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“Χαίρομαι ιδιαίτερα που με αφορμή την ετήσια 

αναφορά για το έτος 2018 μου δίνεται η ευκαιρία να 

εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες μου καταρχήν 

προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που σε μια 

εξαιρετικά δύσκολη εποχή καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια, ώστε το «Θεοτόκος» να συνεχίσει το έργο 

του.    

 
Ευχαριστώ επίσης και το προσωπικό του Ιδρύματος που 

συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στα παιδιά 

και τους νέους που φοιτούν στο «Θεοτόκος», αλλά και συγχρόνως να «υποστηρίζει» 

τους γονείς και τις οικογένειές τους. 

 
Ελπίζω πως με ομαδική εργασία και πνεύμα συνεργασίας θα συνεχίσουμε να 

προσφέρουμε ότι καλύτερο ο καθένας μας  μπορεί από την θέση του για την ανοδική 

πορεία του Ιδρύματός μας.  

 
Σας ευχαριστώ όλους πολύ για την συνεργασία και σας διαβεβαιώνω ότι θα είμαι 

πάντα στο πλευρό σας.” 

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου  
                                                                     ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ  

 
                                                                         Δικηγόρος 

                                                                      Πρώην Δήμαρχος Π. Ψυχικού 
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“Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, 

Η εξωστρέφεια, η δικτύωση, η καινοτομία είναι η πυξίδα του Επιστημονικού  

έργου του Ιδρύματος. 

H εξέλιξη αυτή προϋποθέτει συλλογικές ενέργειες των επιμέρους 

συστημάτων λειτουργίας του «Θεοτόκος».” 

 

                                                                         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 «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 Υπηρεσία «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 200 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 2018 εργάσθηκαν στο «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» 106 άτομα (102 με εξαρτημένη εργασία και 4 με 

παροχή υπηρεσιών), εκ των οποίων τα 92 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 Διαχείρισης Ποιότητας  

& Προστασίας Δεδομένων    1 (πλήρης απασχόληση) 

Οικονομείο      10 (πλήρης απασχόληση) 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα – Δημόσιες Σχέσεις  1 (πλήρης απασχόληση) 

       1 (μερικής απασχόλησης) 

Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας   1 (πλήρης απασχόληση) 

Λογιστήριο      2 (πλήρης απασχόληση) 

Ταμείο       1 (πλήρης απασχόληση) 

Υποστήριξη Η/Υ      2 (πλήρης απασχόληση) 

1 (μερικής απασχόλησης) 

Θυρωρείο      4 (πλήρης απασχόληση) 

Οδηγός       1 (πλήρης απασχόληση) 

 

Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Το Επιστημονικό προσωπικό που εμπλέκεται άμεσα στην παροχή υπηρεσιών αποτελείται από 

77  εργαζόμενους (65 με πλήρης απασχόληση και 12 με μερική).  Από τους δώδεκα, τέσσερις 

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) 

1 Νοσηλεύτρια (πλήρους απασχόλησης)  

   (ο ένας αναπληρωτής) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:   4 Κοινωνικοί Λειτουργοί  

(πλήρους απασχόλησης) 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:   4 Ψυχολόγοι (πλήρους απασχόλησης) 

ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 4 Λογοπεδικοί (1 πλήρους απασχόλησης & 3 

μερικής) 
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ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 2 Εργοθεραπευτές (πλήρους απασχόλησης) 

Art Therapy:     1 Λειτουργός αποκατάστασης (μερικής)  

 

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:  6 Εκπαιδευτές / λειτουργοί αποκατάστασης  

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 1 & 2:  6 Εκπαιδευτές / λειτουργοί αποκατάστασης  

   (Όλοι πλήρους απασχόλησης) 

ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 23 Εκπαιδευτές / λειτουργοί αποκατάστασης (πλήρους 

απασχόλησης) 

   1 Εκπαιδευτής / 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) 

      1 Αναπληρώτρια μερικής απασχόλησης 

YOGA:      1 Εκπαιδεύτρια (μερικής απασχόλησης) 

 

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

 1 Νομικός Σύμβουλος 

 1 Ιατρός Εργασίας 

 1 Τεχνικός Ασφαλείας 

 1 Επόπτρια Κοινωνική Λειτουργός 
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Σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό (GDPR) 

 

Λόγω της εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού 

Γενικού Κανονισμού (GDPR) για την 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, το 

Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» έχει δεσμευθεί 

εδώ και αρκετούς μήνες σε ένα σχέδιο 

προετοιμασίας που εξασφαλίζει την πλήρη 

εναρμόνισή μας με τις διατάξεις του 

Κανονισμού ο οποίος έχει τεθεί σε 

εφαρμογή από την 25η Μαΐου του 2018.  

 

Το GDPR είναι η σημαντικότερη διάταξη προστασίας δεδομένων από την οδηγία της Ε.Ε. για 

την προστασία των δεδομένων του 1995 και ορίζει ένα τυποποιημένο σύνολο κανόνων για την 

προστασία δεδομένων, κοινό σε επίπεδο Ε.Ε. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ενισχύει τα δικαιώματα 

των υποκειμένων των δεδομένων ταυτόχρονα με την αύξηση των υποχρεώσεων των εταιρειών. 

 

Το Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» επιδεικνύει εδώ και χρόνια μεγάλη αφοσίωση και ευαισθησία στη 

διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων και θα συνεχίσει να πράττει έτσι με: 

 Λήψη επιπρόσθετων τεχνικών μέτρων ασφαλείας. 

 Συνεχή αναμόρφωση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων η οποία υπάρχει στην 

ιστοσελίδα www.theotokos.gr  

 Συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων του σε θέματα διαχείρισης 

και προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

 Υποστήριξη των υποκειμένων που θέλουν να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματα τους σε 

σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα. 

 Διασφάλιση ότι όλοι οι συνεργάτες και προμηθευτές του Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» είναι 

συμμορφωμένοι με το Νέο Κανονισμό. 

 

Γνωρίζουμε ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν τη βάση για μια συνεργασία 

εμπιστοσύνης με τους εξυπηρετούμενούς μας και τους γονείς/κηδεμόνες τους και η προστασία 

της ιδιωτικής ζωής είναι εξίσου κεντρική μέριμνα για εμάς και τους υπαλλήλους μας, όπως ο 

νόμιμος και ευαίσθητος χειρισμός των προσωπικών τους δεδομένων. 

Το Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) 

την κα Μαρία Μελανίτη με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε για οποιοδήποτε θέμα έχετε 

σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων ή/ και για διευκρινήσεις, είτε τηλεφωνικώς 

στο 210 2385416 εσωτ. 110, είτε μέσω mail, στη διεύθυνση dpo@theotokos.gr, είτε μέσω φαξ 

στο 2102314888. 

mailto:dpo@theotokos.gr
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Το Επιστημονικό προσωπικό του «Θεοτόκος» κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017 - 2018 

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

ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια.  

Πραγματοποιήθηκαν δεκαεννέα (19) συνολικά προγράμματα επιμόρφωσης του 

προσωπικού στο χώρο του «Θεοτόκος». Αναλυτικά: 

Α/

Α ΗΜ/ΝΙΑ 

ΘΕΜΑ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕ-

ΧΟΝΤΕΣ 

1 

1/9/2017 

Σεμινάριο 

Αντισεισμικής 

Προστασίας 

2 ΟΑΣΠ 

Όλο το 

Προσωπικό 

2 

4/9/2017 

Ψυχομετρικό Εργαλείο 

ηλικίας 6-16 ετών 

WISC III 

2 

Αφροδίτη Κορογιαννάκη Επιστημονικό 

Προσωπικό 

3 
4/9/2017 

Ψυχομετρικό Εργαλείο 

ηλικίας από 17 και 
πάνω WAIS IV 

2 

Γιώργος Γληνέλης Επιστημονικό 

Προσωπικό 

 

 
4 

5/9/2017 Ψυχομετρικό Εργαλείο 

ηλικίας 3- 6 ετών 
WPPSI III 

2 

Αφροδίτη Κορογιαννάκη Επιστημονικό 

Προσωπικό 

5 

5/9/2017 

Αναπτυξιακό 

Ψυχομετρικό Εργαλείο 
ηλικίας 0-6 ετών  

GRIFFITHS III 

2 

Μαρί Ανζ Βιντερσχόβεν Επιστημονικό 

Προσωπικό 

6 

5/9/2017 

Ο υπό διαμόρφωση 
Ενιαίος Πίνακας 

Προσδιορισμού 
Ποσοστού Αναπηρίας 

στις ψυχιατρικές 

παθήσεις του 
ενδιαφέροντος μας. 

1 

Γιάννης Γκιουζέλης Επιστημονικό 
Προσωπικό 

7 

6/9/2017 Εργοθεραπευτικό 

Αξιολογητικό Εργαλείο  
SENSORY PROFIL 

1 

Γιάννης Ραπανάκης Επιστημονικό 

Προσωπικό 

8 

6/9/2017 Εργοθεραπευτικό 
Αξιολογητικό Εργαλείο  

BOT 

1 
Γεράσιμος Ρούσσος 

Όλο το 

Προσωπικό 

9 

6/9/2017 Αξιολογητικά Εργαλεία 
Λογοπεδικών 

PLS-4, CELF, ΔΕΛ, 

ΔΦΦΕ  

2 

Βάια Αρσενοπούλου 
Παρί Μεράβογλου 

Ιωάννα Καραβαγγέλη Επιστημονικό 

Προσωπικό 

10 

7/9/2017 Η δημιουργική γραφή 

στην εικαστική 
ψυχοθεραπεία  

1 

Μαρία Παπανικολάου 

Επιστημονικό 
Προσωπικό 

 
 

11 

7/9/2017 Βιωματική 

Επικοινωνιακή 
Διδασκαλία 

2 

Αρσενοπούλου Βάια 

Κατσαούνου Βασιλεία 
Μακρυγιάννη Στέλλα 

Μεράβογλου Παρί 

Επιστημονικό 

Προσωπικό 

12 

7/9/2017 Μέθοδοι θεραπευτικής 
παρέμβασης και 

αυτοβοήθειας σε 
περιπτώσεις Ψυχο-Βιο-

Νοητικής 

εξουθένωσης (Burnout) 

1 

Μάνος Κουγιουμζόγλου 

Όλο το 

Προσωπικό 
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Α/
Α 

ΗΜ/ΝΙΑ ΘΕΜΑ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕ-

ΧΟΝΤΕΣ 

13 

7/9/2017 Ο υπό διαμόρφωση 

Ενιαίος Πίνακας 
Προσδιορισμού 

Ποσοστού Αναπηρίας 
στις νευρολογικές 

παθήσεις του 

ενδιαφέροντος μας. 

1 

Άγγελος Γέροντας 

Επιστημονικό 

Προσωπικό 

14 

28/9/2017 Το νέο EQUASS 2018 
3 

Guus Van Beek, Equass 

Key Expert 

Επιστημονικό 

Προσωπικό 

15 

28-
29/4/2018 

ΜΑΚΑΤΟΝ 1-4 
7 

Παρί Μεράβογλου  
Βάια Αρσενοπούλου 

 

Επιστημονικό 
Προσωπικό 

16 

25/6/2018 Βασικές αρχές 
στατιστικής και 

πρακτικές εφαρμογές 
στο πλαίσιο του 

«Θεοτόκος» 

2 

Γιώργος Γληνέλης Επιστημονικό 
& Διοικητικό 

Προσωπικό 

17 
25/6/2018 Special Yoga for 

Special Kids 
1 

Μαρία Ταλιαδούρου Επιστημονικό 
Προσωπικό 

18 
27/6/2018 

Πρώτες Βοήθειες 3 Ιατρός από την Πνοή Όλο το 

Προσωπικό 

19 

28/6/2018 

Ιστορική εξέλιξη 

υπολογιστών & 

τεχνολογίας 

1 

Πέτρος Κοσμάς Όλο το 

Προσωπικό 

 

 

 

Τα ακόλουθα άτομα από το προσωπικό παρακολούθησαν δεκαεννέα (19) εκπαιδευτικά 

προγράμματα, σεμινάρια και ημερίδες τα οποία πραγματοποιήθηκαν από εξωτερικούς φορείς 

εντός Ελλάδας.  

