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Προς: Αρχηγούς Συστημάτων ΠΕ, Αρχηγούς Κοινοτήτων ΠΕ 

Θέμα: Εκδρομή Εξερεύνησης Δάφνης 

 

 

Αγαπητοί μου, 
 

Σε εφαρμογή του προγραμματισμού της Π.Ε και της Εφορείας Κλάδου Ανιχνευτών, 
ανακοινώνεται η πραγματοποίηση Εκδρομής Εξερεύνησης Δάφνης  από το Σάββατο 
22/06/2019 έως την Κυριακή 23/06/2019 στην Κομοτηνή & στο Παπίκιο Όρος.  

Σκοπός της εκδρομής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλείας του ΣΕΠ (σελ. 17), είναι 

να αποδείξουν οι Ανιχνευτές που θα συμμετάσχουν ότι τόσο ατομικά, όσο και σε 

συνεργασία μεταξύ τους είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις 

γνώσεις και ικανότητες υπαίθρου, είναι οργανωμένοι, αυτάρκεις, παίρνουν 

πρωτοβουλίες και μπορούν να ανταπεξέλθουν με ασφάλεια στην εξερεύνηση που 

περιλαμβάνει διαβίωση στο ύπαιθρο με διανυκτέρευση.  

Την ευθύνη της εκδρομής θα έχει η τριμελής Επιτροπή Εξερεύνησης Δάφνης που θα 
αποτελείται από τους: 

1. Γραμμενίδου Τζούλια, Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών της ΠΕ, 
2. Μπακαλάρο Χρήστο, Αρχηγός Κοινότητας Ανιχνευτών του 2ου Π Ξάνθης 
3. Καστρινίδη Στέλιο, Αρχηγός του 1ου Ν/Π Αλεξανδρούπολης 

Στη διαδικασία θα βοηθήσουν, επίσης, οι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί των Ανιχνευτών που 
θα συμμετέχουν.  

Το μέγιστο κόστος κάθε Ανιχνευτή ανέρχεται στα 20€ ευρώ (από το οποίο μπορεί να 
υπάρχει απόκλιση ανάλογα με τις συμμετοχές) και περιλαμβάνει την διατροφή, την 
μετακίνηση από την Κομοτηνή προς το σημείο έναρξης της πεζοπορίας και τα 
απρόβλεπτα έξοδα. Το ποσό θα παραδοθεί από τον Αρχηγό Κοινότητας μαζί με τις 
αιτήσεις συμμετοχής το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019. 
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Με την παρούσα καλώ όλους τους Αρχηγούς Κοινοτήτων, που στα τμήματα τους 
υπάρχουν υποψήφιοι, να καταθέσουν την υποψηφιότητα των Ανιχνευτών μέχρι την 
Τετάρτη 12/06/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ngrammen@gmail.com. 

Επισημαίνω, επίσης, ότι θα πρέπει τα παιδιά να είναι προετοιμασμένα σωστά από τους 
Αρχηγούς Κοινοτήτων κατά την διάρκεια της ζωής τους στην Κοινότητα, να έχουν το 
ηλικιακό όριο που τους επιτρέπει να κατακτήσει την ανάλογη πρόοδο και να έχουν 
κάνει σωστή προετοιμασία ιδιαίτερα για την Εκδρομή Εξερεύνησης Δάφνης.  

Εύχομαι καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες! 

 
 

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς, 
 

 

 

 

 

Σωτήριος Δ. Στόικος 
Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
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