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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Κάθε Προσκοπικό Τµήµα για την υλοποίηση του προγράµµατός του πραγµατοποιεί 
∆ράσεις σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Οι ∆ράσεις πρέπει πάντα να ακολουθούν τις 
οδηγίες και τη µεθοδολογία του Κλάδου που ανήκει το Προσκοπικό Τµήµα και να 
λαµβάνουν υπόψη τις παιδαγωγικές ανάγκες των Λυκοπούλων, Προσκόπων, Ανιχνευτών 
και Μελών Προσκοπικών ∆ικτύων σε συνδυασµό µε τους στόχους και τις επιδιώξεις του 
Τµήµατος συνολικά. 
 
Σε κάθε περίπτωση τα Μέλη και οι Βαθµοφόροι του Προσκοπικού Τµήµατος που 
συµµετέχουν στις δράσεις του Προσκοπικού Τµήµατος πρέπει να: 
 
α. Είναι κάτοχοι Προσκοπικής Ταυτότητας, η οποία παρέχει και την απαιτούµενη 
ασφαλιστική κάλυψη σε κάθε µέλος του ΣΕΠ και 

 
β. Έχουν την ανάλογη µε την εποχή και το είδος της ∆ράσης Προσκοπική Στολή και τα 
απαραίτητα Ατοµικά Εφόδια τα οποία θα εξασφαλίζουν την ασφαλή συµµετοχή στις 
απαιτήσεις της ∆ράσης. 

 

1. ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
 
Οι ∆ράσεις του Προσκοπικού Τµήµατος είναι: 
 
α. ∆ράσεις Κλειστού χώρου. 
 
Πραγµατοποιούνται στην Εστία του Προσκοπικού Τµήµατος σε τακτή ηµεροµηνία και ώρα 
κάθε εβδοµάδος, έχουν συγκεκριµένη δοµή και χρονική διάρκεια, όπως περιγράφονται  
από τη Μεθοδολογία κάθε Κλάδου. 
 
β. ∆ράσεις Πόλης 
 
Πραγµατοποιούνται στην πόλη ή το χωριό που εδρεύει το Προσκοπικό Τµήµα, µε σκοπό 
την περιήγηση σε κάποιο ενδιαφέρον µέρος, την επίσκεψη ενός µουσείου, εκθεσιακού ή 
αρχαιολογικού χώρου, την παρακολούθηση κάποιου πολιτιστικού δρώµενου κλπ. 
 
Έχουν δοµή και χρονική διάρκεια που περιγράφονται από τη Μεθοδολογία κάθε Κλάδου 
και συχνότητα πραγµατοποίησης µία φορά κάθε µήνα. 
Ο Αρχηγός του Τµήµατος οφείλει να ενηµερώνει τον Αρχηγό Συστήµατος. 
 
γ. ∆ράσεις Υπαίθρου 
 
Θεµελιώδης δραστηριότητα κάθε Προσκοπικού Τµήµατος είναι η ∆ΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ 
ΖΩΗΣ, που απαιτεί τη χρησιµοποίηση των Προσκοπικών γνώσεων και ικανοτήτων, που 
είναι απαραίτητες για τη διαβίωση στο ύπαιθρο µε απλά µέσα. 
Έχει συγκεκριµένη δοµή και χρονική διάρκεια που περιγράφεται και καθορίζεται από τη 
Μεθοδολογία κάθε Κλάδου και πραγµατοποιείται τουλάχιστον µια φορά κάθε µήνα. 
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Μια ∆ράση Υπαίθρου µπορεί να είναι: 
 
1. Ηµερήσια εκδροµή 
2. Πολυήµερη εκδροµή 
3. Θερινή Κατασκήνωση (Λυκοπούλων ή Προσκόπων) ή Μεγάλη ∆ράση Υπαίθρου 

(Ανιχνευτών) ή Ταξίδι (Μελών Προσκοπικών ∆ικτύων) 
 
Αναλυτικά οι προϋποθέσεις πραγµατοποίησης, οι διαδικασίες έγκρισης και θέµατα 
ιδιαίτερης προσοχής περιγράφονται πιο κάτω. 
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2. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 
 

2.1. Προϋποθέσεις ∆ιεξαγωγής 

Το Προσκοπικό Τµήµα για να πραγµατοποιήσει προγραµµατισµένη Ηµερήσια Εκδροµή θα 
πρέπει να έχει τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
α. Να διαθέτει έναν Αρχηγό και τουλάχιστον δύο Βαθµοφόρους µε Εντολή ∆ιοίκησης οι 
οποίοι θα έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον τον Κύκλο Αρχικής 
Εκπαίδευσης Βαθµοφόρων. 

 
β. Να έχει τα απαραίτητα και κατάλληλα υλικά για να µπορεί να διεξαχθεί οµαλά το 
πρόγραµµα της συγκεκριµένης εκδροµής. 

 
γ. Να έχει οριστεί από τον Αρχηγό κάποιος Βαθµοφόρος ή Μέλος της ΕΚΣ ή γονέας, σαν 
σύνδεσµος µε το Τµήµα σε περίπτωση κάποιας έκτακτης ανάγκης. 

 
δ. Να υποβάλει στον Αρχηγό Συστήµατος, τουλάχιστον πριν από δέκα µέρες το ειδικό 
έντυπο Άδειας Εκδροµής (παράρτηµα 1), κατάλληλα συµπληρωµένο και 
υπογεγραµµένο. Ο Αρχηγός Τµήµατος είναι υπεύθυνος να έχει µαζί του την πρωτότυπη 
Άδεια Εκδροµής.  

 
1. Εκδροµή Συστήµατος, Κλάδων Τοπικής ή Περιφερειακής Εφορείας κ.λπ. 
 
Εκτός από τις Εκδροµές των Προσκοπικών Τµηµάτων µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
Εκδροµή Συστήµατος µε γονείς και φιλοπροσκόπους όπως και Εκδροµές Κλάδων των 
Τοπικών ή Περιφερειακών Εφορειών. Γι’ αυτές τις δράσεις ο Αρχηγός Συστήµατος ή ο 
αρµόδιος Έφορος Κλάδου θα πρέπει να φροντίσει ώστε να πληρούνται οι παραπάνω 
προϋποθέσεις κι ακόµη για την πραγµατοποίησή τους να υπάρχει έγγραφη Άδεια 
Εκδροµής από τον προϊστάµενο Έφορο. 
Οι εκδροµές αυτές έχουν συγκεκριµένο πρόγραµµα που διασφαλίζει την αυτόνοµη 
λειτουργία κάθε Προσκοπικού Τµήµατος και δεν πραγµατοποιούνται περισσότερες από 
δύο (2) το χρόνο. 
 
2. Εκδροµές Ενωµοτιών  
 
Ηµερήσιες Εκδροµές µπορούν επίσης να πραγµατοποιήσουν και Ενωµοτίες Προσκόπων, 
αφού πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και επί πλέον οι συµµετέχοντες να έχουν 
έγγραφη έγκριση συµµετοχής από τους γονείς τους. Ο Ενωµοτάρχης θα πρέπει να είναι 
κάτοχος Χρυσού Βέλους. 
 
Την άδεια Ηµερήσιας Εκδροµής χορηγεί ο Αρχηγός Συστήµατος µετά την υποβολή του 
ειδικού εντύπου Άδειας Εκδροµής (παράρτηµα 1). 
 
Ιδιαίτερα για τις εκδροµές ανηλίκων (Ενωµοτία Προσκόπων) πρέπει να παρευρίσκεται 
Βαθµοφόρος του Τµήµατος, πτυχιούχος τουλάχιστον Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης 
Βαθµοφόρων Προσκόπων, η παρουσία του οποίου εγγυάται την ασφάλεια των 
συµµετεχόντων. 
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2.2. Ασφάλεια Εκδροµής 

Ανάλογα µε τον τόπο και το χρόνο της εκδροµής θα πρέπει να ακολουθηθούν οδηγίες 
σχετικές µε την ασφάλεια των συµµετεχόντων οι οποίες ενδεικτικά είναι: 
 
1. Η πορεία του Τµήµατος, αν γίνει πάνω σε δρόµους του οδικού δικτύου, θα πρέπει να 

γίνεται µε µέτωπο προς την κίνηση τροχοφόρων 
2. Η πορεία κοντά σε σιδηροδροµικές γραµµές πρέπει να αποφεύγεται 
3. Το πέρασµα δρόµων µε σηµαντική κυκλοφορία τροχοφόρων πρέπει να γίνεται µόνο 

από επισηµασµένες διαβάσεις 
4. Ειδικά αναγνωριστικά – ανακλαστικά σήµατα και φωτισµός για τις απογευµατινές – 

βραδινές εκδροµές που περιλαµβάνουν πορεία επάνω σε οδικό δίκτυο. 
5. Σωστή χρήση των µέσων µαζικής µεταφοράς 
6. Τήρηση κανόνων οδικής κυκλοφορίας για την κίνηση του Τµήµατος µέσα και έξω από 

την πόλη κλπ. 
 

2.3. Πολυήµερη Εκδροµή 

Αποτελούν ευκαιρία για τον Αρχηγό και τα µέλη του Προσκοπικού Τµήµατος για εφαρµογή  
ή εµπέδωση της Προσκοπικής Τεχνικής, απόκτηση εµπειριών για τη λειτουργία 
καθηκόντων και αρµοδιοτήτων και προπαντός να ζήσουν την περιπέτεια µέσα στη φύση. 
 
Η πολυήµερη εκδροµή περιλαµβάνει από µια (1) έως και τρεις (3) διανυκτερεύσεις οι 
οποίες πρέπει να πραγµατοποιούνται σε σκηνές σε Προσκοπικά Κέντρα ή ελεύθερους 
χώρους κατασκήνωσης. 
 
Προϋποθέσεις διεξαγωγής πολυήµερης εκδροµής 
 
Το Προσκοπικό Τµήµα για να πραγµατοποιήσει προγραµµατισµένη πολυήµερη εκδροµή 
θα πρέπει να έχει υπόψη του τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
α. Να υπάρχουν ενυπόγραφες εγκρίσεις των γονέων ή κηδεµόνων των ανήλικων Μελών 
του Τµήµατος, 

β. Να διαθέτει Αρχηγό ο οποίος να έχει ολοκληρώσει τον Κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης και 
τουλάχιστον δύο Βαθµοφόρους οι οποίοι να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τον 
Κύκλο Αρχικής Εκπαίδευσης, κατόχους Εντολής ∆ιοίκησης. Επί πλέον το Προσκοπικό 
Τµήµα καλόν είναι να συνοδεύουν ακόµη 1-2 Βαθµοφόροι του Συστήµατος ή Ανιχνευτές 
µε συγκεκριµένα καθήκοντα, 

γ. Να υπάρχει έγγραφη άδεια διανυκτέρευσης και παραµονής στο Προσκοπικό Κέντρο ή 
στον ελεύθερο χώρο κατασκήνωσης από τον Αρχηγό του Κέντρου ή τον ιδιοκτήτη, 

δ. Να έχει τα απαραίτητα και κατάλληλα υλικά για να µπορεί να διεξαχθεί οµαλά το 
πρόγραµµα της συγκεκριµένης εκδροµής. 

ε. Να έχει οριστεί από τον Αρχηγό Σύνδεσµος της ∆ράσης (αναλυτική αναφορά στην 
παράγραφο 4.2),  

στ. Να υποβάλει στον Τοπικό Έφορο µέσω του Αρχηγού Συστήµατος τουλάχιστον πριν 
από δέκα µέρες το ειδικό έντυπο Άδειας Εκδροµής (Παράρτηµα 2), κατάλληλα 
συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο. 

 
Χωρίς να λάβει γνώση ο Αρχηγός Συστήµατος και να εγκρίνει ο Τοπικός Έφορος δεν 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί πολυήµερη εκδροµή Τµήµατος. Ο Αρχηγός Τµήµατος είναι 
υπεύθυνος να έχει µαζί του την πρωτότυπη Άδεια Εκδροµής. 
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Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται Τοπική Εφορεία, αρµόδιος για την έγκριση 
πραγµατοποίησης πολυήµερης εκδροµής είναι ο Περιφερειακός Έφορος.  
 
Εκδροµές Τµηµάτων µε τέσσερις τουλάχιστον διανυκτερεύσεις θα πρέπει ν’ ακολουθούν 
τις οδηγίες και διαδικασίες της Θερινής Κατασκήνωσης ή Μεγάλης  ∆ράσης Υπαίθρου ως 
προς την υποβολή φακέλου ∆ράσης. Ως προς την έγκριση, αυτή χορηγείται από τον 
Περιφερειακό Έφορο. 
 
Εκτός από τις πολυήµερες εκδροµές Προσκοπικών Τµηµάτων οι Τοπικές Εφορείες (ή 
όπου αυτές δεν υφίστανται οι Περιφερειακές Εφορείες) οφείλουν να πραγµατοποιούν, 
εξερευνήσεις Χρυσού Βέλους και οι Περιφερειακές Εφορείες Εκδροµή Εξερεύνησης 
∆άφνης. 

 

2.4. Ασφάλεια πολυήµερης εκδροµής 

Όπως και οι Ηµερήσιες Εκδροµές και επί πλέον γνώσεις Κατασκηνωτικής Τεχνικής 
διαβίωσης στο ύπαιθρο µε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. 
Ακόµη στις Εξερευνήσεις – ∆ιαβιώσεις σηµαντικότατο ρόλο στην ασφάλειά τους παίζουν 
τα κατάλληλα για την εποχή Ατοµικά Εφόδια των συµµετεχόντων και υλικά  του 
Προσκοπικού Τµήµατος. 
 

2.5. Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους 

Η Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους όπως καθορίζεται από τον Κανονισµό των Προσκοπικών 
Κλάδων έχει διάρκεια 2 µέρες, πραγµατοποιείται στο ύπαιθρο, οι Πρόσκοποι µετέχουν ως 
µέλη τριµελούς οµάδας και οργανώνεται από την Τοπική Εφορεία ή την Περιφερειακή 
Εφορεία όπου δεν υφίσταται Τοπική Εφορεία. 
 
Η Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους είναι µια από τις σηµαντικότερες εµπειρίες του Προσκόπου 
διότι συνδυάζει την ανάληψη ηγετικής υπευθυνότητας και την έµπρακτη εφαρµογή της 
Προσκοπικής Τεχνικής στο ύπαιθρο. 
 
Ο Πρόσκοπος κατά τη διάρκεια της Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους πρέπει να δείξει: 
 
α. Οργανωτικό Πνεύµα  
Όπως αυτό προσδιορίζεται από: 
1. Την επιλογή των απαραίτητων και αναγκαίων µε βάση το περιεχόµενο της 

Εξερεύνησης ατοµικών υλικών, 
2. Τον καθορισµό των απαραίτητων υλικών µέσων για τη µετακίνηση, διαµονή, διατροφή 

και ασφάλεια της εξερευνητικής οµάδας, 
3. Την κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των µελών της εξερευνητικής οµάδας, 
4. Την εξασφάλιση άδειας χώρου κατασκήνωσης, αν αυτή είναι απαραίτητη, 
5. Τον έλεγχο της καλής κατάστασης των υλικών και 
6. Τη σωστή συσκευασία των υλικών, µε βάση τις ανάγκες της Εξερεύνησης. 
 
β. Ικανότητα Προγραµµατισµού 
 Όπως αυτή προσδιορίζεται από: 
1. Την επιλογή τόπου Εξερεύνησης, µε τη συνεργασία των συναδέλφων του Προσκόπου 

και την Επιτροπή Εξερεύνησης της Τοπικής Εφορείας, 
2. Τον προσδιορισµό των Στόχων της εξερεύνησης, 
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3. Τον προγραµµατισµό και σχεδιασµό της πορείας, µε τη βοήθεια χάρτη ή 
σχεδιαγράµµατος που θα δοθεί από την Επιτροπή Εξερεύνησης, 

4. Τον καταρτισµό του προγράµµατος Εξερεύνησης και τον προσδιορισµό 
δραστηριοτήτων που θα πραγµατοποιηθούν στο χώρο της κατασκήνωσης και 

5. Τον καταρτισµό διαιτολογίου της Εξερεύνησης και του προγράµµατος µαγειρέµατος. 
 
γ. Συνεργασία                                                         
Όπως αυτή προσδιορίζεται από: 
1. Την επιλογή των συναδέλφων των Προσκόπων µελών της Εξερευνητικής Οµάδας, σε 

συνεργασία µε την Επιτροπή Εξερεύνησης, 
2. Το συντονισµό όλων των ενεργειών και την ανάπτυξη καλής συνεργασίας και 
3. Τη συνεχή εφαρµογή των Προσκοπικών Αρχών. 
 
δ. Αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των Προσκοπικών γνώσεων και ικανοτήτων υπαίθριας 
ζωής 
Όπως αυτή προσδιορίζεται από την αποτελεσµατική γνώση και εφαρµογή κατά τη 
διάρκεια της Εξερεύνησης των Προσκοπικών Γνώσεων του Χάλκινου, Αργυρού και 
Χρυσού Βέλους. 
 

2.5.1. Οργάνωση Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους  

α. Επιτροπή Εξερεύνησης 
 
Την προετοιµασία και εκτέλεση της Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους αναλαµβάνει Επιτροπή 
Βαθµοφόρων της Τοπικής Εφορείας που αποτελείται από: 
 
1. Τον Τοπικό Έφορο ως Πρόεδρο ή τον Έφορο Προσκοπικού Προγράµµατος (ή τον 

Έφορο του Κλάδου Προσκόπων εάν υφίσταται) ή άλλο Έφορο της Τοπικής Εφορείας, 
2. Τους Αρχηγούς ή αναπληρούντες αυτούς, τους Υπαρχηγούς των Οµάδων των οποίων 

οι Πρόσκοποί τους πρόκειται να συµµετάσχουν στην Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους και 
3. Άλλα πρόσωπα όπως Βαθµοφόρους. γονείς, φιλοπροσκόπους, ειδικούς, ως 

συνεργάτες για ειδικά θέµατα της Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους. 
 
Αν ο Τοπικός Έφορος κωλύεται να µετέχει στην Επιτροπή Εξερεύνησης και δεν υπάρχει 
άλλος Έφορος τότε ορίζει ως Πρόεδρο έναν από τους Αρχηγούς Συστήµατος ή Αρχηγούς 
Οµάδος των οποίων οι Πρόσκοποι µετέχουν στην Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους. 
 
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται Τοπική Εφορεία όλα τα πιο πάνω ισχύουν κατ' 
αντιστοιχία για το επίπεδο της Περιφερειακής Εφορείας. 
 
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Εξερεύνησης λαµβάνονται πλειοψηφικά. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου λαµβάνεται διπλή. 
 
β. Καθήκοντα Επιτροπής Εξερεύνησης 
 
Τα καθήκοντα της Επιτροπής Εξερεύνησης διακρίνονται Πριν, Κατά και Μετά την 
Εξερεύνηση. 
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1. Πριν την εξερεύνηση 
1.1. Συντονίζει τη δηµιουργία των Εξερευνητικών Οµάδων ενθαρρύνοντας 

την αλληλογνωριµία και συνεργασία παιδιών από διαφορετικές 
Οµάδες Προσκόπων. 

1.2. Εξασφαλίζει την απαραίτητη πληροφόρηση στις Εξερευνητικές Οµάδες 
για την επιλογή του τόπου Εξερεύνησης µε χάρτες, σχεδιαγράµµατα 
και άλλα αναγκαία στοιχεία. 

1.3. Προτείνει σε κάθε Εξερευνητική Οµάδα Στόχους Εξερεύνησης και δίνει 
συγκεκριµένες ιδέες εφαρµογής δραστηριοτήτων. 

 
2. Κατά την Εξερεύνηση 

2.1. ∆ιατηρεί επαφή µε κάθε Εξερευνητική Οµάδα. 
2.2. Επισκέπτεται τις Εξερευνητικές Οµάδες στον τόπο κατασκήνωσης 

τους και διαπιστώνει την εφαρµογή του προγράµµατος και την 
πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων. 

 
3. Μετά την Εξερεύνηση 

3.1. Συµβάλλει στην προετοιµασία των παρουσιάσεων των Εξερευνητικών 
Οµάδων. 

3.2. Αξιολογεί την οργάνωση, τον προγραµµατισµό, τη συνεργασία και την 
κατάρτιση των συµµετεχόντων Προσκόπων. 

 
γ. Χρόνος πραγµατοποίησης Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 
Η Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους µπορεί να πραγµατοποιηθεί οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά 
δηµιουργείται Επιτροπή Εξερεύνησης και πραγµατοποιείται µέσα σε έναν µήνα εφ' όσον οι 
υποψήφιοι είναι τουλάχιστον τρεις. 
Συνιστάται στην αρχή της Προσκοπικής περιόδου µε βάση το επίπεδο και τις ανάγκες των 
Οµάδων της Τοπικής Εφορείας ή της Περιφερειακής Εφορείας αν δεν υφίσταται Τοπική 
Εφορεία, να καθορίζονται οι µήνες στους οποίους θα πραγµατοποιηθούν Εξερευνήσεις 
Χρυσού Βέλους. Έτσι οι Βαθµοφόροι αλλά και οι ενδιαφερόµενοι Πρόσκοποι θα µπορούν 
να προγραµµατίσουν τη συµµετοχή τους. 
 

2.5.2. Πραγµατοποίηση Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 

α. Ποιοι συµµετέχουν 
Στην Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους συµµετέχουν Πρόσκοποι κάτοχοι Αργυρού Βέλους που 
έχουν ολοκληρώσει όλες τις άλλες προϋποθέσεις που καθορίζει το Χρυσό Βέλος. 
  
β. Που πραγµατοποιείται 
Η Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους πραγµατοποιείται στο ύπαιθρο µακριά 
από κατοικηµένη περιοχή. 
 
γ. Πόσο διαρκεί 
Η συνολική διάρκεια της Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους από την αναχώρηση µέχρι και την 
επιστροφή στη «Βάση Συγκέντρωσης» (γραφεία Τοπικής Εφορείας, Εστία Συστήµατος ή 
άλλος τόπος στα όρια της Τοπικής Εφορείας) δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 24 ώρες 
και µεγαλύτερη από 40 ώρες. 
 
Η Εξερεύνηση  Χρυσού   Βέλους  περιλαµβάνει  υποχρεωτικά διανυκτέρευση στο ύπαιθρο 
σε σκηνή. Οι ώρες µετάβασης και επιστροφής στη «Βάση Συγκέντρωσης» µε µεταφορικά 
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µέσα (όχι η πορεία µε τα πόδια) και οι ώρες ανάπαυσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 
µισό (1/2) της συνολικής διάρκειας της Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους. 
 
δ. ∆ηµιουργία Εξερευνητικών Οµάδων 
Στη δηµιουργία των Εξερευνητικών Οµάδων που γίνεται µε τη συνεργασία των 
Προσκόπων και των µελών της Επιτροπής Εξερεύνησης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη: 
1. Η δηµιουργία νέων φιλιών µε τη γνωριµία και συµµετοχή παιδιών από 

διαφορετικές Οµάδες Προσκόπων και 
2. Η δυνατότητα συνεργασίας µε βάση το χαρακτήρα (πρέπει να αποφεύγεται η 

συµµετοχή παιδιών που λόγω χαρακτήρα µπορεί να δηµιουργήσουν 
προβλήµατα). 

Κάθε Εξερευνητική Οµάδα είναι τριµελής και παίρνει όνοµα από τον Πίνακα Ονοµάτων 
Ενωµοτιών, που βρίσκεται στο τέλος του Μέρους 2 του Κανονισµού των Προσκοπικών 
Κλάδων. Στα µέλη της Επιτροπής Εξερεύνησης γίνεται κατανοµή αρµοδιοτήτων µε βάση 
τις ανάγκες της Εξερεύνησης. 
Οι Εξερευνητικές Οµάδες δηµιουργούνται ένα µήνα πριν την Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους 
ώστε να υπάρξει ο ανάλογος χρόνος γνωριµίας, οργάνωσης, προγραµµατισµού και 
προετοιµασίας των µελών τους. 
Κάθε Εξερευνητική Οµάδα συνεργάζεται και υποβοηθείται από ένα Βαθµοφόρο, µέλος της 
Επιτροπής Εξερεύνησης. 
 
ε. Μέρη της Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους  
Τα µέρη της Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους είναι τέσσερα: 
1. Προετοιµασία 
2. Πορεία 
3. ∆ιανυκτέρευση στο ύπαιθρο και πρόγραµµα δραστηριοτήτων 
4. Παρουσίαση εργασιών - αξιολόγηση 

 
Αναλυτικά κάθε ένα από τα µέρη περιλαµβάνει: 
 
1. Προετοιµασία 
Περιλαµβάνει τη δηµιουργία των Εξερευνητικών Οµάδων, την κατανοµή αρµοδιοτήτων 
µεταξύ των µελών, την επιλογή χώρου εξερεύνησης µε βάση τους χάρτες και τα 
σχεδιαγράµµατα που παρέχει η Επιτροπή Εξερεύνησης, τη χάραξη της πορείας, τον 
προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων, τον προγραµµατισµό του διαιτολογίου, την επιλογή 
και εξεύρεση όλων των απαραίτητων υλικών. 
 
2. Πορεία 
Πραγµατοποιείται στο ύπαιθρο σε δρόµο, µονοπάτι ή στο δάσος. 
Συνιστάται η συνολική πορεία να κυµαίνεται µεταξύ 8-15 χλµ. Η πορεία καταλήγει στο 
χώρο κατασκήνωσης της Εξερευνητικής Οµάδας. Καλό είναι η πορεία να είναι 
απογευµατινή και να ολοκληρώνεται στο χώρο κατασκήνωσης τους χειµερινούς µήνες 
µέχρι τις 17.30' και τους καλοκαιρινούς µέχρι τις 20.30'. 
 
