
 

Φυσιολατρικός Ορειβατικός      
Όμιλος Φλώρινας   
Τέρμα Λόφου Αγ. Παντελεήμονα  
53 100 Φλώρινα  
www.foof.gr 
e-mail: foof001960@yahoo.com 
Τηλ. Επικ. 23850 28300        Φλώρινα 22-06-2022 
 
    Προς: Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. 
       Κοινοποίηση : Σε όλα τα σωματεία της Ομοσπονδίας  
 
  Αγαπητέ  Πρόεδρε  
 
 Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εσάς προσωπικά αλλά και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για την απόφασή σας 
να εγκρίνετε την Πανελλήνια Ορειβατική – Τουριστική Συνάντηση των μελών της Ομοσπονδίας στην Φλώρινα.  
 Να είστε απολύτως σίγουροι ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια στο να ικανοποιήσουμε τις 
προσδοκείς της Ομοσπονδίας μιας και μας εμπιστεύτηκε την σημαντική αυτή διοργάνωση.   

Σας παραθέτουμε ενδεικτικό πρόγραμμα και υποχρεώσεις που μπορούμε να αναλάβουμε 
 Εννοείτε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση για αλλαγές που στοχεύουν στην αρτιότερη οργάνωση της 
εκδήλωσης από την μεριά της Ομοσπονδίας θα έχουν θετική ανταπόκριση. 
   
     
    Πρόγραμμα Εκδήλωσης  
 
Ημερομηνία:    2 με 4 Σεπτεμβρίου 2022 
 
Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου :  Άφιξη αποστολών και τακτοποίηση 
      Ελεύθερος χρόνος  
 
Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου :   Εκδρομή στο Μοναστήρι της Β. Μακεδονίας  
 
Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου :    

 Εκδρομή στην Πρέσπα.  

 Ορειβατική πορεία στο καταφύγιο Φ.Ο.Ο.Φ.  

 Επίσημο Γεύμα αντιπροσώπων στο τουριστικό περίπτερο 
του Φ.Ο.Ο.Φ. 

 
Οργανωτική επιτροπή   
 

 Βόσδου Σωτήρης:  Αντιπεριφριάρχης Περ. Ενότητας Φλώρινας  

 Γιαννάκης Βασίλειος: Δήμαρχος Φλώρινας  

 Πρίντεζης Γεώργιος: Πρόεδρος Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε   

 Χάτζιος Μιχάλης :  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας  

 Βαλίνα Ρόζα:   Πρόεδρος Φ.Ο.Ο.Φ. 

 Ρούφας Κοσμάς: Γ.Γ. Φ.Ο.Ο.Φ 

 Τσιρανίδου Κική : Αντιπρόεδρος Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. – ΣΕΟ Θεσσαλονίκης      

 Καλυβιάνος Λεωνίδας:  Αντιπρόεδρος Φ.Ο.Ο.Φ. – Μέλος Δ.Σ. ΟΦΟΕΣΕ – Υπεύθυνος Διοργάνωσης   

   



  
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. 

 

    Περίοδος:   2 έως 4 Σεπτεμβρίου 2022 

 

Παρασκευή 2 Σεπτ.:  Άφιξη αποστολών – Τακτοποίηση στα Ξενοδοχεία – Ελεύθερος χρόνος στην πόλη  

 

Σάββατο 3 Σεπτ.:   Εκδρομή στο Μοναστήρι της Βόρειας Μακεδονίας  

    9:00 π.μ  Αναχώρηση από το Νέο πάρκο Φλώρινας ( απέναντι από τα ΚΤΕΛ) 

    Ολιγόλεπτη στάση στα Free Shop 

    11:00   Άφιξη στο Μοναστήρι  

    11:00 – 13:00  Ξενάγηση στην πόλη  

    13:30 – 14:30  Συνάντηση με τον Πρόξενο του Μοναστηρίου 

    14:30 – 16:30  Γεύμα σε επιλεγμένο εστιατόριο της περιοχής  

    16:30 – 18:00 Ελεύθερος χρόνος – καφέ στην πόλη του Μοναστηρίου 

    18:00 – 19:30 άφιξη στην Φλώρινα  

    Το κόστος της εκδρομής – Ξεναγό  αναλαμβάνει ο Φ.Ο.Ο.Φ.  

