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:

67η Ετήσια Συνάντηση Πτυχιούχων ∆ιακριτικού ∆άσους

Αγαπητοί Πτυχιούχοι ∆ιακριτικού ∆άσους,
Σας προσκαλούµε στην 67η Συνάντηση Πτυχιούχων ∆ιακριτικού ∆άσους, που θα
πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεµβρίου 2015, στο νησί της
Σύρου (Ερµούπολη – Ποσειδωνία).
Στη Συνάντηση προσκαλούνται να πάρουν µέρος όλες και όλοι οι Πτυχιούχοι ∆ιακριτικού ∆άσους,
µετά των συζύγων ή συνοδών τους.
Η 67η Συνάντηση Πτυχιούχων ∆ιακριτικού ∆άσους θα ξεκινήσει το πρωί του Σαββάτου στις
11.00, στην Ερµούπολη, στη συνέχεια θα µεταβούµε στην Ποσειδωνία όπου θα πραγµατοποιηθεί
και η τελετή απονοµής στους νέους και στις νέες Πτυχιούχους και θα λήξει το µεσηµέρι της
Κυριακής, στις 14.30 στην Ερµούπολη.
Την ευθύνη οργάνωσης της Συνάντησης έχει αναλάβει η Περιφερειακή Εφορεία Κυκλάδων µε την
υποστήριξη της Εφορείας Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας.
Για την καλύτερη ενηµέρωση των Πτυχιούχων επισυνάπτεται και το Γενικό Πρόγραµµα της
Συνάντησης.

Οικονοµική Συµµετοχή
Λόγω της δύσκολης οικονοµικής κατάστασης και µε στόχο τη συµµετοχή όσο το δυνατόν
περισσότερων Πτυχιούχων, η Οργανωτική Επιτροπή έθεσε ως προτεραιότητα – στα πλαίσια του
εφικτού – το χαµηλό κόστος συµµετοχής στη Συνάντηση, όπως άλλωστε είχε γίνει και για την
66η Συνάντηση Πτυχιούχων.
Έτσι, η οικονοµική συµµετοχή ορίζεται και φέτος στα είκοσι πέντε Ευρώ (€ 25) κατ’ άτοµο και
σε αυτή περιλαµβάνονται:
ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1, 116 35 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 2107290046, FAX 2107236561
Το ΣΕΠ έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008








Το δείπνο του Σαββάτου,
Ο µπουφές της Κυριακής,
Το πρόγραµµα της Συνάντησης και τα απαραίτητα υλικά για την υλοποίησή του,
Οι µετακινήσεις από την Ερµούπολη στην Ποσειδωνία µετ’ επιστροφής,
Τα αναµνηστικά και τα έντυπα της Συνάντησης και
Η φωτογραφία της Συνάντησης.

∆ιαµονή
Για τη διαµονή των συµµετεχόντων υπάρχουν οι εξής επιλογές:
Α. ∆ιανυκτέρευση σε Προσκοπικές Εστίες
1. ∆ιανυκτέρευση µε υπνόσακο και υπόστρωµα, στην εστία του 4ου Συστήµατος
Ναυτοπροσκόπων Σύρου, στην πλατεία Μιαούλη.
2. ∆ιανυκτέρευση µε υπνόσακο και υπόστρωµα, στην εστία του 1ου Συστήµατος Προσκόπων
Σύρου, στην περιοχή Νεώρειο, στο λιµάνι της Ερµούπολης.
Β. ∆ιανυκτέρευση σε ξενοδοχείο
Η διανυκτέρευση γίνεται µε ευθύνη του συµµετέχοντα. Η Περιφερειακή Εφορεία Κυκλάδων, έχει
µεριµνήσει για εκπτώσεις στη διαµονή συγκεκριµένων ξενοδοχείων, µε τα οποία αν επιθυµείτε,
µπορείτε να επικοινωνήσετε για τη διανυκτέρευσή σας. Τα ξενοδοχεία αυτά είναι:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Web site / e-mail

