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Ξάνθη, 22/10/2019 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 216 
 

 

Προς: Όλα τα μέλη της Ε.Π.Π. Καβάλας 

Θέμα: Ανάδειξη ομάδας συντονισμού ΕΠΠ Καβάλας 

ΣΧΕΤ: Κανονισμός ΕΠΠ 

 

 

Αγαπητοί μου, 
 

Με την παρούσα συγκαλώ την διαδικασία ανάδειξης της ομάδας συντονισμού της ΕΠΠ  

Καβάλας. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Νοεμβρίου στην εστία του 

4ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Καβάλας (Εργατικές Κατοικίες Προφήτη Ηλία) στις 

18.00.  

 

Υποψηφιότητες :  

Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν στον Περιφερειακό Έφορο στο e-mail 

peamth@sep.org.gr από τον κάθε ενδιαφερόμενο ή και ιδιοχείρως στον Περιφερειακό 

Έφορο. Κάθε υποψήφιος θα πρέπει κατά την ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας να 

είναι οικονομικά ενήμερος ως προς την συνδρομή του στο Σ.Ε.Π. και την συνδρομή του 

προς την Ε.Π.Π. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τέσσερις πλήρεις 

ημέρες πριν την διαδικασία ανάδειξης, δηλαδή μέχρι το βράδυ της 13 Νοεμβρίου στις 

00.00. 

 

Διαδικασία ανάδειξης: 

Στην διαδικασία ανάδειξης μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη της ΕΠΠ που είναι 

οικονομικά ενήμερα μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας. Με ευθύνη του 

Περιφερειακού Εφόρου καταρτίζεται λίστα εχόντων το δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα 

με τα στοιχεία του e-σεπ. Στην αρχή της διαδικασίας εκλέγεται από τα μέλη τριμελής 

εφορευτική επιτροπή, η οποία είναι και υπεύθυνη για την διαδικασία. Ο απερχόμενος 
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Αρχηγός ΕΠΠ θα κάνει απολογισμό εργασιών κατά την θητεία του. Στην συνέχεια κάθε 

υποψήφιος μπορεί να τοποθετηθεί στην ολομέλεια για οποιοδήποτε θέμα κρίνει. 

Ακολουθεί η διαδικασία ανάδειξης που είναι μυστική με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κάθε μέλος 

μπορεί να βάλει ως και τρεις σταυρούς προτίμησης. Στο τέλος η εφορευτική επιτροπή 

κάνει καταμέτρηση και ανακοινώνει το αποτέλεσμα. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

διενεργείται κλήρωση. Κάθε μέλος μπορεί να υποβάλει ένσταση επί της διαδικασίας, η 

οποία και επιλύεται τελεσίδικα κατά την διάρκεια της διαδικασίας. Υπεύθυνος 

διαδικασίας ορίζετε ο Έφορος παλαιών Προσκόπων Στέφανος Ναλμπάντης.  

 

Αγαπητοί μου,  

 

Η προσπάθεια όλων των συμμετεχόντων θα πρέπει να κατευθύνεται προς την 

υπόδειξη, καθώς και την ανάδειξη ατόμων κατάλληλων, που προσφέρονται να 

αναλάβουν το συγκεκριμένο έργο και να διαθέτουν το χρόνο που χρειάζεται, θα χαίρουν 

εκτίμησης από την κοινωνία και τις τοπικές Αρχές, θα μπορούν να προάγουν το έργο 

των ενεργών Βαθμοφόρων στην περιοχή της Καβάλας και θα συμμετέχουν διαρκώς ως 

προς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, όσο διαρκεί η θητεία τους. Με την 

πεποίθηση ότι η επιδίωξη όλων μας στοχεύει στην ανάδειξη των ικανότερων για την 

προαγωγή του Προσκοπικού Έργου, σας καλώ να επιδείξετε την υπευθυνότητα που 

απαιτείται για την ορθή και αποτελεσματική διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

 

 
 

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς, 
 

 

 

 

 

Σωτήριος Δ. Στόικος 
Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 