Αναλυτικά: 
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A/A Τίτλος Ημερομηνία 
Εκπ. 

Ημέρες 
Φορέας Συμμετέχοντες 

1 

Στρατηγικό Πλάνο - Δείκτες 
Απόδοσης του Εργαστηρίου 
"Παναγία Ελεούσα" 
 

29/09/2017 1  
Εργαστήρι Παναγία 

Ελεούσα 

Μαρία Μελανίτη 
Νεκταρία Σηφάκη 

2 «35 Χρόνια Εστία…μια ιστορία» 
 
 

02/11/2017 1  ΕΣΤΙΑ Ιωάννης 
Παπακωνσταντίνου 

3 Ψυχική Υγεία & Αξιοπρεπής 
Εργασία 

10/11/2017 1  Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 
Πανελλαδική 
Ένωση για την 
Ψυχοκινοινωνική 
Αποκατάσταση και 
την Επαγγελματική 
Επανένταξη 
 

Νίκος Καπερώνης 
Νατάσσα Λεβέντη 
Κατερίνα Κατσούδα 

4 50 χρόνια του ΚΠΨΥ 
"Ταξιδεύοντας & Ανακαλύπτοντας 
την Ομορφιά των Ανθρώπων" 

20/11/2017 1  Κέντρο 

Παιδοψυχικής 

Υγιεινής 

Μαρία Μελανίτη 

 Νίκος Καπερώνης 

5 

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

"Το Παιδί και ο Έφηβος σε ένα 

κόσμο που αλλάζει: 

Διεπιστημονική προσέγγιση" 

29/09/2017 -

01/10/2017 
3  

Παιδοψυχιατρική 

Εταιρεία Ελλάδος 

Ιουλία Απέργη 

Έλλη Ξανθοπούλου 

Βέρα Καμπά 

Γιαννακοπούλου Μ. 

Αργ. Παπαδημητρίου 

Αναστασία Μπόλα 

Γεράσιμος Ρούσσος 

Σοφία Κρητικού 

Νεκταρία Σηφάκη 

Σπυριδούλα Σκότη 

Βασιλική Γκιντζίρη 

Στέφκα Τσέκοβα 

Δήμητρα Οικονομίδου 

Βασιλεία Κατσαούνου 

Στέλλα Μακρυγιάννη 

Γιάν. Αγγελετόπουλος 

Χρυσή Κριτσωτάκη 

Αναστασία Μίρζα 

Βενετία  Πανουργιά 

Αλέξ. Μαυραντωνάκης 

Ιωάννα Καραβαγγέλη 

Ηλίας Μέλλος 

Πηνελόπη Βιτάλη 

6 

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής 

Εκπαίδευσης: "Σύγχρονες Τάσεις 

και Προτάσεις στην Ειδική 

Εκπαίδευση" 

23-26/11/2017 4  

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ & 

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Γεράσιμος Ρούσσος 
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A/A Τίτλος Ημερομηνία Εκπ. 

Ημέρες 

Φορέας Συμμετέχοντες 

7 
Παρουσίαση project  Melos 

(erasmus+) 
03/12/2017 1  

Το Εργαστήρι - 

Λίλιαν Βουδούρη 

Αλέξανδρος 

Μαυραντωνάκης 

8 

Εκπαίδευση στην χορήγηση της 

Αναπτυξιακής Κλίμακας BAILEY 

III 

25-26/01/2018 2  Ίδρυμα "Δοξιάδη"  Αφροδίτη Κορογιαννάκη 

9 Microsoft Business Skills Event 13/02/2018 1  Microsoft 
Γιώργος Κουμαριανός 

 

10 
Εκπαίδευση στο Γλωσσικό 

πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ 
3-4/03/2018 2  

Ινστιτούτο 

Έρευνας και 

Εκπαίδευσης 

Λογοθεραπείας 

Σοφία Κρητικού 

11 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

08/03/2018 1  

ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΑΙΔΙ Η 

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ  

Αλέξανδρος 

Μαυραντωνάκης 

12 Ψυχανάλυση και Παραμύθι 16-18/03/2018 3  

Ελληνική Εταιρία 

Ψυχαναλυτικής 

ψυχοθεραπείας 

παιδιού και εφήβου 

Μαρία Άνζ Βιντερσχόβεν 

13 
Σεξουαλικότητα και αναπηρία ένα 

νόμισμα με δύο όψεις. 
18/03/2018 1    

Ιωάννα Σαρκίρη 

Αλέξανδρος 

Μαυραντωνάκης 

14 
Σεμινάριο Εμβάθυνσης στην 

χρήση του ΜΑΚΑΤΟΝ 
4-6/05/2018 3  ΙΕΕΛ Σοφία Κρητικού 

15 
11ο Σεμινάριο Αναπτυξιακής 

Παιδιατρικής 
11-12/05/2018 2  

Διεύθυνση 

Κοινωνικής και 

Αναπτυξιακής 

Παιδιατρικής του 

Ινστιτούτου Υγείας 

του Παιδιού 

Ιωάννης 
Παπακωνσταντίνου 

16 
Εκπαίδευση στο πρόγραμμα 

Cygnet 
19-20/05/2018 2  

Κέντρο Δια ΒΙου 

Μάθησης ΕΨΥΜΕ 

Κατάρτι 

Γιάννης Ραπανάκης 
Αντωνία Μανούσου 

17 

Στέλεχος Προστασίας Δεδομένων 

(Data Protection Officers) κατά 

τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 

2016/679 (GDPR) 

21-23/05/2018 3  TUV Hellas Μαρία Μελανίτη 

18 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ TEACCH 08-10/06/2018 3  

ΣΥΛ. ΓΟΝΕΩΝ 

ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ 

ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΑΥΤΙΣΜΟ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 

Αντωνία Μανούσου 
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A/A Τίτλος Ημερομηνία Εκπ. 

Ημέρες 

Φορέας Συμμετέχοντες 

19 

5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για 

Νοητικές και Αναπτυξιακές 

Διαταραχές - 5th IASSIDD 

EUROPE CONGRESS 

17-20/07/2018 4  

Παγκόσμιος 

Οργανισμός 

IASSIDD 

Έλλη Ξανθοπούλου 
Γιάννης Ραπανάκης 
Ιωάννης 
Παπακωνσταντίνου 
Μαρία Άνζ Βιντερσχόβεν 
Αφροδίτη Κορογιαννάκη 
Βάια Αρσενοπούλου 
Χρυσή Κριτσωτάκη 
Μιρέλλα 
Γιαννακοπούλου 
Κατερίνα Κατσούδα 

 

Τα ακόλουθα άτομα από το προσωπικό παρακολούθησαν πέντε (5) 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 

Keeping the baby and 

young child at the heart 

of perinatal and early 

years services 

29/08/2017-

01/09/2017 

4  

The 

Tavistock 

and 

Portman 

NHS clinic 

London, 

England 

Μαρία Άνζ 

Βιντερσχόβεν 

2 

EU Investment Plan: 

Investing in Social 

Care & Support 

27/11/2017 

1  

EPC 

European 

Policy 

Centre & 

EASPD 

Βρυξέλλες Αντωνία Μακρίδου 

3 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 

 

27-

29/11/2017 

3  EPR ΚΟΛΩΝΙΑ Κατερίνα Κατσούδα 

4 EUSE Συνάντηση 

 

26-

29/04/2018 

4  EUSE Άμστερνταμ Κατερίνα Κατσούδα 

5 

KOΙΝΩΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

12-

16/06/2018 
5  EASPD 

Βάρνα 

Βουλγαρίας 
Κατερίνα Κατσούδα 
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ  

Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 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 365 σε ημερήσια βάση. 

Ανά βαθμίδα εκπαίδευσης: 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 17 

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 & 2 64 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 256 

ΚΕΠΠ 1 & 2 29 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που έγιναν είναι 84. 

Ανά βαθμίδα εκπαίδευσης: 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 30 

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 30 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 22 

ΚΕΠΠ 2 

 

Πραγματοποιήθηκαν 54 αξιολογήσεις και είχαμε 38 νέες εισαγωγές.  

 

 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Μέσα στο εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 διέκοψαν τη φοίτησή τους 32 εκπαιδευόμενοι. 

Από αυτούς 10 διέκοψαν με πρωτοβουλία της οικογένειάς τους, 3 με δική τους πρωτοβουλία, 

5 με πρωτοβουλία του «Θεοτόκος», 3 λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας, 1 λόγω θανάτου, 

καθώς επίσης 7 από την Πρώιμη Παρέμβαση εντάχθηκαν σε σχολεία του Υπουργείου Παιδείας 

και 3 βρήκαν εργασία, εκ των οποίων ο ένας από την Υπηρεσία Υποστηριζόμενης Εργασίας. 
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΙΘΥ)  

Στα πλαίσια της υποστήριξης και αντιμετώπισης των ψυχοκοινωνικών δυσκολίων των  

εξυπηρετούμενων του «Θεοτόκος» λειτούργησαν υποστηρικτικές και θεραπευτικές ομάδες.   

 

Συνολικά λειτούργησαν 53 ομάδες με την εξής διαφοροποίηση: 

 20 ομάδες με συντονίστρια λογοθεραπεύτρια, (ομάδα κοινωνικών δεξιοτήτων, ομάδα 

λόγου, ομάδα επικοινωνίας, ομάδα Hanen για τους γονείς) 

 7 ομάδες με συντονιστή εργοθεραπευτή ( ομάδα εργοθεραπείας)    

 13 ομάδες με συντονιστή ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό (ομάδα σεξουαλικής 

διαπαιδαγώγησης, ομάδα ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης, ομάδα 

αυτοεκπροσώπισης,  ψυχοπαιδαγωγική ομάδα) 

 11 ομάδες art therapy. 

 

Συνολικά ολοκληρώθηκαν όλοι οι επανεκτιμήσεις των εξυπηρετούμενων με κατάλληλα και 

σταθμισμένα στο Ελληνικό πληθυσμό ψυχομετρικών εργαλείων, όπως το WAIS-IV για τους 

ενήλικους και το WPPSI III  και το GRIFFITH III για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

 

Το Griffiths ΙΙΙ είναι προϊόν μιας επιμελημένης αναβάθμισης του Griffiths Mental Developmental 

Scales. Οι κλίμακες (GMDS) περιγράφονται ως το «χρυσό πρότυπο» στις δοκιμασίες μέτρησης 

της ανάπτυξης βρεφών, νηπίων και παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

Η δοκιμασία «Griffiths III Mental Development Scales» είναι διαθέσιμη μόνο στους κατόχους 

πιστοποίησης ως χρήστη του ARICD. Το  Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» αυτή τη στιγμή  είναι ο 

μοναδικός χώρος που μπορεί να χρησιμοποιήσει τις κλίμακες του GRIFFITH III, καθώς η κα 

Μαρι Άνζ Βιντερσχόβεν, Προϊσταμένη των ΔΙ.Θ.Υ. έχει πιστοποιηθεί με ”registration number 

1499”.   

 
 
 
 
 
 
ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
 

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

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

Σκοπός του προγράμματος είναι η έγκαιρη εκπαιδευτική και θεραπευτική παρέμβαση με στόχο 

την ομαλή ένταξη των παιδιών σε εκπαιδευτικό πλαίσιο.  

Είναι η δέκατη τρίτη συνεχής χρονιά που εφαρμόζεται συστηματικό πρόγραμμα ένταξης 

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

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

Φέτος, λόγω των πολλών αιτήσεων που δεχόμαστε από παιδιά Προσχολικής ηλικίας με 

διάγνωση Διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής (αυτισμός) τα οποία αδυνατούν να ενταχθούν σε 

ομαδικό πρόγραμμα 6 ατόμων, δημιουργήθηκε Ομάδας Εισδοχής στο τμήμα της Πρώιμης 

Παρέμβασης. Στόχος της ομάδας Εισδοχής που αποτελείται από 4 παιδιά είναι η εντατική 

εξατομικευμένη παρέμβαση ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ενταχθούν στις υπόλοιπες 

ομάδες του τμήματος. Επίσης, για να υποστηριχθεί η λειτουργία του τμήματος και για να 

καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες  των παιδιών, η Διεπιστημονική ομάδα της Πρώιμης 

συνεργάστηκε με  επιπλέον Εργοθεραπευτή και Λογοθεραπευτή. 

