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                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  12           

                 
ΠΡΟΣ:        - Όλους τους Βαθμοφόρους της Π.Ε. Δωδεκανήσου  
  - Μέλη Ε.Κ.Σ. όλων των Κλιμακίων της Π.Ε. Δωδεκανήσου 
 
ΚΟΙΝ.: - Γενικό Έφορο Σ.Ε.Π.  κ. Θοδωρή Κεφαλά 

- Μ.Β.Γ.Ε.  κ. Αθανάσιο Ευσταθίου 
- Έφορο Διοίκησης  Γ.Ε. κ. Γιώργο Σκούρα 

                    -Περιφερειακούς Εφόρους Ε.Π. Νήσων Αιγαίου 
   
ΘΕΜΑ:   ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΕΦΟΡΟΥ  ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
                                              
 
Αγαπητοί μου,  
 
Όπως γνωρίζετε με την Ανακοίνωση 10-2012 της Εφορείας Περιοχής Νήσων Αιγαίου 
και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια στη διοίκηση της Περιφερειακής 
Εφορείας Δωδεκανήσου, σας έχω προσκαλέσει να συμμετάσχετε ενεργά στην ανάδειξη 
του νέου Περιφερειακού Εφόρου Δωδεκανήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012, στις 11.00, στην έδρα της Περιφερειακής Εφορείας 
Δωδεκανήσου, στη Ρόδο. 
 
 
Μετά την ολοκλήρωση της εμπρόθεσμης και κανονικής κατάθεσης των υποψηφιοτήτων 
στην Εφορεία Περιοχής Νήσων Αιγαίου, σας ανακοινώνω ότι , υποψήφιος  για την θέση 
του Περιφερειακού Εφόρου Δωδεκανήσου έχει προταθεί και αποδεχθεί να είναι  ο  
αδελφός Βαθμοφόρος,  Θεοδόσης Κατσαμούνδης. 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό, η τριμελής επιτροπή  θα λάβει συνέντευξη από τον 
υποψήφιο, το Σάββατο 13 Οκτωβρίου και ώρα 11.00.  
 
Η σύμφωνη κατά πλειοψηφία γνώμη,  της ανωτέρω τριμελούς επιτροπής, θα δώσει 
στον υποψήφιο το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης . 
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Στη Συνεδρίαση και πριν τη Διαδικασία Ανάδειξης ο υποψήφιος θα εκθέσει τις απόψεις, 
τούς στόχους και τις επιδιώξεις του και θα απαντήσει σε διευκρινιστικές ερωτήσεις. 
 
Στη Συνεδρίαση θα προεδρεύσει και θα διευθύνει τη διαδικασία ο Έφορος Περιοχής 
Νήσων Αιγαίου κ. Δημήτρης Α. Κούτσιας ,  βοηθούμενος από δύο (2) Βαθμοφόρους, οι 
οποίοι μαζί του θα αποτελέσουν την Εφορευτική Επιτροπή.  
 
Εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος θα ανακοινωθεί ο πίνακας, με βάση το Μητρώο 
Βαθμοφόρων, των δικαιουμένων να συμμετάσχουν στη διαδικασία της μυστικής 
έκφρασης της προτιμήσεως τους  στην Συνεδρίαση για την ανάδειξη .   
 
 
Αγαπητοί μου, 
 
Με πυξίδα τις Αρχές μας, έχω τη βεβαιότητα ότι θα εργαστείτε για το καλύτερο του 
Δωδεκανησιακού  Προσκοπισμού. 
 
 
 
Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς 
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