ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 41/2020

Βύρωνας, 2 Δεκεμβρίου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 37 / 2020

ΠΡΟΣ:

Τις Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων της Π.Ε. Νότιας Αττικής

ΚΟΙΝ.:

-Εφορεία Διοίκησης ΓΕ/ΣΕΠ
-Έφορο Παλαιών Προσκόπων Π.Ε. Νότιας Αττικής
-Βοηθό Περιφερειακό Έφορο (Βόρειου Τομέα)
-Αρχηγούς Συστημάτων 2ου Π Βύρωνα, 2ου Π Καισαριανής, 4ου Π Ζωγράφου

ΘΕΜΑ:

Διαδικασία Ανάδειξης μελών Ε.Π.Π. – εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του
Ιδρύματος ΣΕΠ

Σχετ.: α. Εγκύκλιος Γ.Ε. 15/2020-1/10/2020, ‘Μέτρο Ανάδειξης Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. &
Μελών Ε.Π.Π. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» για τα έτη
2021 & 2022’
β. Εγκύκλιος Γ.Ε. 18/2020-18/11/2020, ‘Διαδικασία Ανάδειξης Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. &
Μελών Ε.Π.Π. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. Αντικατάσταση της υπ’αριθμ.
14/1.10.2020 Εγκυκλίου’

Αγαπητοί μου,
Λόγω των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν σε όλη τη χώρα και των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει
δημιουργήσει η πανδημία, η διαδικασία ανάδειξης μελών Ε.Π.Π. – εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση
του Ιδρύματος ΣΕΠ, θα διεξαχθεί την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 διαδικτυακά.
Η παρουσίαση των υποψηφίων και διευκρινήσεις επί διαδικαστικών θεμάτων θα γίνει με τη χρήση της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Zoom, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο
https://us04web.zoom.us/j/6922593238?pwd=NTRPNFIvZTEyWnQxUU5iR0w0ZTduZz09
Meeting ID: 692 259 3238
Passcode: 4uwc0n

ΒΟΥΤΖΑ 73 & ΦΛΕΜΙΓΚ 16231,

210-7290046,

210-7236561,

Το ΣΕΠ έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015

penotattikis@sep.org.gr,

penotiasattikis.gr

Την ευθύνη διοργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης έχει η κάτωθι οργανωτική επιτροπή η οποία εκτελεί
και χρέη εφορευτικής επιτροπής:
Νίκος Χατζόπουλος, Αναπληρωτής Περιφερειακός Έφορος
Σταύρος Λογγοβίτης, Έφορος Διοίκησης Π.Ε.
Εύα Δερμάτη-Κουλπαλίδη, Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας Π.Ε.
Παρακαλούμε πολύ τις ώρες διεξαγωγής της διαδικασίας ανάδειξης να μην πραγματοποιηθεί καμία
δραστηριότητα η οποία θα εμποδίσει την παρουσία των μελών Ε.Π.Π., διότι η συμμετοχή όλων μας είναι
απαραίτητη.
Το πρόγραμμα της διαδικασίας είναι διαμορφωμένο ως εξής:
18:00 Έναρξη τηλεδιάσκεψης – Ενημέρωση επί της διαδικασίας - Παρουσίαση υποψηφίων
19:30 Έναρξη διαδικασίας ανάδειξης μελών Ε.Π.Π. – εκπροσώπων στη ΓΣ του Ιδρύματος ΣΕΠ
20:30 Λήξη διαδικασίας ανάδειξης μελών Ε.Κ.Σ. – εκπροσώπων στη ΓΣ του Ιδρύματος ΣΕΠ

Καλούνται όλοι οι Αρχηγοί Ε.Π.Π.:
1. Να δηλώσουν τα μέλη των Ενώσεών τους, που πρόκειται να συμμετάσχουν στη διαδικασία
ανάδειξης, μέσω της φόρμας που ανοίγει με τον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι το Σάββατο 5
Δεκεμβρίου 2020
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eemzxu8oP0y4pdm7tWLKG8apkw1cHvRBkG
sL46hb5XdUM0JSRUNZQjNGUVQ0QVBYMUJXQTdWVjROOSQlQCN0PWcu&fbclid=IwAR0A2Dvsf3wR
BaV53wFbs64WgLYMaVY9ybr_QMZvVWRK12yrgHrAunwgaX4
2. Να στείλουν με email τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων των μελών
Ε.Π.Π.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη συνημμένη Εγκύκλιο 15/2020 του ΓΕ/ΣΕΠ [βλ. σχετ.(α)] από την
Π.Ε. μας θα αναδειχθεί ένα (1) μέλος ΕΠΠ στην ΓΣ/ΣΕΠ.

Σας εφιστώ την προσοχή στα παρακάτω καθώς οι διαδικασίες που θα ακολουθήσουμε φέτος είναι
πρωτόγνωρες και σας προτρέπω όλους να διαβάσετε το Σχετικό (β) που περιγράφει τις διαδικασίες και
το οποία θα βρείτε συνημμένο.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης και δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα μέλη
Ε.Π.Π. τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Σχετικό (β).
Η Π.Ε. με ανακοίνωσή της θα γνωστοποιήσει τον πίνακα με τα έχοντα δικαίωμα συμμετοχής μέλη
Ε.Π.Π. τέσσερις (4) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου, δηλαδή την Τρίτη 8
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Δεκεμβρίου 2020. Η Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε. και θα αποσταλεί με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις Ε.Π.Π. να ενημερώσουν αρμοδίως τα έχοντα δικαίωμα συμμετοχής στη
διαδικασία μέλη Ε.Π.Π.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τη διαδικασία ανάδειξης μελών Γ.Σ. είναι η Τετάρτη 9
Δεκεμβρίου 2020 (καταληκτική ώρα: 0:00 μεσάνυχτα 9/12 προς 10/12). Η υποβολή υποψηφιότητας
θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποφύγετε τα
απαντητικά email) με τη συνημμένη δήλωση συμπληρωμένη κι υπογεγραμμένη (κατά προτίμηση σε
μορφή pdf) στο email της Περιφερειακής Εφορείας (penotattikis@sep.org.gr). Καμία υποψηφιότητα δε
θα γίνεται δεκτή πέραν της συγκεκριμένης προθεσμίας.

Κάθε μέλος Ε.Π.Π. που έχει δικαίωμα ψήφου θα λάβει τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την
πραγματοποίηση του Συνεδρίου, δηλαδή την Τετάρτη 9/12/2020, μήνυμα (email) στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα έχει δηλώσει ο Α.Σ. του στην Π.Ε., στο οποίο θα περιέχεται ένας
προσωπικός και απόρρητος σύνδεσμος για τον ιστότοπο του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», η
ακριβής ημερομηνία πραγματοποίησης της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και οι ώρες διάρκειάς της.
Εφόσον κάποιο μέλος Ε.Π.Π. που έχει δικαίωμα ψήφου δε λάβει το συγκεκριμένο μήνυμα
(email) τη συγκεκριμένη ημέρα, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την Περιφερειακή
Εφορεία στo email (penotattikis@sep.org.gr).

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς
Ο Π.Ε. Νότιας Αττικής

Ιωάννης Σ. Δημητριάδης
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