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Θεσσαλονίκη, 15 Νοεμβρίου 2022 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 258 

 

ΠΡΟΣ:   Όλα τα Μέλη των Ε.Π.Π. της Π.Ε.Θ. 

   

ΚΟΙΝ:  κ. Σ. Δημητρόπουλο, Γενικό Έφορο ΣΕΠ 

  κ. Μ. Μήτρου, Β.Γ.Ε. ΣΕΠ 

κ. Α. Ευσταθίου, Μ.Β.Γ.Ε. ΣΕΠ 

  κ. Δ. Κούτσια, Έφορο Διοίκησης Γ.Ε. 

  κ. Α. Φουντούλη, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής 

  κ. Θ. Αργυρίου, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ:  Διαδικασία Ανάδειξης Μελών Γ.Σ. / Μέλη Ε.Π.Π. 

 

 

Αγαπητές/οί μου, 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού του Σ.Ε.Π. (Π.Δ. 71/16.04.2014 – ΦΕΚ 

115Α/12.05.2014 – άρθρο 25 παράγραφος ιβ’) και του Κανονισμού Διοίκησης (Μέρος 

7ο άρθρο 6) και σύμφωνα με την Εγκύκλιο 11/2022 του Γενικού Εφόρου, την Κυριακή 

4 Δεκεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία ανάδειξης Μελών Γ.Σ. της 

Περιφερειακής Εφορείας Θεσσαλονίκης, από τις 11.00 μέχρι τις 13.30 στο Αμφιθέατρο 

του ΤΕΕ / ΤΚΜ επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 49 (παραλιακή). 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης έχουν τα Μέλη των Ε.Π.Π. της 

Περιφερειακής Εφορείας Θεσσαλονίκης, που λειτουργούν σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στον Κανονισμό Παλαιών Προσκόπων και περιλαμβάνονται στον πίνακα 

Μελών Ε.Π.Π., τον οποίο θα καταρτίσει η Περιφερειακή Εφορεία και θα επικυρώσει η 

Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας, στις μέχρι και τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 

2022. Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα των πέντε (5) ημερών που μεσολαβεί από την 

κατάρτιση του πίνακα έως την πραγματοποίηση της Διαδικασίας Ανάδειξης, δεν 

εγγράφονται νέα Μέλη σε Ε.Π.Π. 



Ακόμη, τα συμμετέχοντα μέλη Ε.Π.Π. έως την ημέρα πραγματοποίησης της Διαδικασίας 

Ανάδειξης πρέπει: 

 Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2022-

2023, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής 

συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.  

 Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το 

Σ.Ε.Π. εκ Συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων.  

 Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π. 

Η ευθύνη ταυτοποίησης των συμμετεχόντων στη Διαδικασία Ανάδειξης ανήκει 

αποκλειστικά στην Εφορευτική Επιτροπή. 

Προετοιμασία – Οργάνωση – Υποβολή υποψηφιοτήτων 

Η Περιφερειακή Εφορεία με Ανακοίνωσή της θα γνωστοποιήσει τον πίνακα με τα 

έχοντα δικαίωμα συμμετοχής μέλη Ε.Π.Π. στις το βράδυ της Δευτέρας 28 

Νοεμβρίου 2022. Η Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Περιφερειακής 

Εφορείας (www.scoutsofthessaloniki.gr) και θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

στις Ε.Π.Π., ώστε οι Αρχηγοί των Ε.Π.Π. να ενημερώσουν αρμοδίως τα έχοντα δικαίωμα 

συμμετοχής μέλη τους, και κοινοποιείται στην Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας. 

Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή 

προτείνονται από τρία μέλη Ε.Π.Π., που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία 

(βλ. συν. Εγκύκλιος 11/2022 Υπόδειγμα 5 / Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας Μέλους 

Ε.Π.Π.), μέχρι τις μέχρι και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 στις 11.00 το 

βράδυ, μέσω e-mail και μόνο, στην  διεύθηνση: sinedriopeth@gmail.com 

Αμέσως μετά το πέρας της υποβολής των υποψηφιοτήτων και αφού θα έχουν ελεγχθεί 

ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις, η Οργανωτική Επιτροπή θα καταρτίσει πίνακα 

υποψηφίων, ο οποίος θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Εφορείας 

(www.scoutsofthessaloniki.gr) και θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 

Ε.Π.Π. της Περιφερειακής Εφορείας. 

