΘΡΑ
1

Γεκηνπξγία θαη ζπκκεηνρή ζηελ Διιεληθή Δηαηξεία πνζηεξηδφκελεο

ΔΡΝΠ
ΔΓΓΟΑΦΖΠ
1997

Δξγαζίαο (Eι.Eη.Yπ.E.)
2

«Καδί γηα ην Ξαηδί» κέζσ ηεο Νξγάλσζεο «Φίινη ηνπ Ηδξχκαηνο

1999

ΘΔΝΡΝΘΝΠ»

ΓΗΑΘΟΑΡΗΘΔΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΔΠ
1

E.U.S.E. European Union for Supported Employment - Δπξσπατθή

ΔΡΝΠ
ΔΓΓΟΑΦΖΠ
1997

Έλσζε πνζηεξηδφκελεο Δξγαζίαο
2

E.P.R. European Platform for Rehabilitation – Δπξσπατθή

2002

Ξιαηθφξκα γηα ηελ Απνθαηάζηαζε
3

EASPD European Association of Service Providers for Persons with

2008

Disabilities – Δπξσπατθή Έλσζε Φνξέσλ γηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο

ΖΚΔΟΗΓΔΠ - ΠΛΔΓΟΗΑ ΡΝ «ΘΔΝΡΝΘΝΠ»
Ρν Θέληξν "Θενηφθνο" ζπκκεηέρεη ζηελ νξγάλσζε εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ κε ζηφρν
ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ γηα άηνκα κε
λνεηηθή πζηέξεζε θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, φπσο επίζεο θαη ηεο πξνζθεξφκελεο εθπαίδεπζεο
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.
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ETΖΠΗΝ ΠΛΔΓΟΗΝ E.P.R.
Πηηο 10 θαη 11 Λνεκβξίνπ 2011, πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεγάιε επηηπρία ην Δηήζην
Ππλέδξην ηεο Δπξσπατθήο Ξιαηθφξκαο γηα ηελ Απνθαηάζηαζε (European Platform for
Rehabilitation E.P.R.) ζε ζπλεξγαζία κε ην Ίδξπκα Ξξνζηαζίαο θαη Απνθαηάζηαζεο Αηφκσλ
κε Λνεηηθή ζηέξεζε «Ζ Θενηφθνο» θαη ην Δξγαζηήξη Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο &
Απνθαηάζηαζεο «Ξαλαγία Διενχζα», ζην μελνδνρείν «ΡΗΡΑΛΗΑ», ζηελ Αζήλα.
Ζ Δπξσπατθή Ξιαηθφξκα γηα ηελ Απνθαηάζηαζε (EPR), είλαη έλα επξσπατθφ δίθηπν
αλαγλσξηζκέλσλ Νξγαληζκψλ απφ δηάθνξα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ
πξνζθέξνπλ πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο ζηα Άηνκα κε Αλαπεξία, ζηνπο ηνκείο ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη απνθαηάζηαζεο, επαλέληαμεο, θπζηθήο απνθαηάζηαζεο,
θνηλσληθήο θξνληίδαο θ.α.
Ρν Ππλέδξην δηεμήρζεθε κε κεγάιε επηηπρία θαη εξγάζηεθε γηα ηελ παξνρή πνηνηηθψλ
ππεξεζηψλ ζην ρψξν ηεο απνθαηάζηαζεο θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ εδξαίσζε ησλ
δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ εξγαζία, ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηε
δσή.
Ρν Ππλέδξην παξαθνινχζεζαλ 150 ζχλεδξνη απφ ηνπο Δπξσπατθνχο θνξείο φπσο
επίζεο θαη κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνπιίσλ
θαη

εξγαδφκελνη

ζπλδηνξγαλσηέο.
ηνπ

απφ

ηνπο

Έιιελεο

Ρελ νξγαλσηηθή επηηξνπή

«Θενηφθνο»

απνηεινχζαλ

νη

θ.θ.

Σξπζνχια Θαηζνχδα, Λεθηαξία Πεθάθε θαη
Βάηα Αξζελνπνχινπ.
Ρν Ππλέδξην άλνημε κε ραηξεηηζκνχο απφ ηε Γηεπζχληξηα ηνπ «Θενηφθνο» θα.
Ονχζζνπ θαη απφ ηελ Ξξφεδξν ηνπ «Ξαλαγία Διενχζα» θα. Ρζνχηζνπ. Ζ θα. Καλζνπνχινπ,
Γηεπζχληξηα ηεο Γηεχζπλζεο Ξξνζηαζίαο ΑκεΑ ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη Θνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο, παξνπζίαζε ηηο λνκηθέο θαη πνιηηηθέο θαηαθηήζεηο ησλ ΑκεΑ ζηελ Διιάδα θαη
ζπγθεθξηκέλα ηηο Πηέγεο Απηφλνκεο Γηαβίσζεο.
Ρν θεληξηθφ ζέκα ηεο 1εο κέξαο ήηαλ «Ζ επαλέληαμε λέσλ αηφκσλ κε αλαπεξία».
Απφ ην «Θενηφθνο» ε Τπρνιφγνο θα Θνξνγηαλλάθε θαη ε Ινγνζεξαπεχηξηα θα Αξζελνπνχινπ
παξνπζηάζαλε εξγαζηήξην κε ηίηιν «Ξξψηκε Ξαξέκβαζε γηα παηδηά κε Λνεηηθή ζηέξεζε».
Ρν ζέκα ηεο 2εο κέξαο ήηαλ «Ν ξφινο ησλ επαγγεικαηηψλ ζηελ απνθαηάζηαζε» κε
δηαθεθξηκέλνπο νκηιεηέο απφ ηελ Διιάδα, ηελ Δπξψπε θαη ηηο ΖΞΑ.
Ρν βξάδπ ηεο 10 Λνεκβξίνπ δηεμήρζε ην
δείπλν ηνπ Ππλεδξίνπ ζηελ αίζνπζα «Δζληθφο»
ηνπ Πίλε Θεξακηθφο. Πην δείπλν έγηλε θαη ε
ηειεηή βξάβεπζεο φπνπ απνλεκήζεθε ην
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Πήκαηνο πνηφηεηαο EQUASS
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Assurance ζην «Θενηφθνο» θαη ζε άιια θέληξα πνπ είραλ πηζηνπνηεζεί κέζα ζην 2011.
Ρν Ππλέδξην έιεμε κε ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε «Κπζηθέο Γηαδξνκέο – Ζ Δπηζηξνθή
ηνπ Νδπζζέα ζηελ Ηζάθε» απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηνπ Δξγαζηήξη «Ξαλαγία Διενχζα». Νη
Δπξσπαίνη Πχλεδξνη απνρψξεζαλ κε ηηο ζεηηθφηεξεο εληππψζεηο γηα ηνλ ηξφπν θηινμελίαο θαη
ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ Ππλεδξίνπ.

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΠΔΚΗΛΑΟΗΝ EQUASS
Ξξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Δηήζηνπ Ππλεδξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Ξιαηθφξκαο γηα ηελ
Απνθαηάζηαζε (EPR) ζηηο 10 Λνεκβξίνπ 2011, απφ 9πκ
– 13κκ ζηνλ ίδην ρψξν, πξαγκαηνπνηήζεθε ζεκηλάξην
κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ
απφ φιε ηελ Διιάδα φζνλ αθνξά ζηελ αμία, ζηα
πιενλεθηήκαηα θαη ζηελ ρξεζηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο
ηνπ EQUASS (European Quality in Social Services).
Ρν

EQUASS

(European

Quality

in

Social

Services) απνηειεί έλα επξσπατθφ, επξέσο αλαγλσξηζκέλν, ζχζηεκα αμηνιφγεζεο

θαη

πηζηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηα ΑκεΑ, θαη ε απφθηεζε ηνπ, ζηφρν έρεη
ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ θάζε Νξγαληζκφ.
Ζ πεχζπλε Ξνηφηεηαο θα Καξία Κειαλίηε παξνπζίαζε ηηο δπζθνιίεο θαη ηα νθέιε
θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ζην «Θενηφθνο».
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ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΔΠ/ΑΘΙΖΡΗΘΔΠ ΔΘΓΖΙΥΠΔΗΠ ΡΝ «ΘΔΝΡΝΘΝΠ»
ιεο νη εθδειψζεηο απνηεινχλ θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ «Θενηφθνο». Γίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο
εθπαηδεπνκέλνπο καο λα κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα αλαιακβάλνπλ επζχλεο, λα μεπεξλνχλ
θάπνηα ππεξβνιηθή ζπζηνιή πνπ κπνξεί λα έρνπλ θαη λα εθθξάδνληαη θαιχηεξα.
Πηφρνο ησλ νξγαλσκέλσλ εθδειψζεσλ είλαη ε ςπραγσγία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε νπνία
παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηά ηνπο.
Αζιεηηθέο Δθδειψζεηο
πσο θάζε ρξφλν έηζη θαη θέηνο, ζηηο 20 θαη 21
Καΐνπ 2010, ην «Θενηφθνο» ηίκεζε ηε κλήκε ηεο
Αεηκλήζηνπ