3. ∆ιανυκτέρευση στο ύπαιθρο - πρόγραµµα δραστηριοτήτων 
Η διανυκτέρευση πραγµατοποιείται σε σκηνή που στήνουν τα µέλη της Εξερευνητικής 
Οµάδας. 
Κατά τη διάρκεια του ύπνου για λόγους ασφάλειας, εκ περιτροπής ένα µέλος είναι ξύπνιο. 
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Τα µέλη της Εξερευνητικής Οµάδας οργανώνουν τη ζωή τους στο ύπαιθρο και 
αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες, χωρίς οδηγίες από την Επιτροπή Εξερεύνησης, 
χρησιµοποιώντας αποτελεσµατικά όλες τις γνώσεις και ικανότητες που έχουν αποκτήσει. 
Τα µέλη της Εξερευνητικής Οµάδας κατά τη διάρκεια της παραµονής τους  στο  ύπαιθρο   
πρέπει  να   προγραµµατίσουν  και  να πραγµατοποιήσουν δραστηριότητες όπως: 
3.1. Χαρτογράφηση της περιοχής 
3.2. Μετρήσεις και υπολογισµούς 
3.3. Εγκατάσταση µετεωρολογικού σταθµού 
3.4. Κατασκευή συσκευής συλλογής νερού 
3.5. Συλλογή φύλλων και πετρωµάτων 
3.6. Προστασία περιβάλλοντος 
3.7. Κοινωφελείς δραστηριότητες 
3.8. Μαγείρεµα µε η χωρίς σκεύη 
3.9. Φωτογραφικό ηµερολόγιο  
3.10. Παρατήρηση ουράνιου θόλου κ.α. 
Κύριος άξονας άντλησης θεµάτων για δραστηριότητες της Εξερευνητικής Οµάδας 
αποτελούν η περιοχή εξερεύνησης και οι ιδέες εφαρµογής προσκοπικής τεχνικής. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον καταρτισµό του διαιτολογίου και το µαγείρεµα. 
Η Εξερευνητική Οµάδα µπορεί να έχει µαζί της έτοιµο το πρόγευµα και το πρόδειπνο. Το 
πρωινό, το γεύµα και το δείπνο πρέπει να παρασκευαστούν, εκ περιτροπής, από τα µέλη 
της Εξερευνητικής Οµάδας. 
Αν επιτρέπεται το άναµµα φωτιάς το µαγείρεµα γίνεται µε ξύλα χρησιµοποιώντας τύπο 
φωτιάς της επιλογής της Εξερευνητικής Οµάδας, ή κατασκευή φούρνου. Αν η φωτιά 
απαγορεύεται πρέπει να χρησιµοποιήσει για το µαγείρεµα συσκευή της επιλογής της 
Εξερευνητικής Οµάδας. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι 
απαραίτητοι κανόνες ασφάλειας. 
 
4. Παρουσίαση εργασιών - αξιολόγηση 
Μετά το τέλος της Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους κάθε Εξερευνητική Οµάδα πρέπει να 
προετοιµαστεί, όσο καλύτερα γίνεται για την παρουσίαση των εργασιών της στην 
Επιτροπή Εξερεύνησης.  
Η διάρκεια της προετοιµασίας αυτής δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τρεις µέρες και 
µεγαλύτερη από δέκα. Η δέσµευση αυτή σκοπό έχει να δώσει την ευκαιρία στην 
Εξερευνητική Οµάδα και σε κάθε µέλος να προετοιµαστούν κατάλληλα ώστε να κάνουν µία 
ολοκληρωµένη παρουσίαση. 
Στην παρουσίαση βασικά κριτήρια αποτελούν η επίτευξη των Στόχων της Εξερεύνησης, η 
υλοποίηση του προγράµµατος και η προσωπική συµβολή στην επιτυχία της Εξερεύνησης 
κάθε µέλους της Εξερευνητικής Οµάδας. 
Η παρουσίαση της Εξερευνητικής Οµάδας θα πρέπει να περιλαµβάνει στοιχεία και από τα 
τρία µέρη της Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους (Πριν, Κατά και Μετά). 
Στην παρουσίαση πρέπει να δοθεί µια ολοκληρωµένη εικόνα όλων των εργασιών της 
Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους γι' αυτό πρέπει να ενθαρρυνθούν τα µέλη της Εξερευνητικής 
Οµάδας να χρησιµοποιήσουν σχεδιαγράµµατα, χάρτες, συλλογές, φωτογραφίες, σλάϊτς, 
µαγνητοφωνηµένα κείµενα, γραπτά δοκίµια και άλλα υλικά που θα κρίνουν σκόπιµα. 
Η αξιολόγηση των εργασιών κάθε Εξερευνητικής Οµάδας γίνεται από την Επιτροπή 
Εξερεύνησης σε συνεργασία µε τα µέλη της Εξερευνητικής Οµάδας. Ως κριτήρια 
αξιολόγησης λαµβάνονται το Οργανωτικό Πνεύµα, η Ικανότητα Προγραµµατισµού, η 
Συνεργασία και η Αποτελεσµατική Χρήση των Προσκοπικών Γνώσεων και Ικανοτήτων 
Υπαίθριας Ζωής, όπως αυτά αναλυτικά προσδιορίζονται πιο πάνω.                                      
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2.5.3. Ασφάλεια 

Την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της ασφαλούς, από κάθε άποψη, διεξαγωγής της 
Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους, έχει η Επιτροπή Εξερεύνησης. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια των Προσκόπων κατά την 
πραγµατοποίηση της Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους. 
  
Ειδικότερα: 
α. ∆εν επιτρέπεται αναχώρηση Εξερευνητικής Οµάδας σε καµία περίπτωση µε κακές 
καιρικές συνθήκες (χιόνι, οµίχλη, θύελλα, καταρρακτώδη βροχή), 

β. ∆εν επιτρέπεται η πραγµατοποίηση Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους σε ορεινή περιοχή 
που υπάρχει κίνδυνος αποκλεισµού λόγω κακών καιρικών συνθηκών, 

γ. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες µεταβληθούν προς το χειρότερο και 
παρουσιαστούν προβλήµατα ασφάλειας των µελών της Εξερευνητικής Οµάδας ή 
Επιτροπή Εξερεύνησης είναι υποχρεωµένη να καλέσει αµέσως πίσω την Εξερευνητική 
Οµάδα και να εξασφαλίσει το απαραίτητο µεταφορικό µέσο, 

δ. Στα µέλη της Εξερευνητικής Οµάδας πριν την πραγµατοποίηση της Εξερεύνησης 
Χρυσού Βέλους τονίζεται ότι οι γνώσεις Α' Βοηθειών, οι βασικοί κανόνες αντιµετώπισης 
κινδύνου και ασφαλείας στο ύπαιθρο είναι ουσιαστικές προϋποθέσεις για να 
συµµετάσχουν στην Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους. 

 

2.6. Εκδροµή Εξερεύνηση ∆άφνης 

Σκοπός της Εκδροµής - Εξερεύνησης ∆άφνης είναι να αποδείξουν οι Ανιχνευτές ότι, τόσο 
ατοµικά, όσο και σε συνεργασία µεταξύ τους είναι σε θέση να χρησιµοποιούν 
αποτελεσµατικά τις προσκοπικές γνώσεις και ικανότητες υπαίθρου, είναι οργανωµένοι, 
αυτάρκεις, παίρνουν πρωτοβουλίες και µπορούν να ανταπεξέλθουν µε ασφάλεια στην 
εξερεύνηση που περιλαµβάνει διαβίωση στο ύπαιθρο µε διανυκτέρευση. 
 

2.6.1. Οργάνωση 

Η Εκδροµή Εξερεύνησης ∆άφνης οργανώνεται από την Περιφερειακή Εφορεία η οποία 
συγκροτεί Επιτροπή της Εκδροµής Εξερεύνησης ∆άφνης και κυκλοφορεί τη σχετική 
Ανακοίνωση. 
 
Την ευθύνη της Εκδροµής Εξερεύνησης ∆άφνης έχει η Επιτροπή Εκδροµής Εξερεύνησης 
∆άφνης, η οποία αποτελείται: 
α.  Από τον Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών της Περιφερειακής Εφορείας ή τον Περιφερειακό 
Έφορο ή άλλο Βαθµοφόρο εντεταλµένο από τον Περιφερειακό Έφορο στο ρόλο του 
συντονιστή, που να έχει τις απαραίτητες γνώσεις του Κλάδου Ανιχνευτών,  

β.  Από τους Αρχηγούς Κοινοτήτων των Ανιχνευτών που συµµετέχουν στην Εκδροµή 
Εξερεύνησης ∆άφνης χωρίς να αποκλείεται και η συµµετοχή και των άλλων Αρχηγών 
Κοινοτήτων της Περιφερειακής Εφορείας και 

γ.  Από άλλα πρόσωπα όπως γονείς, φιλοπροσκόπους, ειδικούς ως συνεργάτες για ειδικά 
θέµατα της Εκδροµής Εξερεύνησης ∆άφνης. 

 
Ο ρόλος της Επιτροπής Εκδροµής Εξερεύνησης ∆άφνης είναι να διασφαλίσει το πλαίσιο 
διεξαγωγής της Εκδροµής Εξερεύνησης ∆άφνης και να πιστοποιήσει το επίπεδο γνώσεων 
και ικανοτήτων κάθε Ανιχνευτή. 
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Η Εκδροµή Εξερεύνησης ∆άφνης έχει χρονική διάρκεια το λιγότερο 36 ώρες, δηλαδή µιας 
πλήρους διήµερης δράσης υπαίθρου. 
 
Στις εργασίες κάθε Οµίλου Εξερεύνησης περιλαµβάνονται: 
α.  Πορεία µε χάρτη και πυξίδα, σε διαδροµή, την οποία οι Ανιχνευτές δεν έχουν 
περπατήσει άλλη φορά µε την Κοινότητα τους. Κάθε Όµιλος Εξερεύνησης πρέπει να 
έχει διαφορετική διαδροµή από τους υπόλοιπους Οµίλους Εξερεύνησης. 

 Αν δεν υπάρχουν αρκετές διαδροµές, τότε δύο Όµιλοι Εξερεύνησης µπορούν να έχουν 
την ίδια διαδροµή, αρκεί να την προγραµµατίσουν, ο ένας την πρώτη και ο άλλος τη 
δεύτερη ηµέρα της Εκδροµής Εξερεύνησης ∆άφνης. Αν ούτε αυτό είναι εφικτό, θα 
διεξαχθεί η Εκδροµή Εξερεύνησης ∆άφνης σε διαφορετικό διήµερο για κάποιους 
Οµίλους Εξερεύνησης. Ο αριθµός των χιλιοµέτρων της διαδροµής εξαρτάται από τη 
χρονική περίοδο της διεξαγωγής της Εκδροµής Εξερεύνησης ∆άφνης, 

β.  ∆ιανυκτέρευση στο ύπαιθρο, σε κατάλυµα το οποίο θα κατασκευάσουν οι Ανιχνευτές 
από τα υλικά και τις δυνατότητες που διατίθενται στο χώρο, σεβόµενοι το φυσικό 
περιβάλλον. Σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν θα χρησιµοποιηθεί 
σκηνή, 

γ.  Μια τοπογραφική εργασία (επιπεδοµετρικό, οδοιπορικό σχεδιάγραµµα) που είναι 
διαφορετική για κάθε Όµιλο Εξερεύνησης και 

δ.  Μαγείρεµα στο ύπαιθρο σε ικανοποιητική ποικιλία και ποσότητα και ανάλογα µε την 
εποχή. 

 
Ακόµα περιλαµβάνονται και άλλα στοιχεία Προσκοπικής Τεχνικής όπως: 
 
Ανίχνευση: • Εφόδια - Υλικά 

• Οργάνωση µετακινήσεων 

• Συνεννόηση 

• Παρατηρητικότητα 

• Ασφάλεια 
Σκαπανική: • Σχοινιά 

• Κόµποι - συνδέσεις 

• Κατασκευές 

• Εργαλεία 
Κατασκηνωτική: • Χώρος Κατασκήνωσης 

• Υλικά 

• Εφοδιασµός 
Α' Βοήθειες: • Πρώτες Βοήθειες 

• Υγιεινή 
Φυσικό Περιβάλλον: • Μετεωρολογία 

• Μελέτη φύσης 

• Προστασία Περιβάλλοντος 
 
Κάθε Όµιλος Εξερεύνησης εκτός από τις εργασίες που αφορούν την Προσκοπική Τεχνική, 
θα πρέπει να πραγµατοποιήσει µια σύντοµη έρευνα  του  φυσικού  και  πολιτιστικού  
περιβάλλοντος  που πραγµατοποιείται η Εκδροµή Εξερεύνησης ∆άφνης. Το αποτέλεσµα 
αυτής της έρευνας του θα πρέπει να περιληφθεί στο φάκελο που θα παρουσιάσει στην 
Επιτροπή Εκδροµής Εξερεύνησης ∆άφνης. 
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Οι Ανιχνευτές είναι ενταγµένοι σε τριµελείς Οµίλους Εξερεύνησης. Αν ο συνολικός αριθµός 
των Ανιχνευτών δεν δίνει ακριβώς τριµελείς Οµίλους Εξερεύνησης µπορεί να υπάρχει 
ανάλογα και µε τις συνθήκες ένας ή δύο τετραµελείς Όµιλοι Εξερεύνησης. Αν υπάρχει 
συµµετοχή Ανιχνευτών από περισσότερες της µιας Κοινοτήτων κάθε Όµιλος Εξερεύνησης 
πρέπει να αποτελείται από Ανιχνευτές διαφορετικών Κοινοτήτων Ανιχνευτών, στο βαθµό 
που επιτρέπει η αριθµητική κατανοµή των συµµετεχόντων. 
 

2.6.2. Αξιολόγηση 

Κάθε Όµιλος Εξερεύνησης, µέσα σε 15 ηµέρες από την ολοκλήρωση της Εκδροµής 
Εξερεύνησης ∆άφνης, παραδίδει στην Επιτροπή Εξερεύνησης ∆άφνης φάκελο (µε τις 
απαιτούµενες οµαδικές και ατοµικές εργασίες), µε ότι έχει κάνει στην Εκδροµή Εξερεύνηση 
∆άφνης καθώς και το ηµερολόγιο της. Η Επιτροπή Εκδροµής Εξερεύνησης ∆άφνης µελετά 
προσεκτικά τις εργασίες και το ηµερολόγιο, αξιολογεί τον κάθε Ανιχνευτή και κάνει γραπτή 
έκθεση αξιολόγησης µε πρόταση προς τον Περιφερειακό Έφορο. 
 
Στη συνέχεια ο Περιφερειακός Έφορος ανακοινώνει τα ονόµατα των επιτυχόντων στην 
Εκδροµή Εξερεύνηση ∆άφνης τα οποία κοινοποιεί στην Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών της 
Γενικής Εφορείας. 
 

2.6.3. Ασφάλεια 

Την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της ασφαλούς, από κάθε άποψη, διεξαγωγής της 
Εκδροµής Εξερεύνησης ∆άφνης, έχει η Επιτροπή Εκδροµής Εξερεύνησης ∆άφνης. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια των Ανιχνευτών κατά την 
πραγµατοποίηση της Εκδροµής Εξερεύνησης ∆άφνης . 
 
Ειδικότερα: 
α.  ∆εν επιτρέπεται αναχώρηση Οµίλου Εξερεύνησης σε καµία περίπτωση µε κακές 
καιρικές συνθήκες (χιόνι, οµίχλη, θύελλα, καταρρακτώδη βροχή),  

β.  ∆εν επιτρέπεται η πραγµατοποίηση Εκδροµής Εξερεύνησης ∆άφνης σε ορεινή περιοχή 
που υπάρχει κίνδυνος αποκλεισµού λόγω κακών καιρικών συνθηκών και 

γ.  Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες µεταβληθούν προς το χειρότερο και 
παρουσιαστούν προβλήµατα ασφάλειας των µελών του Οµίλου Εξερεύνησης η 
Επιτροπή Εκδροµής Εξερεύνησης ∆άφνης είναι υποχρεωµένη να καλέσει αµέσως πίσω 
τον Όµιλο Εξερεύνησης εξασφαλίζοντας το απαραίτητο µεταφορικό µέσο για την 
επιστροφή του. 
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3. ΘΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ - ΜΕΓΑΛΗ ∆ΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - ΤΑΞΙ∆Ι 
 
Σηµαντικότερη δράση των Λυκοπούλων και των Προσκόπων του Τοµέα Υπαίθριας Ζωής 
είναι η πολυήµερη, τουλάχιστον 7 ηµερών, Θερινή Κατασκήνωση, των Ανιχνευτών η 
Μεγάλη ∆ράση Υπαίθρου και των Μελών Προσκοπικών ∆ικτύων το Ταξίδι. 
 
Κύριος στόχος των δράσεων υπαίθρου ολοκλήρου του χρόνου, είναι η βαθµιαία 
εξοικείωση των Λυκοπούλων, των Προσκόπων και των Ανιχνευτών και για να αποκτήσουν 
τις απαραίτητες Προσκοπικές γνώσεις και ικανότητες (Ζωή στη Φύση, Υπαίθρια ∆ιαβίωση, 
Σκαπανική – Κατασκευές, Α΄ Βοήθειες, Επικοινωνία, Προσανατολισµός – Τοπογραφία) για 
µια ελκυστική και ωφέλιµη Κατασκήνωση. 
 
Η Κατασκήνωση, είναι η κορυφαία ετήσια δράση του Προγράµµατος κάθε Προσκοπικού 
Τµήµατος και αποτελεί για τον Αρχηγό µοναδική ευκαιρία για την από κάθε πλευρά 
ολοκληρωµένη εφαρµογή της Μεθοδολογίας του Κλάδου, καθώς και µία ευκαιρία για τη 
στενότερη επικοινωνία και γνωριµία µε το κάθε παιδί ή έφηβο, µέσα σ’ ένα ευχάριστο και 
φυσικό περιβάλλον. 
 
Οι Βαθµοφόροι πρέπει να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή τόσο πριν (έγκαιρη και επαρκής 
προετοιµασία) όσο και κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την ολοκλήρωση της 
Κατασκήνωσης για την εξασφάλιση όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων (ασφάλεια, 
υγιεινή διαβίωση, πρόγραµµα, διατροφή, οικονοµικά, επικοινωνίες, δηµόσιες σχέσεις) που 
θα κάνουν τη δράση αυτή να µείνει αξέχαστη στα παιδιά ή τους εφήβους και κυρίως να 
πετύχει τους στόχους της. 

3.1. Προϋποθέσεις διεξαγωγής 

Για την πραγµατοποίηση µιας Κατασκήνωσης Αγέλης ή Οµάδας, Μεγάλης ∆ράσης 
Ανιχνευτών ή Ταξιδιού Μελών Προσκοπικών ∆ικτύων: 
α. Τα Λυκόπουλα, οι Πρόσκοποι, οι Ανιχνευτές και τα Μέλη Προσκοπικών ∆ικτύων που θα 
συµµετάσχουν πρέπει να έχουν δώσει οπωσδήποτε την Προσκοπική τους Υπόσχεση. 

β. Οι Βαθµοφόροι, πρέπει να είναι καταρτισµένοι (τουλάχιστον πτυχίο Σχολής Βασικής 
Εκπαίδευσης του Κλάδου τους) και επαρκείς σε αριθµό.  

 
Σε όλους τους συµµετέχοντες στην Κατασκήνωση ενήλικες, καθώς και στους Ανιχνευτές ή 
Μέλη Προσκοπικών ∆ικτύων, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην κατασκήνωση 
Αγέλης Λυκοπούλων ή Οµάδας Προσκόπων, ανατίθενται καθήκοντα από τον Αρχηγό της 
Κατασκήνωσης (Πρόγραµµα, ∆ιαχείριση, Υγιεινή, Τροφοδοσία κ.λπ.) για τα οποία, κάθε 
ένας, είναι υπεύθυνος. 
 
Ειδικότερα για την Κατασκήνωση ή Μεγάλη ∆ράση Υπαίθρου Τµήµατος, απαιτούνται: 

3.1.1. Κατασκήνωση Αγέλης Λυκοπούλων 

1. Αρχηγός µε Εντολή ∆ιοίκησης, ο οποίος να είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής 
Κατασκηνωτικής Τεχνικής του Κλάδου Λυκοπούλων, 

2. ∆ύο, τουλάχιστον, Υπαρχηγοί. Σε περίπτωση που ο Αρχηγός δεν είναι κάτοχος 
πτυχίου Σχολής Κατασκηνωτικής Τεχνικής Κλάδου Λυκοπούλων, ο ένας εκ των 
Υπαρχηγών πρέπει να είναι οπωσδήποτε κάτοχος πτυχίου Κατασκηνωτικής Τεχνικής 
του Κλάδου Λυκοπούλων. 

3. ∆ύο έως τρία άτοµα (Βαθµοφόροι άλλου Τµήµατος, Ανιχνευτές ή Μέλη Προσκοπικών 
∆ικτύων), για τις υπηρεσίες της Κατασκήνωσης. Όσον αφορά τους Ανιχνευτές, η 
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συµµετοχή τους στην κατασκήνωση Αγέλης πρέπει να γίνεται σε συνεργασία µε τον 
Αρχηγό της Κοινότητας Ανιχνευτών στα πλαίσια του προγράµµατος του Κλάδου 
Ανιχνευτών. 

 
Στην κατασκήνωση Αγέλης Λυκοπούλων και στον τοµέα της ∆ιοικητικής Μέριµνας 
(τροφοδοσία, µαγείρεµα, υλικό) µπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και 1-2 
γονείς Λυκοπούλων. 
 

3.1.2. Κατασκήνωση Οµάδας Προσκόπων 

1. Αρχηγός µε Εντολή ∆ιοίκησης, ο οποίος να είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής 
Κατασκηνωτικής Τεχνικής του Κλάδου Προσκόπων. 

2. ∆ύο, τουλάχιστον, Υπαρχηγοί. Σε περίπτωση που ο Αρχηγός δεν είναι κάτοχος 
πτυχίου Σχολής Κατασκηνωτικής Τεχνικής Κλάδου Προσκόπων, ο ένας εκ των 
Υπαρχηγών πρέπει να είναι οπωσδήποτε κάτοχος πτυχίου Κατασκηνωτικής Τεχνικής 
Κλάδου Προσκόπων. 

3. ∆ύο έως τρία άτοµα (Βαθµοφόροι άλλου Τµήµατος ή Ανιχνευτές), για τις υπηρεσίες της 
Κατασκήνωσης. Όσον αφορά τους Ανιχνευτές, η συµµετοχή τους στην Κατασκήνωση 
Οµάδας πρέπει να γίνεται σε συνεργασία µε τον Αρχηγό της Κοινότητας Ανιχνευτών 
στα πλαίσια του προγράµµατος του Κλάδου Ανιχνευτών. 

 

3.1.3. Μεγάλη ∆ράση Κοινότητας Ανιχνευτών 

1. Αρχηγός µε Εντολή ∆ιοίκησης, ο οποίος να έχει πάρει µέρος σε δύο τουλάχιστον 
Μεγάλες ∆ράσεις Υπαίθρου, ως µέλος του Αρχηγείου και να έχει παρακολουθήσει 
επιτυχώς τη Σχολή Μεγάλων ∆ράσεων του Κλάδου Ανιχνευτών. 

2. Ένας έως δύο Υπαρχηγοί. Σε περίπτωση που ο Αρχηγός δεν είναι κάτοχος πτυχίου 
Σχολής Μεγάλων ∆ράσεων Κλάδου Ανιχνευτών, ο ένας εκ των Υπαρχηγών πρέπει να 
είναι οπωσδήποτε κάτοχος πτυχίου πρέπει οπωσδήποτε να έχει παρακολουθήσει 
επιτυχώς Σχολή Μεγάλων ∆ράσεων Κλάδου Ανιχνευτών. 

 
3.1.4. Ταξίδι Μελών Προσκοπικού ∆ικτύου 
Αρχηγός µε Εντολή ∆ιοίκησης, ο οποίος να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς Σχολή Βασικής 
Εκπαίδευσης Βαθµοφόρων Προσκοπικών ∆ικτύων. 
 

3.2. Υποβολή Φακέλου Κατασκήνωσης, Μεγάλης ∆ράσης Υπαίθρου ή Ταξιδιού 

Για την έκδοση άδειας Κατασκήνωσης, Μεγάλης ∆ράσης Υπαίθρου ή Ταξιδιού από την 
Περιφερειακή Εφορεία, το αργότερο 5 (πέντε) εβδοµάδες πριν την Κατασκήνωση, ο 
Αρχηγός του τµήµατος πρέπει: 
 
α. Να συµπληρώσει το Φάκελο Κατασκήνωσης, Μεγάλης ∆ράσης Υπαίθρου ή Ταξιδιού 

(έντυπο που διατίθεται από το Προσκοπικό Πρατήριο), στον οποίο περιλαµβάνονται τα 
εξής: 
1. Αίτηση Άδειας Λειτουργίας Κατασκήνωσης, Μεγάλης ∆ράσης Υπαίθρου ή Ταξιδιού 
2. Άδεια Χρήσης χώρου 
3. Κατάσταση Βαθµοφόρων Τµήµατος 
4. Κατάσταση κατασκηνωτών (Λυκοπούλων – Προσκόπων – Ανιχνευτών – Μελών 

Προσκοπικού ∆ικτύου) 
5. Πληροφορίες για την ανεύρεση του χώρου (τρόπος µετάβασης – σχεδιάγραµµα 

τρόπου πρόσβασης στον κατασκηνωτικό χώρο – τηλέφωνο Επικοινωνίας) 
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6. Πρόγραµµα Ηµερησίων Κινήσεων 
7. Γενικό Πρόγραµµα ∆ραστηριοτήτων (Πρωινές – Απογευµατινές – Βραδινές) 
8. ∆ιαιτολόγιο – Ποσοτολόγιο – Κοστολόγιο τροφίµων 
9. Κατάσταση Υλικού 
10. Οικονοµικός Προϋπολογισµός 
11. ∆ηλώσεις Συµµετοχής παιδιών, υπογεγραµµένες από τους γονείς ή κηδεµόνες 
12. Βεβαιώσεις Κατάστασης Υγείας κατασκηνωτών υπογεγραµµένες από γιατρό  

 
β. Να παρουσιάσει στον Αρχηγό Συστήµατος και µετά τη σχετική έγκριση στον Τοπικό 
Έφορο ή εκπρόσωπό του, το Αναλυτικό Πρόγραµµα των ∆ραστηριοτήτων της 
Κατασκήνωσης, Μεγάλης ∆ράσης Υπαίθρου ή Ταξιδιού. 

 
γ. Να προσκοµίσει αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας και έγκρισης από τους: 
Ιδιοκτήτη του χώρου, τις ∆ασικές, Κοινοτικές, Αστυνοµικές και Ιατρικές Αρχές της 
περιοχής. Στο σηµείο αυτό εφιστάται η προσοχή όλων ότι είναι απαραίτητη η έγγραφη 
άδεια του ∆ασαρχείου για κατασκήνωση που πραγµατοποιείται σε δασικό χώρο.  

