ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 103
ΑΠΟ

:

Εφορεία Ειδικότητας Αεροπροσκόπων

ΠΡΟΣ

:

- Βαθµοφόρους Αεροπροσκοπικών Συστηµάτων
- Εφόρους Ειδικότητας Αεροπροσκόπων Π.Ε.
- Μέλη Προσωπικού Εκπαίδευσης της Ειδικότητας

ΘΕΜΑ

:

Πανελλήνια Συνάντηση Βαθµοφόρων Ειδικότητας Αεροπροσκόπων

Αγαπητοί µου,
Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης 87/2015 για τη διεξαγωγή της Πανελλήνιας Συνάντησης
Βαθµοφόρων Ειδικότητας Αεροπροσκόπων, σας γνωστοποιούµε όλες τις λεπτοµέρειες σχετικά µε
τη διεξαγωγή της.
Τόπος
Η Συνάντηση θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Πολεµικού Μουσείου Θεσσαλονίκης,
http://www.warmuseumthessaloniki.com/#!poy-vriskomaste/cel2,
https://goo.gl/maps/icmLD7G5ANp.
Πρόγραµµα Συνάντησης
Οι εργασίες συνεδριακού χαρακτήρα της Συνάντησης θα ξεκινήσουν το Σάββατο 14 Νοεµβρίου
στις 15:00 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 15 Νοεµβρίου 2015 στις 14:00. Παρακαλούνται οι
συµµετέχοντες να φροντίσουν για την έγκαιρη προσέλευση και εγγραφή τους στη Γραµµατεία της
Συνάντησης, η οποία θα λειτουργεί από τις 13:30 του Σαββάτου στο χώρο της Συνάντησης.
Επιπλέον το Σάββατο 14 Απριλίου από τις 10.00 µέχρι και τις 13.30 και για όσους επιθυµούν θα
πραγµατοποιηθούν εργαστήρια αεροπροσκοπικών αντικειµένων στη Βάση Ναυτοπροσκόπων
της Π.Ε. Θεσσαλονίκης «Νικόλαος Πρίντζιος» https://goo.gl/maps/gFJcFbH9Ysn.
Σκοπός είναι η γνωριµία µε τα αεροπροσκοπικά αντικείµενα και η παρουσίαση πρακτικών ιδεών
εφαρµογής αυτών µέσα στο Τµήµα. Τα εργαστήρια που θα λειτουργήσουν θα είναι αλεξίπτωτο
πλαγιάς, εξοµοίωση πτήσης, ασύρµατες επικοινωνίες, µετεωρολογίας, γνωριµίας µε το αεροδρόµιο,
αεροµοντελισµός.
Όσοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια θα µετακινηθούν µε µέριµνα της Συνάντησης
από τη Βάση Ναυτοπροσκόπων στο Πολεµικό Μουσείο.

Το αναλυτικό πρόγραµµα του διηµέρου:

ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1, 116 35 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 2107290046, FAX 2107236561
Το ΣΕΠ έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008

Σάββατο 14 Νοεµβρίου 2015

Ώρα

Ενέργεια

10.00

Εργαστήρια αεροπροσκοπικών αντικειµένων στη Βάση Ναυτοπροσκόπων

14.00

Προσέλευση και εγγραφή συµµετεχόντων στο Πολεµικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

15.00

Έναρξη εργασιών συνεδριακού χαρακτήρα – Εκλογή Προεδρείου και Επιτροπής
Πορισµάτων

15.30

Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της πανελλήνιας καταγραφής των Αεροπροσκοπικών
Συστηµάτων

16.00

Παρουσίαση των δύο θεµάτων
1. Το σύγχρονο Αεροπροσκοπικό Πρόγραµµα (η συµβολή της Ειδικότητας
Αεροπροσκόπων στο Προσκοπικό Πρόγραµµα)
2. Το σύγχρονο Αεροπροσκοπικό Σύστηµα και η λειτουργία του ίδιου και των
Τµηµάτων του