Ηδξχηξηαο

θαη

Γηνηθεηηθνχ

Ππκβνπιίνπ

Ξξνέδξνπ

Καξίαο

ηνπ

Αιεμάλδξνπ

Ξαπάγνπ, δηνξγαλψλνληαο Αζιεηηθέο Δθδειψζεηο
θαη αγψλεο ζηνλ ρψξν ηνπ θέληξνπ καο. Ζ πξψηε
εκέξα μεθίλεζε κε αγψλεο ζηίβνπ θαη νκαδηθά
παηρλίδηα θαη έιαβαλ κέξνο 240 εθπαηδεπφκελνη απφ
φια ηα ηκήκαηα ηνπ Θέληξνπ.
Ζ δεχηεξε εκέξα πεξηιάκβαλε:
Αγψλα κπάζθεη αλδξψλ ηνπ «Θενηφθνο»
(νκάδεο απφ ηα ηκήκαηα ηνπ «Θενηφθνο»)
Κνπζηθνθηλεηηθφ πξφγξακκα απφ ηα παηδηά
ηεο

Ξξψηκεο

θαη

ηνπ

Ξαηδαγσγηθνχ

Ρκήκαηνο
Ξξφγξακκα Aerobic κε STEP
Δπίδεημε Γπκλαζηηθήο
Ξξφγξακκα

ξπζκηθήο

γπκλαζηηθήο

κε

κπάια
Ξξφγξακκα Διιεληθψλ Ξαξαδνζηαθψλ ρνξψλ
Γηνξηή Ιήμεο
Πηηο 22 Ηνπλίνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
ρψξν

ηνπ

εθπαηδεπηηθήο
«Σνξεχνληαο

«Θενηφθνο»
ρξνληάο
κε

ηηο

ε

γηνξηή

2010-2011
Λφηεο».

Ζ

ιήμεο
κε

ηεο
ζέκα

εθδήισζε

πεξηιάκβαλε κνπζηθφ πξφγξακκα, παξαδνζηαθνχο
θαη ζχγρξνλνπο ρνξνχο & κνπζηθνθηλεηηθφ παηρλίδη.
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Ξαξάιιεια κε ηα θαιιηηερληθά δξψκελα ιεηηνχξγεζε θαη θαινθαηξηλή Δνξηαγνξά κε έξγα ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ «Θενηφθνο». Δπίζεο, πξνζθέξζεθαλ πινχζηεο γεπζηηθέο απνιαχζεηο απφ
ηνπο λένπο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ Catering θαζψο θαη πίηζα θαη παγσηφ πνπ καο πξνζέθεξαλ
νη εηαηξείεο Pizza Hut θαη Carte D’ or.
Σξηζηνπγελληάηηθε Δνξηαγνξά
Ζ

Σξηζηνπγελληάηηθε

Δνξηαγνξά

ηνπ

«Θενηφθνο» νξγαλψζεθε ζηηο 24 θαη 25
Λνεκβξίνπ 2011 ζην ρψξν πνιιαπιψλ
ρξήζεσλ ηνπ ζηαζκνχ ΚΔΡΟΝ «Πχληαγκα».
Ρελ εθδήισζε πιαηζίσζε ε ρνξσδία ηνπ
«Θενηφθνο» κε Σξηζηνπγελληάηηθεο θαη άιιεο
κεισδίεο.

Πηε

Σξηζηνπγελληάηηθεο

δηεμαγσγή
αγνξάο

ηεο

ζπλέβαιιαλ

νπζηαζηηθά:
νη λένη ηεο θαηάξηηζεο νη νπνίνη δεκηνχξγεζαλ ηα είδε πνπ πξνσζήζεθαλ θαη
ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο
νη εθπαηδεπηέο ηεο θαηάξηηζεο νη νπνίνη εθπαίδεπζαλ θαη θαζνδήγεζαλ ηνπο λένπο
εθπαηδεπηέο θαη πξνζσπηθφ ηνπ «Θενηφθνο» νη νπνίνη θάιπςαλ ηηο αλάγθεο πψιεζεο
ησλ πξντφλησλ
ζπνπδαζηέο Δξγνζεξαπείαο θαη Θνηλσληθήο Δξγαζίαο θαζψο θαη νη εζεινληέο ηνπ
«Θενηφθνο» νη νπνίνη πξφζθεξαλ εζεινληηθή εξγαζία
νη θπξίεο ηνπ ζσκαηείνπ «Φίινη ηνπ Θενηφθνο» νη νπνίεο πξνζέθεξαλ είδε δψξνπ γηα
πψιεζε θαη εζεινληηθή εξγαζία ηφζν ζηελ θαηαζθεπή εηδψλ φζν θαη ζηελ πψιεζή
ηνπο
ν Πχιινγνο Γνλέσλ θαη Θεδεκφλσλ ησλ παηδηψλ θαη λέσλ πνπ θνηηνχλ ζην
«Θενηφθνο»
δηάθνξα

πξφζσπα

θαη

επηρεηξήζεηο

πξνζθέξνληαο

είδε

ή

ππεξεζίεο

πνπ

αμηνπνηήζεθαλ ζηελ ενξηαγνξά.

Θνπή ηεο Ξξσηνρξνληάηηθεο Ξίηαο
πσο θάζε ρξφλν έηζη θαη θέηνο ηελ Ξέκπηε 22
Γεθεκβξίνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Θέληξν
καο ε Θνπή ηεο Ξξσηνρξνληάηηθεο Ξίηαο. Ρελ
Ξξσηνρξνληάηηθε πίηα έθνςε ν Κεηξνπνιίηεο Ηιίνπ
&

Αραξλψλ

θ.θ.

Αζελαγφξαο

παξνπζία

ηεο

Γηνίθεζεο θαη Γηεχζπλζεο ηνπ Θέληξνπ καο. Πηελ
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εθδήισζε πιαηζίσζε ε ρνξσδία ηνπ «Θενηφθνο» κε Σξηζηνπγελληάηηθα ηξαγνχδηα καδί κε ηα
παηδηά θαη ηνπο λένπο. Καο ηίκεζαλ κε ηε παξνπζία ηνπο ζηελ εθδήισζε ν Γήκαξρνο Ηιίνπ
θνο Λίθνο Εελέηνο, ν Αληηδήκαξρνο Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο Ηιίνπ θνο Δπάγγεινο Απγνπιάο, ν
Ξεξηθεξεηαθφο Πχκβνπινο Γπηηθήο Αηηηθήο θνο Πηέιηνο Καξηδάθεο θαη αξθεηνί επίζεκνη.

ΞΑΟΝΠΗΑΠΔΗΠ & ΔΗΠΖΓΖΠΔΗΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ
Ρέινο δχν κέιε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ έθαλαλ δηάθνξεο παξνπζηάζεηο ζε
εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα πνπ νξγαλψζεθαλ ηφζν απφ εμσηεξηθνχο θνξείο φζν θαη απφ ην
«Θενηφθνο». Αλαιπηηθά:
Α
/
Α

1

ΖΚ/ΛΗΑ

30/5/2011

2 6/6/2011

3
1415/4/2011

10/11/2011
4

ΡΗΡΙΝΠ
ΠΔΚΗΛΑΟΗΝ
ΞΟΥΗΚΖ
ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΑΗ
ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΑΚΔΑ

ΡΗΡΙΝΠ
ΔΗΠΖΓΖΠΖΠ

ΦΝΟΔΑΠ
ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ

ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΚΔΛΖ
ΔΟΓΑΠΗΑ &
"ΔΟΓΑΜΗΑ"

ΗΔΘ ΜΛΖ

ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΚΔΛΖ
ΔΟΓΑΠΗΑ &
"ΔΟΓΑΜΗΑ"

ΚΔΙΔΓΥΛΖ

CIP Grant
Agreement No.
224988 T-Seniority
Final Review

Αλαθνξά θαη παξνπζίαζε
ηειηθήο επηζθφπεζεο θαη
απνηειεζκάησλ ηνπ
έξγνπ κε ηίηιν TSeniority ζηελ ηεηξακειή
Δπξσπατθή επηηξνπή
θαζψο θαη ζηνπο
ππνινίπνπο εηαίξνπο ηνπ
έξγνπ.