 
Όλα δε τα παραπάνω που αποτελούν τον πλήρη φάκελο Κατασκήνωσης υποβάλλονται 
στην Τοπική Εφορεία (εάν υφίσταται) σε τρία αντίγραφα. 
 

Η Τοπική Εφορεία: 
 
α. Ελέγχει την πληρότητα του Φακέλου της Κατασκήνωσης, της Μεγάλης ∆ράσης 
Υπαίθρου ή του Ταξιδιού του Τµήµατος, σε ότι αφορά στις τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις (Πρόγραµµα, ∆ιαιτολόγιο, Έγκριση, Ασφάλεια) και όπου κρίνει αναγκαίο, 
βοηθάει στην ολοκλήρωση της προετοιµασίας του Τµήµατος. 

 
β. Ο Τοπικός Έφορος υπογράφει την έγκριση της άδειας λειτουργίας Κατασκήνωσης, 
Μεγάλης ∆ράσης Υπαίθρου ή Ταξιδιού και, τουλάχιστον δύο (2) εβδοµάδες πριν την 
έναρξή της, την προωθεί στην Περιφερειακή Εφορεία. 

 
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται Τοπική Εφορεία, τα παραπάνω περιέρχονται 
στην αρµοδιότητα της Περιφερειακής Εφορείας. 

 
Η Περιφερειακή Εφορεία: 
 
α. Ο Αρµόδιος Έφορος του Κλάδου της Περιφερειακής Εφορείας µελετά το Φάκελο της 
Κατασκήνωσης, Μεγάλης ∆ράσης Υπαίθρου ή Ταξιδιού και σε προσωπική συνάντηση 
ενηµερώνεται από τον Αρχηγό της τον οποίο, εφόσον χρειάζεται, ενθαρρύνει και 
βοηθάει στην επίλυση ή διευθέτηση τυχόν θεµάτων. 

 
β. Ο Περιφερειακός Έφορος υπογράφει την έγκριση άδειας λειτουργίας Κατασκήνωσης,  
Μεγάλης ∆ράσης Υπαίθρου ή Ταξιδιού σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων ένα µένει στην 
Περιφερειακή Εφορεία, ένα επιστρέφεται στην Τοπική Εφορεία και το τρίτο παραδίδεται 
στον Αρχηγό του Τµήµατος που πραγµατοποιεί την Κατασκήνωση, Μεγάλη ∆ράση 
Υπαίθρου ή Ταξίδι. Ο Περιφερειακός Έφορος καταχωρεί την Κατασκήνωση, τη Μεγάλη 
∆ράση Υπαίθρου ή το Ταξίδι στο σχετικό έντυπο (Παράρτηµα 2), το οποίο προωθεί 
στην Εφορεία ∆ιοίκησης Γενικής Εφορείας το αργότερο µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου 
εκάστου έτους. 
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3.3. Ειδικότερα θέµατα προσοχής 

α. Επιδίωξη και προσπάθεια κάθε Αρχηγού πρέπει να είναι η πραγµατοποίηση κατ΄ έτος 
της Θερινής Κατασκήνωσης, της Μεγάλης ∆ράσης Υπαίθρου ή του Ταξιδιού του 
Τµήµατός του. Όταν οι προϋποθέσεις δεν υπάρχουν (µικρός αριθµός κατασκηνωτών, 
περιορισµένα υλικά µέσα, έλλειψη Βαθµοφόρων) τότε, κατ’ εξαίρεση, µπορεί να γίνει 
κοινή κατασκήνωση Τµηµάτων του ιδίου Κλάδου. Εφόσον η Κατασκήνωση είναι 
Οµάδας Προσκόπων οι Ενωµοτίες σε καµία περίπτωση δεν αλλάζουν δοµή και 
σύνθεση. Η κοινή Κατασκήνωση ή Μεγάλη ∆ράση Υπαίθρου έχει το νόηµα κοινής 
αντιµετώπισης λειτουργικών αναγκών (τροφοδοσία, υλικό κ.λπ.) καθώς και της 
συµµετοχής των Τµηµάτων σε κοινές δράσεις. 

 
β. Κοινή Κατασκήνωση Τµηµάτων διαφορετικού Κλάδου δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
στον ίδιο χώρο και για κανένα λόγο. 

 
γ. Εφόσον η Κατασκήνωση, η Μεγάλη ∆ράση Υπαίθρου ή το Ταξίδι πραγµατοποιείται 
εκτός των γεωγραφικών ορίων της Εφορείας Περιοχής ο Περιφερειακός Έφορος 
ενηµερώνει τον Περιφερειακό Έφορο του τόπου εγκατάστασης/ πραγµατοποίησης της 
Κατασκήνωσης, της Μεγάλης ∆ράσης Υπαίθρου ή του Ταξιδιού. 

 
δ. Κατασκήνωση Τοπικής Εφορείας δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί εκτός αν συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι που αναφέρονται στην παράγραφο (α). Τότε µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
µόνο µε ειδική έγκριση του Εφόρου Περιοχής και ενηµέρωση της Γενικής Εφορείας. 

 
ε. Προσκοπικά Κλιµάκια, τα οποία οργανώνουν δραστηριότητες υπαίθρου (Τζαµπορέτο, 
Συνάξεις, Μεγάλες ∆ράσεις Ανιχνευτών κ.λπ.) διάρκειας τεσσάρων και άνω 
διανυκτερεύσεων οφείλουν ν’ ακολουθούν τις οδηγίες και διαδικασίες Κατασκήνωσης, 
Μεγάλης ∆ράσης Υπαίθρου ή Ταξιδιού και να υποβάλλουν προς έγκριση έγκαιρα το 
σχετικό φάκελο στο προϊστάµενο Κλιµάκιό τους. 

 

3.4. ∆ιοικητικές Υποχρεώσεις και ευθύνες 

α. Παραλείψεις ή αποκλίσεις από τις οδηγίες που αναφέρονται αναλυτικά πιο πάνω κατά 
την προετοιµασία της δράσης, αποτελούν λόγο αναβολής ή µαταίωσής της. 

 
β. Με ευθύνη των Περιφερειακών και Τοπικών Εφορειών θα πρέπει να διενεργούνται 
τακτικές επισκέψεις στις Κατασκηνώσεις ώστε να επιβεβαιώνεται η τήρηση του 
προγράµµατος, καθώς και όλων των προβλεπόµενων οδηγιών και µέτρων και να 
συντάσσεται το σχετικό έντυπο (παράρτηµα 3), το οποίο κοινοποιείται στο προϊστάµενο 
Κλιµάκιο. 

 
γ. Πέραν από την ευθύνη που έχουν και τον έλεγχο που θα κάνουν οι Έφοροι Περιοχών, 
οι Περιφερειακοί και οι Τοπικοί Έφοροι, η Γενική Εφορεία του ΣΕΠ διατηρεί το δικαίωµα 
επισκέψεων και ελέγχων των ανά την Ελλάδα Κατασκηνώσεων, Μεγάλων ∆ράσεων 
Υπαίθρου ή Ταξιδιών. 

 
δ. Σε περίπτωση που κατά την επίσκεψη θα διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω 
προϋποθέσεις σωστής λειτουργίας της Κατασκήνωσης, της Μεγάλης ∆ράσης Υπαίθρου 
ή του Ταξιδιού, θα διακόπτεται η δράση και το Τµήµα θα επιστρέφει αµέσως στην έδρα 
του και θ’ ακολουθείται η διαδικασία διοικητικού ελέγχου και ο καταλογισµός ευθυνών. 
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4. ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
Οι ∆ράσεις Υπαίθρου οι οποίες αποτελούν απαραίτητο στοιχείο του Προσκοπικού 
Προγράµµατος, όπως είναι φυσικό περιλαµβάνουν ένα ποσοστό απρόβλεπτων δυσκολιών 
που αυξάνονται κατά τη διάρκεια του χειµώνα (Νοέµβριος – Απρίλιος). Αυτές οι δυσκολίες 
δηµιουργούν µερικές φορές επικίνδυνες καταστάσεις και η ευθύνη βαρύνει τους 
Βαθµοφόρους και τα στελέχη των Προσκοπικών Τµηµάτων που αποφασίζουν να τις 
οργανώσουν και να τις εκτελέσουν. Ακόµη µεγαλύτερη είναι η ευθύνη των Αρχηγών 
Συστηµάτων και των Τοπικών Εφόρων που έχουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν, να 
συµβουλεύσουν, να ελέγξουν την προετοιµασία και τελικά να επιτρέψουν ή όχι την 
εκτέλεση αυτών των δράσεων. Κρίνεται χρήσιµη η συνδροµή αναγνωρισµένων 
ορειβατικών συλλόγων ή άλλων εξειδικευµένων σωµατείων για την οργάνωση και τη 
διεξαγωγή σχετικών δράσεων. 
 
Είναι απόλυτη ευθύνη του Αρχηγού του Προσκοπικού Τµήµατος που πραγµατοποιεί 
δράση υπαίθρου το χειµώνα σε πιθανώς επικίνδυνη περιοχή ή µε κακές καιρικές 
συνθήκες, η εξασφάλιση της  σωστής γενικής ενηµέρωσης και της συνεχούς φροντίδας για 
όλες τις λεπτοµέρειες που αφορούν τα ατοµικά εφόδια, τα υλικά του Τµήµατος, την 
τροφοδοσία και το πρόγραµµα της ∆ράσης. Πρέπει ακόµη να εξασφαλίσει τοπικές και 
ειδικές πληροφορίες σχετικές µε την περιοχή (αξιοποιώντας και ως πρωταρχική πηγή τους 
Βαθµοφόρου του τόπου που θα πραγµατοποιηθεί η ∆ράση) και το αντικείµενο της δράσης 
και να είναι ενήµερος της σχετικής βιβλιογραφίας. 
 
Για να αποφεύγεται περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήµατος ή γεγονότος που θα οφείλεται 
σε κακή εκτίµηση της περιοχής ή των συνθηκών, θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι 
παρακάτω οδηγίες ώστε οι δράσεις των Τµηµάτων να είναι ασφαλείς. 
 

4.1. Βασικές οδηγίες για όλα τα Τµήµατα 

α. Κανένα Προσκοπικό Τµήµα δεν επιτρέπεται να πραγµατοποιήσει οποιαδήποτε 
χειµερινή δράση υπαίθρου χωρίς τη συµµετοχή του Αρχηγού του Τµήµατος. Αν ο 
Αρχηγός του Τµήµατος δεν είναι παρών ώστε να έχει την προσωπική εποπτεία στην 
πραγµατοποίηση της δράσης, µπορεί να αντικατασταθεί µόνον από τον Αρχηγό ή τον 
Υπαρχηγό Συστήµατος άλλως η δράση θα αναβάλλεται. 

 

β. Κανένα Προσκοπικό Τµήµα δεν πραγµατοποιεί χειµερινή εκδροµή διήµερη και άνω αν 
δεν έχει πραγµατοποιήσει τουλάχιστον µία ηµερήσια σε βουνό κατά τους 
προηγούµενους τρεις  µήνες. 

 

γ. Εάν ο Αρχηγός του Τµήµατος που θα πραγµατοποιήσει τη χειµερινή δράση σε περιοχή 
που ενδέχεται να δηµιουργηθούν δυσµενείς συνθήκες είναι µικρότερος των 22 ετών 
τότε απαραιτήτως συµµετέχει και ο Αρχηγός ή ο Υπαρχηγός Συστήµατος, άλλως η 
δράση θα αναβάλλεται. 

 

δ. Ο Αρχηγός της ∆ράσης πρέπει να έχει Οριστική Εντολή ∆ιοίκησης και πτυχίο Σχολής 
Βασικής Εκπαίδευσης του Κλάδου. Ο Αρχηγός ή ένας από τους Βαθµοφόρους που θα 
συµµετάσχουν να είναι κάτοχος πτυχίου Κατασκηνωτικής Τεχνικής / Μεγάλων ∆ράσεων 
του Κλάδου του και ένας να έχει πάρει µέρος σε δύο τουλάχιστον παρόµοιες δράσεις ως 
Βαθµοφόρος. Αν κανένας από το Σύστηµα δεν έχει τέτοια εµπειρία τότε το Τµήµα 
πρέπει να συνοδεύσει έµπειρος Βαθµοφόρος από άλλο Σύστηµα, µετά από έγκριση από 



 21

τον προϊστάµενο Έφορο. Ο Βαθµοφόρος αυτός έχει δικαίωµα αρνησικυρίας (veto) σε 
θέµατα ασφαλείας. 

 

ε. Εφόσον στο Τµήµα που θα πραγµατοποιήσει τη ∆ράση υπάρχει έστω και ένα κορίτσι, 
πρέπει να συµµετέχει οπωσδήποτε θήλυς Βαθµοφόρος, έστω και από άλλο Σύστηµα. 

 
στ. Ο αριθµός που τελικά θα συµµετέχει δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι 
µικρότερος από έξι (6) άτοµα συµπεριλαµβανοµένων και των Βαθµοφόρων. 

 

ζ.  Πριν από την αναχώρηση του Τµήµατος από την Εστία πραγµατοποιείται οπωσδήποτε 
σχολαστικός έλεγχος για την επάρκεια και καταλληλότητα των ατοµικών εφοδίων από 
τους Βαθµοφόρους µε έµφαση στο ρουχισµό (µάλλινο, αδιάβροχο µπουφάν, σκούφος, 
κάλτσες, µακρύ παντελόνι (όχι τζην), ακόµα και για ηµερήσια εκδροµή. Όλα τα ατοµικά 
εφόδια πρέπει να είναι συσκευασµένα σε σακίδιο, όχι σε τσάντες, σακούλες, σακ 
βουαγιάζ κ.λπ. 

 

4.2. Σύνδεσµος της ∆ράσης 
Σε κάθε χειµερινή δράση υπαίθρου ορίζεται από τον Αρχηγό της ∆ράσης ως Σύνδεσµος 
της ∆ράσης ο Αρχηγός ή ο Υπαρχηγός Συστήµατος ή άλλος έµπειρος Βαθµοφόρος του 
Συστήµατος ή υπερκείµενου Προσκοπικού κλιµακίου. Σε καµία περίπτωση δεν ορίζεται ως 
Σύνδεσµος της ∆ράσης γονέας ή Μέλος Ε.Κ.Σ.  
 
Ο Σύνδεσµος της ∆ράσης έχει πλήρες αντίγραφο του φακέλου της δράσης και 
οπωσδήποτε τα ονόµατα και τηλέφωνα σπιτιών και κινητά των γονέων όλων των 
συµµετεχόντων, καθώς και το λεπτοµερές πρόγραµµα. 
 
Ο Σύνδεσµος της ∆ράσης δεν πρέπει να φύγει από την πόλη όσο διαρκεί η δράση, ώστε 
αν απαιτηθεί να συντονίσει το έργο βοηθείας. 
 
Ο Αρχηγός της ∆ράσης ενηµερώνει το Σύνδεσµο της ∆ράσης για κάθε κίνηση (όπως π.χ. 
άφιξη στο χωριό, έναρξη πορείας, επιδείνωση του καιρού, άφιξη στο καταφύγιο, 
αναχώρηση για κορυφή κ.λπ.) και µια τελευταία ενηµέρωση εκεί όπου εξασθενεί το σήµα 
της κινητής τηλεφωνίας. 
 
Οι πεζοπορικές εξορµήσεις σε χειµερινό πεδίο (ορειβατικό καταφύγιο), λόγω των 
αυξηµένων αντικειµενικών κινδύνων του βουνού, απαιτούν και την επικοινωνία µε άλλον 
ένα σύνδεσµο της περιοχής (µπορεί να είναι ο υπεύθυνος του καταφυγίου ή ο Ορειβατικός 
σύλλογος της περιοχής). Ο σύνδεσµος αυτός («σύνδεσµος βουνού») θα πρέπει να 
γνωρίζει άψογα την ευρύτερη περιοχή ώστε να µπορεί να δώσει πολύτιµες πληροφορίες 
για τη διαδροµή. 
 
Επίσης θα πρέπει να έχει προϋπάρξει επικοινωνία των Βαθµοφόρων µαζί του λίγο πριν τη 
χειµερινή δράση για ενηµέρωση ως προς τις υπάρχουσες συνθήκες περιβάλλοντος (όγκος 
χιονιού, τοπικές µετεωρολογικές συνθήκες, ταχύτητες ανέµου), ώστε να αξιολογηθεί 
εγκαίρως εάν είναι εφικτό και ασφαλές να πραγµατοποιηθεί η δράση. 
 

4.3. Ειδικές οδηγίες για τα Τµήµατα 
Εκτός από τις βασικές οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4.1 πρέπει να τηρούνται 
και τα ακόλουθα µέτρα, ανάλογα µε το Τµήµα:  
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1. Αγέλη Λυκοπούλων: 
α. Κάθε Εξάδα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από Υπαρχηγό ή µεγάλο σε 
ηλικία Ανιχνευτή (17 – 18 ετών, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Προόδου του) ή 
Μέλος Προσκοπικού ∆ικτύου, 
β. Πρέπει να υπάρχει διαθέσιµο αυτοκίνητο στην περιοχή δράσης (εφοδιασµένο µε 
αντιολισθητικές αλυσίδες αν υπάρχει ενδεχόµενο χιονοπτώσεως). 
γ. Η πορεία από το πούλµαν µέχρι την περιοχή δράσης ή κατάλυµα δεν πρέπει να 
είναι µεγαλύτερη από 2 χλµ. και δεν πρέπει να έχει πολύ χιόνι, ώστε να µπορεί να 
περάσει κοινό ΙΧ όχηµα). 
δ. Σε διήµερες και άνω εκδροµές το κατάλυµα πρέπει να έχει επαρκή θέρµανση  
σε όλη τη διάρκεια παραµονής, καθώς και ασφαλές µαγειρείο µε επάρκεια 
καυσίµων. 
ε. Απαγορεύεται εκδροµή Αγέλης σε περιοχή που ενδέχεται να δηµιουργηθούν 
επισφαλείς συνθήκες για παιδιά της ηλικίας αυτής. 
στ. Απαγορεύεται η συµµετοχή Αγέλης σε οποιεσδήποτε δράσεις υπαίθρου µαζί µε 
Οµάδα Προσκόπων ή Κοινότητα Ανιχνευτών, εφόσον το σύνολο των 
συµµετεχόντων (συµπεριλαµβανοµένων των Βαθµοφόρων) είναι άνω των 30 
ατόµων. 
ζ. Απαγορεύεται η διανυκτέρευση σε σκηνές. 

 
2. Οµάδα Προσκόπων: 

α. Κάθε Ενωµοτία πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από έναν Υπαρχηγό ή 
µεγάλο σε ηλικία Ανιχνευτή (17 – 18 ετών, στο πλαίσιο το Προγράµµατος 
Προόδου του) ή Μέλος Προσκοπικού ∆ικτύου. Αν είναι πάνω από τριάντα (30) 
Πρόσκοποι πρέπει να υπάρχει ένας επιπλέον Βαθµοφόρος (µπορεί να είναι και από 
άλλο Τµήµα ή Σύστηµα) ή µεγάλος σε ηλικία Ανιχνευτής ή Μέλος Προσκοπικού 
∆ικτύου, 
β. Η διανυκτέρευση µπορεί να γίνει σε σκηνές, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες 
και µόνο στην περίπτωση που υπάρχει σε κοντινή απόσταση καταφύγιο ή ανάλογο 
κατάλυµα. Απαγορεύεται η διανυκτέρευση σε σκηνές σε ήδη χιονισµένο τοπίο. 
γ. Η πορεία από το µεταφορικό µέσον µέχρι την περιοχή δράσης δεν πρέπει να 
είναι µεγαλύτερη από 3 χλµ. ή χρόνο πορείας µίας ώρας, ώστε σε περίπτωση 
επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών να είναι εφικτή η αποχώρηση. 

 
3. Κοινότητα Ανιχνευτών: 

α. Για να πραγµατοποιήσει µία Κοινότητα Ανιχνευτών δράση σε ορεινό καταφύγιο 
που απαιτείται πορεία µερικών ωρών πρέπει µέσα στους τρεις προηγούµενους 
µήνες να έχει προηγηθεί µία διήµερη εκδροµή µε ανάλογη πορεία (επί πλέον της 
προαναφερθείσας ηµερήσιας εκδροµής της παραγράφου 4.1), ως προετοιµασία 
(διαπίστωση φυσικής καταστάσεως του καθενός, εξοικείωση µε το υλικό και την 
τεχνική της µακράς πορείας κ.λπ.)  για την πορεία προς το καταφύγιο, 
β. Εκτός του Αρχηγού πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν δύο Υπαρχηγοί µε Εντολή 
∆ιοίκησης και πτυχίο Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης Βαθµοφόρων Ανιχνευτών. Η 
αναλογία πρέπει να είναι ένας (1) Βαθµοφόρος (πλην του Αρχηγού) ανά τέσσερις 
(4) Ανιχνευτές. Αν δεν επαρκούν οι Βαθµοφόροι του Τµήµατος τότε το επιτελείο 
συµπληρώνεται µε τον Αρχηγό ή τον Υπαρχηγό Συστήµατος ή κατάλληλους 
Βαθµοφόρους από τα άλλα Τµήµατα. 
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γ. Σε κάθε περίπτωση οι Κοινότητες Ανιχνευτών θα πρέπει να σέβονται και να 
τηρούν τους κανόνες λειτουργίας και δεοντολογίας ενός ορεινού καταφυγίου, 
όπως αυτοί ορίζονται από την Ε.Ο.Ο.Α. (Ελληνική Οµοσπονδία Ορειβασίας και 
Αναρρίχησης). 

 

4.4. ∆ιοικητικά θέµατα 
α. Για ηµερήσια εκδροµή απαιτείται έγκριση του Αρχηγού Συστήµατος και ενηµέρωση του 

Τοπικού ή Περιφερειακού Εφόρου. 
β. Για εκδροµή δύο ηµερών και άνω απαιτείται έγκριση του Τοπικού Εφόρου ή του 

Περιφερειακού Εφόρου (εφόσον δεν υφίσταται Τοπική Εφορεία), στο οποίον 
υποβάλλεται οκτώ (8) ηµέρες πριν ο Φάκελος της δράσης που πρέπει να περιέχει 
οπωσδήποτε τα ακόλουθα: 
1. Πίνακας Βαθµοφόρων µε καθήκοντα, ηλικία, Εντολή ∆ιοίκησης και πτυχία 

αναγνωρισµένων Προσκοπικών Σχολών, 
2. Ονοµατεπώνυµα παιδιών που δήλωσαν συµµετοχή και τηλέφωνα επικοινωνίας 

γονέων, 
3. Έγγραφες εγκρίσεις γονέων των συµµετεχόντων, στην οποία θα περιλαµβάνεται και 

συνοπτική δήλωση για την κατάσταση υγείας (άσθµα και άλλες χρόνιες ασθένειες), 
εµβόλια, τυχόν τροφικές ιδιοµορφίες για ιατρικούς λόγους και µόνο, αλλεργίες. 
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και η ιατρική βεβαίωση της Κατασκήνωσης / Μεγάλης 
∆ράσης / Ταξιδιού του παρελθόντος καλοκαιριού (όχι παλαιότερη), εφόσον ο γονέας 
βεβαιώσει ότι ισχύει ως έχει, 

4. Πίνακα Ατοµικών Εφοδίων και Οµαδικών Υλικών, 
5. Οδηγίες για να φτάσει στον τόπο της δράσης κάποιος που δεν τον γνωρίζει, 
6. Ονόµατα και τηλέφωνα των κοντινότερων προς την περιοχή της δράσης Αρχών 

(Προσκοπικών, Αστυνοµικών, Στρατιωτικών, ∆ηµοτικών) καθώς και Νοσοκοµείων, 
ιατρών κ.λπ. και 

7. Το πρόγραµµα, ιδίως το µέρος των δραστηριοτήτων εντός του 
καταφυγίου/καταλύµατος, καθώς και το εναλλακτικό σε περίπτωση που δεν καταστεί, 
λόγω καιρού, δυνατή η έξοδος από το καταφύγιο. 

 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκαν οι παραπάνω προϋποθέσεις η δράση 
θα διακόπτεται και το Τµήµα θα επιστρέφει αµέσως στην έδρα του και θα ακολουθεί 
διαδικασία διοικητικού ελέγχου και καταλογισµού ευθυνών. 
 
Την άδεια χειµερινής δράσης υπαίθρου όπως και όλα τα δικαιολογητικά που υπέβαλε για 
την έκδοσή της, θα έχει οπωσδήποτε µαζί του ο Αρχηγός Τµήµατος κατά τη διάρκεια της 
δράσης 
 

4.5. Κριτήρια έγκρισης της ∆ράσης 
1. Πριν ο  Τοπικός ή ο Περιφερειακός Έφορος (σε περίπτωση που δεν υφίσταται Τοπική 
Εφορεία) εγκρίνει την πραγµατοποίηση χειµερινής δράσης υπαίθρου κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες, είναι απόλυτα υπεύθυνος να βεβαιωθεί ότι ο Αρχηγός της 
∆ράσης έχει ελέγξει και συνεκτιµήσει µε µεγάλη προσοχή τα εξής: 

1. Την ηλικία, την πείρα, την αξιοπιστία, την ικανότητα και τη σωµατική κατάσταση 
όσων παίρνουν µέρος σ’ αυτή (υγεία, σωµατική διάπλαση, αντοχή κ.λπ.), 

2. Το είδος της περιοχής της δράσης, 
3. Τις καιρικές συνθήκες, 
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4. Τη χρονική διάρκεια της δράσης και 
5. Τον αριθµό όσων παίρνουν µέρος. 

