
Εγκαίνια Πρότυπης Παιδικής Χαράς στην ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων με την 

υποστήριξη της bwin 

 

 

Φέτος στην ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων είχαμε πολλούς λόγους να γιορτάσουμε! Την 

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020, γιορτάσαμε παράλληλα με τα 39α γενέθλια του 

παραρτήματος, και τα εγκαίνια της  ανακαινισμένης Πρότυπης Παιδικής Χαράς μας 

από τη bwin! Λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγειονομικής κάλυψης, η 

bwin παρέδωσε στα «Γενναία Παιδιά» μας της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, μια 

εντυπωσιακή, ανακαινισμένη Παιδική Χαρά για να παίζουν και να διασκεδάζουν τη 

νέα σχολική χρονιά! 

Μετά τα εγκαίνια των δύο προηγούμενων Πρότυπων Παιδικών Χαρών 

σε Χανιά και Θεσσαλονίκη, ήρθε η σειρά της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων να εγκαινιάσει με 

πολλή χαρά και χαμόγελα τη δική της ανακαινισμένη Πρότυπη Παιδική χαρά! 

Χάρη στη bwin, ανεκτίμητο και σταθερό υποστηρικτή μας, από την Τετάρτη 30 

Σεπτεμβρίου, τα Γενναία μας Παιδιά στην ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων θα μπορούν να 

παίζουν όλα μαζί. Είτε βρίσκονται σε αναπηρικό αμαξίδιο είτε όχι, τα παιδιά μας θα 

απολαμβάνουν το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους χωρίς εμπόδια και διακρίσεις, 

στα ειδικά σχεδιασμένα παιχνίδια για παιδιά νηπιακής ηλικίας. 

Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για τη συνεχή υποστήριξη της bwin, η οποία 

βρίσκεται στο πλευρό των Γενναίων μας Παιδιών, και χάρη στο έργο της τα παιδιά μας 

μπορούν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή και να ονειρεύονται το μέλλον τους. 

  

https://sports.bwin.gr/el/sports
https://elepap.gr/2020/07/17/egkainia-tis-neas-protipis-paidikis-haras-stin-elepap-hanion-me-tin-ipostirixi-tis-bwin/
https://elepap.gr/2020/01/28/mia-protypi-pediki-chara-sti-thessaloniki-apo-ti-bwin/


 

Η Πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων Νατάσα Μπέγκα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με 

ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζουμε σήμερα την νέα πρότυπη παιδική χαρά, η κατασκευή και ο 

εξοπλισμός της οποίας πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη της 

bwin.  Ευχαριστούμε θερμότατα την εταιρία Bwin για την πολύτιμη  στήριξη του έργου 

του Παραρτήματος, αλλά και ολόκληρης της ΕΛΕΠΑΠ.» 

Με τη σειρά της εκ μέρους της bwin η Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας Ιωάννα 

Μπερίου, δήλωσε «Πιστοί στη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας, στηρίζοντας το 

πολύ σημαντικό έργο της ΕΛΕΠΑΠ, ανακαινίσαμε την παιδική χαρά στο παράρτημα των 

Ιωαννίνων, μηδενίζοντας τις διακρίσεις. Πλέον ακόμα και παιδιά νηπιακής ηλικίας θα 

έχουν πρόσβαση στο παιχνίδι». 

Η πρότυπη παιδική χαρά θα γίνει πλέον σημείο συνάντησης για τα παιδιά της 

ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων που τόσο πολύ έχουν ανάγκη για ένα αυθόρμητο και ελεύθερο 

παιχνίδι. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, που είστε δίπλα στα Γενναία 

Παιδιά μας! 

 

 

 


