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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κάθε Προσκοπικό Τμήμα για την υλοποίηση του προγράμματός του πραγματοποιεί Δράσεις σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. Οι Δράσεις 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 Δικτύων 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 
πρέπει να: 
 
α. Είναι κάτοχοι Προσκοπικής Ταυτότητας, η οποία παρέχει και την απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη σε 

κάθε μέλος του Σ.Ε.Π. και 
 
β. Έχουν την ανάλογη με την εποχή και το είδος της Δράσης Προσκοπική Στολή και τα απαραίτητα Ατομικά 

Εφόδια τα οποία θα εξασφαλίζουν την ασφαλή συμμετοχή στις απαιτήσεις της Δράσης. 
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Οι Δράσεις του Προσκοπικού Τμήματος είναι: 
 
α. Δράσεις Κλειστού χώρου. 
Πραγματοποιούνται στην Εστία του Προσκοπικού Τμήματος σε τακτή ημερομηνία και ώρα κάθε εβδομάδας, 
έχουν συγκεκριμένη δομή και χρονική διάρκεια, όπως περιγράφονται από τη Μεθοδολογία κάθε Κλάδου. 
 
β. Δράσεις Πόλης 
Πραγματοποιούνται στην πόλη ή το χωριό που εδρεύει το Προσκοπικό Τμήμα, με σκοπό την περιήγηση σε 
κάποιο ενδιαφέρον μέρος, την επίσκεψη σε μουσείο, εκθεσιακό ή αρχαιολογικό χώρο, 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 /Η Αρχηγός του Τμήματος οφείλει να ενημερώνει τον/την Αρχηγό Συστήματος. 
 
γ. Δράσεις Υπαίθρου 
Θεμελιώδης δραστηριότητα κάθε Προσκοπικού Τμήματος είναι η ΔΡΑΣΗ 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. 
 
Μια Δράση Υπαίθρου μπορεί να είναι: 
 
1. Ημερήσια εκδρομή 
2. Πολυήμερη εκδρομή 
3. Θερινή Κατασκήνωση (Λυκοπούλων ή Προσκόπων) ή Μεγάλη Δράση Υπαίθρου (Ανιχνευτών) ή Ταξίδι 

(Μελών Προσκοπικών Δικτύων) 
Αναλυτικά οι προϋποθέσεις πραγματοποίησης, οι διαδικασίες έγκρισης και θέματα ιδιαίτερης προσοχής 
περιγράφονται στα επόμενα. 
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Κεφάλαιο2 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
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2.1. Προϋποθέσεις Διεξαγωγής 
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 Διοίκησης οι οποίοι να 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/την Αρχηγό κάποιος Βαθμοφόρος, ως σύνδεσμος με το Τμήμα σε περίπτωση 

κάποιας έκτακτης ανάγκης (βλ. παρ. 4.2). 
 
δ. Να υποβάλει στον/ στην Αρχηγό Συστήματος, τουλάχιστον πριν από δέκα μέρες το ειδικό έντυπο Δελτίο 

Εκδρομής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2-Α), το οποίον αποτελεί και την Άδεια Εκδρομής, κατάλληλα συμπληρωμένο 
και υπογεγραμμένο. Ο/Η Αρχηγός Τμήματος είναι υπεύθυνος/η να έχει μαζί του/ ης την πρωτότυπη 
Άδεια Εκδρομής. 

2.1.1. Εκδρομή Συστήματος, Κλάδων 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 Περιφερειακών Εφορειών. Γι’ αυτές τις δράσεις 
ο/η Αρχηγός Συστήματος ή ο/η αρμόδιος/α 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/ την προϊστάμενο/η Έφορο. 
Οι εκδρομές αυτές έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα που διασφαλίζει την αυτόνομη λειτουργία κάθε 
Προσκοπικού Τμήματος και δεν πραγματοποιούνται περισσότερες από δύο (2) το χρόνο. 

2.1.2. 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/Η Ενωμοτάρχης θα πρέπει να είναι κάτοχος Χρυσού Βέλους. 
 
Την άδεια Ημερήσιας Εκδρομής χορηγεί ο/η Αρχηγός Συστήματος μετά την υποβολή του ειδικού εντύπου 
Άδειας Εκδρομής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2-Α). 
 
Στην εκδρομή Ενωμοτίας πρέπει απαραιτήτως να παρευρίσκεται Βαθμοφόρος του Τμήματος, πτυχιούχος 
τουλάχιστον Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Προσκόπων, η παρουσία του οποίου εγγυάται την 
ασφάλεια των συμμετεχόντων. 
 

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. Τήρηση κανόνων οδικής κυκλοφορίας για την κίνηση του Τμήματος μέσα και έξω από την πόλη κλπ. 
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2.3. Πολυήμερη Εκδρομή 
Αποτελεί ευκαιρία για τον την Αρχηγό και τα μέλη του Προσκοπικού Τμήματος για εφαρμογή και 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, και 
κατόχους Εντολής Διοίκησης. Επί πλέον το Προσκοπικό Τμήμα καλό είναι να συνοδεύουν ακόμη 1-2 
Βαθμοφόροι του Συστήματος ή Ανιχνευτές ή μέλη Προσκοπικού Δικτύου 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 Δράσης (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 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1), κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. 
 
Χωρίς να λάβει γνώση ο Αρχηγός Συστήματος και να εγκρίνει ο Περιφερειακός Έφορος δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί πολυήμερη εκδρομή Τμήματος. Ο Αρχηγός Τμήματος είναι υπεύθυνος να έχει μαζί του 
την πρωτότυπη Άδεια Εκδρομής. 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία υφίσταται Τοπική Εφορεία, αρμόδιος για την έγκριση πραγματοποίησης 
πολυήμερης εκδρομής είναι ο Τοπικός Έφορος.  
 
Εκδρομές Τμημάτων με τέσσερις τουλάχιστον διανυκτερεύσεις θα πρέπει ν’ ακολουθούν τις οδηγίες και 
διαδικασίες της Θερινής Κατασκήνωσης ή Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου ως προς την υποβολή φακέλου 
Δράσης. 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, εκδρομές εξερευνήσεις Χρυσού 
Βέλους και οι Περιφερειακές Εφορείες Εκδρομή Εξερεύνησης Δάφνης. 
 

2.4. Ασφάλεια πολυήμερης εκδρομής 
Ισχύουν τα ίδια μέτρα ασφάλειας όπως και στην ημερήσια εκδρομή και επιπλέον απαιτούνται γνώσεις 
Κατασκηνωτικής Τεχνικής διαβίωσης στο ύπαιθρο με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. 
Ακόμη στις Εξερευνήσεις – Διαβιώσεις σημαντικότατο ρόλο στην ασφάλειά τους παίζουν τα κατάλληλα για 

την εποχή Ατομικά Εφόδια των συμμετεχόντων και υλικά του Προσκοπικού Τμήματος. 
 

2.5. Εκδρομή Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους 
Η Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό των Κλάδου Προσκόπων έχει διάρκεια 
2 μέρες, πραγματοποιείται στο ύπαιθρο, οι Πρόσκοποι μετέχουν ως μέλη τριμελούς ομάδας και 
οργανώνεται από την Περιφερειακή Εφορεία ή την Τοπική Εφορεία, όπου υφίσταται Τοπική Εφορεία. 
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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 μέσων για τη μετακίνηση, διαμονή, διατροφή και ασφάλεια της 

εξερευνητικής ομάδας, 
3. Την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της εξερευνητικής ομάδας, 
4. Τον έλεγχο της καλής κατάστασης των υλικών και 
5. 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, 
2. Τον προσδιορισμό των Στόχων της εξερεύνησης, 
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 Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 

α. Επιτροπή Εξερεύνησης 
 
Την προετοιμασία και εκτέλεση της Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους αναλαμβάνει Επιτροπή 
Βαθμοφόρων της Περιφερειακής Εφορείας ή της Τοπικής Εφορείας (αν υφίσταται) που αποτελείται από: 
 
1. Τον/την Περιφερειακό Έφορο ή Τοπικό Έφορο (αν υφίσταται ΤΕ) ως Πρόεδρο ή τον/την Έφορο του 

Κλάδου Προσκόπων (εάν υφίσταται) ή τον/την Έφορο Προσκοπικού Προγράμματος ή άλλο Έφορο της 
Περιφερειακής Εφορείας, 

2. Τους Αρχηγούς ή τους Υπαρχηγούς των Ομάδων των οποίων οι Πρόσκοποί τους πρόκειται να 
συμμετάσχουν στην Εκδρομή Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους και 

3. Άλλα πρόσωπα όπως βαθμοφόρους. γονείς, φιλοπροσκόπους, ειδικούς, ως συνεργάτες για ειδικά 
θέματα της Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους. 
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Αν ο Περιφερειακός Έφορος κωλύεται να μετέχει στην Επιτροπή Εξερεύνησης και δεν υπάρχει άλλος Έφορος 
τότε ορίζει ως Πρόεδρο έναν από τους Αρχηγούς Συστήματος ή Αρχηγούς Ομάδας 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. 
 
1. Πριν την εξερεύνηση 

1.1. Συντονίζει τη δημιουργία των Εξερευνητικών Ομάδων ενθαρρύνοντας την γνωριμία και 
συνεργασία παιδιών από διαφορετικές Ομάδες Προσκόπων. 

1.2. Εξασφαλίζει την απαραίτητη ενημέρωση των Εξερευνητικών Ομάδων 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. Διατηρεί 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 Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 
Η Εκδρομή 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 Εκδρομές Εξερευνήσεις Χρυσού Βέλους. Έτσι οι Βαθμοφόροι 
αλλά και οι ενδιαφερόμενοι Πρόσκοποι θα μπορούν να προγραμματίσουν τη συμμετοχή τους. 

2.5.2. Πραγματοποίηση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 

α. Ποιοι συμμετέχουν 
Στην Εκδρομή Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους συμμετέχουν Πρόσκοποι κάτοχοι Αργυρού Βέλους που έχουν 
ολοκληρώσει όλες τις άλλες προϋποθέσεις που καθορίζει το Χρυσό Βέλος. 
 
β. Πού πραγματοποιείται 
Η Εκδρομή Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους πραγματοποιείται στο ύπαιθρο μακριά από κατοικημένη περιοχή. 
 
γ. Πόσο διαρκεί 
Η συνολική διάρκεια της Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους από την αναχώρηση μέχρι και την 
επιστροφή στη «Βάση Συγκέντρωσης» (γραφεία Περιφερειακής Εφορείας, Εστία Συστήματος ή άλλος τόπος 
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στα όρια της Περιφερειακής Εφορείας) δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 24 ώρες και μεγαλύτερη από 40 
ώρες. 
 
Η Εκδρομή Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους περιλαμβάνει υποχρεωτικά διανυκτέρευση στο ύπαιθρο. Οι ώρες 
μετάβασης και επιστροφής στη «Βάση Συγκέντρωσης» με μεταφορικά μέσα (όχι η πορεία με τα πόδια) και 
οι ώρες ανάπαυσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το μισό (1/2) της συνολικής διάρκειας της Εκδρομής 
Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους. 
 
δ. Δημιουργία 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 Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους  

Τα μέρη της Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους είναι τέσσερα: 
1. Προετοιμασία 
2. Πορεία 
3. Διανυκτέρευση 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 ολοκληρώνεται στο χώρο κατασκήνωσης τους 
χειμερινούς μήνες μέχρι τις 17.30' και τους καλοκαιρινούς μέχρι τις 20.30'. 
 
3. Διανυκτέρευση στο ύπαιθρο - πρόγραμμα δραστηριοτήτων 
Η διανυκτέρευση πραγματοποιείται σε κατάλυμα ανάγκης που θα κατασκευάζεται με τα συνήθως 
διατιθέμενα μέσα, όπως αδιάβροχο, σχοινί, κλαδιά δένδρων κ.λπ. (όχι αγροτικό νάιλον). Για την περίπτωση 
επικράτησης δυσμενών καιρικών συνθηκών οι Βαθμοφόροι διαθέτουν σκηνές στον τόπο εγκατάστασης (τις 
σκηνές δεν τις μεταφέρουν οι Πρόσκοποι). 
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 ή 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, σλάιντς, 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. 
 

Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν γίνεται γραπτή ή προφορική εξέταση με ερωτηματολόγιο, 
ούτε ευθέως ούτε σε μορφή παιχνιδιού. Η αξιολόγηση γίνεται με τη διακριτική παρακολούθηση 
των δραστηριοτήτων και από την παρουσίαση. 
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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. Δεν επιτρέπεται αναχώρηση Εξερευνητικής Ομάδας σε καμία περίπτωση με κακές καιρικές συνθήκες 

(χιόνι, ομίχλη, θύελλα, καταρρακτώδη βροχή), 
β. Δεν 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 Δάφνης 
Σκοπός της Εκδρομής - Εξερεύνησης Δάφνης 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 Δάφνης οργανώνεται από την Περιφερειακή Εφορεία η οποία συγκροτεί Επιτροπή 
και κυκλοφορεί τη σχετική Ανακοίνωση. 
 
Την ευθύνη της Εκδρομής Εξερεύνησης Δάφνης έχει η Επιτροπή, 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 Δάφνης 
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 Δάφνης. 

 
Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να διασφαλίσει το πλαίσιο διεξαγωγής της Εκδρομής Εξερεύνησης Δάφνης και 
να πιστοποιήσει το επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων κάθε Ανιχνευτή. 
 
Η Εκδρομή Εξερεύνησης Δάφνης 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 
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Εξερεύνησης Δάφνης. Αν ούτε αυτό είναι εφικτό, θα διεξαχθεί η Εκδρομή Εξερεύνησης Δάφνης σε 
διαφορετικό διήμερο για κάποιους Ομίλους Εξερεύνησης. Ο αριθμός των χιλιομέτρων της διαδρομής 
εξαρτάται από τη χρονική περίοδο της διεξαγωγής της δράσης. 

β.  Διανυκτέρευση 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 Δάφνης. Το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας του θα πρέπει να περιληφθεί στο 
φάκελο που θα παρουσιάσει στην Επιτροπή. 
 
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 Δάφνης, 
παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο (με τις απαιτούμενες ομαδικές και ατομικές εργασίες), με ότι έχει κάνει 
στην Εκδρομή Εξερεύνηση Δάφνης καθώς και το ημερολόγιο της. Η Επιτροπή 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 
Δάφνης τα οποία κοινοποιεί στην Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών της Γενικής Εφορείας. 
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2.6.3. Ασφάλεια 

Την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της ασφαλούς, από κάθε άποψη, διεξαγωγής της Εκδρομής 
Εξερεύνησης Δάφνης, έχει η Επιτροπή. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια των Ανιχνευτών κατά την πραγματοποίηση της δράσης. 
Ειδικότερα: 
α.  Δεν επιτρέπεται αναχώρηση Ομίλου Εξερεύνησης σε καμία περίπτωση με κακές καιρικές συνθήκες 

(χιόνι, ομίχλη, θύελλα, καταρρακτώδη βροχή), 
β.  Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση Εκδρομής Εξερεύνησης Δάφνης 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 Δάφνης 
είναι υποχρεωμένη να καλέσει αμέσως πίσω τον Όμιλο Εξερεύνησης εξασφαλίζοντας το απαραίτητο 
μεταφορικό μέσο για την επιστροφή του. 
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14. Άδεια χώρου Διανυκτέρευσης 
 Γραπτή   Τηλεφωνική     

15. Διαιτολόγιο: 

Πρωινό         

          

Δεκατιανό         

          

Γεύμα         

           

Απογευματινό___        

          

Δείπνο:         

          

 ______________ , ___ / ___ / ________ 

Ο Αρχηγός Συστήματος   Ο Αρχηγός Εκδρομής 
ή ο προϊστάμενος Έφορος 

 

Απολογισμός Εκδρομής 

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 

1. Από Εκδρομείς  1. Μεταφορικά  

2. Από Ε.Κ.Σ.  2. Διατροφή  

3. Από Δωρεές κ.λπ.  3. Διανυκτέρευση  

  4. Διάφορα  

Σύνολο  Σύνολο  

ΟΔΗΓΙΕΣ 

(1) Το Δελτίο συμπληρώνεται σε δύο αντίγραφα και δίνονται στον εγκρίνοντα 
ΔΕΚΑ 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 2-ΑΔελτίο Εκδρομής 

 
  ο ΣΥΣΤΗΜΑ    ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΡΟΜΗΣ (1) 
 

1. Της/ Του :         

2. Από:  _____   Έως:  __________    

3. Ώρα Αναχώρησης:    4. Ώρα Επιστροφής:    

5. Τόπος:     6. Μέσο Μεταφοράς:  

  

7. Χώρος Διανυκτέρευσης: (2)    8. Τηλέφωνο:     

9. Αρχηγός Εκδρομής:        

10. Βαθμοφόροι Εκδρομής: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 
11. Προϋπολογισμός Εκδρομής: 

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 

1. Από Εκδρομείς  1. Μεταφορικά  

2. Από Ε.Κ.Σ.  2. Διατροφή  

3. Από Δωρεές κλπ  3. Διανυκτέρευση  

  4. Διάφορα  

Σύνολο  Σύνολο  
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12. Κόστος και αριθμός συμμετοχών: 
 
Συμμετοχή κατ’ άτομο:     Δηλώσαν συμμετοχή: (3)   
 
Βαθμοφόροι:   Λυκόπουλα/ Πρόσκοποι/ Ανιχνευτές:     
 
Γονείς – Φίλοι:       
 
13. Πρόγραμμα (4) 

   
 

Ημερομηνία Ώρα Κινήσεις Υπεύθυνος 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
Πρόγραμμα (συνέχεια) 

   

Ημερομηνία Ώρα Κινήσεις Υπεύθυνος 
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Κεφάλαιο 3 

ΘΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ –ΜΕΓΑΛΗ ΔΡΑΣΗ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ– ΤΑΞΙΔΙ 
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ 
Η σημαντικότερη δράση των Λυκοπούλων και των Προσκόπων του Τομέα Υπαίθριας Ζωής είναι η 
πολυήμερη, τουλάχιστον 7 ημερών, Θερινή Κατασκήνωση, Μεγάλη Δράση Υπαίθρου των Ανιχνευτών και 
το Ταξίδι των Μελών Προσκοπικών Δικτύων. 

 
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 Διαβίωση, 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 δίνουν 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 Δράσης Υπαίθρου Ανιχνευτών ή 
Ταξιδιού Μελών Προσκοπικών Δικτύων: 
α. Τα Λυκόπουλα, οι Πρόσκοποι, οι Ανιχνευτές και τα Μέλη Προσκοπικών Δικτύων 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 Δικτύων, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην κατασκήνωση Αγέλης Λυκόπουλων ή 
Ομάδας Προσκόπων, ανατίθενται καθήκοντα από τον Αρχηγό της Κατασκήνωσης (Πρόγραμμα, Διαχείριση, 
Υγιεινή, Τροφοδοσία κ.λπ.) για τα οποία, κάθε ένας, είναι υπεύθυνος. 
Ορίζεται επίσης «Σύνδεσμος/οι» Βαθμοφόρος ή μέλος ΕΚΣ ή κατάλληλος γονέας που παραμένει/ουν στην 
πόλη κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης, από τον οποίον μπορούν να ενημερώνονται οι γονείς (και το 
αντίστροφο). 
 
Ειδικότερα για την Κατασκήνωση ή Μεγάλη Δράση Υπαίθρου Τμήματος, απαιτούνται: 

3.1.1. Κατασκήνωση Αγέλης Λυκοπούλων 

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

2. Δύο, 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. Δύο έως τρία άτομα (Βαθμοφόροι άλλου Τμήματος, Ανιχνευτές ή Μέλη Προσκοπικών Δικτύων), για τις 
υπηρεσίες της Κατασκήνωσης. Όσον αφορά τους Ανιχνευτές, η 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 Διοικητικής Μέριμνας (τροφοδοσία, μαγείρεμα, 
υλικό) μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και 1-2 γονείς Λυκοπούλων. 
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3.1.2. Κατασκήνωση Ομάδας Προσκόπων 

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

2. Δύο, 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. Δύο έως τρία άτομα (Βαθμοφόροι άλλου Τμήματος ή Ανιχνευτές ή μέλη Προσκοπικού Δικτύου), για τις 
υπηρεσίες της Κατασκήνωσης. Όσον αφορά στους 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 Δράση Κοινότητας Ανιχνευτών 

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

2. Ένας έως δύο Υπαρχηγοί. Σε περίπτωση που ο Αρχηγός δεν είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής Μεγάλων 
Δράσεων Κλάδου Ανιχνευτών, ο ένας εκ των Υπαρχηγών πρέπει να είναι οπωσδήποτε κάτοχος πτυχίου 
Σχολής Μεγάλων Δράσεων Κλάδου Ανιχνευτών. 

3.1.4. Ταξίδι Μελών Προσκοπικού Δικτύου 

Αρχηγός με Εντολή Διοίκησης, ο οποίος να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης 
Βαθμοφόρων Προσκοπικών Δικτύων. 

3.2. Υποβολή Φακέλου Κατασκήνωσης, Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου ή Ταξιδιού 
Για την έκδοση άδειας Κατασκήνωσης, Μεγάλης Δράσης 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 Δράσης Υπαίθρου ή Ταξιδιού (έντυπο που 

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

Δικτύου) 
5. Πληροφορίες για την ανεύρεση του χώρου (τρόπος μετάβασης – σχεδιάγραμμα τρόπου πρόσβασης 

στον κατασκηνωτικό χώρο – τηλέφωνο Επικοινωνίας) 
6. Πρόγραμμα Ημερησίων Κινήσεων 
7. Γενικό Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων (Πρωινές – Απογευματινές – Βραδινές) 
8. Διαιτολόγιο – Ποσοτολόγιο – Κοστολόγιο τροφίμων 
9. Κατάσταση Υλικού 
10. Οικονομικός Προϋπολογισμός 
11. Δηλώσεις 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 Περιφερειακό Έφορο ή 

εκπρόσωπό του, το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Δραστηριοτήτων της Κατασκήνωσης, Μεγάλης Δράσης 
Υπαίθρου ή Ταξιδιού. 

 
γ. Να προσκομίσει αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας και έγκρισης από τους: Ιδιοκτήτη του χώρου, 

τις Δασικές, Κοινοτικές, Αστυνομικές και Ιατρικές Αρχές της περιοχής. Στο σημείο αυτό εφίσταται η 
προσοχή όλων ότι είναι απαραίτητη η έγγραφη άδεια του Δασαρχείου για κατασκήνωση που 
πραγματοποιείται σε δασικό χώρο.  
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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 Δράσης Υπαίθρου ή του Ταξιδιού 

του Τμήματος, σε ότι αφορά στις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις (Πρόγραμμα, Διαιτολόγιο, 
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 Δράσης 

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 Δράσης 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 Δράσης 

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 Δράση Υπαίθρου ή Ταξίδι. Ο Περιφερειακός Έφορος 
καταχωρεί την Κατασκήνωση, τη Μεγάλη Δράση Υπαίθρου ή το Ταξίδι στο σχετικό έντυπο 
«Συγκεντρωτικός Πίνακας Κατασκηνώσεων» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-Α), το οποίο προωθεί στην Εφορεία 
Διοίκησης Γενικής Εφορείας το αργότερο μέχρι την 30ηΣεπτεμβρίου έκαστου έτους. 

3.3. Ειδικότερα θέματα προσοχής 
α. Επιδίωξη και προσπάθεια κάθε Αρχηγού πρέπει να είναι η πραγματοποίηση κατ έτος της Θερινής 

Κατασκήνωσης, της Μεγάλης Δράσης 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 Δράση 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 Δράση Υπαίθρου ή το Ταξίδι πραγματοποιείται εκτός των 

γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Εφορείας ο/η Περιφερειακός Έφορος ενημερώνει τον 
Περιφερειακό Έφορο του τόπου εγκατάστασης/ πραγματοποίησης της Κατασκήνωσης, της Μεγάλης 
Δράσης Υπαίθρου ή του Ταξιδιού. 

 
δ. Κοινή κατασκήνωση Συστημάτων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που 

αναφέρονται στην παράγραφο (α). Τότε μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με ειδική έγκριση του 
Περιφερειακού Εφόρου και ενημέρωση της Γενικής Εφορείας. 

 
ε. Προσκοπικά Κλιμάκια, τα οποία οργανώνουν δραστηριότητες υπαίθρου (Τζαμπορέτο, Συνάξεις, 

Μεγάλες Δράσεις Ανιχνευτών κ.λπ.) διάρκειας τεσσάρων και άνω διανυκτερεύσεων οφείλουν ν’ 
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ακολουθούν τις οδηγίες και διαδικασίες Κατασκήνωσης, Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου ή Ταξιδιού και να 
υποβάλλουν προς έγκριση έγκαιρα το σχετικό φάκελο στο προϊστάμενο Κλιμάκιό τους. 

 
3.4. Διοικητικές 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 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 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-Β), το οποίο 
κοινοποιείται στο προϊστάμενο Κλιμάκιο. 

 
γ. Πέραν από την ευθύνη που έχουν και τον έλεγχο που θα κάνουν οι Περιφερειακοί Έφοροι, η Γενική 

Εφορεία του Σ.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα επισκέψεων και ελέγχων των ανά την Ελλάδα Κατασκηνώσεων, 
Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου ή Ταξιδιών. 

 
δ. Σε περίπτωση που κατά την επίσκεψη θα διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις 

σωστής λειτουργίας της Κατασκήνωσης, της Μεγάλης Δράσης 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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3.5. Νομικό Καθεστώς Κατασκηνώσεων Σ.Ε.Π. 
 

3.5.1. Οι θερινές κατασκηνώσεις, οι μεγάλες δράσεις υπαίθρου και τα ταξίδια, όπως όλες οι δράσεις 
του Σ.Ε.Π., διέπονται από το ειδικό νομικό πλαίσιο του νόμου 440/1976, σύμφωνα με τον οποίο 
κατ’ άρθρο 1§2: «Το Σ.Ε.Π. σκοπόν έχει την παροχήν εξωσχολικής αγωγής εις Ελληνοπαίδας, δια 
της εφαρμογής του προσκοπικού συστήματος συνισταμένου ιδία εις την δια της ομαδικής 
δράσεως της εν υπαίθρω ζωής και της παιδιάς, διάπλασιν ηθικού χαρακτήρος και προσφοράν 
φυσικής αγωγής, εντός των υπό του Συντάγματος και των νόμων καθοριζομένων πλαισίων 
διαπαιδαγωγήσεως και μορφώσεως νεότητος».  

 Ως εκ τούτου, οι θερινές κατασκηνώσεις, οι μεγάλες δράσεις υπαίθρου και τα ταξίδια, όπως όλες 
οι δράσεις του Σ.Ε.Π., δεν έχουν σχέση με τις κατά τους νόμους «Παιδικές Κατασκηνώσεις» και 
συνεπώς δεν υπόκεινται στη νομοθεσία που διέπει αυτές. (βλ. έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας 
Παράρτημα 3-Γ) 

  
3.5.2. Επιπλέον, οι θερινές κατασκηνώσεις, οι μεγάλες δράσεις υπαίθρου και τα ταξίδια, όπως όλες οι 

δράσεις του Σ.Ε.Π., δεν υπόκεινται στην απαγόρευση ελεύθερης κατασκήνωσης (Ν.2160/1993), 
καθότι δεν θεωρείται ότι αποτελούν περιπτώσεις ελεύθερης κατασκήνωσης πολιτών, υπό την 
έννοια των ανωτέρω διατάξεων. (βλ. εγκύκλιο του Υπουργείου Τουρισμού ομοίως Παράρτημα 3-
Γ)  

 
3.5.3.  Προκειμένου δε για θερινές κατασκηνώσεις, μεγάλες δράσεις υπαίθρου και ταξίδια, όπως 

γενικά για δράσεις του Σ.Ε.Π. σε δασική περιοχή, απαιτείται άδεια του ιδιοκτήτη (εάν 
υπάρχει) και έγκριση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας. Η άδεια αυτή χορηγείται πάντοτε, 
εφόσον:  

 α. Οι οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις είναι προσωρινές και από φυσικά υλικά (δηλαδή χωρίς 
χρήση τσιμέντου, χωρίς κτίσιμο κ.λπ). 