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ
Βξπμέιιεο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ
ΠΔΚΗΛΑΟΗΝ ΓΗΑ ΡΝ
ΠΠΡΖΚΑ
ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ
EQUASS
ASSURANCE

“ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΝ
ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ
ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ
EQUASS
ASSURANCE ΠΡΝ
ΘΔΝΡΝΘΝΠ”

EPR

ΠΣΔΓΗΑΕΝΛΡΑΠ ΡΝ
ΚΔΙΙΝΛ ΑΡΝΚΥΛ
ΚΔ ΑΛΑΞΖΟΗΑ

ΔΗΠΖΓΖΡΔΠ

ΘΑΗΡΖ ΘΑΡΠΝΓΑ

ΘΑΗΡΖ ΘΑΡΠΝΓΑ

ΒΑΓΓΔΙΖΠ
ΘΑΚΝΓΖΠ

ΚΑΟΗΑ ΚΔΙΑΛΗΡΖ

ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΔΟΥΞΑΦΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ
ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ

Κέζα ζην 2011 εγθξίζεθε ην πξφγξακκα ηεο Τεθηαθήο Πχγθιηζεο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο
πξνηεηλφκελεο δξάζεο είλαη ε αλάπηπμε ηεο θαηάιιειεο ππνδνκήο ΡΞΔ πνπ ζα παξέρεη ηελ
δπλαηφηεηα ειεθηξνληθνπνίεζεο φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξάγνληαη θαη ηπγράλνπλ
δηαρείξηζεο απφ ην Ίδξπκα ΘΔΝΡΝΘΝΠ θαηά ηελ δηάξθεηα ζεξαπεπηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ
εμππεξεηνχκελσλ (παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη άιιεο αλαπηπμηαθέο αλεπάξθεηεο).
Πην πιαίζην ηεο δξάζεο ζα απηνκαηνπνηεζνχλ δηαδηθαζίεο ηφζν εζσηεξηθέο φζν θαη
δηνξγαλσζηαθέο, δειαδή δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλαιιαγή κε ηξίηνπο
(γνλείο, εηδηθέο θαηεγνξίεο ζπλεξγαδφκελσλ επαγγεικαηηψλ φπσο εηδηθνί λεπηαγσγνί,
παηδαγσγνί,

ςπρνιφγνη,
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κνπζηθνζεξαπεπηέο θαη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ππνςήθηνη εξγνδφηεο, θαζψο θαη ινηπνί
θνηλσληθνί εηαίξνη, ζχιινγνη θαη ινηπνί ΚΘΝ). Δπίζεο ζα απηνκαηνπνηεζνχλ δηαδηθαζίεο πνπ
αθνξνχλ ηελ θαηαγξαθή, ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ πνπ
ζπλζέηνπλ ηνλ πξνλνηαθφ θάθειν ησλ εμππεξεηνχκελσλ, απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία έσο θαη
ηελ ππνζηεξηδφκελε εξγαζία απηψλ.
Πθνπφο είλαη ε απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ ηζηνξηθνχ, ηεο εμέιημεο θαη ηεο πξνφδνπ
ησλ εθπαηδεπφκελσλ απφ ην εηδηθεπκέλν ζεξαπεπηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ
Ηδξχκαηνο ΘΔΝΡΝΘΝΠ (ππνζηήξημε ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο), αιιά θαη ε ππνζηήξημε ησλ
δηαδηθαζηψλ ιήςεο απφθαζεο θαη ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο θαη ηερληθέο
ζεξαπείαο θαη θνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο πνπ εθαξκφδνληαη.
Αλακέλεηαη ε πινπνίεζή ηνπ κέζα ζην 2012.

ΠΛΔΟΓΑΠΗΔΠ
ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΗ ΦΝΟΔΗΠ
Ρν «Θενηφθνο» ζπλεξγάδεηαη άςνγα φια απηά ηα ρξφληα κε
Θξαηηθνχο Δθπαηδεπηηθνχο θνξείο φπσο ην Δζληθφ θαη Θαπνδηζηξηαθφ
Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ, ην Ξάληεην Ξαλεπηζηήκην Θνηλσληθψλ θαη
Ξνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, ην ΡΔΗ Αζελψλ Ρκήκα Δξγνζεξαπείαο θαη
Θνηλσληθήο Δξγαζίαο θ.α. δηνξγαλψλνληαο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο
θαη μελαγήζεηο γηα θνηηεηέο θαη ζπνπδαζηέο. Δπίζεο, ζην ρψξν ηνπ «Θενηφθνο» δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα ζε θνηηεηέο θαη ζπνπδαζηέο λα πξαγκαηνπνηνχλ ηε πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ππφ
ηελ επνπηεία ηεο Γηεπζχληξηαο θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Θέληξνπ καο.
Θαηά ην Δθπαηδεπηηθφ έηνο 2010-2011, ζπλνιηθά 44 ζπνπδαζηέο έθαλαλ ηελ πξαθηηθή ηνπο
άζθεζε ζην «Θενηφθνο». Απφ ηνπο νπνίνπο 20 απφ ην ΡΔΗ Δξγνζεξαπείαο, 3 απφ ην ΡΔΗ
Θνηλσληθήο Δξγαζίαο, 2 απφ ην Δζληθφ θαη Θαπνδηζηξηαθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ, 1 απφ
Κεηαπηπρηαθφ ηκήκα ηνπ Δζληθνχ θαη Θαπνδηζηξηαθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη 18 απφ ηα
ΗΔΘ ΜΛΖ, ΓΝΚΖ, ΝΚΖΟΝΠ & ΘΝΟΔΙΘΝ.
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ΔΛΡΑΜΖ ΠΔ ΓΔΛΗΘΑ & ΔΗΓΗΘΑ ΠΣΝΙΔΗΑ ΑΞΝ ΡΝ ΡΚΖΚΑ ΞΟΥΗΚΖΠ
ΞΑΟΔΚΒΑΠΖΠ & ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ
Ρν Ξξφγξακκα ηεο Ξξψηκεο Ξαξέκβαζεο απεπζχλεηαη ζε
παηδηά λεπηαθήο ειηθίαο (3-5 εηψλ) ηα νπνία παξνπζηάδνπλ αλεπάξθεηεο
ζε δηάθνξνπο ηνκείο αλάπηπμεο. Πθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε
έγθαηξε θαη θαηάιιειε αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ, ψζηε λα ππάξμεη πην
νκαιή έληαμή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθφ Ξιαίζην.
Δίλαη ε έθηε ζπλερήο ρξνληά πνπ εθαξκφδεηαη ζπζηεκαηηθφ πξφγξακκα έληαμεο ζε ζρνιεία.
Θάζε παηδί γηα ην νπνίν ε Γηεπηζηεκνληθή Νκάδα ηνπ «Θενηφθνο» θξίλεη φηη είλαη έηνηκν λα
μεθηλήζεη έληαμε, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ζηαδηαθήο έληαμεο, αξρίδνληαο απφ θνίηεζε ζην
λεπηαγσγείν δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα. Αλ ην πιαίζην ηνπ λεπηαγσγείνπ ζπκθσλήζεη, ν
καζεηήο ζπλνδεχεηαη αξρηθά απφ ηνλ/ηελ εηδηθή παηδαγσγφ πνπ ππνζηεξίδεη ηε ηαρχηεξε θαη
φζν γίλεηαη πην νκαιή έληαμε. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν γίλεηαη
κέζσ ηειεθψλνπ θαη πξνθαζνξηζκέλσλ επηζθέςεσλ κειψλ ηεο Γηεπηζηεκνληθήο Νκάδαο.
Ζ αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ηεο έληαμεο είλαη ζπρλή θαη ν καζεηήο ζπλερίδεη λα ππνζηεξίδεηαη
κέρξη λα απνθαζηζζεί φηη ν/ε ζπλνδφο κπνξεί λα απνζπξζεί θαη νη κέξεο θνίηεζεο ζηαδηαθά
λα απμεζνχλ ζηηο πέληε.
Πηελ Ξξψηκε Ξαξέκβαζε νη καζεηέο κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ην αξγφηεξν κέρξη θαη ην έηνο
επαλάιεςεο ηνπ λεπίνπ, δειαδή ηα 7 ηνπο ρξφληα. Θαηφπηλ παξαπέκπνληαη ζε ηππηθά ή εηδηθά
πιαίζηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ξαηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο ηνπ «Θενηφθνο».
Γηα ηα παηδηά πνπ εληάζζνληαη ζε ηππηθά ή εηδηθά ζρνιεία, ππάξρεη παξαθνινχζεζε ηεο
πνξείαο ηεο έληαμήο ηνπο κέζα ζηα επφκελα έηε, εθφζνλ θαη νη γνλείο ην επηζπκνχλ.
Ρν Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα απεπζχλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο (5-12 εηψλ) ηα νπνία
παξνπζηάδνπλ αλσξηκφηεηα θαη ειιείςεηο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο αλάπηπμεο. Ν ζηφρνο
ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα εθπαηδεπηνχλ ηα παηδηά ζε δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο ψζηε λα
απηνλνκεζνχλ ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ. Δθφζνλ αμηνινγεζεί απφ ηελ Γηεπηζηεκνληθή
νκάδα ηνπ ηκήκαηνο φηη θάπνηνο εθπαηδεπφκελνο έρεη θαηαθηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ
πξνγξάκκαηνο παξαπέκπεηαη γηα έληαμε ζε Δηδηθφ Γεκνηηθφ Πρνιείν.
Θαηά ην Δθπαηδεπηηθφ έηνο 2010-2011, ζπλνιηθά 16 εθπαηδεπφκελνη εληάρζεθαλ ζε
Γεληθά θαη Δηδηθά ζρνιεία.
Απφ ην Ρκήκα Ξξψηκεο Ξαξέκβαζεο 9 εθπαηδεπφκελνη εληάρζεθαλ ζε Γεληθά Γεκνηηθά
Πρνιεία, 1 ζε Θαλνληθφ Λεπηαγσγείν θαη 1 ζε Δηδηθφ Πρνιείν.
Δπίζεο, 4 παηδηά απφ ην Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα εληάρζεθαλ ζε Δηδηθφ ζρνιείν θαη 1 ζε Γεληθφ
Γεκνηηθφ Πρνιείν.
Ππρλά νη γνλείο δελ απνδέρνληαη πξφηαζε ηεο Γηεπηζηεκνληθήο Νκάδαο πξνθεηκέλνπ λα
εληαρζεί ζε Δηδηθφ ζρνιείν ην παηδί ηνπο θαη πξνηηκνχλ λα παξακείλεη ζην «Θενηφθνο», θάηη
πνπ ζεκαίλεη φηη ν αλσηέξσ δείθηεο έληαμεο είλαη ρακειφηεξνο απφ φηη ζα έπξεπε.
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ΔΘΔΙΝΛΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ
Ρν ΗΞΑΞ «Ζ ΘΔΝΡΝΘΝΠ» έρεη ζέζεη
ηνλ εζεινληηζκφ σο κία απφ ηηο βαζηθέο
πξνηεξαηφηεηέο
νπζηαζηηθή

