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“ Με την ετήσια αναφορά για το έτος 2017 μου δίνεται 

η ευκαιρία να εκφράσω την ικανοποίησή μου που και 

αυτήν την χρονιά το Ίδρυμα παρά τις αντίξοες 

οικονομικές συνθήκες κατάφερε με μεγάλες 

προσπάθειες και προσεκτική διαχείριση να 

ανταπεξέλθει σε όλες του τις υποχρεώσεις και να 

ξεπεράσει πολλές και μεγάλες δυσκολίες 

αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τις υπηρεσίες του. 

Δυστυχώς η οικονομική κρίση συνεχίζει να είναι μια 

πραγματικότητα για την ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν 

προνοιακοί φορείς και οργανισμοί που έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική 

κατάσταση με αβέβαιη την συνέχιση της λειτουργίας τους.  

Θα ήθελα  να ευχαριστήσω θερμά όλα τα μέλη του Δ.Σ. και τον Διευθυντή του 

Ιδρύματος  για την αγαστή συνεργασία, καθώς και το προσωπικό για τις συνεχείς 

προσπάθειες που καταβάλλουν σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη εποχή. 

Σας ευχαριστώ όλους και σας τονίζω ότι αναγκαία προϋπόθεση για την συνέχιση του 

έργου του Ιδρύματος είναι η συλλογική εργασία και συνεργασία. ” 

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου  
                                                                     ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ  

 
                                                                         Δικηγόρος 

                                                                      Πρώην Δήμαρχος Π. Ψυχικού 
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“Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, 

Ο απολογισμός του 2017 επισφράγισε την αίσθηση προόδου και εξέλιξης του 

Ιδρύματος σε πείσμα της ακινησίας και του συντηρητισμού.  

Σας εγγυώμαι ότι όσο διάστημα θα είμαι Διευθυντής του «Θεοτόκος» η 

πορεία αυτή δεν πρόκειται να επηρεαστεί από τις νοοτροπίες αυτές.  

Η εγγύηση αυτή στηρίζεται στη συλλογική και ατομική στάση του καθενός 

μας, ανεξαρτήτως ρόλων και ιδιότητας.” 

 

                                                                         Ο Διευθυντής & Πρόεδρος  
               του Επιστημονικού Συμβουλίου  
          
          ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

                  Παιδοψυχίατρος 
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Ι. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ…. 
 

Το Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» . . .   

είναι Ν.Π.Ι.Δ., κοινωφελές, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Συστάθηκε το 1954 και εποπτεύεται 

από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Προσφέρει τις υπηρεσίες του 

σε παιδιά και νέους με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού 

φάσματος, καθώς και στις οικογένειές τους.     

 

Σκοπός . . . 

του Ιδρύματος «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι η μέριμνα υπέρ των παιδιών και νέων με Νοητικές 

αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος μέσω της εφαρμογής 

προγραμμάτων, τα οποία αποβλέπουν στην πρόληψη, ειδική εκπαίδευση, κοινωνική 

προσαρμογή, επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική αποκατάσταση. 

 

Όραμα . . .  

να εξελιχθεί το «Θεοτόκος» σε ένα από τα πρότυπα αποκαταστασιακά κέντρα στην Ευρώπη και 

να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία ενός κόσμου όπου τα άτομα με νοητικές 

αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος θα έχουν ίσα δικαιώματα 

στη ζωή και στην εργασία. 

 

Αποστολή . . .  

με συνεχή βελτίωση και καινοτόμες προσεγγίσεις, μέσα από διαρκώς προσαρμοζόμενα 

εξειδικευμένα προγράμματα, να προετοιμάζουμε παιδιά και νέους με νοητικές αναπτυξιακές 

διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος να μάθουν να ζουν, να εργάζονται και να 

συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή. 

 

Αξίες μας είναι ...  

 Σεβασμός στα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

 Ο σεβασμός για την προσωπική ζωή των νέων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και 

διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και των οικογενειών τους καθώς και η εξασφάλιση 

των δικαιωμάτων τους. Η  εμπιστευτικότητα και η αφοσίωση στο έργο μας αποτελεί το 

θεμέλιο των σχέσεών μας με τους εκπαιδευόμενους.  

 

 Προσφορά στην κοινότητα 

 Όλοι έχουμε κάτι να προσφέρουμε στην κοινότητα που ζούμε και όλοι κερδίζουμε από τη 

διαδικασία της προσφοράς. 
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 Ένταξη 

 Η κοινωνική ένταξη σημαίνει ότι η κοινότητα προσαρμόζεται ενσωματώνοντας το άτομο 

με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, αλλά και 

αυτό προσαρμόζεται ομαλά στην κοινότητα. Είναι αμοιβαία η προσπάθεια και η διαδικασία 

ένταξης. 

 

 Εμψύχωση 

 Η εμψύχωση των ατόμων με αναπτυξιακές δυσκολίες επιτυγχάνεται περισσότερο, όταν 

νοιώθουν ότι ανήκουν στην κοινότητα, αναγνωρίζεται η αξία τους και έχουν κίνητρο να 

δημιουργήσουν και να προσφέρουν τα ίδια.  

 

 Ισότητα 

Η προσπάθεια να δημιουργήσουμε το αίσθημα της ελπίδας και των ίσων ευκαιριών για όλα 

τα άτομα στα οποία προσφέρουμε υπηρεσίες. 

 

 Δέσμευση 

 Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο 

αποκλεισμός του ατόμου και να προωθείται η τεχνική της προσομοίωσης στην κατάρτιση. 

Η εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην εργασιακή και 

κοινωνική πραγματικότητα. 

 

Εταιρικές Αξίες … 

 

Σε περιβάλλον συνεργατικό, επικοινωνιακό, ενότητας, ειλικρίνειας και αφοσίωσης, η Διοίκηση, 

η Διεύθυνση, το προσωπικό του «Θεοτόκος», το σωματείο «Φίλοι του Θεοτόκος», οι γονείς και 

οι σύλλογοι γονέων και εργαζομένων, παρέχουν από κοινού και με διαφανείς διαδικασίες, 

υπηρεσίες που σέβονται, εντάσσουν, εμψυχώνουν και διασφαλίζουν την ίση συμμετοχή στην 

εκπαίδευση, στην κοινότητα και στην εργασία των ατόμων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές 

και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. 
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ΙΙ. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ 
 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» 

 

Το Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι δημιούργημα ιδιωτικής πρωτοβουλίας με κοινωφελή 

χαρακτήρα. Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εθελοντικά προσφέρει τις 

υπηρεσίες του (αμισθί). Λειτουργεί από το 1963, επιχορηγείται μερικά και εποπτεύεται από το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Έχει εξυπηρετήσει και προσφέρει 

ειδικά προγράμματα σε πάνω από 4.000 παιδιά και νέους με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές 

και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος.  

Παρέχει ειδική αγωγή, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση σε 400 περίπου παιδιά 

και νέους-ες, ετησίως, ηλικίας 3 έως 35 ετών, υπηρεσίες που προσφέρονται με πρωτοπόρα 

προγράμματα αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» βρίσκεται στον Δήμο Ιλίου στα δυτικά προάστια της 

Αθήνας και εκτείνεται σε μια έκταση 51 στρεμμάτων με 8.000τμ στεγασμένα κτίρια. Αποτελεί 

πρότυπο προνοιακό κέντρο για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Επίσης, συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό 

Δίκτυο Κέντρων Αποκατάστασης από το 1982 έως το 1994 εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε 

πάμπολλες πρωτοβουλίες και δράσεις.  

  Το εξειδικευμένο προσωπικό μαζί με το προσωπικό της άμεσης φροντίδας και 

παρέμβασης δημιουργούν ποιοτικά προγράμματα προσπαθώντας να κρατήσει μικρή  αναλογία 

μεταξύ εξυπηρετουμένων και προσωπικού. Οι αναλογία σήμερα για τις μικρές ηλικίες είναι 1 

εργαζόμενος προς 6 παιδιά και φτάνει στους 1 προς 10 για τους εφήβους και νέους που έχουν 

ήδη εκπαιδευτεί αρκετά στους βασικούς τομείς.   

 

Υπηρεσίες του Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» 

Διαγνωστικές & Θεραπευτικές Υπηρεσίες  

Παρέχεται λεπτομερής διάγνωση και θεραπευτικές παρεμβάσεις προς τους εξυπηρετούμενους  

και τις οικογένειές τους. Πλαισιώνονται από πλήρη Διεπιστημονική Ομάδα, υπό την ευθύνη του 

Επιστημονικού Διευθυντή και η διαγνωστική διαδικασία οργανώνεται μέσω λήψης κοινωνικού 

οικογενειακού ιστορικού, κλινικής ιατρικής εξέτασης, χορήγησης έγκυρων ψυχομετρικών 

δοκιμασιών, καθώς επίσης με εργοθεραπευτική ή/και λογοπεδική αξιολόγηση. Υποστηρικτικά, 

παρέχονται υπηρεσίες ψυχοθεραπείας, λόγοθεραπείας, εργοθεραπείας, Ιατρικής 

παρακολούθησης, ομάδες επικοινωνίας και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, προγράμματα 

αισθητηριακής ολοκλήρωσης και συμβουλευτικής γονέων.  

 

Πρώιμη Παρέμβαση  

Οι πρώιμες παρεμβάσεις υλοποιούνται από το Πρόγραμμας Μῆτις, το οποίο αφορά παιδιά 

προσχολικής ηλικίας (2,5-4,5 ετών) με Αναπτυξιακές Διαταραχές. Έχει ως στόχο την ενίσχυση 

της αναπτυξιακής τους πορείας, την ενδυνάμωση της οικογένειας και την ενσωμάτωση του 
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παιδιού στο κοινωνικό και σχολικό πλαίσιο. Οι παραπάνω στόχοι οργανώνονται  διεπιστημονικά 

με ομαδικά προγράμματα προσομοίωσης νηπιαγωγείου, εξατομικευμένες ψυχοπαιδαγωγικές 

συνεδρίες, εργοθεραπείες, λογοθεραπείες και ψυχοεκπαίδευση γονέων (ή συμβουλευτική και 

εκπαίδευση γονέων).  

 

Προ-Επαγγελματική Εκπαίδευση / Κατάρτιση Ι & ΙΙ  

Απευθύνεται σε εφήβους και νέους (14-20 ετών) με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές ή 

διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Ο σχεδιασμός των ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων είναι 

προσωποκεντρικός. Υπάρχουν δύο τμήματα το Προ-Επαγγελματικό Ι και ΙΙ σύμφωνα με 

ηλικιακά και εκπαιδευτικά κριτήρια. Συνοπτικά, οι υπηρεσίες στοχεύουν: α. Στη βελτίωση της 

σφαιρικής λειτουργικότητας, β. Στην κοινωνική προσαρμογή και ένταξη, γ. Στην ανάπτυξη ή/και 

εξέλιξη των μαθησιακών δεξιοτήτων, δ. Στην οργάνωση της προσωπικότητας και της 

αυτογνωσίας, προκειμένου να ενταχθούν επιτυχώς στα προγράμματα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης. 

 

Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης  

Απευθύνονται σε νέους - ενήλικες (20 - 32 ετών) και οι άξονες δράσης αφορούν:  α. Την 

κατάκτηση ψυχοκοινωνικών και θεμελιωδών επαγγελματικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών, 

απαραίτητων για την αυτονομία και την κοινωνική ένταξη Νέων με νοητικές αναπτυξιακές 

δυσκολίες και διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Τα προγράμματα είναι εξατομικευμένα και 

βασισμένα στις επιθυμίες, τις αξιολογούμενες δεξιότητες και τις εγγενείς κλίσεις των 

εξυπηρετούμενων, ενώ πραγματοποιούνται σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια. β. 

Εφαρμόζονται μεθοδικά τεχνικές απόκτησης, εμπλουτισμού αλλά και συντήρησης ακαδημαϊκών 

γνώσεων, μέσω συγκεκριμένων μαθησιακών προγραμμάτων.  

Παρέχονται οι εξής εξειδικεύσεις: Ξυλουργική, Γραμματειακή Υποστήριξη, Συντήρηση 

Κτιριακών Εγκαταστάσεων, Τυπογραφία/Λιθογραφία, Κεραμική, Βιβλιοδεσία, Υφαντική, 

Μεταξοτυπία, Κηπουρική, Ραπτική, Καντίνα, Τυποποιημένη Εργασία, Μαγειρική & 

Ζαχαροπλαστική, Ανακύκλωση, Πλυντήριο/Στεγνωτήριο, Διαχείριση Προϊόντων. 

 

Κέντρο Επαγγελματικής Προετοιμασίας & Προώθησης 1 & 2  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες (29-35 ετών), αποφοίτους των εργαστηρίων 

κατάρτισης ή της κοινότητας. Οργανώνεται στη βάση τριών θεμελιωδών αξόνων: Εργασία, 

Επικοινωνία, Οργάνωση Ζωής. Έτσι, ο στόχος συνδέεται άρρηκτα τόσο με την προετοιμασία 

των εξυπηρετούμενων για εργασία στην ελεύθερη αγορά, όσο και με την αυτονόμηση και 

οργάνωση της ζωής τους.  
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Προώθηση στην Ελεύθερη αγορά εργασίας μετά την Κατάρτιση από την υπηρεσία 

«ΕργΑξία» 

Εφαρμόζεται το μοντέλο της υποστηριζόμενης εργασίας, το οποίο συνίσταται στην εύρεση 

εργασίας και στην υποστήριξη του νέου/νέας και του εργοδότη μετά την πρόσληψη, ώστε να 

ενσωματωθούν οι νέοι/ες στο εργασιακό περιβάλλον και να διατηρήσουν μακροπρόθεσμα την 

εργασία τους. Για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου η ΕργΑξία χρησιμοποιεί την 

Εργαλειοθήκη, η οποία δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo “EUSE 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ” όπου περιγράφεται και καθορίζεται 

επακριβώς η μεθοδολογία και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Έχουν αποκατασταθεί 

ήδη 185 νέοι στην ελεύθερη ανοικτή αγορά εργασίας από το 1996. 

 

Εμπλουτιστικά Προγράμματα  

Λειτουργούν συμπληρωματικά και πλαισιώνουν όλες τις παραπάνω υπηρεσίες για κάθε ομάδα 

εξυπηρετούμενων. Συγκεκριμένα, η ειδική φυσική αγωγή και άθληση περιλαμβάνει ειδικά 

σχεδιασμένα προγράμματα φυσικής αγωγής λαμβάνοντας υπόψη τις κινητικές ικανότητες των 

εξυπηρετούμενων και την ηλικία, εξυπηρετώντας συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους. Το 

εργαστήρι πληροφορικής λειτουργεί εκπαιδευτικά διαμέσου εναλλακτικών τεχνολογικών 

δραστηριοτήτων, στοχευμένων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων εντός υπολογιστικού 

περιβάλλοντος. Τέλος, το εργαστήρι μουσικής έκφρασης, διευρύνει τη μουσική αντίληψη, τη 

ρυθμική ικανότητα αλλά και την επικοινωνιακή έκφραση των νέων, μέσα από ομάδες κρουστών, 

εκμάθηση τραγουδιών και ακρόαση μουσικών έργων.  

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» 

Το 2017 εργάσθηκαν στο «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» 103 άτομα (100 με εξαρτημένη εργασία και τρία με 

παροχή υπηρεσιών), εκ των οποίων τα 89 ήταν με πλήρη απασχόληση και τα 14 με μερική 

απασχόληση. 