 β. Η συγκεκριμένη δράση θα έχει διάρκεια το πολύ 15 ημερών και μετά τη λήξη της 
δραστηριότητας ο δασικός χώρος θα παραδίδεται καθαρός και χωρίς φθορές. 

 γ. Θα πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μελών του Σ.Ε.Π. σε 
θέματα προστασίας των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και σε θέματα 
προφύλαξης, δασοπροστασίας, δασοπυρόσβεσης (βλ. Μνημόνιο Συνεργασίας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και Σ.Ε.Π. Παράρτημα 3-Δ). 

  Επίσης, η αρμόδια Δασική Υπηρεσία θα εγκαθιστά στη δασικού χαρακτήρα έκταση το 
προσκοπικό κλιμάκιο του Σ.Ε.Π. που πραγματοποιεί τη δράση και θα εποπτεύει για την 
τήρηση των κανόνων ορθής διαχείρισης του δασικού χώρου. 

Μετά τα παραπάνω, καθορίζεται η ακόλουθη διαδικασία έγκρισης για κατασκήνωση σε δασική περιοχή: 
α.  Άδεια από τον ιδιοκτήτη (αν ο χώρος είναι ιδιόκτητος). 
β.  Αίτηση στη Δασική Υπηρεσία που υπάγεται ο χώρος για έγκριση της κατασκήνωσης, με 

αναφορά στο σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας Σ.Ε.Π. - Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής  

γ.  Συνεννόηση με τη Δασική Υπηρεσία για την ημέρα που θα προσέλθουν και τα δύο μέρη 
(Αρχηγός Κατασκήνωσης - Εκπρόσωπος Δασικής Υπηρεσίας) για την εγκατάσταση στη δασικού 
χαρακτήρα έκταση του προσκοπικού κλιμακίου του Σ.Ε.Π. που πραγματοποιεί την 
κατασκήνωση. 

δ.  Εφόσον η κατασκήνωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε χαρακτηρισμένο χώρο 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ή σε χώρο που υπάρχει αρχαιολογικό κτίσμα (π.χ. κάστρο), 
απαιτείται και έγκριση της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 

ε.  Ενσωμάτωση των εγκρίσεων, αδειών και των ανωτέρων εγγράφων του Υπουργείου Υγείας, του 
Υπουργείου Τουρισμού και του Μνημονίου Συνεργασίας Σ.Ε.Π. – Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο Φάκελο Κατασκήνωσης, για την προβλεπόμενη έγκριση 
από τα αρμόδια προσκοπικά κλιμάκια. 

στ.  Στο πέρας της κατασκήνωσης, και αφού 
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 α) ο χώρος έχει αποκατασταθεί στη μορφή που είχε πριν την έναρξη της κατασκήνωσης και  
 β) έχει γίνει πλήρης αποκομιδή απορριμμάτων, 
 πρέπει να απευθύνεται πρόσκληση προς την αρμόδια Δασική Υπηρεσία για να προβεί στην 

επιθεώρηση του χώρου. Εφόσον διατυπωθούν από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία παρατηρήσεις ή 
υποδείξεις για περαιτέρω ενέργειες, το κλιμάκιο που πραγματοποίησε την κατασκήνωση οφείλει να 
προβεί στην υλοποίησή τους. 

 
3.5.3. Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να μη γεννάται ουδεμία αμφιβολία στις Αρχές ότι οι δράσεις 

του Σ.Ε.Π. αφορούν στη διαπαιδαγώγηση των ανηλίκων μελών του και μόνον, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η 
συμμετοχή ανηλίκων που δεν είναι μέλη του Σ.Ε.Π. σε προσκοπική κατασκήνωση.  

 
Σε περίπτωση εμπλοκής με τις Αρχές (Αστυνομία, Δασική Υπηρεσία, Λιμενικό, Πυροσβεστική κ.λπ.) ο 
Αρχηγός της κατασκήνωσης θα πρέπει ΑΜΕΣΩΣ να επικοινωνεί με τον Προϊστάμενο Έφορο και τον 
Διευθυντή Υπηρεσιών Σ.Ε.Π.. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-ΑΣυγκεντρωτικός Πίνακας κατασκηνώσεων 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ / ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ / ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ______ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ______________________ 

Α/Α 
ΤΟΠΙΚΗ 

ΕΦΟΡΕΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ 

ΑΡΧΗΓΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ 

ΣΥ
Ν

Ο
Λ

Ο
 

Α
ΤΟ

Μ
ΙΚ

Η
 

Ο
ΙΚ

Ο
Ν

Ο
Μ

ΙΚ
Η

 

ΣΥ
Μ

Μ
ΕΤ

Ο
Χ

Η
 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

1 
 

              

2 
 

              

6 
 

              

7 
 

              

8 
 

              

9 
 

              

 
       

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ 
   

 
____________ , ___ / ___ / __________ Ο Περιφερειακός Έφορος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-ΒΔελτίο Επίσκεψης 

 
 
 
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

 

Περιφερειακή 
Εφορεία 

 

    

Σύστημα 
 

 Τμήμα  

    

Τόπος 
Κατασκήνωσης 

 Διάρκεια 
Κατασκήνωσης 

 

 

1. ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ 

Ονοματεπώνυμο Αρχηγού: 

Αριθμός Βαθμοφόρων: Αριθμός Μελών Προσκοπικού Δικτύου: 

Αριθμός Ανιχνευτών: Λοιποί: 

 

2. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΕΣ 

Αριθμός Κατασκηνωτών: Αριθμός Εξάδων ή Ενωμοτιών: 

 

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

 
 
 
 

 

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

 
 
 
 

 

5. ΧΩΡΟΣ (γενική εικόνα, άνεση – λειτουργικότητα, κατασκευές κ.λπ.) 
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6. ΥΓΙΕΙΝΗ (καθαριότητα, τακτοποίηση, χώροι υγιεινής κ.λπ.) 

 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 

 

8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ – ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ  

 
 
 
 
 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

ΑΡΙΣΤΗ  

Ημερομηνία Επίσκεψης ___ / ___ / ______   

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ  

   

ΚΑΛΗ   

   

ΜΕΤΡΙΑ  ___________________________________ 

  (Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο – Καθήκοντα) 

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 3-Γ Έγγραφα Υπουργείων Παιδείας και Τουρισμού για την Προσκοπική Κατασκήνωση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3-ΔΜνημόνιο συνεργασίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με Σ.Ε.Π. 
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Κεφάλαιο 4 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ 
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Γενικά 
Οι Δράσεις Υπαίθρου οι οποίες αποτελούν απαραίτητο στοιχείο του Προσκοπικού Προγράμματος, όπως 
είναι φυσικό περιλαμβάνουν ένα ποσοστό απρόβλεπτων δυσκολιών που αυξάνονται κατά τη διάρκεια των 
μηνών (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/ της 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 Δράσης. Πρέπει ακόμη να εξασφαλίσει τοπικές 
και ειδικές πληροφορίες σχετικές με την περιοχή (αξιοποιώντας και ως πρωταρχική πηγή τους 
Βαθμοφόρους του τόπου που θα πραγματοποιηθεί η Δράση) και το αντικείμενο της δράσης και να είναι 
ενήμερος/ -η 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/ της Αρχηγού του Τμήματος. Αν ο/η Αρχηγός του Τμήματος δεν 
είναι παρών/-ούσα ώστε να έχει την προσωπική εποπτεία στην πραγματοποίηση της δράσης, 
μπορεί να αντικατασταθεί μόνον από τον/ την Αρχηγό ή τον/ την Υπαρχηγό Συστήματος διαφορετικά 
η δράση 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/η Αρχηγός του Τμήματος που θα πραγματοποιήσει τη χειμερινή δράση σε περιοχή που 
ενδέχεται να δημιουργηθούν δυσμενείς συνθήκες είναι μικρότερος/ -η των 22 ετών τότε 
απαραιτήτως συμμετέχει και ο/η Αρχηγός ή ο/η Υπαρχηγός Συστήματος, διαφορετικά η δράση 
αναβάλλεται. 

δ. Ο/Η Αρχηγός της Δράσης πρέπει να έχει Οριστική Εντολή Διοίκησης και πτυχίο Σχολής Βασικής 
Εκπαίδευσης του Κλάδου. Ο/Η Αρχηγός ή ένας από τους Βαθμοφόρους που θα συμμετάσχουν να 
είναι κάτοχος πτυχίου Κατασκηνωτικής Τεχνικής / Μεγάλων Δράσεων 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 τον προϊστάμενο Έφορο. Ο Βαθμοφόρος αυτός έχει δικαίωμα 
αρνησικυρίας (veto) σε θέματα ασφαλείας. 

ε.
  

Εφόσον στο Τμήμα που θα πραγματοποιήσει τη Δράση 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 τζιν), 
ακόμα και για ημερήσια εκδρομή. Όλα τα ατομικά εφόδια πρέπει να είναι συσκευασμένα σε 
σακίδιο, όχι σε τσάντες, σακούλες, σακ βουαγιάζ κ.λπ. 
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4.2. Σύνδεσμος της Δράσης 
Σε κάθε χειμερινή δράση υπαίθρου ορίζεται από τον/την Αρχηγό της Δράσης ως Σύνδεσμος της Δράσης ο/η 
Αρχηγός ή ο/η Υπαρχηγός Συστήματος ή άλλος έμπειρος Βαθμοφόρος του Συστήματος ή υπερκείμενου 
Προσκοπικού κλιμακίου. Σε καμία περίπτωση δεν ορίζεται ως Σύνδεσμος της Δράσης γονέας ή Μέλος Ε.Κ.Σ.  
 
Ο Σύνδεσμος της Δράσης 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 Δράσης δεν πρέπει να φύγει από την πόλη όσο διαρκεί η δράση, ώστε αν απαιτηθεί να 
συντονίσει το έργο βοηθείας. 
 
Ο/Η Αρχηγός της Δράσης ενημερώνει το Σύνδεσμο της Δράσης 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:  

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 Δικτύου, 
 β. Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο αυτοκίνητο στην περιοχή δράσης (εφοδιασμένο με 

αντιολισθητικές αλυσίδες αν υπάρχει ενδεχόμενο χιονόπτωσης). 
 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 
Δικτύου. 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 Δικτύου, 
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 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 Διοίκησης 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. 

 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. Διοικητικά θέματα 
α.  Για ημερήσια εκδρομή απαιτείται έγκριση του Αρχηγού Συστήματος και ενημέρωση του 

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

Εφόρου, στο οποίον υποβάλλεται οκτώ (8) ημέρες πριν ο Φάκελος της δράσης που πρέπει να 
περιέχει οπωσδήποτε τα ακόλουθα: 

 1. Πίνακα Βαθμοφόρων με καθήκοντα, ηλικία, Εντολή Διοίκησης και πτυχία αναγνωρισμένων 
Προσκοπικών Σχολών, 

 2. Πίνακα με τα ονόματα των παιδιών που δήλωσαν συμμετοχή και τηλέφωνα επικοινωνίας 
γονέων, 

 3. Έγγραφη έγκριση 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, κ.λπ.) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η 
ιατρική βεβαίωση της Κατασκήνωσης / Μεγάλης Δράσης / 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, Δημοτικών) 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/η Αρχηγός Τμήματος κατά τη διάρκεια της δράσης 
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4.5. Κριτήρια έγκρισης της Δράσης 
1. Πριν ο Περιφερειακός Έφορος εγκρίνει την πραγματοποίηση χειμερινής δράσης υπαίθρου κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες, είναι απόλυτα υπεύθυνος να βεβαιωθεί ότι ο Αρχηγός της Δράσης 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, 
4. Τη χρονική διάρκεια της δράσης και 
5. Τον αριθμό όσων παίρνουν μέρος. 

 
3. Ο/Η Αρχηγός του Τμήματος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την πιστή εφαρμογή όλων των οδηγιών οι 

οποίες αναφέρονται πιο πάνω. 
 

4.6. Δράσεις σε Καταφύγια 
Κατά την παραμονή τους στα Ορειβατικά Καταφύγια, τα μέλη του Σ.Ε.Π. οφείλουν να συνεργάζονται με τους 
υπεύθυνους των Καταφυγίων, ως προς τους κανόνες συμπεριφοράς, καθαριότητας και ασφάλειας και να 
τηρούν την κείμενη Νομοθεσία καθώς και τους κανονισμούς των Καταφυγίων, οι οποίοι καθίστανται 
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού. 
 
2. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 2868/2004 – Φ.Ε.Κ. 398 Β/27-2-2004: 

Α.   Δεν επιτρέπεται: 
 1. Το κάπνισμα σε κανένα χώρο του καταφυγίου. 
 2. Η χαρτοπαιξία, έστω και αν είναι χωρίς χρήματα, καθώς και παιχνίδια που προκαλούν θορύβους. 
 3. Η χρήση μουσικής. 
 4. Η είσοδος σε άτομα που αποδεδειγμένα έχουν μολυσματικές ασθένειες. 
 5. Η κατάχρηση αλκοολούχων ποτών και η είσοδος σε άτομα υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή 

ναρκωτικών ουσιών. 
 6. Η τοποθέτηση και χρήση τυχερών μηχανημάτων. 
 7. Η είσοδος σε κυνηγούς εφόσον φέρουν οπλισμό. 
 8. Η είσοδος – παραμονή ζώων εντός του καταφυγίου. 
 9. Η είσοδος στα υπνοδωμάτια με αρβύλες.  

Οι αρβύλες πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικό χώρο. 
Β. 1. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ο αναχωρών υποχρεούται να έχει προηγουμένως 

ενημερώσει το φύλακα του καταφυγίου. 
 
Ώρα κατάκλισης: Τονίζεται, ότι η κατάκλιση είναι υποχρεωτική στις 22.30 οπότε «κλείνει» και το 
τζάκι/σόμπα για οικονομία καυσίμων, λόγω εξαιρετικής δυσχέρειας για ανεφοδιασμό, (Κανονισμός της 
Ελληνικής Ορειβατικής Ομοσπονδίας). 
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Κεφάλαιο 5 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ -
ΜΕΓΑΛΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΤΑΞΙΔΙ 
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5.1.Πυρασφάλεια 
 α. Κατά τη διάρκεια των Κατασκηνώσεων / Μεγάλων Δράσεων / 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 Δράσης / 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 Σ.Ε.Π. 2006 ή 2012). 
 

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. 
 

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. 
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 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 προκαλέσουν 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. Διαρροή 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 
από 1 Μαΐου έως 1 Οκτωβρίου 

 
α. Ανοίγουμε 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 Σ.Ε.Π. 2006 ή 2012). 

 

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

άτομα 
 

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 
συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5-Α. 

 
5.8. Πυρκαγιά στο δάσος 
Σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς στο δάσος προβαίνουμε στις εξής ενέργειες: 
α. Ειδοποιούμε το Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας(τηλ. 112). 
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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 καμένη 
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, π.χ. 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5-ΑΣε περίπτωση πυρκαγιάς στην Κατασκήνωση 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

 
 
 
 
➢ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΦΟΔΙΑ: 

1. ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΡΜΑ (μακρυμάνικο φούτερ - μακρύ παντελόνι) 
2. ΑΡΒΥΛΑΚΙΑ 
3. ΚΥΠΕΛΛΟ 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 ΠΑΙΔΙΩΝ – ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εάν η πυρκαγιά είναι πολύ κοντά, διαφύγετε σχεδόν κάθετα στον άνεμο, 
αποκλίνοντας από τη φωτιά. 
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Κεφάλαιο 6 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 



Κανονισμός Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων 
 

 

53 
 

Αρχική Ενημέρωση 
Σε περίπτωση που απαιτηθεί συνδρομή Βαθμοφόρων και Μελών Προσκοπικών Δικτύων 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 

 

Τονίζεται, ότι άτομα προσερχόμενα χωρίς την κατάλληλη ενδυμασία ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 
να εισέλθουν στην περιοχή δράσης 

 
6.2. Εφόδια (σε μικρό σακίδιο) 

α. Ατομικά: 

• Παγούρι με νερό 

• Ξηρά τροφή (π.χ. ένα σάντουιτς) 

• 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 
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6.3. Διοικητικές προϋποθέσεις συμμετοχής 
α. Προκειμένου να συμμετάσχει Βαθμοφόρος ή Μέλος Προσκοπικού Δικτύου ή ομάδα Βαθμοφόρων ή 
Μελών Προσκοπικού Δικτύου σε δράση πυρασφάλειας ή πυροπροστασίας πρέπει να: 

• Υπάρχει έμπειρος Βαθμοφόρος επικεφαλής κάθε Συστήματος. 

• 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 
επικοινωνεί με αυτόν, μέσω κινητού τηλεφώνου, καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής συνδρομής. 

 
β. Κατά την είσοδο στην περιοχή δράσης 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 Σ.Ε.Π. 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 ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΑΣΗ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
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Κεφάλαιο 7 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 
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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.  Δεν 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 
 1. Οποιαδήποτε δραστηριότητα κολύμβησης πρέπει να πραγματοποιείται με την παρουσία του 

Αρχηγού της Δράσης. 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. 

 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). 

 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 Δράσης 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.  
Δεν 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. 
Πάντως, ακόμα και αν υπάρχει επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πρέπει ένας Βαθμοφόρος να 
παραμένει στην παραλία ώστε να παρατηρεί και ακούει τα πάντα. 

 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. 
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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. 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 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. 
Διαυγές 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. 

 
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 (0.5) 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. 
 
ε.2. Απαγορεύεται η κολύμβηση: 
  -σε λιμάνια και διαύλους ναυσιπλοΐας 
- 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 βραχώδεις βυθούς με κοφτερές πέτρες, 
- σε βαλτώδεις 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 Λυκόπουλων 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. 
Δεν χρησιμοποιούμε φουσκωτές μπάλες, στρώματα και άλλα φουσκωτά παιχνίδια για τις δραστηριότητες 
στη θάλασσα, γιατί παρασύρονται πολύ εύκολα από τον αέρα και τα ρεύματα. 
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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 
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 Δράση 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 ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ κάθε δραστηριότητα στο νερό. 
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Κεφάλαιο 8 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΥ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ 
ΣΚΑΦΩΝ 
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8.0. Νομικό Καθεστώς 
Το νομικό καθεστώς που διέπει τα Ναυτοπροσκοπικά Σκάφη αναφέρεται κυρίως στους «Γενικούς 

Κανονισμούς Λιμένων» (ΓΚΛ) οι οποίοι είναι αριθμημένοι και εκδίδονται με ΦΕΚ τεύχος Β’ από τον Υπουργό 

Ναυτιλίας και Αιγαίου. Αποτελούν δηλαδή Κανόνα Δικαίου του Κράτους. 

Ο κυριότερος είναι ο ΓΚΛ 23/ΦΕΚ 231Β/2000, όπως τροποποιήθηκε από τον ΓΚΛ 52/ΦΕΚ2960Β/2013 και τον 

ΓΚΛ 53/ΦΕΚ3238Β/2013) και το ΦΕΚ 64Β/2019. 

Συγκεκριμένα, στον ΓΚΛ 23-Άρθρο 4 παράγρ.2 που αναφέρονται οι κατηγορίες «μικρών σκαφών» που 

εξαιρούνται της καταχώρησης σε «Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών» (ΒΕΜΣ) του Λιμεναρχείου μόνιμου 

ελλιμενισμού προστέθηκε η ακόλουθη υποπαράγραφος «στ»: 

«στ) τα μικρά σκάφη που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, εφόσον τα 

πλήρη στοιχεία αυτών έχουν δηλωθεί εγγράφως στην οικεία Λιμενική Αρχή και φέρουν γραμμένα στις 

παρειές τους την ανωτέρω επωνυμία και τον αύξοντα αριθμό του σκάφους. Επιπλέον, τα σκάφη αυτά 

πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση αξιοπλοΐας σε ισχύ από διπλωματούχο ή πτυχιούχο ναυπηγό, ενώ όσον 

αφορά στην έκταση πλόων και στα εφόδιά τους, ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού 

για τα μικρά ερασιτεχνικά σκάφη» 

Σημείωση: με έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΛΣ-ΕΛΛΑΚΤ (ΥΝΑ/Αρχ. ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Αρ. Φακ. 513.8/14 

από 30-01-2014 ) προς όλες τις Λιμενικές Αρχές διευκρινίσθηκε, ότι η επωνυμία που θα αναγράφεται στις 

παρειές των σκαφών θα είναι τα αρχικά «Σ.Ε.Π.» 

Με το ΦΕΚ 64Β/2019 προστίθεται στα παραπάνω ότι η Βεβαίωση Αξιοπλοΐας του ναυπηγού ισχύει το 

μέγιστο για τέσσερα (4) χρόνια. 

Οι συνήθεις ναυτοπροσκοπικές λέμβοι, δεκάκωπες, οκτάκωπες και εξάκωπες, εμπίπτουν πλέον στην 

κατηγορία των «Μικρών Σκαφών» όπως διατυπώνεται στον ΓΚΛ 23, για όλα τα θέματα (βλ. παρ. 8.4.1). 

Τέλος, στο Παράρτημα 8-ΣΤ παρατίθενται όλοι οι ΓΚΛ και τα ΦΕΚ που διέπουν τη χρήση των 

Ναυτοπροσκοπικών Σκαφών. 

8.1. Πρόσκτηση- Ιδιοκτησία - Λεμβολόγηση 
Τα ωαυτοπροσκοπικά σκάφη αποτελούν (σύμφωνα με τον Οργανισμό του Σ.Ε.Π.) περιουσία του Σ.Ε.Π., 
ανεξάρτητα του τρόπου πρόσκτησης (π.χ δαπάνη Ε.Κ.Σ. ή οποιουδήποτε Κλιμακίου, δωρεά κ.λπ.). 
Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο σκάφος έχει δοθεί «κατά παραχώρηση χρήσης» από τον ιδιοκτήτη 
του, πρέπει να έχουν συνταχθεί και κατατεθεί στην Κεντρική Διοίκηση του Σ.Ε.Π. τα απαιτούμενα έγγραφα 
παράδοσης – παραλαβής, στα οποία θα προσδιορίζεται επακριβώς η διάρκεια και οι όροι της 
παραχώρησης. 
Κάθε σκάφος πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές του Σ.Ε.Π. (τα 

οποία διατίθενται από την Εφορεία Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε.) ή σύμφωνα με εγκεκριμένα ναυπηγικά σχέδια 

πτυχιούχου Ναυπηγού Μηχανικού, που έχουν γίνει αποδεκτά από το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. 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 ενυπόγραφα από Ναυπηγό) ότι εάν με πλήρη φόρτο κατακλυσθεί από 

θαλασσινό νερό διατηρεί επαρκή εφεδρική πλευστότητα ώστε να μη βυθίζεται. 

Η καταλληλότητα του ναυπηγείου πιστοποιείται εγγράφως από Ναυπηγό Μηχανικό. Η ναυπήγηση 

εκτελείται κατόπιν εγκρίσεως Δ.Σ./Σ.Ε.Π. μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου. Για να καταχωρηθεί 

λέμβος στο Λεμβολόγιο του Σ.Ε.Π. πρέπει να εκπληρώνονται οι ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις: 

α. Να είναι νόμιμη η πρόσκτηση/ναυπήγηση από οικονομικής απόψεως.  
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β. Να έχουν γίνει επιτυχώς οι έλεγχοι στεγανότητας και εφεδρικής πλευστότητας, όπως 

περιγράφονται στα επόμενα. 

γ. Να έχει εκδοθεί «Βεβαίωση Ναυπηγού» για την αξιοπλοΐα. 

8.1.0. Έλεγχοι & οδηγίες που πρέπει να εκτελούνται 

Κάθε νεοπαραλαμβανόμενη από το Σ.Ε.Π. Λέμβος ανοικτού καταστρώματος, ασχέτως αν είναι 

νεοναυπηγηθείσα ή είναι δωρεά μεταχειρισμένου, πρέπει να υφίσταται τους ακόλουθους ελέγχους: 

(α). Έλεγχος Στεγανότητας: Το σκάφος παραμένει στη θάλασσα επί 24 ώρες με βάρη τόσα ώστε να 

καλύπτεται η γραμμή μεγίστου φόρτου, για να διαπιστωθεί η επαρκής στεγανότητα. 

 

(β). Έλεγχος Εφεδρικής Πλευστότητας: Το σκάφος, σε ασφαλές θαλάσσιο περιβάλλον ως προς την 

καταβύθιση, φέρον όλη την εξαρτεία και τις άγκυρες, θα γεμίζει με θαλασσινό νερό στην κανονική του εν 

πλω «διαγωγή» (κλίση ως προς το διάμηκες) και κλίση (κλίση δεξιά-αριστερά)  θα ελέγχεται ότι: 

• Το σκάφος δεν βυθίζεται. 

• Καταγράφονται ύψη εξάλων στο ελάχιστο ύψος πλευράς (από κορυφή κουπαστής), στην 

πλώρη και πρύμνη. Το ελάχιστο ύψος εξάλων βάσει διεθνούς Κανονισμού (Load Line 

Convention), πρέπει να είναι 75 χιλιοστά. Αν το όριο αυτό δεν εκπληρώνεται τότε τελική 

απόφαση καταλληλότητας ή οδηγίες αποκαταστάσεως λαμβάνονται εγγράφως από 

Ναυπηγό Μηχανικό. 

• Κατόπιν η λέμβος θα ανατρέπεται. Κατά την ανατροπή θα διαπιστώνεται ότι το σκάφος δεν 

βυθίζεται. Αν πρόκειται για πλαστικό (GRP) ή μεταλλικό θα παραμένει αναποδογυρισμένο 

επί δίωρο προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα στεγανά παραμένουν στεγανά. 

 

Για αποτύπωση των ανωτέρω ελέγχων συμπληρώνεται το «Δελτίο Εφεδρικής Πλευστότητας Λέμβου» 

(Παράρτημα 8-Θ). 

Εφόσον εκπληρώνονται αυτές οι προϋποθέσεις εγκρίνεται από το Δ.Σ. η πρόσκτηση και το σκάφος 

καταχωρείται στο Λεμβολόγιο του Σ.Ε.Π., που τηρείται από την Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων της 

Γενικής Εφορείας.  

Ο αριθμός Λεμβολογίου γνωστοποιείται στο Σύστημα και στα προϊστάμενα αυτού Κλιμάκια.  

Σκάφη «κατά παραχώρηση χρήσης» λαμβάνουν επιπλέον του επίσημου αριθμού ΒΕΜΣ (όπως καθορίζεται 

στον ΓΚΛ 23) ή Νηολογίου από τις Λιμενικές αρχές και αριθμό Λεμβολογίου του Σ.Ε.Π., ο οποίος έχει και την 

έννοια ότι το σκάφος μπορεί να χρησιμοποιείται για προσκοπικές δράσεις. 

8.1.1. Λεμβολόγιο Σ.Ε.Π. 

α. Το Λεμβολόγιο Σ.Ε.Π αποτελείται από τέσσερα Μέρη: 

ΜΕΡΟΣ Α: Καταχωρούνται όλα τα «Μικρά Σκάφη» του Σ.Ε.Π. που δεν είναι καταχωρημένα σε 

Β.Ε.Μ.Σ. ή Νηολόγιο. 

ΜΕΡΟΣ Β: Καταχωρούνται τα Πνευστά Μικρά Σκάφη που δεν έχουν καταχωρηθεί σε Β.Ε.Μ.Σ. 

ΜΕΡΟΣ Γ: Καταχωρούνται τα Ναυταθλητικά Σκάφη του Σ.Ε.Π. 

ΜΕΡΟΣ Δ: Καταχωρούνται τα Μικρά Σκάφη, ιστιοφόρα ανοικτής θαλάσσης και πνευστά σκάφη που 

έχουν καταχωρηθεί σε ΒΕΜΣ ή Νηολόγιο.  
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β.  Στοιχεία Σκαφών που καταχωρούνται στο ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΟ Σ.Ε.Π. 

 (1). Όνομα σκάφους 

 (2). Τύπος (π.χ. 10κωπη Φαλαινίδα, 6κωπη Σακολέβη) 

 (3). Αριθμός Λεμβολογίου Σ.Ε.Π. 