Κατά το Εκπαιδευτικό έτος 2017-2018, 5 εξυπηρετούμενοι εντάχθηκαν σε Νηπιαγωγείο 

Γενικής Εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι 2 με παράλληλη στήριξη και οι 3 με τμήμα ένταξης, 1 

σε Ειδικό Δημοτικό και 1 σε Δημοτικό Γενικής Εκπαίδευσης.   

 

 

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Την εκπαιδευτική χρονιά  2017-2018 τα Προεπαγγελματικά τμήματα 1 και 2  είχαν την ευκαιρία  

να πραγματοποιήσουν  συνδιδασκαλίες μεταξύ των ομάδων τους  με στόχο την ανάπτυξη της 

συνεργασίας  και των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των νέων. 

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν είναι τα εξής: 

 Διαχείριση συγκρούσεων 

 Προστατεύω τον εαυτό μου. Ξέρω να λέω ΟΧΙ 

 Ευχές που δίνουμε ανάλογα με την περίσταση 

Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν είναι: Συζήτηση, Παιχνίδια ρόλων, Εποπτικό υλικό, 

Ερωτήσεις /Απαντήσεις. 

Επίσης, είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν σε κοινά διαθεματικά  project με θέματα όπως: 

 Ταξίδια σε χώρες της Ευρώπης /Αξιοθέατα 

 Ο θαλάσσιος κόσμος μας  
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Οι εκπαιδευτές του τμήματος Προεπαγγελματικού 2 επισκέφθηκαν με τις ομάδες τους και 

συνεργάστηκαν με τμήματα των Εργαστηρίων με στόχο την γνωριμία με το αντίστοιχο 

αντικείμενο και την καλύτερη προετοιμασία  των νέων για την ένταξή τους σε αυτά. 

 

Συνεργάστηκαν με τα εξής  Εργαστήρια:  

 Ανακύκλωσης 

 Ξυλουργείο 

 Υφαντικής 

 Γραμματειακής υποστήριξης 

 Μεταξοτυπίας 

 Γραφικών τεχνών 

 Εστίασης & Ιματισμού 

 Πλυντήριο αυτοκινήτων 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥΣ 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 εκδηλώσεων 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 
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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.  

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 200 άτομα σε 190 

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. Επίσης, η «ΕργΑξία» υποστηρίζει εργαζόμενους AμεA μετά από αίτημα 

των επιχειρήσεων.  

Η υπηρεσία στελεχώνεται από δύο άτομα έχοντας στόχο να τοποθετούν ετησίως 3 άτομα ο 

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

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

82 άτομα. 

Τοποθετήσεις 

Για το εκπ. έτος 2017-2018 τοποθετήθηκαν 3 νέοι σε διάφορες θέσεις εργασίας. Αναλυτικά: 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

1 Π.Γ. Εταιρεία NESPRESSO Υπάλληλος 27/11/2017 

2 Χ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ Καθαρίστρια 4/1/2018 

3 Ε.Π. Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο Υπάλληλος 1/6/2018 

Συμμετείχαμε στην δράση Career Fair με 10 νέους μας και ήλθαμε σε επαφή με νέες 

επιχειρήσεις. 
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Συμβουλευτικός Σταθμός 

Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 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. 

Λειτούργησε μία ομάδα με θέμα Διαχείριση Προκλητικής Συμπεριφοράς με συντονίστρια την 

κα Σοφία Κρητικού στην οποία συμμετείχαν 6 γονείς. 

Σύμφωνα με τη στατιστική επεξεργασία του Ερωτηματολογίου ικανοποίησης η συνολική 

ικανοποίηση των γονέων ήταν 4,74 με άριστα το 5 δηλαδή Πολύ ικανοποίηση.  

 

Επίσης, την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2017 στο Συνεδριακό Κέντρο του «Θεοτόκος» 

διοργανώθηκε ενημερωτική ημερίδα για τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) με 

εισηγητές τους κ.κ. Άγγελο Γέροντα, Νευρολόγο και Γιάννη Γκιουζέλη, Ψυχίατρο και  

απευθυνόταν σε γονείς.  
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 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.  

 

Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 

Την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 χώρο του θεάτρου μας πραγματοποιήθηκε η κοπή της 

πίτας του Ιδρύματος παρουσία μελών του Δ.Σ., όλου του προσωπικού και των 

εξυπηρετούμενων του Ιδρύματος. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από την χορωδία του Ιδρύματος. 

 

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 την Τετάρτη 

16 Μαΐου 2018. Είναι μια γιορτή μέσα στην άνοιξη στην οποία συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι 

εκπαιδευόμενοι σε ομαδικά αγωνιστικά παιχνίδια. 

        

 

Γιορτή Λήξης  

Όπως κάθε χρόνο δεν θα μπορούσε και φέτος να κλείσει η εκπαιδευτική χρονιά 2017-2018 

χωρίς την καθιερωμένη τελική γιορτή η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Ιουνίου 

2018. 

  

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

που παρουσίασε την παράσταση «ΜΟΜΟ: Οι κλέφτες του χρόνου» του συγγραφέα Michael 

Ende και Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί από τους εξυπηρετούμενους μας. 

 

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

και τους επισκέπτες μας. 

 

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 2017-2018 οι εκπαιδευόμενοί μας συμμετείχαν στις ακόλουθες 

δραστηριότητες: 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

28/9/2017 – Δέκα νέοι συνοδευόμενοι από τους Γυμναστές τους  συμμετείχαν σε αγώνες 

στίβου που έγιναν στο Στάδιο της Ελληνογαλλικής Σχολής στην Αγ. Παρασκευή 

 

22/10/2017 – Δεκαπέντε εκπαιδευόμενοι συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ειδικής 

Φυσικής Αγωγής και την κα Καραμέρη συμμετείχαν στο Γύρο της Αθήνας  

 

3/12/2017 – Δεκαπέντε εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν σε αγώνες στίβου στην πλατεία  

Παλαιού Ψυχικού που διοργανώθηκε από το Δήμο Π. Ψυχικού.  

21/12/2017 - Με χαρούμενες και Χριστουγεννιάτικες μελωδίες πλημμύρισαν το Δημαρχιακό 

Μέγαρο «Βασίλειος Κουκουβίνος» το πρωί της Πέμπτης, είκοσι τρεις νέοι και νέες, μέλη της 

χορωδίας του «Θεοτόκος», οι οποίοι αρχικά είπαν τα κάλαντα στον Δήμαρχο Ιλίου Νίκο Ζενέτο, 
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Αντιδημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους και στη συνέχεια στους εργαζόμενους του Δήμου, 

στην αίθουσα εκδηλώσεων. 

 

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος: «Σήμερα τα παιδιά μας επιφύλαξαν μια όμορφη 

και ευχάριστη έκπληξη. Γέμισαν το Δημαρχείο με τις χαρούμενες φωνές τους και με τις μελωδίες 

τους μας μετέφεραν το πνεύμα των Χριστουγέννων. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, 

καθώς επίσης, στον Πρόεδρο, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στους εργαζόμενους του Ιδρύματος 

για σπουδαίο τους έργο, στο οποίο θα είμαστε πάντοτε αρωγοί και στο μέτρο των δυνατοτήτων 

μας, θα στηρίξουμε κάθε τους προσπάθεια. Εύχομαι από καρδιάς Καλά Χριστούγεννα και ο νέος 

χρόνος να χαρίσει σε όλους υγεία, ελπίδα και φωτεινά χαμόγελα.»  

 

30/12/2017 – Είκοσι νέοι και νέες, μέλη της χορωδίας του Ιδρύματος, είπαν τα 

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. 

 

17/1/2018 – Όλοι οι εκπαιδευόμενοί μας παρακολούθησαν την εκδήλωση του 

πραγματοποιήθηκε στο χώρο του θεάτρου μας από τη Βιομηχανία Σοκολάτας ΙΟΝ. 

 

29/3/2018 – Δώδεκα εξυπηρετούμενοι 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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22/4/2018 – Την Κυριακή στις 17.30μμ στο χώρο του Θεάτρου του «ΘΕΟΤΟΚΟΣ», 

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η μουσικο-χορευτική παράσταση «Τραγουδάμε και 

χορεύουμε για την αγάπη» από τη Σχολή Χορού της «Ελένης Κάκκαβα», με τη συμμετοχή 

της κας Νατάσσα Μποφίλιου, του κου Θέμη Καραμουρατίδη και της κας Μαρίας Μαυρομάτη 

(σοπράνο).  

 

Στη συγκεκριμένη παράσταση έλαβαν μέρος τριάντα νέοι και νέες, μέλη της  χορωδίας του 

Ιδρύματος. 

 

9/5/2018 – Δεκαπέντε εξυπηρετούμενοι συνοδευόμενοι από τους καθηγητές Ειδικής Φυσικής 

Αγωγής έλαβαν μέρος σε αγώνες στίβου στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Champion School 

στην Παλλήνη που διοργανώθηκε από το Οικοτροφείο «Η Χαρά». 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

09/10/2017 - Οι νέοι και των δύο τμημάτων επισκέφθηκαν τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, 

έκαναν χρήση του τελεφερίκ, περίπατο και πικ νικ. Ήταν μια δράση ευαισθητοποίησης για το 

περιβάλλον.  

25/10/2017 – Όλες οι ομάδες του Προεπαγγελματικού 2 παρακολούθησαν  κινηματογραφική 

ταινία στον κινηματογράφο ODEON στο Ίλιον και έκαναν περίπατο στο Περιβαλλοντικό Πάρκο 

«Αντώνη Τρίτση». 

15/11/2017 – Οι ομάδες του Προεπαγγελματικού 2 παρακολούθησαν την θεατρική 

παράσταση «Δον Κιχώτης» στο θέατρο Παλλάς στην Αθήνα. 

5/12/2017 – Όλες οι ομάδες του Προεπαγγελματικού 1 συμμετείχαν στην εκδήλωση για την 

Παγκόσμια ημέρα για τα άτομα με αναπηρία που στα Εκπαιδευτήρια Δούκα. 
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15/12/2017 – Οι εξυπηρετούμενοι του Προεπαγγελματικού 1 παρακολούθησαν την ταινία 

«Παράξενοι Κόσμοι στο Ηλιακό Σύστημα»  στο Ευγενίδειο Ίδρυμα – Πλανητάριο. 

17/1/2018 – Οι ομάδες του Προεπαγγελματικού 2 τμήματος παρακολούθησαν τη θεατρική 

παράσταση «Μέγας Αλέξανδρος» στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. 

25/1/2018 – Οι ομάδες του Προεπαγγελματικού 1 παρακολούθησαν την κινηματογραφική 

ταινία «Φερδινάνδος» στα Ster Cinema στο Ίλιον. 

28/3/2018 – Το Προεπαγγελματικό 2 επισκέφθηκε το Royal Bowling στο Περιστέρι. 

26/4/2018 – Οι ομάδες του Προεπαγγελματικού 1 επισκέφθηκαν τη λίμνη Μπελέτσι στην 

Ιπποκράτειο Πολιτεία. 

27/4/2018 – Οι ομάδες του Προεπαγγελματικού 2 επισκέφθηκαν το Περιβαλλοντικό Πάρκο 

Αντώνη Τρίτση για την κατασκευή του Μαγιάτικου στεφανιού.   

9/5/2018 – Οι εξυπηρετούμενοι του Προεπαγγελματικού 1 επισκέφθηκαν την Ελληνική 

Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMERA όπου παρακολούθησαν πρόγραμμα 

ευαισθητοποίησης θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

17/5/2018 – Οι ομάδες του Προεπαγγελματικού 2 επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στο Κέντρο 

Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 

21/6/2018 – Το Προεπαγγελματικό 1 πραγματοποίησε περίπατο στον Εθνικό Δρυμό 

Πάρνηθας. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

25/9/2017 – Οι ομάδες της Τυποποίησης επισκέφθηκαν το Μουσείο Μικρασιατικού 

Πολιτισμού Φιλιώ Χαϊδεμένου στη Ν. Φιλαδέλφεια. 