ILIADA ROOMS

Ερµούπολη

2281085333,
6937291427

http://www.iliada-syros.gr/

AVRA ROOMS

Ερµούπολη

2281082853

avrarooms@in.gr

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

Ερµούπολη

2281085879

VILLA ELENA

Ερµούπολη

2281084989

HOTEL
ALEXANDRA

Μέγα Γυαλός

2281024540

http://www.hotelalexandra.gr/

Ερµούπολη

2281086400

http://www.palladionhotel.com/profile_gr.html

Ερµούπολη

2281085383

http://www.montekristo.gr/

DIOGENIS
HOTEL

Ερµούπολη

2281086301

http://www.diogenishotel.com/
gr/

ΝΗΣΑΚΙ HOTEL

Ερµούπολη

2281088200

http://www.hotelnisaki.gr/

SYROU
MELATHRON
HOTEL

Ερµούπολη

2281085963

http://www.syroumelathron.gr/

HOTEL
ΠΑΛΛΑ∆ΙΟΝ
MONTE KRISTO
HOTEL

ΚΟΣΤΟΣ
∆ΙΑΜΟΝΗΣ
∆ίκλινο: 40€
Τρίκλινο: 50€
∆ίκλινο: 40€
Τρίκλινο: 50€
∆ίκλινο: 40€
Τρίκλινο: 50€
∆ίκλινο: 40€
Τρίκλινο: 50€
Μονόκλινο: 30€
∆ίκλινο: 45€
Τρίκλινο: 70€
∆ίκλινο: 50€
Τρίκλινο: 60€
∆ίκλινο: 60€
Τρίκλινο: 70€
Μονόκλινο: 50€
∆ίκλινο: 60€
Τρίκλινο: 70€
Μονόκλινο: 50€
∆ίκλινο: 60€
Τρίκλινο: 70€
Μονόκλινο: 65€
∆ίκλινο: 70€
Τρίκλινο: 90€

Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε µε τα παραπάνω ξενοδοχεία, να αναφέρετε ότι είστε
συµµετέχων της 67ης Συνάντησης Πτυχιούχων ∆ιακριτικού ∆άσους, του Σώµατος Ελλήνων
Προσκόπων.
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Μετακίνηση
Η µετακίνηση θα γίνει µε ευθύνη του εκάστοτε συµµετέχοντα ή µε µέριµνα της δράσης για
όσους επιλέξουν να µετακινηθούν ακτοπλοϊκώς τις ηµέρες της Συνάντησης και καταθέσουν τη
δήλωση συµµετοχής το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία που αναφέρεται παρακάτω.
Τρόποι µετακίνησης στη Σύρο:
Ακτοπλοϊκώς
Τα δροµολόγια από Πειραιά είναι καθηµερινά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Στη γραµµή
Πειραιάς
Σύρος
δραστηριοποιούνται
οι
εταιρείες
Blue
Star
Ferries
http://www.bluestarferries.gr/
τηλέφωνο:
18130,
και
η
Hellenic
Seaways
https://www.hellenicseaways.gr/ τηλέφωνο: 2104199000.
Με πλοίο το ταξίδι διαρκεί περίπου 3.45΄. Η Οργανωτική Επιτροπή εξασφάλισε έκπτωση στο
εισιτήριο µε την Blue Star Ferries σε περίπτωση οµαδικής µετακίνησης.
Αεροπορικώς
Με αεροπλάνο η πτήση διαρκεί περίπου 35’ και το αεροδρόµιο απέχει 2 χλµ. ανατολικά της
Ερµούπολης. Η Σύρος εξυπηρετείται από τις: Aegean Airlines τηλ: 8011120000,
http://el.aegeanair.com/ και Ολυµπιακές Αερογραµµές (Γραµµή επικοινωνίας από σταθερό:
8018010101, από κινητό: +302103550500) https://www.olympicair.com/.

Καταβολή κόστους συµµετοχής
Η καταβολή του κόστους συµµετοχής, αποτελεί προϋπόθεση για τη δήλωση
συµµετοχής και µπορεί να γίνει µε τους παρακάτω τρόπους:
1. Καταβολή του ποσού στην Οικονοµική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π. (Πτολεµαίων 1, Αθήνα, 2ος
όροφος) ή
2. Με κατάθεση στην τράπεζα ALPHA BANK, στο λογαριασµό υπ’ αριθµ. 362-002002004018 (IBAN: GR 39 0140 3620 3620 0200 2004 018), που τηρείται στο όνοµα
«Σώµα Ελλήνων Προσκόπων».
Κατά την κατάθεση παρακαλείστε να ζητάτε από τον Ταµία της Τράπεζας να
αναγράφει ως αιτιολογία κατάθεσης «67Σ∆∆-ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ».
Το κόστος συµµετοχής διαµορφώνεται ως εξής:
1. Οικονοµική συµµετοχή συνάντησης: €25
2. Μετακίνηση Πειραιάς – Σύρος, ΣΑΒΒΑΤΟ 26/9/2015: €22 (Με µέριµνα της δράσης,
µε τη Blue Star Ferries)
3. Μετακίνηση Σύρος-Πειραιάς, ΚΥΡΙΑΚΗ 27/9/2015: €22 (Με µέριµνα της δράσης, µε
τη Blue Star Ferries)