 (4). Ολικό μήκος (βλ. παραγ. 8.4) 

 (5). Μέγιστος αριθμός επιβαινόντων (βλ. παραγ. 8.4) 

 (6). Υλικό κατασκευής 

 (7). Χρώμα ή χρώματα εξάλων 

 (8).  Ύψος εξάλων 

 (9). Μηχανή (τύπος-αριθμός σειράς) 

 (10). Γραμμική απόσταση «γραμμής φόρτου» από την κουπαστή, δηλαδή μήκος της απόστασης 

αυτής απάνω στην πλευρά του σκάφους. 

 (11). Σύστημα ή Προσκοπικό κλιμάκιο υπεύθυνο διαχείρισης 

 (12). Υπεύθυνος Κυβερνήτης 

Τα στοιχεία (1) έως (9) γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στα κατά τόπους Λιμεναρχεία.  

γ. Διακριτικά στο Σκάφος 

Το όνομα του σκάφους, τα αρχικά Σ.Ε.Π. και ο αριθμός Λεμβολογίου Σ.Ε.Π., «αναγράφονται με 

ευδιάκριτα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου στις παρειές της πρώρας του, το δε ύψος των 

χαρακτήρων είναι ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του ύψους εξάλων (βλ. 8.4.2) και όχι μικρότερο 

των επτά (7) εκατοστόμετρων».  

Σκάφη καταχωρημένα σε ΒΕΜΣ 

Θα αναγράφουν στις παρειές το όνομα όπως παραπάνω και τον αριθμό ΒΕΜΣ αντί «Σ.Ε.Π.»  

Ο αριθμός ΒΕΜΣ ευρίσκεται στην «Άδεια εκτέλεσης Πλόων» του και αποτελείται από: 

• Το γράμμα Σ (Τ για τα ταχύπλοα) και το αρχικό γράμμα του λιμένος καταχώρησης.  

• Τον αριθμό καταχώρησης 

• Αν το Λιμεναρχείο της περιοχής έχει Λιμενικούς Σταθμούς αναγράφεται ο ελληνικός αύξων 

αριθμός του Σταθμού (ευρίσκεται στην Άδεια Εκτέλεσης Πλόων). 

Π.χ η ΝΑΥΣΙΘΟΗ έχει «Άδεια Εκτέλεσης Πλόων» από το Λιμεναρχείο Πειραιά/Ε΄ Λιμενικό Σταθμό (Ζέας) 

με αριθμό 346. Στις παρειές της θα αναγράφεται : ΝΑΥΣΙΘΟΗ ΣΠ346Ε. 

Τα αρχικά «Σ.Ε.Π.» αναγράφονται στην εξωτερική πλευρά της πρύμνης ή στα ισχία της. 

8.1.2. Ενημέρωση Λιμεναρχείων 

α.  Η ενημέρωση των Λιμεναρχείων για την καταχώρηση μικρού σκάφους του Σ.Ε.Π. στο Λεμβολόγιό 

του (με τα πλήρη στοιχεία) ή για διαγραφή από αυτό θα γίνεται αποκλειστικά από το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. 

μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου. Οι βεβαιώσεις ναυπηγού αποστέλλονται από τον Γενικό 

Έφορο. 
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β. Επισημαίνεται ότι για απόπλου ναυτοπροσκοπικού σκάφους (και γενικά «μικρού σκάφους») δεν 

απαιτείται άδεια/ενημέρωση/έγκριση Λιμεναρχείου. Ομοίως δεν απαιτείται ενημέρωση τοπικού 

Λιμεναρχείου για κατάπλου σε λιμένα-όρμο διαφορετικό από τον λιμένα μονίμου ελλιμενισμού του 

σκάφους. 

γ.     Άδεια παραμονής σε λιμένα (π.χ. σε λιμένα κοντά στην κατασκήνωση): την άδεια εκδίδει το 

Λιμενικό Ταμείο, το οποίον είναι συνήθως υπηρεσία του Δήμου (ή συλλόγου αλιέων κ.λπ). Το 

Λιμεναρχείο δεν έχει καμία αρμοδιότητα με τις θέσεις ελλιμενισμού.   

8.1.3. Διαχείριση Σκαφών 

Κάθε σκάφος που κατασκευάστηκε με δαπάνη της Κεντρικής Διοίκησης ή περιήλθε στην κυριότητα ή στη 

χρήση του Σ.Ε.Π. από άλλους φορείς, παραδίδεται για χρήση και συντήρηση στα Κλιμάκια μετά από 

απόφαση του Γενικού Εφόρου.  

Ένα Κλιμάκιο 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 εμφάνισης) φροντίζοντας να μην παραμένει 

χωρίς Αξιοπλοΐα πέραν των δυο (2) ετών. 

• 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 Κυβερνήτη σε Βαθμοφόρο - Κυβερνήτη άλλου Συστήματος ή στον Έφορο Ειδικότητας 

Ναυτοπροσκόπων της Περιφερειακής Εφορείας.  

Ο Έφορος Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. καθοδηγεί και παρακολουθεί, μέσω 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 Σ.Ε.Π. εφόσον δεν 

πληρούνται οι κανόνες κτήσης ή χρήσης. 

8.1.4. Ναυπηγήσεις - Μετατροπές/ Μετασκευές 

Η ναυπήγηση Δεκάκωπων και Εξακώπων σκαφών, πρέπει να γίνεται με βάση τα εγκεκριμένα από το 

Δ.Σ./Σ.Ε.Π. κατασκευαστικά σχέδια που τηρεί και η Εφορεία Ναυτοπροσκόπων της Γενικής Εφορείας για όλα 

τα υλικά κατασκευής (ξύλινο-πολυεστερικό-μεταλλικό). 

8.1.4.α. Στεγανά Πλαστικών Λέμβων: Ειδικότερα στις πλαστικές (GRP) λέμβους πρέπει να λαμβάνεται 

ειδική μέριμνα για την αποτελεσματικότητα των στεγανών, δηλαδή:  

α. Τα στεγανά να κλείνουν και στο άνω μέρος, με τα υαλόπανα και με έγχυση πλαστικού μετά την εφαρμογή 

των δύο προπλασμάτων (καλουπιών), εσωτερικού-εξωτερικού (με την λέμβο ανάποδα). 

β. Τα στεγανά να είναι επιθεωρήσιμα με θυρίδες διαστάσεων 30x25 σχήματος ελλιψοειδούς και οι όψεις 

εφαρμογής των θυρίδων να φέρουν ενισχυτικά νεύρα για αντίσταση στις μικροπαραμορφώσεις και να 

επιθεωρούνται και συντηρούνται ετησίως. 

γ. Τα στεγανά να βάφονται εσωτερικά και να γεμίζουν με πλαστικές φιάλες (στεγανές) ή με τεμάχια 

αφρώδους υλικού (π.χ. εξηλασμένης πολυστερίνης) για μείωση της διαπερατότητας (της δυνατότητας 

εισροής ύδατος στο στεγανό διαμέρισμα). Το αφρώδες υλικό πρέπει να εξάγεται για στέγνωμα μία φορά 

ετησίως. 

8.1.4.β. Χρώμα Υφάλων: Να αποφεύγεται το μπλε και οι αποχρώσεις του που απομειώνουν την πιθανότητα 

εντοπισμού ανατραπείσης λέμβου.  
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8.1.4.γ. Μετασκευές-μετατροπές: Απαγορεύεται κάθε δομική αλλαγή που δεν προβλέπεται από τα 

ναυπηγικά σχέδια της λέμβου, όπως π.χ. μετατροπή στεγανών χώρων σε προσβάσιμους, χωρίς έγγραφη και 

ενυπόγραφη βεβαίωση Ναυπηγού Μηχανικού ότι δεν επηρεάζεται η εφεδρική πλευστότητα. Το βεβαιωτικό 

πρέπει να αποστέλλεται στην Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων της Γενικής Εφορείας. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα ακινητοποιείται το σκάφος (άρση αξιοπλοΐας) μέχρι να εκδοθεί βεβαίωση Ναυπηγού 

Μηχανικού ή να αποκατασταθεί το σκάφος στην προηγουμένη του κατάσταση. 

Επίσης, για αλλαγές εξαρτίας ή πρόσκαιρου εξαρτισμού (π.χ. για ρυμούλκηση ή αγκυροβολία) που 

επηρεάζουν τη δομική αντοχή του σκάφους ή την ασφάλεια πληρώματος (π.χ. επιλογή πρόσδεσης ή 

διαδρομής σχοινιού-καδένας υπό τάση που εγκυμονεί κίνδυνο τραυματισμού πληρώματος) και γενικότερα 

θέματα που αφορούν ασφάλεια πλου απαιτείται ενυπόγραφη έγκριση Διπλωματούχου ή Πτυχιούχου 

Ναυπηγού Μηχανικού, εφόσον η νέα μέθοδος δεν αναφέρεται σε εγχειρίδιο Ναυτικής Τέχνης γραμμένο 

από επαγγελματία (Ναυπηγό Μηχανικό, Αξιωματικό Πολεμικού ή Εμπορικού Ναυτικού).  

Στην περίπτωση που ο Γενικός Έφορος προτείνει μια τέτοιας φύσης αλλαγή στις διατάξεις του Κανονισμού 

περί Ασφάλειας Πλου, θα πρέπει να έχει την έγγραφη αποδοχή Ναυπηγού Μηχανικού, η οποία τίθεται και 

στα πρακτικά του Δ.Σ./Σ.Ε.Π.  

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό το Σ.Ε.Π. (Κυβερνήτες και Διοίκηση) έναντι σοβαρών 

ατυχημάτων τόσο ουσιαστικά (αποφυγή) όσο και τυπικά (διερεύνηση σοβαρού ατυχήματος από την 

Πολιτεία), διότι την ευθύνη ασφάλειας και καταλληλότητας οποιασδήποτε μετασκευής-αλλαγής 

εξαρτισμού την αναλαμβάνουν επαγγελματίες με γνώση των κανόνων ασφαλείας (η οποία δεν αποκτάται 

και δεν πιστοποιείται μόνο με την ερασιτεχνική εμπειρία).  

8.2. Αξιοπλοΐα 
Η αξιοπλοΐα κάθε σκάφους πιστοποιείται από: 
α. Την Βεβαίωση Ναυπηγού (Παράρτημα 8-Β2), ισχύος το πολύ για τέσσερα (4) χρόνια,  και  

β. Το Πιστοποιητικό Ετήσιας Αξιοπλοΐας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-Α),  

Τα οποία εμπεριέχονται στο «Βιβλίο Αξιοπλοΐας Ν/Π Λέμβου», έκδοσης Σ.Ε.Π. 

8.2.1. Επιθεώρηση Αξιοπλοΐας Σ.Ε.Π. 

Επιθεώρηση Αξιοπλοΐας του σκάφους (και του εξοπλισμού εξαρτίας και εφοδίων ασφαλείας) διενεργείται 

κάθε χρόνο από Επιτροπή Επιθεώρησης του Σ.Ε.Π. 

Η Επιτροπή αυτή ορίζεται από τον Περιφερειακό Έφορο της Π.Ε. που εδρεύει το Κλιμάκιο που κατέχει ή 

χρησιμοποιεί το σκάφος και αποτελείται από τον ίδιο, τον Έφορο Ναυτοπροσκόπων της Περιφερειακής 

Εφορείας και έναν Κυβερνήτη-Επιθεωρητή (Βλ. παράγ. 8.2.3), εφόσον ο Έφορος Ναυτοπροσκόπων δεν είναι 

πιστοποιημένος Επιθεωρητής. 

Σε περίπτωση που σε κάποια Περιφερειακή Εφορεία δεν διατίθεται Επιθεωρητής τότε μεριμνά η Εφορεία 

Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. σε συνεννόηση με τον Περιφερειακό Έφορο. 

Σε περίπτωση αμφιβολίας για το χαρακτηρισμό ή τρόπο αποκατάστασης μιας βλάβης/αβαρίας, ο 

Επιθεωρητής συμβουλεύεται Ναυπηγό Μηχανικό ή Λεμβουργό για τα ξύλινα. 

Η Επιθεώρηση Αξιοπλοΐας διενεργείται ετησίως με βάση το έντυπο «Ναυπηγική Έκθεση» (Παράρτημα 8-Β) 

και, ανάλογα με τα ευρήματα, συμπληρώνεται το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ (Παράρτημα 8-Α) 

(ισχύει για ένα (1) έτος). 

Κάθε δεύτερο χρόνο το σκάφος πρέπει να επιθεωρείται στην ξηρά.       

Οι επιθεωρήσεις καταγράφονται στο Βιβλίο Αξιοπλοΐας Λέμβου (έκδοση Σ.Ε.Π.). 
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Καλό είναι να καθορίζεται από την Περιφερειακή Εφορεία κοινή ημερομηνία επιθεώρησης 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 παρελκόμενων και των ειδών ασφαλείας. 

Κατά την επιθεώρηση ενδέχεται να προκύψουν δύο ειδών αδυναμίες, οι οποίες καταγράφονται στο 

Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας: 

• Επισημάνσεις: Αυτές που δεν επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια πλου. Το σκάφος δύναται να εκτελεί 

πλόες, αλλά δίνεται χρόνος αποκατάστασης 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. 

 

Το Έντυπο Ναυπηγικής Έκθεσης συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα. Ένα αντίτυπο παραδίδεται στο 

Σύστημα, ένα τηρείται στην Περιφερειακή Εφορεία και ένα υποβάλλεται στην Εφορεία Ναυτοπροσκόπων 

της Γ.Ε. (μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά/PDF φόρμα). Συνοπτικά αποτελέσματα καταχωρούνται στο «Βιβλίο 

Αξιοπλοΐας Λέμβου». 

Εννοείται ότι για σοβαρές βλάβες και αβαρίες που εκφεύγουν του ερασιτεχνικού επιπέδου, ασχέτως 

εμπειρίας, πρέπει να αναζητείται συμβουλή Ναυπηγού. 

Επισημαίνεται ότι σκάφος που δεν διαθέτει βεβαίωση Ναυπηγού και Πιστοποιητικό Ετήσιας Αξιοπλοΐας 

σε ισχύ δεν επιτρέπεται να εκτελεί πλόες. 

8.2.2. Επιθεωρητές Αξιοπλοΐας 

Προκειμένου η επιθεώρηση να είναι αξιόπιστη χωρίς την παρουσία Ναυπηγού κάθε χρόνο, τηρείται από 

την Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων της Γενικής Εφορείας «Μητρώο Επιθεωρητών-Κυβερνητών». 

Η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται μετά από επιτυχή παρακολούθηση σχετικού σεμιναρίου που γίνεται από 

Ναυπηγό Μηχανικό και ο οποίος υπογράφει το σχετικό «Πιστοποιητικό Επιθεωρητή». 

Βαθμοφόροι που τυγχάνουν Αξιωματικοί του Πολεμικού και του Εμπορικού Ναυτικού, ή ναυπηγοί 

μηχανικοί, εφόσον (οι Αξιωματικοί) έχουν τουλάχιστον 18μηνη θαλάσσια υπηρεσία, οι δε Ναυπηγοί διετή 

υπηρεσία σε ναυπηγικά, εγγράφονται στο σχετικό «Μητρώο Επιθεωρητών Κυβερνητών» απλώς μετά από 

αίτησής τους, στην οποία θα είναι συνημμένο φωτοαντίγρφο του διπλώματος/πτυχίου ναυπηγού και 

περιγραφή της διετούς απασχόλησης και για Αξιωματικούς φωτοαντίγραφο της στρατιωτικής ταυτότητας 

(εν ενεργεία ή αποστρατεία) ή του Ναυτικού Φυλλαδίου (οι σελίδες όπου εμφαίνεται ο βαθμός και η 

θαλάσσια υπηρεσία). Οι Αξιωματικοί επιθεωρούν πλαστικές και μεταλλικές λέμβους οι δε Ναυπηγοί όλους 

τους τύπους. 

Η διοργάνωση των σεμιναρίων καθώς και η αξιολόγηση του έργου των επιθεωρητών γίνεται με ευθύνη της 

Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων της Γενικής Εφορείας ανά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι αργότερα των 

δύο (2) συνεχομένων ετών. 

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου και του Πιστοποιητικού καθώς και υπόδειγμα της σφραγίδας του 

Επιθεωρητή παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-Γ. 
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8.2.3. Επιθεώρηση Αξιοπλοΐας από Ναυπηγό 
Από τον ΓΚΛ 23 προβλέπεται αρχική και περιοδική ναυπηγική επιθεώρηση (σκάφους-εξαρτίας-εφοδίων 

ασφαλείας) του σκάφους από Διπλωματούχο (ΕΜΠ/ΑΕΙ) ή Πτυχιούχο (ΤΕΙ) Ναυπηγό. Η περιοδικότητα αυτή 

δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τέσσερα (4) χρόνια, σύμφωνα με το ΦΕΚ 64Β/2019. Η επιθεώρηση 

Ναυπηγού διενεργείται με το σκάφος στην ξηρά, αφού έχει προηγηθεί απαραιτήτως η δοκιμασία Ελέγχου 

Εφεδρικής Πλευστότητας (βλ. επόμενο). Ο Ναυπηγός που διενεργεί την επιθεώρηση, ανάλογα με την 

κατάσταση, τη χρήση κ.λπ. του σκάφους καθορίζει και τον χρόνο που πρέπει να γίνει η επόμενη επιθεώρηση 

από Ναυπηγό, ο οποίος όμως δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τέσσερα (4) χρόνια. Δηλαδή, αν ο 

επιθεωρητής Ναυπηγός επισημάνει ευρήματα τα οποία δεν επηρεάζουν μεν την αξιοπλοΐα του σκάφους, 

αλλά πρέπει να αποκατασταθούν πριν η βλάβη/αβαρία γίνει εντονότερη και επηρεάσει την αξιοπλοΐα, 

μπορεί να δώσει Βεβαίωση με ισχύ για ένα (1) ή δύο (2) ή τρία (3) χρόνια (κατά κρίση του). Σε κάθε άλλη 

περίπτωση εκδίδεται Βεβαίωση για τέσσερα (4) χρόνια το μέγιστο. 

Ο Ναυπηγός συμπληρώνει τα σχετικά έντυπα «Βεβαίωση Ναυπηγού για ιστιοφόρο» και «Ναυπηγικής 

Έκθεσης» των Παραρτημάτων 8-Α και 8-Β. 

Στη «Βεβαίωση Ναυπηγού» καταχωρείται (από τον Ναυπηγό) και η μηχανή του σκάφους (τύπος-αριθμός 

σειράς) σύμφωνα με το έγγραφο ΥΝΝΠ/Αρχ.ΛΣ-ΕΛΛΑΚΤ/ΔΛΑ Αρ.Πρωτ. 2131.18/25426/2015 από 2-10-2015 

καθώς επίσης και ο τύπος του VHF σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΥΝΝΠ/ΔΕΠ Αριθ. Πρωτ. 2333.12-5/11293/2017 

από 13-02-2017. 

Στα μεταλλικά σκάφη στην επιθεώρηση του Ναυπηγού θα γίνεται και παχυμέτρηση ελασμάτων με υπέρηχο 

από πιστοποιημένο τεχνικό. Οι μετρήσεις καταχωρούνται σε πρόσθετο φύλλο. 

Είναι αυτονόητο ότι τη χρονιά που η επιθεώρηση γίνεται από Ναυπηγό δεν γίνεται η ετήσια επιθεώρηση 

Σ.Ε.Π. Επίσης, τροποποιείται ανάλογα χρονικά και η ανά διετία επιθεώρηση του Σ.Ε.Π στην ξηρά. 

Για σκάφη μικρότερα των 2,5 μέτρων δεν απαιτείται επιθεώρηση από ναυπηγό. 

Η Περιφερειακή Εφορεία με μέριμνα του Εφόρου Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων της και σε συνεργασία με 

την Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων της Γενικής Εφορείας, έχει την ευθύνη για την έγκαιρη εκτέλεση 

της επιθεώρησης Ναυπηγού. Η «Βεβαίωση Ναυπηγού για Ιστιοφόρο» (βλ. Παράρτημα 8-Β2) αποστέλλεται 

στο «Γραφείο Αξιοπλοΐας» της Εφορείας Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. (στην Κεντρική Διοίκηση), 

άλλως το σκάφος θεωρείται ΜΗ ΑΞΙΟΠΛΟΟ μέχρι την έκδοση της Βεβαίωσης. 

8.2.4.  Έλεγχος Εφεδρικής Πλευστότητος 
Όλες οι λέμβοι ανοικτού καταστρώματος πρέπει κάθε τέσσερα (4) χρόνια να υφίστανται έλεγχο Εφεδρικής 

Πλευστότητος (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 8.1.0) στο πλαίσιο της επιθεώρησης Ναυπηγού για 

ανανέωση της «Βεβαίωσης Ναυπηγού»  που πρέπει να γίνει. Αν η λέμβος αλλάξει ναυπηγικά 

χαρακτηριστικά λόγω μετασκευής, η δοκιμή πρέπει να ξαναγίνει. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

αποστέλλεται (ηλεκτρονικά) στο Γραφείο Αξιοπλοΐας του Σ.Ε.Π το σχετικό Δελτίο (Παράρτημα 8-Θ) και να 

συμπληρώνεται το αντίστοιχο στο Βιβλίο Αξιοπλοΐας Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους κατά την ανανέωση της 

«Βεβαίωσης Ναυπηγού». 

Επισημαίνεται, ότι ακόμα και στις ξύλινες λέμβους, με την πάροδο των ετών, δεν είναι δεδομένη πλέον η 

εφεδρική πλευστότητά τους, γιατί το ξύλο χάνει τον αέρα που εμπεριείχε, οπότε χάνει μέρος της φυσικής 

άντωσής του. 

Επισημαίνεται ότι σκάφος που δεν διαθέτει βεβαίωση Ναυπηγού και Πιστοποιητικό Ετήσιας Αξιοπλοΐας 

σε ισχύ δεν επιτρέπεται να εκτελεί πλόες. 
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8.2.5. Γραφείο Αξιοπλοΐας 
Οι υποχρεώσεις που δημιουργούνται από την τροπολογία του ΓΚΛ 23 περί Λεμβολογίου Σ.Ε.Π., αλλά και οι 

απαιτήσεις παρακολουθήσεως των υπόλοιπων επιθεωρήσεων των σκαφών μας, που συμβάλλουν 

σημαντικά στην ασφάλεια πλου, επέβαλαν τη δημιουργία «Γραφείου Αξιοπλοΐας» στην Κεντρική Διοίκηση.  

Το Γραφείο Αξιοπλοΐας υπάγεται στην Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. και στελεχώνεται από 

μόνιμο προσωπικό. Έργο του είναι να τηρεί το Λεμβολόγιο Σ.Ε.Π., ήτοι φάκελο για κάθε σκάφος του 

Λεμβολογίου Σ.Ε.Π. και να παρακολουθεί την έγκαιρη διεξαγωγή των ναυπηγικών επιθεωρήσεων, την 

καταχώρηση της αποκατάστασης αβαριών και την κατάσταση αξιοπλοΐας των σκαφών. 

8.3. Βλάβες και Αβαρίες 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».  

Αν αποτελεί Παρατήρηση ενημερώνεται άμεσα το Γραφείο Αξιοπλοΐας. 

Η αποκατάσταση καταχωρείται επίσης στο Ημερολόγιο Σκάφους, το οποίο και συνυπογράφεται όπως 

προηγουμένως.  

Σε περίπτωση απομακρυσμένου Κλιμακίου η διαδικασία μπορεί να γίνει με ηλεκτρονική ή κανονική 

αλληλογραφία, στοιχεία της οποίας καταχωρούνται στο Ημερολόγιο Σκάφους (ημερομηνία - αποδέκτης). 

8.3.1. Οδηγίες σε περίπτωση ανατροπής 

(α). Όλα τα μέλη του πληρώματος παραμένουν κοντά στη λέμβο και πιάνονται από τη λέμβο, από την 

υπήνεμη πλευρά. Αν αυτό δεν είναι εφικτό (π.χ. λόγω υψηλού κυματισμού) τότε πιάνονται από τα χέρια 

παραμένοντες κοντά στη λέμβο και διαπιστώνεται ότι είναι όλοι παρόντες.  

(β). Αν είναι ευχερές ανεβαίνουν όλοι στο κύτος της λέμβου. 

(γ). Σε περίπτωση απώλειας ή απομάκρυνσης της λέμβου, το πλήρωμα και ο καθένας ατομικά, ενεργούν 

σύμφωνα με οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (ΙΜΟ) «Cold Water Survival» που 

περιλαμβάνονται στο Θέμα «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ» με πρακτική εξάσκηση της Σχολής Λεμβάρχου 

Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους και υπενθυμίζονται στην παρουσίαση του Θέματος «Έρευνα & Διάσωση» της 

Σχολής Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους. 

(δ). Ένας Βαθμοφόρος περισυλλέγει τον σάκο πυροτεχνικών ασφαλείας και τον σάκο κουβερτών 

υποθερμίας. Καλύτερα θα ήταν αυτά τα είδη να τοποθετούνται σε μικρό βαρελάκι (ένα ή δύο) προσδεμένο 

σε ξαρτόριζα, ώστε με την ανατροπή να είναι άμεσα προσβάσιμο χωρίς να διακινδυνεύσει κάποιος να 

εμπλακεί με σχοινιά και εξαρτεία. 

(ε). Αν δεν συμπλέουν άλλα σκάφη, ιδίως ιστιοπλοϊκά κλειστού καταστρώματος ή φουσκωτά ταχύπλοα ή 

σκάφη που μπορούν αποτελεσματικά να βοηθήσουν, ειδοποιείται ΑΜΕΣΑ το ΕΚΣΕΔ και, αν είναι εφικτό, ο 

Επόπτης πλου (ο οποίος θα ειδοποιήσει άμεσα και τον Γενικό Έφορο). 

(στ). ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ κάθε ενέργεια επαναφοράς της λέμβου επί τόπου. Ενέργειες 

επαναφοράς εκτελούνται μόνον εφόσον η λέμβος έχει φθάσει σε ασφαλή ακτή (βλ. παρακάτω). 

(ζ). Αν είναι εφικτή η ρυμούλκηση με διατιθέμενα επί τόπου μέσα, εκτελείται προς την πλησιέστερη ασφαλή 

ακτή (βλ. παρακάτω) αφού προηγουμένως ασφαλισθούν οι επιβαίνοντες σε άλλο σκάφος. Το ρυμούλκιο 

επισημαίνεται με φανό «ναυαγού» στην πλώρη και πρύμνη. Αν η ρυμούλκηση θέτει σε κίνδυνο την 

ασφάλεια του άλλου σκάφους, η ανατραπείσα λέμβος εγκαταλείπεται αφού επισημανθεί (βλ. παρακάτω). 
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Η πρόσδεση του ρυμουλκίου στη λέμβο γίνεται από Βαθμοφόρο, ο οποίος καλόν είναι να φέρει μάσκα και 

βατραχοπέδιλα (κοντά, με ρυθμιζόμενη φτέρνα) και αδιάβροχο φακό. 

(η). Αν δεν είναι εφικτή η ρυμούλκηση με τα διατιθέμενα επί τόπου μέσα η λέμβος επισημαίνεται με δύο (ή 

παραπάνω εφόσον διατίθενται) σωσίβια (για αύξηση της «οπτικής υπογραφής» της )και δύο (2) 

τουλάχιστον φανούς «ναυαγού» και: 

• Εγκαταλείπεται από το πλήρωμα εφόσον αυτό μπορεί να επιβιβασθεί επιτόπου σε άλλα σκάφη 

ή 

• Το πλήρωμα παραμένει στη λέμβο (γύρω της ή απάνω στο κύτος) μέχρι να  καταφθάσει διάσωση. 

(θ). ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πλησιέστερη ακτή είναι συνήθως πολύ πιο μακριά απ’ ότι φαίνεται. Ο ψυχικός (και 

φυσικός) συγκλονισμός από την ανατροπή, η κακοκαιρία, η κόπωση, είναι απαγορευτικά για μετάβαση στην 

ακτή κολυμπώντας. Η ακτή επίσης, μπορεί να είναι η ίδια επικίνδυνη για προσέγγιση. Η αναποδογυρισμένη 

λέμβος είναι ορατή από τα σωστικά μέσα ενώ τα μεμονωμένα άτομα δεν εντοπίζονται εύκολα. Η 

ναυτοπροσκοπική λέμβος είναι το ασφαλέστερο σωσίβιο. 