Διευθυντής  Ιδρύματος & Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου   

– Παιδοψυχίατρος      1 (πλήρης απασχόληση) 

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ      

Προϊσταμένη Γραφείου Προσωπικού & Κινήσεως  1 (πλήρης απασχόληση) 

Γραμματεία      2 (πλήρης απασχόληση) 

Υπεύθυνη Ποιότητας     1 (πλήρης απασχόληση) 

Οικονομείο      10 (πλήρης απασχόληση) 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα – Δημόσιες Σχέσεις  1 (πλήρης απασχόληση) 

Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας   1 (πλήρης απασχόληση) 

Λογιστήριο      2 (πλήρης απασχόληση) 

Ταμείο       1 (πλήρης απασχόληση) 

Υποστήριξη Η/Υ      2 (πλήρης απασχόληση) 

Θυρωρείο      4 (πλήρης απασχόληση) 

Οδηγός       1 (πλήρης απασχόληση) 

 

Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Το Επιστημονικό προσωπικό που εμπλέκεται άμεσα στην παροχή υπηρεσιών αποτελείται από 

67  εργαζόμενους (53 με πλήρης απασχόληση και 14 με μερική).  Από τους δεκατρείς, δύο είναι 

με παροχή υπηρεσιών. 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Πρώην Σ.Υ.Υ.) 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:    1 Νευρολόγος (μερικής απασχόλησης)  

      2 Ψυχίατροι (μερικής)  

1 Παιδοψυχίατρος (μερικής)  

1 Παιδίατρος Αναπτυξιολόγος (μερικής) 

2 Νοσηλευτές (πλήρους απασχόλησης)  

   (ο ένας αναπληρωτής) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:   4 Κοινωνικοί Λειτουργοί  

(3 πλήρους & 1 μερικής απασχόλησης) 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:   4 Ψυχολόγοι (πλήρους απασχόλησης) 

ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 4 Λογοπεδικοί (1 πλήρους απασχόλησης & 3 

μερικής) 

Art Therapy:      1 Λειτουργός αποκατάστασης (μερικής)  

 

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:   5 Εκπαιδευτές / λειτουργοί αποκατάστασης  
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ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 1 & 2:  8 Εκπαιδευτές / λειτουργοί αποκατάστασης  

   (Όλοι πλήρους απασχόλησης) 

ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 21 Εκπαιδευτές / λειτουργοί αποκατάστασης (πλήρους 

απασχόλησης) 

   2 Εκπαιδευτές / λειτ. αποκατάστασης (μερικής) & 

   8 Τεχνίτες / Εργάτες (πλήρους απασχόλησης) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:     

  2 Σύμβουλοι Εργασίας (πλήρους απασχόλησης) 

ΚΕΠΠ 1 & 2:     1 Εκπαιδεύτρια (πλήρους απασχόλησης) & 

      1 Λειτουργός αποκατάστασης (πλήρους απασχόλησης) 

 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: 

Αθλητικό Τμήμα:     4 Καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής  

(3 πλήρους απασχόλησης & 1 μερικής)  

Μικροηλεκτρονικό Εργαστήριο: 1 Λειτουργός Αποκατάστασης  

(πλήρους απασχόλησης) 

Θεατρική Μουσική Έκφραση:   1 Εκπαιδευτής (πλήρους απασχόλησης) 

 

YOGA:      1 Εκπαιδεύτρια (μερικής απασχόλησης) 

 

Επίσης, στο «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» απασχολούνται με παροχή υπηρεσιών και: 

 Ένας Νομικός Σύμβουλος 

 Ένας Ιατρός Εργασίας 

 Ένας Τεχνικός Ασφαλείας 

 Μία Επόπτρια Κοινωνική Λειτουργός 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Το Επιστημονικό προσωπικό του «Θεοτόκος» κατά το εκπαιδευτικό έτος 2016 - 2017 

παρακολούθησε εκπαιδευτικά προγράμματα εντός του «Θεοτόκος» και συμμετείχε σε διάφορες 

ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια.  

Πραγματοποιήθηκαν επτά (7) συνολικά προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού, 

τα έξι στο χώρο του «Θεοτόκος» και ένα στο Εκπαιδευτήριο της Technoplus στον Ταύρο. 

Αναλυτικά: 

 

Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕ-

ΧΟΝΤΕΣ 

1 
13/2/2017 

Office 365 for NGO 

members 
2 

Γιώργος Κουμαριανός, 

ΙΤ Manager 

8 μέλη του 

προσωπικού 

2 

13/3-
24/5/2017 

Εκπαίδευση στην 

πληροφορική – 

Βασικές Έννοιες 

5 Γιώργος Κουμαριανός, 

ΙΤ Manager 

15 μέλη του 

προσωπικού 

3 
31/5/2017 

Εκπαίδευση στο 

Power Point 
1 

Γιώργος Κουμαριανός, 

ΙΤ Manager 

5 μέλη του 

προσωπικού 

 
 

4 

5 & 
7/6/2017 

Εκπαίδευση 
πλοήγησης στο 

Internet 

1 Γιώργος Κουμαριανός, 

ΙΤ Manager 

14 μέλη του 

προσωπικού 

5 

28/6/2017 
Σεμινάριο 

Πυρασφάλειας 
2 

Αριστοτέλης Νάστος 
Τεχνικός Ασφαλείας 

Αναστάσιος Βλαχάκης 
Βιομηχ. Πυροσβέστης 

58 μέλη του 
προσωπικού 

6 
29/6/2017 

Προετοιμασία για τις 

εξετάσεις του 
ΕΟΠΠΕΠ 

2 

Σοφία Κρητικού, 

Ψυχολόγος  
Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων   

13 μέλη του 
προσωπικού 

7 

3/7/2017 Χρήση του Βιβλίου 

Συμβάντων 
1 

Πέτρος Κοσμάς, 

Προγραμματιστής 

19 μέλη του 

προσωπικού 
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Τα ακόλουθα άτομα από το προσωπικό παρακολούθησαν δεκατέσσερις (14) 

εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και ημερίδες τα οποία πραγματοποιήθηκαν από 

εξωτερικούς φορείς εντός Ελλάδας.  

Αναλυτικά: 

A/A Τίτλος Ημερομηνία 
Εκπ. 

Ημέρες 
Φορέας Συμμετέχοντες 

1 
''Σύνδρομο Down και μέση 

ηλικία. Υγεία-Εργασία-
Διαβίωση'' 

16/10/2016 1 Ηλιαχτίδα Γιάννης Σφυρίδης 

2 Job Coaching Webinar 
25-

28/10/2016 
4  EPR Βάια Αρσενοπούλου 

3 

GDPR General Data 

Protection Regulation Γενικός 

Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων 

29/11/2016 1 
Priority Business 

Consultants 

Νίκος Καπερώνης 

Μαρία Μελανίτη 

4 
Κινησιοπαιδαγωγική Μέθοδος 

Sherborne επίπεδο 2 
4/12/2016 1  

Sherborne 

Developmental 

Movement 

Greece 

Γιάννης Ραπανάκης 

Χρύσα Κοτρέτσου 

5 
3o Πανελλήνιο Συμπόσιο 
Παιδιατρικής Ανακουφιστικής 

Φροντίδας 

17/12/2016 1 

Ελληνική Εταιρεία 

για την 

"Ανακουφιστική 

Φροντίδα 

Παιδιών & 

Εφήβων", 

"ΜΕΡΙΜΝΑ" & 

“ΜΑΖΙ για το 

ΠΑΙΔΙ" 

 

Μάνος 

Κουγιουμζόγλου 

6 

Το σώμα και το σωματικό 

βίωμα στη ψυχαναλυτική 

προσέγγιση 

23/1 -

29/5/2017 
127 

Ινστιτούτο 

Ψυχικής Υγείας 

Παιδιών & 

Ενηλίκων   

(Ι.Ψ.Υ.Π.Ε.) 

Deree School of 

Graduate & 

Professional 

Education 

 

 

Αναστασία Μπόλα 
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A/A Τίτλος Ημερομηνία Εκπ. 

Ημέρες 

Φορέας Συμμετέχοντες 

7 

ISO 9001:2015 Επιθεωρητής/ 

Επικεφαλής Επιθεωρητής 

Συστημάτων Διαχείρισης 

Ποιότητας 

23 -

27/1/2017 
1  

TUV Nord - 

Hellas 
Βαγγέλης Καμούδης 

8 

Εισαγωγικό Σεμινάριο στη 

μέθοδο μουσικο θεραπείας 

(Guided Imagery & Music). 

(BMGIM) 

27-

29/1/2017 
3 

SONORA  

Διεπιστημονική 

Εταιρία 

μουσικοθεραπείας 

και Έρευνας. 

Χρυσή Κριτσωτάκη 

9 

Εasy to read easy to 

understand Προσβασιμότητα 

στην πληροφορία 

10/3/2017 1 ΚΟΙΝΣΕΠ puzzle 
Νατάσσα Λεβέντη 

Γιάννης Γκέλης 

10 

2o Mετεκπαιδευτικό 

Επιστημονικό Συμπόσιο 

Κοινωνικής Εργασίας 

"Κοινωνική Εργασία για την 

κοινωνική δικαιοσύνη και την 

κοινωνική αλλαγή: 

Ενδυναμώνοντας ανθρώπους 

και κοινότητες." 

17-

18/3/2017 
2 

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, 

ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ-

ΣΚΛΕ- ΕΣΑΜΕΑ 

Νίκος Καπερώνης 

Ιωάννα Σαρκίρη 

Αλέξανδρος 

Μαυραντωνάκης 

11 

Ανταλλαγή εμπειριών και 

προβληματισμών σχετικά με 

την υλοποίηση της Πρακτικής 

Εργαστηριακής Άσκησης και 

Πρακτικής Άσκησης.   

2/5/2017 1 TEI AΘΗΝΑΣ 
Αλέξανδρος 

Μαυραντωνάκης 

12 

"Training to become 

registered user of the new 

Griffith III Developmental 

Assessment Scales" 

18-

29/5/2017 
12 

aricd.ac.uk e-

learning 

Μαρία Άνζ 

Βιντερσχόβεν 

13 
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών 

Ομάδα Α για τον ΕΟΠΠΕΠ 

26/5-

9/6/2017 
5 ΙΒΕΠΕ ΣΕΒ 

Έλλη Ξανθοπούλου 

Αργ. Παπαδημητρίου 
Φλωρεντία Βλάνη 

Χριστίνα Αρωνιάδα 
Βαγγέλης Ρίζος 

Γιάν. Αγγελετόπουλος 

Χρυσή Κριτσωτάκη 
Αναστασία Μίρζα 

Βενετία  Πανουργιά 
Αθανάσιος Χαρβάτης 

Γιάννης Γκέλης 
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A/A Τίτλος Ημερομηνία Εκπ. 

Ημέρες 

Φορέας Συμμετέχοντες 

14 
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών 

Ομάδα Β για τον ΕΟΠΠΕΠ 

25/5-

8/6/2017 
5 ΙΒΕΠΕ ΣΕΒ 

Μαρία Αντωνάκη 
 Ρόη Στάμου 

 Αντιγόνη Καραμάνη 
 Σπυριδούλα Σκότη 

 Ιωάννης Δεληγιάννης 

 Χριστίνα Αναστούλη 
 Ιωάννης 

Κοντορουχάς 
 Θεόδωρος 

Τσαμερτζής 

 Στέλλα Μακρυγιάννη 
 Λευκή Δημητρίου 

 Θεόδωρος Κατσάνος 
 Παντελής Αργύρης 

 Γεώργιος 
Φαντόπουλος 

 

Τα ακόλουθα άτομα από το προσωπικό παρακολούθησαν έξι (6) εκπαιδευτικά 

προγράμματα, σεμινάρια και ημερίδες τα οποία πραγματοποιήθηκαν από εξωτερικούς φορείς 

εκτός Ελλάδας. Αναλυτικά: 

A/A Τίτλος Ημερομηνία 
Εκπ. 

Ημέρες 
Φορέας 

Χώρα 

Διεξαγωγής 
Συμμετέχοντες 

1 
EPR Annual 
Conference  

 

21-

22/9/2016 
2  EPR 

Λισαβόνα, 

Πορτογαλία 

Ιωάννης 

Παπακωνσταντίνου 

 Χρύσα Κοτρέτσου 

2 

Co-Production 

for Quality of 

Services and 

Quality of Life, 

Coordinators 

Meeting 

23-

24/11/2016 
2 EPR 

Βέλγιο 

Βρυξέλλες 

Μάνος 

Κουγιουμζόγλου 

3 
Coordinators 

Meeting 

13-

14/2/2017 
2 EPR 

 

Βέλγιο 

Βρυξέλλες 

Βάια Αρσενοπούλου 

4 

EQUASS 

European 

Conference 

21-

22/2/2017 
2 EPR 

Βίλνιους, 

Λιθουανία 
Μαρία Μελανίτη 

5 
EQUASS 2018 

Auditors Training 

15-

18/5/2017 
4 EPR 

Λισαβόνα 

Πορτογαλία Μαρία Μελανίτη 

6 
Employment for 

Αll 

14-

16/6/2017 
3 

EUSE 

EASPD 

Ιρλανδία 

Μπέλφαστ 

Καίτη Κατσούδα 

Παρί Μεράβογλου 
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ  

Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017 το «Θεοτόκος» παρείχε τις υπηρεσίες του σε πάνω από 

380 παιδιά και νέους με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού 

φάσματος ενώ κατά μέσο όρο φοίτησαν 360 σε ημερήσια βάση. 

Ανά βαθμίδα εκπαίδευσης: 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 13 

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 & 2 72 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 251 

ΚΕΠΠ 1 & 2 28 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που έγιναν είναι 118. 

Ανά βαθμίδα εκπαίδευσης: 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 38 

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 45 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 45 

ΚΕΠΠ 2 

 

Από τις ανωτέρω αιτήσεις αξιολογήθηκαν 83  παιδιά και νέοι εκ των οποίων έγιναν δεκτά 35.  

 

 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Μέσα στο εκπαιδευτικό έτος 2016-2017 διέκοψαν τη φοίτησή τους 25 εκπαιδευόμενοι. 

Από αυτούς οι 8 με πρωτοβουλία της οικογένειάς τους, οι 7 με δική τους πρωτοβουλία, 1 με 

πρωτοβουλία του «Θεοτόκος», 3 για διάφορους λόγους, καθώς επίσης 5 από την Πρώιμη 

Παρέμβαση εντάχθηκαν σε σχολεία του Υπουργείου Παιδείας και 1 βρήκε εργασία. 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»  

Στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους στα Επαγγελματικά Εργαστήρια και στα Προεπαγγελματικά 

τμήματα, οι εξυπηρετούμενοι του «Θεοτόκος» δημιουργούν διάφορες χειροτεχνίες αλλά και 

εδέσματα τα οποία διατίθενται από το Ίδρυμα στις Εορταγορές που διοργανώνονται αλλά 

και  καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τα έσοδα διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς του 

Ιδρύματος. Ενδεικτικά: 

Το Εργαστήριο Μεταξοτυπίας κατασκευάζει χειροποίητα προσκλητήρια βάφτισης και κάρτες, 

ενώ παράλληλα τυπώνει με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας σε διάφορα υλικά όπως χαρτί, 

πλαστικό, ξύλο κ.λ.π.  

 Το Εργαστήριο Λιθογραφίας - Τυπογραφίας εκτυπώνει ενημερωτικά/διαφημιστικά 

έντυπα, φακέλους, επιστολόχαρτα, επαγγελματικές και προσωπικές κάρτες, αφίσες με διάσταση 

έως 35x50, μπλοκ αποδείξεων, τιμολόγια και πάσης φύσεως άλλα έντυπα.  Επίσης, αναλαμβάνει 

την εκτύπωση προσκλητηρίων γάμου και βάφτισης με εικόνες που προέρχονται είτε από 

ζωγραφιές των εξυπηρετούμενων του «Θεοτόκος», είτε επιλέγονται από τους ίδιους 

ενδιαφερόμενους/πελάτες. 

Το Εργαστήριο Τυποποιημένης Εργασίας κατασκευάζει μπομπονιέρες γάμων και όλα τα 

είδη που απαιτούνται για μία βάπτιση π.χ. μπομπονιέρες, λαμπάδες, μαρτυρικά κ.α. Επίσης, στο 

συγκεκριμένο τμήμα κατασκευάζονται χειροποίητα κοσμήματα και είδη δώρων. 

Το Εργαστήριο Εστίασης αναλαμβάνει την παρασκευή και τη διάθεση απλών γευμάτων σε 

διάφορες διοργανώσεις του «Θεοτόκος» όπως  συνέδρια, ημερίδες κ.α. Επίσης, δέχεται  

παραγγελίες από ιδιώτες πελάτες  σε διάφορα είδη που παράγει, όπως μπατόν σαλέ, cookies 

διαφόρων ειδών κ.α. και σε ποσότητες που προσυμφωνούνται. Το συγκεκριμένο εργαστήριο  

τηρεί αυστηρή πολιτική υγιεινής και ασφάλειας των παρεχόμενων τροφίμων σύμφωνα με τις 

αρχές HACCP. Μόνιμοι πελάτες πλέον του Εργαστηρίου είναι το Μουσείο Μπενάκη και ο ΣΕΒ 

(Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων). 

Το Εργαστήριο Πλυντηρίου - Σιδερωτηρίου αναλαμβάνει το πλύσιμο-σιδέρωμα και 

συσκευασία πετσετών κομμωτηρίου, καθώς και των πετσετών και των ειδών ιματισμού που 

χρησιμοποιεί το «Θεοτόκος». 

Το Εργαστήριο της Υφαντικής αναλαμβάνει τη δημιουργία παραδοσιακών υφαντών έργων, 

μετά από παραγγελία ιδιωτών ή παραδοσιακών συλλόγων. Επίσης, σε στενή συνεργασία με το 

τμήμα Ραπτικής κατασκευάζει υφαντές τσάντες, ποδιές καθώς και διάφορα μεγαλύτερου ή 

μικρότερου μεγέθους μαξιλάρια και ριχτάρια.  

Το Εργαστήριο της Βιβλιοδεσίας  αναλαμβάνει το δέσιμο περιοδικών με σκοπό τη 

δημιουργία επιστημονικών βιβλίων, μετά από παραγγελίες διαφόρων Βιβλιοθηκών, όπως επίσης 

και τη δημιουργία καλλιτεχνικών ειδών Γραφικής ύλης. 

Το Εργαστήριο Ανακύκλωσης ανακυκλώνει χαρτί, αλουμίνιο, ηλεκτρικές συσκευές και 

μπαταρίες. Το χαρτί και το αλουμίνιο στη συνέχεια διατίθενται έναντι αμοιβής σε εμπόρους και 

εταιρείες που ολοκληρώνουν τη διαδικασία ανακύκλωσης.  
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Το Εργαστήριο Κηπουρικής συντηρεί το πράσινο του «Θεοτόκος», καλλιεργεί το 

λαχανόκηπο παράγοντας εποχιακά είδη και το θερμοκήπιο με κηπουρικά όπως ντομάτες κ.α. 