6/10/2017 – Οι ομάδες Βιβλιοδεσίας και Λιθογραφείου πραγματοποίησαν εξωτερικό 

πρόγραμμα εκμάθησης χρημάτων, κυκλοφοριακής αγωγής και κοινωνικών δεξιοτήτων και 

επισκέφθηκαν το Περιβαλλοντικό Πάρκο «Αντώνη Τρίτση» και το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη. 

11 και 18/10/2017 – Τα Εργαστήρια Α επισκέφθηκαν την έκθεση κεραμικής στο Μουσείο 

Μπενάκη. 

18/10/2017 – Οι ομάδες του Τμήματος Εστίασης & Ιματισμού έκαναν περίπατο στο 

Περιβαλλοντικό Πάρκο «Αντώνη Τρίτση» και επισκέφθηκαν την καφετέρια FloCafe. 

24/10/2017 – Οι ομάδες του τμήματος Γραφικών Τεχνών επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν 

στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 

15/11/2017 – Οι ομάδες των τμημάτων Γραφικών Τεχνών και Τυποποίησης 

παρακολούθησαν την θεατρική παράσταση «Δον Κιχώτης» στο θέατρο Παλλάς στην Αθήνα. 

12/12/2017 – Οι ομάδες του τμήματος Τυποποίησης παρακολούθησαν θεατρική 

παράσταση στο θέατρο ΗΒΗ στην Αθήνα. 

08/2/2018 – Οι νέοι του τμήματος Τυποποίησης πραγματοποίησαν ψυχαγωγικό πρόγραμμα 

σε ταβέρνα στα Κιούρκα με αφορμή τη Τσικνοπέμπτη. 
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13/2/2018 – Οι νέοι του τμήματος Γραφικών Τεχνών πραγματοποίησαν ψυχαγωγικό 

πρόγραμμα στην ταβέρνα Παπαδήμας με αφορμή τη Τσικνοπέμπτη. 

28/2/2018 – Τα Εργαστήρια Α’ πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αλουμίνα και 

φαγητό στα Goody’s. 

6/3/2018 – Όλες οι ομάδες του Τμήματος Εστίασης και Ιματισμού επισκέφθηκαν το 

Flocafe στο Ίλιον και έκαναν περίπατο στο Περιβαλλοντικό Πάρκο «Αντώνη Τρίτση». 

15/3/2018 – Το τμήμα του Κήπου επισκέφθηκε το Μουσείο της Πυροσβεστικής και έπειτα 

κοντινό μεζεδοπωλείο στα πλαίσια εξωτερικού προγράμματος κοινωνικοποίησης. 

21/3/2018 – Το τμήμα Γραφικών Τεχνών επισκέφθηκε την ΚΟΙΝΣΕΠ «Παντοκαφενές». 

22/3/2018 – Τα Εργαστήρια Α’ επισκέφθηκαν το θωρηκτό Αβέρωφ στη Μαρίνα Φλοίσβου. 

26/3/2018 – Οι ομάδες του Τμήματος Τυποποιημένης Εργασίας επισκέφθηκαν και 

ξεναγήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο Αχανών. 

8/5/2018 – Το τμήμα Εστίασης και Ιματισμού επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στο Κέντρο 

Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 

10/5/2018 – Το τμήμα Τυποποιημένης Εργασίας συμμετείχε σε βιωματική δράση 

ανταποδοτικής ανακύκλωσης στο Πάρκο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Αγίων Αναργύρων. 

5/6/2018 - Οι ομάδες των Εργαστηρίων Α’ επισκέφθηκαν την ταβέρνα «Ο Μανταδάκης» 

στο Καματερό όπου γευμάτισαν. 

14/6/2018 – Το τμήμα Γραφικών Τεχνών επισκέφθηκε το Planet Physics στα Βριλήσσια. 

22/6/2018 – Οι νέοι του τμήματος Εστίασης &  Ιματισμού επισκέφθηκαν τη Μονή 

Κλειστών και γευμάτισαν σε ταβέρνα της περιοχής. 

 

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

4/10/2017 – Οι ομάδες των ΚΕΠΠ 1 & 2 πραγματοποίησαν εκπαιδευτική ξενάγηση στο Πάρκο 

«Αντώνη Τρίτση» και στο Εμπορικό Κέντρο Escape Center. 

8/10/2017 – Η Ομάδα ΚΕΠΠ 2 πραγματοποίησε φωτογράφιση στην Πλάκα. 

18/10/2017 – Οι ομάδες των ΚΕΠΠ 1 & 2 επισκέφθηκαν το Μουσείο Μικρασιατικού 

Ελληνισμού. 

11/11/2017 – Οι ομάδες των ΚΕΠΠ 1 & 2 πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή στους 

Δελφούς και στη Λειβαδιά. 

22/12/2017 – Οι εξυπηρετούμενοι των δύο ΚΕΠΠ συμμετείχαν σε Χριστουγεννιάτικη 

εκδήλωση στο 1ο Λύκειο Καματερού. 

27/1/2018 – Ο νέοι του ΚΕΠΠ 1 παρακολούθησαν παρουσίαση βιβλίου στο Πολιτιστικό 

Κέντρο στο Μοσχάτο. 

1/2/2018 – Ο νέοι του ΚΕΠΠ 1 επισκέφθηκαν το οδοντιατρικό τμήμα του νοσοκομείου 

Σωτηρία. 
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10/2/2018 - Οι νέοι των ΚΕΠΠ 1 & 2 παρακολούθησαν θεατρική παράσταση αφιερωμένη 

στον Γιώργο Ζαμπέτα στο θέατρο Αλίκη. 

6/3/2018 – Οι ομάδες των ΚΕΠΠ 1 & 2 επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στη Βαρβάκειο Αγορά 

και στο Μουσείο Γαστρονομίας. 

14/3/2018 – Το ΚΕΠΠ 2 πραγματοποίησε συνεκπαίδευση και συνδιδασκαλία στο 1ο Γυμνάσιο 

Καματερού.  

22/4/2018 – Η Ομάδα ΚΕΠΠ 2 πραγματοποίησε φωτογράφιση στην Πλάκα. 

25/4/2018 – Δέκα νέοι των ΚΕΠΠ 1 & 2 συμμετείχαν στη διήμερη δράση Job Shadow Day. 

10/5/2018  - Οι νέοι των ΚΕΠΠ πραγματοποίησαν τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην 

Πάρο. 

 

22/5/2018 – Οι νέοι των δύο ΚΕΠΠ επισκέφθηκαν το 1ο Γυμνάσιο Καματερού όπου και 

παρουσίασαν το Ερευνητικό Ημερολόγιο του ΚΕΠΠ 1. 

24/5/2018 – Οι νέοι των δύο ΚΕΠΠ επισκέφθηκαν το 1ο Γυμνάσιο Καματερού όπου και 

παρουσίασαν το Ερευνητικό Ημερολόγιο του ΚΕΠΠ 2. 

25/5/2018 – Οι νέοι του ΚΕΠΠ 2 ξενάγησαν τους νέους τους Τμήματος Γραφικών Τεχνών 

στην έκθεση φωτογραφίας που διοργάνωσαν στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού. 

15/6/2018 – Οι νέοι του ΚΕΠΠ 2 πραγματοποίησαν αποχαιρετιστήριο δείπνο στον Ιστιοπλοϊκό 

Όμιλο Πειραιά στο Μικρολίμανο. 
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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 

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 2017-2018 πραγματοποιήθηκαν:  

 10 συναντήσεις σε επίπεδο επταμελούς 

 Παρουσίαση του απολογισμού της προηγούμενης εκπαιδευτικής χρονιάς (2016-17) στο 

Επιστημονικό Συμβούλιο του ΙΠΑΠ Θεοτόκος 

 Συνάντηση του επταμελούς με την Αντιδήμαρχο Αγίων Αναργύρων, κα Παπαναγιωτάκη 

για το θέμα της τοποθέτησης πινακίδων/διαβάσεων, κατασκευή πεζοδρομίου για την 

ασφαλή μετακίνηση των νέων προς και από το πλαίσιο. 

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

των διαδικασιών 

 Έναρξη του προγράμματος  ΚΑ3 Erasmus + : The future you(th) want:   

 Συνεργασία με EPR και εταίρους για το σχεδιασμό των δράσεων,  

 Πρόσκληση για συνεργασία με άλλες ομάδες Αυτοεκπροσωπησης 

(Μαργαρίτα και Εστία) 

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους 2017-18 απασχόλησαν τους νέους ποικίλα θέματα 

όπως αιτήματα για υλικοτεχνική υποστήριξη, προτάσεις για τον εμπλουτισμό των 

προγραμμάτων, ζητήματα εφαρμογής κανόνων και ασφάλειας. 

Η ανατροφοδότηση των νέων στη λήξη του εκπαιδευτικού έτους 2017-2018 ήταν ιδιαίτερα 

θετική. Συμφωνήθηκε  αύξηση στη διάρκεια της θητείας των εκλεγμένων νέων σε δύο έτη  και 

να διενεργούνται εκλογές μόνο στα τμήματα που ο πρόεδρος έχει φύγει.   
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ΙΙΙ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
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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».   

Από τον Φεβρουάριο του 2018 μέχρι και το 2021, 

πιστοποιηθήκαμε στο ίδιο πεδίο εφαρμογής με το νέο πρότυπο 

ISO 9001:2015. 

 

Η ΣΚΑΛΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

EQUASS 

ISO 9001:2015 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Βασικούς στόχους αποτελούν: 

 Η εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους 

εξυπηρετούμενους 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 έξι 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 2017-2018. Ο βαθμός ικανοποίησης γονέων είναι 4,35 με 

άριστα το 5 στα 210 ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν, δηλαδή Αρκετή ικανοποίηση από 

τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.  

Ανά τμήμα έχουμε τα εξής αποτελέσματα: 

 4,68 ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στα 13 ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν 

 4,27 ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1 στα 15 

 4,52 ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 2 στα 15  

 4,18 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ στα 13 

 4,43 ΕΣΤΙΑΣΗ & ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ στα 35 

 4,26 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α στα 60 

 Στο τμήμα του ΚΗΠΟΥ δεν συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια φέτος  

 4,33 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ στα 39 και 

 4,37 ΚΕΠΠ 1&2 στα 20 ερωτηματολόγια 

Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Συνεργατών διανεμήθηκε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στους συνεργάτες μας. Δυστυχώς μόνο 8 ερωτηματολόγια συνεργατών 

επιστράφηκαν συμπληρωμένα. Το ποσοστό του βαθμού ικανοποίησής τους είναι 4,45 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 8 ερωτηματολόγια εργοδοτών και το ποσοστό του 

βαθμού ικανοποίησής τους είναι 4,73 με άριστα το 5, δηλαδή Μέτρια ικανοποίηση από τις 

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

του τόσο μικρού αριθμού.  

 

Το Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων το οποίο 

αποστέλλεται σε Ιδρύματα με τα οποία συνεργαζόμαστε στα πλαίσια παροχής πρακτικής 

άσκησης σε φοιτητές και σπουδαστές.  Συμπληρώθηκαν μόνο 2 ερωτηματολόγια και το 

ποσοστό του βαθμού ικανοποίησής τους είναι 4,88 με άριστα το 5, δηλαδή Μέτρια 

ικανοποίηση από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε αν και ομοίως δεν μπορεί να θεωρηθεί 

αντιπροσωπευτικό λόγω του τόσο μικρού αριθμού.  
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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 3,05 με άριστα το 5 στα 44 

ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν, δηλαδή Μέτρια ικανοποίηση από βαθμό που γνωρίζουν 

τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.  

 

 

 

 

 

 

  

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 5,13 

με άριστα το 7 στα 89 ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν, δηλαδή Μέτρια ικανοποίηση του 

προσωπικού. 
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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.  