(ι). Η ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ 

(i). ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: για επαύξηση της "οπτικής υπογραφής της" (ώστε να εντοπίζεται από διερχόμενα σκάφη) πρέπει 

: 

-Να δένονται δύο σωσίβια, ένα πλώρα, ένα πρύμα με αντίστοιχα «φώτα ναυαγού». Όταν φθάσουμε σε 

«ελεγχόμενο περιβάλλον» με τα παιδιά εξασφαλισμένα απολύτως, τότε μπορούμε να επιχειρήσουμε 

επαναφορά. 

(ii). ΚΑΤΑ ΤΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ : 

Η αναποδογυρισμένη λέμβος έχει πολλά στοιχεία υδροδυναμικής αντιστάσεως: Τα ιστία, σχοινιά-άγκυρες-

σάκοι- η εξωλέμβια και άλλα αντικείμενα που κρέμονται μέσα στο νερό, ο καθρέπτης («παπαδιά»), κ.λπ. Γι’ 

αυτό, προς αποφυγή ζημιών η ταχύτητα ρυμουλκήσεως πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή, περί τον 1-2 

κόμβους, για να μην προκληθούν σοβαρές ζημιές τόσο στο ρυμουλκούμενο όσο και στο ρυμουλκούν 

σκάφος, το οποίον πρέπει να αναρτά και τα προβλεπόμενα φώτα-σημεία ρυμουλκήσεως. 

(ια). Ασφαλής Ακτή : Αν υπάρχει δυνατότητα επιλογής, επιλέγεται ακτή με τα ακόλουθα κατά 

προτεραιότητα χαρακτηριστικά: 

(1) ομαλή  

(2) προστατευμένη από τον καιρό 

(3) με οδική πρόσβαση  

(4) το οριακό βάθος των έξι (6) μέτρων (ύψος αντένας 10κώπου και ύψος ιστού 6κώπου) να είναι όσο το 

δυνατόν πλησιέστερα προς την ακτή. 

(5) να μην παρενοχλείται η ναυσιπλοΐα (είσοδος-έξοδος άλλων σκαφών) 

Κατάπλους στην ακτή: Προσοχή στο σημείο που θα σταματήσει η ρυμούλκηση. Αν κρέμονται άγκυρες το 

σκάφος θα σταματήσει όταν η άγκυρα πιάσει στο ανάλογο βάθος. Τότε πρέπει στο σημείο αυτό να πέσει 

κολυμβητής με κατάλληλη μάσκα (και ενδυμασία καταδύσεων αν είναι κρύο το νερό), απαραιτήτως 

Βαθμοφόρος (ή άλλος ενήλικας) και να μαζέψει ή να κόψει τις άγκυρες βοηθούμενος από το σκάφος 

ρυμούλκησης. 
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Στη συνέχεια προχωρεί η ρυμούλκηση μέχρι η λέμβος να φθάσει εκεί όπου το βάθος είναι περί τα έξι (6) 

μέτρα όπου το σκάφος μπορεί να αγκυροβολήσει για να επιχειρήσουμε με ασφάλεια ξαρμάτωμα και 

επαναφορά. 

Όλες οι υποβρύχιες εργασίες, όσο απλές και αν φαίνονται, πρέπει να γίνουν από επαγγελματία δύτη. Σε 

περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τότε μόνο θα επιχειρήσει ενήλικας, και στην περίπτωση αυτή μόνο 

με το φως της ημέρας και προσμετρώντας τις συνθήκες ώστε να είναι ασφαλές το εγχείρημα. 

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ της λέμβου με σωσίβια και φανούς, όχι μόνο για να την 

ξαναβρούμε, αλλά ΚΥΡΙΩΣ για να μην προκαλέσουμε ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (πρόσκρουση σκάφους, ιδίως 

μικρού, πάνω στη λέμβο). Οι συνέπειες σε ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές μπορούν να είναι 

ανυπολόγιστες σε τέτοια περίπτωση. 

Επιχείρηση επανεντοπισμού και διάσωσης της λέμβου μπορεί να οργανωθεί με κατάλληλο σκάφος 

(κλειστού καταστρώματος), όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Για την έρευνα συνιστάται η «Έρευνα 

Τομέως», η οποία έχει αποδειχθεί επιτυχής. Αν έχει μεσολαβήσει πολύς χρόνος και έχει εν τω μεταξύ 

αλλάξει σημαντικά η κατεύθυνση του ανέμου συνιστάται το «Αναπτυσσόμενο Τετράγωνο». 

(ιβ). ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (ΕΚΣΕΔ): 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση εγκατάλειψης της λέμβου, ακόμα και αν το πλήρωμα έχει επιβιβαστεί σε άλλα 

σκάφη, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ να εκπέμψει ο Κυβερνήτης (ή άλλος Βαθμοφόρος) ένα αμφιβόλου 

ακροαματικότητας PAN-PAN (προκειμένου να αναγγείλει το ναυτιλιακό κίνδυνο εγκαταλειμμένου 

αναποδογυρισμένου σκάφους), το οποίον εξάλλου θα τον αποσπάσει από το κύριο μέλημά του, που είναι 

η ασφάλεια των επιβαινόντων. Πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να ειδοποιηθεί ΑΜΕΣΑ το ΕΚΣΕΔ. (για επικοινωνία βλ. 

παράγρ. 8.13 «Περιπτώσεις ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΑΝΑΓΚΗΣ-ΕΚΣΕΔ»). 

(ιγ). ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ: 

(Ελήφθησαν υπ’ όψη και οι σχετικές οδηγίες της US Coast Guard) 

Πρέπει να έχει αφαιρεθεί ό,τι κρέμεται από τη λέμβο, όπως εξωλέμβια-πηδάλιο-σάκοι καθώς επίσης και τα 

ιστία (εφόσον η λέμβος έχει ανατραπεί κατά 180ο). Τα ιστία (σε ανατροπή 180ο), ακόμα και με λυμένες (ή 

κομμένες) τις σκότες, παρουσιάζουν μεγάλη αντίσταση στην επαναφορά. Ακόμα και αν επιτευχθεί η 

επαναφορά μαζί με τα ιστία, μπορεί να προκαλέσουν εκ νέου ανατροπή λόγω βάρους (βρεγμένα-αντίσταση 

στον άνεμο ενώ η λέμβος έχει οριακή πλευστότητα ακόμα). Στην 10κωπη πρέπει να αφαιρεθούν (μαζί με 

τις αντένες), στην 6κωπη αρκεί να λυθούν τα μαντάρια και να μαζευτούν τα ιστία, με σκοπό να ασφαλιστούν 

στη στεριά. 

Ακολούθως δένονται δύο σχοινιά κοντά στην κουπαστή (στις άκρες των σελμάτων ή σε κοτσανέλα) της μιας 

πλευράς, περνάνε πάνω από το κύτος και οδηγούνται μακριά από την άλλη πλευρά (Σχήμα 1), από την 

οποίαν θα τραβήξουν για να επανέλθει η λέμβος.  
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Σχήμα 1: Πρόσδεση αγομένων για επαναφορά λέμβου 

Η απάντληση του νερού γίνεται με κάθε δυνατό μέσον, αντλίες, κουβάδες κ.λπ. Συνιστάται για τα σκάφη 

που συνήθως συνοδεύουν ναυτοπροσκοπικές λέμβους να έχουν ηλεκτροκίνητη (12v ή 24V DC) 

καταδυόμενη αντλία.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο καιρός επηρεάζει τον τόπο επαναφοράς, η λέμβος στρέφεται με την πλώρη στον καιρό 

προτού αρχίσει η επαναφορά. 
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8.4. Διατάξεις Ασφαλείας Πλου 

Δικαιοδοσία και Ευθύνη του Κυβερνήτη 

Στον κώδικα ασφαλούς διαχείρισης πλοίων (International Safety Management code) του Διεθνούς 

Οργανισμού Ναυτιλίας (ΙΜΟ) στο κεφ. 5.2 αναφέρεται, ότι «ο Κυβερνήτης έχει απόλυτη και έναντι παντός 

αρμοδιότητα και ευθύνη να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια και την αποφυγή ρύπανσης ». 

Στην διεθνή σύμβαση SOLAS (Safety Of Life At Sea, η οποία αποτελεί και νόμο του Κράτους), κεφ. ΧΙ-2 

Regulation 8, αναφέρεται ότι «ο Κυβερνήτης δεν εμποδίζεται από κανέναν από του να πάρει οποιαδήποτε 

απόφαση προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφάλεια του πλοίου...». 

Βεβαίως τα παραπάνω αφορούν σε πλοία. Όμως η ευθύνη του Κυβερνήτη δεν αλλάζει με το μέγεθος του 

σκάφους, ενώ τα αναφερόμενα είναι μια απόλυτα αποδεκτή νομική βάση για οποιοδήποτε σκάφος, ειδικά 

σε περίπτωση ατυχήματος. 

Για τον λόγο αυτό στο έντυπο «Δελτίο Απόπλου» του Σ.Ε.Π. αναγράφεται ο «Κυβερνήτης» ακόμα και σε 

περίπτωση πλου κωπηλασίας, ενώ διευκρινίζεται η απαίτηση πτυχίου (Λεμβάρχου για κωπηλασία, 

Κυβερνήτου για ιστιοπλοΐα). 

8.4.1. Μέτρα Ασφάλειας Πλου 

 

(α).  Δελτίο Απόπλου 

 
Για να αποπλεύσει ένα Ναυτοπροσκοπικό σκάφος απαιτείται να έχει εκδοθεί και υπογραφεί, όπως 

προβλέπεται, «Δελτίο Απόπλου» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ8-Δ).  

 

Το Δελτίο Απόπλου εκδίδεται για το συγκεκριμένο σκάφος και τη συγκεκριμένη δράση και 

περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των επιβαινόντων και τηλέφωνα επικοινωνίας των οικείων τους, 

(κινητά) τηλέφωνα των επιβαινόντων Βαθμοφόρων, προβλεπόμενη ώρα απόπλου (ΠΩΑ) και 

κατάπλου (ΠΩΚ) στο μόνιμο αγκυροβόλιο του σκάφους, τη γεωγραφική περιοχή του ταξιδιού, 

τυχόν κατάπλους σε ενδιάμεσα μέρη, καθώς και μετεωρολογική πρόγνωση. 

 

Στο Δελτίο Απόπλου αναγράφεται επίσης και αν το σκάφος φέρει μηχανή (με τα στοιχεία της) ως 

εφεδρική, οπότε ανάλογη θα είναι και η έκταση πλόων. Η μηχανή πρέπει να προσδίδει στο σκάφος 

ταχύτητα τουλάχιστον τεσσάρων (4) κόμβων με ευνοϊκές συνθήκες (ΓΚΛ 52). 

Το Δελτίο Απόπλου συμπληρώνεται από τον Αρχηγό της Δράσης και εγκρίνεται από τον Αρχηγό 

Συστήματος και από τον Περιφερειακό Έφορο. Αν ο Περιφερειακός Έφορος δεν είναι πτυχιούχος 

Κυβερνήτης Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους, τότε υπογράφει και 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 πραγματοποιεί τη δράση, απαιτείται και η συγκατάθεση 

του Αρχηγού Συστήματος στο οποίο ανήκει. 

 

Για τα σκάφη που ελλιμενίζονται στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη, ενημερωμένο αντίγραφο του 

Δελτίου Απόπλου αφήνεται σε ταχυδρομικό κουτί του Κέντρου λίγο πριν τον απόπλου. Ο σκοπός 

είναι αν απαιτηθεί βοήθεια σε περίπτωση κινδύνου να είναι γνωστά χωρίς αμφιβολίες ονόματα 

και τηλέφωνα πληρωμάτων. 

Κατασκήνωση – Πολυήμερες Δράσεις – Ναυτοπροσκοπικές Σχολές 

Για την κατασκήνωση και πολυήμερες Δράσεις εκδίδεται ένα ενιαίο Δελτίο Απόπλου για κάθε 

λέμβο, για όλες τις δραστηριότητες της κατασκήνωσης-πολυήμερης δράσης, στο οποίο δεν 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 και να εγκριθούν με την διαδικασία Δελτίου Απόπλου πριν την 
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Δράση ή την Σχολή (έγκριση από τον Έφορο Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. για Σχολή). 

Ονόματα πληρώματος συμπληρώνονται προ απόπλου και το πλήρες Δελτίο Απόπλου 

προσυπογράφεται από τον Αρχηγό Δράσης/Σχολής. 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. 

 

 
 

(β). Ενημέρωση Γονέων 

 

Σε κάθε περίπτωση πλου απαιτείται έγγραφη άδεια των γονέων ή κηδεμόνων των επιβαινόντων 

στο σκάφος, ανηλίκων μελών του Σ.Ε.Π., 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 δεν συμμετέχει στον πλου 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 εγκρίνων το 

Δελτίο Απόπλου ή άλλος πτυχιούχος Κυβερνήτης Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους, που καθορίζεται 

από τον πρώτο. 

(δ). Ενημέρωση Πλου 

 

Ο Αρχηγός της Δράσης 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 έξι (6) ώρες για το στίγμα, εφόσον 

είναι εν πλω. 

(ε). Φόρτος Σκάφους 

 

Σύμφωνα με τον ΓΚΛ 23, με τις διορθώσεις που έγιναν με τους ΓΚΛ 26 και 38, οι φόρτοι 

καθορίζονται ανάλογα με το ολικό μήκος του σκάφους και το ύψος εξάλων από την ίσαλο, όταν 

αυτό είναι φορτωμένο. 

(στ). Σωσίβια 

 Σε ιστιοπλοϊκά ανοικτού καταστρώματος είναι υποχρεωτικό να φέρουν όλοι τα σωσίβια. 

(ζ). Προσέγγιση λουομένων 

 
Με ιστιοφορία απαγορεύεται η προσέγγιση λουομένων ή κολυμβητών σε απόσταση μικρότερη 

των διακοσίων (200) μέτρων. 

(η). Ιστιοπλοΐα στην είσοδο λιμένος πλοίων 

 Απαγορεύεται και μέχρι αποστάσεως πεντακοσίων (500) μέτρων. 

(θ). Εφεδρική μηχανή 

 

Η μηχανή που φέρεται ως εφεδρική πρόωση πρέπει να έχει τόση ισχύ ώστε να προσδίδει στο 

σκάφος ταχύτητα τουλάχιστον τεσσάρων (4) κόμβων σε ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και να υπάρχει 

δοχείο με καύσιμο τουλάχιστον πέντε (5) λίτρα. 

(ι). Ιστιοπλοΐα τη νύκτα 

 
Απαγορεύεται ο πλους ιστιοφόρων λέμβων τη νύκτα εφόσον δεν φέρουν μηχανή ως εφεδρική 

πρόωση. 

ια. Στερέωση Αγκυρών: 
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Κατά την προετοιμασία απόπλου πρέπει να στερεώνεται ΠΛΗΡΩΣ ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ (καδένα – άγκυρα) της κύριας άγκυρας ώστε σε περίπτωση ανατροπής να μην 

μπλέκεται στην υπόλοιπη εξαρτία. 

Η δευτερεύουσα άγκυρα να τοποθετείται κάτω από το εδώλιον. Το άκρο του εκτάματός της 

(σχοινί) θα πρέπει να είναι στερεωμένο σε κρίκο του «καθρέπτη», ώστε να είναι δυνατή η αποκοπή 

της αν απαιτείται. Στις εξάκωπες λέμβους στερεώνεται πλήρως και η δευτερεύουσα άγκυρα, διότι 

και αυτή είναι πολύ κοντά στον ιστό. 

ιβ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

Η πυρκαγιά στο σκάφος είναι ένα ενδεχόμενο, κυρίως λόγω της βενζίνης που υπάρχει και 

κυκλοφορεί για την εξωλέμβια μηχανή. Οδηγίες πυρόσβεσης παρέχονται στο Παράρτημα 8-ια. 

ιγ. ΣΟΒΑΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

 

Σύμφωνα με τον Νόμο 4256/2014 (ΦΕΚ 92Α), άρθρο 9 παράγρ. 3γ «οι Κυβερνήτες όλων των πλοίων 

αναψυχής (σ.σ. όπου για την περίπτωση αυτή εμπίπτουν και οι ναυτοπροσκοπικές λέμβοι), 

υποχρεούνται να αναφέρουν στη Λιμενική Αρχή του πρώτου λιμένα κατάπλου κάθε ναυτικό 

ατύχημα, τραυματισμό, ασθένειες και να θεωρήσουν τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου». 

Επισημαίνεται ότι πριν από τέτοια δήλωση πρέπει ο Κυβερνήτης να συνεννοηθεί προηγουμένως 

με τον Γενικό Έφορο ή τον Μόνιμο Βοηθό Γενικό Έφορο. 

 

8.4.2. Ορισμοί (ΓΚΛ 23) 

ΜΙΚΡΟ ΣΚΑΦΟΣ: Κάθε σκάφος, ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής, ολικού μήκους μέχρι και δώδεκα (12) 

μέτρων για ερασιτεχνικά. 

«Τα μικρά σκάφη ολικού μήκους πάνω από επτά (7) μέχρι δέκα (10) μέτρα πρέπει να είναι ανοικτού τύπου 

(OPEN), ενώ υπερκατασκευή (σπιράγιο) για σκοπούς κυρίως καιροπροστασίας είναι επιτρεπτή». 

Δεν θεωρείται μικρό σκάφος κάθε μη μηχανοκίνητο ολικού μήκους μέχρι και δυόμισι (2,5) μέτρων.  

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΦΟΣ: Το σκάφος, για την κίνηση του οποίου χρησιμοποιείται μηχανή ως κύριο ή 

βοηθητικό μέσο πρόωσης. 

ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: Η απόσταση μεταξύ των πλέον εξωτερικών άκρων της πρώρας και πρύμνης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη το μήκος τυχόν εξέχοντος πηδαλίου, προβόλου, περιζώματος. 

ΥΨΟΣ ΕΞΑΛΩΝ: Η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ της ισάλου γραμμής στην έμφορτο κατάσταση και της 

βάσης των κωπητήρων (σκαλμών) στο μέσον του μήκους του σκάφους. 

ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ Ελάχιστο Ύψος Εξάλων Μέγιστος Αριθμός Επιβαινόντων 

10μ 50εκ 12 

9μ 47εκ 12 

8μ 44εκ 12 

7μ 41εκ 12 

6μ 38εκ 10 

5μ 34εκ 8 

 

Για ενδιάμεσα μήκη το ύψος των εξάλων και ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων υπολογίζεται με 

παρεμβολή. 
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Αν μετά την προσθήκη των ανωτέρω βαρών το ύψος των εξάλων βρεθεί μικρότερο από το καθοριζόμενο 

αφαιρούνται βάρη/επιβαίνοντες μέχρις ότου μετρηθεί το απαιτούμενο ύψος. 

Ο αριθμός των επιβαινόντων σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12). 

Εφαρμογή του πίνακα σε Ναυτοπροσκοπικά Σκάφη:  

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα οι μέγιστοι επιτρεπόμενοι φόρτοι δεκάκωπων ολικού μήκους 8+ μ. και 

εξακώπων ολικού μήκους 5,6 μ. είναι οι ακόλουθοι: 

 Λέμβος Ολικό Μήκος Ελάχιστο ύψος εξάλων Μέγιστος αρ. επιβ. 

1. Δεκάκωπος 8,2μ: 44,6 εκατοστά 12 άτομα 

2. Εξάκωπος 5,6μ: 36,4 εκατοστά 9 άτομα 

3. Εξάκωπος ξύλινη 5,2μ: 34,8 εκατοστά 8 άτομα 

 

Για διαφορετικά μήκη λέμβων οι υπολογισμοί γίνονται με παρεμβολή, όπως προβλέπεται στον ΓΚΛ. 

Για σκάφη που είναι καταχωρημένα σε Νηολόγιο ή ΒΕΜΣ (Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, το γνωστό ως 

Λεμβολόγιο) ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Έγγραφο Εθνικότητος ή «Άδεια Εκτέλεσης Πλόων» αντίστοιχα.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται η τοποθέτηση αντικειμένων-εφοδίων στο χώρο του προστέγου. Ο χώρος του 

πρόστεγου πρέπει να παραμένει κλειστός και εντελώς κενός, ώστε το σκάφος να έχει την εκ της 

κατασκευής του ευχέρεια υπερπηδήσεως κυμάτων. Στις πλαστικές και μεταλλικές λέμβους πρέπει να 

κλείνει υδατοστεγώς. 

8.4.3. Επισήμανση Γραμμής Φόρτου 

Κάθε σκάφος πρέπει να έχει επισημασμένη στις πλευρές του τη «Γραμμή Φόρτου», η οποία ορίζει τον 

μέγιστο επιτρεπόμενο φόρτο του σκάφους, σύμφωνα με τον ΓΚΛ 23. Το σχήμα της Γραμμής Φόρτου πρέπει 

να είναι όπως στο συνημμένο, που προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση με Αριθμό 1429.2 από 

09.07.1981 του YEN. 

Ο τρόπος χάραξης της γραμμής αναφέρεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-Ε. 

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. 

8.5.1. Κατηγορίες Πλόων 

«Α»:  Κωπηλασία 

 Δεν επιτρέπεται απομάκρυνση από την ακτή πέραν του ενός μιλίου. Μέσα σε λιμάνι 
επιτρέπεται μόνο η κίνηση για έξοδο/ είσοδο. Για εκπαίδευση κωπηλασίας μέσα στο 
λιμάνι απαιτείται άδεια Λιμεναρχείου. 

«Α0»: Κωπηλασία Λυκοπούλων. 

«Α1»: Διάρκεια δράσης μέχρι 3 ώρες.  

«Α2»: Ημερήσια κωπηλατική εκδρομή. Δεν 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. 

«Β2Β»: Πλους διαρκείας με Βαθμοφόρους μόνο. 

«Γ»: Μεταφορά του σκάφους δια θαλάσσης 
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«Γ1»: Με μηχανή. 

«Γ2»: Με ρυμούλκηση από μηχανοκίνητο σκάφος. 

 

 

8.5.2. Απαιτήσεις σε Βαθμοφόρους και ελάχιστο πλήρωμα/ μέγιστος φόρτος 

Είδος σκάφους 
Είδος πλου 

Α0*** Α1 Α2 Β1 Β2 Β2Β Γ1 Γ2 

10κωπο / 
8κωπο 

Α.Β. 2Λ+3E 2Λή1Κ+1Ε 2Λ 1Κ + 1Λ 2Κ* + 2Ε 
2Κ* 
+ 2Ε 

1Κ + 
2Ε 

1Λ 

ΕΠ/ΜΦ 
7 
Λυκόπουλα 

7/12 7/12 6/12 7/12 5/12 3/12 1/12 

6κωπο 
μεταλλικό 
5,63μ 

Α.Β. 1Λ+3E 1Λ 1Λ+1Ε 1Κ + 1Ε 
1Κ + 
1Λ** 

1Κ + 
1Λ** 

1Κ + 
1Ε 

1Λ 

ΕΠ/ΜΦ 
5 
Λυκόπουλα 

3/9 5/9 3/9 4/9 3/9 2/9 1/9 

6κωπο 
ξύλινο 
5,2 μ 

Α.Β. 1Λ+ 3Ε 1Λ 1Λ 1Κ + 1Ε 1Κ + 1Ε - 
1Κ + 
1Ε 

1Λ 

ΕΠ/ΜΦ 
4 
Λυκόπουλα 

3/8 5/8 3/8 5/8 - 2/8 1/8 

Ιστιοφόρο 
>26΄ με 
Μηχανή 
πρόωσης 

Α.Β. - - - 
1ΚΑΘ + 
1Ε 

1ΚΑΘ + 1Ε - 
1Κ + 
1Ε 

1Κ 

ΕΠ/ΜΦ - - - 2/8 2/8 - 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. 
(**) εκτός αν υπάρχει συνοδό μηχανοκίνητο σκάφος ή συμπλέει με άλλα ναυτοπροσκοπικά σκάφη, οπότε 
αρκεί 1Κ+1Ε. 
(3) για «πλου διάρκειας» (τύπου Β2 και Β2Β) εξακώπου, εφόσον διατίθεται συνοδεία μηχανοκινήτου 
σκάφους (πνευστού άνω των 4,5 μ. ή σκάφους κλειστού καταστρώματος) αρκεί ένας Κυβερνήτης και ένας 
Λέμβαρχος. 
(***) «Α0» Κωπηλασία Λυκοπούλων:  

i. Αν η λέμβος φέρει μηχανή, τότε οι αναλογίες γίνονται: 
    Για Δεκάκωπες: 2 Λέμβαρχοι-2 Έμπειροι-8 Λυκόπουλα 
    Για Εξάκωπες:    1 Λέμβαρχος-2 Έμπειροι-6 Λυκόπουλα (5 για ξύλινη) 
ii. Αν στη δράση συμμετέχουν άνω των δύο λέμβων, τότε μόνο μία λέμβος μπορεί να μην φέρει μηχανή. 

 
Συντομογραφίες:  

Α.Β.  = Αριθμός Βαθμοφόρων 
ΕΠ/ΜΦ = Ελάχιστο Πλήρωμα/ Μέγιστος Φόρτος (συμπεριλαμβάνονται και οι Βαθμοφόροι) 
Λ = Βαθμοφόρος με πτυχίο Λεμβάρχου 
Κ = Βαθμοφόρος με πτυχίο Κυβερνήτη Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους 
ΚΑΘ = Βαθμοφόρος με πτυχίο Κυβερνήτη και Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης (Σ.Ε.Π. ή Ναυτικού 

Ομίλου) 
Ε = Βαθμοφόρος ή Ανιχνευτής με εμπειρία, δηλ. να έχει συμμετάσχει σε τρία τουλάχιστον 

ιστιοπλοϊκά ταξίδια/ πολύωρες εξόδους στους τελευταίους 12 μήνες. 

8.5.3.  Έκταση Πλόων 

Η έκταση πλόων καθορίζεται για τα «μικρά σκάφη», κατηγορία στην οποίαν εμπίπτουν όλες οι Ν/Π λέμβοι, 
ανάλογα με τα μέσα κύριας και εφεδρικής προώσεως και τα εφόδια ασφαλείας και αναφέρεται στο 
συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-Στ «Νομικό καθεστώς Ναυτοπροσκοπικών Σκαφών».  
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1. Κωπήλατο χωρίς μηχανή:  Μέχρι 1νμ* 

2. Με μηχανή (ΜΧ) και ιστία Μέχρι 3νμ* 

3. Με μηχανή (ΜΧ) και ιστία και 2ο κυκλικό σωσίβιο με σχοινί > 15μ Μέχρι 6νμ* 

4. 
Με μηχανή (ΜΧ) και ιστία και πνευστή σχεδία ή πλευρική συσκευή για το 50% του 
μέγιστου φόρτου επιβατών και 2ο κυκλικό σωσίβιο με σχοινί > 15μ 

Μέχρι 
10νμ* 

 

5. 
Σε κάθε περίπτωση πλου ιστιοφόρου πέραν των 4 νμ από το μόνιμο αγκυροβόλιό του απαιτείται 
μηχανή  

6. 
Κωπηλασία Λυκοπούλων: Μέχρι 500μ από την ακτή ή εντός λιμένος (κατόπιν αδείας Λιμεναρχείου 
για εκπαίδευση μέσα στον λιμένα) 

* Οι αποστάσεις από την πλησιέστερη ακτή 

 
Απαγορεύεται ο πλους ιστιοφόρων λέμβων τη νύκτα εφόσον δεν φέρουν μηχανή ως εφεδρική πρόωση 
(ΓΚΛ 20 άρθρο 20 παρ. 1) 

8.5.4. Αποφυγή Σύγκρουσης για Κωπήλατα 

Ο ΔΚΑΣ (Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα) δεν αναφέρει κάτι ρητά για τα 
κωπήλατα σκάφη. Το κωπήλατο είναι ένα σκάφος που πλέει πολύ αργά σχετικά με τα άλλα σκάφη και δεν 
έχει δυνατότητα να απομακρυνθεί γρήγορα από την πορεία άλλου είδους σκάφους. Για τον λόγο αυτό 
θεωρούμε ότι εμπίπτουν στην κατηγορία «σκάφους με δυσχέρεια χειρισμών» (Κανόνας 3 του ΔΚΑΣ), οπότε 
όλα τα άλλα σκάφη χειρίζουν προς αποφυγή συγκρούσεως. Αυτό βέβαια δεν απαλλάσσει τον 
Κυβερνήτη/Λέμβαρχο του κωπήλατου από την υποχρέωση να διευκολύνει όσο είναι δυνατόν το άλλο 
σκάφος με κατάλληλο χειρισμό.  
 

