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Θέμα: Πρόσκληση ατόμων – προσώπων – υπάρξεων – ανθρώπων για εθελοντική 
συνεργασία και στήριξη στην 1η Έκθεση Κάνναβης στην Ελλάδα «ATHENS 

CANNABIS EXPO 2018» που θα διεξαχθεί στις 12-14 Ιανουαρίου 2018. 
Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθμ. 14/31.3.2017 πρακτικό συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής της 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (θέμα 1ο).  

2. Το υπ’ αριθμ. 16/1.5.2017 πρακτικό συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής της 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (θέμα 2ο). 

3. Το υπ’ αριθμ. 19/29.9.2017 πρακτικό συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής της 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ (θέματα 2ο και 3ο). 
 

 

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, 

στο πλαίσιο στήριξης ατόμων – προσώπων – υπάρξεων – ανθρώπων απροσάρμοστων – 

ιδιόρρυθμων – παράξενων, σε ιστορικό – επιστημονικό – ηθικό – οικονομικό – κοινωνικό 

επίπεδο,  

συμμετέχει στην 1η Έκθεση Κάνναβης στην Ελλάδα, με τίτλο «ATHENS KANNABIS EXPO 

2018» (www.athenscannabisexpo.gr), που θα διεξαχθεί από την 12η έως και την 14η 

Ιανουαρίου 2018, στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις του Tae Kwon Do στο Φάληρο Αττικής και  
 

Προσκαλεί άτομα – πρόσωπα – υπάρξεις – ανθρώπους που επιθυμούν να συνεργαστούν και 

να στηρίξουν εθελοντικά στην προετοιμασία και την παρουσία της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

στην ανωτέρω έκθεση, καθώς και για τη μεταφορά ατόμων από και προς τον εκθεσιακό 

χώρο. 
 

 

Ειδικότερα, «Σκοπός της διοργάνωσης είναι να ενημερωθεί το κοινό για όλα τα προϊόντα και 

τις καινοτομίες που υπάρχουν στον τομέα της κάνναβης σε όλο τον κόσμο καθώς και τα 

τελευταία επιτεύγματα όσον αφορά την ιατρική, φαρμακευτική και βιομηχανική χρήση της 

κάνναβης».             

 Με ειλικρίνεια, 
 

Τα μέλη της  

Διοικούσας Επιτροπής 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

         Ημερομηνία: 28/12/2017 

 Αρ. Πρωτοκόλλου: 255 

ΠΡΟΣ: 1. Νομικές Οντότητες 

 2. Φυσικές Οντότητες 
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