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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  04  

  

ΠΡΟΣ: Αρχηγούς και Υπαρχηγούς Κοινοτήτων Ανιχνευτών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 
  
ΚΟΙΝ: Αρχηγούς Συστημάτων & Εφόρους Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, Κλάδο Ανιχνευτών Γενικής 

Εφορείας  
 
 
ΘΕΜΑ: Διοργάνωση Δράσης Κλάδου Ανιχνευτών ΠΕ Ανατολικής Αττικής 
 
 
Αγαπητοί μου, 
 
Ο Κλάδος Ανιχνευτών της ΠΕ Ανατολικής Αττικής διοργανώνει το Σάββατο 11 Μαρτίου βραδινό 

Παιχνίδι στο Άλσος Συγγρού από τις 17:00 - 20:00 με τίτλο “Η νύχτα πέφτει στο δάσος… 

Τρέξε να προλάβεις”.  Αρχηγός της δράσης είναι η Έφορος του Κλάδου Σοφία Δαγαλάκη. 

 

Η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στο παρακάτω link και θα πρέπει να συμπληρωθεί 

από τον Αρχηγό Κοινότητας έως την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου. Η κάθε Κοινότητα θα πρέπει να 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από ενήλικο στέλεχος, το οποίο θα βοηθήσει την ομάδα εργασίας στην 

εκτέλεση του προγράμματος.  Κάθε Κοινότητα για να συμμετέχει θα πρέπει να έχει από 5 Ανιχνευτές και 

πάνω.  Σε αντίθετη περίπτωση και σε συνεργασία με τους Εφόρους Κλάδου, προτείνεται η συνεργασία 

δύο Κοινοτήτων. 

https://forms.office.com/e/KPBkxE9Buy 

Παρακαλούμε για λόγους ασφαλείας μετά την ηλεκτρονική δήλωση της Κοινότητας, να αποσταλεί στο 

email explorers.aat@sep.org.gr λίστα σε μορφή excel με τα ονοματεπώνυμα και με τους αριθμούς 

μητρώων των Ανιχνευτών και των Βαθμοφόρων. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν 

απογραφεί για το 2023.  

 

Το ατομικό κόστος συμμετοχής είναι 5,00 €. Το κόστος περιλαμβάνει αναμνηστικό δράσης. Το 

συνολικό ποσό που αφορά Ανιχνευτές και Βαθμοφόρους θα πρέπει να καταβληθεί με μία κατάθεση στον 

τραπεζικό λογαριασμό της ΠΕ με αιτιολογία “Δράση ΚΑ - Όνομα Κοινότητας” πχ. “Δράση ΚΑ - 3η 

Χαλανδρίου”. Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί στο explorers.aat@sep.org.gr.  

ALPHA BANK:  GR2401403620362002101067866 

https://forms.office.com/e/KPBkxE9Buy?fbclid=IwAR1E7bOSRPrDBosby99m5uD_sxfiPg6DjoI5z7a4Ld7Lyp2hgGa75ZLD1CY
mailto:explorers.aat@sep.org.gr
mailto:explorers.aat@sep.org.gr


Σημείο συνάντησης είναι το γήπεδο ποδοσφαίρου στο Άλσος Συγγρού στο Μαρούσι. (Είσοδος επί της 

Λεωφόρου Κηφισίας, προσβάσιμο από σταθμό Ηλεκτρικού «ΚΑΤ»). 

 

Η συμμετοχή στη δράση θα γίνει με πλήρη προσκοπική στολή.  Απαραίτητο είναι κάθε συμμετέχοντας να 

έχει μαζί του φακό κεφαλής, νερό και η Κοινότητα να έχει το σήμα της. 

 

Οι Έφοροι του Κλάδου είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία και βοήθεια. Ευχόμαστε στους 

Ανιχνευτές και στους Βαθμοφόρους του Κλάδου Ανιχνευτών της Περιφέρειάς μας να απολαύσουν αυτό 

το νυχτερινό αντάμωμα μυστηρίου και περιπέτειας.      

 
 

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς 

 

 

Κλήμης Τοσουνίδης 

Περιφερειακός Έφορος Ανατ. Αττικής 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Football+Field+Siggrou+Park,+Marousi+151+24/@38.06398,23.8139413,617m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x14a19ed74f6471a3:0xd3a45ac01929c725!8m2!3d38.0639582!4d23.8161791!16s%2Fg%2F11bvt9tfx9