 
2. Ο Αρχηγός του Τµήµατος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την πιστή εφαρµογή όλων των 
οδηγιών οι οποίες αναφέρονται πιο πάνω. 
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5. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ / ΜΕΓΑΛΗ ∆ΡΑΣΗ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ / ΤΑΞΙ∆Ι 
 

5.1. Πυρασφάλεια  
α. Κατά τη διάρκεια των Κατασκηνώσεων / Μεγάλων ∆ράσεων / Ταξιδιών αλλά και 
κάθε δράσης υπαίθρου, ειδικά το καλοκαίρι, η πυρασφάλεια πρέπει να αποτελεί πρώτη 
προτεραιότητα. 
β. Απαγορεύεται αυστηρά η ανοιχτή φωτιά σε δασική περιοχή. Σε οποιαδήποτε άλλη 
περίπτωση πάντως απαιτείται άδεια της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
γ. Στο Φάκελο Κατασκήνωσης / Μεγάλης ∆ράσης / Ταξιδιού θα πρέπει να αναφέρεται 
σχέδιο πυρασφάλειας της κατασκήνωσης (µέσα, υπεύθυνοι) και να έχει προσδιορισθεί ο 
τρόπος εκκένωσης σε περίπτωση µεγάλης πυρκαγιάς. Στο Φάκελο πρέπει να υπάρχουν 
τα τηλέφωνα των σχετικών Υπηρεσιών της περιοχής (Πυροσβεστικής, Αστυνοµίας, 
Λιµενικού Σταθµού). 
δ. Η αποτροπή ανάπτυξης πυρκαγιάς στην κατασκήνωση και ο έγκαιρος εντοπισµός 
πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή καθιστούν ακόµα πιο επιτακτική τη σωστή 
οργάνωση και λειτουργία της νυχτερινής ασφάλειας. 
 

5.2. Καταιγίδες 
Είναι διαπιστωµένο ότι τα τελευταία χρόνια είναι συχνότερη η ανάπτυξη καταιγίδων, ιδίως 
σε βουνά. Οι κίνδυνοι από κεραυνό είναι αυξηµένοι, καθώς και η πιθανότητα προκλήσεως 
πυρκαγιάς από κεραυνό. Για το λόγο αυτό πρέπει να είναι όλοι ενήµεροι για την 
αντιµετώπιση κεραυνών. Σχετικές οδηγίες αναφέρονται στο «Εγχειρίδιο Βουνού» (έκδοση 
ΣΕΠ 2006). 
 
5.3. Μαγειρεία 

α. Είναι απαραίτητο να υπάρχει στο µαγειρείο ένας (1) πυροσβεστήρας τύπου «Υγρών 
Καυσίµων» µεσαίου µεγέθους ή δύο (2) µικροί ανά εστία  µαγειρέµατος (ακόµα και 
όταν πολλές εστίες είναι στον ίδιο χώρο) και µία (1) ειδική πυρίµαχη κουβέρτα 
(πωλείται στα καταστήµατα ειδών πυρασφάλειας και στο Προσκοπικό Πρατήριο). 
β. Πάνω από την εστία υγραερίου πρέπει ο χώρος να είναι ελεύθερος από κλαδιά ή 
τέντα σε ύψος τουλάχιστον δύο (2) µέτρων, προκειµένου να αποφευχθούν πυρκαγιές 
από ανάφλεξη λαδιών κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή ΠΟΤΕ µη ρίξετε νερό για να τη 
σβήσετε, διότι η φωτιά θα δυναµώσει και συγχρόνως θα πεταχτούν καυτά σταγονίδια 
λαδιού που θα προκαλέσουν εγκαύµατα και ίσως δευτερογενείς φωτιές γύρω. Σκεπάστε 
το σκεύος που πήρε φωτιά µε µεταλλικό καπάκι που να υπερκαλύπτει το σκεύος 
µαγειρέµατος. Για το λόγο αυτό, ιδίως όταν τηγανίζετε, να έχετε πάντοτε πρόχειρο ένα 
κατάλληλο καπάκι. Εάν δεν επαρκεί το καπάκι καλύψτε όλη την εστία µε την πυρίµαχη 
κουβέρτα ή χρησιµοποιήστε τον πυροσβεστήρα, αλλιώς ρίξτε αµέσως χώµα στο 
καιόµενο φαγητό. 
γ. Ο καυστήρας της εστίας εκπέµπει υψηλή θερµότητα και προς τα κάτω. Για το λόγο  
αυτό, εάν η εστία είναι πάνω σε ξύλινη επιφάνεια πρέπει να τοποθετείται στην 
επιφάνεια αυτή και κάτω από τον καυστήρα πυρίµαχο υλικό ή ένα χαρτόνι από 
χαρτόκουτο τυλιγµένο δύο - τρεις φορές σε αλουµινόχαρτο ή ένα ράφι τύπου Dexion. 
Γύρω από την εστία σε απόσταση 1.5µ δεν πρέπει και πάλι να υπάρχει εύφλεκτο 
υλικό/ξερά χόρτα. Μετά το µαγείρεµα η εστία πρέπει να καθαρίζεται µε σαπούνι, ώστε 
να αφαιρούνται ελαιώδη και λιπαρά υπολείµµατα. 
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5.4. Αλλαγή φιάλης υγραερίου 
α. 10κιλες και άνω: Χρησιµοποιήστε το ειδικό «γκαζόκλειδο». Αλλάξτε οπωσδήποτε 
το παρέµβυσµα (τσιµούχα) µε καινούργιο, µολονότι το παλιό θα σας φαίνεται 
κατάλληλο. Όταν τελειώσετε, ελέγξατε για τυχόν διαρροή υγραερίου: Πρώτα εάν 
υπάρχει οσµή υγραερίου. Μετά αλείψτε µε ένα σφουγγαράκι πλούσια σαπουνάδα γύρω 
από την ένωση. Εάν δηµιουργηθεί κάπου φυσαλίδα, σφίξτε και άλλο τη βίδα. Εάν 
συνεχίζεται η διαρροή, αλλάξτε παρέµβυσµα ή βάλτε δυο αντί ενός. 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΟΤΕ µην ελέγχετε για διαρροή µε αναµµένο σπίρτο ή 
αναπτήρα. 
β. 3κιλες-γκαζάκια: Έχουν δικό τους µόνιµο ελαστικό παρέµβυσµα (λαστιχάκι) γύρω 
από τη βαλβίδα εισαγωγής αερίου. Προτού ενώσετε την νέα φιάλη βεβαιωθείτε ότι το 
λαστιχάκι υπάρχει. Εάν λείπει, ΜΗΝ τοποθετήσετε αυτοσχέδιο. Ψάξτε για 
ανταλλακτικό στα ειδικά καταστήµατα. Ελέγξατε και εδώ για διαρροή προτού ανάψετε 
(εάν δεν έχετε σαπουνάδα, χρησιµοποιήστε µπόλικο…σάλιο). 
γ. Οι φιάλες να µην είναι άµεσα εκτεθειµένες στον ήλιο. Μπορείτε να τις καλύπτετε µε 
ύφασµα. 
δ. 3κιλες και Lumo να στηρίζονται καλά για να µην ανατραπούν από λάθος όταν είναι 
αναµµένες.  

 
5.5. Πυροφάνια 

α. Για να το ανάψετε ανοίξτε το γυαλί πρώτα. Αν δεν ανάψει αµέσως κλείστε τη 
στρόφιγγα και περιµένετε λίγο να διαλυθεί το αέριο που δεν άναψε (το υγραέριο 
συσσωρεύεται προς τα κάτω ως βαρύτερο του αέρα). Ποτέ µην επιχειρείτε να το 
ανάψετε εισάγοντας φλόγα από την κάτω τρύπα του γυαλιού. 
β. Να ελέγχετε συχνά µε σαπουνάδα το χαλκοσωλήνα που το συνδέει µε τη φιάλη 
υγραερίου. 
 

5.6. Λάµπες θυέλλης 
Οι λάµπες θυέλλης πρέπει να καίνε µε χαµηλή φλόγα όλη τη νύχτα σε όλους τους 
κοινόχρηστους χώρους, καθώς και σε σηµεία που µπορεί να προξενήσουν ατυχήµατα 
(πύλες, εντατήρες κ.λπ.)  

α. Τοποθέτηση στο έδαφος: Σκάβουµε ρηχό επίπεδο λάκκο (2-3 δάχτυλα). 
Καθαρίζουµε την περίµετρο από ξερά χόρτα σε πλάτος 20 εκ. Στερεώνουµε τη λάµπα 
µε µεγάλες πέτρες (ύψους µέχρι τη βάση του γυαλιού) που ακουµπάνε γύρω από τη 
βάση της. 
β. Τοποθέτηση σε τρίποδο: Τα ξύλα πρέπει να είναι γερά και µήκους περί το µισό 
µέτρο τουλάχιστον. Τα µπήγουµε στο έδαφος σε βάθος 5εκ. στο χώµα. Η σύνδεση του 
τρίποδου πρέπει να γίνεται µε λεπτό σχοινί (όχι νάιλον) και δεν πρέπει να περισσεύουν 
άκρες. 
γ. ∆ιαρροή πετρελαίου: Συµβαίνει συνήθως λόγω ελαττωµατικής εφαρµογής του 
ελάσµατος της βάσεως. Λάµπες µε την παραµικρή διαρροή απαγορεύεται να 
χρησιµοποιούνται. Μπορείτε να τις επισκευάσετε συγκολλώντας τις µε «καλάϊ» σε 
λευκοσιδηρουργείο. 

 
5.7. Ανοικτή φωτιά στο ύπαιθρο (όχι δασική περιοχή) 

 
 

Απαγορεύεται από το Νόµο η ανοιχτή φωτιά στο ύπαιθρο κατά τη θερινή 
περίοδο 1 Μαΐου-1 Οκτωβρίου 
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α. Ανοίγετε ρηχό λάκκο (βάθους 10 εκ. περίπου) όπου εκεί µόνο θα τοποθετούνται τα 
καιόµενα ξύλα. Ο χώρος σε απόσταση 1 µ. γύρω από την περίµετρο πρέπει να 
καθαριστεί τελείως από φυτά και χόρτα. Να µην υπάρχουν ξερά χόρτα σε απόσταση 
που ο αέρας θα µεταφέρει σπίθες. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ποτέ κάτω από δένδρα. 
β. Απαραιτήτως να υπάρχει επί τόπου ένας (ή περισσότεροι, ανάλογα µε το µέγεθος της 
φωτιάς) κουβάς µε νερό καθώς και 2-3 εργαλεία κατασβέσεως (πτυοσκάπανα, φτυάρια) 
και γάντια εργασίας. 
γ. Κατά την κατάσβεση αφαιρούµε τα καιόµενα χοντρά ξύλα και τα σβήνουµε χωριστά. 
Ραντίζουµε µε το χέρι µας νερό (ροή νερού στη χούφτα και από εκεί ράντισµα) στην 
υπόλοιπη φωτιά µέχρι να σβήσει (δεν ρίχνουµε νερό απευθείας γιατί πρακτικά δεν 
σβήνει). Σκεπάζουµε το χώρο της φωτιάς µε ΧΩΜΑ, ΠΟΤΕ µε πέτρες, διότι µπορεί να 
δηµιουργήσουν θύλακες που θα διατηρούν τη φωτιά. Πάνω από το χώµα τοποθετούµε 
πέτρες (βλ. «Εγχειρίδιο Βουνού», έκδοση ΣΕΠ 2006). 
 
 
 
 
 

 
Χρήσιµο είναι να αναρτάται ένα σχέδιο ενεργειών σε περίπτωση δασικής 
πυρκαγιάς, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κατασκήνωσης όπως και στο χώρο 
κάθε Εξάδας / Ενωµοτίας, όπως φαίνεται στο παράρτηµα 5. 
 
5.8. Πυρκαγιά στο δάσος 
Σε περίπτωση εντοπισµού πυρκαγιάς στο δάσος προβαίνουµε στις εξής ενέργειες: 

α. Ειδοποιούµε το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (τηλ. 112). 
β. Καλύπτουµε τα εκτεθειµένα µέρη του σώµατός µας (φοράµε φόρµα , κατεβάζουµε 
µανίκια, φοράµε καπέλο, αφού το βρέξουµε, κλειστά παπούτσια µε κάλτσες) και έχουµε 
στα χέρια µαντήλι ή πετσέτα βρεγµένη. Αποφύγετε την εισπνοή καπνού. Αν δεν µπορεί 
να αποφευχθεί, κρατήστε τη βρεγµένη πετσέτα µπροστά σας και περπατάτε σκυφτά (ο 
καπνός πηγαίνει προς τα πάνω). Κρυφτείτε προσωρινά σε κάποιο κοίλωµα του εδάφους 
ή πίσω από κάποιο βράχο, για να προφυλαχθείτε από την ακτινοβολία. Αν η φωτιά 
αποµακρύνεται, αποµακρυνθείτε προς την κατεύθυνση από όπου έρχεται ο άνεµος. Αν 
η φωτιά έρχεται προς εσάς, αποµακρυνθείτε σχεδόν κάθετα προς τον άνεµο 
Η φωτιά έχει µεγαλύτερη ταχύτητα στον ανήφορο. Για το λόγω αυτό προσπαθήστε να 
ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΤΕ. 
Αν τα πράγµατα δεν είναι ευνοϊκά, προχωρήστε προσεκτικά, χωρίς να τρέχετε, προς 
την ήδη καµµένη περιοχή. Εν ανάγκη, διαλέξτε ένα ασθενές µέρος του µετώπου, 
καλυφθείτε ολόσωµα µε βρεγµένη κουβέρτα, πάρτε βαθιά εισπνοή και τρέξτε. 
Αν τα  ρούχα σας πάρουν φωτιά ΜΗ σταθείτε ακίνητος µόλις βγείτε από τη φωτιά, γιατί 
οι φλόγες και ο καπνός θα καλύψουν το σώµα σας και θα εισχωρήσουν στους 
πνεύµονες. ΜΗΝ τρέξετε. ΠΕΣΤΕ κάτω στο έδαφος και στροβιλιστείτε και προσπαθήστε 
να τυλιχτείτε µε κάτι που θα αποµονώσει τις φλόγες από το οξυγόνο, πχ µια ψάθα, 
κουβέρτα, αντίσκηνο. 
Αν δεν προλαβαίνετε να διαφύγετε, ξαπλώστε µπρούµυτα στο έδαφος. Αν 
προλαβαίνετε, πέστε µέσα σε χαντάκι και, ακόµα καλύτερα, ρίξτε όσο χώµα. µπορείτε 
από πάνω σας. Πάντως, ο κίνδυνος δεν είναι µόνο από τη θερµότητα, αλλά και από τη 
στέρηση οξυγόνου, το οποίο καταναλώνεται από τη φωτιά. 

Όταν υπάρχει ανοικτή φλόγα ή φωτισµός µε λάµπες θυέλλης ή υγραερίου πρέπει 
απαραιτήτως να υπάρχει συνεχής επιτήρηση ασφαλείας (ιδίως το βράδυ) από 

δύο άτοµα 
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6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Σε περίπτωση που απαιτηθεί συνδροµή Βαθµοφόρων και Μελών Προσκοπικών ∆ικτύων σε 
δασική πυρκαγιά ο Αρχηγός Συστήµατος συνεννοείται προηγουµένως µε τον Έφορο 
Προγραµµάτων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Εφορείας. Εάν δεν είναι εφικτή η 
επικοινωνία απευθύνεται στα προϊστάµενα Προσκοπικά Κλιµάκια. 

 

 

6.1. Ενδυµασία 
α. Πουκάµισο Προσκοπικής Στολής και το εθνικό µαντήλι (όχι µαντήλι Συστήµατος): 
Είναι απαραίτητα για να διευκολύνεται η πρόσβαση στους χώρους, η αναγνώριση µέσα 
στην περιοχή δράσης από τους εντεταλµένους Κρατικούς φορείς καθώς και ο έλεγχος 
της οµάδας από τον επικεφαλής. Σηµειωτέον ότι η οµοιόµορφη εµφάνιση των µελών 
εθελοντικών οργανώσεων, είναι απαίτηση της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας. Οφείλετε να 
έχετε τα µανίκια του πουκαµίσου κατεβασµένα για προστασία των άνω άκρων από τη 
θερµική ακτινοβολία και τις κάφτρες και το µαντήλι να χρησιµοποιείται βρεγµένο για 
στοιχειώδη προστασία από τους καπνούς. 
β. Μακρύ παντελόνι - κάλυµµα κεφαλής - πετσέτα προσώπου βρεγµένη – χοντρά 
παπούτσια ή αρβυλάκια. Να µη φέρονται αθλητικά παπούτσια γιατί λιώνουν όταν 
πατάτε σε καµένα. Επίσης, να µη φέρονται ρούχα παραλλαγής, καθώς σε τέτοιες 
περιπτώσεις πρέπει να επιδιώκεται ο εύκολος εντοπισµός και όχι η απόκρυψη. 
γ. Φακός-σφυρίχτρα-σουγιάς-γάντια εργασίας 

  
6.2. Εφόδια (σε µικρό σακίδιο)  

α. Ατοµικά: 
• Παγούρι µε νερό 
• Ξηρά τροφή (π.χ. ένα σάντουϊτς) 
• Εργαλείο πυρόσβεσης: Ένα ή περισσότερα από τα εξής: 

� Πτυοσκάπανο 
� «Καναδέζικο» πριόνι (πριόνι µε καµπυλωτή σιδερένια λαβή) 
� Τσεκούρι (κατά προτίµηση µεγάλο, βαρύ) 
� Αξίνα (τσάπα) 
� Τσουγκράνα 

• Σε περίπτωση συνδροµής µακριά από την έδρα του Συστήµατος να υπάρχει 
αυτονοµία φαγητού για 1 ηµέρα και εφόδια ύπνου. 

β. Ανά οµάδα (10 - 12 ατόµων): 
• Χάρτης περιοχής 
• Πυξίδα 
• Κιάλια 
• Σχοινί 20µ 
• Πυρίµαχη κουβέρτα 
• VHF 

 

 
 

Τονίζεται, ότι άτοµα προσερχόµενα χωρίς την κατάλληλη 
ενδυµασία ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να εισέλθουν στην περιοχή δράσης 
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6.3. ∆ιοικητικές προϋποθέσεις συµµετοχής 
α. Προκειµένου να συµµετάσχει Βαθµοφόρος ή Μέλος Προσκοπικού ∆ικτύου ή οµάδα 
Βαθµοφόρων ή Μελών Προσκοπικού ∆ικτύου σε δράση πυρασφάλειας ή 
πυροπροστασίας πρέπει να: 

• Υπάρχει έµπειρος Βαθµοφόρος επικεφαλής κάθε Συστήµατος (αν 
πρόκειται για οµάδα ενηλίκων), 

• Έχει δοθεί η έγκριση του Αρχηγού Συστήµατος (αν δεν συµµετέχει ο ίδιος), 

• Έχει ενηµερωθεί ο Έφορος Προγραµµάτων Πολιτικής Προστασίας της 
Γενικής Εφορείας ή ο Περιφερειακός Έφορος, από τον οποίο λαµβάνονται 
µόνο οδηγίες και 

• Έχει εγκρίνει τη συµµετοχή ο επικεφαλής Αξιωµατικός της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας και να υπάρχει επαφή µε αυτόν, µέσω κινητού τηλεφώνου, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της παροχής συνδροµής. 

β. Κατά την είσοδο στην περιοχή δράσεως ο επικεφαλής κάθε οµάδας έχει κατάλογο µε 
τα ονόµατα και τηλέφωνα των ατόµων της οµάδας του. 

 

γ. Όταν αποχωρεί από το χώρο µια οµάδα πρέπει να ενηµερώνεται ο επί τόπου 
επικεφαλής του ΣΕΠ ή/και ο Περιφερειακός Έφορος καθώς και ο επικεφαλής της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
δ. Αποχωρήσεις µεµονωµένων ατόµων (λόγω αδιαθεσίας ή δουλειάς) γίνονται µόνο ανά 
τρεις µε µέριµνα του επικεφαλής της οµάδας. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ 
ΦΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
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7. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 
 
7.1. Κολύµβηση σε θάλασσα και λίµνες 

α. Η κολύµβηση επιτρέπεται µόνο µετά παρέλευση 3,5 ωρών από το τέλος κανονικού 
γεύµατος. Μετά από ελαφρύ δεκατιανό ή απογευµατινό πρέπει να µεσολαβεί χρόνος 45 
λεπτών της ώρας µέχρι την κολύµβηση. 

β. ∆εν επιτρέπεται  η κολύµβηση και γενικότερα η έκθεση στον ήλιο µεταξύ 12:00-
15:00, λόγω ιδιαίτερης επικινδυνότητας της ηλιακής ακτινοβολίας στο διάστηµα αυτό 
και αυξηµένου κινδύνου ηλίασης. Σε περίπτωση πλου µε λέµβο πρέπει, ιδιαίτερα το 
διάστηµα αυτό, να καλύπτονται όλα τα εκτεθειµένα µέρη του σώµατος (ειδικά το 
κεφάλι). 

γ. Εποπτεία 

γ.1. Οποιαδήποτε δραστηριότητα κολύµβησης πρέπει να πραγµατοποιείται µε την 
παρουσία του Αρχηγού της ∆ράσης. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας έµπειρος 
Βαθµοφόρος που να έχει εµπειρία στη συγκεκριµένη δραστηριότητα, να έχει σαφή 
επίγνωση των κινδύνων και να γνωρίζει πώς να αντιδράσει σε περίπτωση κινδύνου. 
Συνιστάται ιδιαίτερα όπως τουλάχιστον ένας ενήλικας είναι πτυχιούχος Σχολής 
Ναυαγοσωστικής.  

Τουλάχιστον ένας Βαθµοφόρος πρέπει να βρίσκεται στη στεριά, για να έχει 
µεγαλύτερη εποπτεία των κολυµβητών. 

γ.2. Η αναλογία ενηλίκων προς ανηλίκους πρέπει να είναι τουλάχιστον 1:4, µε 
παρόντες τουλάχιστον δύο Βαθµοφόρους (δεν ανατίθεται ποτέ η ευθύνη της 
ασφάλειας Λυκοπούλων ή Προσκόπων στο νερό σε Ανιχνευτές). 

γ.3. Συνήθως, οργανωµένες παραλίες εποπτεύονται από επαγγελµατία 
Ναυαγοσώστη.  Σε τέτοια περίπτωση η – τυπική και πρακτική - ευθύνη της 
ασφάλειας των λουοµένων είναι δική του και σε αυτόν πρέπει να απευθυνόµαστε σε 
περίπτωση ανάγκης. Επισηµαίνεται όµως ότι πρέπει να τηρούνται µε ευθύνη του 
Αρχηγού της ∆ράσης όλοι ο κανόνες ασφαλείας. 

Σε περίπτωση που η περιοχή δεν εποπτεύεται από Ναυαγοσώστη: 

• Τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ασφαλείας µε τους µεγαλύτερους 
περιορισµούς. 

• Υπάρχει πάντα φαρµακείο σωστά εξοπλισµένο. 

• Υπάρχει µια σανίδα κολύµβησης δεµένη σε µακρύ σχοινί (νάιλον 3/8 της 
ίντσας ή 1 εκ), τόσο όσο  να καλύπτει την απόσταση κολύµβησης από την 
ακτή . 

• Σε περίπτωση ανάγκης ένας Βαθµοφόρος µπαίνει στο νερό µε τη µια άκρη 
του σχοινιού ενώ άλλος βοηθάει στην παρέαση (ξετύλιγµα) και µετά τραβάει 
και τους δύο έξω.  

• ∆εν πλησιάζουµε σε απόσταση λαβής αυτόν που κινδυνεύει, του δίνουµε τη 
σανίδα κολύµβησης για να κρατηθεί και τον ρυµουλκούµε από τη στεριά. 

• ΠΟΤΕ δεν ερχόµαστε σε άµεση επαφή µε το άτοµο που κινδυνεύει, γιατί – 
καθώς δεν είµαστε εκπαιδευµένοι – µπορεί µέσα στην αγωνία και τον πανικό 
του, να µας εκθέσει στον ίδιο κίνδυνο. 
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• Πάντως, ακόµα και αν υπάρχει επαγγελµατίας ναυαγοσώστης, πρέπει ένας 
Βαθµοφόρος να παραµένει στην παραλία και να παρατηρεί και ακούει τα 
πάντα. 

γ.4. Εντάσσοντας τη δραστηριότητα του νερού στο πρόγραµµα του Τµήµατος και 
στα πλαίσια των παιχνιδιών ορίζουµε ζευγάρια – παρέες που θα βρίσκονται συνέχεια 
µαζί ώστε αν συµβεί οτιδήποτε, να γίνει αµέσως αντιληπτό από το άλλο µέλος του 
ζευγαριού. 

δ. Οι γονείς πρέπει να είναι ενηµερωµένοι για την πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων 
στο νερό, να έχουν επιτρέψει γραπτώς τη συµµετοχή του παιδιού στη δραστηριότητα, 
να έχουν βεβαιώσει ότι γνωρίζει ή όχι κολύµβηση το παιδί τους και ότι δεν έχει άλλο 
πρόβληµα υγείας. 
ε. Ασφαλής Περιοχή: Όταν η δράση πραγµατοποιείται σε περιοχή που δεν 
συνηθίζεται για κολύµβηση, πρέπει πριν απ’ αυτήν Βαθµοφόροι, που ξέρουν καλά 
κολύµβηση, να εξετάσουν το βυθό της περιοχής για απότοµες µεταβολές βάθους, 
βράχους, αχινούς και άλλα µη εµφανή εµπόδια και να ορίσουν τα όρια δυο περιοχών 
(αγκυροβολώντας µε µια βαριά πέτρα π.χ. άδεια µπουκάλια νερού ενωµένα στην 
επιφάνεια µε ταινία επισηµάνσεως): 

• Μία µέχρι βάθους θαλάσσης 1 µέτρου για παιδιά που δεν γνωρίζουν (ή 
γνωρίζουν λίγο) κολύµβηση και 

• Την υπόλοιπη περιοχή µέχρι βάθους θαλάσσης 3,5 µέτρων για τα παιδιά που 
γνωρίζουν κολύµβηση. 

ε.1. Μακροβούτια και βουτιές από ψηλά:  
Για τα παιχνίδια που περιλαµβάνουν βουτιές και µακροβούτια, πρέπει να 
προσέξουµε το βάθος και τη διαύγεια του νερού και σε καµία περίπτωση δεν 
αφήνουµε τα παιδιά να κάνουν ελεύθερα µακροβούτια και βουτιές. 

