
Η bwin κοντά στη ΕΛΕΠΑΠ και τα παιδιά της. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

«Απονομή επιταγής της τάξεως των €60.000 στην ΕΛΕΠΑΠ, από τη bwin» 

  

Σε μια ιδιαίτερα ζεστή και γεμάτη παιδικά χαμόγελα εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε η 

παράδοση της επιταγής του ποσού των €60,000 στην ΕΛΕΠΑΠ από τη bwin, μία από 

τις κορυφαίες στοιχηματικές εταιρίες παγκοσμίως.  

Μέσω της διαφημιστικής καμπάνιας στην Ελλάδα «Who stole the Cup» η οποία προβλήθηκε 

στα ΜΜΕ, το κοινό είχε τη δυνατότητα να ψηφίσει μέσα από την εταιρική ιστοσελίδα της bwin 

το ΜΚΟ ή Ίδρυμα της επιλογής του με σκοπό να το ενισχύσει οικονομικά. 

Την επιταγή είχαν τη χαρά να παραδώσουν εκπρόσωποι της bwin στην Πρόεδρο και τα 

παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της 

ΕΛΕΠΑΠ.  Η bwin, με την πολύτιμη προσφορά της,  θα στηρίξει την αγορά του απαραίτητου 

εξοπλισμού των αιθουσών αισθητηριακής ολοκλήρωσης (Sensory Integration) στην ΕΛΕΠΑΠ 

Αθήνας και στα 5 Παραρτήματά της σε Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ιωάννινα, Βόλο και Αγρίνιο. 

Η Ιωάννα Μπερίου μιλώντας για τη bwin, δήλωσε: «Όλοι στη bwin είμαστε ιδιαίτερα 

χαρούμενοι για τη σημερινή ημέρα. Είμαστε περήφανοι που είχαμε τη δυνατότητα να 

προσαρμόσουμε μία τεράστια διαφημιστική καμπάνια σε αιτήματα που έχει γεννήσει η 

ελληνική κοινωνία και που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης της bwin.  Ο πυλώνας Κοινωνία, είναι ένας βασικός πυλώνας για εμάς 

και σκοπός μας είναι να προσπαθήσουμε να τον υποστηρίζουμε με καινοτόμες δράσεις,  που 

την τελική επιλογή έχει το κοινό και το ευχαριστούμε πολύ για αυτό!» 

« Όλη η οικογένεια της ΕΛΕΠΑΠ, παιδιά, γονείς, προσωπικό, διεύθυνση, διοίκηση, εθελοντές, 

εκφράζουν την απεριόριστη ευγνωμοσύνη τους στην bwin. Χάρη στην κοινή προσπάθεια 

όλων, η bwin θα προσφέρει τη δυνατότητα σε 1000 παιδιά με κινητική αναπηρία και 

νευροαναπτυξιακά προβλήματα που περνούν το κατώφλι μας καθημερινά σε όλη την 

Ελλάδα, να κάνουν τα δικά τους  «Βήματα Ζωής», με την βοήθεια των έμπειρων θεραπευτών 

της ΕΛΕΠΑΠ, σ’ένα ιδανικό και απόλυτα ασφαλές περιβάλλον, για την ενθάρρυνση της 

κίνησης, της επικοινωνίας, της  έκφρασης, της εξερεύνησης, του δημιουργικού και 

φανταστικού παιχνιδιού.  

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τη μεγάλη αγκαλιά αγάπης που ανοίξατε για τα παιδιά μας 

και ελπίζουμε ότι θα παραμείνετε σταθερά κοντά μας, πιστοί και αγαπητοί υποστηρικτές του 

πολυετούς έργου μας..». δήλωσε από την πλευρά της η Πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ, κα 

Μαριάννα Μόσχου. 

  

Λίγα λόγια για την ΕΛΕΠΑΠ 

Η ΕΛΕΠΑΠ, Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων, 

www.elepap.gr, είναι το πρώτο φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα, το 

οποίο για 80 ολόκληρα χρόνια αγωνίζεται για την αναγνώριση του δικαιώματος των παιδιών 

με κινητική αναπηρία και νευροαναπτυξιακά προβλήματα,  να μεγιστοποιήσουν στο έπακρο τις 

δυνατότητές τους,  να εκπληρώσουν τους προσωπικούς τους στόχους, να κατακτήσουν στο 

μέγιστο δυνατόν την αυτονομία τους  και την ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο. 

Το όραμα της ΕΛΕΠΑΠ είναι να συνεχίσει να βελτιώνει και να αναπτύσσει τις παροχές και τα 

προγράμματά της, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.  

Στόχος είναι να συνεχίσει να παρέχει καινοτόμες, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 



αποκατάστασης, οι οποίες να εντάσσονται σε ολοκληρωμένα προγράμματα,  που λαμβάνουν 

χώρα σε ένα ασφαλές και οικείο προς τα παιδιά  και τις οικογένειές τους περιβάλλον. Μέσα σε 

ένα τέτοιο πλαίσιο, δίνονται οι καλύτερες ευκαιρίες για  την καλλιέργεια των ψυχοκινητικών 

δεξιοτήτων, για την ανεξαρτησία και την επίτευξη στόχων σε βρέφη , παιδιά και ενήλικες με 

αναπηρίες. 

Με την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά του προσωπικού, των εθελοντών, των δωρητών, της 

διεύθυνσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, η  ΕΛΕΠΑΠ συνεχίζει να στηρίζει περισσότερα 

από 1.000 βρέφη,παιδιά και ενήλικες στα έξι παραρτήματά της σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 

Ιωάννινα, Χανιά, Βόλο και Αγρίνιο. Είναι καθημερινός ο  αγώνας  για να μπορέσει να 

συνεχιστεί το όραμα της ΕΛΕΠΑΠ για  «Βήματα Ζωής», για ευκαιρίες ένταξης και κοινωνικής 

ευαισθητοποίησης, που θα εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά και τους ενήλικες 

με αναπηρία στην Ελλάδα. Σήμερα,  η ΕΛΕΠΑΠ έρχεται αντιμέτωπη με αυξημένες απαιτήσεις 

για παροχή υπηρεσιών, εξαιτίας των πολλαπλών κοινωνικών και οικονομικών  δυσκολιών 

που  αντιμετωπίζουν οι οικογένειες  και της  αυξημένης ανάγκης τους για στήριξη.  

Τα παιδιά  και οι ενήλικες της ΕΛΕΠΑΠ προσφέρουν καθημερινά παραδείγματα δύναμης, 

επιμονής,  σκληρής δουλειάς, αποφασιστικότητας, και  κουράγιου μπροστά στις αντιξοότητες, 

ενώ ως παραδείγματα συμβάλλουν ενεργά  στην ευαισθητοποίηση  και στην αποδοχή 

της  ελληνικής κοινωνίας. 

  

Διεύθυνση: Κόνωνος 16, 11634 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210 72 54726 

Fax: 210 72 28 380 

Email: epikoinonia@elepap.gr 

Website: www.elepap.gr, www.gennaiapaidia.gr 

 

 

Video    https://www.youtube.com/watch?v=vGwpZMAJ1tw  