8.6. Εφόδια Ασφαλείας Σκάφους 
Τα εφόδια ασφαλείας σκάφους είναι αυτά που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμό 
23 (ΓΚΛ 23) (ΦΕΚ Β 231/2000, άρθρα 20 και 21), όπως αυτά τροποποιηθήκαν με τον ΓΚΛ 26. 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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-Ζ. 
Οι επιθεωρήσεις Αξιοπλοΐας γίνονται με βάση τον πίνακα αυτόν και μόνο. 
 
8.6.1. Φαρμακείο Λέμβου 

Κάθε Ναυτοπροσκοπικό Σκάφος υποχρεούται από το Νόμο (ΓΚΛ 23) να φέρει φαρμακείο για αντιμετώπιση 

στοιχειωδών αναγκών. Για το λόγο αυτό καθορίζεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-Η το περιεχόμενο του 

φαρμακείου, το οποίο πρέπει να είναι σε υδατοστεγή σάκο. Τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται η ύπαρξη 

φαρμάκων-σκευασμάτων-μηχανισμών πέρα από τα αναφερόμενα εκτός αν στο πλήρωμα υπάρχει ιατρός. 

Σε περιπτώσεις ατόμων, ειδικά παιδιών, που απαιτείται ειδική αγωγή, αυτό θα αναφέρεται στο ιατρικό 

σημείωμα καθώς επίσης ότι η αγωγή μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια από μη ειδικό. 

8.6.2. Ιατρικές Συμβουλές 

Σε περίπτωση ανάγκης εν πλω μπορούν να ζητηθούν ιατρικές συμβουλές από το ATHENS MEDICO στα 

τηλέφωνα 210-5230880, 210-5237515 και 210-5225555, που είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, 

πιστοποιημένος από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας (ΙΜΟ) να δίνει υπεύθυνα ιατρικές συμβουλές σε 

πλοία εν πλω. Το Σ.Ε.Π. έχει ζητήσει επίσημα τη συμμετοχή των ναυτοπροσκοπικών σκαφών εφόσον 

απαιτηθεί και αυτό έχει γίνει αποδεκτό.  
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8.6.3. Μεταφορά Υγραερίου-Μαγείρεμα 

Απαγορεύεται η μεταφορά φιαλών υγραερίου (ΠΔ 405, ΦΕΚ 272Α/1996) πλην μιας μικρής συσκευασίας 
μέσα σε σάκο σε σκιερό μέρος. Απαγορεύεται αυστηρά το μαγείρεμα μέσα στη λέμβο. 
 

8.7. Καιρικές Συνθήκες 
Ο απόπλους των Ναυτοπροσκοπικών σκαφών δεν επιτρέπεται, όταν η ένταση του κύριου ανέμου στην 
περιοχή πλου (και προορισμού) υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια ανέμου: 

Για κωπηλασία : 2Β (2 Μποφόρ, ταχύτητα ανέμου <7 κόμβων)  
Για ιστιοπλοΐα : Όπως ο πίνακας που ακολουθεί 
Για κωπηλασία Λυκοπούλων λαμβάνεται υπόψη και το ύψος κύματος, που δεν πρέπει να είναι 
μεγαλύτερο από 25εκ. 

 
Πίνακας μέγιστων ορίων κύριου ανέμου για απόπλου ναυτοπροσκοπικών σκαφών 

 

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

10κωπο/ 8κωπο  3Bf (<12kt) 4Bf (<15kt) 4+Bf (<17kt) 

6κωπο μεταλλικό  3Bf 4Bf 4+ Bf 

6κωπο ξύλινο  2Bf 3Bf 3Bf 

Ιστιοφόρο >26’ με 
Μηχανή πρόωσης 

 5Bf 5Bf 5Bf 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο πλους εξακολουθεί να επιτρέπεται όταν οι σπηλιάδες (αιφνίδια, μικρής διάρκειας αύξηση της 
έντασης του ανέμου) είναι μέχρι 1 Bf πάνω από τα όρια του πίνακα. 
 

Παράδειγμα: Δεκάκωπος φαλαινίς με πλήρη φόρτο, με άνεμο 3Bf και σπιλιάδες των 4 Bf επιτρέπεται 
να αποπλεύσει. 

 Με άνεμο 3Bf και σπηλιάδες των 5Bf δεν επιτρέπεται να αποπλεύσει 
 
Σημείωση: Όταν η εκτίμηση του ανέμου γίνεται με τις αισθήσεις συνήθως υπερβάλουμε την πραγματική 
κατάσταση. Γι’ αυτό ο άνεμος πρέπει να μετριέται με ανεμόμετρο λίγο προ απόπλου. 
 
Ως έγκυρες πηγές πρόγνωσης καιρού θεωρούνται 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 μέτρηση ανέμου επιτόπου από τον Επόπτη 
Πλου, ώστε αν ο καιρός είναι πράγματι ηπιότερος στην περιοχή πλου από την απαγορευτική πρόγνωση να 
γίνει η δράση. 
 

8.8. Ημερολόγιο Σκάφους - Βιβλίο Αξιοπλοΐας Ναυτοπροσκοπικής Λέμβου 

Το Ημερολόγιο Σκάφους αποτελεί επίσημο έγγραφο του σκάφους. Για μικρά σκάφη δεν απαιτείται από τον 

Νόμο, αλλά σε περίπτωση ατυχήματος λαμβάνεται σοβαρά υπόψη το περιεχόμενό του. Από προσκοπικής 

άποψης αποτελεί και ένα όμορφο ιστορικό αρχείο για τα ταξίδια και τις άλλες δραστηριότητες της 

Ναυτοπροσκοπικής Λέμβου, αλλά και στοιχείο του προσκοπικού προγράμματος.    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

  Κάθε ημέρα αρχίζει σε καινούργια σελίδα (η νέα ημέρα αρχίζει από τις 00.01) 

(1). Κάθε ώρα γίνεται καταγραφή των στοιχείων: 
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Ώρα 
(Ελλάδος) 

TAXYT 
(kn) 

ΠΟΡΕΙΑ 
(Ζπ) 

Παραλ-           
λαγή 

     ΑΝΕΜΟΣ       
Ένταση   Διεύθ 

ΒΑΡΟΜΕ-
ΤΡΟ (hPa) 

ΣΥΜΒΑΝΤΑ 

  

(2). Στα «ΣΥΜΒΑΝΤΑ»  αναγράφονται περιστατικά που διαβάζοντάς τα κάποιος να μπορεί να 

αναπαραστήσει τον πλου: 

α. Αρχίζει με την προετοιμασία απάρσεως: Ονοματεπώνυμα πληρώματος (πρώτος ο Κυβερνήτης, 

έπειτα οι Βαθμοφόροι), φόρτωση εφοδίων, φόρτος καυσίμων, καιρός (άνεμος-κατάσταση 

θαλάσσης-σύννεφα). 

β. Απόπλους-Κατάπλους σε όρμο ή λιμένα. 

γ. Κάθε ώρα καταγράφεται το στίγμα, ο καιρός και η βαρομετρική πίεση. 

δ. Διέλευση από χαρακτηριστικά σημεία, π.χ. παράλλαξη κάβων-φανών, διέλευση στενών, 

κατάπλους σε όρμο-λιμάνι. 

ε. Έκτακτα συμβάντα: αβαρία, ασθένεια μέλους του πληρώματος, οδηγίες από MEDICO, επιδείνωση 

καιρού και τι μέτρα ελήφθησαν, συνάντηση με άλλο ναυτοπροσκοπικό σκάφος, διέλευση πλοίου 

σε πολύ μικρή απόσταση, γυμνάσια, επιβίβαση-αποβίβαση μέλους του πληρώματος, απόρριψη 

αποριμμάτων στη θάλασσα από ανάγκη.  

              (3). Στο τέλος της ημέρας υπογράφεται από τον Κυβερνήτη. 

 Το ΒΙΒΛΙΟ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΛΕΜΒΟΥ περιέχει:    

 -Τα στοιχεία σκάφους ως παράγρ. 8.1.1β      

-Πιστοποιητικό Ετήσιας Αξιοπλοΐας       

-Βεβαίωση Ναυπηγού για την αξιοπλοΐα 

- Δοκιμασία Ελέγχου Εφεδρικής Πλευστότητας 

 -Σοβαρές αβαρίες-επισκευές και εργασίες συντήρησης      

  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τακτοποιημένη τεκμηρίωση συντήρησης και επισκευών μπορεί να συμβάλει σοβαρά σε 

διεκδικήσεις έναντι ασφαλιστικής εταιρείας.                     

8.9. Χρήση σκαφών που δεν είναι ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. 
Επιτρέπεται η πραγματοποίηση προσκοπικών δράσεων με σκάφη που δεν είναι ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π., υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1. Το σκάφος να έχει νόμιμο λεμβολόγιο ή νηολόγιο και να είναι ασφαλισμένο. 

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. 

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή: 

• Ο Αρχηγός της Δράσης δεν απαιτείται να έχει αντίστοιχο πτυχίο Κυβερνήτη (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, Δελτίο Απόπλου, το οποίο υπογράφει ο Αρχηγός 

της Δράσης. 
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• Η απαιτούμενη ενημέρωση του Επόπτη Πλου, όσο διαρκεί η δράση, γίνεται από τον Αρχηγό της 

Δράσης, σύμφωνα με τα παραπάνω προβλεπόμενα. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει η εντύπωση σε πολλούς ότι για ενοικίαση ιστιοφόρου σκάφους αναψυχής αρκεί μια 
υπεύθυνη δήλωση περί ναυτικής ικανότητος στο Λιμεναρχείο από δύο άτομα. Αυτό είναι ανακριβές. Η 
δήλωση αυτή προβλέπεται για τους κατόχους διπλώματος ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης από σχολές 
της αλλοδαπής (ΦΕΚ 1330/2004). 
 

8.9.1. Συμμετοχή Μη Μελών Σ.Ε.Π. σε Πλήρωμα Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους 

Επιτρέπεται η συμμετοχή ενηλίκων μη Μελών του Σ.Ε.Π. σε πλήρωμα ναυτοπροσκοπικού σκάφους με 
έγκριση του Π.Ε.  για μια δράση υπό την προϋπόθεση ότι θα υπογράφουν την ακόλουθη δήλωση περί μη 
ευθύνης του Σ.Ε.Π. σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος: 
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (όνομα, επίθετο…………..) δηλώνω υπεύθυνα με την παρούσα ότι θα 
συμμετέχω στο πλήρωμα του ναυτοπροσκοπικού σκάφους (όνομα σκάφους, αριθμός 
λεμβολογίου……….…) κατά τις ημερομηνίες (………….) και για το δρομολόγιο (………….….) με δική μου 
ευθύνη, αποδεχόμενος ανεπιφύλακτα ότι ουδεμία ευθύνη φέρει το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων σε 
περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος. 

 
Προκειμένου περί ανηλίκου τη δήλωση θα υπογράφει ο κηδεμόνας. Ο ανήλικος δεν μπορεί να είναι 
μικρότερος από έντεκα (11) ετών. 

 
8.10. Ακαδημίες εκμάθησης ιστιοπλοΐας με σκάφη αγώνων 
Επιτρέπεται η ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος ιστιοπλοΐας με πιστοποιημένα σκάφη αγωνιστικού 

τύπου, σε επίπεδο Περιφερειακής Εφορείας ή Συστήματος. 

8.10.1. Σκάφη εκμάθησης  

Στην ακαδημία συμμετέχουν σκάφη ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. η με παραχώρηση χρήσης πιστοποιημένου τύπου με 

εφεδρική πλευστότητα που ελέγχεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος Κανονισμού. Στα εφόδια 

ασφαλείας τους περιλαμβάνεται κουπί ως εφεδρικό μέσον πρόωσης και σκεύος (σέσουλα) κατάλληλο για 

άδειασμα νερού. Η χρήση τους γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

8.10.2. Πληρώματα 

Τα πληρώματα των σκαφών πρέπει να είναι απογεγραμμένα μέλη του Σ.Ε.Π, ηλικίας Λυκόπουλου (όπως 

προβλέπεται από τον Κανονισμό Κλάδου Λυκοπούλων) και άνω και να γνωρίζουν κολύμβηση. 

Για τη συμμετοχή τους στην ακαδημία απαιτείται: 

• Ενυπόγραφη άδεια γονέα για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπου θα δηλώνεται και η γνώση 

κολύμβησης. 

• Πιστοποιητικό υγείας υπογεγραμμένο από ιατρό που επιτρέπει την συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

 
 
 
8.10.3. Ασφάλεια 
Κατά τον απόπλου τα σκάφη πρέπει να συνοδεύονται συνεχώς από φουσκωτό ταχύπλοο σκάφος με όλα τα 

προβλεπόμενα έγγραφα και εφόδια από την πολιτεία με χειριστή κάτοχο αδείας ταχυπλόου και έναν βοηθό. 

Αρχηγός πλου, ο οποίος αναλαμβάνει και την εκπαίδευση Ιστιοπλοΐας είναι πτυχιούχος Κυβερνήτης 

Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους, βοηθούμενος από δεύτερο άτομο έμπειρο με γνώσεις ιστιοπλοΐας.  
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Αρχηγός πλου-Εκπαιδευτής μπορεί να είναι και εξωτερικός συνεργάτης προπονητής ιστιοπλοΐας ΤΕΦΑΑ με 

παρουσία όμως Κυβερνήτη Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους. Οι δύο αυτοί μπορούν να αποτελούν και το 

πλήρωμα του ταχυπλόου. 

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι επιβαίνοντες αγωνιστικού ιστιοπλοϊκού φέρουν σωσίβιο, όπως ισχύει από τον ΓΚΛ 
20 για όλα τα ιστιοφόρα ανοικτού καταστρώματος. 
 
8.10.4. Έκταση πλόων 

• Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση πέραν του ενός (1) νμ από το μόνιμο αγκυροβόλιο των σκαφών. 

• Δεν επιτρέπεται ο απόπλους με ένταση ανέμου άνω των 3Βf. 

• Σε κάθε περίπτωση πάντως λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο εμπειρίας των εκπαιδευομένων για 

εκπαίδευση με άνεμο 3Bf καθώς και το ύψος κύματος. 

• Δεν επιτρέπεται η παραμονή στη θάλασσα μετά τη δύση του ηλίου. 

 
8.10.5. Δελτίο Απόπλου Ακαδημίας Ιστιοπλοΐας 
Για τη λειτουργία της ακαδημίας απαιτείται έκδοση του ειδικού Δελτίου Απόπλου Ακαδημίας (Παράρτημα 
8-Ι). 

  

8.11. 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.λπ. 
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). 
 
8.11.1. Γυμνάσια Ανατροπής - Επαναφοράς 

Είναι πολύ σημαντικό να εκτελούνται γυμνάσια ανατροπής-επαναφοράς. Συμβάλλουν στην εξοικείωση 

παιδιών και Βαθμοφόρων με τη λέμβο, κυρίως όμως συμβάλλουν στη διατήρηση της ψυχραιμίας όλων σε 

περίπτωση πραγματικής ανατροπής, (γιατί έχουν βιώσει ότι δεν πρόκειται για καταστροφή), και στην 

εξοικείωση με τις ορθές διαδικασίες. Λανθασμένη ή παράτολμη ενέργεια στον τόπο της πραγματικής 

ανατροπής μπορεί να έχει μοιραίες συνέπειες. 

Τα γυμνάσια θα πρέπει να γίνονται στα πλαίσια της κατασκήνωσης-μεγάλης δράσης, σε απολύτως 

ελεγχόμενο περιβάλλον, επαρκές βάθος και ήρεμες καιρικές συνθήκες. Μπορεί να αποτελέσει ένα 

πρωτότυπο και «περιπετειώδες» παιχνίδι για τα παιδιά. 

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

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

 

1.  Ημερολόγιο Σκάφους (έκδοσης Σ.Ε.Π.) 
2.   Βιβλίο Αξιοπλοΐας Ναυτοπροσκοπικής Λέμβου (έκδοσης Σ.Ε.Π.) 
3.  Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του Σκάφους (αντίγραφο) 
4.  Πτυχία Κυβερνητών –Λεμβάρχων 
5.  Δελτίο Απόπλου του συγκεκριμένου ταξιδιού (κατάλληλα συμπληρωμένο και κατά τα 

προβλεπόμενα υπογεγραμμένο) 
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8.13. Εκτέλεση Αγώνων 
Για εκτέλεση αγώνων ή εορταστικών εκδηλώσεων σε λιμένα ή στις προσβάσεις λιμένος θα εκδοθεί οδηγία 

όταν διευκρινιστούν οι διαδικασίες. 

8.14. Περιπτώσεις ΚΙΝΔΥΝΟΥ και ΑΝΑΓΚΗΣ 
 

8.14.1. Συνδρομή ΕΚΣΕΔ 

Σε περίπτωση που τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των επιβαινόντων λόγω κακοκαιρίας ή ατυχήματος 

(ανατροπή, πυρκαγιά, σοβαρή αβαρία σκάφους που διακυβεύεται η ασφάλειά του, σοβαρός κίνδυνος 

υγείας), καλείται το «Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης» (ΕΚΣΕΔ) ως ακολούθως: 

α. Στον δίαυλο 16 VHF 

Μέσω αναμεταδοτών η κλήση σας θα φθάσει στο ΕΚΣΕΔ. Γι΄ αυτό πρέπει να έχετε πάντοτε ικανό υπόλοιπο 

ισχύος (μπαταρία), ώστε η εκπομπή σας να έχει εμβέλεια τουλάχιστον 5 Μιλίων. 

β. Με κινητό τηλέφωνο στον αριθμό «112» 

Λειτουργεί ακόμα και σε περιοχές που δεν υπάρχει σήμα κινητής τηλεφωνίας. Η κλήση λαμβάνεται από 

την γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), η οποία την διαβιβάζει αμέσως στο ΕΚΣΕΔ. Στη 

συνέχεια το ΕΚΣΕΔ μιλάει απευθείας με τον κινδυνεύοντα που έκανε την κλήση. Στην  ΓΓΠΠ εντοπίζεται η 

πλησιέστερη κεραία κινητής τηλεφωνίας (έστω και αν ο καλέσας είναι εκτός εμβελείας) και από εκεί 

εντοπίζεται η διόπτευση και υπολογίζεται η μέγιστη δυνατή απόσταση του καλούντος. Συνεπώς, καλώντας 

από το 112, το ΕΚΣΕΔ τελικώς προσδιορίζει αυτομάτως (μέσω ΓΓΠΠ) μια περιοχή έρευνας γύρω από τον 

κινδυνεύοντα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να καλέσει το 112 ο Επόπτης πλου (από τη στεριά), 

γιατί η περιοχή έρευνας θα προσδιορισθεί ως προς αυτόν (τον Επόπτη) και όχι ως προς το κινδυνεύον 

σκάφος. 

γ. Με κινητό τηλέφωνο στο «108» 

Προϋπόθεση η ύπαρξη σήματος κινητής τηλεφωνίας. Το «108» σας συνδέει με την πλησιέστερη Λιμενική 

Αρχή, η οποία βεβαίως θα ενημερώσει άμεσα το ΕΚΣΕΔ. Το 108 είναι η «άμεση δράση» του ΛΣ. Με το 108 

δεν μπορεί να προσδιορισθεί περιοχή έρευνας. Πρέπει οπωσδήποτε να δώσετε το στίγμα σας.  

δ. Με κινητό τηλέφωνο στον Θάλαμο Επιχειρήσεων του ΕΚΣΕΔ. 

Στον αριθμό 210 4112 500. Ο αριθμός αυτός έχει πολλές γραμμές, πράγμα που εξασφαλίζει βέβαιη 

πρόσβαση ανά πάσα στιγμή. Οι Κυβερνήτες των λέμβων πρέπει να έχουν αποθηκευμένο μόνιμα τον αριθμό 

αυτόν (όπως και του ATHENS MEDICO 210 5230 880, 210 5225 555). 

8.14.2. Τηλεφώνημα μέσω VHF/OLYMPIA RADIO 

Είναι γνωστό ότι υπάρχουν περιοχές με πολύ ασθενές ή καθόλου σήμα κινητής τηλεφωνίας. Σε περίπτωση 

που πρέπει να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά, π.χ. με MEDICO, ή για αναφορά κατάπλου κ.λπ. μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το VHF, με την ακόλουθη διαδικασία: 

Καλούμε το «ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑΔΙΟ» στον δίαυλο 16.        

 - Θα μας απαντήσει το ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑΔΙΟ καθορίζοντας νέο δίαυλο «εργασίας» και σειρά κλήσεως 

(προφανώς επικοινωνεί και με άλλους σταθμούς στον δίαυλο).      

 - Συντονίζουμε στον νέο δίαυλο και περιμένουμε να μας καλέσει το ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑΔΙΟ.  

Μας καλεί και ζητάει το «Διακριτικό Κλήσεώς» μας (Δ/Κ). Οι λέμβοι δεν έχουν Δ/Κ, οπότε απαντάμε «δεν 
έχω Δ/Κ, είμαι προσκοπική λέμβος και θέλω να κάνω τηλεφώνημα».     
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Το ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑΔΙΟ θα ζητήσει «ποιά είναι η ραδιοκομπανία» μας (εταιρεία που γίνονται οι χρεώσεις 
επικοινωνιών).            

- Θα απαντήσουμε ότι «δεν έχουμε ραδιοκομπανία και η χρέωση να γίνει στον αποδέκτη*».  

Το ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑΔΙΟ μας συνδέει με τον τηλεφωνικό αριθμό που ζητήσαμε, αφού ρωτήσει τον αποδέκτη αν 
δέχεται τη χρέωση, και μιλάμε σαν σε ραδιοτηλέφωνο, δηλαδή τελειώνει ο ένας και αποκρίνεται ο άλλος. 

*Για να γίνει χρέωση στον αποδέκτη πρέπει το τηλέφωνό του να είναι είτε COSMOTE είτε ΟΤΕ.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τηλεφώνημα μέσω VHF δεν περιορίζεται μόνο για καταστάσεις ανάγκης. Μπορούμε να 

κάνουμε την διαδικασία για οποιοδήποτε λόγο. Μετά την νομιμοποίηση των πομποδεκτών VHF των λέμβων 

η υπηρεσία ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑΔΙΟ έχει διαβεβαιώσει το Σ.Ε.Π. ότι η διαδικασία είναι προσβάσιμη από 

προσκοπικές λέμβους. 

8.14.3.  Ενέργειες σε περίπτωση Ανθρώπου στη Θάλασσα 

- Άμεση ρίψη κυκλικού σωσιβίου (όχι δεμένου στο σκάφος) και καπνογόνου 

- Όποιος το αντιληφθεί φωνάζει «άνθρωπος στη θάλασσα» 

- Οπτήρας να τον βλέπει συνεχώς 

- Έναρξη ελιγμών προσέγγισης           

- Η ανολκή γίνεται πάντοτε  από την υπήνεμη πλευρά του σκάφους     

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο ναυαγός δεν έχει εντοπισθεί μέσα σε πέντε (5) λεπτά από την πτώση του 

 ειδοποιείται ΑΜΕΣΑ το  ΕΚΣΕΔ. Εάν εν τω μεταξύ εντοπισθεί ο ναυαγός ειδοποιείται το  

 ΕΚΣΕΔ. 

Σχετική βιβλιογραφία: 

α. IAMSAR (International Air and Maritime Search And Rescue manual) του ΙΜΟ (International 

Maritime Organization) και             

β. «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΑΡΜΕΝΙΣΤΟΥ» του ΠΝ (1948) κεφ. «Πώς να σώσωμεν ναύτην, ο οποίος έπεσεν εις 

την θάλασσαν από λέμβον» ( Έχει μεταφερθεί στο «Εγχειρίδιο του Αρμενιστή» του Σ.Ε.Π. )   

8.15. Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος 

α. Η προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος διέπεται από την «Διεθνή Συνθήκη για την Παρεμπόδιση 
της Μόλυνσης από Πλοία» (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) του 
1973, που αποκαλείται και MARPOL (MARine POLlution convention), η οποία είναι Νόμος του 
Κράτους και αφορά ό,τι πλέει στη θάλασσα (πλοία, εξέδρες, λέμβους). 
Η Μεσόγειος έχει καθορισθεί ως «Ειδική Περιοχή» με αυξημένους περιορισμούς στην απόρριψη 
απορριμάτων. 
          
β. Στη Συνθήκη αυτή καθορίζεται ότι απαγορεύεται η ρίψη οποιασδήποτε φύσης απορριμάτων στη 
θάλασσα, όπως (ενδεικτικά): 
 
• Πλαστικών κάθε είδους (συμπεριλαμβανομένων των βιοδιασπόμενων) 

• Υπολειμμάτων τροφής κάθε είδους σε απόσταση μικρότερη των 12 ν.μ. από την πλησιέστερη 

ακτή (για την Μεσόγειο), όσο μικρά κι αν είναι τα κομμάτια. Πέραν των 12ν.μ. πρέπει να είναι 

σε κομμάτια όχι μεγαλύτερα των 2,5εκ. 

• Αστικών λυμάτων 

• Νερού από πλυσίματα (ρούχων, καταστρώματος) εφόσον εμπεριέχει απορρυπαντικά 

επιβλαβή για τους θαλάσσιους οργανισμούς  

• Λαδιών μαγειρέματος 

• Καυσίμων 

• Τέφρας  

• Λειτουργικών αποβλήτων 
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• Yπολειμμάτων φορτίου 

• Σφαγίων ζώων 

• Εξοπλισμού αλιείας 

• Υλικών εγκιβωτισμού 

γ.  Επιτρέπεται η απόρριψη απορριμάτων στη θάλασσα μόνο σε περιπτώσεις που διακυβεύεται: 

(1) Η ασφάλεια του σκάφους 

(2) Η ασφάλεια του πληρώματος 

(3) Η διάσωση ναυαγού 

Στην περίπτωση αυτή το γεγονός καταγράφεται στο Ημερολόγιο Σκάφους, με την αιτία και το στίγμα 

που έγινε η απόρριψη. 

EΚΔΟΣΕΙΣ: α. ΜΑRPOL έκδ. ΙΜΟ 2011        

      β. Guidelines for the implementation of MARPOL ANNEX V, έκδ. IMO 2012 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-Α 

 
 
 
 
 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ 
ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 

 
Όνομα – Τύπος Σκάφους  

Αριθμός Λεμβολογίου Σκάφους  

Κυβερνήτης  

Σύστημα – Περιφερειακή Εφορεία  

Επισημάνσεις ΝΑΙ ❑ 

 

ΟΧΙ ❑ 

(βλ. ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, 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.________________________________ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ 

 

2. ________________________________Α.Σ. 

 

3. ________________________________Π.Ε. 

 

                                                                                                

Τόπος:__________________ 

    Ημερομηνία Έκδοσης:_________________ 

    Ισχύει μέχρι και:  ______________ 
                                  (μήνας – Έτος) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-Β  

                    ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

       ΕΦΟΡΙΑ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Ξηράς …………

Όνομα σκάφους……………...…..……………………..…… Τυπος σκάφους ……………………… Ημερομηνία

Θάλασσας …………

Αριθμος ατόμων Αριθμ. Σ.Ε.Π. Ετος Ναυπήγησης

……………………….. …………………………………..

1  ΠΕΤΣΩΜΑ ΓΑΣΤΡΑΣ

α. ΔΕ πλευρά

β. ΑΡ πλευρά

δ. Πρύμνη

ε. Πλώρη

στ. Πυθμένας

2 ΠΗΔΑΛΙΟ (ΤΙΜΟΝΙ)

α. Κύριος μηχανισμός

δ. Πείροι - Άξονας

ε. Βάση Εξωλ. Μηχανής

στ.

3 ΑΓΚΥΡΕΣ ΑΛΥΣΣΙΔΕΣ

α. Κατάσταση

β. Απαιτ. Αριθ. 2

γ. Βάρος Κ/Ε >ή=8/6 kg

δ. Μήκος αλυσίδας Κ/Ε=16/8μ.