 
ε.1.α. Μακροβούτια επιτρέπονται όταν το νερό είναι διαυγές και το βάθος  
στο συγκεκριµένο σηµείο είναι τουλάχιστον 2 µέτρα. 
ε.1.β. Βουτιές µε το κεφάλι επιτρέπονται µόνο εφόσον το νερό είναι 
διαυγές, έχει γίνει ο έλεγχος βυθού (όπως αναφέρεται στο εδάφιο 7.1.ε.) και 
το βάθος είναι τουλάχιστον 2µ. Στην περίπτωση αυτή το ύψος εκκινήσεως για 
βουτιά µε το κεφάλι δεν πρέπει να είναι πάνω από µισό (0.50) µέτρο ενώ για 
βουτιά µε τα πόδια µπορεί να είναι µέχρι 1.5 µέτρο. Αν το βάθος του νερού 
είναι µεγαλύτερο από 2,5µ τότε επιτρέπεται το ύψος εκκινήσεως να είναι το 
1µ. Η διαύγεια του νερού πρέπει να είναι τέτοια που να είναι ορατός  ο 
κολυµβητής σε αυτό το βάθος. 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ  ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ  ΟΡΩΝ  &  ΕΝΝΟΙΩΝ 
• Όπου αναφέρεται ύψος η µέτρηση εννοείται από την επιφάνεια του νερού. 
• Μακροβούτι είναι η είσοδος στο νερό µε το κεφάλι πρώτα, αλλά από 

µηδενικό ύψος.                
• Βουτιά είναι η είσοδος στο νερό από κάποιο ύψος, είτε µε το κεφάλι πρώτα 

είτε µε τα πόδια. 
• ∆ιαυγές είναι το νερό όπου ένας λευκός δίσκος διαµέτρου 30 εκ είναι 

ορατός σε βάθος 1µ. 
• Νερό µε ακατάστατη ροή (τυρβώδη) είναι το νερό όπου ένας λευκός 

δίσκος διαµέτρου 30 εκ. δεν είναι µε σαφήνεια ορατός (δεν φαίνεται 
ακριβώς το σχήµα του) σε βάθος 1µ. 
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ε.2. Απαγορεύεται η κολύµβηση: 
- σε βάθη µεγαλύτερα των 4 µέτρων,  
- σε περιοχές µε ρεύµατα (για ποτάµια βλ. παρακάτω),  
- σε νερά µε µικρή ορατότητα που εµποδίζει την άµεση εποπτεία, 
- σε περιοχές που δεν γνωρίζουµε το βυθό και το βάθος του, 
- σε µολυσµένες περιοχές και σε περιοχές µε σκουπίδια,  
- σε βραχώδης βυθούς µε κοφτερές πέτρες, 
- σε βαλτώδης βυθούς, 
- σε περιοχές µε πολλά φύκια και άλλα υδρόβια φυτά, 
- σε περιοχές µε αχινούς, τσούχτρες, δράκαινες ή άλλα επικίνδυνα είδη και 
- σε προστατευόµενες περιοχές. 

ε.3. Χρήση µάσκας µε αναπνευστήρα: Ανάλογα το Τµήµα και τη 
δραστηριότητα, η κολύµβηση µε µάσκα και αναπνευστήρα πρέπει να περιορίζεται σε 
µια απόσταση 15µ από την ακτή ή γύρω από λέµβο.  
Οπωσδήποτε πρέπει να χρησιµοποιείται σηµαία καταδύσεων που θα είναι 
αναρτηµένη είτε στη λέµβο, γύρω από την οποία γίνεται η κολύµβηση, είτε θα 
σύρεται µε πλωτήρα από το Βαθµοφόρο που συνοδεύει τους κολυµβητές στην 
περίπτωση αυτή. 
ε.4. Καταδύσεις µε αναπνευστικές συσκευές: 
Απαγορεύεται στα πλαίσια του Προσκοπικού προγράµµατος η εκπαίδευση 
Λυκοπούλων και Προσκόπων στη χρήση αναπνευστικών συσκευών, ακόµη και σε 
παιδιά που έχουν τη γνώση και την εµπειρία. 
Για δραστηριότητες Κοινοτήτων Ανιχνευτών η εκπαίδευση µπορεί να γίνει 
µόνο από πτυχιούχο εκπαιδευτή αναγνωρισµένης σχολής, ο οποίος θα εξασφαλίσει 
όλες τις διατάξεις ασφαλείας που προβλέπονται. 
Πέραν της εκπαιδεύσεως, κατάδυση Ανιχνευτή µε αναπνευστική συσκευή 
επιτρέπεται µόνον εφόσον αυτός είναι πτυχιούχος αναγνωρισµένης καταδυτικής 
σχολής και συνοδεύεται από Βαθµοφόρο επίσης πτυχιούχο. 
ε.5. Βοηθήµατα πλευστότητας: 
Σε περίπτωση που κάποια παιδιά χρειάζονται βοηθήµατα πλευστότητας, πρέπει να 
χρησιµοποιούµε αυτά που µας δίνουν οι γονείς τους. Σε περίπτωση που για κάποιο 
λόγο αυτό δεν είναι δυνατό, προσέχουµε να προµηθευτούµε βοήθηµα εγκεκριµένο 
για την ασφάλεια του κολυµβητή. 
∆εν χρησιµοποιούµε φουσκωτές µπάλες, στρώµατα και άλλα φουσκωτά παιχνίδια 
για τις δραστηριότητες στη θάλασσα, γιατί παρασύρονται πολύ εύκολα από τον 
αέρα και τα ρεύµατα. 
 

7.2. Κολύµβηση σε ποτάµι 
Ισχύουν ότι και στην κολύµβηση σε θάλασσα και λίµνες, µε τις ακόλουθες τροποποιήσεις: 

α. Στο ποτάµι απαγορεύονται οι βουτιές µε το κεφάλι και τα µακροβούτια. 
β. Η κολύµβηση πρέπει να γίνεται σε περιοχές όπου η ροή είναι οµαλή και αργή, σε 
πλατύ µέρος του ποταµού. 
γ. Οι Βαθµοφόροι προσδιορίζουν την κατάλληλη περιοχή η οποία είναι αυτή στην οποία 
ο κολυµβητής µπορεί να διατηρεί τη θέση του στο νερό (να µην παρασύρεται) και να 
έχει άµεση πρόσβαση σε ρηχά νερά, ο βυθός και η περιοχή δεν έχουν ξύλα και 
προεξοχές της κοίτης, σηµεία έντονης ροής (γύρω ή ανάµεσα σε βράχους), 
καταρράκτες και περιδινήσεις. Προσοχή!!! υπάρχει µεγάλος κίνδυνος για τον 
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κολυµβητή που πέφτει σε περιδίνηση γιατί η δύναµη αναρρόφησης τον «κρατάει» στο 
βυθό. 
δ. Πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι, σε περίπτωση που παρασυρθούν, πρέπει να 
επιδιώξουν  οπωσδήποτε να επιπλέουν ανάσκελα κρατώντας τα πόδια προς την 
κατεύθυνση της ροής. 
ε. Για τα Λυκόπουλα επιτρέπεται το κανό και rafting  σε ποτάµια µόνο στους τρεις 
καλοκαιρινούς µήνες του έτους και µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Κάθε βάρκα θα έχει εκτός από τον εκπαιδευτή οπωσδήποτε και ένα 
Βαθµοφόρο. 

• Κάθε Λυκόπουλο θα φέρει τον κατάλληλο εξοπλισµό µέσα στη βάρκα 
(κράνος, ειδική στολή, παπούτσια, σωσίβιο) ειδικά στο µέγεθός του. 

• Η διάρκεια της δραστηριότητας δεν θα υπερβαίνει τα 30 λεπτά της ώρας. 
• Η όλη δραστηριότητα θα λάβει χώρα σε αβαθή νερά και µάλιστα σε µέρος 

του ποταµού µε ήπια ροή (να µας δίνει την αίσθηση λίµνης) και όχι κατά 
µήκος του ποταµού. 

• Στη δήλωση γονέως για τη ∆ράση θα υπάρχει έγγραφη δήλωση για τη 
συµµετοχή σε τέτοιου είδους δραστηριότητα. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  
Όταν έρχεται καταιγίδα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η είσοδος στο νερό.  

Υπάρχει µεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από κεραυνό.  
Για το λόγο αυτό πρέπει να ∆ΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ κάθε 

δραστηριότητα στο νερό. 
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8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΠΛΟΥ  ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ  ΣΚΑΦΩΝ 
 

8.1. Ιδιοκτησία - Λεµβολόγηση 
Τα Ναυτοπροσκοπικά σκάφη αποτελούν (σύµφωνα µε το Π.∆. 26Α/1999) περιουσία του 
ΣΕΠ, ασχέτως αν αποκτήθηκαν µε δαπάνη της Κεντρικής ∆ιοίκησης ή της Ε.Κ.Σ. 
οποιουδήποτε Κλιµακίου. 
Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο σκάφος έχει δοθεί «κατά παραχώρηση χρήσης» από 
τον ιδιοκτήτη του, πρέπει να έχουν συνταχθεί και κατατεθεί στην Κεντρική ∆ιοίκηση του 
ΣΕΠ τα απαιτούµενα έγγραφα παράδοσης – παραλαβής, στα οποία θα προσδιορίζεται 
επακριβώς και η διάρκεια της παραχώρησης. 
Κάθε σκάφος πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα σχέδια και προδιαγραφές 
του ΣΕΠ ή σύµφωνα µε εγκεκριµένα ναυπηγικά σχέδια πτυχιούχου Ναυπηγού Μηχανικού ή 
να έχει «Άδεια Εκτελέσεως Πλόων» του Κράτους ή να αποτελεί αναγνωρισµένο από την 
νοµοθεσία τύπο σκάφους.  
Πέραν αυτών, εάν είναι «ανοικτού καταστρώµατος» (όπως οι λέµβοι) πρέπει να 
αποδεικνύεται (αν δεν αναφέρεται στα σχέδιά του) ότι εάν κατακλυσθεί από θαλασσινό 
νερό διατηρεί επαρκή εφεδρική πλευστότητα ώστε να µη βυθίζεται. 
Εφόσον εκπληρώνονται αυτές οι προϋποθέσεις το σκάφος καταχωρείται στο Λεµβολόγιο 
του ΣΕΠ, που τηρείται από την Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γενικής Εφορείας. 
Ο αριθµός Λεµβολογίου, καθώς και ο µέγιστος και ελάχιστος αριθµός ατόµων (φόρτος), 
εφόσον το σκάφος δεν εµπίπτει στα ήδη λεµβολογηµένα ή τα στοιχεία αυτά δεν 
αναγράφονται στα έγγραφα του σκάφους, γνωστοποιείται στο Σύστηµα και στα 
προϊστάµενα αυτού Κλιµάκια. Σκάφη «κατά παραχώρηση χρήσης» λαµβάνουν ταυτόχρονα 
µε τον επίσηµο αριθµό νηολογίου τους στις Λιµενικές αρχές (όπως ο Νόµος ορίζει) και 
αριθµό Λεµβολογίου του Σ.Ε.Π., ο οποίος έχει και την έννοια ότι το σκάφος εκπληρώνει τις 
ανωτέρω προϋποθέσεις.  
Κάθε σκάφος, που κατασκευάστηκε µε δαπάνη της Κεντρικής ∆ιοίκησης ή περιήλθε στην 
κυριότητα ή στη χρήση του Σ.Ε.Π. από άλλους φορείς, παραδίδεται για χρήση και 
συντήρηση στα Συστήµατα µετά από απόφαση του Γενικού Εφόρου.  
Ένα Σύστηµα για να έχει στην κατοχή του σκάφος πρέπει: 

• να έχει τηρήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες νόµιµης κτήσης, 
• να έχει τη δυνατότητα εξεύρεσης πόρων για τη συντήρηση του και να το διατηρεί 

σε άριστη κατάσταση (τόσο από πλευράς συντήρησης, όσο και από εµφάνισης) και 
• να διαθέτει τουλάχιστον ένα Βαθµοφόρο µε πτυχίο Σχολής Κυβερνήτου 

Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους. Εάν το Σύστηµα δεν διαθέτει Βαθµοφόρο-Κυβερνήτη, 
δύναται να ανατεθεί η εποπτεία και η ευθύνη Κυβερνήτου σε Βαθµοφόρο - 
Κυβερνήτη άλλου Συστήµατος ή στον Έφορο Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων της 
Περιφερειακής Εφορείας.  

Ο Έφορος Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. καθοδηγεί και παρακολουθεί, δια των 
Εφόρων Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων των Περιφερειακών Εφορειών, την καλή χρήση, 
αξιοποίηση και συντήρηση των σκαφών και εισηγείται στον Γενικό Έφορο την κατανοµή ή 
ανακατανοµή των σκαφών του ΣΕΠ εφόσον δεν πληρούνται οι κανόνες κτήσης ή χρήσης. 
 
8.2. Επιθεώρηση  Αξιοπλοΐας 
Τα σκάφη πρέπει να είναι αξιόπλοα κατά το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου, ιδίως από τον 
Απρίλιο µέχρι τον Νοέµβριο.  
Η αξιοπλοΐα κάθε σκάφους πιστοποιείται µε το Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας (παράρτηµα 
6), το οποίο παρέχεται µετά από Επιθεώρηση Αξιοπλοΐας του σκάφους, που διενεργείται 
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από Επιτροπή Επιθεωρήσεως, η οποία ορίζεται από τον Γενικό Έφορο και αποτελείται από 
τον Έφορο Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. ή εκπρόσωπό του, τον Έφορο Ειδικότητας 
Ναυτοπροσκόπων της Περιφερειακής Εφορείας που εδρεύει το Κλιµάκιο που κατέχει ή 
χρησιµοποιεί το σκάφος. Σε κάθε «δεύτερη» επιθεώρηση (δηλ. κάθε δεύτερο χρόνο), στην 
επιτροπή συµµετέχει και ένας πτυχιούχος Ναυπηγός Μηχανικός ή τεχνίτης λεµβουργός µε 
πτυχίο αναγνωρισµένο από το Κράτος. 
Το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ισχύει µέχρι την επιθεώρηση του εποµένου έτους. 
Η Επιθεώρηση Αξιοπλοΐας διενεργείται ετησίως. Κάθε δεύτερο χρόνο το σκάφος πρέπει να 
επιθεωρείται στην ξηρά. Οι επιθεωρήσεις καταγράφονται στο Ηµερολόγιο του Σκάφους.  
Καλό είναι να καθορίζεται από την Εφορεία Περιοχής κοινή ηµεροµηνία επιθεωρήσεως για 
όλα τα σκάφη της κατά την περίοδο Απριλίου – Μαΐου. 
Η επιθεώρηση περιλαµβάνει τόσο τα ναυπηγικά - δοµικά στοιχεία του σκάφους όσο και την 
πληρότητα και καταλληλότητα της εξαρτίας, των παρελκοµένων και των ειδών ασφαλείας. 
Κατά την επιθεώρηση ενδέχεται να προκύψουν δύο ειδών παρατηρήσεις, οι οποίες 
καταγράφονται στο Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας: 

• «Επισηµάνσεις»: Αυτές που δεν επηρεάζουν άµεσα την ασφάλεια πλου. Το 
σκάφος δύναται να εκτελεί πλόες, αλλά δίνεται χρόνος αποκαταστάσεως µε 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία, κατά την οποίαν ελέγχεται η αποκατάσταση. Εάν δεν 
αποκατασταθεί η σηµείωση µέχρι την ορισθείσα ηµεροµηνία, το σκάφος δεν 
επιτρέπεται να εκτελεί πλόες.  

• «Παρατηρήσεις»: Αυτές που επηρεάζουν άµεσα την ασφάλεια πλου. Το σκάφος 
δεν επιτρέπεται να εκτελεί πλόες µέχρι να αποκατασταθεί η παρατήρηση. Η 
αποκατάσταση διαπιστώνεται µετά από νέα επιθεώρηση, η οποία εστιάζεται στη 
συγκεκριµένη παρατήρηση και διενεργείται µόνο από τον Έφορο Ειδικότητας 
Ναυτοπροσκόπων της Περιφερειακής Εφορείας. 

Μετά την επιθεώρηση η Επιτροπή υποβάλλει στην Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων 
Γ.Ε. κατάσταση µε τα αποτελέσµατά της.    
Επισηµαίνεται ότι σκάφος που δεν διαθέτει έγκυρο Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας δεν 
επιτρέπεται να εκτελεί πλόες. 
 
8.3. Βλάβες Σκαφών 
Βλάβη που συµβαίνει στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ Επιθεωρήσεων και 
επηρεάζει την ασφάλεια πλου του σκάφους καταχωρείται στο Ηµερολόγιο Σκάφους, το 
οποίο στην περίπτωση αυτή συνυπογράφεται από τον Έφορο Ειδικότητας 
Ναυτοπροσκόπων Π.Ε., ο οποίος είναι και υπεύθυνος να καθορίσει αν η βλάβη είναι 
«Επισήµανση» ή «Παρατήρηση». Η αποκατάσταση καταχωρείται επίσης στο Ηµερολόγιο 
Σκάφους, το οποίο και συνυπογράφεται όπως προηγουµένως. Σε περίπτωση 
αποµακρυσµένου Συστήµατος η διαδικασία µπορεί να γίνει µε ηλεκτρονική ή κανονική 
αλληλογραφία, στοιχεία της οποίας καταχωρούνται στο Ηµερολόγιο (ηµεροµηνία - 
αποδέκτης).  
 
8.4. ∆ιατάξεις Ασφαλείας Πλου 

α. ∆ελτίο Απόπλου 
Για να αποπλεύσει ένα Ναυτοπροσκοπικό σκάφος απαιτείται να έχει εκδοθεί και 
υπογραφεί, όπως προβλέπεται «∆ελτίο Απόπλου» (παράρτηµα 7).  
Το ∆ελτίο Απόπλου εκδίδεται για το συγκεκριµένο σκάφος και τη συγκεκριµένη δράση 
και περιλαµβάνει ονόµατα όλων των επιβαινόντων και τηλέφωνα επικοινωνίας των 
οικείων τους, (κινητά) τηλέφωνα των επιβαινόντων Βαθµοφόρων, προβλεπόµενη ώρα 
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απόπλου (ΠΩΑ) και κατάπλου (ΠΩΚ) στο µόνιµο αγκυροβόλιο του σκάφους, τυχόν 
κατάπλοι σε ενδιάµεσα µέρη, καθώς και µετεωρολογική πρόγνωση. 
Το ∆ελτίο Απόπλου συµπληρώνεται από τον Αρχηγό της ∆ράσης και εγκρίνεται από τον 
Αρχηγό Συστήµατος και τον Τοπικό Έφορο ή από τον Περιφερειακό Έφορο όπου δεν 
υπάρχει Τ.Ε. ή ο Τ.Ε. δεν είναι πτυχιούχος Κυβερνήτης. Αν και ο Περιφερειακός Έφορος 
δεν είναι πτυχιούχος Κυβερνήτης Ναυτοπροσκοπικού σκάφους, τότε υπογράφει ο 
Έφορος Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Π.Ε. Αν και αυτός δεν είναι πτυχιούχος 
Κυβερνήτης τότε ζητείται η συνδροµή πτυχιούχου που υποδεικνύεται από τον Έφορο 
Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. 
Αν το σκάφος δεν ανήκει στο Σύστηµα που κάνει τη ∆ράση, απαιτείται και η 
συγκατάθεση του Αρχηγού Συστήµατος στο οποίο ανήκει. 
β. Ενηµέρωση Γονέων 
Σε κάθε περίπτωση πλου απαιτείται έγγραφη άδεια των γονέων ή κηδεµόνων των 
επιβαινόντων στο σκάφος ανηλίκων µελών του ΣΕΠ, η οποία πρέπει να έχει δοθεί µέχρι 
πριν από την επιβίβαση στη λέµβο. 
γ. Εποπτεία Πλου  
Κατά τον πλου ενός σκάφους ορίζεται «Επόπτης Πλου», ο οποίος παραµένει στη στεριά 
και παρακολουθεί την εξέλιξη του ταξιδιού, ώστε να υπάρξει άµεση αντίδραση σε 
περίπτωση που χρειασθεί, αλλά και να έχει στη συνεχή εποπτεία του τη διεξαγωγή του 
ταξιδιού και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εφόσον παραστεί ανάγκη. Επόπτης 
Πλου µπορεί να είναι ο εγκρίνας το ∆ελτίο Απόπλου ή άλλος πτυχιούχος Κυβερνήτης 
Ναυτοπροσκοπικού σκάφους, που καθορίζεται από τον πρώτο. 
δ. Ενηµέρωση Πλου 
Ο Αρχηγός της ∆ράσης ενηµερώνει τηλεφωνικά τον Επόπτη Πλου για κάθε απόπλου-
κατάπλου καθώς και για τροποποιήσεις του ταξιδιού, επιδείνωση του καιρού, ασθένεια, 
ατύχηµα, αβαρία υλικού. 
Εάν η έξοδος είναι πολύωρη ή πολυήµερη ενηµερώνει κάθε 6 ώρες για το στίγµα, 
εφόσον είναι εν πλω. 
ε. Κατασκήνωση 
Για την κατασκήνωση εκδίδεται ένα ενιαίο ∆ελτίο Απόπλου για όλες τις δραστηριότητες 
της κατασκήνωσης στο οποίο είναι απαραίτητο να συµπληρωθούν και τα ονόµατα των 
επιβαινόντων. Είναι όµως απαραίτητο να καταχωρηθούν τα ονόµατα Κυβερνητών-
Λεµβάρχων για κάθε δραστηριότητα καθώς και οι ηµεροµηνίες των δραστηριοτήτων. 
Για κάθε τροποποίηση εγκρίνει ο Αρχηγός Συστήµατος και ο Επόπτης Πλου 
(τηλεφωνικά). Τέλος οι όποιες τροποποιήσεις στη σύνθεση του πληρώµατος θα πρέπει  
να καταγράφονται στο Ηµερολόγιο Σκάφους. 
στ. Φόρτος Σκάφους 
Εάν ο µέγιστος φόρτος δεν καθορίζεται από τον κατασκευαστή, τότε είναι όσος ο 
µέγιστος αριθµός ατόµων που καθορίζεται στο Λεµβολόγιο ή ισοδύναµο βάρος για τα 
άτοµα που υπολείπονται του Λεµβολογίου (60 κιλά ανά άτοµο). ∆ηλαδή, αν ο µέγιστος 
φόρτος µιας λέµβου είναι 14 άτοµα και στη συγκεκριµένη δράση επιβούν 9 άτοµα, τότε 
µπορούν να τοποθετηθούν και εφόδια συνολικού βάρους 5x60=300 κιλών. 
Προσοχή: Στο µέγιστο φόρτο δεν συµπεριλαµβάνεται η εξαρτία και τα κουπιά. 
Οτιδήποτε άλλο (κιβώτιο λέµβου, υδροδοχεία, µηχανή κ.λπ.) θεωρούνται ως µέρος του 
φόρτου. 
 
 
 



 37

8.5. Κατηγορίες Πλόων και απαιτήσεις σε Βαθµοφόρους 
Ανάλογα µε τον τύπο του σκάφους, την κατηγορία του πλου και την εµπειρία των 
επιβαινόντων καθορίζονται οι απαιτήσεις σε Βαθµοφόρους (αριθµός και πτυχία) καθώς και 
ο ελάχιστος αριθµός πληρώµατος, συµπεριλαµβανοµένων αυτών. 
 
α. Κατηγορίες Πλόων 
«Α»: Κωπηλασία:  
∆εν επιτρέπεται αποµάκρυνση από την ακτή πέραν του µισού µιλίου. Μέσα σε λιµάνι 
επιτρέπεται µόνο η κίνηση για έξοδο/είσοδο. 
«Α1»: ∆ιάρκεια δράσης µέχρι 3 ώρες.  
«Α2»: Ηµερήσια κωπηλατική εκδροµή. ∆εν επιτρέπεται αποµάκρυνση από το µόνιµο 
αγκυροβόλιο του σκάφους πέραν των 4 µιλίων. 
«Β»: Ιστιοφορία: 
«Β1»: Στις προσβάσεις λιµένος-όρµου για µερικές ώρες. 
«Β2»: Πλους διαρκείας. 
«Γ»: Μεταφορά του σκάφους δια θαλάσσης: 
«Γ1»: Με µηχανή 
«Γ2»: Με ρυµούλκηση από µηχανοκίνητο σκάφος. 
 
β. Απαιτήσεις σε Βαθµοφόρους και ελάχιστο πλήρωµα/µέγιστος φόρτος 
 

Είδος πλου 
Είδος σκάφους 

Α1 Α2 Β1 Β2 Γ1 Γ2 
Α.Β. 2Λ 2Λ 1Κ + 1Λ 2Κ* + 2Ε 1Κ + 2Ε 1Λ 

10κωπο / 8κωπο 
ΕΠ/ΜΦ 7/14 7/14 7/12 8/12 3/14 1/14 

Α.Β. 1Λ 1Λ 1Κ + 1Ε 1Κ + 1Ε 1Κ + 1Ε 1Λ 
6κωπο µεταλλικό 

ΕΠ/ΜΦ 3/9 5/9 3/8 5/7 2/9 1/9 
Α.Β. 1Λ 1Λ 1Κ + 1Ε 1Κ + 1Ε 1Κ + 1Ε 1Λ 

6κωπο ξύλινο 
ΕΠ/ΜΦ 3/7 5/7 3/6 5/4 2/7 1/7 

Α.Β. --- --- 1ΚΑΘ + 1Ε 1ΚΑΘ + 1Κ 1Κ + 1Ε 1Κ Ιστιοφόρο  
(27’ και άνω) ΕΠ/ΜΦ --- --- 2/8 3/8 2/8 1/8 

 
(*) = Εάν ένας εκ των δύο πτυχιούχων κυβερνητών καταστεί ανίκανος για εκτέλεση 
των καθηκόντων του (π.χ. αιφνίδια ασθένεια) τότε το σκάφος πλέει χωρίς αναβολή 
προς ασφαλή όρµο. 
 
 
Συντοµογραφίες:  
Α.Β. = Αριθµός Βαθµοφόρων 
ΕΠ/ΜΦ = Ελάχιστο Πλήρωµα/Μέγιστος Φόρτος (συµπεριλαµβάνονται και οι 
Βαθµοφόροι) 
Λ = Βαθµοφόρος µε πτυχίο Λεµβάρχου 
Κ = Βαθµοφόρος µε πτυχίο Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους 
ΚΑΘ = Βαθµοφόρος µε πτυχίο Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης 
Ε = Βαθµοφόρος ή Ανιχνευτής µε εµπειρία, δηλ. να έχει συµµετάσχει σε δύο 
τουλάχιστον ιστιοπλοϊκά ταξίδια/πολύωρες εξόδους στον τελευταίο χρόνο. 

