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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4 
 

Από: Εφορεία Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 

Προς: Όλους τους Βαθμοφόρους της Εφορείας Περιοχής Αν. Μακ. & Θράκης 

Θέμα: 1ο Συνέδριο Βαθμοφόρων Εφ. Περ. Προσκόπων Αν. Μακ. - Θράκης 

 
 

Αγαπητοί μου, 

 

με ιδιαίτερη χαρά σας καλώ να συμμετέχετε στο 1ο Συνέδριο Βαθμοφόρων της Περιοχής 

μας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Παρανέστι Δράμας και πιο συγκεκριμένα στον 

οικισμό φιλοξενίας του Κ.Π.Ε. Παρανεστίου. Πρόκειται για μια περιοχή ιδιαιτέρου 

φυσικού κάλους, με υποδομές και άρτια οργανωμένη. Το συνέδριο θα αρχίσει στις 15:00 

του Σαββάτου 17 Νοεμβρίου 2012 και θα τελειώσει στις 16:00 της Κυριακής 18 

Νοεμβρίου 2012. 

Στο συνέδριο μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι Βαθμοφόροι της Περιοχής μας. Το 

κόστος συμμετοχής καθορίστηκε σε 5€ για κάθε βαθμοφόρο, και επιπλέον 5€ θα 

καταβάλλεται από την εκάστοτε Περιφερειακή Εφορεία για κάθε βαθμοφόρο που θα 

συμμετέχει. 

Το ποσό των 5€ θα καταβληθεί στον εκάστοτε Περιφερειακό Έφορο, ο οποίος με την 

σειρά του θα καταβάλει συγκεντρωτικά ολόκληρο το ποσό στον διαχειριστή του 

συνεδρίου, Μεταξούδη Παναγιώτη, Περιφερειακό Έφορο Έβρου. Οι αιτήσεις 

συμμετοχής, σωστά συμπληρωμένες, θα σταλούν ηλεκτρονικά στον ανωτέρω 

διαχειριστή στο e-mail peevrou@sep.org.gr μέχρι της 9/11/2012. Παρακαλώ να 

ενημερωθούν οι βαθμοφόροι ώστε να τηρηθεί η ημερομηνία αποστολής αιτήσεων. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν πλήρη προσκοπική στολή και να έχουν μαζί 

τους σεντόνι, υπνόσακο και 1 USΒ stick στο οποίο θα έχουν όλα τα τυχόν προσκοπικά 

προγράμματα με σκοπό την ανταλλαγή αυτών μεταξύ μας.  
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Σκοπός του συνεδρίου μας θα είναι να προγραμματίσουμε κατά κλάδους και ειδικότητα 

την νέα Προσκοπική χρονιά αλλά και να γνωριστούμε μεταξύ μας ώστε να 

οργανώσουμε μελλοντικά κοινές δράσεις των τμημάτων μας. 

Στο πρόγραμμα έχει προβλεφθεί χρόνος ώστε η κάθε Περιφερειακή Εφορεία, εφόσον το 

επιθυμεί, να προχωρήσει σε Ανάδειξη εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση. 

Η επιτροπή διοργάνωσης αποτελείται από τον Παναγιώτη Μεταξούδη, Περιφερειακό 

Έφορο Έβρου, τον Ναλμπάντη Δημήτριο, Έφορος Προσκόπων της Εφορείας Περιοχής 

και τον Στόικο Σωτήρη, Περιφερειακό Έφορο Ξάνθης. 

Καλή αντάμωση. 

 

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς 

 

 

 

 

 

 

Δημήτρης Καβούκης 

Έφορος Περιοχής Προσκόπων 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
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