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ΠΡΟΣ : Όλα τα ενήλικα στελέχη  της Περιφερειακής Εφορείας Αθηνών 
   
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  : Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης Π.Ε. Αθηνών 

Γενική Εφορεία Σ.Ε.Π. 
   
ΘΕΜΑ : Σύγκληση Συνεδρίου Περιφερειακής Εφορείας Αθηνών 
 
Αγαπητοί μου, 

Για  τον καλύτερο προγραμματισμό μας, σε συνέχεια των συμβουλίων των Αρχηγών Συστημάτων 
και των κλάδων  η Περιφέρειά μας συγκαλεί το ετήσιο Συνεδρίου Προγραμματισμού των 
ενήλικων στελεχών  της. 
 
Τα θέματα του συνέδριού είναι: 

1. Παιχνίδι Περιπέτειας στις ακτές του Σαρωνικού!!!  
2. Αξιολόγηση έργου προσκοπικής χρονιάς 2016 – 2017. 
3. Πρώτη Αγέλη ΠΙΚΠΑ, αφιέρωμα στη Ράκσα. 
4. Προσδιορισμός στόχων και ενεργειών, για την προσκοπική χρονιά 2017– 2018. 
5. Ελεύθερο βήμα. 

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ενήλικα στελέχη της Περιφέρειάς μας.  
 
Το ετήσιο Συνεδρίου προγραμματισμού, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017, 
στις εγκαταστάσεις του ΠΙΚΠΑ στη Βούλα, από τις 15:00 έως τις 21:00.  

Την ευθύνη  οργάνωσης του συνεδρίου έχει η Οργανωτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από 
τους : 

 Τάτση Κωνσταντίνο 
 Αδαμαντίδου Δήμητρα 
 Μυλώνη Αγγέλικα 
 Κούση Λίνα 
 Χρονόπουλο Νίκο 

Κατά την έναρξη του εκλέγεται -δι’ ανατάσεως της χειρός- από τα παρόντα ενήλικα στελέχη  
τριμελές Προεδρείο. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 



Στολή :Νέα στολή για όσους την έχουν προμηθευτεί (Πουκάμισο, Μαντήλι, Μακρύ παντελόνι) 
Παλαιά στολή σύμφωνα με κανονισμό στολών . 

Τοποθεσία συνεδρίου: 

 
https://www.google.gr/maps/place/%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%A0%CE%91/@37.8537647,2
3.7498207,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1bfdb50c5d773:0xe54fa25f3ee79e3c!8m2!3d
37.8537605!4d23.7520094  

 
Είμαι σίγουρος πως όλοι μας έχουμε άποψη για το πως θα θέλαμε το αύριο του Προσκοπισμού 
στην πόλη μας. Μέσα από τη συμμετοχή του καθενός μας στις ουσιαστικές διαδικασίες της 
συνάντησης, η άποψη αυτή μπορεί να ακουστεί και τελικά να συνθέσουμε όλοι μαζί μια!!!  
 
Παρακαλούνται οι ΑΣ να ενημερώσουν τα ενήλικα στελέχη  των Συστημάτων τους για τα 
παραπάνω, καθώς επίσης και να φροντίσουν για την διαμόρφωση των προγραμμάτων  των 
δράσεων των Συστημάτων τους, έτσι ώστε να μην λείψει κανένας μας . 
 
Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς 

Σταύρος Δημητρόπουλος 

Περιφερειακός Έφορος Αθηνών 
 
 


