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∆ελτίο Τύπου        

10/06/2010 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΡΩΓΟΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ   

ΤΟY ∆ΗΜΟY ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
 
Σε ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στις 03 Ιουνίου 2010, έγιναν τα εγκαίνια του 
Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Ατόµων µε αναπηρία (Κ∆ΑΠ) του ∆ήµου 
Αµαρουσίου, µια πρωτοβουλία που υλοποιήθηκε µε την αρωγή του Οµίλου  
Επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. 
 
Το κέντρο θα παρέχει στα άτοµα µε αναπηρία τη δυνατότητα να απασχοληθούν 
δηµιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους.. Για τον Όµιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ η επιχειρηµατική 
αριστεία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την υποστήριξη ως ενεργή κοινωνική οντότητα 
τόσο στην οικονοµία όσο και στη κοινωνία.  

Ο ∆ήµαρχος Αµαρουσίου ο κ. Πατούλης ευχαρίστησε τον Όµιλο και ιδιαίτερα την κα. Σ. 
∆ασκαλάκη-Μυτιληναίου, η οποία εκπροσώπησε τον όµιλο στην τελετή αυτή, για την 
πολύτιµη στήριξη στην περάτωση του σηµαντικού αυτού έργου και την ευαισθησία 
προς τις ανάγκες του ∆ήµου. Στη συνέχεια δώρισε συµβολικά στον όµιλο έναν πίνακα 
ζωγραφικής, δείγµα της δουλειάς ενός από τα παιδιά που θα απασχοληθούν στο 
κέντρο.  

Η κα. Σ. ∆ασκαλάκη-Μυτιληναίου  δήλωσε σχετικά : Είναι µεγάλη µας χαρά η 
δυνατότητα που µας δίνεται να προσφέρουµε ένα τόσο σηµαντικό κοινωνικά χώρο στο 
∆ήµο Αµαρουσίου, όπου είναι και η έδρα των επιχειρήσεων µας και άρα το 
«επιχειρηµατικό µας σπίτι». Το Κ∆ΑΠ ήταν κάτι που έλειπε και µε µεγάλη χαρά 
αποφασίσαµε να στηρίξουµε τη δηµιουργία αυτού του χώρου, όπου τα παιδιά µε 
ιδιαίτερες ικανότητες µπορούν να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν τις ευαισθησίες 
τους. Ο Όµιλος θα είναι πάντα κοντά στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας του 
Αµαρουσίου και είµαστε σίγουροι για την επιτυχία αυτού του εγχειρήµατος.» 

Στην εκδήλωση παρέστησαν µεταξύ άλλων οι αντιδήµαρχοι κα. Ρ. Χαλιώτη και κ. Επ. 
Γαρδέλης, ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλληλεγγύης & Πρόληψης κ. Γ. 
Πουλόπουλος και η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα. Γλ. Μοστρού, η πρόεδρος του Συλλόγου 
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Γονέων & Φίλων Αυτιστικών Ατόµων κα. Ε. Κοκκινάκη, η πρόεδρος του Συλλόγου 
Γονέων, Συγγενών & Φίλων Ατόµων µε Αναπηρία, «Αµαρυσία Εστία», κα. Σ. 
Κοντοπούλου και ο Πρόεδρος της οργάνωσης  «Χαµόγελο του Παιδιού» κ. Κ. 
Γιαννόπουλος. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε:  

κα Κατερίνα Μουζουράκη, Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου και ΜΜΕ Οµίλου, τηλ. 210-6877484, φαξ 

210-6877400, e-mail: katerina.mouzouraki@mytilineos.gr.  

 

O ΄Oµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατέχει ηγετική θέση στους τοµείς Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, 

Ενέργειας, Έργων EPC και Βιοµηχανίας Οχηµάτων. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι 

Εταιρία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε ενοποιηµένο κύκλο εργασιών περίπου € 700 

εκατ. και απασχολεί πάνω από 2.700 εργαζόµενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για 

περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Οµίλου στη διεύθυνση 

www.mytilineos.gr.  

 


