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Αγία Παρασκευή: 18 / 10 / 2022 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  26 

ΠΡΟΣ: Όλα τα ενήλικα μέλη της Π.Ε. Αν. Αττικής  

ΚΟΙΝ:  Επιτροπές Κοινωνικής Συμπαράστασης της Π.Ε. Ανατ. Αττικής 

 

 

ΘΕΜΑ: Συνάντηση Ενήλικων Μελών Π.Ε.  Ανατ. Αττικής 

  

Αγαπητοί μου, 

 

Μετά από αρκετά χρόνια, έχω την χαρά να σας ανακοινώσω την πραγματοποίηση της ετήσιας συνάντησης βαθμοφόρων 

της Π.Ε Ανατ. Αττικής το Σαββατοκύριακο 05 και 06 Νοεμβρίου 2022 στο “The Ranch”, το οποίο βρίσκεται στο Σοφικό 

Κορινθίας.   

 

Σε απόσταση μόλις 97 χιλιομέτρων από την Αθήνα, το “The Ranch” μπορεί να μας προσφέρει με ασφάλεια στιγμές 

Δράσης, Άθλησης, Ψυχαγωγίας, Χαλάρωσης και πολύ Παιχνιδιού.  Έχει την δυνατότητα να μας παρέχει μια ευχάριστη 

διαμονή και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων (5x5, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, πιγκ – πογκ, τοξοβολία, ιππασία, αναρρίχηση κ.α). 

Ετοιμάστε τα ενήλικα μέλη σας για μίνι τουρνουά και  συμπληρώστε στην αίτηση συμμετοχής σε ποια  δραστηριότητα θα 

θέλατε να συμμετάσχετε. 

 

Στον χώρο που θα μας φιλοξενήσει θα έχουμε την ευκαιρία να ξεκουραστούμε και να περάσουμε ένα όμορφο διήμερο μετά 

τις κατασκηνώσεις και ενόψει της νέας προσκοπικής χρονιάς, να γνωριστούμε καλύτερα,  να οργανώσουμε και να 

προγραμματίσουμε τις δράσεις μας για τη χρονιά που έρχεται. 

   

Το κόστος συμμετοχής είναι all inclusive και έχει οριστεί στα 45,00€ / άτομο, για διανυκτέρευση σε δωμάτια από 6 έως 

και 15 άτομα (για μικρότερο δωμάτιο π.χ. μονόκλινο, δίκλινο, τρίκλινο, τετράκλινο, πεντάκλινο, υπάρχει επιπλέον 

επιβάρυνση και προσφέρεται εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα).   

Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνονται: 

- Το δείπνο του Σαββάτου (μπουφές) 

- Βραδινή δραστηριότητα και πάρτι γνωριμίας  

- Το πρωινό και το γεύμα της Κυριακής (μπουφές) 

- Coffee break 

- Δραστηριότητες 

- Το αναμνηστικό της συνάντησης   

 

H Περιφέρεια θα μεριμνήσει για την μεταφορά με λεωφορείο και όσοι το επιθυμούν και εφόσον το έχουν δηλώσει, θα 

αναχωρήσει το Σάββατο 05/11 από τον σταθμό του μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας στις 15:30 πούλμαν για το Σοφικό, με 

επιστροφή την Κυριακή 06/11 στις 18:00 (αναχώρηση από Σοφικό). Τα έξοδα του πούλμαν βαρύνουν την Περιφέρεια. 
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MΗΝ ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας κλινοσκεπάσματα και sleeping bag καθώς δεν θα προσφερθούν από το κατάλυμα.  

Διατίθενται με επιπλέον χρέωση. 

 

Για όσους δεν θα μπορέσουν να διανυκτερεύσουν, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής μόνο την Κυριακή, οπότε και θα 

πραγματοποιηθεί η ολομέλεια της Π.Ε. μαζί με εισηγήσεις μεγάλου ενδιαφέροντος. Το κόστος συμμετοχής για την Κυριακή, 

ανέρχεται στα 25,00€ / άτομο συμπεριλαμβανομένου του γεύματος, Coffee break, του αναμνηστικού της δράσης και 

συμμετοχή σε δραστηριότητες.  Ώρα άφιξης την Κυριακή έως τις 10:00. 

 

Την Κυριακή 06/11, μπορούν να συμμετέχουν και τα μέλη των Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης, για τα οποία θα 

υπάρχει ειδικό θεματολόγιο σχετικά με την λειτουργία της Ε.Κ.Σ. και την οικονομική διαχείριση καθώς και οποιαδήποτε 

πληροφορία που θα προκύψει από την ανταλλαγή ιδεών. 

  

Το κόστος συμμετοχής σε περίπτωση ακύρωσης, ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ. 

 

Η συνάντηση θα ξεκινήσει στις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου και θα τελειώσει στις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής.  

Το “The Ranch” βρίσκεται στο 26ο χλμ. της εθνικής οδού Ισθμού - Επιδαύρου.  

 

Με μέριμνα των Α.Σ., το συνημμένο έντυπο συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένο και να καταβληθεί το κόστος 

συμμετοχής, μέχρι και την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022 με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

i) Με καταβολή του ποσού στον λογ/σμό της περιφέρειας (ALPHA BANK, IBAN - GR24 0140 3620 3620 

0210 1067 866, Δικαιούχος λογ/σµού: Σ.Ε.Π), αποστολή του καταθετηρίου της τράπεζας και του εντύπου 

συμμετοχής στο παρακάτω e-mail: ac.aat@sep.org.gr Οι καταθέσεις θα γίνονται ανά Σύστημα και πρέπει 

να αναγράφεται ως παρατήρηση το «Σύστημα» και «Συνάντηση Ανατολικής» π.χ. 2Π Κηφισιάς Συν. 

Ανατολικής 

 

ii) Κατόπιν συνεννόησης στην έδρα της Περιφέρειας (Σπάρτης 1, πρώην Στρατόπεδο Σπυρούδη) όπου 

καταβάλλονται τα χρήματα και η δήλωση συμμετοχής. 

 
Παρακαλούνται οι Ε.Κ.Σ. των Συστημάτων της Περιφέρειας να συνδράμουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους στην κάλυψη 

του κόστους συμμετοχής των ενήλικων μελών μας.  

 

Σίγουρα οι συναντήσεις  ενήλικων μελών της Περιφέρειας μας, μένουν ανεξίτηλα χαραγμένες στην μνήμη όλων μας και 

αποτελούν εφαλτήριο για σπουδαία πράγματα στο μέλλον. Όταν αυτή είναι η πρώτη μετά την πανδημία και θα συμμετέχουν 

αρκετά νέα ενήλικα μέλη, το αποτέλεσμα σίγουρα θα είναι πολύ καλό και αρκετά χρήσιμο για την συνέχεια όλων των 

τμημάτων, όλων των Συστημάτων της Περιφέρειας μας. 

 

Σας περιμένω όλους. 

 

 

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς 

  

Κλήμης Τοσουνίδης 
Περιφερειακός Έφορος 
 
 

https://ranch.gr/el/poy-briskomaste