Καλλιεργεί επίσης, 180 ελιές απ’ όπου παράγεται λάδι καλύπτοντας κυρίως τις ανάγκες του 

εργαστηρίου Μαγειρικής. Τέλος, κατασκευάζει διακοσμητικά είδη με θέμα το περιβάλλον. 

Διαθέτει επίσης, εξωτερικό εκπαιδευμένο συνεργείο που μπορεί να αναλάβει τη συντήρηση σε 

ιδιωτικούς χώρους. 

Επίσης, διατίθεται αίθουσα χωρητικότητας 250 ατόμων, άρτια τεχνολογικά εξοπλισμένη, 

κατάλληλη για κάθε είδους εκδήλωση, συνέδρια, επαγγελματικές συναντήσεις, ή σεμινάρια-

παρουσιάσεις με διαθέσιμο χώρο στάθμευσης. Ταυτόχρονα, υπάρχει χώρος εστίασης και 

Εργαστήριο Εστίασης που αναλαμβάνει την παρασκευή και τη διάθεση απλών γευμάτων.  
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΞΙΑ» 

Η «ΕργΑξία» τοποθετεί άτομα με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του 

αυτιστικού φάσματος στην ελεύθερη αγορά εργασίας. εφαρμόζοντας το μοντέλο της 

Υποστηριζόμενης Εργασίας από το 1996. Συνολικά έχουν τοποθετηθεί 160 άτομα σε 187 

θέσεις. 

Η διαδικασία έχει ως εξής: 

Εφόσον το ίδιο το άτομο και η οικογένεια επιθυμούν να εργαστεί υπογράφεται μια αίτηση 

συμβόλαιο που αναφέρεται στις υποχρεώσεις του μελλοντικού εργαζόμενου και συμβούλου 

εργασίας.  

Ο σύμβουλος εργασίας έρχεται σε επαφή με υποψήφιους εργοδότες και συμπληρώνει το έντυπο 

«Ανάλυση εργασίας» όπου αποτυπώνονται με ακρίβεια οι απαιτήσεις της εργασίας και του 

εργασιακού περιβάλλοντος.  

Το επαγγελματικό προφίλ συμπληρώνεται μετά από συνεντεύξεις που έχει ο σύμβουλος 

εργασίας με τον υποψήφιο εργαζόμενο, τον εκπαιδευτή και την οικογένεια του.  

Ο Σύμβουλος Εργασίας ενημερώνει τον εργοδότη, τον υποψήφιο και την οικογένειά του για 

θέματα που τους αφορούν (νομικά, ασφάλιση, συντάξεις, ΟΑΕΔ κλπ). Διεκπεραιώνει 

γραφειοκρατικές εργασίες. 

Στη συνέχεια διερευνάται η συμβατότητα του Εργασιακού Προφίλ με την Ανάλυση Εργασίας 

και τοποθετείται μετά από συνέντευξη το άτομο στην εργασία. Ακολουθεί εκπαίδευσή του από 

τον σύμβουλο εργασίας.  

Το έργο του συμβούλου εργασίας συνεχίζεται με το να εποπτεύει και να στηρίζει το άτομο. Η 

υπηρεσία είναι επίσης στη διάθεση του εργοδότη και των υπαλλήλων για οποιοδήποτε 

πρόβλημα προκύψει. 

Η υπηρεσία στελεχώνεται από δύο άτομα έχοντας στόχο να τοποθετούν ετησίως 4 άτομα ο 

καθένας σε θέσεις εργασίας. Η κα Αικατερίνη Κατσούδα, Υπεύθυνη της Υπηρεσίας «ΕργΑξία» 

παρακολουθεί 42 άτομα, ενώ ο κος Γιάννης Σφυρίδης, Σύμβουλος Εργασίας 40 άτομα. Συνολικά 

82 άτομα. 

Για το εκπ. έτος 2016-2017 είχαμε μία πρόσληψη. Μια εξυπηρετούμενη μας εργάζεται 

σαν  καθαρίστρια σε Βρεφονηπιακό στα Σεπόλια. 

Συμμετείχαμε στην δράση Career Fair με 15 νέους μας και ήλθαμε σε επαφή με νέες 

επιχειρήσεις. 
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Συμβουλευτικός Σταθμός 

Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017 συνεχίστηκε η λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού 

υπό την εποπτεία της Προϊσταμένης Διαγνωστικών και Θεραπευτικών Υπηρεσιών κας Μαρί Άνζ 

Βιντερσχόβεν. 

Ο χαρακτήρας του Σταθμού είναι συμβουλευτικός και ενημερωτικός σε θέματα που 

απασχολούν τους γονείς μέσω βιωματικών προσεγγίσεων. Σκοπός του να υποστηρίξει και να 

ενδυναμώσει τους γονείς στο δύσκολο έργο τους. Στόχος του η ενημέρωση και η ανταλλαγή 

εμπειριών σε θέματα όπου οι γονείς έχουν ανάγκη ώστε να βρουν διέξοδο στις ανησυχίες και 

τους προβληματισμούς τους.  

Οι ομάδες γίνονται κάθε δεκαπέντε μέρες απογευματινές ώρες σε ιδιόκτητο διαμέρισμα επί της 

οδού Δροσοπούλου 26 και Άνδρου στην Κυψέλη και υπάρχει κόστος συμμετοχής. 

Λειτούργησαν τρεις ομάδες στις οποίες συμμετείχαν 21 γονείς. 

 

Σύμφωνα με τη στατιστική επεξεργασία του Ερωτηματολογίου ικανοποίησης η συνολική 

ικανοποίηση των γονέων και στις τρεις ομάδες ήταν 4,62 με άριστα το 5 δηλαδή Πολύ 

ικανοποίηση.  

 

Αναλυτικά, στην πρώτη ομάδα με θέμα «Ανάπτυξη Συναισθηματικής Νοημοσύνης» με 

συντονίστρια την κα Σοφία Κρητικού ήταν 4,78, στη δεύτερη με θέμα «Σεξουαλική 

Διαπαιδαγώγηση» με συντονίστριες τις κ.κ. Αφροδίτη Κορογιαννάκη και Ιωάννα Σαρκίρη η 

ικανοποίηση ήταν 4,57 και στην τρίτη με θέμα «Στρατηγικές Υποστήριξης Ατόμων με 

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος» με συντονιστή τον κ. Γεράσιμο Ρούσσο ήταν 4,54. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 
Όλες οι εκδηλώσεις αποτελούν κομμάτι της ζωής του «Θεοτόκος». Δίνεται η ευκαιρία στους 

εκπαιδευομένους μας να μάθουν να συνεργάζονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες, να ξεπερνούν 

κάποια υπερβολική συστολή που μπορεί να έχουν και να εκφράζονται καλύτερα. 

Στόχος των οργανωμένων εκδηλώσεων είναι η ψυχαγωγία των εξυπηρετούμενων, η οποία 

παίζει μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικότητά τους.  

 

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή & Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 

Πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2016 όλοι στο 

«Θεοτόκος» παρακολούθησαν στο θέατρο του Κέντρου μας το πρόγραμμα της 

Χριστουγεννιάτικης γιορτής που ετοίμασαν οι εκπαιδευόμενοί μας. 

Η χορωδία μας τραγούδησε παραδοσιακά κάλαντα από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Το ΚΕΠΠ 2 

παρουσίασε τη θεατρική παράσταση «Όταν η χιονόμπαλα συνάντησε τον κουραμπιέ».  

Ακολούθησε η κοπή της πίτας και όλοι οι εκπαιδευόμενοί μας χάρηκαν και έφυγαν 

ευχαριστημένοι για τις διακοπές τους. 

 

  

 

 

Αθλητικές Εκδηλώσεις 

Η αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο τιμώντας τη μνήμη και προσφορά 

της Αειμνήστου Ιδρύτριας και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Μαρίας Αλεξάνδρου 

Παπάγου, έχουν πλέον παγιωθεί στη συνείδησή μας και των νέων μας. Όλοι περιμένουμε και 

προετοιμαζόμαστε με χαρά για τη γιορτή του Μαΐου η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου 

2017. Είναι μια γιορτή μέσα στην άνοιξη στην οποία συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι 

εκπαιδευόμενοι σε ομαδικά αγωνιστικά παιχνίδια. 
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Γιορτή Λήξης  

Όπως κάθε χρόνο δεν θα μπορούσε και φέτος να κλείσει η εκπαιδευτική χρονιά 2016-2017 

χωρίς την καθιερωμένη τελική γιορτή η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Ιουνίου 

2017.  

 

Στον υπέροχο χώρο μας υποδεχθήκαμε τους 

προσκεκλημένους μας προσφέροντάς τους 

ένα πρόγραμμα πλούσιο σε δραστηριότητες 

όπως Αναψυκτήριο και Εορταγορά με 

προϊόντα φτιαγμένα από τους νέους μας, 

αλλά και καλλιτεχνικά δρώμενα. 

 

 

Στα καλλιτεχνικά δρώμενα περιλαμβάνονταν η χορωδία μας, η θεατρική ομάδα «λόγω σκηνής» 

που παρουσίασε την παράσταση «Σαν παλιό σινεμά» με σκηνές βωβού κινηματογράφου με 

πρωταγωνιστή τον Charlie Chaplin και Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί από τους εκπαιδευόμενούς 

μας. 

Η γιορτή έληξε με χορό και χαρά τόσο από τα παιδιά μας όσο και από τους γονείς τους αλλά 

και τους επισκέπτες μας. 
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Μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουμε δίνουμε μεγάλη έμφαση 

στη συμμετοχή των εξυπηρετούμενων σε εξωτερικά προγράμματα καθώς και σε αθλητικές και 

πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται τόσο εντός όσο και εκτός  «Θεοτόκος». Στόχος 

μας είναι η ένταξη των παιδιών και νέων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές 

του αυτιστικού φάσματος στην κοινότητα. 

Κατά την εκπαιδευτική χρονιά 2016-2017 οι εκπαιδευόμενοί μας συμμετείχαν στις ακόλουθες 

δραστηριότητες: 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

23/10/2016 – Δεκαπέντε εκπαιδευόμενοι συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ειδικής 

Φυσικής Αγωγής και την κα Καραμέρη συμμετείχαν στο Γύρο της Αθήνας και είκοσι νέοι έλαβαν 

μέρος σε αγώνες στίβου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.  

13/11/2016 – Εκατό περίπου εξυπηρετούμενοι με τους γονείς τους παρακολούθησαν την 

θεατρική παράσταση «Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι» που δόθηκε στο χώρο του θεάτρου από τον 

Όμιλο Εξυπηρετητών. 

2/12/2016 – Δεκαπέντε εκπαιδευόμενοι συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ειδικής Φυσικής 

Αγωγής συμμετείχαν σε αγώνες Bowling που διοργανώθηκαν από την Ελληνογερμανική σχολή 

στη Παλλήνη. 

4/12/2016 – Δεκαπέντε εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν στον Μαραθώνιο Παλαιού Ψυχικού που 

διοργανώθηκε από το Δήμο Π. Ψυχικού.  

6/12/2016 – Όλοι οι εκπαιδευόμενοί μας παρακολούθησαν θεατρική παράσταση που δόθηκε 

στο χώρο του θεάτρου μας από τη Βιομηχανία Σοκολάτας ΙΟΝ. 

21/12/2016 – Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο χώρο του θεάτρου του Ιδρύματος με 

αφορμή την επίσκεψη του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου. 

21/2/2017 – Εκατόν είκοσι περίπου εξυπηρετούμενοι με τους γονείς τους παρακολούθησαν 

μουσική εκδήλωση που δόθηκε στο χώρο του θεάτρου μουσική σχήμα «Μεσόγειος». 

28/2 & 11/3/2017 – Όλοι οι εξυπηρετούμενοι παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση 

«Το κάλεσμα της Άγριας Φύσης» που δόθηκε δύο φορές στο χώρο του θεάτρου από τη Στέγη 

Γραμμάτων και Τεχνών. 

4/5/2017 – Δεκαέξι εκπαιδευόμενοι συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ειδικής Φυσικής 

Αγωγής έλαβαν μέρος σε αγώνες στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Παιανίας που διοργανώθηκε από 

το Οικοτροφείο Χαρά. 

9/5/2017 – Δέκα νέοι συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ειδικής Φυσικής Αγωγής 

συμμετείχαν σε αγώνες Μπάσκετ που διοργάνωσε το Ίδρυμα Παμμακάριστος στη Νέα Μάκρη. 

31/5/2017 - Δεκαπέντε εκπαιδευόμενοι συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ειδικής Φυσικής 

Αγωγής συμμετείχαν σε αγώνες Bowling που διοργανώθηκαν από το Κέντρο ΑΜΕΑ Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ 

ΚΟΣΜΟΥ στο Bowing Center στο Περιστέρι. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

3/11/2016 – Τα παιδιά της Πρώιμης παρακολούθησαν την κινηματογραφική ταινία 

«Ψάχνοντας την Ντόρι» στα Ster Cinema στο Ίλιον. 

 

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1 

6/10/2016 - Οι ομάδες του τμήματος έκαναν περίπατο στο Περιβαλλοντικό Πάρκο «Αντώνη 

Τρίτση» στο Ίλιον.  

3/11/2016 – Όλες οι ομάδες του τμήματος παρακολούθησαν την κινηματογραφική ταινία 

«Ψάχνοντας την Ντόρι» στα Ster Cinema στο Ίλιον. 

8/2/2017 – Όλες οι ομάδες επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ακρόπολης. 

15/3/2017 – Οι ομάδες του τμήματος επισκέφθηκαν το Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος 

Σταύρος Νιάρχος. 

25/2/2017 – Όλες οι ομάδες ξεναγήθηκαν στην μόνιμη έκθεση του Μουσείου Φυσικής 

Ιστορίας Γουλανδρή στη Κηφισιά. 

8/5/2017 – Οι εξυπηρετούμενοι του τμήματος επισκέφθηκαν το Ατικό Ζωολογικό Πάρκο στα 

Σπάτα. 

 

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 2 

7/2/2017 – Οι ομάδες του τμήματος παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Μόνο αν το 

πιστέψεις…» στο θέατρο Αλίκη στην Αθήνα. 

30/3/2017 – Οι ομάδες του τμήματος παρακολούθησαν κινηματογραφική παράσταση στα 

Ster Cinema στο Ίλιον. 

27/4/2017 – Η ομάδας της κας Κρητικού επισκέφθηκε το Περιβαλλοντικό πάρκο Αντώνη 

Τρίτση για την κατασκευή του μαγιάτικου στεφανιού. 

25/5/2017 – Οι ομάδες του τμήματος επισκέφθηκαν τον πολυχώρο Royal Bowing στο 

Περιστέρι με στόχο τη ψυχαγωγία και την κοινωνικοποίηση. 

15/6/2017 – Οι ομάδες επισκέφθηκαν την ταβέρνα «Πελοπόννησος» στις Αχαρνές.   

23/6/2017 – Οι εξυπηρετούμενοι πραγματοποίησαν περίπατο και ομαδικά παιχνίδια στο 

Περιβαλλοντικό Πάρκο Αντώνη Τρίτση. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

13/9/2016 – Το τμήμα του Κήπου επισκέφθηκε αγρό στη Θήβα. 

19/9/2016 – Το τμήμα Γραφικών Τεχνών επισκέφθηκε το Οινοποιείο – Πατητήρι Ζαχαίος. 

28/9/2016 – Τα Εργαστήρια Α’ πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βουλή των 

Ελλήνων. 
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1/12/2016 – Οι ομάδες του Τμήματος Εστίασης & Ιματισμού παρακολούθησαν τη θεατρική 

παράσταση «Ο μαγικός αυλός» στο θέατρο Κιβωτός. 

7/12/2016 – Τα Εργαστήρια Α’ παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Οι τρεις 

σωματοφύλακες» στο θέατρο Ακροπόλ. 

26/1/2017 – Το τμήμα του Κήπου επισκέφθηκε αγρό στον κάμπο των Θηβών. 

16/2/2017 – Το τμήμα Εστίασης και Ιματισμού επισκέφθηκε τη Μονή Αγίου Κυπριανού στη 

Φυλή. 

14/3/2017 – Το τμήμα Γραφικών τεχνών επισκέφθηκε, ξεναγήθηκε και παρακολούθησε 

παράσταση στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού 

23/03/2017 – Το τμήμα του Κήπου επισκέφθηκε το Αττικό Ζωολογικό στα Σπάτα. 

30/3/2017 – Το τμήμα Εστίασης και Ιματισμού πραγματοποίησε περίπατο στο πάρκο Αντώνη 

Τρίτση και παρακολούθησε κινηματογραφική ταινία. 

2/5/2017 – Το τμήμα Γραφικών Τεχνών επισκέφθηκε τον Διομήδειο Βοτανικό Κήπο. 

31/5/2017 – Το Τμήμα Εστίασης και Ιματισμού πραγματοποίησε επίσκεψη στα Βασιλικά 

κτήματα στο Τατόι. 

22/6/2017 – Οι νέοι του τμήματος Εστίασης &  Ιματισμού πραγματοποίησαν εκδρομή στη 

Λίμνη Μπελέτσι και φαγητό σε ταβέρνα της περιοχής. 

