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Προς: όλους τους Βαθμοφόρους της Π.Ε. Α.Μ.Θ.  

Θέμα: 2ο Προσκοπικό Συνέδριο Π.Ε. Α.Μ.Θ. 

Σχετικά: Ανακοίνωση 29/1 

 

 
Αγαπητοί μου, 
 
Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης 29/1 σας ενημερώνω για τα υπόλοιπα θέματα σχετικά με την 

οργάνωση και διεξαγωγή του 2ου Προσκοπικού Συνεδρίου της Περιφέρειάς μας. Υπενθυμίζεται 

ότι το Συνέδριο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 16-17/01/2016 στην Αλεξανδρούπολη, 

συγκεκριμένα στο κτήριο της Καππαδοκικής Εστίας (Μητροπούλου 1 / χάρτης περιοχής). Επίσης, 

σας ενημερώνω ότι η ώρα έναρξης του Συνεδρίου μετατίθεται στις 1500 του Σαββάτου (από τη 

1300 που είχε οριστεί με την προηγούμενη Ανακοίνωση).  

 

 Θέματα  

 Αξιολόγηση του προσκοπικού έργου περιόδου 2015-2016 

 Θέματα που αφορούν την προσκοπική κίνηση στην Περιφέρειά μας 

o Τα Προσκοπικά Κέντρα 

o Η ειδικότητα Ναυτοπροσκόπων 

o Η Κοινωνική Προσφορά 

 Προσδιορισμός Στόχων/Ενεργειών περιόδου 2015-2016, στα πλαίσια και του 

προγράμματος της Γ.Ε. (Ανακοίνωση προγραμματισμού) 

 

 Οικονομικά 

Η οικονομική συμμετοχή για κάθε Σύνεδρο ορίστηκε στο ποσό των 10€, το οποίο καλύπτει 

το δείπνο του Σαββάτου και τον μπουφέ των διαλειμμάτων, ενώ η Π.Ε. θα καλύψει το 

κόστος το κόστος των γραφικών ειδών/αναμνηστικών. Παρακαλώ, εφόσον υπάρχει η 

https://amakethraki.files.wordpress.com/2015/11/2015_ceb1cebd_29-1_2cebf-cf83cf85cebdceadceb4cf81ceb9cebf-cf80ceb5.pdf
http://www.kappadokes.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=5
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δυνατότητα, οι ΕΚΣ των Συστημάτων να διευκολύνουν την συμμετοχή των Βαθμοφόρων 

καλύπτοντα μέρος της ατομικής συμμετοχής. 

 

 Αίτηση συμμετοχής 

Κάθε Βαθμοφόρος που πληροί της προϋποθέσεις συμμετοχής (βλ. Ανακοίνωση 29) και 

ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο Συνέδριο θα πρέπει μέχρι 14/01/2016 να υποβάλει 

ηλεκτρονικά τη Δήλωση Συμμετοχής που θα βρει στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://docs.google.com/forms/d/1ZiBwc97-h2ka3yhzJ-co7yrTzxrjmU2brkNJ1IgexqI/viewform?edit_requested=true  

 

Οι Αρχηγοί Συστημάτων θα συγκεντρώσουν τις ατομικές συμμετοχές των Βαθμοφόρων τους 

και θα τις παραδώσουν ιδιοχείρως στο μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής που προέρχεται 

από την περιοχή τους. Οι Έφοροι που δεν είναι απογεγραμμένοι σε κάποιο Σύστημα, θα 

καταβάλλουν τη συμμετοχή τους απευθείας στο μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής της 

περιοχής τους. 

 

 Πρόγραμμα 

Σάββατο, 16/01 

15:00 Εγγραφές Συνέδρων 

16:00 Έναρξη Συνεδρίου 

 Χαιρετισμός Περιφερειακού Εφόρου 

 Χαιρετισμός Β.Γ.Ε. 

 Εκλογή Προεδρείου 

16:30 Η προσκοπική κίνηση στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

  (3 εισηγήσεις, κάθε εισήγηση έως 20’) 

17:30 Διάλειμμα – Κατάλογος διευκρινιστικών ερωτήσεων/παρεμβάσεων 

18:00 Υποβολή ερωτήσεων / Παρεμβάσεις 

18:30 Κύκλοι συζητήσεων 

20:00 Αξιολόγηση περιόδου 2014-2015 

  Απολογισμός από Π.Ε. και από Α.Σ. - Συζήτηση  

21:00 Λήξη εργασιών 1ης ημέρας / Αναχώρηση για δείπνο στην Λ.Α.Φ.Α. 

21:30 Δείπνο    
 

Κυριακή, 17/01 

10:00 Έναρξη εργασιών 

10:15 Διαδικασία πορισμάτων 

(ανακοίνωση πορισμάτων, τροποποιήσεις, ανακοίνωση τελικών πορισμάτων) 

11:15 Δράσεις περιόδου 2015-2016 / Λοιπές ανακοινώσεις 

11:45 Διάλειμμα / Προετοιμασία για Κοπή Βασιλόπιτας 

12:15 Κοπή Βασιλόπιτας – Παρουσίαση δράσεων 

13:30 Λήξη Συνεδρίου 

https://amakethraki.files.wordpress.com/2015/11/2015_ceb1cebd_29-1_2cebf-cf83cf85cebdceadceb4cf81ceb9cebf-cf80ceb5.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1ZiBwc97-h2ka3yhzJ-co7yrTzxrjmU2brkNJ1IgexqI/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1ZiBwc97-h2ka3yhzJ-co7yrTzxrjmU2brkNJ1IgexqI/viewform?edit_requested=true
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 Διανυκτέρευση 

Για την διανυκτέρευση θα βρίσκονται στη διάθεση των Συνέδρων οι Εστίες των Συστημάτων 

της Αλεξανδρούπολης, όπου η κατάκλιση θα γίνει με… προσκοπικά μέσα (υπνόσακος, 

υπόστρωμα). Όσοι Σύνεδροι δεν επιθυμούν την διανυκτέρευση κατά τα ανωτέρω θα πρέπει 

να μεριμνήσουν με δική τους ευθύνη για την εξεύρεση καταλύματος στην περιοχή. Για 

περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο μέλος της Οργανωτικής 

Επιτροπής κ. Καστρινίδη Στέλιο (6972 640110). 

 

Για την καλύτερη οργάνωση στον τομέα αυτό παρακαλώ να σημειώσετε στη Δήλωση 

Συμμετοχής κατά τρόπο υπεύθυνο αν θα διανυκτερεύσετε στο Σύστημα ή σε ξενοδοχείο.   

 

Καλή αντάμωση στο Συνέδριο με υπεύθυνο λόγο και άποψη! 
 
 
 
Με προσκοπικού χαιρετισμούς,  
               
 
 
Σωτήριος Δ. Στόικος 
Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων  
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης   
 

 

 

 

 