 
8.6. Εφόδια ασφαλείας Σκάφους 



 38

Τα εφόδια ασφαλείας σκάφους είναι αυτά που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισµό 
Λιµένα (Β 231/2000, άρθρα 20 και 21). Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων έχει προβλέψει 
επιπρόσθετα εφόδια ασφαλείας, ώστε να διασφαλίζεται ακόµη περισσότερο το πλήρωµα 
αλλά και ο Κυβερνήτης του σκάφους.  
Όλα τα εφόδια ασφαλείας σκάφους καταγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο παράρτηµα 
8. 
 
8.7. Καιρικές Συνθήκες 
Ο απόπλους των Ναυτοπροσκοπικών σκαφών δεν επιτρέπεται όταν η µετεωρολογική 
πρόγνωση για την περιοχή πλου υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια ανέµου: 
Για κωπηλασία:  2Β (2 Μποφόρ, ταχύτητα ανέµου <7 κόµβων)  
Για ιστιοπλοΐα:  Όπως ο πίνακας που ακολουθεί 

 
Πίνακας µέγιστων ορίων ανέµου για απόπλου ναυτοπροσκοπικών σκαφών  

Είδος σκάφους Πλήρης φόρτος 2/3 του φόρτου 
2/3 του φόρτου 

Πλήρωµα 
Βαθµοφόροι 

10κωπο/ 8κωπο 3Β (<12kt) 4B (<22kt) 4+ B (<28kt) 
6κωπο µεταλλικό 3B 4B 4+ B 

6κωπο ξύλινο 2B 3B 3B 
Ιστιοφόρο  

(27’ και άνω) 
6B 7B 8B 

 
Σηµείωση: Όταν η εκτίµηση του ανέµου γίνεται µε τις αισθήσεις συνήθως υπερβάλουµε 
την πραγµατική κατάσταση. Γι’ αυτό η εκτίµηση του ανέµου πρέπει να γίνεται µε 
ανεµόµετρο. 
 
Ως έγκυρη πρόγνωση καιρού θεωρείται η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) και τα 
Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα που συνεργάζονται µε την Ε.Μ.Υ. (όπως ιστοσελίδες meteo/ 
Ιστιοπλοϊκοί χάρτες και Poseidon). 
Υπάρχουν  όµως περιπτώσεις όπου η πραγµατική κατάσταση καιρού στην περιοχή του 
πλου είναι ηπιότερη από την πρόβλεψη. Προκειµένου λοιπόν να µη µαταιωθεί η δράση, 
αλλά να τηρούνται και οι προϋποθέσεις ασφαλείας, µπορεί την Προβλεπόµενη Ώρα 
Απόπλου να γίνει εκτίµηση επί τόπου από τον Επόπτη Πλου, ώστε αν ο καιρός είναι 
πράγµατι ηπιότερος στην περιοχή πλου από την παραπάνω απαγορευτική πρόγνωση να 
γίνει η δράση. 
 
8.8. Χρήση σκαφών που δεν είναι ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. 
Επιτρέπεται η πραγµατοποίηση προσκοπικών δράσεων µε σκάφη που δεν είναι ιδιοκτησίας 
ΣΕΠ, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Το σκάφος να έχει νόµιµο λεµβολόγιο ή νηολόγιο. 
2. Ο Κυβερνήτης του σκάφους να είναι κάτοχος του προβλεπόµενου από την 

Πολιτεία διπλώµατος. 
3. Να υπάρχει ο προβλεπόµενος από τον Νόµο αριθµός κατόχων σχετικού 

διπλώµατος αν απαιτείται επί πλέον του Κυβερνήτη. 
4. Ο αριθµός των επιβαινόντων να µην υπερβαίνει τον προβλεπόµενο από τα 

έγγραφα του σκάφους. 
∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή: 
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• Ο Αρχηγός της ∆ράσης δεν απαιτείται να έχει αντίστοιχο πτυχίο Κυβερνήτου 
(Ναυτοπροσκοπικής Λέµβου ή Ανοικτής Θαλάσσης), εκτός αν θα είναι ο ίδιος 
Κυβερνήτης του σκάφους που θα χρησιµοποιηθεί κατά τη δράση ή θα 
συµπληρώνει οργανική προβλεπόµενη από τον Νόµο θέση στο σκάφος. 

• Υποβάλλεται, όπως παραπάνω προβλέπεται, ∆ελτίο Απόπλου, το οποίο υπογράφει 
ο Αρχηγός της ∆ράσης. 

• Η απαιτούµενη ενηµέρωση του Επόπτη Πλου, όσο διαρκεί η δράση, γίνεται από 
τον Αρχηγό της ∆ράσης, σύµφωνα µε τα παραπάνω προβλεπόµενα. 

 
8.9. Γυµνάσια 
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα η υποχρέωση εκτελέσεως γυµνασίων για καταστάσεις ανάγκης, 
όπως άνθρωπος στη θάλασσα, ρυµούλκηση, χρήση πυροσβεστήρα, αβαρίες στο σκάφος, 
προσγειάλωση µε υποτιθέµενη κακοκαιρία κ.λ.π.  
Κάθε τέτοιο γυµνάσιο πρέπει να γίνεται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο και αυτό να 
καταχωρείται στο Ηµερολόγιο Σκάφους (οι καταχωρήσεις στο Ηµερολόγιο Σκάφους 
αποτελούν σηµαντικό ευνοϊκό στοιχείο στη διερεύνηση τυχόν ατυχήµατος από τις Αρχές). 
 

 
 
 
 
 

8.10. Έγγραφα ταξιδιού 
Σε κάθε πλου πρέπει να υπάρχουν στο σκάφος, για επίδειξη σε τυχόν έλεγχο από Λιµενικές 
Αρχές, τα ακόλουθα έγγραφα: 

• Η απόφαση χορηγήσεως Λεµβολογίου ΣΕΠ, 
• Τα Πτυχία (Κυβερνήτου κ.λπ.) των επιβαινόντων Βαθµοφόρων, 
• Το τελευταίο εν ισχύ ∆ελτίο Αξιοπλοΐας, 
• Το ∆ελτίο Απόπλου του συγκεκριµένου ταξιδιού (κατάλληλα συµπληρωµένο & 

κατά τα προβλεπόµενα υπογεγραµµένο) και 
• Το Ηµερολόγιο Σκάφους (στο τέλος κάθε πλου/ταξιδιού υπογράφει ο Κυβερνήτης 

του ταξιδιού ενώ για συντηρήσεις κ.λπ. υπογράφει ο Κυβερνήτης του 
Συστήµατος). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προσοχή!!! Για εκτέλεση γυµνασίου ρίψεως φωτοβολίδας ή καπνογόνου 
απαιτείται προηγούµενη ενηµέρωση και έγκριση του πλησιέστερου 

Λιµεναρχείου. 
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9. ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
 
9.1. Κατασκευή και πτήση αεροµοντέλλων 

α. Το εργαστήριο κατασκευής των αεροµοντέλλων, πρέπει να έχει καλό εξαερισµό. 
β. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι εισπνοές των ρινισµάτων της balsa. 
γ. Για τις πτήσεις των αεροµοντέλλων. χρειάζεται επίπεδος γηπεδικός χώρος, ο οποίος 
πρέπει να ευρίσκεται µακριά από κατοικηµένη περιοχή και ηλεκτροφόρα σύρµατα. 
δ. Οι παρευρισκόµενοι, πρέπει να ευρίσκονται τουλάχιστον 30µ. µακριά από το χώρο 
διεξαγωγής των πτήσεων, για ασφάλεια, αλλά και για ασφάλεια των αεροµοντέλλων. 

  
9.2. Συναρµολόγηση πλαστικών αεροµοντέλλων 

α. Το εργαστήριο συναρµολόγησης πλαστικών αεροµοντέλλων, πρέπει να αερίζεται 
πολύ καλά. 
β. Πρέπει να δίνουµε µεγάλη προσοχή στις εστίες θέρµανσης, για αποφυγή πυρκαγιών, 
λόγω των ιδιαίτερων εύφλεκτων ειδών που χρησιµοποιούνται. 
γ. Τα υλικά όπως το µοντέλο, οι κόλλες και τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται πρέπει 
να είναι καλής ποιότητας, και να αναγράφεται στην πινακίδα της συσκευασίας τους ότι 
δεν είναι τοξικά . 
δ. Ο αερογράφος που χρησιµοποιείται για τη βαφή των µοντέλων, θα πρέπει να µην 
περιέχει τοξικά αέρια. 

 
9.3. Επίσκεψη σε Αεροδρόµιο 

α. Πριν την επίσκεψη στο Αεροδρόµιο Μελών του Σ.Ε.Π. πρέπει να εξασφαλισθεί άδεια 
εισόδου. 
β. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης τα Μέλη του Τµήµατος ακολουθούν τους 
Βαθµοφόρους και τους υπευθύνους που τους ξεναγούν και δεν αποµακρύνονται από 
κοντά τους. 
γ. ∆εν αγγίζουν τίποτα, παρά µόνο µετά από άδεια του αρµοδίου. 
δ. Τα Μέλη του Σ.Ε.Π. δεν εισέρχονται σε χώρους που δεν επιτρέπεται η είσοδος. 

 
9.4. Πτήση µε αλεξίπτωτο (αυστηρά µόνο για ενήλικες) 

α. Ο αλεξιπτωτιστής (χειριστής), πρέπει να είναι πτυχιούχος ειδικής Σχολής. 
β. Πριν τη χρήση της συσκευής, πρέπει να ελέγχεται η ηµεροµηνία λήξης του 
αλεξιπτώτου. 
γ. Επίσης πριν τη χρήση πρέπει να ελέγχονται σχολαστικά οι αρτάνες, οι ιµάντες και ο 
θόλος του αλεξίπτωτου. 
δ. Κατά τη διαδικασία του διπλώµατος και συσκευασίας του αλεξίπτωτου, πρέπει να 
δίνουµε ιδιαίτερη προσοχή. 
ε. Κατά την αναπέταση του αλεξίπτωτου τύπου PARA PENTE, πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή στο φούσκωµα του θόλου. 
στ. Τέλος µετά τη χρήση, ελέγχεται σχολαστικά όλο το αλεξίπτωτο, ώστε εάν 
διαπιστωθεί κάποια φθορά να επισκευασθεί αµέσως. 

 
9.5. Πτήση µε Αεροπλάνο ή Ανεµόπτερο (αυστηρά µόνο για ενήλικες) 

α. Ο χειριστής πρέπει: 
• Να έχει άδεια ικανότητας 
• Να έχει πιστοποιητικό ικανότητας πτήσεων σε ισχύ 
• Να έχει περάσει µε επιτυχία το Κ.Α.Ι. (Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής) 
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• Να έχει ιδιαίτερη εµπειρία, και πολλές ώρες πτήσεων. 
β. Πριν την πτήση πρέπει να βεβαιωθούµε ότι το σκάφος έχει πτητική ικανότητα, η 
οποία µας πιστοποιείται µετά από έλεγχο που διενεργεί η Υ.Π.Α. (Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας) µια φορά το χρόνο και δίνει την άδεια πλοϊµότητας του σκάφους. 
γ. Πριν την πτήση πρέπει να γίνεται έλεγχος σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
κατασκευάστριας εταιρείας για την καλή κατάσταση του σκάφους (1ου κλιµακίου) και 
της καλής ποιότητας του καυσίµου. 
δ. Κατά τη διάρκεια της πτήσης οι επιβαίνοντας φορούν ζώνη. 
ε. Εάν έχει ήλιο οι επιβαίνοντες πρέπει να φορούν γυαλιά ηλίου. 
στ. Σε περίπτωση σκάφους µε κόκπιτ από υάλινη καλύπτρα, (FIBER GLASS) οι 
επιβαίνοντες να φοράνε και καπέλο τζόκεϊ. 
ζ. Μετά την πτήση γίνεται έλεγχος του αεροσκάφους, για την καλή κατάσταση του, 
βάσει των οδηγιών της κατασκευάστριας εταιρείας. 
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10. ΤΑΞΙ∆ΙΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 
Οι επαφές των Ελλήνων Προσκόπων µε τους αδελφούς τους στο εξωτερικό είναι χρήσιµες 
εµπειρίες οι οποίες δηµιουργούν την αίσθηση της διεθνούς αδελφότητας και αλληλεγγύης. 
 
Με τη συµµετοχή των Προσκοπικών Τµηµάτων και αποστολών σε διεθνείς 
δραστηριότητες, εκπροσωπείται το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων και πρέπει η συµµετοχή 
αυτή να διέπεται από κανόνες οι οποίοι περιγράφονται πιο κάτω ανάλογα µε το είδος της 
∆ράσης. 
 

10.1. Ταξίδια στο Εξωτερικό 

Μέλη του ΣΕΠ, τα οποία κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στο εξωτερικό θα ήθελαν µε αυτή 
τους την Προσκοπική ιδιότητα να έχουν επαφές µε τα τοπικά Τµήµατα αλλοδαπών 
Προσκοπικών Οργανώσεων ή να κάνουν χρήση των όποιων διευκολύνσεων ενδεχοµένως 
παρέχονται σε επισκεπτόµενους τη χώρα τους Προσκόπους, πρέπει απαραιτήτως, να 
είναι εφοδιασµένα µε τη «∆ιεθνή Προσκοπική Ταυτότητα» (International Letter of 
Introduction). 
 
Οι ενδιαφερόµενοι να την αποκτήσουν οφείλουν ν’ απευθύνονται στην Εφορεία ∆ιεθνών 
Σχέσεων της Γενικής Εφορείας η οποία είναι η µόνη αρµόδια για την έκδοση της µετά από 
σχετική αίτηση κανονικά συµπληρωµένη και θεωρηµένη από τον αρµόδιο Έφορο. Στην 
αίτηση αναγράφεται απαραίτητα η Προσκοπική ιδιότητα του αιτούντος, τα στοιχεία της 
Προσκοπικής του Ταυτότητας, η χώρα/ χώρες προορισµού και ο σκοπός του ταξιδιού. 
 
Η Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων της Γενικής Εφορείας, είναι σε θέση να παρέχει στους 
ενδιαφερόµενους πληροφορίες για ενηµέρωσή τους και για διευκόλυνση της επίσκεψής 
τους. 
 
Η ∆ιεθνής Προσκοπική Ταυτότητα, είναι ο διεθνώς καθιερωµένος τρόπος αναγνώρισης της 
Προσκοπικής ιδιότητας, χωρίς την επίδειξη της οποίας οι Προσκοπικές Οργανώσεις των 
διαφόρων χωρών δεν αναγνωρίζουν την Προσκοπική ιδιότητα, ούτε παρέχουν κανενός 
είδους εξυπηρέτηση. 
 
Τα µέλη του ΣΕΠ µεµονωµένα ή συµµετέχοντα σε δράσεις εξωτερικού µε τα Τµήµατά τους 
φέρουν στη στολή τους πάνω από τη δεξιά τσέπη το ∆ιακριτικό Σήµα της χώρας µας όπως 
αυτό προβλέπεται από τον Κανονισµό Στολών και ∆ιακριτικών. 
 

10.2. Αλληλογραφία και επαφές µε Προσκόπους του εξωτερικού 

Η Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων της Γενικής Εφορείας διαθέτει κατάλογο Προσκόπων ή 
Προσκοπικών Τµηµάτων του εξωτερικού, που ζητούν αλληλογραφία, ανταλλαγές 
συλλογών ή αναµνηστικών και γενικά επαφή µε Έλληνες Προσκόπους, Τµήµατα κλπ 
 
Μέλη του ΣΕΠ που το επιθυµούν, µπορούν να ζητήσουν στοιχεία για τη χώρα που τους 
ενδιαφέρει, τη γλώσσα επικοινωνίας και ότι άλλο κρίνουν σκόπιµο, δηλώνοντας 
ταυτόχρονα τα ενδιαφέροντά τους (αλληλογραφία, ανταλλαγές ειδών κ.λπ.). 
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Όλη η αλληλογραφία διεξάγεται µέσω της Εφορείας ∆ιεθνών Σχέσεων της Γενικής 
Εφορείας η οποία διαθέτει πλήρη στοιχεία όλων των αναγνωρισµένων Προσκοπικών 
Οργανώσεων. 
 

10.3. ∆ιεθνή Συνέδρια, Σεµινάρια, Εκπαιδεύσεις 

Η Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων της Γενικής Εφορείας µε Ανακοινώσεις της, γνωστοποιεί 
στοιχεία για τα Συνέδρια, τα Σεµινάρια, τις Εκπαιδεύσεις κ.λπ. που πρόκειται να 
πραγµατοποιηθούν σε χώρες του εξωτερικού, καθώς και τα προσόντα των υποψηφίων 
εκπροσώπων του ΣΕΠ µε τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους. 
 
Οι επιθυµούντες να µετάσχουν υποβάλλουν εµπρόθεσµα την αίτησή τους µε ότι στοιχεία 
και άλλες προϋποθέσεις αναφέρονται στη σχετική Ανακοίνωση. 
 
Η επιλογή γίνεται από τη Γενική Εφορεία σε συνεργασία µε τους αρµόδιους Εφόρους. Η 
Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων Γ.Ε. φροντίζει για την προετοιµασία όσων επιλέγονται και 
πρόκειται να εκπροσωπήσουν το ΣΕΠ. 
 
Οι εκπρόσωποι του ΣΕΠ, µέσα σε 20 ηµέρες από την επιστροφή τους, υποβάλλουν στην 
Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων Γ.Ε. έκθεση µε στοιχεία κάθε είδους, που κρίνουν χρήσιµα για 
πληρέστερη ενηµέρωση. Αν τους ζητηθεί ετοιµάζουν παρουσίαση του θέµατος και της 
συµµετοχής τους για ευρύτερη ενηµέρωση. 
 

10.4. Οµαδικά Ταξίδια 

Στην περίπτωση που κάποιο Προσκοπικό Τµήµα προτίθεται να πραγµατοποιήσει ταξίδι στο 
εξωτερικό πρέπει να έχει λάβει έγκαιρα και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ένα µήνα πριν 
από την αναχώρηση, την έγκριση της Εφορείας ∆ιεθνών Σχέσεων Γ.Ε. Για το σκοπό αυτό 
οφείλει να υποβάλλει, ιεραρχικά σε αυτήν: 
 

α. Αίτηση Συµµετοχής Μέλους Σ.Ε.Π. σε ∆ράση Εξωτερικού (παράρτηµα 10), 
εγκεκριµένη από τους προϊσταµένους Εφόρους, Ατοµικό ∆ελτίο Υγείας (παράρτηµα 11) 
και Ιατρική Βεβαίωση (παράρτηµα 12) για συµµετοχή Μέλους Σ.Ε.Π. σε ∆ράση 
Εξωτερικού. παρόντος Κανονισµού. 
β. Ταξιδιωτικά έγγραφα. Σε περίπτωση που η ∆ράση Εξωτερικού διενεργείται σε χώρα – 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα που έχει υπογράψει τη Συνθήκη Σένγκεν, µε 
την Αίτηση Συµµετοχής Μέλους Σ.Ε.Π. επισυνάπτεται αντίγραφο αστυνοµικής 
ταυτότητας «νέου τύπου». Σε περίπτωση που η ∆ράση Εξωτερικού διενεργείται σε 
χώρα – µη µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα που δεν έχει υπογράψει τη 
Συνθήκη Σένγκεν, µε την Αίτηση Συµµετοχής Μέλους Σ.Ε.Π. επισυνάπτεται αντίγραφο 
ισχύοντος διαβατηρίου. Σε περιπτώσεις χωρών που δεν έχουν υπογράψει τη Συνθήκη 
Σένγκεν αλλά αποδέχονται τις ελληνικές αστυνοµικές ταυτότητες «νέου τύπου», για 
τους ενήλικους συµµετέχοντες  επισυνάπτεται αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας 
«νέου τύπου», ενώ για τους ανήλικους συµµετέχοντες επισυνάπτεται αντίγραφο 
ισχύοντος διαβατηρίου.  
γ. Προσόντα Βαθµοφόρων Αποστολής. Ο Αρχηγός της Αποστολής πρέπει να έχει 
Εντολή ∆ιοικήσεως, να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τον Κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης 
του Κλάδου του, να είναι ηλικίας άνω των 21 ετών, να έχει διατελέσει Αρχηγός σε µία 
τουλάχιστον Κατασκήνωση του Τµήµατός του, να έχει συµµετάσχει σε επιτελείο 
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ταξιδιού στο εξωτερικό ή να έχει αποδεδειγµένα µεγάλη ταξιδιωτική πείρα και να οµιλεί 
καλά Αγγλικά ή Γαλλικά ή τη γλώσσα της χώρας που επισκέπτεται η Αποστολή. 
Τουλάχιστον ένας ακόµη Βαθµοφόρος πρέπει να έχει ολοκληρώσει τον Κύκλο Βασικής 
Εκπαίδευσης. Τουλάχιστον ένας ακόµη Βαθµοφόρος πρέπει να έχει παρακολουθήσει 
επιτυχώς Σχολή Κατασκηνωτικής Τεχνικής του Κλάδου του ή Σχολή Μεγάλων ∆ράσεων 
Υπαίθρου. 
δ. Πλήρη στοιχεία του Αρχηγού και των Βαθµοφόρων της Αποστολής µε περιγραφή 
των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων κάθε µέλους της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η 
αναλογία των Βαθµοφόρων προς τα µέλη της Αποστολής πρέπει να είναι 1 προς 8. 
Προκειµένου για Αγέλη Λυκοπούλων πρέπει, εκτός από τους Βαθµοφόρους, να 
συνοδεύουν την Αποστολή τουλάχιστον δύο γονείς Λυκοπούλων ή Μέλη της ΕΚΣ. 
ε. Ονοµαστική κατάσταση όλων των µελών της Αποστολής, µε πλήρη στοιχεία 
(ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλικία, αριθµό Προσκοπικής Ταυτότητας) και 
έγκριση συµµετοχής στην Αποστολή από το γονέα ή τον κηδεµόνα καθενός (εκτός 
ενηλίκων), µε βεβαίωση για την κατάσταση της υγείας. 
στ. Οικονοµικό προϋπολογισµό της Αποστολής. 
ζ. Στοιχεία Βαθµοφόρου ή γονέα, που θα εκτελεί χρέη συνδέσµου µε την Αποστολή και 
το ΣΕΠ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 
η. Βεβαίωση του αρµόδιου Εφόρου ότι, µέσα στα τελευταία δύο χρόνια, το Προσκοπικό 
Τµήµα έχει πραγµατοποιήσει Κατασκήνωση ή πολυήµερη εκδροµή, συµµετέσχε στις 
εκδηλώσεις ή δράσεις της Εφορείας του και λειτουργεί ικανοποιητικά.  
θ. Αντίγραφο Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου πέραν της οµαδικής ασφαλιστικής κάλυψης 
του ΣΕΠ, που να καλύπτει ασφαλιστικά όλα τα µέλη της Αποστολής και για όλη τη 
διάρκεια του ταξιδιού, σε περιπτώσεις θανάτου ή µόνιµης ολικής ανικανότητας από 
ατύχηµα, δαπάνες νοσοκοµειακής και εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης από ατύχηµα, 
δαπάνες από ασθένεια, νοσοκοµειακή περίθαλψη από ατύχηµα, επαναπατρισµός σωρού 
και επαναπατρισµός από ατύχηµα ή ξαφνική ασθένεια. Ο αναλυτικός κατάλογος όρων 
ασφαλιστικής κάλυψης Μελών Σ.Ε.Π. σε δράσεις εξωτερικού επισυνάπτεται στο 
παράρτηµα 9. Σε περιπτώσεις ταξιδιού σε χώρες – µέλη της Ε.Ε. ή άλλες που 
αποδέχονται την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) που εκδίδεται από τον 
Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα του κάθε συµµετέχοντα, απαιτείται η επισύναψη αντιγράφου 
αυτής. Σε περίπτωση που κάποιο Μέλος Σ.Ε.Π. δεν υπάγεται σε Ασφαλιστικό Φορέα, 
αυτό πρέπει να δηλωθεί γραπτώς στην Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων Γ.Ε. Ο Αρχηγός της 
Αποστολής πρέπει να έχει µαζί του το ειδικό έντυπο των αεροπορικών εταιρειών για 
µεταφορά ασθενούς. 
ι. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι καµία Προσκοπική Αποστολή δεν επιτρέπεται να αναχωρήσει 
στο εξωτερικό αν δεν έχει την έγκριση του Γενικού Εφόρου που παρέχεται µε τη 
σύµφωνη γνώµη της Εφορείας ∆ιεθνών Σχέσεων Γ.Ε. Επισηµαίνεται ότι σε κάθε 
περίπτωση που όλα τα προβλεπόµενα του παρόντος Κανονισµού δεν τηρηθούν, η 
Προσκοπική Ιδιότητα δεν αναγνωρίζεται από το Σ.Ε.Π. και οι υπεύθυνοι είναι έκθετοι 
στις προσήκουσες ποινικές και άλλες κυρώσεις.  

 

10.5. Συµµετοχή Τµηµάτων σε διεθνείς συγκεντρώσεις 

Η Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων Γ.Ε. γνωστοποιεί ετησίως συγκεντρωτικά στοιχεία για διεθνή 
Τζάµπορη, διεθνείς κατασκηνώσεις κ.λπ. που πρόκειται να διεξαχθούν στο εξωτερικό. 
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Επίσης, γνωστοποιεί σε ποιες δράσεις θα συµµετάσχει το ΣΕΠ µε επίσηµη αντιπροσωπεία 
και καθορίζει τις προϋποθέσεις συµµετοχής. 
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν, ιεραρχικά, αιτήσεις. Η επιλογή γίνεται από τη Εφορεία 
∆ιεθνών Σχέσεων Γ.Ε., σε συνεργασία µε τους αρµόδιους Εφόρους και µε έγκριση του 
Γενικού Εφόρου. 
 
Αν κάποιο Τµήµα επιθυµεί να συµµετάσχει σ’ εκδήλωση που γίνεται στο εξωτερικό, όπου 
το ΣΕΠ δεν θα συµµετάσχει µε επίσηµη αντιπροσωπεία, µπορεί να έλθει σ’ επικοινωνία µε 
την Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων Γ.Ε. για ενηµέρωση και για να εκτιµηθεί η δυνατότητα 
έγκρισης της συµµετοχής του. 
 
