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ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΕΚΚΕΕ
Το Εξειδικευμένο Κέντρο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΚ) 
του ΟΚΑΝΑ πιστοποιήθηκε από το Εθνικό 
Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ) το 1998 και 
έλαβε νέα πιστοποίηση ως Εξειδικευμένο 
Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής 
Ένταξης (ΕΚΚΕΕ), το 2002. Παράλληλα 
με την έδρα του ΕΚΚΕΕ στην Αθήνα, o 
OKANA δημιούργησε ένα παράρτημα στη 
Θεσσαλονίκη, προκειμένου να καλύψει 
τις ανάγκες των υπό απεξάρτηση ή/και 
απεξαρτημένων ατόμων στη Βόρεια 
Ελλάδα. Η τελευταία πιστοποίηση του 
ΕΚΚΕΕ του ΟΚΑΝΑ έγινε βάσει της ΚΥΑ  
Αρ. 9.16034/οικ.3.2816, ΦΕΚ Β’2049/2009, 
σύμφωνα με την οποία, τα Εξειδικευμένα 
Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής 
Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και 
τα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και 
Επαγγελματικής Ένταξης των υπό απεξάρτηση 
ή/και απεξαρτημένων ατόμων, παρέχουν 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες προκατάρτισης, 
επαγγελματικής κατάρτισης και συνοδευτικές 
υποστηρικτικές υπηρεσίες (Σ.Υ.Υ.).

Σήμερα στο ΕΚΚΕΕ Αθήνας υλοποιούνται 
μη επιδοτούμενα Δημιουργικά Εργαστήρια 
διαχείρισης ελεύθερου χρόνου, διάρκειας 
περίπου 9 μηνών σε ποικίλα αντικείμενα, 
μόνιμα και έκτακτα. Τα εργαστήρια υλοποιούνται 
από το μόνιμο προσωπικό του ΕΚΚΕΕ και 
άλλων δομών του ΟΚΑΝΑ καθώς και 
από εθελοντές – εκπαιδευτές.

Πύρλα 29, 11145, Κάτω Πατήσια 
Τηλ.: 210 8544 820, 210  8542 936



Το ΕΚΚΕΕ απευθύνεται σε μέλη των 
Θεραπευτικών Προγραμμάτων και της Κοινωνικής 
Επανένταξης του ΟΚΑΝΑ. Έχει ως κύριο στόχο 
την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση 
δράσεων που ενισχύουν τις ατομικές, κοινωνικές 
και επαγγελματικές δεξιότητες και συμβάλλουν στην κοινωνική και 
εργασιακή ενσωμάτωση των μελών του. Στο ΕΚΚΕΕ λειτουργούν:

 Δημιουργικά Εργαστήρια

 Μόνιμα:  Φωτογραφία, Δημιουργική Γραφή, Ζωγραφική – 
Αγιογραφία, Θεατρικό Εργαστήρι

 Έκτακτα:  Ανάλογα με την προσφορά από εθελοντές και τη ζήτηση 
από τους ενδιαφερόμενους

  Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες: Λαμβάνοντας υπόψη 
τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εξυπηρετούμενων και τις 
προσφερόμενες από την αγορά εργασίας δυνατότητες, οι 
Συνοδευτικές Υπηρεσίες περιλαμβάνουν δράσεις και δέσμες 
ενεργειών  με στόχο την ενεργοποίηση, ενδυνάμωση και 
προετοιμασία των ωφελούμενων για την κοινωνική και εργασιακή 
τους ένταξη.

  Γραφείο ΡΟΤΑ: Ενημέρωση για πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της 
Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κοιν.Σ.Επ., Κοι.Σ.Εν.), 
προώθηση στην απασχόληση.

  Δανειστική Βιβλιοθήκη: Ελληνική και ξένη λογοτεχνία, ιστορία, 
θέατρο, ποίηση, ζωγραφική, φωτογραφία, παιδική λογοτεχνία, 
κόμικς, περιοδικές συλλογές και πολλά άλλα.

  Αναγνωστήριο: Ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα που χρησιμοποιείται 
από τα μέλη για μελέτη ή για ενισχυτική διδασκαλία.

Στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης 
των μελών του, της ενθάρρυνσης και της 
καλλιέργειας κινήτρου για την προστασία και 
την ενίσχυση του θεραπευτικού αποτελέσματος, 
το ΕΚΚΕΕ παρέχει επίσης στα μέλη των 

προγραμμάτων του ΟΚΑΝΑ τα εξής:

Υποστήριξη για τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων:

Παρέχεται επί τόπου υποστήριξη για την ηλεκτρονική καταχώριση στις 
πλατφόρμες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
και για την έκδοση εγγράφων ταυτοποίησης.

Διαχείριση ελεύθερου χρόνου:

Τα μέλη ενθαρρύνονται να απασχολούνται στους χώρους του ΕΚΚΕΕ 
με τα αντικείμενα της επιλογής τους και εκτός του εργαστηριακού 
πλαισίου, εντός του εργασιακού ωραρίου.

Διαμεσολάβηση για υποτροφίες:

Το ΕΚΚΕΕ διαμεσολαβεί για τη χορήγηση υποτροφιών στα μέλη του 
από συνεργαζόμενους φορείς εκπαίδευσης, που χορηγούν υποτροφίες 
σε διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα.

Οργανωμένες δραστηριότητες εκτός δομής:

Στο ΕΚΚΕΕ διοργανώνονται εξορμήσεις για φωτογράφιση σε γειτονιές 
της πόλης, επισκέψεις για παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων 
και εκθέσεων, εκδρομές κ.ά..

Προβολή των παραγόμενων έργων:

Το ΕΚΚΕΕ διοργανώνει εκδηλώσεις, συντονίζει τη συμμετοχή σε 
ομαδικές εκθέσεις και εκδίδει λευκώματα και άλλα έντυπα για την 
προβολή των έργων των μελών του.


