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ΜΕΡΟΣ Ι 

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

1.1.1.Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της Αποστολής της Προσκοπικής Κίνησης είναι η συνεχής 

εκπαίδευση και προσωπική βελτίωση των ενήλικων μελών της, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία 

στα καθήκοντα που τους ανατίθενται (εκπαίδευση βάση καθηκόντων). Κάθε ενεργό ενήλικο μέλος 

του Σ.Ε.Π. οφείλει να ενημερώνεται, να εκπαιδεύεται και να βελτιώνει το προσωπικό του επίπεδο 

συστηματικά και σε όλη την διάρκεια της άσκησης των εκάστοτε καθηκόντων του.  

1.1.2. Σκοπός της εκπαίδευσης των ενηλίκων μελών του Σ.Ε.Π. είναι η παροχή, με τρόπο συστηματικό 

και οργανωμένο ιδεολογικής, παιδαγωγικής, διοικητικής και τεχνικής κατάρτισης, ανάλογης της 

αποστολής και της προσωπικής τους ανάπτυξης, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τον Σκοπό 

της Προσκοπικής Κίνησης, να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την Προσκοπική Μέθοδο και να 
υποστηρίξουν το Προσκοπικό Πρόγραμμα. 

1.1.3. Γενικά η εκπαίδευση πρέπει να παρέχει ευκαιρίες για την απόκτηση κατάλληλων βιωμάτων 

και εμπειριών, ώστε να επιτυγχάνεται η ποιοτική βελτίωση του παραγόμενου Προσκοπικού Έργου, 

των ενηλίκων μελών. Ειδικότερα στα πλαίσια της εκπαίδευσης αποκτώνται γνώσεις, αναπτύσσονται 
ικανότητες και καλλιεργούνται συμπεριφορές με την μελέτη της θεωρίας και της πράξης του 

Προσκοπισμού και την πρακτική άσκηση στην προσκοπική τεχνική. 

1.2. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

1.2.1. Η εκπαίδευση και η προσωπική ανάπτυξη των Βαθμοφόρων είναι συνεχής και διαρκεί δια βίου 

(Διαρκής Μάθηση). 

1.2.2. Η Εκπαίδευση των Βαθμοφόρων του Σ.Ε.Π. διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της 

Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης, τις εξελίξεις στην εκπαιδευτική μεθοδολογία, τα 

ιδιαίτερα πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της Ελλάδος, τις δυνατότητες και ανάγκες του 
Σώματος Ελλήνων Προσκόπων καθώς και τις παραδόσεις της Ελληνικής Προσκοπικής Εκπαίδευσης. 

1.2.3. Η εκπαίδευση που παρέχεται στα πλαίσια του Σ.Ε.Π. είναι πολύπλευρη, καλύπτει 

εκπαιδευτικές ανάγκες που καταγράφονται συστηματικά με την βοήθεια όλων των Κλιμακίων, 

υλοποιείται σύμφωνα με εγκεκριμένα προγράμματα και αξιοποιεί για την επίτευξη των εκάστοτε 

εκπαιδευτικών στόχων ανάλογες εκπαιδευτικές μεθόδους και μέσα.  

1.2.4. Τα επί μέρους εκπαιδευτικά προγράμματα διαμορφώνονται ως προς τη μορφή και τη διάρκεια, 

ανάλογα με το αντικείμενο, τον αριθμό και την σύνθεση των Εκπαιδευομένων, τις ιδιαίτερες τοπικές 

προσκοπικές συνθήκες, τις δυνατότητες σε εκπαιδευτικό προσωπικό και υλική υποδομή κ.α., ώστε 

να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη 
εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος σε όλη τη χώρα.  

1.2.5. Η εκπαίδευση σε κάθε της μορφή προβάλλει την Προσκοπική Μέθοδο σαν την κοινή για τους 

Κλάδους μέθοδο διαπαιδαγώγησης και χρησιμοποιεί εκπαιδευτικές μεθόδους που αξιοποιούν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, δηλαδή:  

 παρέχουν ευκαιρίες έμπρακτης εφαρμογής του Νόμου και της Υπόσχεσης του Προσκόπου,  
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 αξιοποιούν τη δυναμική των μικρών ομάδων στην εκπαιδευτική διαδικασία, με κατάλληλες 

εργασίες και δράσεις,  

 παρέχουν γνώσεις και ικανότητες μέσα από την πράξη και το παιχνίδι,  

 αξιοποιούν το φυσικό περιβάλλον (ύπαιθρος, θάλασσα, αέρας) σαν χώρο εκπαίδευσης και 
δράσης, 

 στοχεύουν στην προοδευτική προσωπική ανάπτυξη των Εκπαιδευομένων και την κλιμάκωση 

της εκπαίδευσης από τα απλά στα σύνθετα, 

 στηρίζονται στο προσωπικό παράδειγμα των Εκπαιδευτών και  

 αξιοποιούν τον προσκοπικό τρόπο ζωής και το προσκοπικό πνεύμα για τη δημιουργία 

κατάλληλου εκπαιδευτικού κλίματος. 