23/6/2017 - Οι ομάδες των Γραφικών Τεχνών επισκέφθηκε το Εξοχικό κέντρο «Μανάρας» 

στην περιοχή Αφιδνων όπου και γευμάτισαν. 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Κ.Ε.Π.Π. 1 & 2 

18/9/2016 – Οι ομάδες των ΚΕΠΠ 1 & 2 παρακολούθησαν το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο 

Ζάππειο. 

29/9/2016 – Οι ομάδες των ΚΕΠΠ 1 & 2 πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βουλή 

των Ελλήνων. 

6/10/2016 – Οι ομάδες των ΚΕΠΠ 1 & 2 πραγματοποίησαν περιβαλλοντική ξενάγηση στο 

Πάρκο «Αντώνη Τρίτση». 

12/11/2016 – Οι ομάδες των ΚΕΠΠ 1 & 2 πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή στο 

Ναύπλιο. 

7/12/2016 – Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης στο θέατρο Ακροπόλ από τους νέους 

της ομάδας ΚΕΠΠ 2.   

17/12/2016 – Η ομάδα του ΚΕΠΠ 2 συμμετείχε στην εκδήλωση «Μαγειρέματα για τα παιδιά 

του Συλλόγου ΣΟΣΟ εν όψη των εορτών των Χριστουγέννων. 

4/2/2017 - Οι νέοι των ΚΕΠΠ 1 & 2 παρακολούθησαν την παρουσίαση του βιβλίου «Όταν η 

χιονόμπαλα συνάντησε τον κουραμπιέ» στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μοσχάτου. 

11/2/2017 - Οι νέοι των ΚΕΠΠ 1 & 2 γευμάτισαν σε ταβέρνα στο Μοσχάτο. 

13/2/2017 – Οι νέοι του ΚΕΠΠ 1 επισκέφθηκαν το Στούντιο ΚΑΠΑ στα Σπάτα προκειμένου 

να παρακολουθήσουν τα γυρίσματα του σήριαλ «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα».  
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2/3/2017 – Οι ομάδες των ΚΕΠΠ 1 & 2 παρακολούθησαν την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής 

Φλόγας των Special Olympics στο Ζάππειο. 

4/3/2017 – Οι ομάδες των ΚΕΠΠ 1& 2 επισκέφθηκαν την έκθεση κοσμήματος «Ένα κόσμημα 

φτιαγμένο στην Ελλάδα» στο Ζάππειο. 

23/3/2017 – Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη της Βουλής στη Λένορμαν 

πραγματοποίησαν οι νέοι των δύο ΚΕΠΠ. 

3/4/2017 – Η ομάδα του ΚΕΠΠ 2 πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη και ξενάγηση στην 

έκθεση Ελληνικής Αστυνομίας στο εμπορικό κέντρο Golden Hall στο Μαρούσι. 

29/4/2017 – Η ομάδα των δύο ΚΕΠΠ συμμετείχαν στην Ημέρα Καριέρας στο Γκάζι. 

14/5/2017 - Οι νέοι από το ΚΕΠΠ 2 επισκέφθηκαν την Πλάκα και έκαναν φωτογράφιση. 

27/5/2017 – Οι νέοι των ΚΕΠΠ πραγματοποίησαν διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Τήνο. 
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ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

Η διαδικασία της αυτοεκπροσώπησης συστήθηκε πριν από μια δεκαετία. Από τότε λειτουργεί 

αδιάλειπτα και συνεχώς εξελίσσεται λαμβανόντας υπόψη την ανατροφοδότηση τόσο των 

εξυπηρετούμενων και των συντονιστών/υπευθύνων όσο και τις διεθνείς τάσεις σε θέματα 

αυτοσυνηγορίας ατόμων με αναπηρία.  

Η αυτοεκπροσώπηση θεωρείται μια απαραίτητη διαδικασία μέσω της οποίας οι 

εξυπηρετούμενοι/εκπαιδευόμενοι εκφράζουν την άποψή τους, επηρεάζουν τον σχεδιασμό 

προγραμμάτων και κρίνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  

Στο επταμελές οι νέοι διαπραγματεύονται τα θέματα που τους απασχολούν και αναζητούν 

λύσεις. Μαθαίνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.  

 

Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017 πραγματοποιήθηκαν:  

 συνάντηση με την Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας, κα Μ. Μελανίτη για τη βελτίωση 

των διαδικασιών 

 συνάντηση με τους συντονιστές Τμημάτων και την Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας 

 12 συναντήσεις σε επίπεδο επταμελούς και μια συνάντηση όλων των εκπροσώπων των 

ομάδων στο Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος». 

 επίσκεψη και συνεργασία με τους νέους της ομάδας Αυτοσυνηγορίας στην Εστία 

ΕΣΕΕΠΑ 

 παρουσιάσεις της ερευνητικής εργασίας του Επταμελούς με θέμα τον Εκφοβισμό  

Στην αρχή της εκπαιδευτικής χρονιάς ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των νέων για την 

παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας «Εκφοβισμός». Συνολικά έγιναν 2 παρουσιάσεις στο 

«Θεοτόκος» προς τους εξυπηρετούμενους και την ομάδα Αυτοσυνηγορίας της Εστίας, η πρώτη 

στις 2/12/2016 και η δεύτερη στις 20/1/2017. Επίσης, έγιναν τρεις παρουσιάσεις σε Γυμνάσια 

της περιοχής, στις 3/3/2017 στο 1ο Γυμνάσιο Καματερού, στις 15/5/2017 στο 3ο Γυμνάσιο 

Περιστερίου και στις 26/5/2017 στο 3ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων.  

Υπήρξαν πολλά θετικά σχόλια από τους εκπαιδευτές, καθηγητές και τους νέους που 

παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις. Εξυπηρετούμενοι και μαθητές συμμετείχαν με ενδιαφέρον,  

μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες αλλά και προτάσεις. 

 

Στη  συνάντηση των προέδρων όλων των ομάδων οι νέοι αναφέρθηκαν στις  δυσκολίες που 

συναντάνε εκτός εκπαιδευτικού πλαισίου, στην καθημερινή ζωή (ελεύθερο χρόνο, διασκέδαση, 

μετακίνηση, κοινωνικές συνδιαλλαγές, φιλίες, σχέσεις, επαφή με υπηρεσίες, αυτονομία κτλ) 

Στις επόμενες συναντήσεις του επταμελούς οι νέοι ασχολήθηκαν κυρίως με το θέμα του 

αυτοπροσδιορισμού και της αυτοαποκάλυψης.  
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Επιπλέον, οι νέοι έθεσαν το θέμα των επικινδυνοτήτων κατά την προσέλευση και αναχώρηση 

από το Θεοτόκος. Το αίτημα τους προωθήθηκε στο Δήμο Αγίων Αναργύρων. 

 

Συνεχίζοντας τη συνεργασία με την Εστία ΕΣ.Ε.ΕΠ.Α. πραγματοποιήθηκε συνάντηση των δύο 

ομάδων με σκοπό να γνωριστούν οι νέοι, να ανταλλάξουν πληροφορίες για τα πλαίσια και τα 

προγράμματά τους και να επιλέξουν τα θέματα που τους απασχολούν περισσότερο.  

Τέλος, υπήρχε η προοπτική συστηματικής συνεργασίας των δύο κέντρων στα πλαίσια ενός 

προγράμματος Erasmus. 

Οι κ.κ. Α. Κορογιαννάκη και Π. Μεράβογλου, Υπεύθυνες της Αυτοεκπροσώπησης ετοίμασαν μια 

έκθεση η οποία συμπεριλήφθηκε στη συγκριτική μελέτη των μελών της Ευρωπαϊκής 

Πλατφόρμας για την Αποκατάσταση (E.P.R.) σχετικά με την συν παραγωγή «Co-production 

in EPR membership» Study of Co-production in Services for people with disabilities, Lilia 

Angelova-Mladenova european network on independent living (ENIL) (November 

2016).vestudy 2 

 

Η ανατροφοδότηση των νέων στη λήξη του εκπαιδευτικού έτους 2016-2017 ήταν ιδιαίτερα 

θετική και εξέφρασαν την επιθυμία τους να συμμετέχουν και το επόμενο εκπαιδευτικό έτος.  
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ΙΙΙ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

The ladder of Quality 
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Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 
Σε Εθνικό επίπεδο έχουμε κατακτήσει: 

Την Πιστοποίηση του Εθνικού Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) ως Κέντρο Δια 

Βίου Μάθησης 2 με αρ. απόφασης 

224/01.09.2016 και κωδικό 2000464. 

 

 

 

Σε  Ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε κατακτήσει για τρίτη φορά το 

Σήμα Ποιότητας EQUASS ΑSSURANCE (European Quality in Social 

Services) της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Αποκατάσταση 

(EPR) το οποίο ισχύει από 13/6/2016 έως και 13/6/2018.   

 

 

  Σε Διεθνές επίπεδο:  

Από τον Φεβρουάριο του 2012 και μέχρι το 2018 έχουμε 

πιστοποιηθεί καθώς εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς 

αναγνωρισμένου προτύπου ISO 9001:2008 στο εξής πεδίο 

εφαρμογής: «Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας για 

ΑΜΕΑ. Προγραμματισμός, Σχεδιασμός, Ωρίμανση, Υλοποίηση 

και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων».   

 

 

 
 

 

Η ΣΚΑΛΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

EQUASS 

ISO 9001:2008 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Βασικούς στόχους αποτελούν: 

 Η εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους εκπαιδευόμενους 

και τις οικογένειές τους με τα  ποιοτικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις 

διατυπωμένες ανάγκες και απαιτήσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων& 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την 

Αποκατάσταση (E.P.R.) σε συνδυασμό με τους γενικότερους στόχους του «Θεοτόκος».  

 Η συνεχής βελτίωση της Ποιότητας και των χαρακτηριστικών των παρεχόμενων  

υπηρεσιών, αλλά και γενικότερα της Ποιότητας σε όλες τις διεργασίες και διαδικασίες του 

«Θεοτόκος».  

 Η δίκαιη και ίση φροντίδα των εξυπηρετούμενων και των οικογενειών τους, εξασφαλίζοντας 

πάντα το διακριτικό χειρισμό και τηρώντας τους κανόνες εμπιστευτικότητας στα προσωπικά 

δεδομένα. 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Διοίκηση του  «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»: 

 Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παροχής υπηρεσιών, το οποίο συμμορφώνεται 

με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων EQUASS & ISO 9001, μέσω αποτελεσματικών 

μεθόδων σχεδίασης και παρακολούθησης της επιτυχημένης ποιότητας και προδιαγραφών, 

σε όλα τα στάδια Παροχής Υπηρεσιών. 

 Ερευνά συστηματικά την αγορά, σε θέματα που αφορούν προδιαγραφές – χαρακτηριστικά 

Προϊόντων & Υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα ικανοποίησης των Εξυπηρετούμενων της. 

 Δεσμεύεται να εξασφαλίζει τους απαιτούμενους Ανθρώπινους & υλικούς πόρους. 

 Εκπαιδεύει το προσωπικό του «Θεοτόκος» σε Επιστημονικά θέματα και σε θέματα 

Διαχείρισης Ποιότητας και παροτρύνει την εμπέδωση “Πνεύματος Ποιότητας” στο 

«Θεοτόκος» 

 Φροντίζει για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα Νοητικής Υστέρησης και 

Αναπτυξιακής Ανεπάρκειας, επιδιώκοντας την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και της 

περιθωριοποίησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 Σχεδιάζει, υιοθετεί και παρακολουθεί την εφαρμογή συστήματος Δεικτών & Στόχων 

Ποιότητας και Απόδοσης, με απώτερο σκοπό τον καλύτερο δυνατό έλεγχο και 

βελτιστοποίηση των Διεργασιών Παροχής Υπηρεσιών 

 Παρεμβαίνει εφαρμόζοντας και αξιολογώντας εξατομικευμένα σχέδια παρέμβασης και 

σχεδιάζει τις κατάλληλες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προτάσεις των 

εξυπηρετούμενων και των οικογενειών τους. 

 Προσφέρει υπηρεσίες στην αναζήτηση, προσαρμογή και διατήρηση της εργασίας σε άτομα 

με ειδικές δυσκολίες. 

 Ελέγχει  την  ορθή εφαρμογή  των   Διεργασιών   &   Διαδικασιών   Διαχείρισης Ποιότητας       

στο «Θεοτόκος». 
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 Κοινοποιεί την παρούσα Πολιτική Ποιότητας σε όλο το Προσωπικό του «Θεοτόκος» και 

φροντίζει για την συνεχή αναβάθμισή της, ώστε να είναι πάντα συμβατή με τους 

γενικότερους στόχους. 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Το Ι.Π.Α.Π «Θεοτόκος» έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στα θέματα που αφορούν στο 

περιβάλλον και στην προστασία του. Επιδιώκει την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο πλαίσιο των υπηρεσιών ειδικής εκπαίδευσης και 

θεραπείας  παιδιών και νέων με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του 

αυτιστικού φάσματος. 

Δεσμεύεται, μέσω των θεματικών των Εργαστηρίων και των προγραμμάτων 

Προεπαγγελματικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης και των ειδικών δράσεων ή προγραμμάτων 

(Εθνικών ή Διεθνών) που υλοποιεί, να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, δίνοντας έμφαση στο ρόλο και τη σημασία τους αλλά και στις 

πρακτικές διαχείρισής τους για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την προώθηση 

των αρχών της  αειφόρου ανάπτυξης, θεωρώντας ότι για την αντιμετώπιση των σύγχρονων 

περιβαλλοντικών προκλήσεων απαιτείται η συνέργεια της Πολιτείας, του ιδιωτικού τομέα και 

της κοινωνίας των πολιτών.    

Ειδικότερα, με το εργαστήριο επαγγελματικής κατάρτισης «Ανακύκλωση» στοχεύει στην 

ευαισθητοποίηση των νέων, των οικογενειών τους και της κοινότητας  στην προστασία του 

περιβάλλοντος, με την ανακύκλωση υλικών όπως χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό καπάκι, μπαταρίες 

και ηλεκτρικές συσκευές και  την προώθηση τους στους κατάλληλους χώρους διαχείρισης των 

συγκεκριμένων απορριμμάτων. 

Επίσης δεσμεύεται για: 

 τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις για το περιβάλλον που 

σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, 

 τη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του Ιδρύματος, 

 τη δημοσίευση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, 

 την υλοποίηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων που θα στοχεύουν στην 

προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων 

για την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, την προώθηση των ΑΠΕ, τη μείωση και την 

ανακύκλωση των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, κ.λπ. 

 την διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα 

περιβάλλοντος  

 την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων 

 συνεργασία με τις αρχές για την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων 
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Στις δραστηριότητες του «Θεοτόκος» είναι και η λειτουργία εργαστηρίου προετοιμασίας και 

διανομής εδεσμάτων στο τμήμα Εστίασης & Ιματισμού.  

 

 

 
 

 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Βασικός στόχος είναι: 

η παραγωγή και διάθεση ασφαλών και υγιεινών προϊόντων, διασφαλίζοντας τον σωστό χειρισμό 

τους σε όλα τα στάδια τους, από τη παραλαβή και την αποθήκευση των πρώτων υλών μέχρι 

την επεξεργασία και τη διάθεση των τελικών προϊόντων. 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω το  «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»: 

τηρεί αυστηρή πολιτική υγιεινής και ασφάλειας των παρεχομένων τροφίμων, κατά την οποία 

πρέπει : 

 

1. να τηρείται επ’ ακριβώς το Σύστημα Ασφάλειας Τροφίμων που έχει αναπτυχθεί 

σύμφωνα με τις αρχές HACCP 

2. να ακολουθείται κατά γράμμα, το Εγχειρίδιο Ασφάλειας Τροφίμων και όσα αναφέρονται 

στη μελέτη HACCP  

3. να γίνεται συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των 

τροφίμων 

4. να παρακολουθούνται όλα τα κρίσιμα σημεία ελέγχου και τα προαπαιτούμενα της 

νομοθεσίας 

5. να παρακολουθείται και να εφαρμόζεται συνεχώς η νομοθεσία  
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 

Στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνουμε με στόχο τη συνεχή βελτίωση των 

υπηρεσιών που παρέχουμε, έχουμε δημιουργήσει πέντε διαφορετικά είδη ερωτηματολογίων τα 

οποία διανέμουμε σε όσους συνεργαζόμαστε.  

Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Γονέων συμπληρώθηκε από τους 

γονείς/κηδεμόνες των εξυπηρετούμενων μας κατά τη διάρκεια της συνάντησης γονέων στο 

τέλος της εκπαιδευτικής χρονιάς 2016-2017. Ο βαθμός ικανοποίησης γονέων είναι 4,36 με 

άριστα το 5 στα 159 ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν, δηλαδή Αρκετή ικανοποίηση από 

τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.  

Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Συνεργατών διανεμήθηκε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στους συνεργάτες μας. Δυστυχώς μόνο 6 ερωτηματολόγια συνεργατών 

επιστράφηκαν συμπληρωμένα. Το ποσοστό του βαθμού ικανοποίησής τους είναι 4,33 με 

άριστα το 5, δηλαδή Αρκετή ικανοποίηση από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε αν και δεν 

μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό λόγω του τόσο μικρού αριθμού. 

Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Εργοδοτών, το οποίο αφορά εργοδότες που 

απασχολούν εργαζόμενους και στηρίζονται από την υπηρεσία «ΕργΑξία», δίνεται απευθείας 

στους εργοδότες. Συμπληρώθηκαν μόνο 7 ερωτηματολόγια εργοδοτών και το ποσοστό του 

βαθμού ικανοποίησής τους είναι 4,40 με άριστα το 5, δηλαδή Αρκετή ικανοποίηση από τις 

υπηρεσίες που προσφέρουμε αν και ομοίως δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό λόγω 

του τόσο μικρού αριθμού.  

Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Τοπικής Κοινωνίας διανέμεται σε γειτονικούς 

φορείς και ιδιώτες με σκοπό να μάθουμε σε τι βαθμό γνωρίζουν τις υπηρεσίες που παρέχουμε. 

Ο βαθμός ικανοποίησης της Τοπικής Κοινωνίας είναι 3,56 με άριστα το 5 στα 36 

ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν, δηλαδή Μέτρια ικανοποίηση από βαθμό που γνωρίζουν 

τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.  
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Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Εργαζομένων συμπληρώνεται από όλο το 

προσωπικό του «Θεοτόκος» ετησίως, όπου αξιολογούνται οι συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον 

και άλλοι εργασιακοί τομείς. Το ποσοστό του βαθμού ικανοποίησης των Εργαζομένων είναι 5,09 

με άριστα το 7 στα 77 ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν, δηλαδή Μέτρια ικανοποίηση του 

προσωπικού. 

 

 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 

Επίσης, στο «Θεοτόκος» θεωρούμε πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τη γνώμη και τα 

σχόλια των εξυπηρετούμενων για το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν, τον εκπαιδευτή που 

έχουν καθώς και τα προγράμματα εμπλουτιστικά και ΔΙ.Θ.Υ. που παρακολουθούν, προκειμένου 

να μπορέσουμε να προβούμε στις ανάλογες ενέργειες έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο 

ευχαριστημένοι.  

Για πρώτη χρονιά φέτος το έντυπο «Αξιολόγηση προγράμματος από 

εκπαιδευόμενο» προσαρμόστηκε ώστε να περιέχει ερωτήσεις που αφορούν στη βελτίωση 

της  Ποιότητας Ζωής (Quality of Life). Επίσης, ψηφιοποιήθηκε και αποτελεί μέρος του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του «Θεοτόκος». Η ηλεκτρονική συμπλήρωση 

του εντύπου πραγματοποιείται με τη βοήθεια του Ψυχολόγου ή Κοινωνικού Λειτουργού ή 

Λογοπεδικού ή Υπευθύνου του τμήματος (δηλαδή έναν ανεξάρτητο αξιολογητή εκτός του 

εκπαιδευτή), προκειμένου να διασφαλισθεί όσο το δυνατόν η ελεύθερη έκφραση των νέων.  

 

Για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017 το ποσοστό που μας δείχνει πόσο ευχαριστημένοι είναι οι 

εξυπηρετούμενοι με το πρόγραμμα που παρακολουθούν συνολικά είναι: 95,72% στα 327 

ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν. 

 

Τα παιδιά που φοιτούν στην ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ δεν έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν 

την άποψή τους λόγω της νοητικής τους ηλικίας. Αξιοποιούμε όμως την άποψη των γονέων 

τους για την ποιότητα των προγραμμάτων που προσφέρουμε. 

 

Το ποσοστό που μας δείχνει πόσο ευχαριστημένοι είναι οι εκπαιδευόμενοι με τον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

τους είναι: 93,21% στα 327 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν.  
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Αναλυτικά το ποσοστό που μας δείχνει πόσο ευχαριστημένοι είναι οι εκπαιδευόμενοι με τα 

Εμπλουτιστικά Προγράμματα και ΔΙ.Θ.Υ. είναι: 

 

ICF CY & ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Α.Π.Α.) 

Το «Θεοτόκος» έχει ως βασική φιλοσοφία την εξατομικευμένη προσέγγιση και τον 

προσωποκεντρικό προσανατολισμό τόσο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 

και θεραπευτικών προγραμμάτων όσο και στην παρακολούθηση της προόδου των 

εξυπηρετούμενων. Για κάθε εξυπηρετούμενο δημιουργείται ατομικό προφίλ λειτουργικότητας 

βάσει της Διεθνούς Ταξινόμησης Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και Υγείας Παιδιών και Νέων (ICF 

International Classification of Functioning and ICF-CY).  

 

To ICF είναι ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται η κατάσταση της υγείας και της 

λειτουργικότητας των ατόμων με επιστημονικό τρόπο, διευκολύνει την οργάνωση της 

εξατομικευμένης στοχοθεσίας και επιτρέπει την εκτίμηση της προόδου. Από τις δυνατότητες και 

ανάγκες που αποτυπώνονται στο προφίλ καταρτίζεται το Ατομικό Πρόγραμμα Αποκατάστασης 

(Α.Π.Α.) όπου καταγράφονται οι μακροπρόθεσμοι και οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι καθώς και ο 

τρόπος υλοποίησής τους. Το Α.Π.Α. αξιολογείται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, αλλά και 

οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο, ώστε να εκτιμηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί ή να τεθούν 

νέοι. 

  

Στις συναντήσεις γονέων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής χρονιάς οι γονείς και οι 

εξυπηρετούμενοι ενημερώνονται κατ’ ιδίαν από την Διεπιστημονική Ομάδα, ώστε να 

εξασφαλίζεται η εχεμύθεια και η εμπιστευτικότητα των κρίσιμων πληροφοριών του Α.Π.Α που 

έχει καταρτιστεί.  
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Στο ΑΠΑ τίθενται στόχοι για όλα τα παιδιά και νέους του «Θεοτόκος». Για το εκπαιδευτικό έτος 

2016-2017 το συνολικό ποσοστό επίτευξης των στόχων του ΑΠΑ  ανέρχεται σε 86,79%, 

καθώς επιτεύχθηκαν 1127 στόχοι, από τους 1299 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ 

των εξυπηρετούμενων του Ιδρύματος. 

 

Ανά τμήμα τα ποσοστά επίτευξης διαμορφώνονται ως εξής: 

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
84,85% Επιτεύχθηκαν 140 στόχοι, από τους 165 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ 

των 14 εξυπηρετούμενων του τμήματος 

 

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1 

83,28% Επιτεύχθηκαν 264 στόχοι από τους  317 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ 
των 38 εξυπηρετούμενων του τμήματος 
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ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 2 

78,11% Επιτεύχθηκαν 157 στόχοι από τους 201 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ 

των 39 εξυπηρετούμενων του τμήματος. 

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α 
90,62% Επιτεύχθηκαν 145 στόχοι από τους 160 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ 

των 78 εξυπηρετούμενων του τμήματος 

 
 

 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

93,48% Επιτεύχθηκαν 86 στόχοι από τους 92 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των 

53 εξυπηρετούμενων του τμήματος 
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Ετήσιος Απολογισμός 2017 38/62 

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 
94,63% Επιτεύχθηκαν 141 στόχοι από τους 149 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ 

των 48 εξυπηρετούμενων του τμήματος 

 
ΚΗΠΟΣ 

88,79% Επιτεύχθηκαν 95 στόχοι από τους 107 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των 

37 εξυπηρετούμενων του τμήματος 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

88,24% Επιτεύχθηκαν 45 στόχοι από τους  51 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των 
39 εξυπηρετούμενων του τμήματος 

 
 

ΚΕΠΠ Κέντρο Επαγγελματικής Προετοιμασίας & Προώθησης 
94,74% Επιτεύχθηκαν 54 στόχοι από τους  57 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των 

28 εξυπηρετούμενων του τμήματος 

 

Επιτεύξιμοι Στόχοι
95%

Μη επιτεύξιμοι
5%

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Επιτεύξιμοι Στόχοι
89%

Μη επιτεύξιμοι
11%

ΚΗΠΟΣ

Επιτεύξιμοι Στόχοι
88%

Μη επιτεύξιμοι
12%

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιτεύξιμοι Στόχοι
95%

Μη επιτεύξιμοι
5%

ΚΕΠΠ
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IV. ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ 

Καινοτόμες ενέργειες για το «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» αποτελούν η δημιουργία και χρήση νέων 

προσεγγίσεων και τεχνολογιών, ερευνών, μελετών, προγραμμάτων και νέων υπηρεσιών, καθώς 

και η κάθε είδους νέα συνεργασία με ετερόκλητους οργανισμούς και την κοινότητα έτσι ώστε 

να εξασφαλισθεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η θετική μας προβολή και πάνω απ’ όλα το 

δικαίωμα στη ζωή και την εργασία για τα άτομα με αναπηρία. 

Περιληπτικός πίνακας καινοτόμων προσεγγίσεων που εφαρμόζονται στο «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»:  

Α/Α ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ 

1.  ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ HANNEN 2017 

2.  ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 2017 

3.  ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  
2017 

4.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΕΠΠ & ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

2017 

5.  Η ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΠΠ 2 ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

2017 

6.  VIDEO MODELLING 2016 

7.  SHAREBORNΕ 2016 

8.  SERIOUS GAMES  2016 

9.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ICF 

2015 

10.  ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΠΑΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015 

11.  ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (SENSORY INTEGRATION) 2015 

12.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΑΙΣΘΗΣΗΣ 2015 

13.  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΣΕΦ 

2014 

14.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΤΕΣΤ WAIS-IV 

2014 

15.  ICD-10 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2013 

16.  ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ISO 9001:2008 2012 

17.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 2012 

18.  ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ACΗENBACH 2011 

19.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TEACCH ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ &  

ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

2010 

20.  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2010 

21.  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TEACCH  2009 

22.  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ 2009 
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1. ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ HANNEN 

Το πρόγραμμα γονέων Hanen (Hanen Parent Program, HPP) άρχισε να εφαρμόζεται στην αρχή 

της δεκαετίας του 70 στον Καναδά από την Ayala Manolson. Το πρόγραμμα ήταν 

πρωτοποριακό: αντί να παρέχει άμεση λογοθεραπεία στα παιδιά, προσέφερε εκπαίδευση σε 

ομάδες γονιών για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους 

δεξιότητες. Η προσέγγιση Hanen συνέβαλε στην αλλαγή της παρέμβασης στην προσχολική 

ηλικία    δίνοντας στους γονείς πρωταρχικό ρόλο για την ανάπτυξη της επικοινωνίας των παιδιών 

τους. Στόχοι του προγράμματος γονέων Ηanen είναι η   Εκπαίδευση γονέων,  Πρώιμη 

παρέμβαση και   Κοινωνική στήριξη. Το πρόγραμμα Hanen υλοποιείται σε περισσότερες από 50 

χώρες, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική και το σχετικό έντυπο υλικό έχει μεταφραστεί 

σε αρκετές γλώσσες.  

Αμέσως μετά την επιτυχή εφαρμογή στο ΚΚΨΥ Καισαριανή- Βύρωνα, το 2016 άρχισε να 

υλοποιείται στο Ι.Π.Α.Π. «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» στο τμήμα της Πρώιμης Παρέμβασης. 

Συμμετείχαν 11 γονείς 9 παιδιών για το εκπαιδευτικό έτος 2016-17, ενώ αναμένεται να 

συνεχισθεί και το επόμενο έτος. 

 

Αξιολόγηση  

Ποσοτική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Focus 

από τους γονείς στην έναρξη και στη λήξη του προγράμματος όπου η ανάλυση έδειξε στατιστικά 

σημαντική αλλαγή στους τομείς επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και συμμετοχής. 

Ποιοτική αξιολόγηση: Πραγματοποιήθηκε στη μέση του προγράμματος και στη λήξη. Οι 

γονείς συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο αξιολογώντας όλες τις παραμέτρους (περιεχόμενο του 

προγράμματος, οργάνωση, επίτευξη στόχων, συχνότητα των συναντήσεων, διάρκεια του 

προγράμματος, ποιότητα έντυπου υλικού, μεθόδους και τεχνικές,  καθώς και περαιτέρω 

συστάσεις για τη μελλοντική εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος). Γενικά υπήρχαν 

πολύ θετικά σχόλια από τους γονείς, εκτίμησαν ότι έμαθαν αποτελεσματικές τεχνικές για την 

ανάπτυξη της επικοινωνίας. Ιδιαίτερα βοηθητική αξιολόγησαν τη χρήση βιντεοσκοπήσεων για 

την εφαρμογή των τεχνικών με το παιδί τους.  Επιπλέον έκριναν ότι ωφελήθηκαν από το 

ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία των μελών της ομάδας.  

 

2. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ  

Είναι γνωστό ότι στο «Θεοτόκος» θεωρούμε πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τη γνώμη και τα 

σχόλια των εξυπηρετούμενων για το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν, τον εκπαιδευτή που 

έχουν καθώς και τα προγράμματα εμπλουτιστικά και ΔΙ.Θ.Υ. που παρακολουθούν, προκειμένου 

να μπορέσουμε να προβούμε στις ανάλογες ενέργειες έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο 

ευχαριστημένοι.  

Για πρώτη χρονιά φέτος το έντυπο «Αξιολόγηση προγράμματος από εκπαιδευόμενο» 

προσαρμόστηκε ώστε να περιέχει ερωτήσεις που αφορούν στη βελτίωση της  Ποιότητας Ζωής 
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(βασισμένες στο εργαλείο του EPR “Quality of Life Impact of Services). Επίσης, ψηφιοποιήθηκε 

και αποτελεί μέρος του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του «Θεοτόκος». Η 

ηλεκτρονική συμπλήρωση του εντύπου πραγματοποιείται με τη βοήθεια του Ψυχολόγου ή 

Κοινωνικού Λειτουργού ή Λογοπεδικού ή Υπευθύνου του τμήματος (δηλαδή έναν ανεξάρτητο 

αξιολογητή εκτός του εκπαιδευτή), προκειμένου να διασφαλισθεί όσο το δυνατόν η ελεύθερη 

έκφραση των νέων. Με την ψηφιοποίηση του εντύπου επιτυγχάνουμε μείωση χρόνου 

καταχώρησης των εντύπων, πιο ενεργή εμπλοκή των εξυπηρετούμενων στη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και καλύτερη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. 

 

 

3. ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ  

Η Θεατρική ομάδα του Θεοτόκος "λόγω σκηνής" δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2014 και 

συντονίζεται από την κα Γιαννακοπούλου Μιρέλλα Ψυχοπαιδαγωγό , Ειδική Παιδαγωγό, 

Παιδαγωγό Θεατρικής Αγωγής και την κα Κριτσωτάκη Χρυσή Μουσικοπαιδαγωγό. 

Αποτελείται από 18-20 νέους/ες που φοιτούν στο Ίδρυμα και η ομάδα εμπλουτίζεται διαρκώς 

από νέα μέλη. 

Τα μέλη της ομάδας μας είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε κοινές θεατρικές δράσεις με 

μαθητές της Γ’ Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών στο θέατρό μας στις 14/12/16. 

Το ραντεβού μας ανανεώθηκε στις 23/1/17 όπου η θεατρική μας ομάδα παρουσίασε τη 

μουσικοθεατρική παράσταση "Όρνιθες" του Αριστοφάνη σε ελεύθερη απόδοση στο Θέατρο του 

Κολλεγίου Αθηνών παρουσία όλων των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου και των καθηγητών τους. 

Εν συνεχεία η ίδια παράσταση φιλοξενήθηκε στο Θέατρο της Ερασμείου Ελληνογερμανικής 

Σχολής στις 31/1/17 και στις 2/2/17 με μεγάλη επιτυχία. 

 

4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΕΠΠ & ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Η αυτοεκπροσώπηση θεωρείται μια απαραίτητη διαδικασία μέσω της οποίας οι εκπαιδευόμενοι 

στο Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» εκφράζουν την άποψή τους, επηρεάζουν τον σχεδιασμό 

προγραμμάτων και κρίνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  

Μέσω της διαδικασίας αυτοεκπροσώπησης, οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν 

ευθύνες, να εντοπίζουν και να επιλύουν προβλήματα, να ιεραρχούν τα θέματα, να 

επιχειρηματολογούν και να διεκδικούν. Ένα από τα θέματα που τους απασχόλησε ήταν οι καλές 

και αρμονικές σχέσεις μεταξύ τους και η τήρηση των κανόνων.  
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Σε μια αρχική συνάντηση όλοι οι πρόεδροι των ομάδων εργάστηκαν σε ομάδες εργασίας  και 

ιεράρχησαν τα θέματα που προέκυψαν. Στη συνέχεια αποφάσισαν να διερευνήσουν 

περισσότερο το θέμα του εκφοβισμού με σκοπό την αντιμετώπιση και πρόληψη παρόμοιων 

καταστάσεων στο πλαίσιο. 

Συζήτησαν με τους συνεκπαιδευόμενους το θέμα, ευαισθητοποιήθηκαν στον εντοπισμό τυχόν 

αρνητικών συμπεριφορών και αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο προκειμένου να 

παρουσιάσουν αυτό το υλικό σε όλους τους εκπαιδευόμενους στο Θεοτόκος αλλά και στην 

ομάδα Αυτοσυνηγορίας από την Εστία ΕΣΕΕΠΑ.  

Στη συνέχεια η  ομάδα Αυτοεκπροσώπησης  παρουσίασε την ερευνητική εργασία για τον 

σχολικό εκφοβισμό στους μαθητές του 1ου Γυμνασίου Καματερού. 

