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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 212 
 

 

Προσ: τουσ Βακμοφόρουσ του 2ου Συςτιματοσ Προςκόπων Ξάνκθσ 

 τα Μζλθ τθσ Ε.Κ.Σ. του 2ου Συςτιματοσ  Προςκόπων Ξάνκθσ 

 τουσ Εφόρουσ τθσ Π.Ε. Α.Μ.Θ. 

Θζμα: Διαδικαςία Ανάδειξθσ Αρχθγοφ Συςτιματοσ 

 

 

Αγαπητοί μου, 
 

Με αφορμι τθν παραίτθςθ τθσ Αρχθγοφ του 2ου Συςτιματοσ Προςκόπων Ξάνκθσ κα. Κλάιρθ 
Τςόγγα , πρζπει να διεξαχκεί θ Διαδικαςία Ανάδειξθσ νζου Αρχθγοφ Συςτιματοσ όπωσ 
προβλζπει ο “Κανονιςμόσ Διοίκηςησ, Οργάνωςησ και Λειτουργίασ Σ.Ε.Π.” (Μέρος 4ο - 
2.19). 
 

 Πρόταςη υποψηφίων – Προςόντα   
Σφμφωνα λοιπόν με τον ανωτζρω Κανονιςμό, καλϊ τουσ Βακμοφόρουσ και τθν Ε.Κ.Σ. του 
2ου Συςτιματοσ Προςκόπων Ξάνκθσ, κακϊσ και τουσ Εφόρουσ τθσ Περιφερειακισ Εφορείασ 
Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ, όπωσ προτείνουν υποψθφίουσ για τα κακικοντα του 
Αρχθγοφ Συςτιματοσ. Επιςθμαίνεται ότι για να προτείνουν υποψήφιο, εφόςον το 
επικυμοφν, οι μεν Βακμοφόροι πρζπει να ζχουν ενεργή Εντολή Διοίκηςησ και ςυνολική 
θητεία τουλάχιςτο 12 μηνϊν, θ δε Ε.Κ.Σ. να λάβει ςχετικι απόφαςθ μετά από ειδικι για το 
ςκοπό αυτό ςυνεδρίαςθ. Οι προτάςεισ υποψθφίων, απευκυνόμενεσ ςτον Περιφερειακό 
Ζφορο κα πρζπει να υποβλθκοφν εντόσ 20 ημερϊν από τθν παροφςα Ανακοίνωςθ, δθλαδι 
μζχρι και τισ 6/10/2019.  
 

Τα πρόςωπα που κατά τα ανωτζρω κα προτακοφν ωσ υποψιφιοι κα πρζπει: 
1. να αποδεχκοφν εγγράφωσ τθν προτακείςα υποψθφιότθτά τουσ, 

 

2. να διακζτουν τα προςόντα του Βακμοφόρου του Σ.Ε.Π., όπωσ ορίηονται ςτο ανωτζρω 
Κανονιςμό (Μζροσ 4ο - 2.1). Ειδικότερα κα πρζπει να ζχουν: 
 Ελλθνικι Ικαγζνεια 
 Ζμπρακτθ προςιλωςθ ςτισ αρχζσ, το ςκοπό και τθ μεκοδολογία του Σ.Ε.Π. 
 Πνευματικζσ και ςωματικζσ ικανότθτεσ ανάλογεσ με τα κακικοντα που πρόκειται να 

τουσ ανατεκοφν 
 Πιςτοποιθτικό για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υποχρεωτικισ ςχολικισ εκπαίδευςθσ 
 Βεβαιωτικό παρακολοφκθςθσ αρχικισ εκπαίδευςθσ 
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 Ηλικία από είκοςι τρία (23) ζωσ πενιντα (50) ζτθ 
  

Σθμειϊνεται πωσ, αν αναδειχκεί μζλοσ Ε.Κ.Σ. ι φιλοπρόςκοποσ, πρζπει εντόσ ζξι (6) 
μθνϊν να αποκτιςει τα προβλεπόμενα τυπικά προςόντα Βακμοφόρου. 
 