Η ηλεκτρονική συμπλήρωση του εντύπου «Αξιολόγηση προγράμματος από 

εκπαιδευόμενο» πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου αξιολογητή εκτός του 

εκπαιδευτή (π.χ. Ψυχολόγο, Κοινωνικού Λειτουργού, Λογοπεδικού κ.α.), προκειμένου να 

διασφαλισθεί όσο το δυνατόν η ελεύθερη έκφραση των νέων.  

 

Για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 το ποσοστό που μας δείχνει πόσο ευχαριστημένοι είναι οι 

εξυπηρετούμενοι με το πρόγραμμα που παρακολουθούν συνολικά είναι: 94,51% στα 328 

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: 93,72% στα 328 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν.  
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Αναλυτικά το ποσοστό που μας δείχνει πόσο ευχαριστημένοι είναι οι εξυπηρετούμενοι με τα 
Εμπλουτιστικά Προγράμματα και ΔΙ.Θ.Υ. είναι: 
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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 προκειμένου 

να τεθούν νέοι αν χρειασθεί. 

  

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.  

 

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

2017-2018 το συνολικό ποσοστό επίτευξης των στόχων του ΑΠΑ ανέρχεται σε 86,88%, καθώς 

επιτεύχθηκαν 1093 στόχοι, από τους 1316 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των 

εξυπηρετούμενων του Ιδρύματος. 

 

 

Επιτεύξιμοι Στόχοι
86,88%

Μη επιτεύξιμοι
13,12%

Ι.Π.Α.Π. Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ

Επιτεύξιμοι Στόχοι Μη επιτεύξιμοι
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Ανά τμήμα τα ποσοστά επίτευξης διαμορφώνονται ως εξής: 

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
90,29% Επιτεύχθηκαν 158 στόχοι, από τους 195 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ 

των 22 εξυπηρετούμενων του τμήματος 

 

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1 
75,43% Επιτεύχθηκαν 175 στόχοι από τους  253 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ 

των 34 εξυπηρετούμενων του τμήματος 

 

 

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 2 

80,36% Επιτεύχθηκαν 135 στόχοι από τους 169 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ 

των 32 εξυπηρετούμενων του τμήματος. 

 

 

Επιτεύξιμοι Στόχοι
90,29%

Μη επιτεύξιμοι
9,71%

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Επιτεύξιμοι Στόχοι
75,43%

Μη επιτεύξιμοι
24,57%

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1

Επιτεύξιμοι Στόχοι
80,36%

Μη επιτεύξιμοι
19,64%

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 2
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α 
93,2% Επιτεύχθηκαν 137 στόχοι από τους 151 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των 

78 εξυπηρετούμενων του τμήματος 

 
 

 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

94,02% Επιτεύχθηκαν 110 στόχοι από τους 117 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ 

των 54 εξυπηρετούμενων του τμήματος 

 
 
 

 
 

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 

93,68% Επιτεύχθηκαν 163 στόχοι από τους 184 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ 
των 47 εξυπηρετούμενων του τμήματος 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α'

Επιτεύξιμοι Στόχοι
94,02%

Μη επιτεύξιμοι
5,98%

ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Επιτεύξιμοι Στόχοι
93,68%

Μη επιτεύξιμοι
6,32%

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
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ΚΗΠΟΣ 

87,21% Επιτεύχθηκαν 75 στόχοι από τους 88 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των 
36 εξυπηρετούμενων του τμήματος 

 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
81,18% Επιτεύχθηκαν 69 στόχοι από τους  85 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των 

46 εξυπηρετούμενων του τμήματος 

 
 

 
 
 
ΚΕΠΠ Κέντρο Επαγγελματικής Προετοιμασίας & Προώθησης 
95,95% Επιτεύχθηκαν 71 στόχοι από τους  74 στόχους που συνολικά τέθηκαν στα ΑΠΑ των 

29 εξυπηρετούμενων του τμήματος 
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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.  Job Shadow Day  2018 

2.  Έκθεση ΚΕΠΠ 1 στον Ιανό  2018 

3.  Έκθεση Φωτογραφίας ΚΕΠΠ 2 στο Μουσείο 2018 

4.  Χρήση της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης (Τεχνογνωσία)  2018 

5.  Πρακτική αποφοίτων Λογοθεραπείας από Κύπρο 2018 

6.  Δανειστική Βιβλιοθήκη & Παιγνιοθήκη Εξυπηρετούμενων 2018 

7.  ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ HANNEN 2017 

8.  ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 2017 

9.  ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  

2017 

10.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΕΠΠ & ΑΥΤΟΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

2017 

11.  Η ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΠΠ 2 ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
2017 

12.  VIDEO MODELLING 2016 

13.  SHAREBORNΕ 2016 

14.  SERIOUS GAMES  2016 

15.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ICF 

2015 

16.  ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΠΑΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015 

17.  ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (SENSORY INTEGRATION) 2015 

18.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΑΙΣΘΗΣΗΣ 2015 

19.  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΣΕΦ 2014 

20.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΣΤ WAIS-IV 2014 

21.  ICD-10 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2013 

22.  ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ISO 9001:2008 2012 

23.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 2012 

24.  ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ACΗENBACH 2011 
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1. Job Shadow Day 

Η δράση «Job Shadow day / Εργασία Μαζί» ξεκίνησε το 2008 στην Ιρλανδία με μεγάλη επιτυχία 

και εφαρμόστηκε πανευρωπαϊκά το 2015. Στόχος της είναι να προβάλει τη θετική συμβολή των 

ανθρώπων αυτών στην εργασία, να προωθήσει τις ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση και να 

καταρρίψει στερεότυπα. Το 2018 δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένης της 

Ελλάδας  δήλωσαν συμμετοχή.  

Κατά τη διάρκεια της δράσης άτομα από ευάλωτες ομάδες είχαν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν έναν εργαζόμενο στον τομέα που τους ενδιαφέρει, στη διάρκεια μιας τυπικής 

εργάσιμης ημέρας του. Η δράση είναι ανοιχτή και σε εργοδότες, επιχειρήσεις, οργανισμούς 

μικρούς ή μεγάλους τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, όπως και σε μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Από το Θεοτόκος συμμετείχαν 10 άτομα που φοιτούν στα ΚΕΠΠ. 
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2. Έκθεση στο Café Ιανός 

Οι νέοι του ΚΕΠΠ 1 του Ιδρύματος, πραγματοποίησαν έκθεση Κεραμικής Αγιογραφίας 

στο café του ΙΑΝΟΥ, Σταδίου 24, από 17 έως 19 Απριλίου 2018, στην οποία παρουσιάσθηκαν 

οι δημιουργίες τους.  

  
 

Η έκθεση σημείωσε μεγάλη επιτυχία τόσο λόγω της μεγάλης συμμετοχής όσο και λόγω 

των ευχάριστων εντυπώσεων που άφησε στους νέους μας και είναι οι εξής: 

 Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία που θα μας μείνει αξέχαστη από την αρχή μέχρι το 

τέλος. Ήταν ένας ωραίος και όμορφος  χώρος. Οι άνθρωποι του Ιανού ήταν πολύ 

ευγενικοί, μας καλοδέχτηκαν, ήταν πολύ καλοί και εξυπηρετικοί. Μας στηρίξανε 

αγοράζοντας κάποια από τα έργα μας. Οι άνθρωποι του Ιανού μας φέρθηκαν πολύ 

ωραία και μας έκαναν καλές τιμές. 

 Η έκθεση πήγε πολύ καλά, ο κόσμος ενθουσιάστηκε  με τα έργα μας, μας δίνανε 

συγχαρητήρια ευχές και δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας. 

 Είχαμε την εμπειρία να παρακολουθήσουμε από κοντά ένα γύρισμα ταινίας, να 

επισκεφτούμε  μια έκθεση ζωγραφικής με πίνακες αξίας και μια παρουσίαση βιβλίου. Η 

έκθεση πήγε πολύ καλά.  

 Είμαστε ενθουσιασμένοι που είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε ένα τέτοιο χώρο όπως 

είναι ο Ιανός. Ήταν μια ανεπανάληπτη έκθεση, σε πολύ ωραίο περιβάλλον και με πολύ 

ωραίο κόσμο. 

 Μακάρι να ξανακάνουμε την έκθεση μας στον Ιανό. 
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3. Έκθεση Φωτογραφίας ΚΕΠΠ 2 στο Μουσείο 

Οι νέοι του ΚΕΠΠ 2 στα πλαίσια των εξωτερικών προγραμμάτων και της ενότητας «Θεματικές 

Ημέρες Πολιτισμού» πραγματοποίησαν φωτογράφιση της Πλάκας στις τέσσερις διαφορετικές 

εποχές του χρόνου.  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έκθεση φωτογραφίας η οποία ήταν συνδιοργάνωση του 

Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού και του ΚΕΠΠ 2 του ΙΠΑΠ «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» με τίτλο: 

«Με αγιόκλημα και γιασεμί». Η έκθεση φιλοξενήθηκε σε χώρο του Μουσείου, Πανός 19 στην 

Πλάκα και διήρκησε από 20 έως 27 Μαΐου 2018. Η έκθεση εντάχθηκε στις εκδηλώσεις για τον 

εορτασμό των 100 χρόνων του Μουσείου. 

 

 

Την έκθεση άνοιξαν η Υπεύθυνη του Μουσείου κα Νίκη Δάφνη και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του 

«Θεοτόκος» κ. Ερωτόκριτος Νεόφυτος. Ακολούθησε η εξυπηρετούμενη του ΚΕΠΠ 2 Φανή 

Γεωργακοπούλου. Στα εγκαίνια της έκθεσης παρευρέθηκαν ο Διευθυντής του Ιδρύματος κ. 

Γιάννης Παπακωνσταντίνου και αρκετοί συνάδελφοι.  
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4. Χρήση της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης (Τεχνογνωσία) 

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος δημιουργήθηκε 

το πεδίο «Ηλεκτρονική Εσωτερική Βιβλιοθήκη» στο οποίο καταγράφεται η Τεχνογνωσία του 

Ιδρύματος. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2015 για τη 

διαχείριση της τεχνογνωσίας (Δ 23), είναι απαραίτητο να υπάρχει μια βάση δεδομένων στην 

οποία καταγράφεται η τεχνογνωσία του Ιδρύματος. Στη διαδικασία αναφέρεται αναλυτικά ο 

τρόπος με τον οποίο ενημερώνεται, εγκρίνεται, καταχωρείται και αξιολογείται το υλικό στο 

σύστημα. Το υλικό αποτελείται από συγγράμματα, παρουσιάσεις, εκπαιδευτικό υλικό, βιβλία, 

άρθρα, δημοσιεύσεις, αξιολογητικά εργαλεία κ.α. το οποίο εγκρίνεται και αξιολογείται ετησίως 

από την Επιτροπή Ε&Α. Αν το υλικό είναι σε ηλεκτρονική μορφή καταχωρείται στο σύστημα και 

είναι άμεσα διαθέσιμο σε όλο το προσωπικό. Για το έντυπο υλικό καταχωρείται ο τίτλος και 

αναφέρεται σε ποιο σημείο του Ιδρύματος βρίσκεται προκειμένου να μπορούν να έχουν 

πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι. Με αυτόν τον τρόπο είναι διαθέσιμη η πληροφορία που αποτελεί 

τεχνογνωσία σε όλο το προσωπικό. Η Υπεύθυνη Διαχείρισης  Ποιότητας είναι υπεύθυνη για την 

ευαισθητοποίηση του προσωπικού όσον αφορά στο θέμα της συνεχούς ενημέρωσης και 

επικαιροποίησης της τεχνογνωσίας του Ιδρύματος. 

 

5. Πρακτική αποφοίτων Λογοθεραπείας από Κύπρο 

Σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, συμμετείχαν δύο απόφοιτοι 

λογοθεραπευτές σε Erasmus+ Πρόγραμμα Κινητικότητας από το Σεπτέμβριο 2017 έως το 

Φεβρουάριο 2018. Σκοπός του προγράμματος είναι η μαθησιακή εμπειρία σε επαγγελματικό 

περιβάλλον, σε μια οργανωμένη εμπειρία κινητικότητας σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

βάσει κοινού ευρωπαϊκού υποδείγματος. Υπήρχε στενή συνεργασία με το Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο της Κύπρου, με συγκεκριμένο σκοπό, περιεχόμενο και διάρκεια της εμπειρίας. 