ε. Διαμ. Κρίκου 8mm

στ.

ζ.

4 ΓΡΑΜΜΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

α. Ελεγ. Σήμανσης

β. Ύψος εξάλων ΝΑΙ ΌΧΙ

γ.

5 ΕΓΚΑΡΣΙΟΙ ΝΟΜΕΙΣ

α.

β.

γ.

δ.

7 ΛΩΡΟΙ

α. Κατάσταση ΔΕ πλευρά

β.       "         ΑΡ      "

γ.

Αγκυρόσχοινο* Φ>14mm

*Aγκυρόσχοινο: Πολυεστερικό τρίκλωνο μη εκτινόμενο αντοχής τουλάχιστον 1,5t (Φ>/=14mm)

*Aγκυρόσχοινο: Πολυεστερικό τρίκλωνο μη εκτινόμενο αντοχής τουλάχιστον 1,5t (Φ>/=14mm)

ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ

Ανάγλυφη

ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (GRP) ΛΕΜΒΟΥ

………………………… ………………………….

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (1)

Τόπος Επιθεώρησης

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (2)

(10κώπου) 
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9 ΕΣΩΤΡΟΠΙΟ

α.

β.

10 ΠΡΟΣΤΕΓΟ/ΕΠΙΣΤΕΓΟ

α. Κατάστρωμα οροφής

β. Στεγανές Θυρίδες

γ. Εσωτερικός χώρος

δ.

11 ΣΤΕΓΑΝΑ ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

α. Στεγανές Θυρίδες

β. Τάπες

γ. Εσωτερικός χώρος

δ.  

ε.

12 ΖΥΓΑ/ΣΕΛΜΑΤΑ

α.

β.

13 ΑΓΚΩΝΕΣ

α.

β.

14 ΕΧΜΑΣΗ

α. Σχοινιά πρόσδεσης-ρ/κ

β.

γ. Κουπιά

δ. Σκαλμοδόχες

ε. Σκαλμοί

15 ΙΣΤΟΙ

α. Κατάσταση

β.

γ. Ιστοπέδη - Ξαρτόριζες

16. ΙΣΤΙΑ-ΣΚΟΤΕΣ-ΜΑΝΤΑΡΙΑ-ΡΑΟΥΛΑ

α. Φλόκος

β.Ακάτιος

γ.Μεγίστη

17

 
18

  

 

(1): ΚΑΛΗ (2): ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 ΚΑΚΗ             

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  

Δέστρες - Οδηγοί

ΕΦΟΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ελλείψεις σέ σχέση με τον Κανονισμό Ασφαλείας Πλου Σ.Ε.Π.)

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΝΑΥΠΗΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΄Η ΑΛΛΟN ΕΙΔΙΚΟ;

 

Εξάρτια

ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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1. ΝΑΙ OXI

2. Ημερομηνία επιθεώρησης ξηράς:

3. Ημερομηνία επιθεώρησης θάλασσας:

4. Ημερομηνία επιθεωρήσεως υφάλων:

5. Ύψος εξάλων  σε πλήρη φόρτο:                           χλστ.

Προτείνεται η έκδοση Πιστοποιητικού αξιοπλοίας ισχύος μέχρι ………………………………………………………….

με τις εξής εντολές - οδηγίες ή / και επισημάνσεις-παρατηρήσεις:

 

Αναγράφεται το Όνομα -αριθμός λεμβολογίου:

Υπογραφή Επιθεωρητή      Αρχηγός Συστήματος/Κυβερνήτης

Επισημάνσεις-ΠαρατηρήσειςΕντολές - Οδηγίες

Ημερομηνία …………………………….20…

  ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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                    ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

       ΕΦΟΡΙΑ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Ξηράς …………

Όνομα σκάφους……………...…..……………………..…… Τυπος σκάφους ……………………… Ημερομηνία

Θάλασσας …………

Αριθμος ατόμων Αριθμ. Σ.Ε.Π. Ετος Ναυπήγησης

……………………….. …………………………………..

1 ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΠΕΤΣΩΜΑ ΓΑΣΤΡΑΣ

α. ΔΕ πλευρά

β. ΑΡ πλευρά

δ. Πρύμνη

ε. Πλώρη

στ. Πυθμένας

2 ΠΗΔΑΛΙΟ 

α. Κύριο έλασμα

δ. Πείροι - Άξονας

ε. Πόρπες εδράσεως

στ. Βάση Εξωλ. Μηχανής

3 ΑΓΚΥΡΕΣ ΑΛΥΣΣΙΔΕΣ

α. Κατάσταση

β. Απαιτ. Αριθ. 2

γ. Βάρος K/E >ή= 7/5 kg

δ. Μήκος αλυσίδας K/E=11/6μ.

ε. Διαμ. Κρίκου 6mm

η.

4 ΓΡΑΜΜΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

α. Ελεγ. Σήμανσης

β. Ύψος εξάλων 36,4εκ ΝΑΙ ΌΧΙ

γ.

5 ΝΟΜΕΙΣ ΠΥΘΜΕΝΑ

α.

β.

γ.

δ.

6.

ΑΝΟΔΙΟ ΚΑΡΙΝΑΣ

ΑΝΟΔΙΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ

7. ΠΡΟΣΤΕΓΟ/ΕΠΙΣΤΕΓΟ

α. Έλασμα καταστρώματος Προστ

β. Στεγανή Θυρίδα Προστ

γ. Εσωτερικός χώρος Προστ

δ. Έλασμα καταστρώματος Επιστ

ε. Στεγανή Θυρίδα Επιστ

στ. Εσωτερικός χώρος Επιστ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (2)

ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΛΕΜΒΟΥ 

………………………… ………………………….

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (1)

Τόπος Επιθεώρησης

ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ

Ανάγλυφη

ΚΑΡΕΝΟΚΟΥΤΙ

ΚΑΡΙΝΑ

Αγκυρόσχοινο* Φ>/=14mm

*Aγκυρόσχοινο: Πολυεστερικό τρίκλωνο μη εκτινόμενο αντοχής τουλάχιστον 1,5t (Φ>/=14mm)

(6κώπου) 
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8. ΠΑΝΙΟΛΑ/ΣΕΛΜΑΤΑ

α.

β.

9. ΕΧΜΑΣΗ

α. Σχοινιά πρόσδεσης-ρ/κ

β.

γ. Κουπιά

δ. Σκαλμοδόχες

ε. Σκαλμοί

10. ΙΣΤΟΙ

α. Είδος/κατάσταση

β.

γ. Ιστοπέδη - Ξαρτόριζες

11. ΙΣΤΙΑ-ΣΚΟΤΕΣ-ΜΑΝΤΑΡΙΑ-ΡΑΟΥΛΑ

α.Φλόκος

β.Τζένοα

γ.Μεγίστη

11. ΕΦΟΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σ.Ε.Π.

 
12. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΝΑΥΠΗΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΄Η ΆΛΛΟΝ ΕΙΔΙΚΟ;

  

 

  

(1): ΚΑΛΗ (2): ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:Οι παχυμετρήσεις ελασμάτων καταχωρούνται στο συνημμένο σχέδιο ελασμάτων

1. ΝΑΙ OXI

2. Ημερομηνία επιθεώρησης ξηράς:

3. Ημερομηνία επιθεώρησης θάλασσας:

4. Ημερομηνία τελευταίων παχυμετρήσεων:

5. Ύψος εξάλων                             χλστ.

ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ

Εξάρτια

ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αναγράφεται το Όνομα -αριθμός λεμβολογίου:

  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΑΚΗ             

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  

Δέστρες - Οδηγοί

ΣΩΣΙΒΙΑ

VHF
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Προτείνεται η έκδοση Πιστοποιητικού αξιοπλοίας ισχύος μέχρι ………………………………………………………….

με τις εξής εντολές - οδηγίες ή / και επισημάνσεις-παρατηρήσεις:

 Υπογραφή Επιθεωρητή      Αρχηγός Συστήματος/Κυβερνήτης

Επισημάνσεις-ΠαρατηρήσειςΕντολές - Οδηγίες

Ημερομηνία …………………………….20…



Κανονισμός Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων 
 

 

91 
 



Κανονισμός Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων 
 

 

92 
 

 

                    ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

       ΕΦΟΡΙΑ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Ξηράς …………

Όνομα σκάφους……………...…..……………………..…… Τυπος σκάφους ……………………… Ημερομηνία

Θάλασσας …………

Αριθμος ατόμων Αριθμ. Σ.Ε.Π. Ετος Ναυπήγησης

……………………….. …………………………………..

1 ΣΑΝΙΔΩΣΗ ΓΑΣΤΡΑΣ (ΠΕΤΣΩΜΑ)

α. ΔΕ πλευρά

β. ΑΡ πλευρά

δ. Πρύμνη

ε. Πλώρη

στ. Πυθμένας

2 ΠΗΔΑΛΙΟ (ΤΙΜΟΝΙ)

α. Κύριος μηχανισμός

γ. Ποσόσταμο

δ. Πείροι - Άξονας

ε. Βάση Εξωλ. Μηχανής

στ.

3 ΑΓΚΥΡΕΣ ΑΛΥΣΣΙΔΕΣ

α. Κατάσταση

β. Απαιτ. Αριθ. 2

γ. Βάρος K/E >ή=8/6 kg

δ. Μήκος αλυσίδας K/E=16/8μ.

ε. Διάμ. Κρίκου 8mm

στ.

ζ.

4 ΓΡΑΜΜΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

α. Ελεγ. Σήμανσης

β. Ύψος εξάλων ΝΑΙ ΌΧΙ

γ.

5 ΝΟΜΕΙΣ

α. ΔΕ πλευρά

β. ΑΡ πλευρά

γ.

δ.

6 ΑΝΤΙΝΟΜΕΙΣ

α. ΔΕ πλευρά

β. ΑΡ πλευρά

δ.

7 ΛΩΡΟΙ

α. Κατάσταση ΔΕ πλευρά

β.       "         ΑΡ      "

γ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (2)

ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ  ΞΥΛΙΝΗΣ ΛΕΜΒΟΥ

………………………… ………………………….

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (1)

Τόπος Επιθεώρησης

ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ

Ανάγλυφη

Aγκυρόσχοινο* Φ>/=14mm

*Aγκυρόσχοινο: Πολυεστερικό τρίκλωνο μη εκτινόμενο αντοχής τουλάχιστον 1,5t (Φ>/=14mm)

(10κώπου) 
(για 6κωπο, η παρ.3 είναι η των μεταλλικών) 
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8 ΕΔΡΕΣ ΝΟΜΕΩΝ

α. ΔΕ πλευρά

β. ΑΡ πλευρά

9 ΕΣΩΤΡΟΠΙΟ

α.

β.

10 ΖΥΓΑ/ΣΕΛΜΑΤΑ

α. Στηλίσκοι

β. Διαδοκίδες-Ιστοδόχες

12 ΑΓΚΩΝΕΣ

α.

β.

13 ΕΧΜΑΣΗ

α. Σχοινιά πρόσδεσης-ρ/κ

β.

γ. Κουπιά

δ.  ΛύρεςΣκαλμοί

ε. Σκαλμοδόχες

14 ΙΣΤΟΙ

α. Κατάσταση

β.

γ. Ιστοπέδη - Ξαρτόριζες

15 ΙΣΤΙΑ-ΣΚΟΤΕΣ-ΜΑΝΤΑΡΙΑ-ΡΑΟΥΛΑ

α.Φλόκος

β.Ακάτιος

γ.Μεγίστη

16

 
17 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΌ ΝΑΥΠΗΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η ΆΛΛΟΝ ΕΙΔΙΚΟ;

  

 

(1): ΚΑΛΗ (2): ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 ΜΕΤΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 ΚΑΚΗ            
 

1. ΝΑΙ: OXI:

2. Ημερομηνία επιθεώρησης ξηράς:

3. Ημερομηνία επιθεώρησης θάλασσας:

4. Ημερομηνία επιθεωρήσεως υφάλων:

5. Ύψος εξάλων σε πλήρη φόρτο:                          χλστ.

ΕΦΟΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ελλείψεις σέ σχέση με τον Κανονισμό Ασφαλείας Πλου Σ.Ε.Π.)

Εξάρτια

ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αναγράφεται το Όνομα -αριθμός λεμβολογίου:

  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  

Δέστρες - Οδηγοί
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Προτείνεται η έκδοση Πιστοποιητικού αξιοπλοίας ισχύος μέχρι ………………………………………………………….

με τις εξής εντολές - οδηγίες ή / και επισημάνσεις-παρατηρήσεις:

 Υπογραφή Επιθεωρητή      Αρχηγός Συστήματος/Κυβερνήτης

Επισημάνσεις-ΠαρατηρήσειςΕντολές - Οδηγίες

Ημερομηνία …………………………….20…
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Βεβαίωση Ναυπηγού για ιστιοφόρο             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-Β2 

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1β του ΓΚΛ 23 όπως τροποποιήθηκε από τον ΓΚΛ 45) 

Ο υπογεγραμμένος Πτυχιούχος/Διπλωματούχος Ναυπηγός Μηχανικός ________________________ 
___________________________________του __________________ και της  ___________________                  
με ΑΦΜ ___________________ ΔΟΥ______________ βεβαιώνω ότι επιθεώρησα το μικρό σκάφος 
_____________________________ με αριθμό λεμβολογίου Σ.Ε.Π. (ΓΚΛ 53)___________ με περιγραφή:  

Σκάφος  Μηχανή 

Υλικό κατασκευής :  Τύπος:  ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ 

Ολικό μήκος (μ):  Είδος καυσίμου: ΒΕΝΖΙΝΗ 

Μέγιστο πλάτος (μ) :  B.H.P.: 

Ύψος (κοίλο) :  Κατασκευαστής: 

Χρώμα:  Πρότυπ. Σειράς (model): 

Ύψος εξάλων σε πλήρη φόρτο:  Αριθμός σειράς παρ. (S/N): 

Ταχύπλοο: ΟΧΙ  Μέγιστη Συνιστώμενη Ισχύς Μηχανής: 

Ολική χωρητικότητα σε κόρους: (Δεν απαιτείται)   

Έτος ναυπήγησης :                        Τύπος σκάφους:Ε/Γ-

ΑΨ   
Π/Δ VHF (σύμφ. με Εγκ. Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Κλάδος Ελέγχου 

Πλοίων, Αρ. Πρωτ. 2333.12-5/11293/2017 από 13-02-2017) 

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φορτίου και επιβαιν.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ VHF: 

Μήκος διατιθέμενων σελμάτων :  ΤΥΠΟΣ VHF: 

Ανώτατος αριθμός επιβαινόντων :   

Φέρει ιστία : ΝΑΙ 

 

Και διαπίστωσα ότι: 

1. Υπάρχει/ουν   1   2   ιστός/οί στερεωμένος/οι επί του σκάφους 

2. Υπάρχουν ιστία κατάλληλης επιφάνειας εντός του σκάφους και το σκάφος δύναται να κινείται μόνο με την 

ιστιοφορία με τον μέγιστο αριθμό επιβαινόντων και μέγιστο βάρος αναλώσιμων με ταχύτητα τουλάχιστον 04 

κόμβων (Kn) με ευνοϊκές κατά περίπτωση συνθήκες 

3. Το σκάφος χαρακτηρίζεται ως ιστιοφόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 της Υ.Α. με αριθμό 

4133.147/2001/30-4-2001 (ΦΕΚ 615Β 23-5-2001)  

4. Το σκάφος κατασκευάστηκε σύμφωνα με όλους τους κανόνες της ναυτικής τεχνολογίας για την κατηγορία του 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για διενέργεια θαλάσσιων πλόων. 

Ιδιοκτήτης του παραπάνω σκάφους είναι το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) οδός Πτολεμαίων 1, ΤΚ 11635 Αθήνα, 

ΑΦΜ 090076469 Δ.Ο.Υ. ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ τηλέφωνο: 216 9005536            

Επόμενη Επιθεώρηση Ναυπηγού μέχρι (=/<4 έτη) ______________________________________ 

                                                  Τόπος ___________________________ ημερ. ______/______/________  

 Υπογραφή Σφραγίδα  
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Σεμινάριο Επιθεωρητών Αξιοπλοΐας            (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-Γ) 

α.  Περιεχόμενο Σεμιναρίου ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΛΟΙΑΣ Ν/Π ΣΚΑΦΩΝ 

 1. ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ-ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Ν/Π ΣΚΑΦΩΝ 

 2. ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ-ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 

 3. ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ (σαράκι- όσμωση-σκουριά σε δυσπρόσιτους χώρους κλπ)-ΣΥΝΗΘΕΙΣ 

ΦΘΟΡΕΣ και ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 4. Σημεία Προγραμματισμένης Συντήρησης 

 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ "ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" 

 6. Επεξήγηση των όρων «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ» και «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ» 

 

 

β. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει το Πιστοποιητικό Επιθεωρητή: 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΑΞΙΟΠΛΟΙΑΣ Ν/Π ΣΚΑΦΩΝ 

 

Βεβαιώνεται ότι ο ...........................................με ΑΜ Σ.Ε.Π. ………… και με πτυχίο Κυβερνήτη Ν/Π σκάφους 

υπ΄αριθμ. ....... από ..../../...., παρακολούθησε με επιτυχία το ... σεμινάριο «Επιθεωρητών Ν/Π Σκαφών» 

του Σ.Ε.Π. και εξουσιοδοτείται να εκτελεί Επιθεώρηση Αξιοπλοΐας σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλείας 

Δράσεων. 

 

 

 

Ο ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ο ΕΦΟΡΟΣ Ν/Π Γ.Ε. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ 

 

 

   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 

Ορθογώνια, 

Διαστάσεις 3x2εκ 

Ονοματεπώνυμο 

Αρ. στο Μητρώο Επιθεωρητών Σ.Ε.Π. 
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Όνομα Σκάφους: Αριθ. Λεμβολ.:

ΤΜΗΜΑ*: ΣΥΣΤΗΜΑ: Π.Ε.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Πτυχ/χος

ΥΠΑΡΧΟΣ Πτυχ/χος

Τόπος-Προβλεπόμ. Ημερομ-Ώρα απόπλου (ΠΩΑ):

Τόπος-Προβλεπόμ. Ημερομ-Ώρα Κατάπλου (ΠΩΚ):

Περιοχή Πλου Απόστ.από 
στεριά: >2νμ         <2νμ

Μηχανή:   Ναι          Όχι

Ενδιάμεσοι 
Προορισμοί

ΠΩΚ (Ενδιάμ.):

ΠΩΑ (Ενδιάμ.):

Επόπτης Πλου: τ/φ:

Σκοπός Εξόδου: Κωπηλασία

Ιστιοπλοΐα

Ημερομ. Εκδόσ.:

    Κυβερνήτης    Αρχηγός Τμήματος

        Α.Σ.    Π.Ε. 

* ΤΜΗΜΑ: ΑΛ-ΟΠ-ΚΑ-ΔΚ Σελίδα 1

( "Κανονισμός Ασφαλείας Πλού"- Παράρτ. 8Δ )

  ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΠΛΟΥ
ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-Δ  

 

α/α Ιδ.* ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

* Ιδιότητα: Λ(υκόπουλο) - Π(ρόσκοπος) - Α(νιχν.) - Β(αθμοφ.) - Ε(νήλικας)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ (πηγή)

Σελίδα 2

ΠΛΗΡΩΜΑ
(συμπεριλ. του Κυβερνήτη)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-Ε Χάραξη γραμμής μέγιστου φόρτου 

 

ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΟΥ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΥΕΝ με αριθμό 1429.2 /09-07-1981 

 

Η λέμβος είναι καλύτερα να είναι έξω, εκτός θάλασσας και η καρίνα της σε απολύτως οριζόντια θέση 

(ελέγχουμε με αλφάδι). 

Στερεώνουμε τεντωμένο ένα σχοινί κατά το διάμηκες από το κοράκι ως τη μέση της παπαδιάς και 

επισημαίνουμε το μέσον του. 

Με μια οριζόντια ράβδο κάθετη στο σχοινί επισημαίνουμε το μέσον στην κουπαστή, δεξιά και αριστερά. 

Εφόσον η ράβδος είναι πράγματι κάθετος, το επισημανθέν μέσο της κουπαστής θα πρέπει να ισαπέχει από 

το κοράκι και αριστερά και δεξιά. 

Βεβαιωνόμαστε με αλφάδι ότι η ράβδος είναι οριζόντια. 

Σε ένα «νήμα της στάθμης» επισημαίνουμε στον σπάγκο του (μετρώντας από το κάτω μέρος του βαριδιού 

του) το μήκος του ύψους εξάλων για τη λέμβο μας, π.χ. 44,6εκ για δεκάκωπο μήκους 8,2μ και 36,4εκ για 

εξάκωπο, αναλογικά για οκτάκωπο, όπως ορίζει ο Κανονισμός. 

Από το άνω μέσον της κουπαστής κρεμάμε το νήμα της στάθμης, από το σημείο που επισημάναμε πιο πάνω.  

Από το κάτω μέρος του βαριδιού περνάμε ένα σανιδάκι με αλφάδι απάνω του, έτσι ώστε η άνω επιφάνειά 

του να ακουμπάει στο βαρίδι και η άλλη άκρη του να ακουμπάει στο σκάφος.  

Το σημείο αυτό είναι το ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος εξάλων για τη λέμβο σας. 

Εκεί βάφετε μία το ανάποδο τρίγωνο, του οποίου η ΑΝΩ πλευρά περνάει από το σημείο που επισημάναμε 

επί του σκάφους, η οποία ορίζει τη γραμμή μεγίστου φόρτου. 

Κάνουμε το ίδιο και για την άλλη πλευρά της λέμβου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-ΣΤΝομικό καθεστώς Ν/Π σκαφών 
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ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΚΑΦΗ 

1. 

  

  

  

Ανήκουν στα "Μικρά Σκάφη"  

ΓΚΛ 23 Κεφ Α' άρθρο 2 
Ύψος Εξάλων  

Ολικό Μήκος  

Μηχανοκίνητο Σκάφος 

2.  Ερασιτεχνικό Σκάφος  ΓΚΛ 23 Κεφ Γ' άρθρο 15 παρ 1β 

3.  

  

  

Ταχύπλοο Σκάφος  

ΓΚΛ 38 Άρθρο 2 παρ 5 Κλασσικό με μηχανή >30ΗΡ  

Πνευστό ή κρις-κραφτ>15ΗΡ  

4.  

  

  

  

  

Έκταση Πλόων από πλησιέστερη ακτή: 

α. Κωπήλατο (χωρίς Μχ-Ιστία) 1νμ ΓΚΛ 20 Μέρος Ε άρθρο24 παρ 1 

β. Μηχανοκινήτων 3νμ 3νμ ΓΚΛ 23 Μέρος Γ' άρθρο20 παρ 3 

γ. Μηχανοκινήτων με 2ο κυκλικό 

σωσίβιο με σχοινί 15μ 
6νμ ΓΚΛ 23 Μέρος Γ'άρθρο21 παρ 3 

δ. Μηχανοκινήτων με πλευστική 

συσκευή για 50% χωρητικότητα και 

2ο κυκλικό σωσίβιο με σχοινί 15μ 

10νμ ΓΚΛ 23 Μέρος Γ΄ άρθρο21 παρ 3 

5.  

  

  

Εφόδια Σκάφους  ΓΚΛ 23 Άρθρο 21 παρ 3 

Όνομα σκάφους σε όλα τα σωσίβια  ΓΚΛ 23 Άρθρο 21 παρ 5 

  

6. Αριθμός Επιβαινόντων- Ύψος Εξάλων  ΓΚΛ 23 Άρθρο 22 παρ 2 Πίνακας 2 

7. 
Σε Ιστιοπλοϊκά ανοικτού καταστρώματος όλοι 

φέρουν ατομικά σωσίβια  
ΓΚΛ 20 Μέρος Β' άρθρο20 "Ϊστιοπλ. Λέμβοι" παρ 4 

8. 
Απαγορεύεται η προσέγγιση λουομένων 

<200μ  
ΓΚΛ 20 Μέρος Β' άρθρο20 "Ϊστιοπλ. Λέμβοι" παρ 5 

9.  1Ναυτικό Μίλι=1852μ ή 6080πδ  SOLAS Part A Regulation 2 

10. 

Απαγορεύεται η απόρριψη απορριμμάτων 

στη Μεσόγειο. Τρόφιμα μόνο>12νμ από 

ακτή  

MARPOL Regulation 5. Εξαίρεση μόνο για ασφάλεια πλοίου-ζωής 

ως Regulation 6 

11.  Όνομα σκάφους-Λεμβολογίου στις παρειές.  ΓΚΛ 23 Κεφ Β΄ άρθρο13 παρ 3 

12. 
Απαγορεύεται η Ιστιοπλοΐα μέσα σε Λιμάνι 

Πλοίων και μέχρι 500μ από την είσοδό του  
ΓΚΛ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

13.  Ισχύς Πτυχίου Κυβερνήτη: 
Ισχύει λόγω υπογραφών ΠΝ-ΛΣ και πιστοποίησης Lloyd’s 

Register 

14. Σχέδιο Γραμμής Φόρτου  Υπουργική Απόφαση ΥΕΝ με αριθμό 1429.2 /09.07.1981 
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15. 
Απαγορεύεται η μεταφορά 10kg φιαλών 

Υγραερίου  
ΠΔ 405, ΦΕΚ 272Α/1996 

17. 

Διακυβέρνηση επαγγελματικού Ιστιοφόρου:  

ΦΕΚ Β΄ 113, 23 Φεβ 1990 άρθρο9 και ΦΕΚ Β΄ 478 5 Μαρ 2004 

Αξ/κοί ΠΝ (εε-εα)  

Αξ/κοί ΕΝ  

Προπονητές Γ΄ κατηγορίας  

Κυβερνήτες αγώνων με >2.000νμ  

18. 

Απαγορεύεται η απομίμηση με χρωματικούς 

συνδυασμούς που έχουν καθιερωθεί για 

σήμανση Κρατικών σκαφών. 

ΓΚΛ 23/ΦΕΚ 231Β/2.000, άρθρο13, παρ.1 

19. 
Δικαιοδοσία και ευθύνη του Κυβερνήτη σε 

θέματα ασφαλείας  
SOLAS chapter XI-2 Regulation 8 και ISM Code chapter 5.2 

20.  
Υποχρέωση αναφοράς σοβαρού ατυχήματος                       

στο Λιμεναρχείο κατάπλου 
Νόμος 4256, ΦΕΚ 92Α/2014, άρθρο 9 παράγρ. 3γ. 

21. 
Δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης VHF για 

τα «Μικρά Σκάφη» 

Εγκύκλιος ΥΝ&ΝΠ/Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Κλάδος Ελέγχου 

Πλοίων, Αρ. Πρωτ. 2333.12-5/11293/2017  από 13-02-2017 

22. 
Συντήρηση-Έλεγχος πυροσβεστήρων από 

πιστοποιημένο συνεργείο κάθε χχρόνο 
ΦΕΚ 1218 Β/2005 

23. 
Η Βεβαίωση Ναυπηγού για αξιοπλοΐα ισχύει 

για 4 χρόνια το μέγιστο 
ΦΕΚ 64 Β/2019 

24. Χαρακτηρισμός σκάφους ως Ιστιοφόρου ΦΕΚ 615 Β/2001 

25. 
Ελάχιστο ύψος εξάλων με σκάφος πλήρες 

θαλασσινού νερού 

“LOAD LINE CONVENTION” (Διεθνής Συνθήκη-Νόμος του 

Κράτους) 

26. Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος “MARPOL” (Διεθνής συνθήκη-Νόμος του Κράτους) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-Ζ Εφόδια σκάφους 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ 

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 

(Γενικός Κανονισμός Λιμένα με αριθ. 23, ΦΕΚ Β 231/2000, άρθρα 20 και 21) 

 

1.  Σωστικά μέσα: 

 α. Σωσίβια: Για τον μέγιστο αριθμό επιβαινόντων συν 2 για 10κωπες και συν 1 για 6κωπες 

 β. Βεγγαλικά χεριού: 3 

 γ. Καπνογόνα: 1 

2.  Πυροσβεστικά μέσα: 1 πυροσβεστήρας αφρού ή CO2 ή σκόνης τουλάχιστον 3 Kg* 

3.  Φανοί ναυσιπλοΐας (σύμφωνα με ΔΚΑΣ): 

 α. Λευκός ή περίβλεπτος 

 β.  Πράσινος / κόκκινος/εφίστιος/κορώνης 

 γ.  Δύο κόκκινοι κατακόρυφοι ακυβερνησίας 

4.  Άλλα εφόδια: 

 α. Κινητό Τηλέφωνο με εφεδρικό συσσωρευτή ή VHF(σε υδατοστεγή θήκη) 

 β. Έναν ανοξείδωτο σουγιά 

 γ. Έναν ηλεκτρικό φανό στεγανού τύπου με εφεδρικές μπαταρίες 

 δ. Σχοινί για ρυμούλκηση μήκους τουλάχιστον 20 μ. 

