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ΠΡΟΣ

:

Όλα τα Ενήλικα Στελέχη

ΚΟΙΝ.

:

- Πτυχιούχους ∆ιακριτικού ∆άσους
- Μέλη Επιτροπών Κοινωνικής Συµπαράστασης
- Μέλη Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων

ΘΕΜΑ

:

Ενέργειες Υποστήριξης και ∆ιευκόλυνσης των µελών ΣΕΠ για την
αντιµετώπιση της τρέχουσας δύσκολης συγκυρίας

Αγαπητοί µου,
Η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί το τελευταίο χρονικό διάστηµα την κορύφωση της οικονοµικής
κρίσης βιώνοντας καταστάσεις πρωτόγνωρες. Μέσα σε ένα περιβάλλον οικονοµικής ασφυξίας,
συνεχών απροσδόκητων εξελίξεων, αγωνίας και ανασφάλειας για το µέλλον, τα µέλη της
Προσκοπικής Κίνησης, ως αναπόσπαστο και ενεργό κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας, βιώνουν τις
ίδιες δυσκολίες, αλλά ταυτόχρονα κάνουν πράξη την Υπόσχεση και το Νόµο µας. Παραµένουν
αισιόδοξα, στηρίζουν όσους έχουν ανάγκη και συνεχίζουν το παιδαγωγικό έργο που βρίσκεται στην
περίοδο κορύφωσης του, µε τις Κατασκηνώσεις και τις Μεγάλες ∆ράσεις Υπαίθρου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΠ, αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση, καταγράφει τις αντιξοότητες
σε όλα τα µέρη της Ελλάδας και µε αίσθηµα ευθύνης έχει καταστρώσει αφενός ένα πλάνο
ενεργειών για την ενθάρρυνση, υποστήριξη και διευκόλυνση των µελών του στο νέο, ρευστό
περιβάλλον που ζούµε και αφετέρου λαµβάνει µέτρα για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης
και αβεβαιότητας µε σκοπό τον περιορισµό δυσµενών οικονοµικών επιπτώσεων για το Ίδρυµα τα
µέλη και την περιουσία του.
Κατόπιν τούτων το ∆.Σ./ΣΕΠ, µε εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε τις ακόλουθες άµεσες
ενέργειες:
1. Ματαίωση 9ου Πανελλήνιου Τζαµπορέτο Ενωµοταρχών
Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο του προγράµµατος της Γενικής Εφορείας, η Εφορεία Κλάδου
Προσκόπων είχε προγραµµατίσει και προετοιµαζόταν εντατικά για την πραγµατοποίηση από 18 ως
23 Αυγούστου το 9ο Πανελλήνιο Τζαµπορέτο Ενωµοταρχών, στην Περδικόβρυση Παρνασσού.
∆υστυχώς, η σκληρή οικονοµική πραγµατικότητα και η ρευστότητα του παρόντος και άµεσου
µέλλοντος στη πατρίδα µας, µετά από επίπονες συζητήσεις και εκτιµήσεις της κατάστασης,
οδηγούν στην µαταίωση του Τζαµπορέτο.
Στις κρίσιµες τούτες ώρες, πρέπει να συνυπολογίσουµε τις δυσκολίες της ελληνικής οικογένειας
που πιέζεται και πρέπει να ιεραρχήσει τις ανάγκες της (είναι χαρακτηριστικά τα µηνύµατα για
ακυρώσεις αλλά και η αδυναµία συλλογής των συµµετοχών), τα εργαζόµενα ενήλικα στελέχη µας,
πολλά εκ των οποίων βρίσκονται σε αναγκαστική άδεια κι αγωνιούν για το µέλλον, το εντελώς
αρνητικό περιβάλλον για χορηγικά πακέτα από επιχειρήσεις και ενίσχυση από δηµόσιους φορείς,
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τις συχνά ανυπέρβλητες δυσκολίες οικονοµικής διαχείρισης και προετοιµασίας µιας δράσης µε
προϋπολογισµό αρκετών χιλιάδων Ευρώ σε ένα περιβάλλον «τραπεζικής αργίας» και «ελέγχου
κεφαλαίων» και τέλος την οικονοµική και πολιτική αβεβαιότητα του χρονικού διαστήµατος µέχρι
την πραγµατοποίηση του Τζαµπορέτο.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, που είµαι σίγουρος ότι όλοι αντιλαµβάνεστε, µε αίσθηµα
ευθύνης προς το ΣΕΠ και κυρίως προς τα Στελέχη και τους Βαθµοφόρους που έχουν δηλώσει
συµµετοχή, αποφασίστηκε η µαταίωση του 9ου Πανελλήνιου Τζαµπορέτο Ενωµοταρχών.
Το επόµενο διάστηµα παρακαλούνται οι Αρχηγοί Οµάδων των οποίων Στελέχη τους θα
συµµετείχαν στη δράση, καθώς και τα Ενήλικα Στελέχη που κατέθεσαν ξεχωριστά το ποσό
συµµετοχής, να αποστείλουν στην Οικονοµική Υπηρεσία του ΣΕΠ (dkefala@sep.org.gr / fax:
2107236561 ή 2107236877) µήνυµα το οποίο θα αναφέρει τα στοιχεία του ποσού συµµετοχής
που έχουν ήδη καταβάλλει (ποσόν, ηµεροµηνία κατάθεσης και αριθµό λογαριασµού τραπέζης – µε
IBAN και όνοµα δικαιούχου - στον οποίο θα κατατεθεί από την οικονοµική υπηρεσία του ΣΕΠ το
ποσόν για να δοθεί στα Στελέχη και τους Βαθµοφόρους). Η επιστροφή του ποσού θα γίνει στον
τραπεζικό λογαριασµό του Συστήµατος και στη συνέχεια θα αποδοθεί στα Στελέχη και στους
Βαθµοφόρους.
2. Αλλαγή τόπου πραγµατοποίησης της 67ης Συνάντησης Πτυχιούχων ∆ιακριτικού
∆άσους
Για τους ίδιους λόγους και προκειµένου να περιοριστεί δραστικά κάθε δαπάνη που τούτες τις ώρες
µπορεί να θεωρηθεί πολυτέλεια αποφασίστηκε η αλλαγή του τόπου πραγµατοποίησης της ετήσιας
Συνάντησης Πτυχιούχων ∆.∆. από το όµορφο νησί της Σύρου σε τόπο εντός της Αττικής που θα
γνωστοποιηθεί έγκαιρα έτσι ώστε να διευκολυνθεί η συµµετοχή των Πτυχιούχων και µάλιστα των
νέων εξ αυτών. Αυτονόητο είναι ότι θα περιοριστεί στο ελάχιστο το κόστος συµµετοχής, καθώς
και η διάρκεια της Συνάντησης.
3. Παροχή έκπτωσης στα Προσκοπικά Κέντρα
Με σκοπό τη διευκόλυνση για την πραγµατοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων
Κατασκηνώσεων των Προσκοπικών Τµηµάτων µας, απεφασίσθη η µείωση της συνδροµής που
καταβάλλεται στα Προσκοπικά Κέντρα της Γενικής Εφορείας (Π.Κ. Αγ. Ανδρέας Αττικής, Π.Κ.
∆ηµήτρης ΡΑΝ Αλεξάτος - Παρνασσός, Π.Κ. ΠΥ.ΒΑ. Αττικής) κατά το ήµισυ (50%), για όλες τις
Κατασκηνώσεις που πραγµατοποιήθηκαν από 29 Ιουνίου και µέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
Όσα Τµήµατα έχουν ήδη πραγµατοποιήσει τις Κατασκηνώσεις τους θα απευθυνθούν στους
αντίστοιχους Αρχηγούς των Προσκοπικών Κέντρων για να τους επιστραφεί το 50% της συνδροµής
που κατέβαλαν.
Την ανωτέρω µείωση προτρέπουµε να παρέχουν και τα Προσκοπικά Κέντρα που ανήκουν
διαχειριστικά στις Περιφερειακές Εφορείες.
4. Μείωση ποσού συµµετοχής στη ∆ιαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους 2015
Προκειµένου να διευκολυνθεί η συµµετοχή των Ανιχνευτών µας στη φετινή ∆ιαδικασία Ανάδειξης
Προσκόπων Έθνους, µιας και θα υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση µετακίνησης στα Χανιά και µετά
από µεγάλη προσπάθεια της Περιφερειακής Εφορείας ∆υτικής Κρήτης και των Χανιωτών
Προσκόπων, οι οποίοι εξασφάλισαν τοπικές χορηγίες, το κόστος συµµετοχής µειώνεται στο ποσόν
των σαράντα πέντε Ευρώ (€ 45) κατ’ άτοµο, από τα εβδοµήντα Ευρώ (€ 70) που είχε οριστεί µε
την Ανακοίνωση 51/5.6.2015.
Το επόµενο διάστηµα παρακαλούνται οι Αρχηγοί Κοινοτήτων των οποίων Ανιχνευτές έχουν
καταβάλει το ποσό των € 70, να αποστείλουν στην Οικονοµική Υπηρεσία του ΣΕΠ
(dkefala@sep.org.gr / fax: 2107236561 ή 2107236877) µήνυµα το οποίο θα αναφέρει τα στοιχεία
του ποσού συµµετοχής που έχουν ήδη καταβάλλει (ποσόν, ηµεροµηνία κατάθεσης και αριθµό
λογαριασµού τραπέζης – µε IBAN και όνοµα δικαιούχου - στον οποίο θα επιστραφεί το ποσόν των
€ 25). Η επιστροφή του ποσού θα γίνει στον τραπεζικό λογαριασµό του Συστήµατος και στη
συνέχεια θα αποδίδεται στους Ανιχνευτές .

