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Αθήνα, 06 Ιουνίου 2019 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / Προς άμεση δημοσίευση 
Η ICAP στηρίζει το κοινωνικό έργο του Ινστιτούτου Prolepsis  

 
H ICAP βρίσκεται δίπλα στο Ινστιτούτο Prolepsis προσφέροντας υλικοτεχνικό εξοπλισμό αλλά και 
τεχνογνωσία και συμβουλευτική οργάνωσης και λειτουργικής διαχείρισης Call Center, με στόχο την 
ενίσχυση του κοινωνικού έργου του Ινστιτούτου.  
 
Συγκεκριμένα, ανταποκρινόμενη άμεσα σε αίτημα του Ινστιτούτου, προχώρησε στη δωρεά πέντε 

σύγχρονων και πλήρως εξοπλισμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι τοποθετήθηκαν στα γραφεία 
του Ινστιτούτου Prolepsis στο Μαρούσι για τις ανάγκες λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου στήριξης 
ηλικιωμένων.  
 
Εξειδικευμένα στελέχη της ICAP Contact Center υποστήριξαν σε επίπεδο Συμβουλευτικό αλλά και 
τεχνογνωσίας το στήσιμο του τηλεφωνικού κέντρου, το οποίο σχεδιάζεται να λειτουργήσει ως γραμμή 
βοήθειας και συμβουλευτικής στήριξης για άτομα τρίτης ηλικίας. Η ICAP θα συνεχίσει να υποστηρίζει το 
τηλεφωνικό κέντρο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με την εθελοντική συμμετοχή των 
εργαζομένων της. 
 
Πληροφορίες για τις δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής προσφοράς της ICAP μπορείτε να βρείτε 
ΕΔΩ. 
 
Η κα Αφροδίτη Βελουδάκη, MA, PhD, ως Γενική Διευθύντρια του  Ινστιτούτου Προληπτικής, 
Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis, δήλωσε σχετικά: “Ευχαριστούμε θερμά τους 
ανθρώπους της ICAP για το ειλικρινές ενδιαφέρον τους και την άμεση ανταπόκρισή τους. Χάρη στον 
εξοπλισμό και τη βοήθεια που παρείχαν τα έμπειρα στελέχη της κάναμε τα πρώτα, σημαντικά βήματα για 
τη νέα πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Prolepsis να σταθεί δίπλα στα άτομα τρίτης ηλικίας σε συνεργασία με 
τον διεθνή οργανισμό Association of Petits Frères des Pauvres. Είμαστε ευγνώμονες για αυτή την προσφορά 
και ιδιαίτερα χαρούμενοι για την έναρξη της συνεργασίας με την ICAP, μία εταιρεία πρωτοπόρο σε θέματα 
σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης έργων που αναπτύσσουν τις υποδομές οργανισμών και 
εταιρειών”. 
 
 
Ιnstitute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health. 
Το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis είναι ένας επιστημονικός μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον χώρο της ιατρικής έρευνας, της προαγωγής υγείας, 
της περιβαλλοντικής και εργασιακής ιατρικής από το 1990. Βασική πεποίθηση του Ινστιτούτου είναι ότι η 
υγεία αποτελεί θεμελιώδες, αδιαπραγμάτευτο αγαθό και αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Υπό αυτό 
το πρίσμα, αποστολή του είναι να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της δημόσιας υγείας, εκπονώντας 
ακαδημαϊκή έρευνα και εφαρμόζοντας τα αποτελέσματά της τόσο σε εκπαιδευτικές και ανθρωπιστικές 
πρωτοβουλίες, όσο και σε δράσεις συνηγορίας. 
Φραγκοκλησιάς 7, 151 25, Μαρούσι, 210 6255700, 210 6106810, info@prolepsis.gr, http://www.prolepsis.gr 

 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα Δελτία Τύπου της ICAP. 
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Φωτογραφίες και Λογότυπο 
Φωτογραφεία 1 από τους χώρους των γραφείων 
Φωτογραφεία 2 από τους χώρους των γραφείων 
Φωτογραφεία 3 από τους χώρους των γραφείων 
Φωτογραφεία 4 από τους χώρους των γραφείων 
Λογότυπο 

 
 
Οι Εταιρείες ICAP – με 55 χρόνια προσφοράς στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι και 1.100 εργαζόμενους – 
αποτελούν αθροιστικά, έναν από τους μεγαλύτερους Παρόχους B2B υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, διαθέτοντας μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες: 
Credit Risk Services, Marketing & Sales Solutions, Management Consulting και People & Employment 
Solutions. 
 
ΛΟΓΟΤΥΠΟ Ομίλου εταιρειών ICAP. 
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Γραφείο Τύπου ICAP 
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e-mail: pr@icap.gr |T: 210 7200 495 |M: 693 673 5 143  
 
Join ICAP @ Social Media 

      
 

http://dir.icap.gr/mailimages/PressReleases/2019/photo_office_1.jpg
http://dir.icap.gr/mailimages/PressReleases/2019/photo_office_2.JPG
http://dir.icap.gr/mailimages/PressReleases/2019/photo_office_3.jpg
http://dir.icap.gr/mailimages/PressReleases/2019/photo_office_4.JPG
http://dir.icap.gr/mailimages/PressReleases/2019/prolepsis_logo.png
http://www.icap.gr/
https://bit.ly/2BSRUUh
https://www.linkedin.com/company/icap-group/
https://mobile.twitter.com/ICAPGroup_Press
https://www.facebook.com/ICAPGROUPGR/
https://www.youtube.com/user/icapgroup