Εκτός από χρήσιμη επαγγελματική εμπειρία για τους απόφοιτους, αυτή η συνεργασία απέδειξε 

ωφέλιμη και για τα προγράμματα του ιδρύματος καθώς οι απόφοιτοι ήταν βοηθητικοί σε 

ατομικές και ομαδικές συνεδρίες λογοθεραπείας πολλών τμημάτων. 

 

6. Δανειστική Βιβλιοθήκη & Παιγνιοθήκη Εξυπηρετούμενων 

Από τον Σεπτέμβριο του 2017 έχει ξεκινήσει να λειτουργεί στο Προεπαγγελματικό 2, ένα 

σημαντικό πρόγραμμα, που αφορά στη λειτουργία Δανειστικής Βιβλιοθήκης και 

Παιγνιοθήκης. Τα επιτραπέζια παιχνίδια του τμήματος ήταν μια ευγενική προσφορά του 

Σωματείου «Φίλοι του Ιδρύματος» που πάντα στέκονται αρωγοί στο έργο του Ιδρύματος και 

σε πρωτοπόρες δράσεις.  

Οι νέοι και νέες του τμήματος μπορούν να δανειστούν το βιβλίο, το CD, το DVD ή το επιτραπέζιο 

παιχνίδι που τους ενδιαφέρει και να το πάρουν στο σπίτι τους. 
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Η δανειστική Βιβλιοθήκη και Παιγνιοθήκη έχει διαμορφωθεί σε έναν όμορφο και ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο του Προεπαγγελματικού 2, ο οποίος είναι εξοπλισμένος με μεγάλη ποικιλία 

παιχνιδιών, CDs, DVDs και βιβλίων. 

  

Οι κανόνες για τη λειτουργία της Δανειστικής Βιβλιοθήκης είναι οι εξής: 

 Ο δανεισμός των βιβλίων και παιχνιδιών θα γίνεται κάθε Δευτέρα και η επιστροφή την 

επόμενη Δευτέρα.  

 Αν χρειαστεί, μπορεί να υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης για άλλη μια εβδομάδα. 

 Κάθε νέος/α είναι υπεύθυνος/νη για το βιβλίο ή επιτραπέζιο παιχνίδι που δανείστηκε 

και θα πρέπει να προσέχει, ώστε να μη χαλάσει. 

Οι γονείς των εξυπηρετούμενών μας έχουν ενημερωθεί ότι σε περίπτωση καταστροφής του 

βιβλίου ή του παιχνιδιού, θα πρέπει να το αντικαταστήσουν, έτσι ώστε να μπορέσει να 

λειτουργήσει η βιβλιοθήκη και παιγνιοθήκη ομαλά μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ετήσιος Απολογισμός 2018 52/70 

 

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 – ERASMUS+ 

Το διετές πρόγραμμα Play2Do ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Σεπτέμβριο του 2018. Στόχος του 

ήταν η 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 ήταν 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) αξιοποιείται από 

εκπαιδευτές σε διαφορετικές μορφές ανάλογα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και πάντα 

με την κατάλληλη καθοδήγηση από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.  

 

 

Β. Πρόγραμμα Παιδικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής – Πρώιμη Παρέμβαση 

στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δ. Ιλίου 

Σκοπός του προγράμματος είναι η εφαρμογή πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας η οποία έχει ως στόχο την προστασία της ανάπτυξης βρεφών και νηπίων με 

διαγνωσμένες αναπτυξιακές και συναισθηματικές διαταραχές, που προκύπτουν από βιολογικούς 

παράγοντες και νοσηρές συνθήκες στο περιβάλλον που αναπτύσσονται, καθώς και την 

υποστήριξη και εκπαίδευση της οικογένειας για να αντιμετωπίζει πληρέστερα και πιο 

αποτελεσματικά τις ψυχοσυναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες των παιδιών αυτών. 

 

 

Γ. Enhancing Social and Economic Inclusion through Independent Living - 

ERASMUS+ 

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός συνόλου εκπαιδευτικών ενοτήτων που θα 

βοηθήσουν άτομα με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές στην ανεξάρτητη διαβίωση. Αυτό θα 

επιτευχθεί με την ενίσχυση των επικοινωνιακών και μαθησιακών δεξιοτήτων (ανάγνωση, γραφή 

και αριθμητική) ώστε να διαθέτουν την απαραίτητη γνώση για να ενσωματωθούν πλήρως στο 

κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο καθώς επίσης και να συνειδητοποιήσουν τα εγγενή τους 

δικαιώματα σχετικά με το πλαίσιο της ανεξάρτητης διαβίωσης. 
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Δ. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και 

διακρίσεων – διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής – ΚΔΗΦ Ι.Π.Α.Π ‘’Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ’’ 

 

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 3 έτη και ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2017 με σκοπό την παροχή 

υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες, οι οποίες 

περιλαμβάνουν:  

• Τη μεταφορά των ωφελούμενων προς και από το Ίδρυμα  

• Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα).  

• Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του 

κάθε ωφελούμενου.  

• Την παροχή ατομικής ή/και ομαδικής άσκησης.  

• Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων 

καθημερινής ζωής 

• Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους 

• Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης. 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Χριστουγεννιάτικες Εορταγορές 

 

Χριστουγεννιάτικο Bazaar διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις της Φαρμακοβιομηχανίας ASTRA 

ZENECA την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου  2017 για τους υπαλλήλους της εταιρείας. Στην 

Εορταγορά υπήρχαν γλυκίσματα και είδη δώρων φτιαγμένα από τους εξυπηρετούμενους του 

Ιδρύματος. 

 

Χριστουγεννιάτικο Bazaar διοργανώθηκε στο κεντρικό κτίριο του ΟΠΑΠ 29 & 30 Νοεμβρίου  

2017 για τους υπαλλήλους του Οργανισμού. Στην Εορταγορά υπήρχαν γλυκίσματα και είδη 

δώρων φτιαγμένα από τους εξυπηρετούμενους του Ιδρύματος. 

 

Τη Δευτέρα 4 και Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο  

(ισόγειο) από 9:00π.μ έως 21:00πμ διοργανώθηκε Χριστουγεννιάτικο Bazaar στο οποίο 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 Επαγγελματικής Κατάρτισης.  
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Επίσης,  την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 φιλοξενήθηκε στο Αμφιθέατρο του 

Ιδρύματος  Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά στην οποία οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να 

βρουν μεγάλη ποικιλία Χριστουγεννιάτικων δώρων. Η δραστηριότητα πλαισιώθηκε από τη 

χορωδία του Ιδρύματος. 
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Πασχαλινό Bazaar  

Πασχαλινό Bazaar διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις της Φαρμακοβιομηχανίας ASTRA 

ZENECA στο Μαρούσι την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 για τους υπαλλήλους της εταιρείας. 

Στην Εορταγορά υπήρχαν Πασχαλινές Λαμπάδες, γλυκίσματα και είδη δώρων φτιαγμένα από 

τους εξυπηρετούμενους του Ιδρύματος. 

 

Έκθεσης Κεραμικής Αγιογραφίας και Ντεκουπάζ 

Την Παρασκευή 9 & το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 από 10πμ έως 8μμ πραγματοποιήθηκε, για 

τρίτη συνεχή χρονιά, η έκθεση Κεραμικής Αγιογραφίας και Ντεκουπάζ, «Ανοιξιάτικες 

Δημιουργίες» 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.  
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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 

30/08/2017 

Keeping the baby and 
young child at the heart 
of perinatal and early 
years services 

Psychoanalytic 
observation and 
infant-parent 
psychotherapy in a 
silent child in a multi-
disciplnary setting. 

The Tavistock and 
Portman NHS clinic 

Μαρία Άνζ 
Βιντερσχόβεν 

2 

30/09/2017 

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Το Παιδί και 
ο Έφηβος σε ένα κόσμο 
που αλλάζει: 
Διεπιστημονική 
προσέγγιση" 

Αναπτυξιακές 
διαταραχές και 
ψυχοπαθολογία 

Παιδοψυχιατρική 
Εταιρεία Ελλάδος 

Ιωάννης 
Παπακωνσταντίνου 
Βασιλική Θεμελή 

3 

30/09/2017 

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Το Παιδί και 
ο Έφηβος σε ένα κόσμο 
που αλλάζει: 
Διεπιστημονική 
προσέγγιση" 

Η χρήση της 
τεχνολογίας στη 
ψυχιατρική παιδιού και 
εφήβου και η 
δημιουργία μιας 
υπηρεσίας 
τηλεψυχιατρικής σε 
δημόσιο νοσοκομείο 
την εποχή της κρίσης 

Παιδοψυχιατρική 
Εταιρεία Ελλάδος 

Ιωάννης 
Παπακωνσταντίνου 

4 
 
 
 
 
 

01/10/2017 

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ "Το Παιδί και 
ο Έφηβος σε ένα κόσμο 
που αλλάζει: 
Διεπιστημονική 
προσέγγιση" 

Προγράμματα Πρώιμης 
Παρέμβασης 

Παιδοψυχιατρική 
Εταιρεία Ελλάδος 

Μαρία Άνζ 

Βιντερσχόβεν 
Μιρέλλα 
Γιαννακοπούλου 

5 
 
 
 
 

18/10/2017 
Επιτροπή  Πρακτικής 
Άσκησης 

Παρουσίαση 
Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Μαρία Άνζ 
Βιντερσχόβεν 

6 
 
 
 
 

10/11/2017 
Ψυχική Υγεία & 
Αξιοπρεπής Εργασία 

«Το θεσμικό πλαίσιο 
για την εργασία των 
ατόμων με νοητική 
υστέρηση. Προοπτικές 
και εν δυνάμει εμπόδια 
κατά την εφαρμογή 
του» 

Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 
Πανελλαδική Ένωση 
για την 
Ψυχοκινοινωνική 
Αποκατάσταση και την 
Επαγγελματική 
Επανένταξη 

Κατερίνα Κατσούδα 

7 

14/11/2017 
Ενημερωτική 
Συνάντηση Γονέων 

Ενημέρωση για τα 
ΚΕΠΑ 

Θεοτόκος 
Άγγελος Γέροντας 
Ιωάννης Γεώργιος 
Γκιουζέλης 

8 

15/11/2017 

Ομιλία με θέμα 
"Μαθαίνω Παίζοντας" 
σε γονείς Παιδικών 
Σταθμών Δήμου Ιλίου 

"Μαθαίνω Παίζοντας"  
Δήμος Ιλίου & 
Βρεφονηπιακοί - 
Παιδικοί Σταθμοί Ιλίου 

Αφροδίτη 
Κορογιαννάκη 
 Ιωάννα 
Καραβαγγέλη 
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Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

9 

25/11/2017 

6ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Αναπτυξιακής 
& Συμπεριφορικής 
Παιδιατρικής 

Πρόγραμμα 
Αξιολόγησης με ICF σε 
παιδιά με Αναπτυξιακές 
Διαταραχές 

Ε.Ε. ΑΣΠΕΥΙ, Νοσ. 
Παίδων Αγία Σοφία 

Ιωάννης 
Παπακωνσταντίνου 

10 

25/11/2017 

4ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Ειδικής 
Εκπαίδευσης: 
"Σύγχρονες Τάσεις και 

Προτάσεις στην Ειδική 
Εκπαίδευση" 

Σύνδρομο Asperger: 
Προτάσεις, 
στρατηγικές και 
τεχνικές διδασκαλίας 
για την αντιμετώπιση 

των συμπτωμάτων και 
προοπτικές για το 
μέλλον 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ & 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Γεράσιμος Ρούσσος 

11 

25/11/2017 

Ενδυνάμωση των 
ευάλωτων πληθυσμών - 
ο ρόλος της 
Προαγωγής Υγείας / 
Αναρτημένη 
Ανακοίνωση   

ΝΕΕΣ ΠΡΟ(Σ;)ΚΛΗΣΕΙΣ  
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ  
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΟΡΙΑΚΗ ΝΟΗΜΟ-
ΣΥΝΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ  
ΕΛΕΓΧΟ  

Ελληνική Εταιρεία 
Αγωγής & Προαγωγής 
Υγείας 

Γεώργιος Γληνέλης 
Μαρία 
Παπανικολάου 
Μάνος 
Κουγιουμζόγλου 

12 

11/12/2017 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

NIJMEGEN ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ, ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ, 
ΞΕΝΑΓΗΣΗ 

UNIVERSITY OF 

NIJMEGEN, HOLLAND 

Μαρία Άνζ 
Βιντερσχόβεν 

Αφροδίτη 
Κορογιαννάκη 

 
 

13 
 
 

 

31/01/2018 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«Ψυχική Υγεία Παιδιών 
και Εφήβων» 

Αναπτυξιακές 
διαταραχές: Νέες 
κλινικές οντότητες, 
νέες 
θεραπευτικές 
παρεμβάσεις 

«Σισμανόγλειο» ΓΝΑ 
Ιωάννης 
Παπακωνσταντίνου 

14 

06/02/2018 
Παρουσίαση στο 
Αρσάκειο Λύκειο 
Ψυχικού 

Παρουσίαση του 
Ιδρύματος 

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μιρέλλα 
Γιαννακοπούλου 

15 

03/03/2018 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ 
ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΜΑΚΑΤΟΝ 

Η θέση του ΜΑΚΑΤΟΝ 
στον κόσμο της 
νοηματικής. 