    Το γεύμα θα γίνει σε επιλεγμένο – διαπιστευμένο  εστιατόριο της περιοχής  για  

οικονομία χρόνου και χρήματος και βαρύνει τους εκδρομείς.   

Οι εκδρομείς που θα συμμετέχουν θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν 

ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες ή διαβατήριο.  

 

Κυριακή 4 Σεπτ.:  Εκδρομή στην Πρέσπα  

    9:00 π.μ. Αναχώρηση από το Νέο πάρκο Φλώρινας ( απέναντι από τα ΚΤΕΛ) 

    10:00 Στάση στο χιονοδρομικό κέντρο της Βίγλας  

    11:00 Στάση στο ιστορικό χωριό του Πισοδερίου 

    12:00 Άφιξη στην Πρέσπα 

12:00 – 13:30  Παρατήρηση αποικίας υδροβιότοπου αργυροπελεκάνων από την 

Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών.  

13:30 – 15:00 Επίσκεψη στην πλωτή γέφυρα και την Βασιλική στο νησάκι του 

Αγίου Αχίλλειου. 

15:00 – 17:00 Γεύμα σε επιλεγμένο – διαπιστευμένο  εστιατόριο στο παραδοσιακό 

χωριό Ψαράδες 

19:00 Άφιξη στην Φλώρινα.   

Το κόστος της εκδρομής – Ξεναγό  αναλαμβάνει ο Φ.Ο.Ο.Φ.  

    Το γεύμα θα γίνει σε επιλεγμένο – διαπιστευμένο  εστιατόριο της περιοχής  για  

οικονομία χρόνου και χρήματος και βαρύνει τους εκδρομείς.   

 

Κυριακή 4 Σεπτ.   Ορειβατική Πορεία  

    9:00 Αναχώρηση από το Ξενοδοχείο Φαίδων  

    10:00 Στάση στο Αγ. Αντώνιο 

    10:30 Στάση στο Καταφύγιο Οροπεδίου  

    11:00 Στάση το Καταφύγιο Κρύας Βρύσης  

    12:30 Άφιξη  Παλιοχώρι στο  Καταφύγιο του Φ.Ο.Ο.Φ. 

    13:00 ¨Ορειβατικό γεύμα¨ για τους συμμετέχοντες και όλους τους εμπλεκομένους  

    16:00 Αναχώρηση από το Παλιοχώρι. 

    17:00 Επιστροφή Φλώρινα.  

   Η διαδρομή θα είναι ήπια περίπου στις 3,5 ώρες και για ορειβάτες με μέτρια  

φυσική κατάσταση. 



Θα υπάρχουν συνοδοί κατά την διάρκεια της πορείας και έμπειροι ορειβάτες  

των τοπικών συλλόγων που γνωρίζουν την περιοχή.  

Πλήρες φαρμακείο. 

Συνοδευτικό όχημα 4Χ4 

Πλήρης κάλυψη επικοινωνιών από την Ραδιολέσχη Φλώρινας.  

Ασθενοφόρο για τυχόν έκτατο ατυχές συμβάν. 

Οι συμμετέχοντες Ορειβάτες θα πρέπει να δηλώσουν στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα υποχρεωτικά ότι μπορούν να συμμετέχουν στην ορειβατική πορεία 

χωρίς κανένα κίνδυνο της υγείας τους και αποδέχονται τους όρους ορειβασιών 

του ΦΟΟΦ τσεκάροντας την επιλογή.       

Στο καταφύγιο του Παλιοχωρίου θα προσφερθεί γεύμα  στους ορειβάτες με 

παραδοσιακά προϊόντα και τσίπουρο.   

