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     Αγία Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2022 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01/2022 

 
ΠΡΟΣ:  Όλους τους Βαθμοφόρους της Π.Ε. Αν. Αττικής  
 
ΚΟΙΝ.: Αρχηγούς Συστημάτων, Αρχηγούς Ε.Π.Π., Μέλη Ε.Κ.Σ, Π.Ε και Συστημάτων, 
Βοηθό Γενικό Έφορο (Οργάνωση & Λειτουργία), Έφορο Διοίκησης Γ.Ε. 
 

ΘΕΜΑ: Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας  

 

Αγαπητοί μου, 
 
Σύμφωνα με τον οργανισμό Π.Δ: 71/16.04.2014 (Φ.Ε.Κ:115Α/12.05.2014), και τον 
Κανονισμό Διοίκησης, η Περιφέρειά μας συγκαλεί Συνέδριο των βαθμοφόρων της με 
σκοπό: 
 

- τη συζήτηση για θεμάτων που αφορούν στην Προσκοπική Κίνηση στο χώρο 
της Περιφερειακής μας Εφορείας. 

- τον προσδιορισμό στόχων και ενεργειών της νέας προσκοπικής περιόδου στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων των προϊσταμένων Κλιμακίων. 

- την ενημέρωση επί των θεμάτων του Πανελληνίου Προσκοπικού Συνεδρίου 
 
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022 από 
τις 18:00 έως τις 21:00 σε σύνδεσμο που θα σταλεί τις επόμενες μέρες. 
 
 
Την οργάνωση έχει αναλάβει τριμελής οργανωτική επιτροπή που αποτελείται από τους: 
 
Κλήμη Τοσουνίδη – Περιφερειακό Έφορο 
Ιωσήφ Δακορώνια-Μαρίνα – Έφορο Διοίκησης 
Ιωάννη Στόκα – Αναπλ. Έφορο Διοίκησης 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν οι Βαθμοφόροι που: 
 

- Έχουν εντολή Διοικήσεως (με ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστο πέντε (5) 
πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου) 

- Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σ.Ε.Π (έχουν απογραφεί για το τρέχον 
έτος στην Π.Ε) 

 
Παρακαλούνται οι Α.Σ. όπως μεριμνήσουν για την ενημέρωση όλων των Βαθμοφόρων. 
Επίσης οι Α.Σ όπως ολοκληρώσουν τις προτάσεις έκδοσης εντολών διοίκησης, διότι από 
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τις 17/01/2022 και μέχρι την ολοκλήρωση του συνεδρίου δεν θα εγκρίνεται ή 
ανανεώνεται καμία εντολή διοίκησης. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: 
 
17:45 – Προσέλευση 
18:00 – Καλωσόρισμα, εκλογή προεδρείου 
18:15 – «Αποκωδικοποιώντας την παιδική ανάπτυξη  και αποκαθιστώντας την  
επικοινωνία στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19» με εισηγητή  τον κ. 
Παναγιώτη Σιαπέρα Msc., PhD. Ψυχολόγο & Εργοθεραπευτή, Κοσμήτορα της Σχολής 
Υγείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου* 
19:15 – Διάλειμμα 
19:30 – Συζητήσεις κατά Κλάδους 
20:15 – Παρουσίαση  θεμάτων Π.Π.Σ.  
20:45 – Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας Π.Ε. 
21:00 – Λήξη Συνεδρίου 
 
*μπορείτε να στείλετε μέχρι την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου στο mail της εφορείας 
διοίκησης ac.aat@sep.org.gr οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με το θέμα ώστε να 
συμπεριληφθεί στην εισήγηση του κ. Σιαπέρα 
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 
Για την κατάρτιση της λίστας του Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου, 
παρακαλούνται οι Βαθμοφόροι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτό και αφού 
συννενοηθούν με τα συστήματά τους, να συμπληρώσουν την παρακάτω ηλεκτρονική 
φόρμα: 
 
https://forms.office.com/r/1wtGx9daah 
 
Η Π.Ε. μας συμμετέχει στο Π.Π.Σ. με 36 εκπροσώπους. Στόχος της Π.Ε. είναι να 
εκπροσωπηθεί με έναν εκπρόσωπο από κάθε Σύστημα (έως 33 άτομα) και οι υπόλοιπες 
θέσεις να καλυφθούν από τους Εφόρους της Π.Ε.. Η επιλογή των εκπροσώπων θα γίνει 
με σειρά προτεραιότητας βάσει καθηκόντων (1. ΑΣ, 2. Αρχηγοί Τμημάτων, 3. 
Υπαρχηγοί Τμημάτων). 
 
 
Μπορεί για ακόμα μία φορά να αναγκαζόμαστε να συναντηθούμε ηλεκτρονικά αλλά 
αυτό δεν σημαίνει ότι το συνέδριο μας χάνει την ουσία του. Η ανταλλαγή απόψεων 
πάντα θα είναι ο πυρήνας της ελευθερίας που πραγματικά πρεσβεύει η Κίνηση μας. 
 
Σας περιμένω όλους. 
 
Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς, 

 

  

Κλήμης Τοσουνίδης  

Περιφερειακός Έφορος 
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