Σήµατα και αναµνηστικά που δίδονται από ξένες Προσκοπικές ή άλλες αρχές στις 
επίσηµες αντιπροσωπείες του ΣΕΠ, παραδίδονται στην Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων Γ.Ε. 
για το Μουσείο του ΣΕΠ. Από αυτή την υποχρέωση εξαιρούνται τα προσωπικά 
αναµνηστικά. 
 

10.6. Φιλοξενία Αλλοδαπών Προσκόπων 

Στην περίπτωση που µέλη ή Τµήµατα του ΣΕΠ επιθυµούν να φιλοξενήσουν µέλη ή 
Τµήµατα Προσκοπικών Οργανώσεων του εξωτερικού, οφείλουν: 

α. Να ενηµερώσουν σχετικά και µε κάθε χρήσιµη πληροφορία την Εφορεία ∆ιεθνών 
Σχέσεων Γ.Ε., ιεραρχικά. 
β. Να υποβάλλουν το πρόγραµµα και τον προϋπολογισµό για τη φιλοξενία που 
προγραµµατίζουν στη Χώρα µας, και να έχουν προσυνεννοηθεί µε γιατρό για την 
περίπτωση που θα χρειαστεί η βοήθειά του. 
γ. Να βρίσκονται σε συνεχή επαφή µε το Σύνδεσµο ∆ιεθνών Σχέσεων της 
Περιφερειακής Εφορείας ή της Εφορείας Περιοχής τους κατά το διάστηµα της 
παραµονής των αλλοδαπών στη χώρα µας. 
δ. Να καταθέσουν αντίγραφο επιστολής, στην οποία να υπενθυµίζουν στους 
αλλοδαπούς ότι, είναι απαραίτητο τα µέλη της Αποστολής να έχουν ασφαλιστεί για  όλη 
τη διάρκεια του ταξιδιού τους και να είναι εφοδιασµένα µε τη ∆ιεθνή Προσκοπική 
Ταυτότητα. Αν πρόκειται για Προσκοπικό Τµήµα, πρέπει να υπάρχει η έγγραφη άδεια 
της Εφορείας ∆ιεθνών Σχέσεων της Οργάνωσής τους. 
ε. Μετά το πέρας της φιλοξενίας, οι φιλοξενήσαντες οφείλουν να υποβάλλουν στην 
Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων Γ.Ε. σύντοµη έκθεση γύρω από τη δράση αυτή, µε κρίσεις 
και συµπεράσµατα. 

 
Στην περίπτωση που οι επισκέπτες µας επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν κατασκηνωτικούς 
ή άλλους χώρους του ΣΕΠ, οφείλουν να καταβάλουν το καθορισµένο για τη χρήση του 
χώρου τίµηµα. 
 

10.7. Ανταλλαγές Επισκέψεων 

Για τις ανταλλαγές επισκέψεων – φιλοξενίας Τµηµάτων ισχύουν τα προβλεπόµενα από τα 
προηγούµενα κεφάλαια, µε την πρόσθετη υποχρέωση να δοθούν στην Εφορεία ∆ιεθνών 
Σχέσεων Γ.Ε. στοιχεία για να εκτιµηθούν και τα δύο σκέλη της ανταλλαγής. 
 

10.8. ∆ιδυµοποίηση Συστηµάτων και Εφορειών  

10.8.1. Η ∆ιδυµοποίηση είναι ένα τρόπος προαγωγής των σχέσεων µεταξύ των 
Προσκόπων. Προσκοπικά Συστήµατα και Εφορείες από διαφορετικές περιοχές µπορούν να 
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διδυµοποιηθούν και να επιδιώξουν κάποιους σαφώς προσδιορισµένους στόχους 
προγράµµατος. 
10.8.2. Ένα πρόγραµµα ∆ιδυµοποίησης: 

α. ∆ηµιουργεί ισχυρότερες φιλίες µεταξύ Προσκόπων 
β. Χτίζει σχέσεις πέρα από σύνορα 
γ. ∆ίνει σε κάθε συµµετέχοντα την ευκαιρία να βοηθήσει τον άλλον 
δ. Προσφέρει υπηρεσίες σε άλλους για να βελτιώσουν τον τρόπο ζωής τους 
ε. Επιτρέπει την ανταλλαγή Βαθµοφόρων και Προσκόπων 
στ. ∆ιευρύνει τη διεθνή διάσταση του Προσκοπικού Προγράµµατος µεταξύ των 
συµµετεχόντων 

10.8.3. Οργάνωση προγράµµατος ∆ιδυµοποίησης. Η ανάπτυξη ενός κατάλληλου 
προγράµµατος είναι η σηµαντικότερη πλευρά της διδυµοποίησης. Κάθε συµµετέχων πρέπει 
να ορίσει µια Συντονιστική Επιτροπή ∆ιδυµοποίησης (ΣΕ∆) και µαζί, οι δύο Επιτροπές, να 
αναπτύξουν ένα πρόγραµµα δραστηριοτήτων. 
Κάθε Συντονιστική Επιτροπή πρέπει: 

α. Να κανονίσει αναγνωριστικά - οργανωτικά ταξίδια και στις δύο χώρες, αν είναι 
δυνατόν.  
β. Να αποφασίσει και να προετοιµάσει το δικό της µέρος του υλικού που θα 
χρησιµοποιηθεί στις δραστηριότητες του προγράµµατος. 
γ. Να επικοινωνεί τακτικά µε την άλλη επιτροπή.  
δ. Να συµφωνεί πάνω σε ένα ετήσιο πρόγραµµα δραστηριοτήτων µε την άλλη 
επιτροπή  
ε. Να αξιολογεί την πορεία τακτικά  
στ. Να εξασφαλίζει σωστή οικονοµική διαχείριση  
ζ. Να αναφέρεται στην οικεία Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων σχετικά µε την πρόοδο που 
συντελείται στα προγράµµατα και τις µελλοντικές δραστηριότητες. 
η. Να ενηµερώνει τακτικά όλα τα µέλη για το τι συµβαίνει.  
θ. Να επικοινωνεί µε χορηγούς (εκτός Προσκοπισµού) για πηγές που µπορούν να 
στηρίζουν το πρόγραµµα τους.  
ι. Να εµπλέκει στο πρόγραµµα τις τοπικές Αρχές της περιοχής της.  
ια. Να εξασφαλίζει την απαραίτητη δηµοσιότητα.  
ιβ. Να κρατάει την οικεία Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων ενήµερη. 

10.8.4. Κάθε πρόγραµµα διδυµοποίησης περιέχει ένα αριθµό δραστηριοτήτων. Αυτές οι 
δραστηριότητες πρέπει να επιτρέπουν τη µέγιστη δυνατή συµµετοχή των µελών της 
Προσκοπικής Κίνησης ώστε: 

α. Να συµµετέχουν σε προγράµµατα ανταλλαγής ή κοινές κατασκηνώσεις  
β. Να µαθαίνουν Προσκοπικές ∆εξιότητες που αποκτούν οι Πρόσκοποι στην αδελφή 
Οργάνωση.  
γ. Να βοηθούν στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων της κοινωνίας που ζουν.  
δ. Να προσφέρουν υποστήριξη (εµπειρία, υλικό ή οικονοµική βοήθεια) όταν ο αδελφός 
την έχει ανάγκη.  
ε. Να αναπτύσσουν επαφές µε µη Προσκοπικές Οργανώσεις ή άλλα άτοµα από την 
αδελφή χώρα που µένουν στη δική τους χώρα, για παράδειγµα από Πρεσβείες, 
υπηρεσίες ανάπτυξης κ.λπ. 
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10.9. Σύνδεσµος ∆ιεθνών Σχέσεων 

Ο Σύνδεσµος ∆ιεθνών Σχέσεων (τα καθήκοντα αυτά ανατίθενται σύµφωνα µε 
προηγούµενες διατάξεις του παρόντος Κανονισµού) εκτελεί στην Εφορεία του τα 
προβλεπόµενα καθήκοντα και παράλληλα συνεργάζεται µε την Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων 
και τον προϊστάµενό του Έφορο για θέµατα που σχετίζονται µε τις ∆ιεθνείς Σχέσεις του 
Σ.Ε.Π.. 
 
Η ανάθεση των παραπάνω καθηκόντων γίνεται σε Βαθµοφόρο ο οποίος : 

α. Γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα 
β. Έχει γνώσεις της Γαλλικής ή µιας άλλης ξένης γλώσσας 
γ. Έχει εµπειρία ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων 
δ. Έχει παρακολουθήσει Ειδική Εκπαίδευση ∆ιεθνών Σχέσεων (παρέχεται από 
την Εφορεία Σχολών σε συνεργασία µε την Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων). 

 
Ο Σύνδεσµος ∆ιεθνών Σχέσεων : 
 

α.  Επικοινωνεί µε την Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων Γ.Ε. και συνεργάζεται άµεσα µε 
τον Σύµβουλο - Έφορο ∆ιεθνών Σχέσεων για θέµατα ∆ιεθνών Σχέσεων που 
αφορούν την Εφορεία του και ενηµερώνει άµεσα τον Έφορο Περιοχής ή τον 
Περιφερειακό του Έφορο. 
β.  Συνεργάζεται µε τους Βαθµοφόρους των Συστηµάτων για την Ανάπτυξη της 
Παγκόσµιας Συναδέλφωσης και τον εµπλουτισµό των προγραµµάτων των 
Τµηµάτων.       
γ.  Συνεργάζεται στενά µε τους Βαθµοφόρους των Τµηµάτων, που σκοπεύουν να 
πραγµατοποιήσουν ταξίδι στο εξωτερικό και τους βοηθά και συµβουλεύει για την 
από κάθε πλευρά άρτια προετοιµασία του ταξιδιού. 
δ.  Συµµετέχει στα σεµινάρια και ενηµερωτικές συναντήσεις που πραγµατοποιεί η 
Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων της Γενικής Εφορείας . 
ε.  Τηρεί τις οδηγίες του Σ.Ε.Π. σχετικά µε τις ∆ιεθνείς ∆ράσεις που 
περιγράφονται στον παρόντα Κανονισµό. 
στ. Συνεργάζεται µε τους υπεύθυνους των Προσκοπικών Κέντρων του Σ.Ε.Π. ή 
άλλους φορείς, ρυθµίζει ότι σχετικό µε την φιλοξενία σ' αυτά Τµηµάτων ξένων 
Προσκοπικών Οργανώσεων και συµβάλλει στον καταρτισµό προγραµµάτων 
υποδοχής, κινήσεων και διευκολύνσεων των ξένων επισκεπτόµενος το χώρο 
διαµονής τους. 
ζ.  Προτείνει στην Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων Γ.Ε. Βαθµοφόρους κατάλληλους να 
εκπροσωπήσουν το Σ.Ε.Π. σε ∆ιεθνείς Εκδηλώσεις (Σεµινάρια και λοιπές 
∆ράσεις). 
η.  Ενηµερώνει τακτικά την Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων Γ.Ε. και τον προϊστάµενο 
του Έφορο για όλα τα θέµατα της αρµοδιότητας του για τα οποία έχει σχηµατίσει 
προσωπική εµπειρία και γνώµη. 

 

10.10. Ευθύνες Βαθµοφόρων 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν επιτρέπεται η συµµετοχή Βαθµοφόρων ή Μελών του ΣΕΠ  
σε Προσκοπικές δράσεις του εξωτερικού, χωρίς την προηγούµενη έγκριση της Γενικής 
Εφορείας. Οι µετέχοντες, θεωρείται ότι ενεργούν ατοµικά ως ιδιώτες και πάντως όχι ως 
Μέλη του ΣΕΠ. ∆εν καλύπτονται από την οµαδική ασφάλιση των Μελών του ΣΕΠ, δεν 
δικαιούνται να επικαλούνται την ιδιότητα τους αυτή και δεν επιτρέπεται να φέρουν 
Προσκοπική Στολή ή Προσκοπικά σήµατα και εµβλήµατα σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική. 
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Η απ' ευθείας επικοινωνία Προσκοπικών Τµηµάτων ή µεµονωµένων Μελών του ΣΕΠ µε 
ξένες Προσκοπικές Αρχές ή µε Πολιτικές, ∆ιοικητικές και Εκκλησιαστικές Αρχές του 
εξωτερικού δεν επιτρέπεται. Απαιτείται οπωσδήποτε, προηγούµενη έγκριση της Γενικής 
Εφορείας. 
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ΤΕΛΙΚΗ  ∆ΙΑΤΑΞΗ 
 
Ο παρών Κανονισµός εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 26.11.2007 και ετέθη σε 
εφαρµογή από την 1η Απριλίου 2008. 
 
Στον Κανονισµό έχουν ενσωµατωθεί όλες οι Ανακοινώσεις, Εγκύκλιοι και Βασικές Εγκύκλιοι 
που µέχρι σήµερα έχουν εκδοθεί και είναι σχετικές µε τα θέµατά του και η ισχύς των 
οποίων παύει µε τη δηµοσίευσή του. 
 
Στο τέλος του παρόντος Κανονισµού περιλαµβάνονται δώδεκα (12) παραρτήµατα, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του. 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 

Χρήστος Σταθόπουλος 
Γεώργιος Χουρδάκης 
Χρήστος Μπάµπουρας 
Ευθύµιος Μπακογιάννης 
Ισίδωρος Κανέτης 
Νικόλαος Χαραλαµπόπουλος 
Κωνσταντίνος Τσολακίδης 
Ελευθέριος Μπεκιάρης 
Πολυξένη Ρετσίλα 
Στέφανος Χατζηϊωάννου 
Γεώργιος Γεωργακάς 
Παναγιώτης Κουκουβίτης 
Ηλίας Μιχαηλίδης 
Γεώργιος Παπαδάκης 
Βίκτωρ Στιβανάκης 

Πρόεδρος 
Αντιπρόεδρος 
Αντιπρόεδρος 
Γενικός Γραµµατέας 
Γενικός Έφορος 
Οικονοµικός Σύµβουλος 
Σύµβουλος ∆ιεθνών Σχέσεων 
Σύµβουλος Ακινήτου Περιουσίας 
Σύµβουλος ∆ηµοσίων Σχέσεων 
Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας 
Αναπληρωτής Γενικός Έφορος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.  Άδεια χώρου ∆ιανυκτέρευσης 

 Γραπτή   Τηλεφωνική        

15. ∆ιαιτολόγιο: 

Πρωινό         

          

∆εκατιανό         

          

Γεύµα         

           

Απογευµατινό___        

          

∆είπνο:         

          

                 ______________ , ___ / ___ / ________ 

Ο Αρχηγός Συστήµατος   Ο Αρχηγός Εκδροµής 

ή ο προϊστάµενος Έφορος 

 

Απολογισµός Εκδροµής 

ΕΣΟ∆Α ΕΞΟ∆Α 

1. Από Εκδροµείς  1. Μεταφορικά  

2. Από Ε.Κ.Σ.  2. ∆ιατροφή  

3. Από ∆ωρεές κ.λπ.  3. ∆ιανυκτέρευση  

  4. ∆ιάφορα  

Σύνολο  Σύνολο  

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ 

(1) Το ∆ελτίο συµπληρώνεται σε δύο αντίγραφα και δίνονται στον εγκρίνοντα 

∆ΕΚΑ ηµέρες νωρίτερα. 

(2) Να γραφεί το είδος του χώρου (σκηνή, καταφύγιο, σχολείο κ.λπ.) 

(3) Συνολικός αριθµός εκδροµέων 

(4) Αναλυτικά οι κινήσεις 

Μετά την επιστροφή να συµπληρωθεί ο απολογισµός εκδροµής για το αρχείο του Τµήµατος 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1 

 

 
 ο
 ΣΥΣΤΗΜΑ    ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ (1)
 

 

1. Της/Του :          

2. Από:  _____   Έως:  __________    

3. Ώρα Αναχώρησης:    4. Ώρα Επιστροφής:    

5. Τόπος:     6. Μέσο Μεταφοράς:    

7. Χώρος ∆ιανυκτέρευσης: 
(2)

     8. Τηλέφωνο:     

9. Αρχηγός Εκδροµής:         

10. Βαθµοφόροι Εκδροµής: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

11. Προϋπολογισµός Εκδροµής: 

ΕΣΟ∆Α ΕΞΟ∆Α 

1. Από Εκδροµείς  1. Μεταφορικά  

2. Από Ε.Κ.Σ.  2. ∆ιατροφή  

3. Από ∆ωρεές κλπ  3. ∆ιανυκτέρευση  

  4. ∆ιάφορα  

Σύνολο  Σύνολο  

 

12. Κόστος και αριθµός συµµετοχών: 

 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο:     ∆ηλώσαν συµµετοχή: 
(3)

     

 

Βαθµοφόροι:        Λυκόπουλα/Πρόσκοποι/Ανιχνευτές:     

 

Γονείς – Φίλοι:        
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13. Πρόγραµµα (4) 

   

Ηµεροµηνία Ώρα Κινήσεις Υπεύθυνος 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

Πρόγραµµα (συνέχεια) 

   

Ηµεροµηνία Ώρα Κινήσεις Υπεύθυνος 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ                                                   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ / ΜΕΓΑΛΩΝ  ∆ΡΑΣΕΩΝ  ΥΠΑΙΘΡΟΥ / ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ  ΕΤΟΥΣ ______ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΦΟΡΕΙΑΣ ______________________ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ 

Α/Α 
ΤΟΠΙΚΗ 
ΕΦΟΡΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ 
ΑΡΧΗΓΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 
ΑΠΟ ΕΩΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Σ
Υ
Ν
Ο
Λ
Ο

 

Α
Τ
Ο
Μ
ΙΚ
Η

 

Ο
ΙΚ
Ο
Ν
Ο
Μ
ΙΚ
Η

 

Σ
Υ
Μ
Μ
Ε
Τ
Ο
Χ
Η

 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΡΟΫΠΟ- 
ΛΟΓΙΣΜΟΥ 

1 
 

              

2 
 

              

3 
 

              

4 
 

              

5 
 

              

6 
 

              

7 
 

              

8 
 

              

9 
 

              

 
       

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ 
   

 
____________ , ___ / ___ / __________                                                                    Ο Περιφερειακός Έφορος 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2 



 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ  ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

 

Περιφερειακή 
Εφορεία 

 Τοπική  
Εφορεία 

 

    

Σύστηµα 
 

 Τµήµα  

    

Τόπος 
Κατασκήνωσης 

 ∆ιάρκεια 
Κατασκήνωσης 

 

 

1. ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ 
Ονοµατεπώνυµο Αρχηγού: 

Αριθµός Βαθµοφόρων: Αριθµός Μελών Προσκοπικού ∆ικτύου: 

Αριθµός Ανιχνευτών: Λοιποί: 

 

2. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΕΣ 

Αριθµός Κατασκηνωτών: Αριθµός Εξάδων ή Ενωµοτιών: 

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (τήρηση ωραρίου, περιεχοµένου προγράµµατος κ.λπ.) 

 
 
 
 
 

 

4. ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ (τήρηση, ποιότητα – ποσότητα γευµάτων, µαγειρεία κ.λπ.) 

 
 
 
 
 

 

5. ΧΩΡΟΣ (γενική εικόνα, άνεση – λειτουργικότητα, κατασκευές κ.λπ.) 

 
 
 
 
 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3 
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6. ΥΓΙΕΙΝΗ (καθαριότητα, τακτοποίηση, χώροι υγιεινής κ.λπ.) 

 
 
 
 
 
 

 

7. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (τήρηση ταµείου, παραστατικά, αποθήκες υλικού – τροφίµων κ.λπ.) 

 
 
 
 
 
 

 

8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ – ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ  

 
 
 
 
 
 

 

ΑΡΙΣΤΗ  

  

ΠΟΛΥ  ΚΑΛΗ  

Ηµεροµηνία Επίσκεψης ___ / ___ / ______ 

   

ΚΑΛΗ   

   

ΜΕΤΡΙΑ  ___________________________________ 

  (Υπογραφή – Ονοµατεπώνυµο – Καθήκοντα) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

ΚΑΚΗ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 
Το έντυπο αυτό συµπληρώνεται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και παραδίδεται ένα 
αντίγραφο στον Αρχηγό Κατασκήνωσης. Από ένα αντίγραφο κοινοποιείται στον Αρχηγό 

Συστήµατος και τον Περιφερειακό Έφορο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  4 
 

Ο∆ΗΓΟΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΜΕ  Μ.Μ.Ε. 
 

Πρώτη επαφή µε Μ.Μ.Ε. 
� Μην παρασύρεσθε από το δόλωµα της «ενοχής». Όχι απολογητικό, όχι αµυντικό ύφος. 

Συνήθως η πρώτη προτεραιότητα των ΜΜΕ είναι να αποδώσουν µοµφή σε κάποιον 
άµεσα. 

� Οι πρώτες εντυπώσεις είναι οι ισχυρότερες, διαρκούν περισσότερο και είναι οι πιο 
δύσκολες να ανασκευασθούν εκ των υστέρων. 

� Εάν σας βοµβαρδίζουν όλοι µαζί µε ερωτήσεις, περιµένετε πρώτα λίγο, διαλέξτε ποιες 
είναι πιο «κατάλληλες», δείξτε έναν ή δύο δηµοσιογράφους που θα δεχθείτε τις 
ερωτήσεις τους και στην ανάγκη άλλον έναν τελευταίο. 

� Προσπαθήστε να αποκτήσετε τον έλεγχο της συνεντεύξεως σταµατώντας τη ροή-
χείµαρρο των ερωτήσεων, που συνήθως έχει ως αποτέλεσµα να χάνουµε τον ειρµό των 
σκέψεών µας, λέγοντας π.χ. «Θα απαντήσω σε µια µόνο ερώτηση γιατί πράγµατι πρέπει 
να κοιτάξουµε τα επείγοντα». 

� Προσέχετε να διαφαίνεται η ακόλουθη ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ των ενδιαφερόντων σας (που 
είναι άλλωστε και η πραγµατικότητα): 

α. Άνθρωποι     
β. Περιβάλλον  
γ. ΣΕΠ (η «υπόληψη» του ΣΕΠ, έχει οργάνωση-εκπαίδευση-έλεγχο...)     

� Αυτά που λέτε πρέπει να αποπνέουν: 
o Ότι έχετε την ευθύνη των πράξεών σας  
o Υπευθυνότητα  
o ∆ιαφάνεια         
o Φροντίδα-Ενδιαφέρον-ΕΛΠΙ∆Α («...ο καιρός βελτιώνεται, έχουµε όλα τα µέσα 

υποστήριξης, όλα θα εξελιχθούν καλά»)        
o Σε µια κρίση αυτά τα συναισθήµατα είναι πραγµατικά! Μην διστάζετε να τα 

εκδηλώσετε µπροστά στα ΜΜΕ, αλλά: 
� Ποτέ µην πείτε ψέµατα 
� Ποτέ µην κατηγορήσετε κάποιον άλλον (π.χ. φορείς του Κράτους, γονείς κ.λπ) 
� Ποτέ µην κάνετε εικασίες 
� Πρέπει να είσαστε: Ευγενείς, ποτέ επιθετικοί ή απότοµοι 

Σταθεροί (χωρίς «κοµπιάσµατα» ήάλλα να λέµε τη µια στιγµή 
και άλλα σε επόµενη ερώτηση) 
Με κάποια στρατηγική για την αντιµετώπιση του συµβάντος 
Όχι χρήση όρων που δεν καταλαβαίνει ο µη Πρόσκοπος.  

� Μη «προσφέρετε» πληροφορίες: Περιορίστε τις απαντήσεις σας σε ότι ακριβώς σας 
ρωτάνε. Κάθε παραπέρα πληροφορία ενέχει τον κίνδυνο να σας οδηγήσει σε 
ανεξέλεγκτη τροπή της συζήτησης. 

 
Πρόσκληση σε τηλεοπτική συνέντευξη: 
� Άψογη ενδυµασία (κουστούµι ή συνήθης χωρίς υπερβολές «µόδας» στα ρούχα και την 

εµφάνιση, όχι πρόχειρα ρούχα-παπούτσια, ή Στολή µε µακρύ παντελόνι) 
� Ζητήστε να σας πουν εκ των προτέρων την πρώτη ερώτηση. 
� Στάση ευπρεπής, ούτε υπερβολικά «άνετη» ούτε «σφιγµένη» που να εκδηλώνει άγχος. 



 56

� Όταν απαντάτε να κοιτάτε την κάµερα. 
� Πιθανόν να προκληθείτε για να χάσετε την ψυχραιµία σας. Να είσαστε διαρκώς σε 

«επιφυλακή» µην πέσετε στην παγίδα. 
 

Οι κάµερες έξω από την πόρτα σας;;;                            
� Μη διανοηθείτε να αποφύγετε τη συνάντηση. 
� Μην τρέξετε προς το αυτοκίνητό σας. 
� Μην περάσετε µπροστά από την κάµερα κρύβοντας το πρόσωπό σας 
    αντίθετα: 
� Σταµατήστε και δώστε µια σύντοµη απάντηση κοιτώντας προς το δηµοσιογράφο και 

µετά «ευχαριστώ πολύ» και 
� αποχωρίστε µε αξιοπρεπές ύφος.                                                 

 
 
Όταν λαµβάνετε κλήση από Συγγενείς ή Φίλους 
� Αντιµετωπίστε τους µε ηρεµία και σεβασµό 
� ΜΗΝ τους παραπέµπετε σε αυτά που έχουν παρουσιάσει τα ΜΜΕ 
� Εάν υποσχεθήκατε ότι θα τους τηλεφωνήσετε πάλι, ΚΑΝΤΕ ΤΟ. 
� Εάν υποπτεύεστε ότι ο καλών δεν είναι πράγµατι συγγενής ή φίλος δεν χρειάζεται να το 

δείξετε. 
� Πάντοτε ο λόγος σας να αποπνέει ότι «νοιάζεστε» και συµπάσχετε (χωρίς συγκινησιακές 

υπερβολές) και να αποφεύγετε εκφράσεις που δηµιουργούν αµφιβολία. 
 
Για ΟΛΕΣ τις κλήσεις: 
� Να έχετε ετοιµότητα για οποιαδήποτε ερώτηση. 
� Πάντοτε να τηρείτε σηµειώσεις για το τι είπατε. 
� Πάντοτε να ζητάτε όνοµα και αριθµό τηλεφώνου του καλούντος 
� Πάντοτε να κάνετε αυτό που είπατε ότι θα κάνετε. 
� Πάντοτε να ανταποδίδετε την τηλεφωνική κλήση αν είπατε ότι θα ξανατηλεφωνήσετε. 
 