Εισαγωγή στα 
σύμβολα ΜΑΚΑΤΟΝ 
Σχεδιασμός των 
συμβόλων 
Έρευνες που 
υποστηρίζουν τη 
χρήση νοημάτων 
 
 
 

MAKATON ΕΛΛΑΣ 
Παρασκευή 
Μεράβογλου 
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Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 

16 

03/03/2018 Ενημερωτική Εκδήλωση  Serious games 
τα Εκπαιδευτήρια 
Αυγουλέα-Λιναρδάτου  

Χρύσα Κοτρέτσου 

17 

15/03/2018 
Διαχείριση προκλητικής 
συμπεριφοράς 

Διαχείρηση 
προκλητικής 
συμπεριφοράς 

ΙΠΑΠ Θεοτόκος Σοφία Κρητικού 

18 

17/03/2018 

Serious Games: Ένα 
εργαλείο για την 
ανάπτυξη 

επικοινωνιακών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Serious Games: Ένα 
εργαλείο για την 
ανάπτυξη 
επικοινωνιακών και 
κοινωνικών 
δεξιοτήτων. 

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Λογοπεδικών 

Παρασκευή 
Μεράβογλου 

Χρύσα Κοτρέτσου 

19 

17/03/2018 
Ψυχανάλυση και 
Παραμύθι 

Η πολυπλοκότητα 
στην ψυχοθεραπεία σε 
άτομα με αναπηρία 

Ελληνική Εταιρία 
Ψυχαναλυτικής 
ψυχοθεραπείας παιδιού 
και εφήβου 

Μαρία Άνζ 
Βιντερσχόβεν 

20 

28/03/2018 
Σεμινάριο στο ΕΚΠΑ  
τμήμα ψυχολογίας για 
την εφαρμογή του ΙCF 

Παρουσίαση του ICF 

Τμήμα ψυχολογίας, 
μάθημα ΨΧ60 
"κοινωνική ένταξη και 
φροντίδα των ατόμων 
με αναπηρία" 

Μαρία Άνζ 
Βιντερσχόβεν 

21 

20/04/2018 
Mεταπτυχιακό 
πρόγραμμα στην 

κλινικής ψυχολογίας 

Παρουσίαση της 
Ψυχολογικής 

Υπηρεσίας 

ΕΚΠΑ 
Μαρία Άνζ 
Βιντερσχόβεν 

22 

12/05/2018 
11ο Σεμινάριο 
Αναπτυξιακής 
Παιδιατρικής 

Εφηβεία: 
Χαρακτηριστικά και 
δυσκολίες 

Διεύθυνση Κοινωνικής 
και Αναπτυξιακής 
Παιδιατρικής του 
Ινστιτούτου Υγείας του 
Παιδιού 

Ιωάννης 
Παπακωνσταντίνου 

23 

25/06/2018 
Developing social skills 
in young people 
through serious games 

Serious Games 
Θεοτόκος -EPR 
webinar 

Χρύσα Κοτρέτσου 

24 

17/07/2018 

 

5ο Ευρωπαϊκό 
Συνέδριο για Νοητικές 
και Αναπτυξιακές 
Διαταραχές - 5th 
IASSIDD EUROPE 
CONGRESS 

workshop με θέμα : 
"An integrated 
approach to health 
and wellbeing of 
people with intellectual 
developmental 
disabilities across the 
lifespan"  

Παγκόσμιος 
Οργανισμός IASSIDD 

 

Ιωάννης 
Παπακωνσταντίνου 
Μαρία Άνζ 
Βιντερσχόβεν 
Βάια Αρσενοπούλου 
Κατερίνα Κατσούδα 

 

 
 
 
 
 



 

Ετήσιος Απολογισμός 2018 61/70 

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 2017-2018, συνολικά είκοσι τρεις 23 φοιτητές/σπουδαστές 

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

ΕΚΠΑ Σχολική Ψυχολογία ΦΠΨ, 2 Μεταπτυχιακοί φοιτητές Λογοθεραπείας, 1 προπτυχιακός 

φοιτητής πρακτικής άσκησης 2 του τμήματος ΦΠΨ, 1 προπτυχιακός από το Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο τμήμα Ψυχολογίας,1 προπτυχιακός φοιτητής Λογοθεραπείας, 7 σπουδαστές από 

το ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας και 9 από το ΤΕΙ Εργοθεραπείας. 

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας δημιουργήσαμε ένα 

ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Φοιτητών το οποίο συμπληρώνουν οι φοιτητές μετά τη λήξη της 

πρακτικής τους άσκησης. Ο βαθμός ικανοποίησής τους στα τέσσερα μόνο ερωτηματολόγια που 

συμπληρώθηκαν ήταν 4,55 με άριστα το 5, δηλαδή Πολύ Ικανοποιημένοι με την πρακτική 

άσκηση. 

 

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 με ιδιωτικά και δημόσια σχολεία, σχολές, συλλόγους, 

φυσικά πρόσωπα κ.α. 

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής χρονιάς 2017-2018 πραγματοποιήθηκαν 6 οργανωμένες 

ξεναγήσεις στο πλαίσιό μας. 
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Συνεργασία με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιλίου 

Η σημασία της πρόληψης και διάγνωσης πρώιμων αναπτυξιακών διαταραχών και 

ψυχοκοινωνικών δυσκολιών 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 και 

κοινωνικό περιβάλλον. 

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

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

με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών αναπτυξιακών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών στον πληθυσμό 

των σταθμών.  

Υλοποιεί δομημένο πρόγραμμα ανίχνευσης, διάγνωσης και αντιμετώπισης 

Αναπτυξιακών διαταραχών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών και Πρώιμης Παρέμβασης σε 

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

Στόχος του προγράμματος είναι ο εντοπισμός πιθανών αναπτυξιακών διαταραχών και 

ψυχοκοινωνικών δυσκολιών σε παιδιά και βρέφη που φοιτούσαν στους Δημοτικούς 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου. Η δράση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια προληπτικών 

ενεργειών προς όφελος της ευρύτερης κοινότητας, στον τομέα της ψυχικής υγείας. Η δομή του 

προγράμματος αποτελείται 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. 

Κατά το εκπ. έτος 2017 - 2018 στο πρόγραμμα συμμετείχαν 332 οικογένειες που 

συμπληρώσανε τα πρώτα ανιχνευτικά εργαλεία. Από τις 332 οικογένειες εντοπίστηκαν 160 που 

χρειάζονταν περαιτέρω μελέτη. Στο χώρο των βρεφονηπιακών σταθμών εξετάσθηκαν τα 

συγκεκριμένα παιδιά από ψυχολόγο και λογοθεραπευτή. Στη εξέταση αυτή εντοπίστηκαν 25 

νήπια σε κίνδυνο (at risk) για αναπτυξιακές διαταραχές και 20 οικογένειες σε κίνδυνο (at risk) 

για ψυχοκοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα. Τα πρώτα 25 νήπια παραπέμφθηκαν και 

αξιολογήθηκαν στο «Θεοτόκος» από Παιδίατρο - Αναπτυξιολόγο και 3 από αυτά εντάχθηκαν 

στο Πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης του «Θεοτόκος». Τα υπόλοιπα 22 νήπια 

παραπέμφθηκαν σε δημόσια κέντρα ψυχικής υγείας για την αντιμετώπιση των δυσκολιών τους. 

Στις 20 οικογένειες σε κίνδυνο για ψυχοκοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα 

προσφέρθηκε θεραπεία και υποστήριξη στο χώρο του Θεοτόκος μέσα από βραχυπρόθεσμη 

θεραπεία γονιών – νηπίου.  
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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 2385416 εσωτ. 107 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 2017-2018 δεκατέσσερις (14) εθελοντές προσέφεραν αμισθί 

εθελοντική εργασία στον Φορέα μας. 

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας δημιουργήσαμε ένα 

ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Εθελοντών το οποίο συμπληρώνουν οι εθελοντές μετά τη λήξη 

της παραμονής τους στο «Θεοτόκος». Ο βαθμός ικανοποίησής τους στα τρία μόνο 

ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν ήταν 4,54 με άριστα το 5, δηλαδή Πολύ 

Ικανοποιημένοι. 

 

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 τη τετραήμερη 

εκπαιδευτική εκδρομή στη Πάρο που έκανε το τμήμα ΚΕΠΠ και συμμετείχαν 33 

εξυπηρετούμενοι μας. 

 

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 2018 «Μαζί για το Παιδί» 

Ιανουάριος 

 Το 2018 άρχισε αισιόδοξα και δυναμικά με την επέκταση του χώρου των γραφείων της 

Ένωσης χάρη στη βοήθεια - για ακόμα μια φορά - της κας Μαρίνας Μαρτίνου. Η Γραμμή 
115 25 και το Συμβουλευτικό Κέντρο του «Μαζί για το Παιδί» βρήκαν φιλόξενη στέγη 

με τη νέα χρονιά στο χώρο του 2ου ορόφου της Αγ. Θωμά, ενώ από το Μάιο άρχισε να 
λειτουργεί η νέα αποθήκη της ένωσης στο ισόγειο κατάστημα του κτιρίου. Το ενοίκιο 

και για αυτούς τους χώρους καλύπτεται με δωρεά της οικογένειας Θανάση και Μαρίνας 

Μαρτίνου. 
 «Σήμερα γιορτάζουν δύο σπουδαίες ελληνικές λέξεις, η φιλανθρωπία  και ο 

εθελοντισμός», επισήμανε  ο Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής κι επίτιμος πρόεδρος 
της ένωσης, Χρήστος Μπαρτσόκας, προλογίζοντας την έκτη τελετή απονομής Βραβείων 

της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο στο αμφιθέατρο 
του Μουσείου Μπενάκη.  Το βραβείο «Έργο Ζωής» απονεμήθηκε στην κα Μαρία 

Τσούτσου, ιδρύτρια και επί 25 χρόνια Πρόεδρο του Εργαστηρίου για άτομα με νοητική 

υστέρηση «Παναγία Ελεούσα» του Ν. Αιτωλοακαρνανίας και στην κα Ροδούλα Σταθάκη, 
«ψυχή» της Εστίας «Άγιος Νικόλαος» για τη διαβίωση ατόμων με ειδικές ανάγκες.  Tο 

βραβείο «Μάθημα ζωής», απονεμήθηκε στην κα. Λίλα Πατρόκλου και στον κ. Στέλιο 
Κυμπουρόπουλο. Η Λίλα Πατρόκλου, συγγραφέας παιδικών βιβλίων, αν και πάσχει από 

μία σπάνια εκφυλιστική ασθένεια, μάχεται διαρκώς για την πρόσβαση επισκεπτών με 

αναπηρία στα μουσεία και για την εξοικείωση των παιδιών με την ιδέα της αναπηρίας. 
Ο ψυχίατρος Στέλιος Κυμπουρόπουλος (ο οποίος πάσχει από νωτιαία μυϊκή ατροφία) 

είναι ιδρυτής του Οργανισμού Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδας «i-living» και 
αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ανεξάρτητη Διαβίωση.  Στο 

πλαίσιο της τελετής τιμήθηκαν χορηγοί, εθελοντές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι που 
στήριξαν το έργο της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» τα προηγούμενα δύο χρόνια. 