 

Κυριακή 4 Σεπτ.   Επίσημο δείπνο για τα μέλη του Δ.Σ. της Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε. καθώς και για έναν  

αντιπρόσωπο του κάθε σωματείου που συμμετέχει με τους φορείς της πόλης  

από το  Δ.Σ. του ΦΟΟΦ στο τουριστικό περίπτερο του συλλόγου στις 9:30 μ.μ.   

 

Δευτέρα 5 Σεπτ.   Αναχώρηση Αποστολών.  

 

 Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκδήλωσης. 

   Οι συνδιοργανωτές αναλαμβάνουν τα παρακάτω  : 

 Την μετακίνηση των δύο τουριστικών εκδρομών ( Μοναστήρι – Πρέσπα ) με ξεναγό. 

 Την πληρωμή μίας διανυκτέρευσης από τις τρεις υποχρεωτικά  για τους συμμετέχοντες και 

όχι πάνω από 30ευρώ κατά άτομο. 

 Την πλήρη κάλυψη διανυκτερεύσεων ( τρεις στο σύνολο) με πρωινό για τρία μέλη του      

Δ. Σ. της ΟΦΟΕΣΕ. 

 Την πλήρη κάλυψη διανυκτερεύσεων ( τρεις στο σύνολο) με πρωινό για την γραμματέα 

της ΟΦΟΕΣΕ. 

 Το επίσημο δείπνο για έναν εκπρόσωπο του κάθε σωματείου της Ομοσπονδίας καθώς και 

σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΦΟΕΣΕ.  

 Τους συνοδούς της ορειβατικής Πορείας – την ιατρική κάλυψη και το γεύμα στο 

καταφύγιο του Παλιοχωρίου για τους συμμετέχοντες. 

 Την δωρεάν διαμονή στο καταφύγιο του Παλιοχωρίου στον εξωτερικά διαμορφωμένο 

χώρο για σκηνές καθώς και δέκα (10) άτομα στο εσωτερικό χώρο του όπου θα τηρηθεί 

σειρά προτεραιότητας με την δήλωση συμμετοχής των ενδιαφερομένων. Εννοείτε ότι θα 

τηρηθούν οι κανόνες συμπεριφοράς και λειτουργίας του καταφυγίου.         

 Την προσπάθεια προσφοράς σε όλους τους συμμετέχοντες αναμνηστικών T-Shirt.   

 Την δημιουργία link στην ιστοσελίδα του συλλόγου www.foof.gr για όλες τις  πληροφορίες 

της εκδήλωσης και δηλώσεις συμμετοχής υποχρεωτικά  όλων των συμμετεχόντων.   

 Ενημέρωση για τα τις αφετηρίες και τερματισμούς όλων των εκδηλώσεων μέσο το link 

καθώς και όποια πληροφορία χρειαστούν. ( θα είναι σε λειτουργία από 05-07-2022)    

 Υπεύθυνος της εκδήλωσης ορίζετε ο αντιπρόεδρος του ΦΟΟΦ και μέλος του Δ.Σ. της 

ΟΦΟΕΣΕ Καλυβιάνος Λεωνίδας ( τηλ. Επικοινωνίας 6933360583 από 19:00 έως 

21:30 καθημερινά εκτός Σ/Κ )      

 

 

   

 
Παρακαλείτε η Ομοσπονδία:  



 Να εγκρίνει το πρόγραμμα της εκδήλωσης. 
 Να εγκρίνει τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής & τον υπεύθυνο της διοργάνωσης. 
 Να ενημερώσει εγγράφως τον ΦΟΟΦ  για την έκκριση της εκδήλωσης (εντός δύο ημερών από την 

λήψη του ανωτέρου εγγράφου)   προκειμένου να ξεκινήσει την γραφειοκρατική διαδικασία που 
χρειάζεται.  

 Να ενημερώσει όλα τα σωματεία της Ομοσπονδίας. 

 Να προτείνει οτιδήποτε χρειαστεί για την αρτιότερη υλοποίηση της εκδήλωσης.    
 
      Το Δ.Σ. 
 
  -Η Πρόεδρος     - Γ. Γραμματέας      
 
  Βαλίνα Ρόζα     Κοσμάς Ρούφας.  
 
  
 
 