Η Οργανωτική Επιτροπή φροντίζει επίσης για την εκτύπωση και διανομή στους έχοντες 

δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης, του πίνακα των υποψηφίων Μελών 

Ε.Π.Π. - Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση. 

Δικαίωμα Ανάδειξης 

Για την ανάδειξη των Μελών Ε.Π.Π. - Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη 

Γενική Συνέλευση δικαιούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα τα Μέλη Ε.Π.Π. που κατά 

την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας πληρούν τα προσόντα της παρ. «Δικαίωμα 

Συμμετοχής» της παρούσης και επιπλέον: 

• Έχουν ελληνική ιθαγένεια, 

• Δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει στις Αρχές του Σ.Ε.Π. 

Διεξαγωγή της Διαδικασίας Ανάδειξης 

Κατά την έναρξη της Διαδικασίας Ανάδειξης εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία από τα 

παρόντα Μέλη Ε.Π.Π. τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από έναν 

Πρόεδρο και δύο Γραμματείς, στην οποία δεν μπορούν να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι 

http://www.scoutsofthessaloniki.gr/
https://www.sep.org.gr/admin/dsContent/Announcement/Attachements/102466/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%2011_2022.pdf
http://www.scoutsofthessaloniki.gr/


προς ανάδειξη. Εναλλακτικά, καθήκοντα Εφορευτικής Επιτροπής μπορεί να ασκεί η 

Οργανωτική Επιτροπή της Διαδικασίας Ανάδειξης. 

Τα παρόντα Μέλη Ε.Π.Π. επικυρώνουν τους αντίστοιχους πίνακες συμμετεχόντων στη 

Διαδικασία Ανάδειξης και των υποψηφίων για ανάδειξη, που έχει καταρτίσει η 

Οργανωτική Επιτροπή. 

Θέματα διαδικαστικά που αναφύονται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας 

αντιμετωπίζονται από την Εφορευτική Επιτροπή και σε περίπτωση ενστάσεως το θέμα 

επιλύεται οριστικά από το σύνολο των παρόντων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Ανάδειξη Εκπροσώπων 

Ο αριθμός των προς ανάδειξη Μελών Ε.Π.Π. είναι δύο (2) μέλη, σύμφωνα με την 

Εγκύκλιο 14/2022. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των Εκπροσώπων της 

Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση είναι μυστική. Κάθε Μέλος Ε.Π.Π. έχει 

δικαίωμα να εκφράσει την προτίμηση του για τόσους υποψήφιους όσους η 

Περιφερειακή Εφορεία του δικαιούται να αναδείξει, δηλαδή δύο (2). 

Ο Περιφερειακός Έφορος, φροντίζει για την όσο είναι δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή, 

επειδή αναβολή του Συνεδρίου λόγω μη απαρτίας, αποκλείεται. Τυχόν ειδικότερες 

λεπτομέρειες για τη Διαδικασία Ανάδειξης καθορίζονται από την Εφορευτική Επιτροπή. 

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί καταμέτρηση των 

ψήφων, καταρτίζει τον Πίνακα των αναδειχθέντων Μελών Ε.Π.Π. – Εκπροσώπων της 

Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Π., κατά τη σειρά επιτυχίας 

τους και συντάσσει το σχετικό Πρακτικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται από 

την Εφορευτική Επιτροπή κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς όσων ισοψήφησαν, 

η οποία αναφέρεται στο Πρακτικό.  

Για ερωτήσεις, απορίες μπορείτε να απευθύνεστε μέσω ηλεκτρονικού 

μηνύματος στην Οργανωτική Επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

sinedriopeth@gmail.com .  

Παρακαλώ ΟΛΑ τα μέλη των Ε.Π.Π. της Π.Ε. Θεσσαλονίκης να δεσμεύσουν την 

ανωτέρω ημερομηνία (Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022 και ώρες 11:00 - 13:30), στο 

πρόγραμμα τους. 

Μια δημοκρατία δεν μπορεί να πετύχει αν δεν εμπεριέχει μια ομάδα 

ανθρώπων εμποτισμένη με τις αρχές της δικαιοσύνης και της τιμής.  

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς 

 

  

Γεώργιος Χ. Μπάμπουρας  

Περιφερειακός Έφορος Θεσσαλονίκης 

 

https://www.sep.org.gr/admin/dsContent/Announcement/Attachements/102475/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%2014_2022.pdf
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