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Ξάνθη, 08/12/2014 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18 

 
Προς  : τα Μέλη όλων των Ε.Κ.Σ. στα όρια της Π.Ε. Α.Μ.Θ. 
    τους Αρχηγούς Συστημάτων της Π.Ε. Α.Μ.Θ. 
 
Κοινοποίηση :Γενικό Έφορο 
   Βοηθό Γενικό Έφορο για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
    
Θέμα  : Διαδικασία Ανάδειξης Μελών Ε.Κ.Σ. στη Γ.Σ. (2015-2016)  
 
 
Αγαπητοί μου, 
 
με ιδιαίτερη χαρά και σύμφωνα με την Εγκύκλιο 23/2014 του Γενικού Εφόρου, σας 
ανακοινώνω τη διεξαγωγή της Διαδικασίας για την ανάδειξη 2 Μελών Ε.Κ.Σ. της 
Περιφέρειάς μας στη Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π. (βλ. Εγκύκλιο 24/2014 του Γ.Ε.) 
και σας ενημερώνω για τα επιμέρους σχετικά θέματα. 
 
 Χρόνος 

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014, από 17:00 έως 20:00 
 

 Τόπος 
Η Διαδικασία Ανάδειξης θα διεξαχθεί στην πόλη της Ξάνθης και συγκεκριμένα στην 
Προσκοπική Εστία Ξάνθης (Χατζησταύρου 8). 

 

 Οργανωτική Επιτροπή 
Ορίζεται τριμελής Οργανωτική Επιτροπή (Ο.Ε.) αποτελούμενη από τους Βαθμοφόρους 
Στόικο Σωτήριο (Περιφερειακός Έφορος), Παπακωνσταντίνου Αριστοτέλη (Έφορος 
Διοίκησης) και Νασσόπουλο Χαράλαμπο (Έφορος Δημοσίων Σχέσεων και 
Επικοινωνίας). 

 

 Δικαίωμα συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης έχουν τα Μέλη των Ε.Κ.Σ. των 
Συστημάτων, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και των Προσκοπικών Κέντρων της Π.Ε.Α.Μ.Θ., τα 
οποία Μέλη, έως την ημέρα διεξαγωγής της Διαδικασίας, θα πρέπει:  
 να έχουν διορισθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ. ή την Περιφερειακή 

Εφορεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες 
πριν την πραγματοποίηση της Διαδικασίας και να περιλαμβάνονται στον πίνακα 
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Βαθμοφόρων που καταρτίζει η Περιφερειακή Εφορεία και επικυρώνει η Εφορεία 
Διοίκησης της Γενικής Εφορείας.  

 να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2014-2015 (συνδρομή 
έτους 25€) 

 να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σ.Ε.Π. από 
συνδρομές ως μέλη προηγούμενων Γ.Σ. (ετήσια συνδρομή Γ.Σ. 30€) 

 να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.  

 
 
 Υποψηφιότητες 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα Μέλη των Ε.Κ.Σ. τα οποία κατά την 
ημέρα υποβολής της υποψηφιότητάς τους πληρούν όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής 
στη Διαδικασία Ανάδειξης (βλ. προηγούμενη παράγραφο) και επιπλέον: 
 έχουν διετή τουλάχιστο θητεία ως Μέλη Ε.Κ.Σ. Συστημάτων ή της Π.Ε. με ισχύοντα 

διορισμό κατά το τελευταίο έτος προ της ημερομηνίας ανάδειξης.  
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του 
Συνεδρίου, δηλαδή μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου, να έχουν υποβάλλει στην 
Περιφερειακή Εφορεία την υποψηφιότητά τους εγγράφως (επισυνάπτεται το σχετικό 
έντυπο).   

 
Για κάθε θέμα σχετικό με τη Διαδικασία Ανάδειξης παραπέμπουμε στην Εγκύκλιο 
23/2014 του Γενικού Εφόρου.  
 
Τέλος, παρακαλούνται οι Αρχηγοί Συστημάτων και οι Αρχηγοί Προσκοπικών Κέντρων 
να μεριμνήσουν για την άμεση ενημέρωση των Μελών των Ε.Κ.Σ. προκειμένου να 
συμμετάσχουν, κατά τα ανωτέρω, στη Διαδικασία Ανάδειξης.   

 
 
Εύχομαι κάθε επιτυχία τόσο κατά την προετοιμασία όσο και κατά τη διεξαγωγή 
της Διαδικασίας! 

  
 

 
Με προσκοπικού χαιρετισμούς  

               
 

 
 
 
 
 

Σωτήριος Δ. Στόικος 
Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων  
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΡ. 3 

       Ηµεροµηνία: 
 
Προς την  
Οργανωτική Επιτροπή 
της ∆ιαδικασίας Ανάδειξης των µελών Ε.Κ.Σ. ………….. 
 
Ο/Η υπογραφόµενος/η ………………………..……….έλαβα γνώση για τη σύγκλιση της διαδικασίας 
ανάδειξης των Μελών Ε.Κ.Σ. και υποβάλλω υποψηφιότητα για την ανάδειξή µου ως µέλους της 
Γ.Σ./ΣΕΠ. 
 
 Ο/Η ∆ηλών/ούσα 

 
 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………… 
ΟΝΟΜΑ : ……………………………………… 
Α.Μ. ΜΕΛΟΥΣ ΣΕΠ:……………………………. 
E-MAIL:………………………………………… 
 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

• 2ετής προϋπηρεσία ως µέλος Ε.Κ.Σ. 
• Ταµειακή Τακτοποίηση 
• Συνδροµή τρέχοντος έτους 
• Ελληνική Ιθαγένεια 

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

∆ιορισµοί τελευταίας διετίας 
Α) ….………………………………….. 
Β) ……………………………………… 
Γ) ……………………………………… 
 
Ισχύον ∆ιορισµός 
……………………………………………………… 
…………………………………………. 
 

ΑΠΟ 
……………………………
……………………………
…………………………… 
 
 
 
 
 
 
Ο/Η ∆ηλών/ούσα 

ΕΩΣ 
…………………………
…………………………
……………………….. 