3. να υποβάλλουν Σχζδιο Μακροπρόθεςμου Προγραμματιςμοφ και Σχζδιο Ετηςίου 
Προγράμματοσ, ζχοντασ ςυηθτιςει τθσ προτάςεισ τουσ με τουσ Αρχθγοφσ των 
Τμθμάτων. 
 

 Ζγκριςη υποψηφιοτήτων  
Για τθν ζγκριςθ των υποψθφιοτιτων ςυςτινεται τριμελισ επιτροπι αποτελοφμενθ από 
τουσ κ.κ. α) Σωτήριο Στόικο (Περιφερειακόσ Έφοροσ), β) Μεταξοφδη Ελευθζριο (Βοηθόσ 
Περιφερειακοφ Εφόρου) και γ) Ναςςόπουλο Χαράλαμπο (Έφορο Οικονομικών & 
Περιουςίασ Π.Ε. Α.Μ.Θ.). Ζργο τθσ τριμελοφσ επιτροπισ είναι να παρζχει τθν κατά 
πλειοψθφία ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ για τισ προτακείςεσ υποψθφιότθτεσ, ζχοντασ 
προθγουμζνωσ λάβει ςυνζντευξθ από κάκε υποψιφιο και ζχοντασ εκτιμιςει τα υπό 
ςτοιχεία 1-3 προβλεπόμενα. 
 
 Συνεδρίαςη  Ανάδειξησ 
Η Συνεδρίαςθ Ανάδειξθσ κα πραγματοποιθκεί τθν Τετάρτθ 9/11/2019  και ϊρα 19:00 ςτθν 
ζδρα του Συςτήματοσ. Στθ ςυνεδρίαςθ αυτι ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχήσ οι Βακμοφόροι 
με ενεργή Εντολή Διοίκηςησ και ςυνολική θητεία τουλάχιςτον 12 μηνϊν, η οποία να 
περιλαμβάνει ζξι (6) τουλάχιςτον μήνεσ κατά το δωδεκάμηνο προ τησ αναδείξεωσ του 
Αρχθγοφ Συςτιματοσ. Ωσ παρατθρθτζσ δικαιοφνται να παρευρίςκονται και οι Βακμοφόροι 
ι τα Μζλθ τθσ Ε.Κ.Σ. που δεν δικαιοφνται να ςυμμετάςχουν. Διευκρινίηεται ότι δεν 
επιτρζπεται παράςταςθ με αντιπρόςωπο.  
 
 

Αγαπητοί μου, 
 

Η προςπάκεια όλων των ςυμμετεχόντων κα πρζπει να κατευκφνεται προσ τθν υπόδειξθ, 
κακϊσ και τθν ανάδειξθ ατόμων κατάλλθλων, που προςφζρονται να αναλάβουν το 
ςυγκεκριμζνο ζργο και να διακζτουν το χρόνο που χρειάηεται, κα χαίρουν  εκτίμθςθσ από 
τθν κοινωνία και τισ τοπικζσ Αρχζσ, κα μποροφν να προάγουν το ζργο των Βακμοφόρων ςτο 
Σφςτθμα και κα εκπαιδεφονται διαρκϊσ ωσ προσ τα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ, 
όςο διαρκεί θ κθτεία τουσ. 
 

Με τθν πεποίκθςθ ότι θ επιδίωξθ όλων μασ ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ των ικανότερων για τθν 
προαγωγι του Προςκοπικοφ Ζργου, ςασ καλϊ να επιδείξετε τθν υπευκυνότθτα που 
απαιτείται για τθν ορκι και αποτελεςματικι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
 

 

Με Προςκοπικούσ Χαιρετιςμούσ, 
 

 

 

 

 

Σωτήριοσ Δ. Στόικοσ 
Περιφερειακόσ Έφοροσ Προςκόπων 
Ανατολικήσ Μακεδονίασ & Θράκησ 