 ε. Άγκυρα με αλυσίδα ή σχοινί 

 στ. Μία πλωτή άγκυρα 
 ζ.  Εφεδρικό πείρο 

 η. Φαρμακείο με στοιχειώδη φάρμακα 

 θ. Ένα κάδο ή μια αντλία 

 ι.  Μία εφεδρική κοινή άγκυρα 

 ια. Μία σφυρίχτρα (κόρνα) με φιάλη αέρα 

 ιβ. Μηχανή ως εφεδρική πρόωση (για πλόες πέραν των 2νμ από την ακτή) ή ιστός με πανί που να 
μπορεί να δώσει πρόωση στο σκάφος σε περίπτωση ανάγκης ή ιστό και μικρό ιστίο που να 
εξασφαλίζουν την πρόωση σε περίπτωση ανάγκης. Αν προβλέπεται πλους πέραν των 4νμ από τη 
ακτή είναι υποχρεωτική η μηχανή (δεν αρκεί να υπάρχει ιστός και πανί) 

 



Κανονισμός Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων 
 

 

105 
 

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Ε.Π. 

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 Ναυαγού» 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. Να υπάρχει ένας(1) επί πλέον Φανός Ναυαγού. 

5. Εφεδρική λαγουδέρα 

6. Σχοινί χειρισμού της πλωτής άγκυρας μήκους δύο λέμβων 

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

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

τα πλοία 

9. Ναυτικός χάρτης της περιοχής πλου (της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας), κουμπάσο και 

ναυτική πυξίδα για ταξίδι πέραν των 4 ν.μ. από το μόνιμο αγκυροβόλιο του σκάφους. 

10. Κουβέρτες υποθερμίας: Όσοι οι επιβαίνοντες και 1 επιπλέον. 

11. Μάσκα και βατραχοπέδιλα (κατά προτίμηση με ρύθμιση φτέρνας) 

12. Όλοι οι επιβαίνοντες Βαθμοφόροι φέρουν κινητό τηλέφωνο σε υδατοστεγή θήκη 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα πυροτεχνικά ασφαλείας και οι κουβέρτες υποθερμίας τοποθετούνται σε υδατοστεγή 

σάκο ή βαρελάκι και δένονται σε ξαρτόριζα, ώστε να είναι προσβάσιμα σε περίπτωση ανατροπής. Ο 

σάκος (και το βαρελάκι) καθώς και οι θήκες των κινητών τηλεφώνων χρειάζονται τακτικά αντικατάσταση 

λόγω φυσικής φθοράς με αποτέλεσμα την απώλεια της υδατοστεγανότητος. 

* Ο πυροσβεστήρας ελέγχεται μία φορά ετησίως από συνεργείο εξουσιοδοτημένο από το Υπουργείο 

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο εκδίδει πιστοποιητικό ελέγχου με το όνομα του σκάφους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-Η Φαρμακείο ΝΠ Λέμβου 

 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΙΑ Ν/Π ΛΕΜΒΟ 

(Συσκευασμένο μέσα σε αδιάβροχο σάκο ή κουτί) 
 

 Είδος – Χρήση Ποσότητα 

Επιδεσμικό υλικό 

1 Μαντηλάκια οινοπνεύματος 2 πακέτα 

2 Αποστειρωμένες γάζες 30 τεμ 

3 Βαζελινούχες γάζες (Fucidine) 5 τεμ 

4 Επίδεσμοι κυλινδρικοί 2 

5 Επίδεσμοι ελαστικοί (διάφορα μεγέθη 8 

6 Επίδεσμοι τριγωνικοί 1 

7 Λευκοπλάστ 2 

8 Hansaplast διάφορα μεγέθη 2 κουτιά 

Αναλώσιμο υλικό 

9 Αντισηπτικό διάλυμα Betadine 100 γρ. 

10 Φυσιολογικοί ορροί (αμπούλα 10 ml) 5 τεμ 

11 Φυσιολογικός ορρός 100 ml 2 φιαλίδια 

12 Γάντια μιας χρήσης 10 ζεύγη 

13 Χαρτομάντιλα 1 πακέτο 

14 Σερβιέτες 1πακετο 

15 Spray για ψεκασμό εκδορών Nebacetin 1 τεμάχιο 

16 Τσάι, χαμομήλι Από 5 φάκελα 

Μη Αναλώσιμα 

17 Λαβίδα 1 

18 Θερμόμετρο (όχι υδραργύρου) 2 

19 Ψαλιδάκι 1 

20 Φουσκωτοί νάρθηκες 1 σετ 

Φάρμακα από το στόμα 

21 Αναλγητικά αντιπυρετικά χάπια (Depon, Ponstan) Από 1 κουτί 

22 Αναλγητικό αντιπυρετικό σιρόπι (Depon) 1 φιαλίδιο 

23 Δισκία για την δυσκοιλιότητα (Laxatol) 10 caps 

24 Δισκία για τον πονόλαιμο (Lysopaine, Strepsile) 1 κουτί 

25 Αντιισταμινικά χάπια (Aerius) 1 κουτί 

26 Δραμαμίνες για τη ναυτία 1 κουτί 

27 Αντιδιαρροικά χάπια (Imodium) 1 κουτί 

28 Αντιόξινα χάπια (Maalox) 1 κουτί 

29 Δισκία ενεργού άνθρακα (Norit) 1 κουτί 
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 Είδος – Χρήση Ποσότητα 

30 Βρογχοδιασταλτικό spray για Άσθμα Aerolin 1 φιαλίδιο 

31 Διάλυμα ηλεκτρολυτών για αφυδάτωση Almora 5 φάκελα 

Εξωτερικής χρήσης 

32 Κορτιζονούχος αλοιφή για εγκαύματα (Fusicort, Celestoderm –V) 1 σωληνάριο 

33 Αντιισταμινική αλοιφή για τσιμπήματα Fenistyl, Phenergan) 1 σωληνάριο 

34 Αλοιφή για μυϊκές κακώσεις Lasonil, Counterpain 1 σωληνάριο 

35 Αλοιφή για εγκαύματα Bepantene, Fissan 1 σωληνάριο 

36 Stick για τσιμπήματα τσούχτρας 1 σωληνάριο 

37 Κολλύριο για ερεθισμούς ματιών Septobore 1 φιαλίδιο 

38 Βαζελίνη 1 σωληνάριο 

Επείγουσες καταστάσεις (μόνο μετά από οδηγία γιατρού) 

39 Ενέσιμα Κορτικοστεροειδή Solu-cortef 125 mg 2 φιαλίδια 

40 Σύριγγες 5 ml και 10 ml Από 2 

* οι εμπορικές ονομασίες των φαρμάκων είναι ενδεικτικές

  



Κανονισμός Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων 
 

 

108 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-Θ ) 

 

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΟΣ 
 

Η Λέμβος παραμένει στη θάλασσα επί δύο (2) ώρες με όλη την 

εξαρτία της (ή ισοδύναμα βάρη) 

ΔΕΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ 

ΕΙΣΡΟΗ 

 

 

2. ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΣ  
(Προσοχή στη φάση αυτή μήπως η λέμβος αρχίσει να βυθίζεται, οπότε δεν 
συνεχίζεται η δοκιμασία). 

Η λέμβος, με πλήρη φόρτο εξαρτίας, γεμίζει με νερό μέχρι να 

αρχίσει να βγαίνει από το χαμηλότερο σημείο της κουπαστής 
 

Η λέμβος είναι δεμένη με δύο τουλάχιστον σχοινιά (πλώρη-

πρύμνη) για ανάκτηση σε περίπτωση βυθίσεως. 
 

3. Η ΛΕΜΒΟΣ ΔΕΝ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ 

ΥΨΟΣ ΕΞΑΛΩΝ ΣΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ: 

Αν το ύψος έιναι μικρότερο θα αποφασίζει ο Ναυπηγός Μηχανικός αν 
αυτό είναι επαρκές ή απαιτούνται μέτρα επαύξησης της εφεδρικής 
πλευστότητας (1) 

*                                                 

 

ΥΨΟΣ ΕΞΑΛΩΝ ΣΤΟ ΚΟΡΑΚΙ:  

ΥΨΟΣ ΕΞΑΛΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΣ:  

(Λαμβάνονται αντίστοιχες φωτογραφίες, οι οποίες επισυνάπτονται) 

4. ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

Η λέμβος, όπως είναι γεμάτη νερό, ανατρέπεται  

Αν είναι πλαστική ή μεταλλική παραμένει στη θέση αυτή επί 2 

ώρες 
 

Επαναφορά της λέμβου  

Έλεγχος στεγανών  

 

5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, όταν το ύψος εξάλων 
πλημμυρισμένης λέμβου είναι μικρότερο των 7,5εκ 

 > ή = 
7,5εκ 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

(Υπογραφή Ναυπηγού) 

 

 

 

ΤΟΠΟΣ: ________________________ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ____________________  

 

 

        ____________________________         ___________________________ 

         ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ                                            ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

         

 

 

 

*   Η απαίτηση αυτή προκύπτει από την Διεθνή Σύμβαση «Load Line Convention» που ισχύει μεν για πλοία, αλλά 

αποτελεί ένα ασφαλές κριτήριο και για τα μικρά σκάφη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-Ι ΔΕΛΤΙ Ο ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8-Ια 

Πυρόσβεση σε Μικρά Σκάφη 
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Είναι σημαντικό σε μια φωτιά να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά της αλλά και τα μέτρα 

αντιμετώπισης της. 

Για να ανάαψει μια φωτιά απαιτείται η συνύπαρξη τριών στοιχείων: Οξυγόνου-Καύσιμης ύλης-

Θερμότητας, που αποτελούν το «Τρίγωνο της Φωτιάς». Αν αφαιρέσουμε οποιαδήποτε από τις τρεις 

«πλευρές» του τριγώνου, η φωτιά θα πάψει να υφίσταται. 
 

Οι πυρκαϊές κατηγοριοποιούνται (διεθνώς) ανάλογα με την 

καύσιμη ύλη:  

• Στερεών (ξύλα, χαρτιά, υφάσματα) - Κλάση A 

• Ευφλέκτων Υγρών (βενζίνη, νέφτι, μεθανόλη) - Κλάση Β 

• Ευφλέκτων Αερίων (βουτάνιο, προπάνιο) - Κλάση C 

• Μετάλλων (αλουμίνιο, μαγνήσιο, χάλυβας) - Κλάση D 

• Ηλεκτρικών (ηλεκτρικοί πίνακες, καλώδια) - Κλάση Ε 

• Κουζίνας (λίπη και έλαια) – Κλάση F 
 

Μέτρα Πυρόσβεσης   

Πυροσβεστική Μάνικα (δηλ. νερό, ύδρευσης ή θαλασσινό) 

• Αποκλειστικά για φωτιές κλάσης Α (στερεών)  

• Μηχανισμός πυρόσβεσης: η μείωση της θερμότητας 

• Μεγάλο πλεονέκτημα: η μεγάλη απόσταση που μπορούμε να έχουμε από τη 

φωτιά 

• Mειονέκτημα: μπορεί να προκαλέσει μεγάλες ζημιές 

 

 

Πυροσβεστήρας Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2)  

• Για πυρόσβεση φωτιάς κλάσης B, C, E και F 

• Πολύ εύκολα αναγνωρίσιμος από τη μακριά πλαστική λαβή του («χωάνη») 

• Μηχανισμός πυρόσβεσης: η αφαίρεση του οξυγόνου - δεν ενδείκνυται για 

κλειστούς χώρους με παρουσία ανθρώπων. 

• Βασικό πλεονέκτημα: το μεγάλο εύρος από φωτιές που μπορεί να σβήσει  

• Mειονέκτημα: η πολύ σύντομη δράση: Εξατμίζεται αμέσως άρα αν υπάρχει υψηλή 

θερμοκρασία ή μικροεστίες που σιγοκαίνε η πιθανότητα επανανάφλεξης είναι 

μεγάλη 

 

Πυροσβεστήρας Αφρού (FOAM) 

• Για πυρόσβεση φωτιάς κλάσης A, B, και κατά περιπτώσεις E 

• Διπλός Μηχανισμός πυρόσβεσης: μειώνει τη θερμοκρασία και δημιουργεί ένα 

στρώμα αφρού που εμποδίζει την είσοδο του οξυγόνου 

• Βασικό πλεονέκτημα: πυρόσβεση σε υγρά καθώς το στρώμα αφρού που 

δημιουργεί κάνει την κατάσβεση πιο εύκολη  

• Mειονέκτημα: μπορεί να προκαλέσει ζημιές και θέλει προσοχή καθώς μετά την 

αφαίρεση του αφρού μπορεί να έχουμε επανανάφλεξη 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLsZvAjsDhAhVH6KQKHWfJDQ4QjRx6BAgBEAU&url=https://pitsirikos.net/2018/02/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%BF/&psig=AOvVaw1ZUlPauTgS2a7AxLTqi4PY&ust=1554799721106537
https://defensegr.files.wordpress.com/2014/02/pyrosbesh_10.jpg
https://defensegr.files.wordpress.com/2014/02/pyrosbesh_11.jpg
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Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως (ΡΚΡ) 

• Για πυρόσβεση φωτιάς κλάσης Α, B, C, E και ειδικός πυροσβεστήρας για D 

• Μηχανισμός πυρόσβεσης: Η δομή των κόκκων καθυστερεί και σταδιακά μειώνει 

την χημική αντίδραση της καύσιμης ύλης με το οξυγόνο 

• Βασικό πλεονέκτημα: εντυπωσιακή δυνατότητα πυρόσβεσης 

• Mειονέκτημα: οι κόκκοι εισχωρούν παντού και μπορεί να κατασρέψουν 

ηλεκτρονικές συσκεύες ή να διαβρώσουν μεταλλικές επιφάνειες. Επίσης, η χημική 

σκόνη που εκλύεται στην ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά βλαβερή σε περίπτωση 

εισπνοής. 

 

Αντιπυρική Πυρίμαχη κουβέρτα 

• Για πυρόσβεση εστιών φωτιάς κλάσης F, που εμφανίζονται κυρίως σε χώρους με 

εγκαταστάσεις για μαγείρεμα: Ανοίγουμε την κουβέρτα και την πετάμε 

προσεκτικά πάνω από την φωτιά. 

• Μηχανισμός πυρόσβεσης: Απόπνιξη οξυγόνου από την καιόμενη επιφάνεια. 

• Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την διαφυγή μας, προφυλάσσοντας εμάς ή 

κάποιον άλλον από την φωτιά 

 

• Πριν από τη χρήση ελέγχουμε τον πυροσβεστήρα για τυχόν φθορές, διαβρώσεις και ζημιές στο 

κέλυφος του και ότι φέρει δακτύλιο ελέγχου. 

• Το πυροσβεστικό υλικό κατευθύνεται προς την καιόμενη επιφάνεια και όχι γενικά προς τις φλόγες, 

εκτός από τον αφρό που τον κατευθύνουμε στα (εσωτερικά) τοιχώματα του δοχείου/δεξαμενής με 

τη φωτιά ώστε να επιστρωθεί ομαλά πάνω απ΄τη φωτιά.  

• Μετά τη Φωτιά: Προσεκτική παρατήρηση για επανάφλεξη. 

• Αν έχουμε υποψία ότι υπάρχει φωτιά πίσω από πόρτα δεν την ανοίγουμε ποτέ για να μην της 

δώσουμε κι άλλο οξυγόνο. Ελέγχουμε για την θερμοκρασία της όχι με την παλάμη, αλλά με κοφτές 

ριπές νερού (αν είναι καυτή θα μετετρέψει το νερό σε υδρατμούς) και ελέχουμε για διαφυγή 

καπνού. Αν έχει πέσει  η θερμοκρασία μπορούμε αν την ακουμπήσουμε με την ανάστροφη της 

παλάμης πρώτα.             

• Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO): Ένα από τα πιο επικίνδυνα παράγωγα αέρια της φωτιάς και βασική 

αιτία θανάτου σε πυρκαγιές με μέγιστη έκθεση 30’’ - βρεγμένες πετσέτες, κουβέρτες, ιατρικές 

μάσκες, κτλ. δεν εμποδίζουν το μονοξείδιο του άνθρακα 

• Προσοχή: Όταν έχουμε μία φωτιά από λίπη/λάδια και ρίξουμε νερό αυτό προσδίδει παραπάνω 

οξυγόνο και σε συνδυασμό με την εξάτμισή του δημιουργεί έκρηξη 

• Προσοχή: Κατά την χρήση πυροσβεστήρα CO2  την χωάνη την κρατάμε μόνο από την ξύλινη  λαβή. 

Δεν αγγίζουμε το πλαστικό μέρος, γιατί, λόγω απότομης ψύξης του από την εκτόνωση του CO2, 

μπορεί να προκαλέσει σοβαρό έγκαυμα στην παλάμη. 

 
 

https://defensegr.files.wordpress.com/2014/02/pyrosbesh_12.jpg
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCjKSbrcDhAhWbA2MBHeN1CRAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.firesecurity.gr/bibliothiki/fireblanket.htm&psig=AOvVaw0NVsEwrEWHWKup5y0YoJWI&ust=1554807965084740
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Κεφάλαιο 9 

ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
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9.1 Πτήση μελών του Σ.Ε.Π. με οποιοδήποτε πτητικό μέσο ως συνεπιβάτες στα πλαίσια δράσης. 
α.   Απαιτείται να έχει συμπληρωθεί το Ετήσιο Δελτίο Υγείας, απ’ τον αρμόδιο γιατρό. 
β.  Σε περίπτωση ανηλίκου απαιτείται να έχει συμπληρωθεί έγγραφη δήλωση – συγκατάθεση του 

γονέα ή κηδεμόνα του. 
  Στην έγγραφη δήλωση – συγκατάθεση που υπογράφει ο γονέας πρέπει να αναγράφονται:  
 1. η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής της πτήσης,  
 2. το πτητικό μέσο με το οποίο θα πραγματοποιηθούν οι πτήσεις, 
 3. το όνομα του πιλότου – χειριστή του μέσου,  
 4. το ονοματεπώνυμο του Αρχηγού της Δράσης. 
γ.  Ο Αρχηγός του Τμήματος ή της δράσης θα πρέπει να έχει εξακριβώσει πως ο πιλότος – χειριστής 

του πτητικού μέσου είναι πιστοποιημένος πιλότος, από σχετικό προς τούτο φορέα και πως 
διαθέτει ασφάλιση για πραγματοποίηση πτήσεων με επιβάτη. 

δ.  Ο Αρχηγός του τμήματος ή της δράσης παραδίδει εκτός των αντιγράφων του δελτίου ή 
φακέλου εκδρομής, αντίγραφα των έγγραφων δηλώσεων και αντίγραφο της άδειας χειριστή 
στον Περιφερειακό Έφορο μέσω του Αρχηγού Συστήματος, ο οποίος και υπογράφει το δελτίο 
εκδρομής και την αίτηση σε συνεννόηση με τον Εφ. Ειδ. Α/Π της Π.Ε. σε περίπτωση που 
υφίσταται.  

ε.  Τα πτητικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δράσεις πτήσης των τμημάτων είναι: 
 1. Αεροπλάνο ελικοφόρο ή αεριωθούμενο, μονοκινητήριο ή πολυκινητήριο,  
 2. ανεμόπτερο, 
 3. αλεξίπτωτο πλαγιάς ή μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο πλαγιάς (para-moto), 
 4. αετός πλαγιάς ή μηχανοκίνητος αετός (traik), 
 5. αερόστατα, 
 6. ελικόπτερα ή 
 7. κάθε άλλο πτητικό μέσο με ανάλογες πιστοποιήσεις. 
στ.  Τα μέλη του Σ.Ε.Π. που συμμετέχουν στις πτήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν, για εκπαιδευτικό 

σκοπό, με ευθύνη των Αρχηγείων τους: 
 1. το νόμο των τεσσάρων δυνάμεων και πως εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο πτητικό μέσο, με το 

οποίο θα πραγματοποιήσουν πτήση, 
 2. τα μέρη του εν λόγω πτητικού μέσου,  
 3. τα πηδάλια χειρισμού και  
 4. τα όργανα πτήσης.  

 

9.2 Ασκήσεις Εδάφους με Αλεξίπτωτο Πλαγιάς (Φουσκώματα) 
Για την πραγματοποίηση δράσης ασκήσεων εδάφους με αλεξίπτωτο πλαγιάς απαιτείται: 
α. Η συμμετοχή ενός πτυχιούχου της  Σχολής Αλεξίπτωτου Πλαγιάς του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων 

(Σ.Α.Π./Σ.Ε.Π.) για κάθε ένα αλεξίπτωτο πλαγιάς που θα χρησιμοποιηθεί, ο οποίος παραβρίσκεται 
καθ’ όλη τη διάρκεια πραγματοποίησης των ασκήσεων και ο οποίος έχει την ευθύνη διεξαγωγής της 
δράσης μαζί με τον Αρχηγό του τμήματος. Στη δράση μπορεί να συμμετέχει υποστηρικτικά και 
ιδιώτης χειριστής αλεξιπτώτου πλαγιάς, ο οποίος είναι τουλάχιστον πιλότος λέσχης σύμφωνα με τα 
πρότυπα parapro.  

β. Οι Συμμετέχοντες έχουν γνωρίσει τα μέρη του Αλεξιπτώτου Πλαγιάς και έχουν κατανοήσει πλήρως 
το χειρισμό του. 

γ. Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται με απολύτως ήπιες καιρικές συνθήκες. Η ένταση του ανέμου κατά 
τη διάρκεια των ασκήσεων δε μπορεί να υπερβαίνει τα 15 χιλ/ω. Το έδαφος θα πρέπει να είναι 
μαλακό και χωρίς εξογκώματα ή πέτρες. Θα πρέπει να αποφεύγονται εδάφη που μπορεί να φθείρουν 
το αλεξίπτωτο, όπως η άσφαλτος. 

δ. Οι ασκούμενοι φορούν ΠΑΝΤΟΤΕ κράνος προστασίας.   
 

9.2.1(ειδική περίπτωση) Επίγειες ασκήσεις εδάφους με Αλεξίπτωτο Πλαγιάς για Λυκόπουλα 
Για την πραγματοποίηση ασκήσεων εδάφους με Αλεξίπτωτο Πλαγιάς για Λυκόπουλα απαιτούνται εκτός των 
παραπάνω (παράγραφος 9.2): 
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α. Ειδική Πτέρυγα για παιδιά μικρής ηλικίας. 
β. Κατά τη διάρκεια της δράσης τον χειρισμό του Αλεξιπτώτου τον έχει αποκλειστικά Βαθμοφόρος 

πτυχιούχος της Σ.Α.Π./Σ.Ε.Π.  
 

9.3 Εκπαιδευτικές μικρές πτήσεις με Αλεξίπτωτο Πλαγιάς (Τσουλήθρες) 
(μόνο για Ανιχνευτές και Ενήλικες) 
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους οι Κοινότητες Ανιχνευτών, αλλά και τα ενήλικα μέλη του Σ.Ε.Π., 
μπορούν να προγραμματίζουν και να πραγματοποιούν πτήσεις ολίγων δευτερολέπτων από πολύ χαμηλό 
ύψωμα, όχι υψηλότερο των 20 μέτρων, με Αλεξίπτωτο Πλαγιάς. Οι Πτήσεις πρέπει να έχουν χαρακτήρα 
εκπαιδευτικό και να αποσκοπούν στην εξοικείωση του χειριστή με τις διαδικασίες απογείωσης και 
προσγείωσης. 
 

1. Οι πτήσεις πραγματοποιούνται με πτέρυγες που διατηρούν την πτητική τους ικανότητα. Είναι 
απολύτως άθικτες και ελέγχονται σχολαστικά πριν την κάθε χρίση.  

2. Οι χειριστές πρέπει να είναι αρκετά εξοικειωμένοι με το Αλεξίπτωτο Πλαγιάς έχοντας εμπειρία σε 
φουσκώματα της πτέρυγας σε επίγειες ασκήσεις εδάφους. 

3. Τις Πτήσεις πρέπει υποχρεωτικά να εποπτεύει Εκπαιδευτής της ΕΛΑΟ με συμμετοχή Βαθμοφόρου 
Πτυχιούχου της Σχολής Αλεξιπτώτου Πλαγιάς του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.  

4. Ο ως άνω εκπαιδευτής είναι ο μόνος υπεύθυνος να κρίνει εάν ένας χειριστής μπορεί να περάσει απ’ 
τις επίγειες ασκήσεις εδάφους στην πραγματοποίηση μικρών πτήσεων από χαμηλό ύψος 
(τσουλήθρες). 

 

9.4. Πτήση ως χειριστής ΄μόνος΄ (solo) με αλεξίπτωτο πλαγιάς  (αυστηρά μόνο για ενήλικες)  
α. Ο χειριστής πρέπει να έχει ολοκληρώσει το κύκλο βασικής εκπαίδευσης πιλότου σύμφωνα με τα 

πρότυπα parapro. Πτήση με Αλεξίπτωτο Πλαγιάς πραγματοποιούν και οι πτυχιούχοι της Σχολής 
Αλεξιπτώτου Πλαγιάς του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων οι οποίοι ολοκληρώνοντας την 
εκπαίδευση κρίθηκαν ικανοί και έλαβαν πιστοποίηση από εκπαιδευτή της Ελληνικής 
Αεραθλητικής Ομοσπονδίας. Οι Πτήσεις αυτές πρέπει να έχουν χαρακτήρα εκπαιδευτικό. 

β. Πριν την πτήση θα πρέπει να ελέγχεται σχολαστικά η πτέρυγα, η οποία θα πρέπει να συντηρείται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα απ’ την εταιρεία κατασκευής. 

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. Τέλος μετά τη χρήση, ελέγχεται σχολαστικά όλο το αλεξίπτωτο, ώστε εάν διαπιστωθεί κάποια φθορά 
να επισκευασθεί αµέσως.  

Η εναέρια κυκλοφορία ρυθμίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 2. 
 

9.5 Πτήση ως χειριστής με Ελαφρό Αεροπλάνο ή με Υπερελαφρά Πτητική 
Αεραθλητική  Μηχανή (ανεμόπτερο, υπερελαφρό αεροπλάνο, μηχανοκίνητος αετός κ.λπ.) 
(αυστηρά μόνο για ενήλικες). 

 
α. Ο χειριστής πρέπει:  
 •   Να έχει άδεια ικανότητας πτήσης 
 •   Να έχει πιστοποιητικό ικανότητας πτήσεων σε ισχύ  
 •   Να έχει περάσει µε επιτυχία το Κ.Α.Ι. (Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής) 
β. Πριν την πτήση πρέπει να βεβαιώνεται ότι το μέσο έχει πτητική ικανότητα, η οποία 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 επιβαίνοντες φορούν ζώνη.  
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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.  
 

9.6 Κατασκευή και πτήση πειραματικών πτητικών μηχανών (μόνο για Ανιχνευτές και 
ενηλίκους) 
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους οι Κοινότητες Ανιχνευτών, αλλά και τα ενήλικα μέλη του Σ.Ε.Π., 
μπορούν να προγραμματίζουν και να κατασκευάζουν ιδιοκατασκευές πτητικών μηχανών και να υλοποιούν 
δοκιμαστικές πτήσεις, προκειμένου να μάθουν στην πράξη την αεροδυναμική, τα πηδάλια χειρισμού και να 
εξοικειωθούν με τις διαδικασίες προσγείωσης και απογείωσης. 
 
Προσοχή κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών – εκπαιδευτικών πτήσεων το ύψος πτήσης δεν μπορεί να 
ξεπερνά τα 10 μέτρα απ’ την επιφάνεια του Εδάφους. 
 
