
 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΜΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘΘΚΕ 

Η Εκδήλωςη για την Παρουςίαςη των αποτελεςμάτων του ζργου : 

«Ολοκληρωμζνεσ Δράςεισ Επαγγελματικήσ Ζνταξησ Ατόμων με Κινητική Αναπηρία και 

Εγκεφαλικζσ Βλάβεσ ςτην περιοχή τησ Αττικήσ» 

 

Ακινα 19 Μαΐου :  Ολοκλθρϊκθκε με απόλυτθ επιτυχία και υψθλι προςζλευςθ κοινοφ, ςτο 
Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν, θ Εκδιλωςθ για τθν Παρουςίαςθ των 
αποτελεςμάτων του ζργου :  «Ολοκλθρωμζνεσ Δράςεισ Επαγγελματικισ Ζνταξθσ Ατόμων με Κινθτικι 

Αναπθρία και Εγκεφαλικζσ Βλάβεσ ςτθν περιοχι τθσ Αττικισ» που υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο ςτο 
πλαίςιο των προγραμμάτων ΣοπΕΚΟ. 
 

τθν εκδιλωςθ παρευρζκθκαν και χαιρζτιςαν θ εκπρόςωποσ τθσ Αναπτυξιακισ φμπραξθσ 
ΠΡΟΒΑΙ και Γενικι Διευκφντρια τθσ ΕΛΕΠΑΠ, κ. Παλιγγίνθ Ακινα κακϊσ και το Μζλοσ του Δ του 
ΕΒΕΑ κ. Χριςτοσ Μελανίδθσ. 
 

Ιδιαίτερο ενδιαφζρον είχε το πρϊτο μζροσ τθσ εκδιλωςθσ και θ παρουςίαςθ τθσ κασ  Ολίβια 
Κυριακίδου, Επίκουρθ Κακθγιτρια ςτο Σμιμα Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του 
Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΟΠΑ), θ οποία τόνιςε τον ςθμαντικό ρόλο τθσ Κοινωνικισ 
Επιχειρθματικότθτασ για τθν ζνταξθ ευαίςκθτων ομάδων ςτον επιχειρθματικό και κοινωνικό ιςτό. 
 
 

το δεφτερο μζροσ τθσ εκδιλωςθσ  θ κα Χριςταλζνα Καττάμθ,  Διευκφντρια του ΚΕΚ ΕΛΕΠΑΠ και  
υντονίςτρια του Ζργου, παρουςίαςε το ζργο τθσ Αναπτυξιακισ φμπραξθσ ΠΡΟΒΑΙ με τίτλο 
«Ολοκλθρωμζνεσ Δράςεισ Επαγγελματικισ Ζνταξθσ Ατόμων με Κινθτικι Αναπθρία και Εγκεφαλικζσ 
Βλάβεσ ςτθν περιοχι τθσ Αττικισ» ενϊ αναφζρκθκε ςτουσ ςτόχουσ, τισ δράςεισ και τα 
αποτελζςματα του ζργου. τθν ςυνζχεια θ Τπεφκυνθ υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ του Ζργου, κα 
Μαρία-Θρϊ Σςακίρθ, αναφζρκθκε αναλυτικά ςτισ δράςεισ και τα αποτελζςματα τθσ 
υμβουλευτικισ υποςτιριξθ και κακοδιγθςθσ ωφελουμζνων και εργοδοτϊν  για τθν (επαν)ζνταξθ 
ςτθν αγορά εργαςίασ. 
 Θ Αναπτυξιακι φμπραξθ ΠΡΟΒΑΙ όπωσ ανζφεραν οι δφο ομιλιτριεσ υποςτιριξε 70 ανζργουσ 
ΑμεΑ (ατόμων με κινθτικι αναπθρία και εγκεφαλικζσ βλάβεσ) να αποκτιςουν τα αναγκαία εφόδια 
μζςω κατάρτιςθσ και εξατομικευμζνθσ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ και να οδθγθκοφν ςτθν 
απαςχόλθςθ και τθν επιχειρθματικότθτα ςτθρίηοντασ τθν ίδρυςθ δφο Κοινωνικϊν Επιχειριςεων  τθν 
Κοιν.. Επ. ART-Εμείσ και τθν Κοιν..Επ. ΑΜΦΙΣΡΙΣΘ. 
 

Θ εκδιλωςθ ολοκλθρϊκθκε με τθν Παρουςίαςθ των δφο Κοινωνικϊν Επιχειριςεων, τθν Κοιν..Επ. 
ART-Εμείσ για τθν οποία μίλθςε θ ωφελοφμενθ κα Ειρινθ Ηαχαρά, και τθν  Κοιν. .Επ. ΑΜΦΙΣΡΙΣΘ 
για τθν οποία μίλθςε θ ωφελοφμενθ κα Βίκυ Βρακά.  
 
Η Αναπτυξιακή φμπραξη ΠΡΟΒΑΙ είναι μία κοινή πρωτοβουλία μη κερδοςκοπικοφ χαρακτήρα τησ 
Ελληνικήσ Εταιρίασ Προςταςίασ & Αποκαταςτάςεωσ Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ), τησ Παvελλήvιασ 
Ομoςπovδίασ Σωματείωv Γovζωv και Κηδεμόvωv Ατόμωv με Αvαπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), τησ εταιρείασ 
ςυμβοφλων επιχειρηματικήσ ανάπτυξησ Mentoring A.E. και του Εμπορικοφ και Βιομηχανικοφ 
Επιμελητηρίου Αθηνών. 


