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Αρχηγούς Συστημάτων 
ΘΕΜΑ : Λειτουργία  Σχολής Αρχική Σχολή Προσκοπικής Τεχνικής  

 
Αγαπητοί  μου, 
 
Σ΄ εφαρμογή του Προγράμματος Εκπαίδευσης 2009-2010 της Εφορείας Περιοχής Νήσων Αιγαίου  και 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Βαθμοφόρων, ανακοινώνεται ότι θα 
πραγματοποιηθεί η 27η Σχολή Αρχικής Προσκοπικής Τεχνικής, στην περιοχή Κλειδιού Δήμου 
Ομηρούπολης Χίου. 

νεται ότι θα 
πραγματοποιηθεί η 27

Η διάρκεια της Σχολής  είναι από τις 08.00 του Σαββάτου 27 Μαρτίου έως τις 17.00 της Κυριακής 28 
Μαρτίου 2010. 
Η διάρκεια της Σχολής  είναι από τις 08.00 του Σαββάτου 27 Μαρτίου έως τις 17.00 της Κυριακής 28 
Μαρτίου 2010. 

η Σχολή Αρχικής Προσκοπικής Τεχνικής, στην περιοχή Κλειδιού Δήμου 
Ομηρούπολης Χίου. 

    
√  Στη Σχολή μπορούν να συμμετάσχουν Βαθμοφόροι ανεξάρτητα Κλάδων από όλη την περιοχή, που 
έχουν Εντολή Διοικήσεως, έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους για το έτος 2010.  
√  Στη Σχολή μπορούν να συμμετάσχουν Βαθμοφόροι ανεξάρτητα Κλάδων από όλη την περιοχή, που 
έχουν Εντολή Διοικήσεως, έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους για το έτος 2010.  
√  Την Εκπαίδευση θα διευθύνει ο Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων κ. Ζαχαρίας Μπεκριδάκης, (τηλ : 6945-
896640). Κάθε Εκπαιδευόμενος θα συμβάλλει στις δαπάνες της Σχολής με το ποσό των € 25.Οι Αιτήσεις 
Συμμετοχής, θα πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη  17/03/2010 στην 
Εφορεία Περιοχής Νήσων Αιγαίου (υπόδειγμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠ 
http://www.sep.org.gr/sxoles/), σωστά συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες, ταχυδρομικά: Πτολεμαίων 
1, 116 35 Αθήνα, με FAX: 2107243494 ή 2107236561. Η Αίτηση Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται 
από το φωτοαντίγραφο του γραμματίου είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ΣΕΠ ή από το 
φωτοαντίγραφο κατάθεσης στο λογαριασμό με αριθμό 34502226 ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΕΚΣ Π.Ε. 
ΧΙΟΥ ) ολόκληρου του ποσού συμμετοχής και μόνο έτσι θα λαμβάνεται υπόψη. 

√  Την Εκπαίδευση θα διευθύνει ο Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων κ. Ζαχαρίας Μπεκριδάκης, (τηλ : 6945-
896640). Κάθε Εκπαιδευόμενος θα συμβάλλει στις δαπάνες της Σχολής με το ποσό των € 25.Οι Αιτήσεις 
Συμμετοχής, θα πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη  17/03/2010 στην 
Εφορεία Περιοχής Νήσων Αιγαίου (υπόδειγμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠ 
http://www.sep.org.gr/sxoles/), σωστά συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες, ταχυδρομικά: Πτολεμαίων 
1, 116 35 Αθήνα, με FAX: 2107243494 ή 2107236561. Η Αίτηση Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται 
από το φωτοαντίγραφο του γραμματίου είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ΣΕΠ ή από το 
φωτοαντίγραφο κατάθεσης στο λογαριασμό με αριθμό 34502226 ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΕΚΣ Π.Ε. 
ΧΙΟΥ ) ολόκληρου του ποσού συμμετοχής και μόνο έτσι θα λαμβάνεται υπόψη. 
√  Όσοι και όσες επιλεγούν να παρακολουθήσουν την Εκπαίδευση αυτή θα ειδοποιηθούν από τον 
Αρχηγό της για τη συμμετοχή τους και τις λοιπές λεπτομέρειες (εφόδια, υλικά κλπ). 
√  Όσοι και όσες επιλεγούν να παρακολουθήσουν την Εκπαίδευση αυτή θα ειδοποιηθούν από τον 
Αρχηγό της για τη συμμετοχή τους και τις λοιπές λεπτομέρειες (εφόδια, υλικά κλπ). 
√  Παρακαλούνται οι Έφοροι Περιοχών, οι Περιφερειακοί και οι Τοπικοί Έφοροι, καθώς και οι Αρχηγοί 
Συστημάτων να ενημερώσουν τους Βαθμοφόρους, σχετικά με τη λειτουργία της Σχολής αυτής. Επίσης 
παρακαλούνται οι Ε.Κ.Σ. να ενισχύσουν οικονομικά από το Ταμείο των Συστημάτων ή Εφορειών που 
ανήκουν όσους Βαθμοφόρους επιθυμούν να παρακολουθήσουν την Εκπαίδευση.  

√  Παρακαλούνται οι Έφοροι Περιοχών, οι Περιφερειακοί και οι Τοπικοί Έφοροι, καθώς και οι Αρχηγοί 
Συστημάτων να ενημερώσουν τους Βαθμοφόρους, σχετικά με τη λειτουργία της Σχολής αυτής. Επίσης 
παρακαλούνται οι Ε.Κ.Σ. να ενισχύσουν οικονομικά από το Ταμείο των Συστημάτων ή Εφορειών που 
ανήκουν όσους Βαθμοφόρους επιθυμούν να παρακολουθήσουν την Εκπαίδευση.  
      
  Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς   Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

    