Αποκλειστικός Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η MYLAN Φαρμακευτική. 

 
Μάρτιος 

 Στην Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο  έγιναν οι αρχαιρεσίες του 
Μαζί για το Παιδί κι έτσι το νέο συμβούλιο για τα επόμενα 3 χρόνια απαρτίζεται από 

τους: 

Αλεξάνδρα Μαρτίνου Πρόεδρο, Ιωάννη Παπαδάτο Αντιπρόεδρο, Έρρικα Οικονόμου 
Γενική Γραμματέα, Γιάννα Παναγιωτίδου Ειδική Γραμματέα, Τέσσα Αραβανή – 

Σαραντοπούλου Ταμία, Χρήστο Μπαρτσόκα Μέλος, Ελένη Καφετζοπούλου Μέλος, 
Μαρέττα Νικολάου Μέλος,  Ιωάννη Χατζηπατέρα Μέλος. 

Επίσης συστάθηκε η Επιστημονική Επιτροπή με μέλη τους:  Βάνα Παπαευαγγέλου, 

Γεράσιμο Αλιβιζάτο, Πάνο Αντζακλή, Δημήτρη Κεραμέως, Ελένη Λαζαράτου, Αλεξία 
Βερνίκου, Μαρίνα Ματθίλδη Μαρτίνου ενώ θα μετέχουν και οι κ.κ. Χρήστος 

Μπαρτσόκας και Ιωάννης Παπαδάτος από το Δ.Σ. της ένωσης. 
 

Απρίλιος 
 Ρεκόρ κατέρριψαν  οι σχεδόν 10.000 δρομείς που συμμετείχαν στο 2o No Finish Line 

Athens, καθώς κάλυψαν 95.295 χιλιόμετρα σε 90 ώρες προσφέροντας στο Μαζί για το 

Παιδί, το ποσό των 47.647,5 ευρώ. Ο αγώνας υλοποιείται με πρωτοβουλία του NFL 
International σε συνεργασία με τον αθλητικό σύλλογο «Ερμής». Όπως ανέφερε ο 

αντιπρόεδρος της ένωσης κ. Ι. Παπαδάτος ήταν «Μία απίστευτη γιορτή, για τα παιδιά 
που έχουν ανάγκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Εθνική Ασφαλιστική και στην 

Sportingbet, αλλά και σε όλους τους χορηγούς, τους διοργανωτές, τους εθελοντές» 

 
 Με τη συμμετοχή πολλών φίλων οργανώθηκε βραδινή εκδήλωση στο Rock’n’Roll για 

τους σκοπούς της ένωσης. 
 

 Από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο έγινε η διανομή δωρεάν παπουτσιών ΤΟΜΣ σε 119 
φορείς της Αττικής και 111 στην επαρχία. 
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Μάιος 

 To Φροντιστήριο ξένων γλωσσών ELC – Ανυφαντής οργάνωσε φιλανθρωπικό 
μαραθώνιο στη Χαλκίδα και στα Τρίκαλα με συμμετοχή περισσοτέρων από 500 

παιδιών για τους σκοπούς της ένωσης. 

 
 Στο Τατόι Club πραγματοποιήθηκε εκδήλωση πώλησης κοσμημάτων της εταιρείας 

Cultia και προσφέρθηκε μέρος των εσόδων. 
 

Ιούνιος 
 Τα εκπαιδευτήρια Κωστέας Γείτονας οργάνωσαν Αγώνα Τριάθλου για παιδιά. Τα 

έσοδα από αυτούς τους αγώνες προσφέρθηκαν στο Μαζί για το Παιδί. 

 
            Ιούλιος 

 Μια πολύτιμη συνεργασία εγκαινιάσθηκε από την 1η Ιουλίου 2018 με τον Όμιλο 
Ευρωκλινικής που θα καλύπτει δωρεάν κάθε χρόνο όλες τις προληπτικές και τις 

διαγνωστικές παιδιατρικές εξετάσεις των παιδιών που στηρίζει η Ένωση. Μια ενέργεια 

που δίνει λύσεις σε σημαντικά προβλήματα υγείας των παιδιών που προέρχονται από 
οικογένειες με χαμηλό εισόδημα ή ανασφάλιστες. 

 
 

Σεπτέμβριος     

 
 

 Σε ένα κατάμεστο Ηρώδειο τρείς αγαπημένοι συνθέτες, Πλέσσας, Χατζηνάσιος, 
Θεοφάνους παρουσίασαν τις υπέροχες μελωδίες τους για τους σκοπούς  της Ένωσης 

Μαζί για το Παιδί. Σε αυτή τη μουσική αναδρομή μαζί τους ήταν οι:  Μελίνα Ασλανίδου, 
Σοφία Βόσσου, Ευρυδίκη, Δάκης, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, 

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Demy και η παιδική χορωδία του Σπύρου Λάμπρου. H 
επιτυχία της συναυλίας εξασφαλίσθηκε χάρη στους χορηγούς και υποστηρικτές που 

πάντα βρίσκονται στο πλευρό της ένωσης: 

 
 Τα Ψαρά και τη Βολισσό Χίου επισκέφθηκε η ομάδα της  Ένωσης  «Μαζί για το Παιδί»  

στο πλαίσιο  τετραήμερου δράσεων εθελοντικής πρωτοβουλίας που διοργάνωσε η 
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Axion Hellas από 19 μέχρι 23 Σεπτεμβρίου. Έτσι εγκαινιάστηκε με τον καλύτερο τρόπο 
η συνεργασία της  Ένωσης  «Μαζί για το Παιδί» με την  Axion Hellas που αφορά τη 

συμμετοχή σε δράσεις στήριξης πληθυσμού ακριτικών περιοχών της Ελλάδας. Έγινε 
ενημέρωση  για τις υπηρεσίες και τα προγράμματα της Ένωσης καθώς και 

ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια για γονείς με θέμα «Επικοινωνία στην οικογένεια». 

 
 Στο πλαίσιο του προγράμματος του ΣΚΑΪ «Όλοι μαζί για το Παιδί» σε συνεργασία με 

την Εθνική Τράπεζα, πραγματοποιήθηκε και φέτος η δράση προτρέποντας τον κόσμο: 
«ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣ ΓΕΜΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΧΑΜΟΓΕΛΑ». 

 

Οκτώβριος      

 

 Το Μαζί για το Παιδί επισκέφθηκε τη Λέρο από 11 έως 14 Οκτωβρίου 2018 στο πλαίσιο 
της στήριξης που προσφέρει σε παιδιά και οικογένειες σε απομακρυσμένες περιοχές της 

Ελλάδας.  Εκεί πραγματοποιήθηκε  δωρεές παπουτσιών TOMS, δωρεά φορητών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών με χορηγία της εταιρείας Accenture,  καθώς και εξοπλισμός 

στους παιδικούς σταθμούς του νησιού χορηγία της Mothercare. Επίσης,  προσφέρθηκαν 

σχολικά είδη από δωρεά των μαθητών του Κολλεγίου Αθηνών. Ακόμα 
πραγματοποιήθηκαν ομιλίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σακχαρώδους 

διαβήτη, για τον αυτισμό και τις μαθησιακές δυσκολίες, ενώ έγιναν ψυχοεκπαιδευτικά 
σεμινάρια με θέμα τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και σεμινάρια για 

καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (CPR). Χορηγός της μετακίνησης των στελεχών 

της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» ήταν η Aegean Airlines. 
 

 
Δεκέμβριος 

 Ένα φαινόμενο που έχει πάρει διαστάσεις ανησυχητικές και δεν είναι άλλο απ’ αυτό της 
παιδικής κακοποίησης αναλύθηκε από επιστήμονες και ειδικούς σε Επιστημονική 

Ημερίδα που διοργάνωσε η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» με συντονίστρια την 

δημοσιογράφο Κατερίνα Τζουμερκιώτη,  το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου στο Συνεδριακό 
Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Την ημερίδα παρακολούθησαν περίπου 200 άτομα, 

νέοι φοιτητές στην πλειοψηφία τους, ενώ οι ομιλίες είναι διαθέσιμες στο BLOD την 
ειδική πλατφόρμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη. 

 

 
 Το «Μαζί για το Παιδί» στήριξε ο 

ΟΠΑΠ με τη μεγάλη φιλανθρωπική 
εκδήλωση που διοργάνωσε με αφορμή 

τη συμπλήρωση 60 χρόνων 
λειτουργίας του. Στην εκδήλωση 

παρευρέθηκαν άνθρωποι από τον 

επιχειρηματικό και αθλητικό χώρο οι 
οποίοι στήριξαν με την σειρά τους το 

έργο της Ένωσης με μεγάλες δωρεές.  
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VΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

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

31/12/2018 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:  

 Το Ίδρυμα «Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου» για τη γενναιόδωρη δωρεά του με 

στόχο την αγορά σχολικού λεωφορείου σύγχρονης τεχνολογίας μάρκας ISUZU (29+2 θέσεων) 

για τη μετακίνηση των εξυπηρετούμενων μας.  

 

 

 Την μη κυβερνητική οργάνωση ΔΕΣΜΟΣ που κάλυψε το κόστος απασχόλησης μίας ψυχολόγου 

από 17/7/2017 έως 16/7/2018. 

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

διαδικασία τεκμηρίωσης, πιστοποίησης και ελέγχων του ISO 9001:2015 καθώς επίσης και τη 

συμμετοχή τη σημαντική έκπτωση στο σεμινάριο που παρακολούθησε η Υπεύθυνη Διαχείρισης 

Ποιότητας & Προσωπικών Δεδομένων κα Μαρία Μελανίτη «Στέλεχος Προστασίας Δεδομένων (Data 

Protection Officers) κατά τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR)» το οποίο πραγματοποιήθηκε 

στην Αθήνα από 21 έως 23 Μάϊου 2018.   

 Την εταιρεία Grant Thornton για τη συνεχή στήριξη 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 εταιρεία V&O για τη βοήθεια που μας προσέφερε στη διαφήμιση και τη γενική υποστήριξη 

του φορέα μας σε θέματα προβολής. 

 Τη σχολή Ολιστικών Θεραπειών που μας προσέφερε εξοπλισμό των Εργαστηρίων μας. 

 Τον Αθλητικό Σύλλογο Άτταλο Καματερού για τη στήριξή τους. 

 Το Ίδρυμα για την Καταπολέμηση της πείνας Τράπεζα Τροφίμων για τις συνεχείς δωρεές 

τροφίμων. 
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 Την εταιρεία Μπάρμπα Στάθη για τη δωρεά τροφίμων. 

 Την εταιρεία Creation για την παραχώρηση εξοπλισμού εκδηλώσεων. 

 Την εταιρεία Μετρό ΑΕΒΕ για τις συνεχείς προσφορές προϊόντων. 

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

αντίστοιχα. 

 Τις εταιρείες Μύλοι Θράκης, Μέλισσα Κίκιζας και Barilla Hellas για τις δωρεές αλεύρου και 

ζυμαρικών. 

 Τα Ελληνικά Πετρέλαια για τη δωρεά πετρελαίου θέρμανσης. 

 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 επιχείρηση Ντάβαρης Γ. Α.Ε. για τη προσφορά υφασμάτων και ρεταλιών για το Εργαστήρι 

Ραπτικής. 

 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.  

 

Επίσης, ευχαριστούμε θερμά όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα τα οποία μας στήριξαν 

οικονομικά για το έτος 2018. 

 