Τις Πτήσεις πρέπει υποχρεωτικά να εποπτεύει Βαθμοφόρος πτυχιούχος της Πανελλήνιας Σχολής 
Ανεμοπορίας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. 
 
Σημεία προσοχής: 
Οι αεροπροσκοπικές δράσεις με πτητικό μέσο (9.1 έως 9.6) θεωρούνται δράσεις υπαίθρου και θα πρέπει 
εκτός από το δελτίο εκδρομής να αποστέλλεται από τον αρχηγό της δράσης και η Αίτηση Πραγματοποίησης 
Αεροπροσκοπικής δράσης (εδάφους ή αέρα) με πτητικό μέσο (παράρτημα 1). Η παραπάνω αίτηση 
συνοδεύεται και από τα απαιτούμενα άλλα έγγραφα όποτε απαιτείται όπως έχουν αναφερθεί παραπάνω 
(9.1).  
Σε περίπτωση αεροπροσκοπικής δράσης σε περιοχή εκτός των ορίων της οικίας Περιφερειακής Εφορείας., 
αποστέλλονται όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στον Περιφερειακό Έφορο που πραγματοποιείται η δράση, ο 
οποίος και ενημερώνει τον Έφορο Ειδικότητας Α/Π αν υφίσταται.  
Σε κάθε περίπτωση την νομιμότητα των δράσεων παρακολουθεί και αξιολογεί ο εκάστοτε Περιφερειακός 
Έφορος σε συνεννόηση με τον Έφορο Ειδικότητας Α/Π της Περιφερειακής Εφορείας αν υφίσταται.  
Ο παρών κανονισμός ασφαλείας είναι δεσμευτικός για όλες τις αεροπροσκοπικές δράσεις πτητικές και μη, 
με όλα τα πτητικά μέσα που αναφέρθηκαν και έχει σαν σκοπό την ασφαλή και με παιδαγωγικό όφελος 
υλοποίηση των δράσεων. 
 

9.7 Κατασκευή και πτήση αερομοντέλων σε κλίμακα  
α. Το εργαστήριο κατασκευής των αερομοντέλων, πρέπει να έχει καλό εξαερισμό.  

β. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι εισπνοές των ρινισμάτων της balsa.  

γ. Για  τις  πτήσεις  των αερομοντέλων χρειάζεται επίπεδο γηπεδικός χώρος, ο οποίος θα πρέπει να 
βρίσκεται μακριά από κατοικημένη περιοχή και από ηλεκτροφόρα σύρματα. 

δ. Οι παρευρισκόμενοι πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 30 μέτρα μακριά από το χώρο διεξαγωγής 
των πτήσεων για την ασφάλεια των ίδιων και των αερομοντέλων. 

 

9.8 Συναρμολόγηση πλαστικών στατικών αερομοντέλων  
α. Το εργαστήριο συναρμολόγησης πλαστικών αερομοντέλων, 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. 
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9.9 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. Δεν 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 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9-A Αίτηση Πραγματοποίησης Αεροπροσκοπικής Δράσης (εδάφους ή αέρα) 

με πτητικό μέσο 

 
Αίτηση Πραγματοποίησης Αεροπροσκοπικής Δράσης   

(εδάφους ή αέρα) με πτητικό μέσο 
 
Της/του …………………………………………………………….. Π.Ε. ………………………………………………..……… 
 
Αρχηγός δράσης…………………………….. 
 
Παρακαλούμε εγκρίνετε την πραγματοποίηση δράσης ……………………………………………………… (π.χ. ασκήσεις 
εδάφους με αλεξίπτωτο πλαγιάς, πτήση με ανεμόπτερο κ.λπ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στ.. 
………………………………………………………, την ……………………………………….., με ειδικούς συνεργάτες τους 
παρακάτω.   
  
Σε περίπτωση που απαιτείται για την πραγματοποίηση της δράσης: 
 

1. Βαθμοφόρος/οι απόφοιτος/οι της Σ.Α.Π.: 
 α) ……………………………………………………………..…………………… πτυχίου σχολής ….…. 
 β) ……………………………………………………………..…………………… πτυχίου σχολής ….…. 
 γ) ……………………………………………………………..…………………… πτυχίου σχολής ….…. 
     
2. Βαθμοφόρος/οι απόφοιτος/οι της ΠΑ.Σ.Α.Π: 
 α) ……………………………………………………………..…………………… πτυχίου σχολής ….…. 
 β) ……………………………………………………………..…………………… πτυχίου σχολής ….…. 
 γ) ……………………………………………………………..…………………… πτυχίου σχολής ….…. 
     
3. Χειριστής/ες: 
 α) ……………………………………………………………..…………………… άδειας χειριστή ….…. 
 β) ……………………………………………………………..…………………… άδειας χειριστή ….…. 
 γ) ……………………………………………………………..…………………… άδειας χειριστή ….…. 

 

Πτητικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί στη δράση: 
 
Α)…………………………………… Αριθμός………….. 
Β)…………………………………… Αριθμός………….. 
Γ)…………………………………… Αριθμός………….. 
 
Σας γνωρίζουμε ότι έχουμε λάβει υπ’ όψιν μας τις σχετικές διατυπώσεις του «κεφαλαίου 9» του 
κανονισμού ασφάλειας δράσεων Σ.Ε.Π. 

……………………….…………. , ……/……/…… 
     Τόπος  Ημερομηνία 
 

Ο Αρχηγός της δράσης 
 
 
 

Ο Αρχηγός Συστήματος   Ο Περιφερειακός Έφορος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9-Β Κανόνες Εναέριας Κυκλοφορίας για πτήση με Αλεξίπτωτο πλαγιάς 

(μόνο για ενήλικες) 

 
1) Όταν δύο αλεξίπτωτα πλαγιάς συναντώνται αντίθετα, μακριά από το βουνό και οι δύο στρίβουν 

δεξιά. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Όταν δύο αλεξίπτωτα συναντώνται με κάποια γωνία αλλά όχι αντίθετα, τότε προτεραιότητα έχει 
αυτός που βρίσκεται δεξιά και έχει τον άλλο αριστερά του. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Όταν δύο αλεξίπτωτα πλαγιάς συναντώνται κοντά στην πλαγιά, προτεραιότητα έχει αυτός που έχει 
δεξιά του την πλαγιά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Το προσπέρασμα πρέπει να γίνεται με απόσταση ασφαλείας (2 εκπετασμάτων), χωρίς να κλείνουμε τον 
προπορευόμενο μεταξύ του δικού μας αλεξίπτωτου και της πλαγιάς, αλλά να περνάμε μεταξύ του 
προπορευόμενου και της πλαγιάς. 



Κανονισμός Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων 
 

 

123 
 

 
5) Κατά την προσγείωση προτεραιότητα έχει αυτός ο οποίος βρίσκεται χαμηλότερα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Ο πρώτος πιλότος που εισέρχεται σε θερμικό καθορίζει την φορά της περιστροφής σε αυτό το θερμικό. 
Ο επόμενος οφείλει να ακολουθήσει την ίδια φορά. Είναι αδιάφορο αν βρίσκεται χαμηλότερα ή ψηλότερα. 

Κοντά στην πλαγιά συνιστάται να μπαίνουμε στα θερμικά αριστερόστροφα, ώστε πλησιάζοντας σε αυτήν, 
αν έρθουμε αντιμέτωποι με άλλο αλεξίπτωτο, να έχουμε εμείς προτεραιότητα. 
 
7) Εάν δύο πιλότοι αλεξίπτωτου βρίσκονται στο ίδιο θερμικό, ο υψηλότερος, εάν πλησιάσουν, πρέπει να 
εγκαταλείψει. Προσοχή διότι ο χαμηλότερος δεν σας βλέπει. 
 
8) Το διπλό αλεξίπτωτο έχει πάντα προτεραιότητα έναντι του μονού αλεξίπτωτου. Εξαίρεση υπάρχει μόνον 
μέσα σε θερμικό, όπου ο χαμηλότερος δεν μπορεί πάντα να διαπιστώσει εάν αυτός που πετά επάνω του 
είναι με διπλό αλεξίπτωτο ή όχι.  
Επίσης το αλεξίπτωτο ελεύθερης πτήσης έχει προτεραιότητα έναντι του μηχανοκίνητου. 
 
9)Απαγορεύεται η πτήση μέσα σε νέφος. 
 
10) Απαγορεύεται να πετάμε κοντά σε αεροδρόμια (σε ακτίνα 8 χιλιομέτρων και ύψος 1.000 μέτρων) και 
μέσα σε αεροδιάδρομους (9 χιλιόμετρα πλάτος). Οι αποστάσεις αλλάζουν. 
 
11) Δεν πρέπει να πετάμε κοντά και ιδιαίτερα, να ακολουθούμε άλλο αλεξίπτωτο, σε απόσταση μικρότερη 
2 εκπετασμάτων. 
 
12) Κάθε πιλότος οφείλει να αποφεύγει κινδύνους σύγκρουσης. 
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Κεφάλαιο 10 

ΤΑΞΙΔΙΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 



Κανονισμός Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων 
 

 

125 
 

Γενικά 
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 την 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 Δράσης. 
 

10.1. Ταξίδια στο Εξωτερικό 
Μέλη του Σ.Ε.Π., 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 «Διεθνή Προσκοπική Ταυτότητα» 
(International Letter of Introduction). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι να την αποκτήσουν οφείλουν ν’ απευθύνονται στην Εφορεία Διεθνών Σχέσεων της 
Γενικής Εφορείας η οποία είναι η μόνη αρμόδια για την έκδοσή 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 Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Εφορείας, είναι σε θέση να παρέχει στους ενδιαφερόμενους 
πληροφορίες για ενημέρωσή τους και για διευκόλυνση της επίσκεψής τους. 
 
Η Διεθνής 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 Σ.Ε.Π. μεμονωμένα ή συμμετέχοντα σε δράσεις εξωτερικού με τα Τμήματά τους φέρουν στη 
στολή τους πάνω από τη δεξιά τσέπη το Διακριτικό Σήμα της χώρας μας όπως αυτό προβλέπεται από τον 
Κανονισμό Στολών και Διακριτικών. 

 
10.2. Αλληλογραφία και επαφές με Προσκόπους του εξωτερικού 
Η Εφορεία Διεθνών 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 Σ.Ε.Π. που το επιθυμούν, μπορούν να ζητήσουν στοιχεία για τη χώρα που τους ενδιαφέρει, τη 
γλώσσα επικοινωνίας και ότι άλλο κρίνουν σκόπιμο, δηλώνοντας ταυτόχρονα τα ενδιαφέροντα τους 
(αλληλογραφία, ανταλλαγές ειδών κ.λπ.). 
Όλη η αλληλογραφία διεξάγεται μέσω της Εφορείας Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Εφορείας η οποία 
διαθέτει πλήρη στοιχεία όλων των αναγνωρισμένων Προσκοπικών Οργανώσεων. 

 
10.3. Διεθνή Συνέδρια, Σεμινάρια, Εκπαιδεύσεις 
Η Εφορεία Διεθνών 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 Σ.Ε.Π. με τις οικονομικές 
υποχρεώσεις τους. 
Οι επιθυμούντες να μετάσχουν υποβάλλουν εμπρόθεσμα την αίτησή τους με ότι στοιχεία και άλλες 
προϋποθέσεις αναφέρονται στη σχετική Ανακοίνωση. 
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Η επιλογή γίνεται από τη Γενική Εφορεία σε συνεργασία με τους αρμόδιους Εφόρους. Η Εφορεία Διεθνών 
Σχέσεων Γ.Ε. φροντίζει για την προετοιμασία όσων επιλέγονται και πρόκειται να εκπροσωπήσουν το Σ.Ε.Π.. 
 
Οι εκπρόσωποι του Σ.Ε.Π., μέσα σε 20 ημέρες από την επιστροφή τους, υποβάλλουν στην Εφορεία Διεθνών 
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 Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. Για το σκοπό αυτό οφείλει να υποβάλλει, ιεραρχικά σε αυτήν: 
 

α. Αίτηση Συμμετοχής Μέλους Σ.Ε.Π. σε Δράση Εξωτερικού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ10-Α), εγκεκριμένη από τους 
προϊσταμένους Εφόρους, Ατομικό Δελτίο Υγείας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ10-Β) και Ιατρική Βεβαίωση 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ10-Γ) για συμμετοχή Μέλους Σ.Ε.Π. σε Δράση Εξωτερικού. 

β. Ταξιδιωτικά έγγραφα. Σε περίπτωση που η Δράση 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 Δράση 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 Διοικήσεως, 
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 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 Δράσεων 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 Σ.Ε.Π. 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, συμμετείχε στις εκδηλώσεις ή δράσεις της 
Εφορείας του και λειτουργεί ικανοποιητικά.  

θ. Αντίγραφο Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου πέραν της ομαδικής ασφαλιστικής κάλυψης του Σ.Ε.Π., 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 
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αναλυτικός κατάλογος όρων ασφαλιστικής κάλυψης Μελών Σ.Ε.Π. σε δράσεις εξωτερικού 
επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ10-Δ. 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 Διεθνών 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 
Διεθνών 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 Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. γνωστοποιεί ετησίως συγκεντρωτικά στοιχεία για διεθνή Τζάμπορη, 
διεθνείς κατασκηνώσεις κ.λπ. που πρόκειται να διεξαχθούν στο εξωτερικό. 
 
Επίσης, γνωστοποιεί σε ποιες δράσεις θα συμμετάσχει το Σ.Ε.Π. με επίσημη αντιπροσωπεία και καθορίζει 
τις προϋποθέσεις συμμετοχής. 
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, ιεραρχικά, αιτήσεις. Η επιλογή γίνεται από τη Εφορεία Διεθνών 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 Σ.Ε.Π. δεν θα 
συμμετάσχει με επίσημη αντιπροσωπεία, μπορεί να έλθει σ’ επικοινωνία με την Εφορεία Διεθνών 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 Σ.Ε.Π., παραδίδονται στην Εφορεία Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. για το Μουσείο του Σ.Ε.Π.. Από αυτή την 
υποχρέωση εξαιρούνται τα προσωπικά αναμνηστικά. 

 
10.6. Φιλοξενία Αλλοδαπών Προσκόπων 
Στην περίπτωση που μέλη ή Τμήματα του Σ.Ε.Π. επιθυμούν να φιλοξενήσουν μέλη ή Τμήματα Προσκοπικών 
Οργανώσεων του εξωτερικού, οφείλουν: 

α. Να ενημερώσουν σχετικά και με κάθε χρήσιμη πληροφορία την Εφορεία Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε., 
ιεραρχικά. 

β. Να υποβάλλουν το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό για τη φιλοξενία που προγραμματίζουν στη 
Χώρα μας, και να έχουν έρθει σε συνεννόηση με γιατρό για την περίπτωση που θα χρειαστεί η 
βοήθειά του. 

γ. Να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το Σύνδεσμο Διεθνών Σχέσεων της Περιφερειακής Εφορείας 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 Διεθνή Προσκοπική Ταυτότητα. Αν πρόκειται για Προσκοπικό Τμήμα, 
πρέπει να υπάρχει η έγγραφη άδεια της Εφορείας Διεθνών Σχέσεων της Οργάνωσής τους. 

ε. Μετά το πέρας της φιλοξενίας, οι φιλοξενούντες οφείλουν να υποβάλλουν στην Εφορεία Διεθνών 
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 Σ.Ε.Π., οφείλουν να καταβάλουν το καθορισμένο για τη χρήση του χώρου τίμημα. 
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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 Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. στοιχεία για να 
εκτιμηθούν και τα δύο σκέλη της ανταλλαγής. 

10.8. Διδυμοποίηση Συστημάτων και Εφορειών 
1.  Η Διδυμοποίηση είναι ένα τρόπος προαγωγής των σχέσεων μεταξύ των Προσκόπων. 

Προσκοπικά Συστήματα και Εφορείες από διαφορετικές περιοχές μπορούν να διδυμοποιηθούν 
και να επιδιώξουν κάποιους σαφώς προσδιορισμένους στόχους προγράμματος. 

2.  Ένα πρόγραμμα Διδυμοποίησης: 
 α. Δημιουργεί ισχυρότερες φιλίες μεταξύ Προσκόπων 
 β. Χτίζει σχέσεις πέρα από σύνορα 
 γ. Δίνει 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. Διευρύνει τη διεθνή διάσταση του Προσκοπικού Προγράμματος μεταξύ των συμμετεχόντων 
3.  Οργάνωση προγράμματος Διδυμοποίησης. Η ανάπτυξη ενός κατάλληλου προγράμματος είναι 

η σημαντικότερη πλευρά της διδυμοποίησης. Κάθε συμμετέχων πρέπει να ορίσει μια 
Συντονιστική Επιτροπή Διδυμοποίησης (ΣΕΔ) 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 Διεθνών 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 Διεθνών Σχέσεων ενήμερη. 
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 Δεξιότητες 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. 

 
10.9. Σύνδεσμος Διεθνών Σχέσεων 
Ο Σύνδεσμος Διεθνών 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 Διεθνών Σχέσεων και τον προϊστάμενό του Έφορο για θέματα που σχετίζονται 
με τις Διεθνείς Σχέσεις του Σ.Ε.Π.. 
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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 Διεθνών Δραστηριοτήτων 
δ. Έχει παρακολουθήσει Ειδική Εκπαίδευση Διεθνών Σχέσεων (παρέχεται από την Εφορεία Σχολών σε 
συνεργασία με την Εφορεία Διεθνών Σχέσεων). 

 
Ο Σύνδεσμος Διεθνών Σχέσεων : 

α.  Επικοινωνεί με την Εφορεία Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. και συνεργάζεται άμεσα με τον Σύμβουλο - 
Έφορο Διεθνών Σχέσεων για θέματα Διεθνών Σχέσεων που αφορούν την Εφορεία του και 
ενημερώνει άμεσα 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 
Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Εφορείας. 

ε.  Τηρεί τις οδηγίες του Σ.Ε.Π. σχετικά με τις Διεθνείς Δράσεις 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 Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. Βαθμοφόρους κατάλληλους να εκπροσωπήσουν 
το Σ.Ε.Π. σε Διεθνείς Εκδηλώσεις (Σεμινάρια και λοιπές Δράσεις). 

η.  Ενημερώνει τακτικά την Εφορεία Διεθνών 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 Σ.Ε.Π. 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 Σ.Ε.Π.. Δεν καλύπτονται από την ομαδική 
ασφάλιση των Μελών του Σ.Ε.Π., 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. 
 
Η απ' ευθείας επικοινωνία Προσκοπικών Τμημάτων ή μεμονωμένων Μελών του Σ.Ε.Π. με ξένες 
Προσκοπικές Αρχές ή με Πολιτικές, Διοικητικές και Εκκλησιαστικές Αρχές του εξωτερικού δεν επιτρέπεται. 
Απαιτείται οπωσδήποτε, προηγούμενη έγκριση της Γενικής Εφορείας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ10-ΑΑίτηση σε δράση εξωτερικού 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΜΕΛΟΥΣ Σ.Ε.Π. 

ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 

 

 
Ημερομηνία: ……… / ……… / ……………… 

Προς την Εφορεία Διεθνών 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*: 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ: …………………………………… 

 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ: ……………………………………………………………. 

Όνομα*: 

Όνομα πατρός: 

Ημερομηνία γέννησης: Αριθμός Προσκοπικής Ταυτότητας: 

Ηλικία: Είμαι ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ …………………………………………  
Είμαι ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ/ΡΙΑ ………………………………….  
Είμαι ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ …..………  

Διεύθυνση κατοικίας: (οδός, αριθμός, πόλη, Τ.Κ.) 

Τηλέφωνο: 
Είμαι ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΣ ………………………………………  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: …………………………………………………………………………………………. 

ΑΡ. ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: …………..……… ΛΗΞΗ: ………………………………..……. 

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 

Αρχική Βασική Κατασκηνωτική Τεχνική  Δ.Δ.  

ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ: ………………………..…………………………………………………….  

Καθήκοντα που αναλαμβάνω στη δράση εξωτερικού: 

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

Δράσεις 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: 

 

Ε-mail: 

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

 

Στοιχεία Διαβατηρίου: 
(αριθμός, ημερομηνία έκδοσης και λήξης, αρχή) 

 

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

* Με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες όπως 
ακριβώς στο Διαβατήριο ή την Ταυτότητα 

Επισυνάπτω αντίγραφο της Αίτησης Συμμετοχής των Διοργανωτών για τη Δράση Εξωτερικού. 
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Ο Αιτών / Η Αιτούσα  
 
 
 
…………………………………… 
(υπογραφή) 
 
 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
 

 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Γ.Ε. 

[ ΝΑΙ ][ ΟΧΙ ] 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

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

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

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

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

 
Ο/Η Σύμβουλος-Έφορος Διεθνών Σχέσεων  Ημερομηνία…… / …… / ………… 

 

 
 

Ο/Η ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο/Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 

 

(υπογραφή, ονοματεπώνυμο, σφραγίδα) 

Ημερομηνία: 
 

…… / …… / ………… 

Ημερομηνία: 
 

…… / …… / ………… 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΟΝΕΑ ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ 
(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. 
 

…………………………………………………………………………………… 
(υπογραφή και ονοματεπώνυμο) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ10-ΒΑτομικό Δελτίο υγείας για δράση εξωτερικού 

 
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. 

 
 

 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ Σ.Ε.Π. 

ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:…… / …… / ………… ΒΑΡΟΣ:kg 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ10-ΓΙατρική βεβαίωση για δράση εξωτερικού 

 

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ Σ.Ε.Π. 

ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 

 
 

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10-ΔΑσφαλιστική κάλυψη για δράση εξωτερικού 

 

 

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π. 

ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 

 
 

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 ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ & ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

(αμοιβή ιατρών, διαμονή, ιατροφαρμακευτικά έξοδα) 300 € κατά γεγονός και κατ’ άτομο. 
2.3 ΔΑΠΑΝΕΣ 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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Κεφάλαιο 11 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 
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11.1. Κέντρα Συντονισμού Διάσωσης 
α. Για την ξηρά: ΚΕΠΠ τηλέφωνο 112(Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας). ΠΡΟΣΟΧΗ, το 112 το καλούν μόνο αυτοί που είναι σε κίνδυνο (στην ξηρά), γιατί 
αυτόματα εντοπίζεται η θέση τους. Το αστικό τηλέφωνο του ΚΕΠΠ είναι 210-3359900. 
 
β. Για τη θάλασσα: ΕΚΣΕΔ τηλέφωνο 108 (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης). Εδρεύει στο 
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος στον Πειραιά. 
 

11.2. 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 Δράσης/Επόπτης Πλου και ο προϊστάμενος Έφορος. 
Εάν κατά την κρίση του Αρχηγού της Δράσης διακυβεύεται άμεσα η ασφάλεια τότε ειδοποιεί άμεσα το ΚΕΠΠ 
ή ΕΚΣΕΔ και κατόπιν ενημερώνει, αν αυτό είναι δυνατόν, τον προϊστάμενο Έφορο και το Σύνδεσμο της 
Δράσης. Μετά την επιστροφή στην έδρα του Τμήματος υποβάλλει γραπτή αναφορά στον προϊστάμενο 
Έφορο. 
 

11.3. Ο Σύνδεσμος της Δράσης/Επόπτης Πλου: 
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 ευλόγου χρονικού διαστήματος, ειδοποιεί ο ίδιος 
το ΚΕΠΠ ή ΕΚΣΕΔ καθώς επίσης και τον Γενικό Έφορο και Διευθυντή Υπηρεσιών. 

 
11.4. Ο Προϊστάμενος Έφορος: 
Αξιολογεί την κατάσταση και προβαίνει κατά σειρά (αν απαιτείται) στα ακόλουθα:  

1. Ειδοποιεί τον Γενικό Έφορο, τον Διευθυντή Υπηρεσιών και τον Προϊστάμενο Έφορο. Αν δεν βρίσκει 
τον Γενικό Έφορο ή τον Διευθυντή Υπηρεσιών, ειδοποιεί τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.. 

2. Ετοιμάζει ομάδα βοηθείας για μετάβαση στην περιοχή αν κριθεί σκόπιμο. 
3. Ειδοποιεί το ΚΕΠΠ ή ΕΚΣΕΔ. 
4. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το Τμήμα δεν επιστρέψει την προγραμματισμένη ημέρα, χωρίς να έχει προηγηθεί 

επικοινωνία περί τούτου με τον Αρχηγό της δράσης, τότε ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο 11.2. 

 
11.5. Ο Γενικός Έφορος: 
Σε κάθε περίπτωση που απαιτηθεί ομάδα βοηθείας ως ανωτέρω ή κλήση ΚΕΠΠ-ΕΚΣΕΔ, ειδοποιείται 
οπωσδήποτε και ο Γενικός Έφορος ή ο Διευθυντής Υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. 

 
11.6. Ο Διευθυντής Υπηρεσιών: 
Μεριμνά για τα ακόλουθα όπως: 

α. Την άμεση ενημέρωση Γενικού Εφόρου-Προέδρου ή άλλων μελών του Δ.Σ. σε περίπτωση απουσίας 
τους ή μη επικοινωνίας με τους δύο πρώτους καθώς και των Εφόρων που κατά την κρίση του και 
ανάλογα με την περίπτωση πρέπει να ενημερωθούν. 

β. Την ενεργοποίηση Γραφείου Τύπου του Σ.Ε.Π. για παρακολούθηση-επέμβαση στα ΜΜΕ και την 
έκδοση Δελτίων Τύπου. 

γ.  Τον εν γένει συντονισμό επικοινωνίας σε όλο το περιβάλλον του συμβάντος, όπως ενημέρωση 
γονέων, επικοινωνία με νοσοκομεία κ.λπ. 

 
11.7. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
Εάν καταφθάσουν ΜΜΕ στην περιοχή τον λόγο έχει μόνο ο Αρχηγός της Δράσης 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 
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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. Δηλαδή ευχαριστεί πολύ για το ενδιαφέρον αλλά εξηγεί, ότι προέχει η ασφάλεια και η 
ηρεμία των παιδιών για 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 Σ.Ε.Π.. Στην έδρα του Τμήματος, μόνο ο προϊστάμενος Έφορος 
μιλάει με τα ΜΜΕ. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11-Α παρέχεται ένας οδηγός επικοινωνίας με τα ΜΜΕ. 

 
11.8. Διερεύνηση Ατυχήματος 
Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος ή δυσμενούς εξέλιξης πάντως διενεργείται εκ των υστέρων έρευνα και 
ανάλυση από τον προϊστάμενο Έφορο, αφ’ ενός μεν για άντληση «μαθημάτων» που θα αξιοποιηθούν στη 
βελτίωση των κανονισμών και της εκπαίδευσης, αφετέρου δε για τον καταλογισμό ευθυνών εφόσον 
υπήρξαν. Η αναφορά που θα συνταχθεί υποβάλλεται ιεραρχικά στον Γενικό Έφορο εντός δύο εβδομάδων 
από το χρόνο του συμβάντος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11-ΑΟδηγός επικοινωνίας με ΜΜΕ 

 
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ Μ.Μ.Ε. 

 
Πρώτη επαφή με Μ.Μ.Ε. 
✓ Μην παρασύρεστε 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 

ανασκευαστούν 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. Σ.Ε.Π.(η «υπόληψη» του Σ.Ε.Π., έχει οργάνωση- εκπαίδευση- έλεγχο...)  

✓ Αυτά που λέτε πρέπει να αποπνέουν: 
o Ότι έχετε την ευθύνη των πράξεών σας  
o Υπευθυνότητα  
o Διαφάνεια  
o Φροντίδα- Ενδιαφέρον- ΕΛΠΙΔΑ(«...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» ή άλλα 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. 
✓ 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 
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 αντίθετα: 
✓ Σταματήστε και δώστε μια σύντομη απάντηση κοιτώντας προς το δημοσιογράφο και μετά «ευχαριστώ 

πολύ» και 
✓ αποχωρήστε 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. 

 

 
ΜΝΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ συνοπτικά-«ΓΕΦΥΡΩΣΤΕ»-ΕΛΕΓΞΕΤΕ 
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ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 26 Νοεμβρίου 2007, τέθηκε σε 
εφαρμογή από την 1η Απριλίου 2008 και τροποποιήθηκε τελευταία φορά τον Μάιο 2017. 
 
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. 
 
Στον παρόντα Κανονισμό περιλαμβάνονται είκοσι έξι (26) παραρτήματα, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 