Εάν η συνοµιλία οδηγείται σε άσχετα ή «ευαίσθητα» θέµατα ακολουθήστε τη 
σειρά: 
� Συνοπτική απάντηση 
� Με αφετηρία την απάντησή σας οδηγήστε τη συζήτηση σε θέµα που θέλετε να 

αναδείξετε ή να τονίσετε. 
� Με την εισαγωγή στο θέµα που εσείς οδηγήσατε τη συζήτηση συνεχίστε να έχετε τον 

έλεγχο. 
 
 

 
 

 

 
MΝΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ-«ΓΕΦΥΡΩΣΤΕ»-ΕΛΕΓΞΕΤΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  5 
 

ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
ΣΤΗΝ  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

 
 
 
 
� ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: 

1. ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΡΜΑ (µακρυµάνικο φούτερ - µακρύ παντελόνι) 

2. ΑΡΒΥΛΑΚΙΑ 

3. ΚΑΠΕΛΛΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ (µε τα µαλλιά µέσα)  

4. ΜΑΝΤΗΛΙ (µε κόµπο)  και ΠΕΤΣΕΤΑ, ΒΡΕΓΜΕΝΑ  

5. ΠΑΓΟΥΡΙ ΜΕ ΝΕΡΟ 

 

 

6. ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

 

 

7. ΕΡΓΑΛΕΙΑ (Πτυοσκάπανο – Φτυάρι) 

 

 

� ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ:  
   Ιστός – Πύλη Κατασκήνωσης 

 

 

 

� ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ – ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η πυρκαγιά είναι πολύ κοντά, διαφύγετε σχεδόν κάθετα στον άνεµο, 

αποκλίνοντας από τη φωτιά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  6 
 
 
 
 

ΕΦΟΡΕΙΑ  ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ  Γ.Ε. 

 

Τόπος:__________________ 

Ηµεροµηνία:_____________ 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ 

ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ  ΣΚΑΦΟΥΣ 

 

Όνοµα – Τύπος Σκάφους 
 

 

Κυβερνήτης 
 

 

Σύστηµα – Περιφερειακή Εφορεία  

Επισηµάνσεις  

ΝΑΙ    ���� 
 

 

ΟΧΙ    ���� 

 
(βλ. συνηµµένο πίνακα, όπου 
αναφέρεται και η ηµεροµηνία 
αποκαταστάσεως) 

Παρατηρήσεις  

ΝΑΙ    ���� 
 

 

ΟΧΙ    ���� 

 
(βλ. συνηµµένο πίνακα, όπου 
αναφέρεται και η ηµεροµηνία 
αποκαταστάσεως) 

Απαγόρευση Πλου  

ΝΑΙ    ���� 
 

 

ΟΧΙ    ���� 
 

Επιτρέπεται η εκτέλεση πλόων του 
ανωτέρω σκάφους 

~ Με τους περιορισµούς 

 

~ Απεριόριστα 
 
 

 Η Επιτροπή Επιθεώρησης 

  
1. ________________________________ 

  
2. ________________________________ 

  
3. ________________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  7 
 
 

 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Γ.Ε. 

 
 

∆ΕΛΤΙΟ  ΑΠΟΠΛΟΥ 

ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ  ΣΚΑΦΟΥΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (*) Λιµένας / Βάση Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τοπική ή Περιφερειακή Εφορεία 
___________________________________________ 

Σύστηµα ____________________________ Τµήµα 
___________________________ 

Α’ Κυβερνήτης 
_________________________________________________________ 

Β’ Κυβερνήτης 
_________________________________________________________ 

Προβλεπόµενη ηµεροµηνία & ώρα απόπλου* (ΠΩΑ) 
___________________________ 

Προβλεπόµενη ηµεροµηνία & ώρα κατάπλου* (ΠΩΚ) 
__________________________ 

Ενδιάµεσοι προορισµοί 
__________________________________________________ 

Ηµεροµηνία & ώρα κατάπλου 
_____________________________________________ 

Ηµεροµηνία & ώρα απόπλου 
______________________________________________ 

 

Σκοπός εξόδου:      Κωπηλασία  �        Ιστιοπλοΐα   � 

 
___________________ ,  _____ / ____ / _________ 

Τόπος                                        Ηµεροµηνία 
 

Ο Κυβερνήτης 
 
 
 
 

Ο Αρχηγός Τµήµατος 
 
 
 

Ο Αρχηγός Συστήµατος Ο Τοπικός ή Περιφερειακός Έφορος 
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ΠΛΗΡΩΜΑ 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΓΝΩΣΗ  ΚΑΙΡΟΥ 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  8 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΕΦΟ∆ΙΩΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΚΑΦΟΥΣ 

 
ΜΕΡΟΣ Α’ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ  
(Γενικός Κανονισµός Λιµένα Β 231/2000, άρθρα 20 και 21 του αριθ. 23) 
 

1. Σωστικά µέσα: 
α. Σωσίβια: Όσοι οι επιβαίνοντες συν 1 
β. Βεγγαλικά χεριού: 3 
γ. Καπνογόνα: 1 

 
2. Πυροσβεστικά µέσα: 1 πυροσβεστήρας αφρού ή CO2 ή σκόνης 
3. Φανοί ναυσιπλοΐας (σύµφωνα µε ∆ΚΑΣ): 

α. Λευκός περίβλεπτος 
β. Πράσινος / κόκκινος 
γ. ∆ύο κόκκινοι κατακόρυφοι 

 
4. Άλλα εφόδια: 

α. Κινητό Τηλέφωνο µε εφεδρικό συσσωρευτή ή VHF 
β. Έναν ανοξείδωτο σουγιά 
γ. Έναν ηλεκτρικό φανό 
δ. Σχοινί για ρυµούλκηση 
ε. Άγκυρα µε αλυσίδα ή σχοινί 

         στ. Μία πλωτή άγκυρα 
ζ. Εφεδρικός πείρος 
η. Φαρµακείο µε στοιχειώδη φάρµακα 
θ. Ένας κάδος ή µια αντλία 
ι.  Μία εφεδρική κοινή άγκυρα 
ια. Μία σφυρίχτρα (κόρνα) µε φιάλη αέρα 
ιβ. Εφεδρική µηχανή πρόωσης ή ιστός µε πανί που να µπορεί να δώσει πρόωση στο 
σκάφος σε περίπτωση ανάγκης (διευκρίνηση ΣΕΠ: εννοείται µία µηχανή ως 
εφεδρεία, όχι δεύτερη µηχανή) ή ιστό και µικρό ιστίο που να εξασφαλίζουν την 
πρόωση σε περίπτωση ανάγκης. 

 
 
ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠ 
 

1. Η κύρια άγκυρα να φέρει αλυσίδα και σχοινί 
2. Να υπάρχει κάδος και αντλία καθώς και δύο µεγάλα σφουγγάρια 
3. Κυκλικό ή πεταλοειδές σωσίβιο µε ανατρεπόµενο φανό δεµένο στο σωσίβιο µε 

σχοινί µήκους 4 φορές τη διάµετρο του σωσιβίου (συνιστάται σύνθετος φανός που 
φέρει και καπνογόνο) και σχοινί διασώσεως µήκους 15µ (να µην είναι δεµένο στη 
βάρκα) 

4. Εφεδρική λαγουδέρα 
5. Σχοινί χειρισµού της πλωτής άγκυρας µήκους δύο λέµβων 
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6. Μηχανή πρόωσης ως εφεδρεία, όταν ο πλους είναι πέραν των 4 ν.µ. από το µόνιµο 
αγκυροβόλιο (ανεξάρτητα από την ύπαρξη ιστού και πανιού), εκτός αν η λέµβος 
συνοδεύεται από µηχανοκίνητο σκάφος (ή άλλη Ναυτοπροσκοπική λέµβο µε 
µηχανή), επαρκή για ρυµούλκηση της λέµβου σε περίπτωση ανάγκης 

7. Εφεδρική µπαταρία VHF, ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής ακρόαση διαύλου 16  
µεταξύ των άλλων και για έγκαιρη προειδοποίηση αιφνίδιας καταιγίδας (συνιστάται 
να υπάρχει φορητό βαρόµετρο για το σκοπό αυτό) 

8. Εφεδρικές µπαταρίες για τους φακούς (χειρός και ναυσιπλοΐας) µε επάρκεια για 1 
νύχτα 

9. Ανακλαστήρα ραντάρ (για συχνότητες περί τα 9 GHz) για να εντοπίζεται έγκαιρα η 
λέµβος από τα πλοία 

10. Ναυτικός χάρτης της περιοχής πλου (της µεγαλύτερης δυνατής κλίµακας), 
κουµπάσο και διοπτηρία πυξίδα για ταξίδι πέραν των 4 ν.µ. από το µόνιµο 
αγκυροβόλιο του σκάφους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  9 
 

 

ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΛΛΥΥΨΨΗΗΣΣ  
ΜΜΕΕΛΛΩΩΝΝ  ΣΣ..ΕΕ..ΠΠ..  

ΣΣΕΕ  ∆∆ΡΡΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  
 

 
 

1. Αντισυµβαλλόµενοι είναι, ο Αρχηγός της Αποστολής και η Ασφαλιστική Εταιρεία. 
Ασφαλιζόµενοι είναι όλοι όσοι συµµετέχουν στο ταξίδι. 

 
2. ΚΑΛΥΨΕΙΣ: 
 

2.1  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
- Σε περίπτωση θανάτου 3.000€, 
- Σε περίπτωση µόνιµης ολικής ανικανότητας 3.000€, 
- Σε περίπτωση µερικής ανικανότητας % µέχρι τα 3.000€. 

 
2.2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ & ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ    

ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (αµοιβή ιατρών, διαµονή, ιατροφαρµακευτικά έξοδα) 300 € κατά 
γεγονός και κατ’ άτοµο. 

 
2.3 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 120€ κατά γεγονός και κατ’ άτοµο. 

 
2.4 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 1.200 € κατά γεγονός και κατ’ 

άτοµο. 
 

2.5 ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΣΩΡΟΥ 1.500€ κατ’ άτοµο. 
 

2.6 ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΞΑΦΝΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 1.500€ για τον ασθενή 
και το συνοδό του. 

 
Σηµείωση: Η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να καλύπτει οποιουσδήποτε λόγους από τους 
οποίους τα προαναφερθέντα συµβάντα προήλθαν (π.χ. τροµοκρατικές ενέργειες).  

 
3. Στην Ασφαλιστική Εταιρεία παρέχεται πίνακας ασφαλιζόµενων, στον οποίο αναγράφεται 

το ονοµατεπώνυµο, η ηλικία και ο αριθµός αστυνοµικής ταυτότητας ή και διαβατηρίου 
ΟΛΩΝ των συµµετεχόντων στην αποστολή. 

 
4. Σε περιπτώσεις ταξιδιού σε χώρες – µέλη της Ε.Ε. ή άλλες που αποδέχονται την 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) που εκδίδεται από τον Ασφαλιστικό 
Φορέα του κάθε συµµετέχοντα, επισηµαίνεται ότι στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο µε τους 
παραπάνω όρους πρέπει υποχρεωτικά να συναφθούν και αντίγραφα της ΕΚΑΑ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  10 

 

 

ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  
ΜΜΕΕΛΛΟΟΥΥΣΣ  ΣΣ..ΕΕ..ΠΠ..  

ΣΣΕΕ  ∆∆ΡΡΑΑΣΣΗΗ  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  
 

 
 

Ηµεροµηνία: ……… / ……… / ……………… 
Προς την Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων Γ.Ε. 
 
Παρακαλώ να εγκρίνετε την συµµετοχή µου στην δράση: ………………………….……………………………….………… 

που διοργανώνει: ………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                   
                                         (όνοµα της Εθνικής Προσκοπικής Οργάνωσης ή Κλιµακίου Σ.Ε.Π.) 
 
από: …… / …… / …………… µέχρι: …… / …… / …………… και πραγµατοποιείται: …………………………………………… 
 ……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

(πόλη, περιοχή, χώρα) 
 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επώνυµο: 

Όνοµα: 

Όνοµα πατρός: 

 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: …………………………………………… 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ: …………………………………… 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ: ………………………………………………. 

ΣΥΣΤΗΜΑ: ……………………………………………………………. 

Ηµεροµηνία γέννησης: Αριθµός Προσκοπικής Ταυτότητας: 

Ηλικία: 

∆ιεύθυνση κατοικίας: (οδός, αριθµός, πόλη, Τ.Κ.) 

Είµαι ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ ………………………………………… � 
Είµαι ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ/ΡΙΑ …………………………………. � 
Είµαι ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ………… � 

Τηλέφωνο: 

Ε-mail: 

Στοιχεία Αστυνοµικής Ταυτότητας: 
(αριθµός, ηµεροµηνία έκδοσης, αρχή) 

 

Στοιχεία ∆ιαβατηρίου: 
(αριθµός, ηµεροµηνία έκδοσης και λήξης, αρχή) 

 

Ξένες γλώσσες:               ΑΡΙΣΤΑ    ΚΑΛΑ   ΜΕΤΡΙΑ 
…………………………………………   �      �      � 
…………………………………………   �      �      � 
…………………………………………   �      �      � 

Είµαι ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΣ ……………………………………… � 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: ………………………………………………………. 

ΑΡ. ΕΝΤΟΛΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ: ……… ΛΗΞΗ: ……………. 

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: 
Αρχική �Βασική �Κατασκηνωτική Τεχνική � ∆.∆. �  
ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΙΣ: 
………………………..…………………………………………………….  
Καθήκοντα που αναλαµβάνω στη δράση εξωτερικού: 
…………………………………………………………. 
∆ράσεις εξωτερικού στις οποίες έχω συµµετάσχει: 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
 
Έχω µελετήσει το Κεφάλαιο 10 του Κανονισµού      ���� 
Ασφαλείας του Σ.Ε.Π.  
 
Ονοµατεπώνυµο & τηλέφωνο γονέα / συγγενή για επικοινωνία σε 
περίπτωση ανάγκης: 
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-2- 
 
Επισυνάπτω αντίγραφο της Αίτησης Συµµετοχής των ∆ιοργανωτών για τη ∆ράση Εξωτερικού. 
 
 
 
 
    Ο Αιτών / Η Αιτούσα  
                                   
 
 
  …………………………………… 
           (υπογραφή) 
 
 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
 

 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Γ.Ε. 

[ ΝΑΙ ]                                                                                  [ ΟΧΙ ] 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
               Ο/Η Σύµβουλος-Έφορος ∆ιεθνών Σχέσεων    Ηµεροµηνία 

 

 
 

Ο/Η ΑΡΧΗΓΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ο/Η ΤΟΠΙΚΟΣ 
ΕΦΟΡΟΣ 

Ο/Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 
ΕΦΟΡΟΣ 

Ο/Η ΕΦΟΡΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 

   

(υπογραφή, ονοµατεπώνυµο, σφραγίδα) 

Ηµεροµηνία: 
 

…… / …… / ………… 

Ηµεροµηνία: 
 

…… / …… / ………… 

Ηµεροµηνία: 
 

…… / …… / ………… 

Ηµεροµηνία: 
 

…… / …… / ………… 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΟΝΕΑ ή ΚΗ∆ΕΜΟΝΑ 
(Σε περίπτωση ανηλίκου κάτω των 18 ετών) 

Βεβαιώνω την ακρίβεια των παραπάνω ατοµικών 
στοιχείων και εγκρίνω την συµµετοχή του παιδιού 
µου στην προαναφερθείσα δράση εξωτερικού. 

 
 
 
 
……………………………………………………………………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  11 

 
Α. ΥΠΝΟΣ – ΦΑΓΗΤΟ – ΚΟΛΥΜΠΙ 

Πόσες ώρες κοιµάται συνήθως; ………………………..………… 

Μήπως παλαιότερα ή τώρα υπνοβατεί; …………..……..…….  

Υπάρχει κάποιο φαγητό που για λόγους υγείας δεν πρέπει  

να τρώει, και γιατί; …………………………………………………… 

…………………………….………………………………………………… 

Γνωρίζει να κολυµπά στη θάλασσα; …………………..………. 

Αν ΝΑΙ, πόσο καλά; …………………………………..…………….. 

Χρησιµοποιεί βοηθητικά πλεύσης; (βατραχοπέδιλα,  

σωσίβιο κ.λπ.); ………………………………..……………………… 

Γ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Κουράζεται εύκολα; …………………………………………………………….. 

Έχει προβλήµατα δυσκοιλιότητας; ………………………………………… 

Έχει υποστεί κάταγµα σε κάποιο µέλος; …………………….………….. 

………………………………………………………………..………………………… 

Υπέστη πρόσφατες χειρουργικές επεµβάσεις;  

……………………………………………………….…………………………………. 

Υποβάλλεται σε κάποια θεραπευτική αγωγή τώρα;  

………………………………………………….………………………………………. 

Έχει κάνει αντιτετανικό εµβόλιο και µέχρι πότε ισχύει; 

………………………………………………………………..……………………….. 

Β. ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

Είναι αλλεργικός/ή στα τσιµπήµατα εντόµων; 

………………………………………..……………………………………… 

Είναι αλλεργικός/ή στη γύρη των δένδρων;  

……………………………………..………………………………………… 

Πάσχει από κάποια άλλου είδους αλλεργία και ποια; 

………………………………………………………………………………. 

Υπέφερε από κάποια σοβαρή ασθένεια τα τελευταία 2 

χρόνια; ………………………………………….……………………….. 

Έπασχε/πάσχει από κάποια χρόνια ασθένεια και ποια (π.χ. 

άσθµα, καρδιακές παθήσεις, παθήσεις αυτιών, διαβήτης);  

…………………………………………….………………………………… 

Ποιο φάρµακο χορηγείται σε περίπτωση χρόνιας ασθένειας; 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Ποιες παιδικές ασθένειες έχει περάσει;  

……………………………………………………………………………… 

Υπάρχουν κάποιες φαρµακευτικές ουσίες οι οποίες απαγορεύεται 

να χορηγηθούν; .……………………………………………………….………… 

………………………………………..………………………………………………… 

Έχει ανάγκη ιδιαίτερης µεταχείρισης, δίαιτας ή άλλης προσοχής; 

…………………………………………………………………………..…………….. 

……………………………………………..………………………………………….. 

…………………………………………………..…………………………………….. 

Υπάρχει κάτι το οποίο θεωρείται σηµαντικό για την υγεία του/της 

και δεν καλύφθηκε από τις παραπάνω ερωτήσεις; ……………….… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Αν ο/η εξεταζόµενος/η πρέπει να λαµβάνει κάποιο 
φάρµακο που χορηγείται µόνο µε ιατρική συνταγή, 
παρακαλούµε τους γονείς να διασφαλίσουν την παροχή 
του κατά τη διάρκεια της δράσης εξωτερικού, µαζί µε 
φωτοτυπία της συνταγής και έγγραφων ιατρικών οδηγιών. 

 
 

 

ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟ  ∆∆ΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΜΜΕΕΛΛΟΟΥΥΣΣ  ΣΣ..ΕΕ..ΠΠ..  

ΣΣΕΕ  ∆∆ΡΡΑΑΣΣΗΗ  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  …… / …… / ………… ΒΑΡΟΣ:              kg 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  12 
 

 

ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΒΒΕΕΒΒΑΑΙΙΩΩΣΣΗΗ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΜΜΕΕΛΛΟΟΥΥΣΣ  ΣΣ..ΕΕ..ΠΠ..  

ΣΣΕΕ  ∆∆ΡΡΑΑΣΣΗΗ  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  
 

 
 

Ο/Η υπογράφων/ουσα την παρούσα βεβαίωση Ιατρός 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ονοµατεπώνυµο & ειδικότητα) 
 
αφού εξέτασα τον/την …………………………………………………………………………………………………… 

και συµπλήρωσα το ατοµικό δελτίο υγείας, 

τον/την βρήκα υγιή και ικανό να συµµετάσχει σε δράση εξωτερικού. 

 
Υπογραφή & σφραγίδα Ιατρού 

 
Τόπος: 
………………………………………………. 
 
Ηµεροµηνία: …… / … / ………  ……  
 
Τηλέφωνο Ιατρού σε περίπτωση 
ανάγκης: 
 
………………………………………………. 

 

 
Ο/Η υπογράφων/ουσα γονέας / κηδεµόνας 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ονοµατεπώνυµο) 
 

έλαβα γνώση των αποτελεσµάτων της ιατρικής εξέτασης του παιδιού µου καθώς 

και των συµβουλών του Ιατρού και εγκρίνω τη συµµετοχή του στη δράση εξωτερικού 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(τίτλος δράσης, χώρα) 
 
   Υπογραφή γονέα / κηδεµόνα 
 
 

Ηµεροµηνία: …… / …… / …………  
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΥΣΜΕΝΟΥΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 
1. Ο Αρχηγός της δράσης: Σε περίπτωση ατυχήµατος ή άλλης δυσµενούς εξελίξεως που 
επηρεάζει την ασφάλεια του Τµήµατος ή θέτει σε κίνδυνο την υγεία έστω και ενός 
συµµετέχοντα (όπως π.χ. αιφνίδια σοβαρή ασθένεια, αποκλεισµός λόγω καιρού κ.λπ.), 
ειδοποιείται αµέσως ο Σύνδεσµος της ∆ράσης και ο προϊστάµενος Έφορος. Εάν κατά την 
κρίση του Αρχηγού της ∆ράσης διακυβεύεται άµεσα η ασφάλεια τότε ειδοποιεί άµεσα την 
ΕΚΑΜ (Τηλ. 112) και κατόπιν ενηµερώνει, αν αυτό είναι δυνατόν, τον προϊστάµενο Έφορο 
και το Σύνδεσµο της ∆ράσης. Μετά την επιστροφή στην έδρα του Τµήµατος υποβάλλει 
γραπτή αναφορά στον προϊστάµενο Έφορο. 
2. Ο Σύνδεσµος της ∆ράσης: Ειδοποιεί αµέσως τον προϊστάµενο Έφορο. Αν δεν είναι 
εφικτή η επικοινωνία, ειδοποιεί τον αµέσως επόµενο προϊστάµενο Έφορο, φθάνοντας µέχρι 
και τον Γενικό Έφορο. Αν υπάρχει άµεσος κίνδυνος ασφαλείας και δεν βρίσκει τον 
προϊστάµενο Έφορο εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, ειδοποιεί την ΕΚΑΜ ο ίδιος. 
3. Ο προϊστάµενος Έφορος: Αξιολογεί την κατάσταση και προβαίνει κατά σειρά (αν 
απαιτείται) στα ακόλουθα:    

(1). Ειδοποιεί το προϊστάµενο Προσκοπικό Κλιµάκιο. 
(2). Συγκροτεί οµάδα βοηθείας από έµπειρους Βαθµοφόρους και µεταβαίνει                                       
στην περιοχή. 
(3). Ειδοποιεί την ΕΚΑΜ (σε περίπτωση κινδύνου λέµβου καλείται η Άµεση ∆ράση του 
Λιµενικού Σώµατος στο τηλ. 108  που θα συνδέει µε το Θάλαµο Επιχειρήσεων του 
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας).       
(4). ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το Τµήµα δεν επιστρέψει την προγραµµατισµένη ηµέρα, χωρίς να 
έχει προηγηθεί επικοινωνία περί τούτου µε τον Αρχηγό της δράσης, τότε ενεργεί ως 
ανωτέρω παράγραφο (2). 

4. Ο Γενικός Έφορος: Σε κάθε περίπτωση που απαιτηθεί οµάδα βοηθείας ως ανωτέρω ή 
κλήση ΕΚΑΜ/ΥΕΝ, ειδοποιείται και ο Γενικός Έφορος ή ο ∆ιευθυντής Υπηρεσιών της 
Κεντρικής ∆ιοίκησης του Σ.Ε.Π. 
5. Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης: Εάν καταφθάσουν ΜΜΕ στην περιοχή τον λόγο έχει 
µόνο ο Αρχηγός της ∆ράσης ή ο αντικαταστάτης του αν ο Αρχηγός δεν ευρίσκεται εκεί 
εκείνη τη στιγµή. Είναι µεγάλο σοκ για τα παιδιά, µέσα σε ατµόσφαιρα δυσµενούς 
εξελίξεως της δράσης να υποστούν ερωτήσεις από ΜΜΕ. Αυτό πρέπει να επεξηγείται µε 
ευγένεια αλλά και σταθερότητα από τον Αρχηγό. Εάν ερωτηθεί Βαθµοφόρος θα 
παραπέµψει πάλι στον Αρχηγό. Ο Αρχηγός έχει ως κύριο µέληµά του την ασφάλεια των 
παιδιών και Βαθµοφόρων και όχι να απασχολείται σε συνεντεύξεις. Ασχέτως λοιπόν των 
ερωτήσεων θα απαντήσει αυτό ακριβώς, µε ευγένεια αλλά και επιµονή. ∆ηλαδή ευχαριστεί 
πολύ για το ενδιαφέρον αλλά εξηγεί, ότι προέχει η ασφάλεια και η ηρεµία των παιδιών γι 
αυτό δεν έχει χρόνο τώρα για παραπέρα λεπτοµέρειες. Εάν ο Αρχηγός έχει ήδη έρθει σε 
επαφή µε Έφορο θα παραπέµψει στον Έφορο δίνοντας και το τηλέφωνό του και τους 
διαβεβαιώνει ότι για κάθε εξέλιξη θα ενηµερωθούν από το ΣΕΠ. Στην έδρα του Τµήµατος, 
µόνο ο προϊστάµενος Έφορος µιλάει µε τα ΜΜΕ. Στο συνηµµένο παράρτηµα 4 παρέχεται 
ένας οδηγός επικοινωνίας µε τα ΜΜΕ. 
6. ∆ιερεύνηση Ατυχήµατος: Σε κάθε περίπτωση ατυχήµατος ή δυσµενούς εξέλιξης 
πάντως διενεργείται εκ των υστέρων έρευνα από και ανάλυση από τον προϊστάµενο 
Έφορο, αφενός µεν για άντληση «µαθηµάτων» που θα αξιοποιηθούν στη βελτίωση των 
κανονισµών και της εκπαιδεύσεως αλλά και αφετέρου για τον καταλογισµό ευθυνών 
εφόσον υπήρξαν. Η αναφορά που θα συνταχθεί υποβάλλεται ιεραρχικά στον Γενικό 
Έφορο. 
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