17.00

Κύκλοι Συζήτησης

20.30

Τέλος Εργασιών Πρώτης Ηµέρας

21.30

Βραδινό Γεύµα στη Βάση Ναυτοπροσκόπων

Κυριακή 15 Νοεµβρίου 2015
09.00

Αναχώρηση από τη Βάση Ναυτοπροσκόπων

09.30

Παρουσίαση και Έγκριση Πορισµάτων

12.00

Ελεύθερο Βήµα

13.30

Παρουσίαση ενεργειών και δράσεων για τα 70 Χρόνια Ειδικότητας Αεροπροσκόπων

14.00

Λήξη Συνάντησης

Οικονοµικά
Σε µια εξαιρετικά δύσκολη οικονοµική συγκυρία, η Οργανωτική Επιτροπή κατέβαλε µεγάλες
προσπάθειες να κρατηθεί η συµµετοχή σε χαµηλό επίπεδο, ώστε η συνάντηση να είναι προσιτή σε
όλους τους Βαθµοφόρους της Ειδικότητας Αεροπροσκόπων. Η συµµετοχή καθορίστηκε στα
δεκαπέντε Ευρώ (€ 15) και καλύπτει τα γεύµατα (βράδυ Σαββάτου και µεσηµέρι Κυριακής), Coffee
Break, τα αναµνηστικά, τις µετακινήσεις από τη Βάση Ναυτοπροσκόπων στο Πολεµικό Μουσείο
µετ΄ επιστροφής και τις δαπάνες οργάνωσης και διεξαγωγής του Συνεδρίου.
Το ποσό της συµµετοχής θα πρέπει να κατατεθεί στην Οικονοµική Υπηρεσία του ΣΕΠ ή στο
λογαριασµό του ΣΕΠ στην ALPHA BANK µε αριθµό 362-002002-004000 (ΙΒΑΝ: 40 0140 3620 3620
0200 2004 000) και στην αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται «ΠΣΒΕΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ».
Παρακαλούνται οι Ε.Κ.Σ. όλων των Συστηµάτων και Εφορειών να υποστηρίξουν τους
Βαθµοφόρους, ώστε να µπορέσουν να συµµετάσχουν στη Συνάντηση.
∆ιανυκτέρευση και Μετακινήσεις
Όσοι συµµετέχοντες το επιθυµούν, µπορούν να διανυκτερεύσουν στη Βάση Ναυτοπροσκόπων
Θεσσαλονίκης χωρίς επιπλέον κόστος.
Όσοι συµµετέχοντες το επιθυµούν µπορούν να διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχεία µε προσωπική
τους ευθύνη και χρέωση. Προτεινόµενα ξενοδοχεία της περιοχής, µε τα οποία ο ενδιαφερόµενος
θα πρέπει µε δική του ευθύνη να επικοινωνήσει για τη διανυκτέρευση του, θα δηµοσιευτούν
στον ιστότοπο της Συνάντησης.
Οι συµµετέχοντες θα µετακινηθούν προς τη Θεσσαλονίκη µε τη δική τους µέριµνα.
Όλες οι οργανωµένες µετακινήσεις από και προς τη Βάση Ναυτοπροσκόπων και από και προς το
Πολεµικό Μουσείο θα γίνουν µε µέριµνα της Συνάντησης.
∆ήλωση Συµµετοχής
Η ∆ήλωση Συµµετοχής στη Συνάντηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
https://docs.google.com/forms/d/1sJp2FqwHezYnx8YQepFTc2bcQimpbySLaGlcTnThx5U/viewform
?usp=send_form το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 6 Νοεµβρίου 2015.
Όλες οι λεπτοµέρειες της Συνάντησης, τα θέµατα και οι προτάσεις θα βρίσκονται αναρτηµένα στον
ιστότοπο της συνάντησης synantisiaero.sep.org.gr.
Υπενθυµίζουµε ότι στο πλαίσιο του διαλόγου πριν την υλοποίηση της Πανελλήνιας Συνάντησης,
καλούµε τις Περιφερειακές Εφορείες που έχουν Αεροπροσκοπικά Συστήµατα να οργανώσουν
συναντήσεις – συζητήσεις µε σκοπό την αρτιότερη προετοιµασία των συµµετεχόντων στη
Συνάντηση.
Επιπλέον όσοι συµµετέχοντες επιθυµούν να συµβάλλουν στις συζητήσεις της Συνάντησης µπορούν
να αποστείλουν την πρόταση τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, µέχρι την Κυριακή 1
Νοεµβρίου 2015, ώστε να συµπεριληφθούν στους φακέλους των συµµετεχόντων και να
δηµοσιευθούν στον ιστότοπο της Συνάντησης.
Για οποιοδήποτε οργανωτικό ή διαδικαστικό θέµα επιθυµείτε επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις
µπορείτε να επικοινωνείτε µε την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (email:
synantisiaero@sep.org.gr).
Με Προσκοπικούς Χαιρετισµούς

Θοδωρής Ν. Κεφαλάς

Γενικός Έφορος

