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 Ξάνθη, 25 Ιανουαρίου 2023 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 275 

Προς:  Αρχηγούς Συστήματος Π.Ε. Α.Μ.Θ. 

Κοιν:  Αρχηγούς και Υπαρχηγούς Κοινοτήτων Ανιχνευτών 

ΘΕΜΑ: Ανιχνευτικό Εργαστήριο με θέμα «Από τη θεωρία πτήσης στη πράξη» 

Αγαπητοί μου, 

Ο Κλάδος Ανιχνευτών της Περιφερειακής  Εφορείας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

διοργανώνει  Ανιχνευτικό Εργαστήριο Γνώσεων, συνολικής διάρκειας 8 ωρών, με θέμα την θεωρία 

πτήσης, καθώς και την πρακτική εφαρμογή αυτής με χρήση Προσομοιωτών πτήσεις. Το εργαστήριο 

θα πραγματοποιηθεί το Διήμερο 18 -19 Φεβρουαρίου 2023 στον χώρο του αεροδρομίου 

Καβάλας - Αμυγδαλεώνα "Λυδία". Εκτιμώμενη ώρα έναρξης 11:00. 

Ο κύριος σκοπός των Ανιχνευτικών Εργαστηρίων είναι να προσφέρουν τη δυνατότητα στους 

ανιχνευτές να ασχοληθούν ιδιαίτερα με αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν αποκτώντας συγκεκριμένη 

και πρακτική γνώση του αντικειμένου. Η βασική φιλοσοφία των Ανιχνευτικών Εργαστηρίων είναι να 

συμβάλλουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό των ανιχνευτών σε μία περίοδο της ζωής του που 

η προσπάθεια για την ανακάλυψη επαγγελματικής προοπτικής είναι από τα σημαντικότερα ερωτήματα 

των εφήβων. 

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου θα πλαισιωθεί από ταυτόχρονη δράση προσκοπικής τεχνικής 

στον χώρο του αεροδρομίου. Θα ακολουθήσει διανυκτέρευση στην Προσκοπική εστία του 5ου 

Συστήματος Αμυγδαλεώνα. Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί δράση 

Ανίχνευσης φύσης (μονοπάτι πεζοπορίας), με υπεύθυνο τον Αρχηγό Κοινότητας Ελευθερούπολης 

Βανδουλάκη Αργύρη. Το εργαστήριο πραγματοποιείται με την επιμέλεια  του Δημήτρη 

Λυμπεράκη, Διευθύνοντα Συμβούλου του EGNATIA AVIATION και Αρχηγού Συστήματος του 1ου 

Συστήματος Ελευθερούπολης. 

Τους ανιχνευτές θα πρέπει να συνοδεύουν υποχρεωτικά Βαθμοφόροι από τις Κοινότητες τους.  

Οι συμμετέχοντες θα συμβάλλουν οικονομικά με το ποσό των 15€. Το ποσό καλύπτει την μετακίνηση 

και την διατροφή των συμμετεχόντων, ενώ το κόστος των προσομοιωτών πτήσης και του εκπαιδευτή 

(περισσότερο από 20 ευρώ/άτομο), θα καλυφθεί από την εταιρεία. 
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Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά με ονομαστική λίστα από κάθε 

Κοινότητα στο email ngrammen@gmail.com έως και την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023.  

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γραμμενίδου Τζούλια 6932318839 

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς,  

 

Χαράλαμπος Ε. Νασσόπουλος 

Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 


