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       ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο ηλικίας    15 

έως 25 ετών και γονέα – 
κηδεμόνα των ανήλικων 
ενδιαφερόμενων.

   
Θέμα:  Πρόσκληση  παιδιών  ηλικίας  15  έως  25  ετών  και  των  γονέων  –  κηδεμόνων  των

ανήλικων ενδιαφερόμενων παιδιών σε συνελεύσεις.
Σχετ.: 1. Το καταστατικό της ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. όπως ισχύει. 

Η  ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.,  είναι  Κοινωνική  Συνεταιριστική  Επιχείρηση  Συλλογικής  και  Κοινωνικής

Ωφέλειας  και  Φορέας  Κοινωνικής  και  Αλληλέγγυας  Οικονομίας,  εγγεγραμμένη  στο  Μητρώο Φορέων

Κ.Αλ.Ο. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Κατόπιν  αιτήματος  παιδιών  ηλικίας  15  έως  25  ετών,  αποφασίσαμε  τη  στήριξη  στην  υλοποίηση

συνελεύσεων παιδιών ηλικίας 15 έως 25 ετών και στη δημιουργία σελίδων και άλλων μέσων προβολής,

ανάπτυξης, επέκτασης αυτών. Σκοπός των συνελεύσεων αυτών είναι η καλλιέργεια της δυνατότητας των

παιδιών  να  εκφράζουν  ελεύθερα  τα  θέματα  που  τα  απασχολούν  και  τα  προβληματίζουν,  να  τα

καταγράφουν,  να  τα  εκθέτουν,  να  προτείνουν  λύσεις,  να  αποφασίζουν  δημιουργικές  και  ωφέλιμες

δράσεις συλλογικά, προστατεύοντας συγχρόνως τα προσωπικά τους στοιχεία και δίχως να στοχοποιείται

και να κινδυνεύει κάθε ένα παιδί μεμονωμένα. 

Τα παιδιά που επιθυμούν να συμμετέχουν στις συνελεύσεις και είναι ανήλικα θα πρέπει να διαθέτουν και

να επιδεικνύουν επικυρωμένη έγγραφη συγκατάθεση γονέα – κηδεμόνα σε μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης.

Στις  συνελεύσεις  αυτές,  τα  παιδιά  θέτουν  τα  θέματα,  οι  εγκεκριμένοι  από  τα  παιδιά  νοήμονες  τα

καταγράφουν και μπορούν να εκφέρουν επιστημονικές ή/και βάσιμες θέσεις επί των θεμάτων.

Οι  γονείς  των  παιδιών  που  συμμετέχουν  μπορούν  να  παρατηρούν  τις  συνελεύσεις,  καθώς  και  να

εκφέρουν  επιστημονικές  ή/και  βάσιμες  θέσεις  επί  των  θεμάτων.  Επιπλέον,  μπορούν  όποτε  το

επιθυμήσουν να διαγράψουν εγγράφως το παιδί τους από μέλος.

Στις συνελεύσεις θα μπορούν να συμμετέχουν άτομα – πρόσωπα – υπάρξεις – άνθρωποι με επιστημονική

ή/και βάσιμη ακαδημαϊκή ή/και βιωματική κατάρτιση και παίδευση, κατόπιν συγκατάθεσης των παιδιών. 

Η πρώτη (1η) συνέλευση παιδιών ηλικίας 15 έως 25 ετών, θα διεξαχθεί στις 27 Αυγούστου 2018, ημέρα

Δευτέρα, από ώρα 19:00. 

Μετά την πρώτη συνέλευση κάθε νέο παιδί ηλικίας 15 έως 25 ετών που επιθυμεί να συμμετέχει, αφού

προσκομίσει  συγκατάθεση  γονέα  –  κηδεμόνε  σε  περίπτωση  που  είναι  ανήλικο,  θα  εγκρίνεται

πλειοψηφικά από τα πιο παλιά και τακτικά μέλη των προηγούμενων συνέλευσων.                

               Με ειλικρίνεια, 
 Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής

          ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  

Πηνελόπη Μαρκοπούλου – Πρόεδρος
   Μαίρη Μιχαλούδη – Γραμματέας
        Δωροθέα Λαδά - Ταμίας
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