Οι εκπαιδευόμενοι με άνεση και ετοιμότητα ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις της παρουσίασης. 

Στο παιχνίδι ρόλων αναπαριστήσαν συμπεριφορές εκφοβισμού δίνοντας το μήνυμα της 

ενότητας και της υποστήριξης. Ο διάλογος με τους μαθητές του Γυμνασίου ήταν 

εποικοδομητικός και επεκτάθηκε και σε άλλα θέματα. Οι νέοι του Γυμνασίου με τις ερωτήσεις 

τους έδειξαν ενδιαφέρον για θέματα που αφορούσαν το πρόγραμμα και τη λειτουργία του 

Θεοτόκος και ήταν θετικοί στην οργάνωση και άλλων επισκέψεων ή κοινών εκδηλώσεων και 

δράσεων. Μέσα από τα λόγια τους  το μήνυμα ήταν ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί και πρέπει 

να το σεβόμαστε. 

Υπήρξαν πολλά θετικά σχόλια από τους εκπαιδευτές, καθηγητές και τους νέους που 

παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις. Εκπαιδευόμενοι και μαθητές συμμετείχαν με ενδιαφέρον,  

μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες αλλά και προτάσεις. 

Ειδικότερα η κα Μακρή, Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης, τόνισε ότι ήταν μια εξαιρετική και 

πρωτοποριακή παρουσίαση και αξίζει να επαναληφθεί σε άλλα σχολεία. Με την υποστήριξή της 

πραγματοποιήθηκαν άλλες δύο παρουσιάσεις σε γυμνάσια  της περιοχής (3ο Γυμνάσιο Αγίων 

Αναργύρων και 3ο Γυμνάσιο Περιστερίου).  Στη διάρκεια των παρουσιάσεων δόθηκε αφορμή 

για περαιτέρω  συζήτηση και αναζήτηση λύσεων. Οι  νέοι που συμμετείχαν έλαβαν βεβαίωση 

παρουσίασης. 

Τέλος, σημαντικό όφελος για τους νέους που συμμετείχαν ήταν η ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης, η  και η καταξίωση που εισέπραξαν σχεδιάζοντας και  οργανώνοντας αυτή τη 

δράση. 

 

5. Η ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΠΠ 2 ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με το 1ο Γυμνάσιο Καματερού, οι νέοι του ΚΕΠΠ 2 εργάσθηκαν 

με τους μαθητές του Γυμνασίου με θέμα: «Η φιλοξενία από την εποχή του Ομήρου 

(συγκεκριμένα όπως αυτή αναφέρεται στην Οδύσσεια) μέχρι σήμερα». 



 

Ετήσιος Απολογισμός 2017 43/62 

Η μεικτή ομάδα εργάσθηκε 7 μήνες μέχρι την ολοκλήρωση του θέματος. Κατά το διάστημα 

αυτό οι νέοι και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν και σε επίπεδο κοινωνικών 

επαφών και σε επίπεδο προσωπικών διαλόγων εκφράζοντας τα ενδιαφέροντά τους, τις θέσεις 

τους και τις απόψεις τους. Η παρουσίαση αυτού του θέματος ως κοινό Project έγινε στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του «Θεοτόκος» την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017. Η μεικτή αυτή ομάδα 

στοχεύει σε περαιτέρω συνεργασία και έχει ήδη δρομολογήσει το προσχέδιο για την επόμενη 

εργασία στο επόμενο εκπαιδευτικό έτος.   
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V. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Το «Θεοτόκος» προσπαθεί διαρκώς να επικοινωνεί με την κοινότητα και να βρίσκεται σε συνεχή 

εγρήγορση και ενημέρωση. Για αυτό το λόγο, επιδιώκει να συμμετέχει 

σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, καθώς και να διοργανώνει 

ημερίδες, σεμινάρια, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις κλπ. Επίσης, 

το προσωπικό του «Θεοτόκος» συμμετέχει ενεργά σε ημερίδες, 

εκδηλώσεις και συνέδρια άλλων φορέων, παρουσιάζοντας ενδιαφέρουσες εισηγήσεις τόσο για 

επιστημονικά θέματα όσο και για το έργο και τις υπηρεσίες του «Θεοτόκος». 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ 

Αυτή τη στιγμή το «Θεοτόκος» είναι μέλος στα εξής Επιστημονικά Δίκτυα καθώς και 

στις ακόλουθες Διακρατικές Συνεργασίες: 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

ΕΤΟΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

1 Δημιουργία και συμμετοχή στην Ελληνική Εταιρεία 

Υποστηριζόμενης Εργασίας (Eλ.Eτ.Yπ.E.)  

1997 

2 «Μαζί για το Παιδί» μέσω του Σωματείου «Φίλοι του Ιδρύματος 

ΘΕΟΤΟΚΟΣ» 

1999 

  

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΤΟΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

1 E.U.S.E. European Union for Supported Employment - Ευρωπαϊκή 

Ένωση Υποστηριζόμενης Εργασίας  

1997 

2 E.P.R. European Platform for Rehabilitation – Ευρωπαϊκή 

Πλατφόρμα για την Αποκατάσταση 

2002 

3  EASPD European Association of Service Providers for Persons 

with Disabilities – Ευρωπαϊκή Ένωση Φορέων για Άτομα με 

Αναπηρίες  

2008 

 

Επίσης, το «Θεοτόκος» συμμετέχει στο «Άτυπο Δίκτυο Φορέων Παροχής Κοινωνικής 

Φροντίδας & Πρόνοιας» το οποίο περιλαμβάνει 15 φορείς της Αττικής και ασχολείται με τη 

μελέτη και υποβολή προτάσεων προς τα αρμόδια εποπτικά/διοικητικά όργανα για θέματα που 

σχετίζονται με τη γενικότερη λειτουργία τους. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Α. Play 2 Do 

Το πρόγραμμα Play2Do διανύει το δεύτερο χρόνο υλοποίησης του και στοχεύει στην ανάπτυξη 

ενός 3D serious game εικονικού περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας συναισθηματική Τεχνητή 

Νοημοσύνη (AI), προκειμένου  να παρέχει ένα ασφαλές και εύκολα προσβάσιμο περιβάλλον 

όπου οι εκπαιδευόμενοι του Ιδρύματος θα έχουν την δυνατότητα να μαθαίνουν μέσα από αυτό 

σε μια προσπάθεια  προσομοίωσης του πραγματικού κόσμου και των καθημερινών συνθηκών 

και δραστηριοτήτων. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων, 

η εξατομικευμένη μάθηση μέσω ψηφιακού παιχνιδιού, η χρήση του παιχνιδιού ως εργαλείο 

επαυξημένης πραγματικότητας, αλλά και ο σχεδιασμός παιχνιδιών από τους ίδιους τους 

εκπαιδευόμενους. Το εν λόγω εκπαιδευτικό ψηφιακό παιχνίδι (serious game) θα αξιοποιείται 

από τους εκπαιδευτές σε διαφορετικές μορφές ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και 

πάντα με την κατάλληλη καθοδήγηση από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.  

 

B. ABLE (AUTISM - BUILDING LINKS WITH EMPLOYERS), Αυτισμός – Χτίζοντας 
συνδέσεις με τους εργοδότες 2015-2017 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα ABLE Erasmus+ στο οποίο το  Ι.Π.Α.Π. 

«Θεοτόκος» συμμετείχε μαζί με τους φορείς ΜΙSA (Σουηδία), IASE (Ιρλανδία) και AUTISM NI 

(Βόρεια Ιρλανδία), και Orchardville Society Ltd της Βόρειας Ιρλανδίας. 

Σκοπός του προγράμματος ήταν η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ατόμων στο φάσμα 

του αυτισμού μέσα από την ανάπτυξη της γνώσης και της κατανόησης των εργοδοτών για 

θέματα που αφορούν στον αυτισμό. 
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Αντικείμενα του ΑBLE: 

•       Να διεξαχθεί και να συμπληρωθεί ερωτηματολόγιο για την  

       «Στάση των Εργοδοτών» 

•       Να διεξαχθεί –Peer Analysis-για ήδη υπάρχουσες εκπαιδεύσεις.  

•       Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και σεμιναρίου  

•       Προσαρμογή της εκπαίδευσης για τους 4 εταίρους μέλη 

•       Συμφωνία για τις ελάχιστες προϋποθέσεις διανομής και  

       σύστημα ελέγχου ποιότητας για το εκπαιδευτικό υλικό. 

•       Δοκιμαστική εκπαίδευση σε τουλάχιστον 10 εργοδότες ο κάθε εταίρος. (40 εργοδότες 

τουλάχιστον)  

•       Περαιτέρω προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού βασισμένη στα αποτελέσματα του 

δοκιμαστικού. 

•       Παραγωγή του τελικού εκπαιδευτικού υλικού.  
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά 

Η Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά του «Θεοτόκος» φιλοξενήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών 

εκδηλώσεων του μετρό στο Σύνταγμα την Κυριακή 27 και τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 

2016. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να βρουν μεγάλη ποικιλία Χριστουγεννιάτικων 

δώρων, φτιαγμένα με μεράκι και καλαισθησία από τους νέους του Ιδρύματος «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» 

στα Εργαστήρια Κατάρτισης και στα Προεπαγγελματικά Τμήματα.   

 

 

 

 

 

 

Πασχαλινό Bazaar  

Πασχαλινό Bazaar διοργανώθηκε στο κεντρικό κτίριο του ΟΠΑΠ 6 & 7 Απριλίου 2017 για 

τους υπαλλήλους του Οργανισμού. Στην Εορταγορά υπήρχαν Πασχαλινές Λαμπάδες, 

γλυκίσματα και είδη δώρων φτιαγμένα από τους εκπαιδευόμενους του Ιδρύματος. 

    

 

Έκθεσης Κεραμικής Αγιογραφίας και Ντεκουπάζ 

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου & Σάββατο 1 Απριλίου 2017 στις 6:30 το απόγευμα έγινε, για 

δεύτερη συνεχή χρονιά, η έκθεση Κεραμικής Αγιογραφίας και Ντεκουπάζ, που διοργάνωσαν οι 

νέοι- ες του τμήματος Κ.Ε.Π.Π.1 του Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος» στο εμπορικό κέντρο “Athens 

Heart” στον Ταύρο. Στα εγκαίνια έπαιξε πιάνο ο Χρήστος Σερμιές και μπουζούκι ο 

καταρτιζόμενος του Κ.Ε.Π.Π.1 Γιώργος Ρηγανάκος.  

 



 

Ετήσιος Απολογισμός 2017 48/62 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ & ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Τέλος τα ακόλουθα μέλη του Επιστημονικού προσωπικού έκαναν διάφορες 

παρουσιάσεις/εκπαιδεύσεις σε ημερίδες και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  Αναλυτικά: 

 

Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

1 

05/09/2016 
Workshop για τα Serious 
Games 

Workshop για τα 
Serious Games 

Θεοτόκος Χρύσα Κοτρέτσου 

2 

21/09/2016 EPR Annual Conference  Serious Games 
EPR 
Βέλγιο 

Χρύσα Κοτρέτσου 

3 

08/10/2016 

Πως να προωθήσουμε 
την ενεργητική 
συμμετοχή στην τάξη. 
Βιωματικές τεχνικές και 
ασκήσεις-εργαλεία για 
χρήση από τον 
εκπαιδευτικό. 
 

Πως να προωθήσουμε 
την ενεργητική 
συμμετοχή στην τάξη. 
Βιωματικές τεχνικές 
και ασκήσεις-εργαλεία 
για χρήση από τον 
εκπαιδευτικό. 

Κέντρο ειδικής 
διαπαιδαγώγησης 
ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ, Ν. 
Ηρακλειο, Αττικής 

Σοφία Κρητικού 

4 
 

 
 

 

 

15/10/2016 
Συναισθηματική 
νοημοσύνη των παιδιών 
και τρόποι ανάπτυξής της 

Συναισθηματική 
νοημοσύνη των 
παιδιών και τρόποι 
ανάπτυξής της 

Κέντρο ειδικής 
διαπαιδαγώγησης 
ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ, Ν. 
Ηρακλειο, Αττική 

Σοφία Κρητικού 

5 

 
 

 

 

16/10/2016 
''Σύνδρομο Down και 
μέση ηλικία.Υγεία-
Εργασία-Διαβίωση''. 

Η Υποστηριζόμενη 
εργασία στην Ελλάδα. 

Ηλιαχτίδα Γιάννης Σφυρίδης 

6 

 

 
 

 

14/11/2016 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 
Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών Κλινικής 
Ψυχολογίας 

Σεμινάριο 
Ψυχοδυναμικής 
Παρατήρησης 

Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 

Μαρία Άνζ 
Βιντερσχόβεν 

7 

14/11/2016 

Ψυχοεκπαιδευτική ομάδα 
Γονέων για την ανάπτυξη 
του Λόγου και της 
Επικοινωνίας παιδιών 
προσχολικής ηλικίας 

Ψυχοεκπαιδευτική 
ομάδα Γονέων για την 
ανάπτυξη του Λόγου 
και της Επικοινωνίας 
παιδιών προσχολικής 
ηλικίας 

 

Θεοτόκος, 
Λογοπεδική 
Υπηρεσία 

Βάια Αρσενοπούλου 

8 

04/12/2016 
Κινησιοπαιδαγωγική 
Μέθοδος Sherborne 
επίπεδο 2 

Επίδειξη 
βιντεοσκοπημένων 
συνεδριών SDM όπως 
πραγματοποιήθηκαν 
στο χώρο μας. 

Sherborne 
Developmental 
Movement Greece 

Γιάννης Ραπανάκης 
 - Χρύσα Κοτρέτσου 
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Α/Α 

ΗΜ/ΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

9 

13/02/2017 
Co-ordinator meeting 

 
Χρήση του ICF στο 
Θεοτόκος 

EPR  
Βρυξέλλες 

Βάια Αρσενοπούλου 

10 

05/03/2017 

Δυσκολίες 
συμπεριφοράς-
Εκπαιδευτικοί μέθοδοι 
παρέμβασης σε παιδιά 
με ΔΕΠ-Υ και αυτισμό 

Δυσκολίες 
συμπεριφοράς-
Εκπαιδευτικοί μέθοδοι 
παρέμβασης σε παιδιά 
με ΔΕΠ-Υ και αυτισμό 

Κέντρο ειδικης 
διαπαιδαγώγησης 
ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ, Ν. 
Ηρακλειο, Αττικής 

Σοφία Κρητικού 

11 

05/04/2017 Μετα το σχολείο τι; 
Υποστηριζόμενη 
εργασία-ΕργΑξία 

Βόλος Ειδικό 
Γυμνάσιο-Λύκειο 
μαζί με το Σύλλογο 
Γονέων 

Κατερίνα Κατσούδα 

 

 
12 

 

 
 

03/05/2017 
Παρουσίαση στο 3ο 
Γυμνάσιο Καματερού 

Διαταραχές του λόγου 
και επικοινωνίας σε 
μαθητές Γυμνασίου 

"Θεοτόκος" 
Παρασκευή 
Μεράβογλου 

16 

03/05/2017 
Παρουσίαση στο 3ο 
Γυμνάσιο Καματερού 

Παρουσίαση ΚΕΠΠ "Θεοτόκος" Στέλλα Μακρυγιάννη 

17 

19/05/2017 

Παρουσίαση 
Ηλεκτρονικού φακέλου 
και Κοινωνικής 
Υπηρεσίας σε 80 
φοιτητές του Τμήματος 
Κοινωνικής Εργασίας του 
ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. 

Βιβλίο Συμβάντων 
ΙΠΑΠ. "Η 
ΘΕΟΤΟΚΟΣ" 

Πέτρος Κοσμας 

18 

19/05/2017 

Παρουσίαση 
Ηλεκτρονικού φακέλου 
και Κοινωνικής 
Υπηρεσίας σε 80 
φοιτητές του Τμήματος 
Κοινωνικής Εργασίας του 
ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. 

Office 365 
ΙΠΑΠ. "Η 
ΘΕΟΤΟΚΟΣ" 

Γιώργος Κουμαριανός 

19 

19/05/2017 

Παρουσίαση 
Ηλεκτρονικού φακέλου 
και Κοινωνικής 
Υπηρεσίας σε 80 
φοιτητές του Τμήματος 
Κοινωνικής Εργασίας του 
ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. 

Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές και 
Κοινωνική Υπηρεσία 

ΙΠΑΠ. "Η 
ΘΕΟΤΟΚΟΣ" 

Νίκος Καπερώνης 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

Το Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος» συνεργάζεται με επιτυχία, επί σειρά ετών, με Δημόσια 

Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το ΤΕΙ Αθηνών Τμήμα 

Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Κοινωνικής Εργασίας κ.α. και προσφέρει τη δυνατότητα σε 

φοιτητές και σπουδαστές να πραγματοποιούν τη πρακτική και κλινική τους άσκηση στο χώρο 

του. 

Υπεύθυνοι  για την εποπτεία της άσκησης τους είναι ο Διευθυντής και το επιστημονικό 

προσωπικό του «Θεοτόκος» σε συνεργασία με τους αντίστοιχους καθηγητές των σχολών τους.   

Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017, συνολικά δέκα έξι 16 φοιτητές/σπουδαστές 

έκαναν την πρακτική τους άσκηση στο «Θεοτόκος». Από τους οποίους 1 από το Μεταπτυχιακό 

της Κλινικής Ψυχολογίας, 1 από το Μεταπτυχιακό ΕΚΠΑ Εφαρμοσμένη Ψυχολογία, 1 από το 

Μεταπτυχιακό ΕΚΠΑ Εφαρμοσμένη Ψυχολογία, 2 από το Μεταπτυχιακό ΕΚΠΑ Σχολική 

Ψυχολογία ΦΠΨ, 1 από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο τμήμα Ψυχολογίας, 2 από το ΤΕΙ 

Κοινωνικής Εργασίας και 8 από το ΤΕΙ Εργοθεραπείας. 

 

Ξεναγήσεις 

Το Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος» οργανώνει δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 

φορέων της κοινότητας, οργανισμών και φυσικών προσώπων, για τα άτομα με Νοητική 

Υστέρηση και Αναπτυξιακές Διαταραχές καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρονται, σε 

εκπαιδευόμενους και γονείς με απώτερο στόχο την εκπαίδευση και την ένταξή τους στην 

κοινωνική και εργασιακή ζωή.  

Για το λόγο αυτό διοργανώνονται, στο χώρο του Ιδρύματος,  ξεναγήσεις και κοινές 

δράσεις γνωριμίας και αλληλεπίδρασης σε ιδιωτικά και δημόσια σχολεία, σχολές, συλλόγους, 

φυσικά πρόσωπα κ.α. 

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής χρονιάς 2016-2017 πραγματοποιήθηκαν 7 οργανωμένες 

ξεναγήσεις στο πλαίσιό μας. 
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ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΤΥΠΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΜΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
  

Το Πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης λειτουργεί από το 2000 και απευθύνεται σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας (2,5 – 4,5 ετών) τα οποία παρουσιάζουν ελαφρές αναπτυξιακές 

διαταραχές. Σκοπός του προγράμματος είναι η έγκαιρη εκπαιδευτική και θεραπευτική 

παρέμβαση με στόχο την ομαλή ένταξη των παιδιών σε εκπαιδευτικό πλαίσιο.  

Είναι η δωδέκατη συνεχής χρονιά που εφαρμόζεται συστηματικό πρόγραμμα ένταξης 

σε Νηπιαγωγεία. Για κάθε παιδί για το οποίο η Διεπιστημονική Ομάδα της Πρώιμης εκτιμήσει ότι 

είναι έτοιμο να ξεκινήσει ένταξη, ακολουθείται η διαδικασία σταδιακής ένταξης, αρχίζοντας από 

τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο δύο φορές την εβδομάδα. Αν θεωρηθεί απαραίτητο και  το πλαίσιο 

του νηπιαγωγείου συμφωνήσει, ο μαθητής συνοδεύεται αρχικά από τον/την ειδική παιδαγωγό 

που υποστηρίζει τη ταχύτερη και όσο γίνεται πιο ομαλή ένταξη. (Σε διαφορετική περίπτωση η 

συνεργασία με το σχολείο γίνεται μέσω τηλεφώνου και προκαθορισμένων επισκέψεων μελών 

της Διεπιστημονικής Ομάδας) 

Η πορεία της ένταξης αξιολογείται τακτικά και ο μαθητής συνεχίζει να υποστηρίζεται 

μέχρι να αποφασισθεί ότι ο/η συνοδός μπορεί να αποσυρθεί ενώ οι μέρες φοίτησης αυξάνονται 

σταδιακά στις πέντε. Για τα παιδιά που εντάσσονται σε κανονικά ή ειδικά σχολεία, υπάρχει 

παρακολούθηση της πορείας της ένταξής τους μέσα στα επόμενα έτη, εφόσον και οι γονείς το 

επιθυμούν. 

Κατά το Εκπαιδευτικό έτος 2016-2017 συνολικά 5 εκπαιδευόμενοι εντάχθηκαν σε 

Νηπιαγωγείο Γενικής Εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι 2 με παράλληλη στήριξη και οι 3 με τμήμα 

ένταξης.  

 

 

Συνεργασία με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου 

Η σημασία της πρόληψης και διάγνωσης πρώιμων αναπτυξιακών διαταραχών σε παιδιά 

βρεφικής και νηπιακής ηλικίας έχει διεθνώς αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και αποδοτική, 

δεδομένου ότι η έγκαιρη εκπαιδευτική και θεραπευτική αντιμετώπισή τους μέσω προγραμμάτων 

πρώιμης παρέμβασης συμβάλλει θετικά και αποτελεσματικά στην υγιή ανάπτυξη και στην ομαλή 

ένταξη των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η διεπιστημονική ομάδα της Πρώιμης Παρέμβασης του Ι.Π.Α.Π.  

«H ΘΕΟΤΟΚΟΣ», συνέχισε τη συνεργασία με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου 

με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών αναπτυξιακών δυσκολιών στον πληθυσμό των σταθμών.  

Υλοποίησε δομημένο πρόγραμμα ανίχνευσης Αναπτυξιακών διαταραχών και Πρώιμης 

Παρέμβασης σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία 

του Δήμου.  

Στόχος του προγράμματος ήταν ο εντοπισμός πιθανών αναπτυξιακών διαταραχών σε 

παιδιά και βρέφη που φοιτούσαν στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου. Η 
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δράση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών προς όφελος της ευρύτερης 

κοινότητας, στον τομέα της ψυχικής υγείας. 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 375 οικογένειες. Η δομή του προγράμματος αποτελείτο 

από 4 φάσεις: Ανίχνευση, Εντοπισμός, Διάγνωση και Υποστήριξη των παιδιών και οικογενειών 

τους με παρέμβαση στο χώρο μας ή παραπομπή σε Δημόσια Κέντρα Ψυχικής Υγείας. 

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ   

Το Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» εκτιμά ότι ο εθελοντισμός αποτελεί σημαντικό θεσμό για 

τη λειτουργία του και θεωρεί θετική την παρουσία και την εμπλοκή των εθελοντών στα 

προγράμματα του. Οι εθελοντές/ντριες συμβάλλουν θετικά με την προσφορά τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η διαδικασία ένταξης εθελοντή/ντριας στα προγράμματα  και  τις δραστηριότητες του 

«Θεοτόκος», περιλαμβάνει:  

 αποστολή βιογραφικού & βασικού τίτλου σπουδών 

 συνέντευξη   

 αξιολόγηση από την επιτροπή εθελοντισμού  

 τοποθέτηση στην ανάλογη υπηρεσία ή τμήμα  

ανάλογα πάντα με τις ανάγκες των συγκεκριμένων τμημάτων/υπηρεσιών και τις δεξιότητες και 

τα ενδιαφέροντα των εθελοντών. Η επικοινωνία με το «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» για προσφορά  

εθελοντικής  εργασίας γίνεται τηλεφωνικά στα τηλ. 210 2313473 ή 210 2385416 ή με mail 

στην ηλεκτρονική  διεύθυνση nsifaki@theotokos.gr. 

Η υπηρεσία εθελοντών παρακολουθεί  την εξέλιξη της συνεργασίας μεταξύ των 

εθελοντών και του πλαισίου με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού τους,  σε 

συνδυασμό με τα προγράμματα του «ΘΕΟΤΟΚΟΣ». Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η καλή 

επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ μόνιμου προσωπικού και εθελοντών καθώς και η δημιουργία 

φιλικής και υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, προς  όφελος  των  εξυπηρετούμενων του  Κέντρου. 

Εθελοντές  μπορούν να ενταχθούν σε όλα τα προγράμματα του «ΘΕΟΤΟΚΟΣ», ακόμα  και  στις 

δραστηριότητες   του βοηθητικού προσωπικού.  

Σε έκτακτες περιστάσεις όπως π.χ εκδηλώσεις, bazaars κλπ όπου υπάρχει αυξημένη 

ανάγκη παρουσίας εθελοντών /ντριών ,αξιοποιείται η επιθυμία των γονέων – φροντιστών των 

εξυπηρετούμενων για προσφορά  εθελοντικής εργασίας. 

Το ωράριο παρουσίας  εθελοντών στο «ΘΕΟΤΟΚΟΣ»  είναι  8:30 π.μ – 13:30 μ.μ , το οποίο 

προσαρμόζεται στις δυνατότητες και τις επιθυμίες τους.  

 Το «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι μέλος των εθελοντικών οργανισμών volunteer4Greece και 

Έλιξ. 

Για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017 δέκα (10) εθελοντές προσέφεραν αμισθί 

εθελοντική εργασία στον Φορέα μας. 

mailto:nsifaki@theotokos.gr
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΣ»  

Το σωματείο «Φίλοι του Θεοτόκος» είναι ένα μη 

κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1997, με αποκλειστικό σκοπό 

την ηθική και υλική ενίσχυση του μεγάλου κοινωνικού έργου του 

Ιδρύματος «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ».  

Οι «Φίλοι του Θεοτόκος» χρηματοδοτούν εξειδικευμένα 

πρωτοποριακά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά και νέους με νοητικές αναπτυξιακές 

διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος να μαθαίνουν να ζουν, να εργάζονται και 

να συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή. Βρίσκεται στο πλευρό του Ιδρύματος στηρίζοντας το 

δύσκολο έργο του, είτε καλύπτοντας μέρος των λειτουργικών αναγκών του, είτε βοηθώντας 

στην εκπαίδευση του προσωπικού με την κάλυψη του κόστους συνεδρίων και όλων των εξόδων 

μετακίνησης και διαμονής. Επίσης, οι «Φίλοι του Θεοτόκος» συμβάλλουν και συμμετέχουν 

ενεργά και στις εορταγορές - bazaar που κάνει το Ίδρυμα. 

 

Κατά την φετινή εκπαιδευτική χρονιά το σωματείο χρηματοδότησε τα έξοδα 

εκπαίδευση, διαμονής και διατροφής της κας Μαρίας Μελανίτη η οποία παρακολούθησε το 

τετραήμερο σεμινάριο “Equass 2018 Auditors Training” στη Λισαβόνα. 

 

 

Το σωματείο εργάζεται διαρκώς για την εξεύρεση πόρων 

μέσω συνδρομών, δωρεών και εκδηλώσεων για να 

διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος. Το 

σωματείο «Φίλοι του Θεοτόκος» είναι μέλος της 

Ομοσπονδίας «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ». 
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Απολογισμός δράσεων 2017 Μαζί για το παιδί 

 Στις 17 Ιανουαρίου το Μαζί για το Παιδί οργάνωσε συνέντευξη τύπου στο Μουσείο 

Κυκλαδικής Τέχνης με αφορμή τα 20 χρόνια προσφοράς προς το κοινωνικό 

σύνολο. Υπήρχε παρουσία 25 εκπροσώπων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και 

έγιναν περίπου 104 δημοσιεύματα στον τύπο. Ο πρόεδρος της Ένωσης, ομότιμος 

καθηγητής Παιδιατρικής, κ. Χρήστος Μπαρτσόκας τόνισε χαρακτηριστικά «Τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι μεγάλα, όπως μεγάλες είναι και οι ανάγκες των 

παιδιών, αλλά βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Με κεντρικό μότο «η ισχύς εν τη 

ενώσει» καταφέραμε και στηρίζουμε 30.000 παιδιά ετησίως, εκ των οποίων τα 10.000 

σε συστηματική βάση». Χορηγός της εκδήλωσης ήταν τα MEDI PRINOU. 

 Από τις 26 έως τις 30 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 

Σταύρος Νιάρχος το “No Finish Line” (NFL), ο κορυφαίος διεθνής αγώνας δρόμου με 

φιλανθρωπικό σκοπό. Ο αγώνας υλοποιήθηκε, για πρώτη φορά στην Αθήνα, με 

πρωτοβουλία του NFL International και σε συνεργασία με τον αθλητικό σύλλογο 

«Ερμής». Μεγάλος πρεσβευτής του “No Finish Line” είναι ο χρυσός Ολυμπιονίκης Νίκος 

Κακλαμανάκης ενώ τα έσοδα διατέθηκαν για το πρόγραμμα σίτισης άπορων οικογενειών 

με ανήλικα παιδιά που υλοποιεί το «Μαζί για το Παιδί». Συνολικά καλύφθηκαν 50.903 

χιλιόμετρα και προσφέρθηκαν στο «Μαζί για το Παιδί» 25.451,5 ευρώ.  

 Tο Φεβρουάριο δόθηκε μια σημαντική ευκαιρία στην ένωση να παρουσιάσει τις δράσεις 

της αλλά και τις ανάγκες των σωματείων/μελών σε εκδήλωση με αφορμή την κοπή της 

πίτας του Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR Hellas) στο Κυκλαδικό 

Μουσείο. 

 Το 2017 ξεκίνησε μια φιλόδοξη συνεργασία του «Μαζί για το Παιδί» με την 

Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.) στα πλαίσια της οποίας 

εγκαινιάσθηκε ένα πρόγραμμα κοινωνικής συνεισφοράς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

μια σειρά ενεργειών εντός του έτους, μέσω των οποίων η Π.Ε.Φ. θα στηρίξει τις δράσεις 

των σωματείων της Ένωσης. Η πρώτη δράση στα πλαίσια του προγράμματος αυτού 

ήταν η πραγματοποίηση δωρεάς ποσού 10.000 € προς το Ίδρυμα Κοινωνικής 

Εργασίας (Ι.Κ.Ε.) με σκοπό την κάλυψη ιατρικών υπηρεσιών διάγνωσης και 

θεραπευτικής παρέμβασης για παιδιά με αναπηρίες. Πέρα από την οικονομική συμβολή 

τους, οι εταιρείες μέλη της Π.Ε.Φ. πραγματοποίησαν δωρεά φαρμάκων σε κάθε 

σωματείο/μέλος του Μαζί για το Παιδί. 

 Δύο μεγάλοι Έλληνες καλλιτέχνες, ο Γιώργος Νταλάρας και ο Λαυρέντης 

Μαχαιρίτσας ένωσαν τις φωνές τους, στις 27 Σεπτέμβριου στο Ηρώδειο, σε μια 

ξεχωριστή συναυλία για έναν και μόνο σκοπό, για τα 30.000 παιδιά που στηρίζει το 

Μαζί για το Παιδί. 

 Tη Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου στο Hilton διοργανώθηκε το Taste the Fashion, ένα 

πρωτοποριακό φιλανθρωπικό γεύμα, όπου συνδυάσθηκε η γεύση με το θέαμα 
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επιστρατεύοντας την υψηλή γαστρονομία και την υψηλή ραπτική. Μέρος των εσόδων 

της εκδήλωσης (20.000 €) προσφέρθηκε για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων του «Μαζί για το Παιδί». 

 To Νοέμβριο με αφορμή τον κλασικό μαραθώνιο η WIND - επίσημος χορηγός του 

μαραθωνίου - στήριξε την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» ενισχύοντας οικονομικά με 

50.000 € τη δράση «Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι». Ταυτόχρονα όλοι, δρομείς και 

θεατές, είχαν τη δυνατότητα να δείξουν έμπρακτα την υποστήριξή τους προσφέροντας 

οποιοδήποτε ποσό μέσω της νέας πλατφόρμας www.supportmazi.gr. που 

δημιουργήθηκε ειδικά για το «Μαζί για το Παιδί» και τα σωματεία/μέλη του. Αυτή η 

πλατφόρμα θα λειτουργεί αποκλειστικά για να συγκεντρώνονται δωρεές για τα 

προγράμματα της ένωσης και των μελών της. 

 Με πρωτοβουλία του Radcliffe Foundation πραγματοποιήθηκε ένα διήμερο εργασίας 

στις 2 και 3 Φεβρουαρίου με σκοπό τη γνωριμία με συγκεκριμένες ΜΚΟ και τα σχετικά 

με πρόσφυγες προγράμματά τους. Ανάμεσα στις προσκεκλημένες ΜΚΟ ήταν και το 

«Μαζί για το Παιδί».. Η κα Χατζηνικολάκη παρουσίασε τις προτάσεις και τα 

προγράμματα του «Μαζί για το Παιδί» σε αυτή την διοργάνωση. Ήδη από τον 

Σεπτέμβριο  μετά από συμφωνία που υπογράφηκε με το Ίδρυμα Radcliffe, 

εγκαινιάσθηκε ένα πρόγραμμα σίτισης απόρων οικογενειών με χορηγία του Ιδρύματος 

ύψους 310.000 €. 

 Για τη δύναμη της συνεργασίας και το επιτυχημένο μοντέλο λειτουργίας του «Μαζί για 

το Παιδί» μίλησε η Μαρία Χατζηνικολάκη το Μάρτιο στο συνέδριο με τίτλο «Δέσμευση 

για βιώσιμη ανάπτυξη - 17 παγκόσμιοι στόχοι για ένα καλύτερο μέλλον», που 

συνδιοργάνωσαν το CSR Hellas και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

 Τον Ιούνιο το «Μαζί για το Παιδί» συμμετείχε στο συνέδριο Concordia Europe 

Summit Roundtable που έγινε στο ξενοδοχείο Hilton και εκπροσωπήθηκε από την 

αντιπρόεδρο κα  Αλεξάνδρα Μαρτίνου. 