∆ηλώσεις Συµµετοχής
Η δήλωση συµµετοχής στη Συνάντηση, γίνεται ατοµικά και ηλεκτρονικά, µέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης: https://goo.gl/nLpmRf, το αργότερο µέχρι τη ∆ευτέρα 7 Σεπτεµβρίου 2015.
Με το πέρας της συγκεκριµένης ηµεροµηνίας καµία δήλωση δε θα γίνεται δεκτή, προκειµένου να
οργανωθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο η προετοιµασία της Συνάντησης.
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Επικοινωνία
Επίσης πληροφορίες µπορείτε να αναζητήσετε επικοινωνώντας µε την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε.
(κ. Ματίνα Κεράνη τηλ. 2107243494 – e-mail: mkerani@sep.org.gr) και µε τον Περιφερειακό
Έφορο Προσκόπων Κυκλάδων κ. Σωτήριο Φραγκίδη (τηλ. 6945481077, e-mail:
rakis7@yahoo.gr).
Σας περιµένω όλους στην όµορφη Σύρο για να ζήσουµε όµορφες νησιώτικες και προσκοπικές
στιγµές.
Με Προσκοπικούς Χαιρετισµούς

Θοδωρής Ν. Κεφαλάς
Γενικός Έφορος
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67η Συνάντηση Πτυχιούχων ∆ιακριτικού ∆άσους
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΩΡΑ
06:30

11:00-13:00

ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Συνάντηση στο λιµάνι του Πειραιά (Πύλη Ε5, έναντι σταθµού ΗΣΑΠ)
- Άφιξη πλοίου από τον Πειραιά.
- Καλωσόρισµα συµµετεχόντων στο λιµάνι.
- Λειτουργία γραµµατείας Συνάντησης, στον επιβατικό σταθµό στο λιµάνι της
Σύρου (στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, πρέπει όλοι οι συµµετέχοντες να

περάσουν από εκεί).
Ελεύθερος χρόνος στην Ερµούπολη.
13:00-16:00
16:00
17:00
17:30
18:30
19:30
20:30
23:30

Από τη γραµµατεία οι συµµετέχοντες θα παραλάβουν έντυπο µε προτάσεις για το
γεύµα και τις αγορές τους (θα υπάρχει και gift shop από τους Προσκόπους της
Σύρου, το απόγευµα).
Συγκέντρωση στο σταθµό των ΚΤΕΛ Σύρου.
- Άφιξη στην Ποσειδωνία (Άγιος Παύλος)
- Έναρξη συνάντησης (Καλωσόρισµα – Χαιρετισµοί)
Τελετή απονοµής των Πτυχίων ∆ιακριτικού ∆άσους, στους νέους Πτυχιούχους.
Επίσκεψη στη Βίλα Τσιροπηνά
- Έκθεση 100 χρόνων του Προσκοπισµού στη Σύρο
- Απογευµατινό
- Gift shop από τους Προσκόπους της Σύρου
Πυρά Συνάντησης
- ∆είπνο στην αυλή της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη
- Ρεµπέτικο γλέντι: «Μία φούντωση, µια φλόγα, έχω µέσα στην καρδιά».
Επιστροφή στην Ερµούπολη
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ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΩΡΑ
09:30
11:00

13:00

14:00
14:30
15:30
16:00

ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Θεία Λειτουργία και τέλεση µνηµόσυνου, για τους Πτυχιούχους που επέστρεψαν
στον ∆ηµιουργό, στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου
- Συγκέντρωση στην πλατεία Μιαούλη
- Πολιτιστική περιήγηση: «Εξερευνώντας την Ερµούπολη»
- Επιστροφή στην πλατεία Μιαούλη
- Απονοµές αναµνηστικών στο ∆ηµαρχείο της Σύρου
- Φωτογραφία Συνάντησης
- Τραγούδι αποχωρισµού
- Λήξη Συνάντησης
Γεύµα - Μπουφές
Ελεύθερος χρόνος
Συνάντηση στο λιµάνι
Αναχώρηση για τον Πειραιά
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