ηνπ

γηαηί

πέξα

βνήζεηα

πνπ

πξνζθέξνπλ

εζεινληέο/ληξηεο

απφ

ζπκβάιινπλ

κε

ηελ
νη
ηελ

πξνζθνξά ηνπο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ ράξε ζηε δηαθνξεηηθφηεηα
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Απφ

ηνλ

Πεπηέκβξην

ηνπ

2010

ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή Δζεινληηζκνχ ε νπνία απνηειείηαη απφ ηε Γηεπζχληξηα ηνπ
«Θενηφθνο» θα Αιεμάλδξα Ονχζζνπ, ηε Πχκβνπιν ηνπ Γ.Π. ηνπ Ηδξχκαηνο θα Αηθαηεξίλε
Βπδνβίηε, ηελ Ξξντζηακέλε ηεο Ξξψηκεο, ηνπ Ξαηδαγσγηθνχ θαη ησλ Ξξνεπαγγεικαηηθψλ
ηκεκάησλ θαη ηελ πεχζπλε ηεο Ρππνπνηεκέλεο Δξγαζίαο ηελ θα Γψξα Πηαθπιά, ε νπνία
είλαη πεχζπλε ππνδνρήο θαη θαηάξηηζεο ησλ εζεινληψλ.
Ζ

δηαδηθαζία

έληαμεο

εζεινληή/ληξηαο

ζπκπεξηιακβάλεη

ζπλέληεπμε, αμηνιφγεζε θαη ηνπνζέηεζε ζε αλάινγε ππεξεζία ή ηκήκα
αλάινγα κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ησλ εζεινληψλ. Ζ
ππεχζπλε ηεο νκάδαο παξαθνινπζεί θαη ηελ εμέιημε ηεο ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ ησλ εζεινληψλ θαη νκάδσλ κε ζηφρν ζηελ φζν ην δπλαηφλ
θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ εζεινληή/ληξηαο. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη
ε θαιή επηθνηλσλία κεηαμχ κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη εζεινληψλ θαζψο θαη ε δεκηνπξγία
θηιηθήο θαη ππνζηεξηθηηθήο αηκφζθαηξαο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επφδσζε ησλ
πξνγξακκάησλ.
ια ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνληαη σθεινχληαη απφ ηε ζπκκεηνρή
εζεινληψλ/ηξηψλ πάληα φκσο ζε ζχλδεζε ηνπ εζεινληή/ληξηαο κε ην κφληκν πξνζσπηθφ.
Δπίζεο θαη ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ κπνξεί λα εληζρπζεί απφ εζεινληέο/ληξηεο.
Πε έθηαθηεο πεξηζηάζεηο φπσο π.ρ. εθδειψζεηο, bazaars θιπ

ρξεηαδφκαζηε πνιχ

πεξηζζφηεξνπο εζεινληέο/ληξηεο.
Νη εζεινληέο/ληξηεο κπνξνχλ λα έξρνληαη ζην «ΘΔΝΡΝΘΝΠ» κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ
σξάξην, δειαδή απφ ηηο 8.30 π.κ. – 14.15 κ.κ.
Γηα ην εθπαηδεπηηθφ έηνο 2010-2011 εηθνζηέλα (21) εζειφληξηεο πξνζέθεξαλ ακηζζί
εζεινληηθή εξγαζία ζην «Θενηφθνο».
Δθδήισζε Eζεινληηζκνχ κε ηελ Eηαηξεία Tαρπκεηαθνξψλ UPS
Ρα Πάββαην 23 Νθησβξίνπ 2011 πινπνηήζεθε εθδήισζε εζεινληηζκνχ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο
εηαηξείαο UPS κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ θαζνδήγεζε κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
«Θενηφθνο». Πηφρνο ηεο εθδήισζεο ήηαλ αθ’ ελφο ε θαηαζθεπή αληηθεηκέλσλ πξνο πψιεζε
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ζην Σξηζηνπγελληάηηθν bazaar θαη αθ’ εηαίξνπ εμσξατζκνχ κέξνπο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ
ηνπ Θέληξνπ καο. Ζ εηαηξεία αλέιαβε ην θφζηνο αγνξάο ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη γηα ηηο
δχν δξάζεηο.
Ζ εθδήισζε ζηέθζεθε απφ επηηπρία θαη αθνινχζεζαλ θαη άιιεο εθδειψζεηο φπσο:
δηνξγάλσζε ηεο εηαηξηθήο ζπλάληεζεο ηεο UPS ζην ρψξν καο
νξγάλσζε bazaar ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο UPS πξνο φθειφο καο

ΠΥΚΑΡΔΗΝ «ΦΗΙΝΗ ΡΝ ΘΔΝΡΝΘΝΠ»
Ρν ζσκαηείν «Φίινη ηνπ Θενηφθνο» είλαη έλα κε
θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν πνπ ηδξχζεθε ην 1997, κε απνθιεηζηηθφ
ζθνπφ ηελ εζηθή θαη πιηθή ελίζρπζε ηνπ κεγάινπ θνηλσληθνχ έξγνπ
ηνπ Ηδξχκαηνο «Ζ ΘΔΝΡΝΘΝΠ».
Κεηά απφ 10 ρξφληα ζαλ «ΦΙΙΥΠΗΑ – Φίινη ηνπ Ηδξχκαηνο
Θενηφθνο» απνθαζίζζεθε λα απινπνηεζεί ην φλνκα θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλνλ ην «Φίινη
ηνπ Θενηφθνο», πξνο απνθπγή δηαθφξσλ παξαλνήζεσλ.
Νη

«Φίινη

ηνπ

Θενηφθνο»

