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Ε06.08/3η/27-01-12 

Αρ. Πρωτ.: 642 

Αθήνα, 09/09/2021 

ΠΡΟΣ: Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, κ.Ι.Ζαμπούκη 

Θέμα: «Ευχαριστίες για την ουσιαστική και υπεύθυνη συνεισφορά του Δήμου Αλεξανδρούπολης 

στην επιτυχή υλοποίηση του Κατασκηνωτικού Προγράμματος ΑμεΑ για το έτος 2021 και 

την ασφαλή φιλοξενία των κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία στον κατασκηνωτικό χώρο 

της Εξοχής Μάκρης»   

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,  

Με το παρόν και με αφορμή την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του Κατασκηνωτικού 

Προγράμματος για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) έτους 2021, που για μια ακόμη χρονιά υλοποιήθηκε με 

επιτυχία, η Διοίκηση της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, μεταφέροντας και τα αισθήματα και τη βούληση πολλών 

φορέων – μελών της, καθώς και γονέων και κηδεμόνων των ενηλίκων και ανηλίκων ατόμων με κάθε 

μορφής αναπηρία που φιλοξενήθηκαν, για μία (1) δεκαήμερη περίοδο, στον κατασκηνωτικό χώρο της 

Εξοχής Μάκρης, με τους/τις αντίστοιχους/ες συνοδούς τους, αισθάνεται την ανάγκη αλλά και την 

υποχρέωση να σας εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες και να σας συγχαρεί ταυτόχρονα για τη συνολική 

και συνεπή παρουσία και συμβολή του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των συντελεστών του στην 

εύρυθμη λειτουργία και διεξαγωγή του Προγράμματος.  

Για μια ακόμη χρονιά, οι κατασκηνωτές/τριες με αναπηρία και οι συνοδοί τους, φιλοξενήθηκαν σε έναν 

χώρο κατάλληλων προδιαγραφών για ύπνο, σωματική υγιεινή, καθαριότητα και αξιοπρεπή διαμονή, 

τηρουμένων όλων των μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια, με λειτουργικές και επαρκείς υποδομές 

για την αποτροπή συνωστισμού και την εν γένει τήρηση των οδηγιών και μέτρων για την προφύλαξη από 

τον υπεύθυνο κορωνοϊό για τη νόσο Covid-19. 

Περαιτέρω, η θωράκιση του «άξονα της ασφάλειας» έναντι της λοίμωξης Covid-19 για τους/τις 

κατασκηνωτές/τριες, συνοδούς και προσωπικό των κατασκηνώσεων, που παρέμεινε ως κρίσιμο 

ζητούμενο και τη φετινή χρονιά, κατ’ ουδένα τρόπο μετρίασε την κατασκηνωτική εμπειρία και τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα του Προγράμματος στο επίπεδο της αναψυχής των κατασκηνωτών/τριών 

ΑμεΑ και του εμπλουτισμού των προσωπικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Στο αποτέλεσμα αυτό, 

αδιαμφισβήτητα, συνέβαλε η από κοινού προσπάθεια που καταβλήθηκε και η εξαιρετική συνεργασία που 

αναπτύχθηκε μεταξύ της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και των αρμόδιων υπηρεσιών και προσώπων από την πλευρά του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης, στο μέτρο και στο πεδίο ευθύνης της κάθε πλευράς.  

Στο σύνολό μας ενεργήσαμε με ψυχραιμία, ζήλο και υπευθυνότητα, και αυτό είχε ως έκβαση το να 

κατορθώσουμε να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην αποτροπή της εμφάνισης της νόσου 

Covid-19 στον κατασκηνωτικό χώρο, να προστατεύσουμε απόλυτα τα παιδιά μας, άτομα με αναπηρία, 

και τις οικογένειές μας, να διαχειριστούμε με τον πλέον ενδεδειγμένο και αποτελεσματικό τρόπο τα 

σημαντικά ζητήματα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και, εν τέλει, να διασφαλίσουμε την ασφαλή, 

ποιοτική και αξιοπρεπή φιλοξενία των κατασκηνωτών/τριών με αναπηρία και των συνοδών τους στην 

κατασκήνωση – ‘Εξοχή Μάκρης’.  

Π . Ο . Σ .Γ . Κ . Α .μ ε Α .  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
 

ΜΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - Ε.Σ.Α.μεΑ. 
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Κλείνοντας, με δεδομένο ότι ο κατασκηνωτικός θεσμός για τα άτομα με αναπηρία εξελίσσεται διαρκώς, 

είναι ευνόητο πως η μελλοντική του αναβάθμιση και βιωσιμότητα δεν επιτρέπει επανάπαυση από καμία 

πλευρά.  

Απεναντίας, επιβάλλει την αναγνώριση των περιθωρίων βελτίωσης της κατασκήνωσης, όπου 

εντοπίζονται, για τα οποία θα επανέλθουμε σε μεταγενέστερο χρόνο, καθώς και τη συστηματική 

κατανόηση των σύγχρονων αναγκών και προσδοκιών των ωφελούμενων κατασκηνωτών/τριών με 

αναπηρία, αλλά και των παραγόντων που τις επηρεάζουν.  

Προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, της συστηματικής επιδίωξης της ικανοποίησης του φάσματος των 

προσδοκιών πρόσβασης σε κατασκηνωτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και της βελτίωσης της 

ποιότητας ζωής και διαμονής των φιλοξενούμενων με αναπηρία, μέσω θετικών εμπειριών, ευελπιστούμε 

ότι θα σας έχουμε δίπλα μας, όπως ισχύει και για οποιοδήποτε θέμα στο μέλλον ανακύψει σχετικά με την 

εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος.  

Με εκτίμηση, 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 