2

5. Οικονοµική διευκόλυνση πληρωµών µέσω της Κεντρικής ∆ιοίκησης και Καταβολή
Απογραφής Μελών ΣΕΠ
Υπενθυµίζεται η ισχύς των Ανακοινώσεων 61/30.6.2015 και 62/6.7.2015, µε τις οποίες η Κεντρική
∆ιοίκηση διευκολύνει τα Προσκοπικά Συστήµατα και τα µέλη µας στις συναλλαγές τους και στην
καταβολή των συνδροµών τους για τη διευκόλυνση της πραγµατοποίησης των Κατασκηνώσεων
και Μεγάλων ∆ράσεων Υπαίθρου.
Αγαπητοί µου Πρόσκοποι,
Στις καταστάσεις που βιώνουµε σας προσκαλώ να αποδείξουµε έµπρακτα ότι αντιµετωπίζουµε
κάθε δυσκολία µε ετοιµότητα αλλά και αισιοδοξία και να προσπαθήσουµε ακόµα πιο εντατικά µε
τις πράξεις µας να συµβάλλουµε θετικά στην «οικοδόµηση ενός καλύτερου κόσµου», µιας
καλύτερης Ελλάδας.

Με Προσκοπικούς Χαιρετισµούς

Θοδωρής Ν. Κεφαλάς
Γενικός Έφορος
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