ρξεκαηνδνηνχλ

εμεηδηθεπκέλα

πξσηνπνξηαθά

πξνγξάκκαηα πνπ βνεζνχλ ηα παηδηά θαη λένπο κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη άιιεο αλαπηπμηαθέο
αλεπάξθεηεο λα καζαίλνπλ λα δνπλ, λα εξγάδνληαη θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή.
Ιφγσ ηεο κεγάιεο θαζπζηέξεζεο ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο θαη ηεο πιεξσκήο
λνζειίσλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ην 2011, ην Πσκαηείν βνήζεζε νηθνλνκηθά ην
«Θενηφθνο» γηα ηελ θαηαβνιή ησλ κηζζψλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
Κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζσκαηείνπ, νινθιεξψζεθε ην Θέληξν Δξγαζηαθήο Ξξνεηνηκαζίαο
θαη Ξξνψζεζεο (ΘΔΞΞ) ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο. Ρν ΘΔΞΞ ιεηηνπξγεί απφ ηελ αξρή ηεο
εθπαηδεπηηθήο ρξνληάο 2007-2008 κε λένπο θαη λέεο 20-25 εηψλ, κε ζθνπφ λα ηνπο
πξνεηνηκάζεη λα βξνπλ δνπιεηά θαη λα ηνπο ππνζηεξίμεη φζν ρξεηάδεηαη ζηνλ ρψξν ηεο
εξγαζίαο ηνπο.
Δπίζεο, κε ηε κεζνιάβεζε ησλ «Φίισλ ηνπ Θενηφθνο» ε εηαηξία Johnson &
Johnson ζπλερίδεη λα ζηεξίδεη νηθνλνκηθά ην Ξξφγξακκα ηεο Ξξψηκεο Ξαξέκβαζεο γηα
παηδάθηα 3-5 εηψλ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε κεγάιε επηηπρία.

Δηδηθνί παηδαγσγνί θαη

ινγνζεξαπεπηέο, κεηά απφ έγθαηξε δηάγλσζε, βνεζνχλ παηδάθηα κε αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο
λα εληαρηνχλ ζε θαλνληθά ζρνιεία. Κέρξη ηψξα έρνπλ εληαρηεί ζε θαλνληθφ δεκνηηθφ 25
παηδηά.
Ρν ζσκαηείν πξνζθέξεη ππνηξνθίεο γηα εθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα γηα ην
πξνζσπηθφ ηνπ «Θενηφθνο», θαιχπηνληαο ην θφζηνο ησλ ζπλεδξίσλ θαη φια ηα έμνδα
κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο.
Ρν ζσκαηείν εξγάδεηαη δηαξθψο γηα ηελ εμεχξεζε πφξσλ κέζσ ζπλδξνκψλ, δσξεψλ
θαη εθδειψζεσλ γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ηδξχκαηνο. Ρν ζσκαηείν
«Φίινη ηνπ Θενηφθνο» είλαη κέινο ηεο Νκνζπνλδίαο «ΚΑΕΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΑΗΓΗ».
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VΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ
Απφζπαζκα Απνινγηζκνχ Γηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2011
Έγθξηζε Ξξνυπνινγηζκνχ 2011
Ν εγθξηζείο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2010 ςεθίζζεθε απφ ην
Γ.Π. ηνπ Ηδξχκαηνο (556/8.6.2010) θαη δηαβηβάζζεθε ζηε
Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο ηεο Λνκαξρίαο Αζελψλ,
ηνκέαο Γπη. Αηηηθήο κε ην ππ’ αξηζκ. (1035/22.7.2010) έγγξαθν ηνπ Ηδξχκαηνο, γηα
πνζφ εζφδσλ-εμφδσλ πνπ αλέξρνληαη ζε 4.210.000,00 επξψ.
Απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη Ηζνινγηζκφο.
Έγηλε απνγξαθή ζηηο 31/12/2011 φισλ ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη πάζεο θχζεσο
πιηθψλ. Έηζη ππνινγίζζεθαλ ηα αλαισζέληα πιηθά θαζψο θαη νη απνζβέζεηο ηεο
ρξήζεσο απηήο. Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο απνγξαθήο, έγηλαλ νη απαξαίηεηεο
ινγηζηηθέο εγγξαθέο θαη ππνινγίζζεθε ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεσο ηνπ 2011.
Απνινγηζηηθά ηα έζνδα-έμνδα γηα ην έηνο 2011 δηακνξθψλνληαη ζε 3.459.332,94
επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ αξρήο θαη ηέινπο ηεο
ρξήζεο. Κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ησλ απνζβέζεσλ ην
απνηέιεζκα ηεο ρξήζεσλ ηνπ 2011 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 425.378,75 επξψ πξνο
κείσζε (δεκηέο) ηεο θαζαξήο πεξηνπζίαο ηνπ Ηδξχκαηνο.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη κεηά ηε ζεκαληηθή πεξηθνπή ηεο επηρνξήγεζεο απφ ηε
Ξεξηθέξεηα Αζελψλ γηα ην έηνο 2011 θαη ηελ αδπλακία θαηαβνιήο ησλ λνζειίσλ απφ
ηα πεξηζζφηεξα αζθαιηζηηθά Ρακεία, ην Ίδξπκα βξίζθεηαη ζε πνιχ δπζρεξή
νηθνλνκηθή ζέζε.
Ππλεθηηκψληαο επίζεο, ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε
ρψξα, αγσληνχκε γηα ηελ επηβίσζή καο θαζ’ φηη ήδε ζήκεξα ιεηηνπξγνχκε νξηαθά
πξνζπαζψληαο λα δηαηεξήζνπκε αθέξαηε ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ καο.
Ρν εηήζην θφζηνο αλά εθπαηδεπφκελν, ζε ζχλνιν 360, ηνπ Ηδξχκαηνο καο γηα ην
2011 δηακνξθψλεηαη ζε 9.214,02 επξψ.
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ΓΥΟΔΔΠ – ΣΝΟΖΓΗΔΠ
Θα απνηεινχζε ζεκαληηθή παξάιεςε λα κελ αλαθεξζνχκε ζηνπο κεγάινπο επεξγέηεο δσξεηέο νη νπνίνη ζηήξημαλ θαη ζηεξίδνπλ ην έξγν ηνπ Ηδξχκαηνο «Θενηφθνο».
Δπραξηζηνχκε ζεξκά:
ΔΔΟΓΔΡΔΠ


Καξία Αιεμ. Ξαπάγνπ



Κπνδνζάθεο Αζαλαζηάδεο



Νηθνγέλεηα Λ. Γνπιαλδξή



Ξαπαζηξάηνο Α.Β.Δ.Π.



Νηθνγέλεηα Ξαπαζηξάηνπ



Θσλ/λνο & Αιίθε Ρξππάλε



Αρηιιέαο & Διηζάβεη Θνκηλνχ



Νηθνγέλεηα Γθέξηζνπ



Α. Θανχζεο Α.Δ.



Νηθνγέλεηα Θενδψξνπ Ξαπαιεμφπνπινπ



Ίδξπκα «Πηαχξνο Ληάξρνο»



Ίδξπκα Ησάλλνπ Φ. Θσζηνπνχινπ



Ησάλλεο Λ. Πηαζηλφπνπινο



Κίλα Ξ. Θξηεδή



Γηάλλεο Π. Θσζηφπνπινο



Πηέιηνο Σαηδεησάλλνπ



Νηθνγέλεηα Ξαπάγνπ



JOHNSON & JOHNSON AE



COSMOTE

ΓΥΟΖΡΔΠ
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Νηθνγέλεηα Θέδξνπ



Νηθνγέλεηα Φσζηεξφπνπινπ



Δπακεηλψλδαο Ρξηαληαθπιιίδεο



Ράθεο Σνξλ



Νηθνγέλεηα Άξε Πηκφπνπινπ



L’ OREAL ΔΙΙΑΠ Α.Δ.



