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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 12 
 

Προς Όλα ηα μέλη ηων Προζκοπικών Γικηύων. Βαθμοθόροσς Π.Δ. , Μέλη 
Δ.Κ., Έθοροσς Π.Δ.  

ΘΕΜΑ: 1η Γράζη Κλάδοσ Προζκοπικού Γικηύοσ Αναηολικής Μακεδονίας 
και Θράκης -ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΤ 
 
Σο ηρηήκερο 7-8-9 Νοεκβρίοσ  2014 ζα πραγκαηοποηεζεί εθδροκή ηοσ θιάδοσ 
Προζθοπηθού Δηθηύοσ ηες Περηθερείας ζηο Παρζέλο Δάζος Φραθηού 
(βρίζθεηαη πάλφ από ηο Παραλέζηη Δράκας)  
 
Αρτεγός ηες Δράζες ορίδεηαη  ο Έθορος θιάδοσ Προζθοπηθού Δηθηύοσ ηες 
Π.Ε. θαη Αρτεγός ηοσ Προζθοπηθού Δηθηύοσ ηοσ 3οσ σζηήκαηος Προζθόπφλ 
Δράκας. 
 
 Κωνζηανηινίδης Νικόλαος(ηηλ. 6977461866, what's up 6985758416 ) 
 
ηο ηρηήκερο κπορούλ  λα ζσκκεηάζτοσλ θαη βαζκοθόροη απο όιοσς ηοσς 
θιάδοσς, κέιε ηες Ε.Κ.. θαη Έθοροη. 
 
Όζοη βαζκοθόροη, κέιε Ε.Κ.. θαη Έθοροη δελ κπορούλ θαη ηης ηρεης κέρες 
κπορούλ λα ζσκκεηάζτοσλ κόλο γηα ηο δηήκερο( ηο αββαηοθύρηαθο).Η ώρα 
προζέιεσζες είλαη αλοητηή οποηαδήποηε κέρα ηοσ ηρηεκέροσ αθού πρώηα 
ελεκερφζεί ο Αρτεγός ηες Δράζες. 
 
Γηα οποηοδήποηε πρόβιεκα, όπφς  ε κεηαθίλεζε, κε δηζηάζεηε λα 
επηθοηλφλήζεηε οποηαδήποηε ζηηγκή ηολ Αρτεγό ηες δράζες. Γηα όζοσς 
έρζοσλ κε ηρέλο, ιεφθορείο ή οδηθώς ηο άββαηο ηο πρφί ζηο Παραλέζηη 
Δράκας σπάρτεη ήδε θαλοληζκέλε κεηαθίλεζε. 
 
Λακβάλοληας σπόυε ηελ δύζθοιε οηθολοκηθή θαηάζηαζε, ηο θόζηος ηες 
Δράζες ορίζηεθε ζηα 15 Εσρώ  θαη περηιακβάλεη δηαηροθή, δηακολή, σιηθά 
προγράκκαηος, δραζηερηόηεηες .Αλάιογα κε ηης κέρες δηακολής ηο ποζό 
ζσκκεηοτής αιιάδεη. 
 
Σο ποζό κε ηελ αίηεζε ζσκκεηοτής ζα πρέπεη λα θαηαβιεζούλ κέτρη ηελ 
Κσρηαθή 2 Νοεκβρίοσ. 
Οη αηηήζεης λα ζηαιζούλ ειεθηροληθά ζηο:efdikiopeamth@sep.org.gr ή 
ηατσδροκηθά ζηο θηήρηο ηφλ Προζθόπφλ Ξάλζες ζηελ οδό Υαηδεζηαύροσ 8 
Ξάλζε 67100. 
 
Σα τρήκαηα λα θαηαηεζούλ ζηολ ιογαρηαζκό 6196-010224-709 ηες Σράπεδας 
Πεηραηώς. 



 

 
 
Παραθαιούληαη οη Αρτεγοί σζηεκάηφλ ηες Περηθέρεηας Αλαηοιηθής 
Μαθεδολίας θαη Θράθες λα ελεκερώζοσλ θαη λα ελζαρρύλοσλ ηοσς 
βαζκοθόροσς λα ζσκκεηέτοσλ ζηε δράζε ασηή, ε οποία είλαη πρώηε δράζε 
ηοσ Προζθοπηθού Δηθηύοσ ηες Περηθέρεηας Αλαηοιηθής Μαθεδολίας θαη 
Θράθες. 
 
 
Με προζκοπικούς ταιρεηιζμούς  

 
 

 

 
ωηήριος Γ. ηόικος 
Περιθερειακός Έθορος Προζκόπων  
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