Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο του Προγράμματος Απασχολησιμότητας
του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων του Ε.Ε.Σ.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο του προγράμματος Προετοιμασίας Απασχολησιμότητας
πραγματοποίησε η ομάδα των συμμετεχόντων του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων, μαζί
με την εκπαιδεύτριά τους, την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019. Οι εκπαιδευόμενοι
επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του ΙΚΤΕΟ Auteco στη Λεωφόρο Αθηνών όπου ξεναγήθηκαν
στους χώρους, μίλησαν με το προσωπικό και έμαθαν πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες
τόσο για τη διαδικασία ελέγχου οχημάτων, όσο και για την απασχόληση σε μια μεγάλη εταιρία
όπως η συγκεκριμένη. Η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας της Εταιρίας κ. Έμυ
Παπαπαύλου καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, ενώ ο Αναπληρωτής Τεχνικός διευθυντής της
Εταιρίας, κ. Ιωάννης Χαρβαλιάς ενημέρωσε τους εκπαιδευόμενους αναλυτικά για τον
εξοπλισμό, την τεχνολογία και τα στάδια του ελέγχου, κάτι που ενθουσίασε τους επισκέπτες.

Οι θεματικές ενότητες που είχαν συζητηθεί κατά τις εκπαιδευτικές συναντήσεις του
προγράμματος -όπως τα τυπικά προσόντα, οι προσωπικές δεξιότητες και η εργασιακή
εμπειρία- παρουσιάστηκαν και σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και συνδέθηκαν με την
εργασιακή πρακτική στην Ελλάδα.
Το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων ευχαριστεί ιδιαίτερα τον Γενικό Διευθυντή της AUTECO,
Πρόεδρο του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και μέλος του Εθνικού
Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, κ. Κωνσταντίνο Βήκα για τη φιλοξενία και την άψογη
συνεργασία.
***

Athens, February 28th 2019

PRESS RELEASE
Educational trip of the Employability Preparedness Program of the
Multifunctional Center of the Hellenic Red Cross

On Wednesday, 13 February 2019, an educational trip was held within the
framework of the Employability Preparedness Program of the MFC. At the visit, the
trainees along with their trainer visited the facilities of Auteco Private Car Control
company where they had the chance to see the area, talk with the staff and learn a
lot of interesting information both on the car control stages and issues related with
employability when it comes to a big company like the one visited. Mrs. Emi
Papapavlou, who is in charge for the Public Relations and Marketing of Auteco,
welcomed the visitors while the Deputee Technical Manager of the company Mr.
Ioannis Harvalias provided detailed information on the equipment used, the
technology applied and the procedures followed in a car control, which really
excited the whole team of the guests.

At the visit, all the topics around Employability –such as hard skills, soft skills and
the professional experience– were connected with the work practice in Greece and
presented within real work environment.
The Multifunctional Center for Refugees and Migrants would like to specially thank
the General Manager of AUTECO, Board Chairman of the National Union of
Technical Control of Vehicles Private Companies and Member of the National Board
of Road Safety Mr. Konstantinos Vikas for the cordial welcome and the perfect
collaboration.
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