Ξέηξνο Γ. Γξππάξεο



Αιέθνο Η. Ξαππάο



Αλδξέαο Ι. Θαλειιφπνπινο
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Ζ Γηνίθεζε, ην Ξξνζσπηθφ, θπξίσο φκσο ηα ίδηα ηα Ξαηδηά θαη νη Λένη-εο ηνπ Ηδξχκαηφο καο,
αηζζαλφκαζηε ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά φινπο φζνπο έρνπλ πξνζθέξεη πξντφληα
θαη ππεξεζίεο ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ «Θενηφθνο», ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε
ηε Ρξάπεδα Ρξνθίκσλ, ηα Διιεληθά Ξεηξέιαηα, ηηο εηαηξείεο Γηψηεο, Bake Hellas, Ogilvy, ηηο
εθδφζεηο Βνπδνχξε θαη πνιιέο άιιεο, θαη δηαβεβαηψλνπκε φηη ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο
ζπκβάινπλ φρη κφλνλ πιηθά, αιιά θπξίσο εζηθά ζην έξγν πνπ επηηεινχκε.
Δπίζεο, επραξηζηνχκε ζεξκά γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ «Θενηφθνο» ηνπο αθφινπζνπο
δσξεηέο:
1

ΦΗΙΝΗ ΡΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ " Ζ ΘΔΝΡΝΘΝΠ "

36

ΕΔΟΒΑΠ ΚΗΣΑΖΙ

2

ANDRIAKI SHIPPING CO

37

ΣΑΟΗΕΑΛΝ ΣΟΖΠΡΝΠ

3

JOHNSON & JOHNSON CO

38

ΓΝΙΠΝΙΗΓΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

4

ΗΓΟΚΑ ΞΑΞΑΠΡΟΑΡΝΠ

39

ΞΑΞΑΓΝΙΗΑ ΒΝΛΛΖ

5

ΓΥΟΔΑ ΑΛΥΛΚΥΛ

40

ΠΑΚΔΙΙΑ ΞΝΙΑ & ΑΛΡΗΓΝΛΖ

6

ΙΘΔΗΝ ΠΣΝΙΖΠ ΚΥΟΑΗΡΖ

41

PLUTOFILAX SHIPPING

7

ΘΔΑΡΟΝΞΑΟΔΑ 08

42

S & B ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΑ ΝΟΘΡΑ

8
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43

ΠΑΟΑΛΡΗΡΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

9

ΓΥΟΔΔΠ ΑΛΥΛΚΥΛ

44

ΒΑΠΗΙΑΘΖΠ ΔΡΣΗΝΠ

10

ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΞΔΡΟΔΙΑΗΑ

45

ΠΑΚΗΝΠ ΞΑΙΝΠ

11

HALFORDS MEDIA

46

ΟΑΙΙΔΗΝ ΞΔΗΟ/ΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ

12

MINERVA MARINE INC

47

ΘΑΟΑΞΔΡΠΑ ΔΙΔΘΔΟΗΑ

13

ΞΑΞΑΠΡΑΘΝΞΝΙΝΠ ΠΥΘΟΑΡΖΠ

48

ΘΥΠΡΝΞΝΙΝ ΛΡΝΙΖ

14

ΠΡΖΛ ΠΙΒΗΑ

49

ΚΞΝΙΝΓΝΟΖΠ ΚΑΟΗΝΠ

15

ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛ.

50

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑΙ ΛΡΗΠΗΕΗΝΛΠ

16

ELMAR SHIPPING Co S.A.

51

ΒΝΓΗΑΡΕΖΠ Γ.ΠΛΝΓΖΠ

17

UNITED TEC/GIES INTL

52

ΠΗΚΝΞΝΙΝ ΠΡΑΚΑΡΗΑ

18

ΗΛΡΟΑΘΝΚ ΑΔ

53

ΡΝΚΝΞΝΙΝΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

19

ΛΑΛΝΞΝΙΝΠ ΠΞ. ΓΟΝΓΝΟΖΠ

54

ΕΝΟΚΞΑΘΖ ΚΑΟΗΑ

20

ΚΞΗΘΑΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

55

ΞΑΛΡΝΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

21

Γ.ΓΔΥΟΓΑΡΝΠ - Γ.ΛΑΛΝΞΝΙΝΠ

56

ΘΑΠΑΞΝΓΙΝ ΘΥΛ/ΛΝΠ

22

ECONOMOU INTL SHIPPING AE

57

ΒΝΓΝΟΖ Γ. ΓΔΠΞΝΗΛΑ

23

FAFALIOS SHIPPING S.A.

58

ΛΔΝΦΡΝΠ ΘΟΗΡΥΛ

24

ADAPTIT AE

59

ΓΖΚ.ΔΘΞΑΗΓΔΡΖΟΗΑ "Β.ΘΑΟΓΑΘΝ"

25

ΠΞΑΛΝΓΑΘΖ ΣΟΠΝΙΑ

60

NATIONAL ΚΔΠΗΡΗΘΖ

26

ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ HSBC

61

ΠΡΑΚΑΡΗΑΓΖΠ ΞΔΟΗΘΙΖΠ

27

ANATRON FOOD SERVICE

62

ΗΔΟΑ ΚΝΛΖ ΝΟΠΝΙΗΛΥΛ

28

HELLENIC SHIPPING

63

ΒΑΙΒΖ-ΒΝΓΗΑΡΕΖ ΠΡΔΙΙΑ

29

ΘΝΡΠΝΘΑΛΑΠΖΠ ΠΥΘΟΑΡΖΠ

64

ΒΝΓΝΟΖ ΓΔΠΞΝΗΛΑ

30

ΚΑΟΓΔΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

65

ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

31

ΠΑΘΘΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

66

SARONIC S.A.

32

ΓΗΑΓΝΞΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

67

ΛΗΘΝΙΔΡΑΘΖΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

33

ΘΝΘΙΑΘΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ

68

ΒΔΙΖΒΑΠΑΘΖ ΚΑΟΗΑ

34

ΞΑΞΑΓΗΑΛΝΞΝΙΝΠ ΖΙΗΑΠ

69

ΠΑΟΗΓΝ ΔΗΟΖΛΖ

35

Κ.Κ.Δ. ΑΔ

70

ΓΝΙΓΝΟΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ
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71

ΓΔΟΝΛΡΑΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

117

ATTICA BANK

72

NEXANS ΔΙΙΑΠ ΑΔ

118

ΦΟΑΓΓΝ ΑΟΔΡΖ

73

ΚΗΘΔΠ Λ. ΘΝΛΡΝΟΖΠ & ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ

119

MARSH ΔΞΔ ΚΔΠΗΡΔΠ

74

ALLIANZ ΔΙΙΑΠ ΑΔ

120

ΡΠΗΞΙΑΘΗΓΖΠ ΚΗΣΑΙΖΠ

75

ΞΔΗΟΑΗΥΠ FACTORING AE

121

ΠΡΟΑΡΖΓΔΗΝ ΓΒ

76

ΘΝΘΘΑΙΖΠ-ΤΑΟΟΑΠ ΓΗΘΖΓΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ

122

ΒΑΟΓΖΛΝΓΗΑΛΛΖ ΙΖΓΑ

77

CHAMPION EUROPE S.P.A.

123

ΙΓΛΝ ΞΟΔΘΑ ΔΙΔΠΠΑΒΔΡ

78

ΡΑΠΝΞΝΙΝΠ ΚΔΛΔΙΑΝΠ

124

ΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝ ΑΓ.

79

BLUE HOUSE TE.ΑΛΑΞΡΖΜΖΠ ΑΘΗΛΖΡΥΛ

125

ΠΗΓΔΟΗΓΝ ΑΘΖΛΑ

80

EURODRIP ΑΒΔΓΔ

126

ASSET OGILVY PUBLIC

81

LYSYS TECHNOLOGIES AE

127

ΑΛΡΥΛΝΞΝΙΝΠ ΔΠΡΑΘΗΝΠ

82

ΑΓΓΔΙΝΓΗΑΛΛΑΘΖΠ ΔΚΚ.

128

ΛΗΘΝΙΝΞΝΙΝ ΓΖΚΖΡΟΑ

83

ΔΘΞΑΗΓΔΡΖΟΗΑ ΘΑΟΓΑΘΝ

129

ΠΗΑΘΑΛΡΑΟΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

84

ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ ΡΠΝΙΝΦΟΖ ΞΑΙΝ

130

ΠΘΑΞΔΟΓΑΠ ΓΗΑΛΛΖΠ

85

A.T.Y.E.

