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Θέμα: Πρόσκληση στήριξης και συνεργασίας στην υλοποίηση αιτήματος δωρεάν 
φιλοξενίας ατόμων με ειδικές ανάγκες για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. 

Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 193/17.7.2017 αίτημα. 
2. Το υπ’ αριθμ. 18/20.7.2017 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης της Διοικούσας 

Επιτροπής της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 
 

 
Η ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, έχοντας ως σκοπό τη 

δόμηση δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας και Αρωγής σε τομείς παιδείας, δημιουργίας, τέχνης, 

για τη στήριξη, τη γεφύρωση και τη συνοχή των παιδιών που έρχονται από το μέλλον, των 

νοημόνων που δραστηριοποιούνται στο παρόν και των σοφών γερόντων που κατέχουν τη 

γνώση που πηγάζει από το παρελθόν, σας προσκαλεί σε στήριξη και συνεργασία για την 

υλοποίηση κοινωνικής δράσης, που αφορά στη δωρεάν φιλοξενία ατόμων με ειδικές ανάγκες 

για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. 

Με το ανωτέρω [1] σχετικό, δεχθήκαμε αίτημα που αφορά στην εξεύρεση των κατάλληλων 

υποδομών που θα απαιτούνταν προκειμένου να φιλοξενηθούν περίπου 5 άτομα με ειδικές 

ανάγκες και ειδικότερα με Νοητική Υστέρηση και Ψυχιατρικά προβλήματα, καθώς και οι 

συνοδοί αυτών, προκειμένου να κάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους δωρεάν, δεδομένου 

ότι οι συγκεκριμένοι λήπτες δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα λόγω σοβαρών οικονομικών 

προβλημάτων.  

Κατόπιν και του ανωτέρω [2] σχετικού, η ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. στο πλαίσιο της τοπικής 

κοινωνικής αλληλεγγύης για τη στήριξη της ανάγκης των ατόμων αυτών για δωρεάν 

ψυχαγωγία και αναψυχή, αναζητά προσφορές χώρων για τη δωρεάν φιλοξενία τους στο νησί 

της Σάμου, κατά το χρονικό διάστημα από 09/8/2017 έως και 24/8/2017, λαμβάνοντας 

υπόψη και το προφορικό αίτημα κάποιων από τα άτομα αυτά σε μέλη της Διοικούσας 

Επιτροπής για την επιθυμία απόκτησης της κατασκηνωτικής εμπειρίας.   

Επιπλέον, γίνεται αναζήτηση προσφορών για την κάλυψη των μετακινήσεων, για υπηρεσίες 

συνοδείας και ξενάγησης σε χώρους πολιτιστικής σπουδαιότητας, καθώς και για την 
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υλοποίηση δωρεάν προσφερόμενων ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών δράσεων που θα 

λάβουν χώρα στο υποκατάστημα «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Κοινωνικό Καφενείο – Μαγειρείο» που 

βρίσκεται στο σημείο Συνάντηση της Χώρας Σάμου.  

 

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας.        

 
 
                 Με ειλικρίνεια, 
 

Τα μέλη της  

Διοικούσας Επιτροπής 

 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 