 Επίσης η ένωση συμμετείχε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο που οργάνωσε το Child 

Helpline International στο οποίο είναι μέλος η Γραμμή 11525. Στο σεμινάριο 

συμμετείχε εκ μέρους της ένωσης η Σοφία Καμαρέτα με δωρεάν συμμετοχή και έξοδα 

μετάβασης και διαμονής στις 16 – 18/10.   

 Ο Όμιλος Folli Follie Group, διοργάνωσε την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου ένα μεγάλο 

εορταστικό φιλανθρωπικό Bazaar με στόχο την ενίσχυση του έργου της Ένωσης «Μαζί 

για το Παιδί». Τα έσοδα ύψους 40.000 € διατέθηκαν για την υποστήριξη της 

τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας 115 25 και του Συμβουλευτικού Κέντρου της 

Ένωσης. 

 Συνεχίσθηκε για τρίτη χρονιά η σπουδαία συνεργασία με την εταιρεία TOM’S, στα 

πλαίσια της οποίας το «Μαζί για το Παιδί» διένειμε δωρεάν περισσότερα από 28.000 

ζευγάρια παπούτσια σε περισσότερους από 200 φορείς, που στηρίζουν άπορα παιδιά 

http://www.supportmazi.gr/
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σε όλη την ελληνική επικράτεια. Από το 2015 έως σήμερα έχουν διατεθεί συνολικά 

περισσότερα από 39.000 ζευγάρια παπούτσια. Το εγχείρημα αυτό υλοποιήθηκε με την 

πολύτιμη βοήθεια εθελοντών αλλά και τη συμπαράσταση των εταιρειών TOMS, Νέα 

Οδός, ΔΕΔΔΗΕ, Aegean, HERTZ, Freedom Logistics και Aeromet. 

 Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Όλοι μαζί για το παιδί», η Εθνική Τράπεζα και ο 

ΣΚΑΪ  οργάνωσαν και  φέτος τα Χριστούγεννα συγκέντρωση δώρων για 6η συνεχή 

χρονιά για  τα παιδιά του «Μαζί για το Παιδί» και άλλων οργανώσεων. 

 Μεγάλη προϊοντική προσφορά δέχθηκε η ένωση από την εταιρεία «Μέγα Προϊόντα 

Ατομικής Υγιεινής Α.Ε.» με συμφωνία που έγινε το Νοέμβριο του 2017 και θα ισχύει 

μέχρι 31/1/2019. Η προσφορά περιλαμβάνει 342.000 τεμάχια βρεφικές πάνες που 

θα διανέμονται σταδιακά στα σωματεία/μέλη της ένωσης βάσει των αναγκών τους. 
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VΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» για τη χρήση από 1/1 έως 

31/12/2017 συνοδευόμενες από το πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

της εταιρείας Grant Thornton βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος 

www.theotokos.gr.  

 
ΔΩΡΕΕΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

Θα αποτελούσε σημαντική παράληψη να μην αναφερθούμε στους μεγάλους ευεργέτες -

δωρητές οι οποίοι στήριξαν και στηρίζουν το έργο του Ιδρύματος «Θεοτόκος».  

Ευχαριστούμε θερμά:  

  
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΔΩΡΗΤΕΣ 

Ιδρύτρια 

Μαρία Αλεξ. Παπάγου  

Υπουργείο Κοινων. Πρόνοιας 

Βασιλική Πρόνοια  

Ελβετική Οργάνωση “MIGROS” 

Κληρονόμοι Αντώνη Δελαγραμμάτη 

Δαμβέργης Α.Ε. 

Εμπορική Τράπεζα 

Α.Μ. Βασίλισσα Άννα Μαρία  Φοίνιξ Α.Ε.Τ.Α. 

Λογ/σμός Εράνου Πολ. Αεροπορίας   Οικογένεια Μιχαήλ Φωστηρόπουλου 

Μποδοσάκης Αθανασιάδης     Σάνδρα Καμπάνη 

Οικογένεια Ν. Γουλανδρή     Τρύφων & Λία Κέδρου 

Ελβετική Προτεσταντική Αρωγή   Έλλη Σ. Μαγιάση 

Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ.     Κωνσταντίνος Σημαντήρας 

Τάσος Παπαστράτος Επαμεινώνδας Τριανταφυλλίδης 

Τάσος και Έφη Αβέρωφ  Νικήτας και Ιλεάνα Σιώρη   

Ακαδημία Αθηνών Ηλιάσκος Νικόλαος 

Κων/νος & Αλίκη Τρυπάνη   Τάκης Χορν 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Οικογένεια Νικολάου Δημητριάδη 

 Αχιλλέας & Ελισάβετ Κομινού Ερμιόνη Ηλία Μπάσιου 

Οικογένεια Αθανασίου Γκέρτσου Νικόλαος Ανδρόνικος 

Α. Καούσης Α.Ε.      Οικογένεια Άρη Σιμόπουλου 

Κος και Κα Θεοδώρου Παπαλεξόπουλου   L’ OREAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»     Αλέξανδρος Λ. Παπάγος 

Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου    Αλεξάνδρα Λ. Παπάγου 

Ιωάννης Ν. Στασινόπουλος    Πέτρος Γ. Γρυπάρης 

Μίνα Π. Κριεζή     Αλέκος Ι. Παππάς  

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος    Μαθητικές Κοινότητες Σχολής Μωραΐτη 

Στέλιος Χατζηιωάννου    Ανδρέας Λ. Κανελλόπουλος 

JOHNSON & JOHNSON AE Βίκτωρ & Αμαλία Πιζάντε 

Bold Ogilvy & Mather A.E.E.  
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Η Διοίκηση, το Προσωπικό, κυρίως όμως οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι του Ιδρύματός μας, 

αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους έχουν προσφέρει προϊόντα 

και υπηρεσίες ιδιαίτερα χρήσιμες για τη λειτουργία του «Θεοτόκος» και διαβεβαιώνουμε ότι 

τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλουν όχι μόνον υλικά, αλλά κυρίως ηθικά στο έργο που επιτελούμε. 

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε:  
 Την ASTRA ZENECA που κάλυψε το κόστος απασχόλησης δύο ψυχολόγων και για το έτος 

2017. 
 Την εταιρεία TUV Hellas (TUV NORD) Α.Ε. η οποία μας προσέφερε για ακόμη μια φορά τη 

διαδικασία τεκμηρίωσης, πιστοποίησης και ελέγχων του ISO 9001:2008 καθώς επίσης και τη 

συμμετοχή του Προϊσταμένου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Δημοσίων Σχέσεων κ. Ευάγγελου 
Καμούδη στο σεμινάριο «Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης 

Ποιότητας ISO 9001:2015» το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 23 έως 27 Ιανουαρίου 
2017.   

 Την εταιρεία Grant Thornton για τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών ελέγχου των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ιδρύματος. 
 Την εταιρεία Αρχειοθήκη για τη δωρεάν προσφορά υπηρεσιών Φύλαξης, Διαχείρισης και 

Ψηφιοποίησης μέρους του φυσικού αρχείου μας. 
 Την Bold Ogilvy για τη βοήθεια που μας προσέφερε στη διαφήμιση και τη γενική υποστήριξη 

του φορέα μας σε θέματα εκδηλώσεων και προβολής. 
 Την εταιρεία Priority Business Consultants S.A. για τη συμβουλευτική στήριξη του Φορέα 

μας σε θέματα Ποιότητας υπηρεσιών.  

 Τον ΟΠΑΠ για τα ευχοστολίδια που προσέφερε στους εκπαιδευομένους μας. 
 Το Ίδρυμα για την Καταπολέμηση της πείνας Τράπεζα Τροφίμων για τις συνεχείς δωρεές 

τροφίμων. 
 Τις εταιρείες ΑΒ Βασιλόπουλος και Μετρό ΑΕΒΕ για τις συνεχείς προσφορές προϊόντων. 

 Τις εταιρίες ΓΙΩΤΗΣ & Bake Hellas για τις συνεχείς δωρεές αλεύρου και αρτοσκευασμάτων 

αντίστοιχα. 
 Τις εταιρείες Μύλοι Θράκης και Barilla Hellas για τις δωρεές αλεύρου και ζυμαρικών. 

 Τα Ελληνικά Πετρέλαια και την SEAWORLD MANAGEMENT TRADINCING για τη δωρεά 

πετρελαίου θέρμανσης. 
 Την οργάνωση «Μπορούμε» και «Δεσμός» για τις υπηρεσίες δικτύωσης με εταιρείες που 

μας δωρίζουν προϊόντα. 
 Την εταιρεία Παπαδοπούλου ΑΕ για τις προσφορές προϊόντων τους. 

 Το Ελληνικό Σωματείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων για την κάλυψη 
πολύ σημαντικών  εργασιών συντήρησης των εγκαταστάσεων μας. 

 Την εταιρεία Καούσης Α.Ε. για τη συνεχή στήριξη σε υπηρεσίες μεταφορών. 
 Τον Δήμο Ιλίου για τη γενικότερη στήριξη και συνεργασία καθώς και τεχνικές υπηρεσίες & 

καθαριότητα χώρου που μας παρέχει όποτε χρειασθούμε. 

 Τον Δήμο Καματερού-Αγ. Αναργύρων  για τη γενικότερη στήριξη και συνεργασία καθώς και 
τις προσφορές τους στη διοργάνωση εκδηλώσεων.  

 Την εταιρεία ΔΕΛΤΑ για τη συνεχή προσφορά γαλακτοκομικών προϊόντων. 

 Την εταιρεία MICROSOFT για προσφορά αδειών λογισμικού MS Office 365 και την εταιρεία 

AVAST ANTIVIRUS για την προσφοράς αδειών Antivirus για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

του Ιδρύματος. 

 Τις εταιρείες Orthology και Metalogix για την προσφορά αδείας για το εργαλείο Essentials for 
Office 365. 

 Την εταιρεία Classter εφαρμογή ERP Διαχείρισης Σχολικής μονάδας  

 Την εταιρεία Teamviewer για την δωρεά αδειών απομακρυσμένης διαχείρισης υπολογιστών 

 Την ένωση «Μαζί για το Παιδί» για τη συνεχή υποστήριξη που μας παρέχει.  
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Επίσης, ευχαριστούμε θερμά για την οικονομική ενίσχυση του «Θεοτόκος» τους ακόλουθους 

δωρητές: 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΩΡΕΕΣ Α Ν Ω Ν Υ Μ Ω Ν 

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΩΜ.ΕΝΩΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΑΦΟΙ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ 

AstraZeneca A.E 

Κ.Ι.Κ.Π.Ε. 

ΒΟΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 

ΔΕΣΜΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ" 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΕ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕ 

ΣΕΡΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΕΠΙΙΤ/ΚΟ ΓΡ.ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΜΗΜΑ 3) 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

Ζ' ΜΟΙΡΑ ΑΜΦΙΒΙΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 

ΤΣΕΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

ΞΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ 

AQUATHERM HELLAS ABEE 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΡΗΓΑΣ 

MIND TRAP ΜΟΝ. ΕΠΕ 

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ECONOMOU & OMICRON 

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Skevas Theodoros-Flamouropoulou Styliani 

Δ.ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ) 

ΠΑΠΑΔΕΑΣ - ΤΣΙΓΚΟΣ Α.Ε. 

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΚΡΙΤΩΝ 

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΧΡΥΣΑΦΗ ΜΑΡΙΑ 

ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ 

11ος Β/ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ 

Vionova ΜΟΝ ΕΠΕ 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΓΚΡΟΥΠ ΕΠΕ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΤΙΝΟΣ & ΕΡΡΙΚΑ 

ΘΗΛΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

CORE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΓΚΑΓΚΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ 

ΑΡΣΑΚΕΙΟ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΒΕΝΕΤΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ ΖΩΗ 

ΞΑΞΗΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΧΑΝΤΕΡΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Θ.ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΣ - Δ.ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Ο.Ε 

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΟΥΣΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΡΤΙΝΟΣ 

ΕΤΜΕΡ SA 

ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΝΑΤRΟΝ Α.Ε 

ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΜΑΡΙΝΕΛΑ 

ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΜΟΔΕΣΤΟΣ Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ 0.Ε 

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΗ 

ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 

ΣΙΔΕΡΗ ΚΟΡΑΛΙΑ 

ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΛΥΒΟΥ ΑΝΘΗ 

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ (α1-α2-α3) 

ΕΥΔΑΠ - ΔΩΡΕΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΒΕΕ 

CHRISTOPHER DAVID JONES 

ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΛΙΚΗ 

ΞΥΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΖΑΜΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΤΟΠ ΣΠΙΝΤ ΓΚΑΡΑΖ 

ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. 

Γ.ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 
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Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ 

ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΣΟΥΛΟΥΦΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΤΕΛΛΑ 

ΞΕΝΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 

ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΖΥΜΕΣ ΛΕΣΑΦΡ Α.Ε.Β.Ε. 

ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΟΡΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΑΤΙΑ 

ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΝΤΕΜΗ 

ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 

VARVITSIOTIS NIKITAS 

ΜΙΛΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΚΑΡΑΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΧΑΡΜΑΝΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

ΒΟΡΔΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

M.EMMANUEL-DOUGLAS HELLINAKIS 

ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΤΖΙΜΕΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΚΟΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ - ΚΑΛΑΦΑΤΗ Μ. ΕΤ/ΟU ΜΜΕ 

ΚΟΡΡΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΑΦΟΙ ΚΑΜΠΑΡΑΚΗ - INTER KAS 

ΤΣΙΤΣΑΣ ΒΑΙΟΣ Α.Ε. 

ΜΥΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

GEORGE MOUNDREAS S.A. 

ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ  ACCESS ONE 

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ "ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α.Ε.Ε" 

ΠΛΕΣΤΗΣ Α.Ε. 

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΜΑΡΙΑ 

ΧΑΣΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΠΑΛΛΗΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΕΙΡΗΝΗ 

ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΝΙΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Σ.ΜΠΕΖΑΣ - Μ.ΛΕΩΝ ΕΠΕ 

ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ - ΦΩΚΑΣ Λ. & Β. 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ-ΗΛΙΑΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΟΙΚΟΓ. ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΡΣΕΝΗ 

Damkalidis Tom 

ΡΑΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

ΡΑΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Β 

Δ/ΣΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. 

Farmaservice Α.Ε. 

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ΣΤ' ΤΑΞΗ) 

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

SOPRANIDIS-NIOKOUDI THEODORA 

ΝΤΑΝΙΟΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

ΚΕΦΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΜΟΡΝΤΟ ΣΕΡΓΙΟΣ 

ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 

ΟΡΦΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΚΥΒΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 

ΑΛΕΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Κ.ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΑΕ 

ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

NARVAL ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

ΠΑΝΑΓΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. & Γ 

MAGNA TRAVEL 

ΚΑΛΜΠΕΡΣΟΝ Α.Ε. 

ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ - ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥΡΟΥΛΙΔΗ 

ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΝΤΟΡΙΝΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΜΟΣ 

METΡΟ ΑΕΒΕ 

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΤΙΝΑ 

ΧΑΣΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΣΥΝΝΕΦΙΑ ΕΛΕΝΗ 
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ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ 

ΟΙΚΟΓ.ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΜΠΟΝΤΑΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΕΓΓΕΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 

ΑΠΕΡΓΗ ΑΛΙΚΗ 

ΜΑΤΣΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΑΒΡΙΗΛ Γ 

Κος & Κα ΠΑΠΑΜΙΚΗΔΗ 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΓΚΙΓΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ΣΑΝΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΠΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΦΕΛΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΦΕΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΡΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΕΞ.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ/ΓΟΣ "ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 1922" 

ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΔΕΣΥΠΡΗ ΜΑΡΙΑ 

ΤΕΤΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε. 

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ " ΚΥΒΕΛΗ " 

B & G PRODUCTIONS I.K.E 

ΣΒΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΟΥΤΕΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΜΟΝΗ-ΚΑΡΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 

ΒΡΟΥΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΤΑΣΙΛΑΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 

ΜΠΑΚΟΛΑ-ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗ ΚΑΤΙΝΑ 

ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΣΕΛΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΑ ΕΙΡΗΝΗ 

ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΛΕΚΑΔΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΛΙΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓ.-ΜΠΕΡΓΕΛΕ ΕΛ.-ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΧΡ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΔΗΜΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΑΡΑΚΗΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΚΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

CHARTWORLD SHIPPING CORPORATION 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΝΟΜΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ 

ΚΟΥΡΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 

ΠΟΠΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 

ΚΟΡΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΚΑΡΔΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΔΙΑΣ Α.Ε. 

TELENORM   A.E 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 

ΧΡΟΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΙΑΣΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΝΝΕ ΚΑΠΗ 

ΜΕΓΓΕΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 

ΜΕΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΜΕΜΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 

ΜΕΜΟΥ ΤΖΕΝΗ 

ΜΑΡΓΙΟΛΗ ΜΑΙΡΗ - ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΣΟΦΙΑ 

ΠΑΤΣΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 

ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΒΟΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΛΑΧΟΥ ΓΙΩΤΑ 

ΛΥΒΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΑΟΥΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΣΙΦΟΝΙΟΥ ΦΛΩΡΑ 

ΚΑΜΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΖΙΩΓΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 



 