131

ΘΑΟΛΔΠΖΠ ΘΔΝΦΑΛΖΠ

86

ΘΑΚΞΝΟΝΓΖ ΒΑΠΗΙΗΘΖ

132

ΘΑΟΥΛΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ

87

ΒΑΟΥΡΠΖΠ ΚΑΛΥΙΖΠ

133

ΚΗΣΑΙΝΞΝΙΝΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ

88

ΓΝΓΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

134

ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ ΒΡΔ COMPUTER

89

ΚΑΟΗΓΑΘΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ

135

ΘΝΡΟΡΝΚΞΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

90

ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ

136

ΠΡΑΟΝΞΝΙΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ

91

ΘΑΠΠΗΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ

137

ΡΠΝΙΝΦΟΖΠ ΞΑΙΝΠ

92

ΘΑΟΚΗΟΖ ΓΔΥΟΓΗΑ

138

ΙΔΝΛΡΗΝ ΙΘΔΗΝ ΞΑΡΖΠΗΥΛ

93

ΚΑΟΓΔΡΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

139

ΕΝΚΞΝΙΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

94

ΡΠΔΟΔΕΝΙΔ ΔΟΟΗΘΝΠ

140

ΘΑΟΑΡΕΝΓΙΝ ΗΦΗΓΔΛΔΗΑ

95

ΘΝΘΙΑΘΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ

141

ΒΑΦΔΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

96

ΠΡΑΟΝΞΝΙΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

142

ΙΗΑΠΘΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ

97

ΛΘΡΑΟΑΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

143

ΠΑΒΒΗΓΖΠ ΣΟΗΠΡΝΦΝΟΝΠ

98

ΚΑΟΝΚΑΡΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

144

ΡΑΘΔΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ

99

ΑΟΒΑΛΑΘΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

145

ΛΗΘΝΙΔΡΑΘΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

100

ΕΝΟΚΞΑΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ

146

ΒΔΙΖΒΑΠΑΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

101

ΓΖΚΖΡΟΑΘΝΞΝΙΝΠ Κ.

147

ΞΑΞΑΙΔΜΝΞΝΙΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

102

ΓΔΓΔΠ ΞΔΟΗΘΙΖΠ

148

ΘΡΔΝ ΔΙΙΑΠ

103

ΞΑΞΑΠΡΔΟΓΗΝ ΣΑΟΑΙ/ΘΖ ΗΝΙΗΑ

149

ΓΔΥΟΓΗΑΓΝ ΠΝΦΗΑ

104

ΓΗΑΙΗΑΓΑΘΖΠ ΑΓΓΔΙΝΠ

150

ΑΛΑΠΡΑΠΝΞΝΙΝ ΣΑΟΗΘΙΔΗΑ

105

ΡΠΑΦΑΟΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

151

ΞΟΑΚΑΛΡΗΥΡΖ ΑΔΔ

106

ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ Θ. & ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ

152

ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΝ ΔΑΓΓ.

107

ΙΥ ΚΑΗΟΖ

153

ΘΥΛΠΡΑΛΡΝΞΝΙΝΠ ΑΣ.

108

MOTOR OIL HELLAS

154

ΞΔΡΟΝΞΝΙΝΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

109

ΓΖΚΖΡΟΗΑΓΝ ΛΗΘΝΙΔΡΑ

155

ΘΔΛΡΟΝ ΝΟΗΕΝΛΡΔΠ

110

ΘΑΛΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ

156

ΡΠΝΡΟΔΙΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ

111

ΟΑΣΗΥΡΖ ΞΑΛΑΓΗΥΡΑ

157

ΚΝΠΣΝΙΗΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

112

ΜΑΟΟΑ ΗΥΑΛΛΑ

158

ΘΝΟΓΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

113

ΕΑΚΞΗΑΘΖΠ ΚΑΛΥΙΖΠ

159

ΝΗΘΝΛΝΚΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

114

ΘΑΡΠΝΙΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

160

ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ ΔΙΔΛΖ

115

ΓΝΟΡΖΠ ΚΗΣΑΙΖΠ

161

ΕΔΟΒΑ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ

116

ΚΗΣΑΖΙΗΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

162

ΚΔΓΑΙΝΠ ΠΔΟΑΦΔΗΚ
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163

ΞΑΞΑΠΡΑΚΝΞΝΙΝΠ ΛΗΘΝΠ

209

ΑΛΓΟΔΝ ΔΠΡΑΘΗΝΠ

164

ΞΔΡΝΚΔΛΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

210

ΞΝΛΖΟΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

165

ΑΛΡΥΛΗΑΓΖΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ

211

ΚΗΣΑΖΙΑΟΝ ΘΑΡΔΟΗΛΑ

166

ΡΕΗΚΑ ΠΝΦΗΑ

212

ΠΙΙΝΓΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ ΡΑΣ/ΘΝ ΡΑΚΗΔΡΖΟΗΝ

167

ΓΝΛΗΓΔΙΙΖ ΚΑΓΓΑΙΖΛΖ

213

ΚΞΗΙΗΙΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

168

ΞΑΞΑΓΖΚΖΡΟΗΝ ΑΛΑΟΓΟΝΠ

214

ΘΝΛΡΝΓΖΚΝ ΘΟΑΛΛΑ

169

HSBC PRIVET BANKING

215

ΘΥΠΡΝΓΙΝ ΑΓΓΔΙΗΘΖ

170

ΓΔΙΖΓΗΑΛΛΖΠ Α.

216

ΞΑΟΑΠΘΔΝΞΝΙΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

171

ΘΑΟΑΘΑΛΑΠΖΠ ΓΗΑΛΛΖΠ

217

ΡΠΝΙΗΑ ΠΡΔΙΑ

172

ΒΔΛΗΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

218

ΙΗΑΓΘΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

173

ΕΔΞΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

219

ΓΖΚΝΞΝΙΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

174

ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ ΚΑΟΗΑ

220

ΔΘΗΕΑΛΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

175

ΒΡΔ COMPUTER ABEE

221

ΚΔΡΕΔΙΝΞΝΙΝ ΔΓΔΛΗΑ

176

ΚΑΚΑΡΑ ΣΟΗΠΡΗΛΑ

222

ΞΑΞΑΦΑΘΙΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

177

THEODOROS SKEVAS

223

ΚΞΑΗΘΑΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

178

ΘΑΝΠΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

224

ΙΠΠΔΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

179

ΠΚΔΥΛΗΓΖΠ ΠΑΒΒΑΠ

225

ΒΝΟΙΑΘΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

180

ΚΓΗΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ &

226

ΓΝΠΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ

181

ΠΡΑΠΗΛΝΠ ΙΑΚΞΟΝΠ

227

ΓΔΚΔΛΑΓΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

182

ΚΑΦΗΝ ΑΛΛΑ-ΚΑΟΗΛΑ

228

ΘΑΛΔΙΙΑΘΝΞΝΙΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

183

ΡΠΝΟΝΠ ΜΔΛΝΦΥΛ

229

ΘΑΘΝΟΖ ΚΑΟΗΑ

184

ΚΔΛΣΡΑ ΞΑΛΑΓΗΥΡΑ

230

ΚΞΝΕΖ ΓΖΚΖΡΟΑ

185

ΛΔΓΟΔΞΝΛΡΖ ΛΗΘΖ

231

ΘΝΛΡΑΜΑΘΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

186

ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ ΔΡΑΗΟ.ΞΑΙΙΖΘΑΟΑΘΖ ΝΔ

232

ΓΑΒΑΙΑΘΖΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

187

ΞΑΞΑΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑΘΖ Θ.

233

ΠΡΔΟΓΗΝ ΘΥΛ/ΛΝΠ

188

ΘΑΡΑΘΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

234

ΛΗΘΝΙΝΞΝΙΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

189

ΓΔΥΟΓΑΛΡΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

235

ΘΥΠΡΝΓΙΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

190

ΚΑΠΡΝΟΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

236

ΚΑΛΗΥΡΖΠ ΖΙΗΑΠ

191

ΣΥΟΗΑΛΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ

237

ΚΞΔΛΝ ΣΟΠΑ

192

ΠΗΝΟΝΒΗΓΘΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

238

ΓΔΥΟΓΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

193

ΞΙΝΚΗΠΡΝΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

239

ΚΑΚΑΙΝΘΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ

194

ΓΔΥΟΓΑΘΝΞΝΙΝΠ ΚΑΟΗΝΠ

240

ΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

195

ΘΑΞΝΓΗΠΡΟΗΑΠ ΙΔΡΔΟΖΠ

241

ΓΗΝΛΠΝΞΝΙΝΠ Ξ.

