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Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων, ΕΛΕΠΑΠ, 

www.elepap.gr, την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ, με την ευλογία  του 

Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κυρίου Κυρίου Ιερώνυμου, 

τέλεσε στο Κέντρο της στο Παγκράτι, τα Εγκαίνια της νέας πτέρυγας του Κέντρου Βρεφών 

ΕΛΕΠΑΠ, «Μαριέττα Ξάνθου». 
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Η Μουσικός, υπεύθυνη τμήματος 

Μουσικοθεραπείας της ΕΛΕΠΑΠ, Πόλα 

Νομικού, συμμετείχε στην εκδήλωση 

Health Forward που πραγματοποιήθηκε 

στο Κέντρο Πολιτισμού "Ελληνικός 

Κόσμος", το Σάββατο και την Κυριακή 

13-14 Σεπτεμβρίου, το οποίο 

διοργανώθηκε από τo μη κερδοσκοπικό 

οργανισμό "SciCo", και το Σύνδεσμο 

Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση. 

 

 
 

 

 

 

Το ενδιαφέρον των παιδαγωγών, ψυχολόγων, 

κοινωνικών λειτουργών και 

μουσικοθεραπευτών ΕΛΕΠΑΠ συγκέντρωσε 

το νέο σεμινάριο της Αισθητηριακής 

Ολοκλήρωσης, με τίτλο «Πρακτικές 

εφαρμογές σε τάξη και σπίτι». 

  

 

 

Στο πλαίσιο του 26ου  Συνεδρίου 

Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής 

της Υγείας, που πραγματοποιήθηκε στα 

Ιωάννινα 19-21 Σεπτεμβρίου 2014, 

παρουσίασαν:                         H πρόεδρος 

της ΕΛΕΠΑΠ, κα Μαριάννα Μόσχου, “τη 

φιλοσοφία των ολιστικών προγραμμάτων 

της ΕΛΕΠΑΠ που είναι ειδικά σχεδιασμένα 

για να ανταποκρίνονται στις σφαιρικές 

αναπτυξιακές ανάγκες βρεφών – νηπίων – 

παιδιών – ενηλίκων σε όλα τα μεταβατικά 

στάδια”.                                                H 

Υπεύθυνη Μονάδας Νευροψυχολογικής 

Αποκατάστασης Εγκεφαλικών Βλαβών 

ΕΛΕΠΑΠ, κα Χρισταλένα Καττάμη 

αναφέρθηκε στον επαγγελματικό σύμβουλο 

αποκατάστασης. 
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Η ΕΛΕΠΑΠ, Ελληνική Εταιρία 

Προστασίας και Αποκαταστάσεως 

Αναπήρων Προσώπων www. elepap.gr, 

συμμετέχει για 4η συνεχή χρονιά ως 

επίσημη Μη Κυβερνητική Οργάνωση, 

στον 32ο Κλασικό Μαραθώνιο της 

Αθήνας. Μπες τώρα στην ομάδα 

εθελοντών της. 

  

 

 

 

Το πολυετές έργο της ΕΛΕΠΑΠ 

φιλοξενήθηκε στις οθόνες του Διεθνούς 

Αερολιμένα Αθηνών  "Ελευθέριος 

Βενιζέλος". 

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν το 

βίντεο του Ιδρύματος και να στηρίξουν τα 

«ΒΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ» των Παιδιών της 

ΕΛΕΠΑΠ, στέλνοντας ένα μήνυμα αγάπης 

στο 54980. 

Μην ξεχάσετε και εσείς να στείλετε το δικό 

σας μήνυμα!  Χρέωση 2.46€ (ΜΕ ΦΠΑ) 
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Στο πλαίσιο της διενέργειας 

διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε με 

τη συμμετοχή των εταιριών ΑΒ 

Βασιλόπουλος και MasterCard, το 

διάστημα από 01/06/2014 έως και 

15/07/2014 και με δώρα δωροεπιταγές 

ΑΒ Βασιλόπουλος αξίας €20, 

παρέμειναν  αδιάθετες συνολικά 1.546 

δωροεπιταγές. 

Ο Μεγάλος Ευεργέτης της ΕΛΕΠΑΠ 

ΑΒ Βασιλόπουλος και  η MasterCard, 

επέλεξαν τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ για 

την προσφορά των αδιάθετων αυτών 

δωροεπιταγών. 

  

 

 

 

Η εταιρία AnametAE στηρίζει το έργο της 

ΕΛΕΠΑΠ προσφέροντας 50 € για κάθε 

αμάξι που ανακυκλώνεται. Μια ιδέα γίνεται 

πράξη με το πρόγραμμα CAR4CARE - 

Ανακύκλωση αυτοκινήτων με κοινωνική 

συνεισφορά. 

  

 

 

ΕΛΕΠΑΠ, Κόνωνος 16, 116 34 Αθήνα, 

2107228360  |  2107233860  |  2107212780 
 

 
Εάν δε θέλετε να λάβετε ξανά τα ΕΛΕΠΑΠ News πατήστε εδώ.  
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