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Αριθμ. Πρωτ.: 40               Νέα Σμύρνη, 23 Νοεμβρίου 2022 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26/2022 
 

 
ΠΡΟΣ:  Όλους τους Βαθμοφόρους της Π.Ε. Νότιας Αττικής 

           

ΚΟΙΝ.: -Γενικός Έφορος ΣΕΠ  

  -Βοηθός Γενικός Έφορος Αττικής 

  -Εφορεία Διοίκησης Γ.Ε. 

   -Μέλη Προσκοπικού Δικτύου της Π.Ε. Νότιας Αττικής 

  -Ε.Κ.Σ. της Π.Ε. Νότιας Αττικής 

 

ΘΕΜΑ: 30ο Συνέδριο Βαθμοφόρων Π.Ε. Νότιας Αττικής 

 
Σχετ.: α. Εγκύκλιος Γ.Ε. 11/2022-15/9/2022, ‘Διαδικασία Ανάδειξης Βαθμοφόρων, Μελών  

Ε.Κ.Σ. & Μελών Ε.Π.Π. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.’ 

 

β. Εγκύκλιος Γ.Ε. 14/2022-6/10/2022, ‘Μέτρο Ανάδειξης Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ.  

& Μελών Ε.Π.Π. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων»  

για τα έτη 2023 & 2024’ 

 

Αγαπητοί μου, 

  

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για το 30ο Συνέδριο της Περιφέρειάς μας, παρακάτω καταγράφονται 

λεπτομέρειες για την διεξαγωγή του.  

 

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαμορφωμένο ως εξής:  

 

09.30 Προσέλευση – Εγγραφές Συνέδρων  

10.00 Έναρξη εργασιών – Ύμνος – Χαιρετισμοί - Εκλογή Προεδρείου  

10.30 Απολογισμός Έργου Π.Ε. για το έτος 2022 

11.00 Διάλειμμα  

11.15 Κυρίως Θέμα Συνεδρίου 

11.30 Χωρισμός και εργασία σε κύκλους  

13.00 Διάλειμμα - Φαγητό 

13.45 Παρουσίαση Προγραμματισμού Κλάδων και Ειδικοτήτων και σχεδίου ανάπτυξης της Π.Ε. για 

         το έτος 2023 και επικύρωσή τους από το Συνέδριο. 
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14.15 Παρουσίαση Υποψηφίων Μελών για την ΓΣ 

15.00 Ελεύθερο Βήμα – Έναρξη Ψηφοφορίας 

15.30 Ολοκλήρωση Εργασιών Συνεδρίου 

16.30 Ολοκλήρωση Ψηφοφορίας 

 

Τις εργασίες του Συνεδρίου, εκτός από τους Βαθμοφόρους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως 

σύνεδροι, μπορούν να παρακολουθήσουν και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, Μέλη Ε.Κ.Σ. και Μέλη 

Ε.Π.Π. της Περιφέρειας, ως παρατηρητές. Η προδήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρωθεί 

στο σύνδεσμο https://forms.office.com/r/CWGPYs65ds, μέχρι την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2022. 

Προσοχή: η προδήλωση είναι απαραίτητη τόσο για την οργάνωση του Συνεδρίου (προμήθεια 

γευμάτων κλπ) όσο και για την διεξαγωγή της διαδικασίας ανάδειξης των μελών της Γ.Σ. 

 

Η εισήγηση του θέματος του Συνεδρίου «Προσκοπισμός και Συμπερίληψη» θα βρίσκεται στο 

σύνδεσμο https://www.penotiasattikis.gr/30o-synedrio-vathmoforon-pena/. Παρακαλούμε όλους 

τους Βαθμοφόρους να ενημερωθούν για το περιεχόμενο του θέματος πριν τη διεξαγωγή του 

Συνεδρίου. 

 

Οι διαδικασίες Ανάδειξης των μελών για την ΓΣ του ΣΕΠ, θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα του Σχετικού (α). Ο αριθμός των Βαθμοφόρων – εκπροσώπων της Περιφερειακής 

Εφορείας στην ΓΣ του ΣΕΠ είναι 19 (μαζί με τον Περιφερειακό Έφορο, ως ex officio μέλος), 

σύμφωνα με το Μέτρο Ανάδειξης, το οποίο περιγράφεται στο Σχετικό (β). 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο, στη διαδικασία ανάδειξης και δικαίωμα υποβολής 

υποψηφιότητας έχουν οι Βαθμοφόροι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο 

Σχετικό (β).  

 

Η Π.Ε. με ανακοίνωσή της θα γνωστοποιήσει τον πίνακα με τους έχοντες δικαίωμα 

συμμετοχής Βαθμοφόρους πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου, 

δηλαδή την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022. Η Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

Π.Ε. και θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα Συστήματα, ώστε οι Α.Σ. να ενημερώσουν 

αρμοδίως τους έχοντες δικαίωμα συμμετοχής Βαθμοφόρους. 

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την διαδικασία ανάδειξης μελών Γ.Σ. είναι η 

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 (καταληκτική ώρα: 23:59 μεσάνυχτα 30/11 προς 1/12). 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. 

 

Εναρμονιζόμενοι με τα ισχύοντα μέτρα τις πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, σας 

ενημερώνουμε ότι για τους συμμετέχοντες βαθμοφόρους ή παρατηρητές που θα 

παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου μας συνιστάται η χρήση προστατευτικής μάσκας. 

Όσοι δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, απαιτείται να έχουν 
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υποβληθεί σε εργαστηριακό έλεγχο για COVID-19 (PCR ή rapid test) μέσα στην εβδομάδα στα 

πλαίσια της εργασίας τους ή σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχι για COVID-19 (self test), εντός 24 ωρών 

από την έναρξη του Συνεδρίου, με αρνητικό αποτέλεσμα. 

 

 

 

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς  

Ο Π.Ε. Νότιας Αττικής 

 

 

 

  

 

    

  

Καλούπης Δημήτρης 