196

ΘΔΝΓΥΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

242

ΑΚΞΑΡΕΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

197

ΘΔΝΦΗΙΝΞΝΙΝΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

243

ΚΞΑΙΥΚΔΛΝΠ ΙΑΚΞΟΝΠ

198

ΞΔΡΟΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

244

ΠΘΟΗΒΑΛΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

199

ΠΞΑΛΝ ΞΑΛΑΓΗΥΡΑ

245

ΘΑΞΝΓΗΑΛΛΖΠ ΒΑΠΗΙΖΠ

200

ΒΔΟΘΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

246

ΡΠΔΒΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

201

ΒΗΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

247

ΞΔΡΟΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

202

ΒΙΑΣΑΘΖΠ ΠΥΡΖΟΗΝΠ

248

ΙΗΓΝΟΖ ΠΝΦΗΑ

203

ΒΟΝΡΠΖ ΘΟΗΑΘΖ

249

ΚΞΝΓΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

204

ΠΗΑΣΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

250

ΑΘΚΞΑΟΗ ΣΝΒΗΘ

205

ΦΙΝΓΑ ΚΑΟΗΑ

251

ΘΑΘΙΑΚΑΛΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

206

ΚΞΑΠΑΞΖ-ΘΑΟΥΛΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ

252

ΚΑΘΔΛΡΝΓΖΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

207

ΦΙΡΕΑΛΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ

253

ΠΗΚΖΟΗΓΖΠ ΠΥΘΟΑΡΖΠ

208

ΘΑΟΑΓΗΑΛΛΖ ΔΙΔΛΖ

254

ΞΑΣΝΛΡΖ ΓΔΟΓΑΡΠΝΙΖ
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255

ΙΑΚΞΝΟΗΓΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ

301

TAOUSHANIS CHRISTAKIS

256

ΘΔΠΝΓΙΗΓΖΠ ΛΗΘΝΠ

302

ΘΔΝΓΥΟΝΞΝΙΝ ΔΙΔΛΖ

257

ΡΕΔΟΔΚΔΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ

303

ΝΗΘΝΓ.ΞΑΠΣΑΙΖ ΞΑΙΑΒΝΕΖ

258

ΘΑΙΝΚΔΛΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

304

ΘΑΞΔΡΑΛΑΘΖ ΘΑΙΔΗΑ

259

ΘΑΛΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

305

ΛΖΞΗΑΓΥΓΔΗΝ ΠΘΗΑΓΑΠ

260

ΠΘΝΟΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ

306

ΡΠΗΑΒΝ-ΘΝΟΔΠΖ ΣΟ.

261

ΓΟΑΘΥΡΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

307

SEPA BOURTZALAS EFTH

262

ΣΑΕΗΕΑΗ ΑΟΡΝΟ

308

ΒΙΑΣΝΞΝΙΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ

263

ΡΝΛΑ ΙΔΝΛΑΟΛΡ

309

FRIDAY'S S.A.

264

ΣΑΟΗΡΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

310

ΞΑΞΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΙΔΛΑ

265

ΠΞΟΝΞΝΙΝΠ ΖΙΗΑΠ

311

ΚΞΔΛΝΞΝΙΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ

266

ΞΑΞΑΓΝΚΑΛΥΙΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

312

ΘΑΠΡΝΙΖ ΑΛΘΗΞΞΖ

267

ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΞΑΙΝΠ

313

ΚΑΟΓΑΟΗΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

268

ΡΠΗΘΟΑΠ ΑΟΓΟΗΝΠ

314

ΘΝΟΑΘΑ ΑΘΑΛΑΠΗΑ

269

ΘΝΡΠΑΦΡΖ ΞΑΟΑΠΘΔΖ

315

ΘΝΟΝΓΗΑΛΛΑΘΖ ΘΙΑΗΟΖ

270

ΣΑΟΗΡΑΘΖ ΒΑΠΥ

316

ΑΛΑΓΛΥΠΡΝΞΝΙΝ ΠΡΑΚ

271

ΞΔΞΞΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ

317

ΚΞΝΙΗΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

272

ΘΑΡΠΝ ΔΗΟΖΛΖ

318

ΣΟΗΠΡΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΝΠ

273

ΡΠΗΡΝΟΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

319

ΞΑΙΖΘΑΟΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

274

ΠΑΟΑΛΡΝ ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ

320

ΓΗΝΟΓΑ ΘΑΗΡΖ

275

ΘΟΔΡΠΑΒΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

321

ΔΠΡΑΘΗΝ ΔΙΔΛΖ

276

ΓΖΚΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

322

ΒΔΙΙΑ ΦΙΥΟΑ

277

ΚΞΔΘΗΑΟΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

323

ΔΙΔΘΔΟΗΑΓΝ ΘΟΗΑΘΖ

278

ΓΘΗΘΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ

324

ΒΙΑΛΖ ΒΑΠΗΙΗΘΖ

279

ΓΑΟΓΑΛΝΞΝΙΝ ΑΗΘ.

325

ΘΔΝΓΥΟΗΓΖ ΔΗΟΖΛΖ

280

ΛΡΔΟΡΗΙΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

326

REICHE ΑΛΛΑ

281

KANXHA MARSELA

327

ΘΑΙΙΗΦΔΗΓΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

282

ΑΟΒΑΛΗΡΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ

328

ΡΕΑΚΝΟΑΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

283

ΓΝΚΒΟΗΓΖΠ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ

329

ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ ΑΠΞΑΠΗΑ

284

ΚΑΡΠΝΘΖΠ ΠΑΒΒΑΠ

330

ΘΝΛΡΝΞΟΗΑ ΣΟΠΝΙΑ

285

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

331

ΞΑΞΞΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

286

ΚΞΙΑΡΠΝΘΑ -ΣΟΗΠΡΝΞΝΙΝ ΔΦΟ.

332

ΦΥΡΔΗΛΝ ΙΝΘΗΑ

287

ΑΣΙΑΓΖΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ

333

ΠΗΛΑΘΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ

288

ΙΑΚΞΟΝ ΗΥΑΛΛΖΠ

334

ΙΗΑΟΚΑΘΝΞΝΙΝ ΚΑΟΗΑ

289

ΡΑΓΘΑΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

335

ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ ΓΔΥΟΓΗΝ ΠΡΑΘΝΞΝΙΝ

290

ΞΗΕΗΘΙΖ ΠΡΔΙΙΑ

336

ΓΟΝΙΗΠΘΝ ΘΟΗΑΘΖ

291

ΞΑΟΑΠΘΔΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ

337

ΝΗΘΝΓ.ΓΔΥΟΓΗΝ ΘΔΝΓΥΟΝΞΝΙΝ

292

ΞΑΟΑΠΘΔΑΠ ΚΗΣΑΖΙ

338

ΝΗΘΝΓ.ΗΥΑΛΛΖ ΡΠΑΘΗΟΝ

293

ΞΑΞΑΓΑΡΝΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ

339

ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ ΠΗΚΑΡΝ

294

ΚΞΑΙΡΠΑΠ ΒΙΑΠΠΗΝΠ

340

ΚΗΣΑΖΙΑΟΝ ΘΑΡΔΟΗΛΑ

295

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ

341

ΘΝΡΟΝΚΞΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

296

ΑΙΑΚΑΛΝ ΔΑ

342

ΚΔΙΑ ΔΠΡΑΘΗΑ

297

ΞΑΡΟΗΘΗΝ ΔΙΔΛΖ

343

ΑΘΑΛΑΠΗΑΓΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

298

ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝΠ ΖΙΗΑΠ

344

ΠΑΚΑΟΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

299

ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΝΞΝΙΝΠ Γ.

345

ΚΞΗΡΕΝ-ΘΑΞΔΡΑΛΑΘΖ Α.

300

ΣΑΗΓΔΚΔΛΝΠ ΞΟΝΡΞΝΠ

346

ΘΝΙΙΗΝΞΝΙΝ ΓΔΥΟΓΗΑ
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347

OMNI APIQO AE

356

ΞΑΛΑΓΝΠΖ ΔΙΔΛΖ

348

ΠΑΟΑΦΝΓΙΝ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ

357

ΘΥΛΠΡΑ ΚΑΗΟΖ

349

ΦΔΟΔΛΡΗΛΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

358

ΒΔΙΙΖΠ ΦΟΑΓΘΗΠΘΝΠ

350

ΠΝΦΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

359

ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝ ΘΥΛ/ΛΑ

351

ΞΟΗΚΗΘΟΖ ΓΑΛΑΖ

360

ΘΝΟΥΛΗΥΡΝ ΠΞΟΗΓΝΙΑ

352

ΘΗΡΠΑΛΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ

361

ΦΝΛΡΝΙΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ

353

ΚΔΟΗΠΗΥΡΖ ΚΑΟΗΑ

362

ΙΚΞΔΟΝΞΝΙΝΠ Ξ.

354

FOUROUTZI ZAF

363

ΓΗΑΛΛΑΘΝΒΑΠ ΒΑΠΗΙΖΠ

355

ΞΑΞΑΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑΘΖ ΑΛΛΑ
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