1.2.6. Η εκπαίδευση αναγνωρίζει ότι κάθε ενήλικο Μέλος της Κίνησης που λαμβάνει μέρος σε αυτή 

είναι διαφορετικό, μοναδικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Κάθε Εκπαιδευόμενος έχει τον δικό του 

τρόπο μάθησης που στηρίζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες που έχει αποκτήσει. Η 

εκπαίδευση αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα των Εκπαιδευομένων και παρέχει μια σειρά τρόπων 

και μεθόδων εκπαίδευσης, έτσι ώστε κάθε ένας να επιλέγει αυτό που τον διευκολύνει για την 

απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων και ικανοτήτων για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του στο 

Σ.Ε.Π.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά των Εκπαιδευομένων που λαμβάνονται υπόψη στην εκπαίδευση είναι ότι:  

 Συμμετέχουν στην εκπαίδευση με σκοπό την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών τους που 
συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους. 

 Μαθαίνουν στηριζόμενοι κυρίως στις εμπειρίες τους. 

 Αναλαμβάνουν οι ίδιοι πρωτοβουλία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής 

τους πορείας.  

 Μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους. 

 Αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβασή τους στη μάθηση (κοινωνικές υποχρεώσεις, πίεση 

χρόνου, οικονομική δυσχέρεια, ιδιαίτερη γεωγραφική θέση κ.ά.) 

Για την κάλυψη των παραπάνω χαρακτηριστικών η προσκοπική εκπαίδευση αξιοποιεί τις παρακάτω 

σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης του ενήλικου δυναμικού του Σ.Ε.Π., ήτοι: 

 Εκπαίδευση σε ομάδες (δια ζώσης) 

 Εκπαίδευση μέσα από την πράξη 

 Εκπαίδευση στο Κλιμάκιο που ασκούνται τα προσκοπικά καθήκοντά  

 Προσωπική εκπαίδευση (έναν προς έναν)  

 Εκπαίδευση από Εγχειρίδια / Βιβλία / DVD 

 Σύγχρονη / Ασύγχρονη εκπαίδευση εξ αποστάσεως μέσω e-learning  
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1.3. ΚΥΚΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1.3.1. Η εκπαίδευση των Βαθμοφόρων του Σ.Ε.Π. ανάλογα με το περιεχόμενο της διακρίνεται σε 

εκπαιδευτικές ενότητες που εντάσσονται στους παρακάτω Κύκλους Εκπαίδευσης:  

 Προπαρασκευαστικός  

 Μεθοδολογίας  

 Ηγεσίας 

 Κατασκηνωτικής Τεχνικής / Μεγάλων Δράσεων / Μεγάλων Σύνθετων Δράσεων 

 Εκπαίδευσης Διακριτικού Δάσους 

 Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων  

 Ειδικής Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης 

 Διαρκούς Μάθησης  

1.3.2. Κάθε Κύκλος Εκπαίδευσης αποτελείται από αυτοτελείς εκπαιδευτικές ενότητες που έχουν 

συγκεκριμένο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο και η σειρά παρακολούθησης κάθε Κύκλου καθορίζονται 

με τρόπο που να εξασφαλίζεται η προοδευτική απόκτηση γνώσεων και η διαρκής ανάπτυξη 

ικανοτήτων, που κατά περίπτωση είναι αναγκαίες σε κάθε Βαθμοφόρο, Μέλος Προσκοπικού Δικτύου 

ή Εκπαιδευτή Βαθμοφόρων. 

1.3.3. Η δομή, τα θεματολόγια, το περιεχόμενο της ύλης των εκπαιδεύσεων, οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής και επιτυχούς παρακολούθησης, καθώς και οι διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας 

των εκπαιδεύσεων εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. (Δ.Σ.) μετά από πρόταση του 

Εφόρου Εκπαίδευσης Γ.Ε. και εισήγηση του Γενικού Εφόρου. Όσον αφορά στις Ειδικές Εκπαιδεύσεις, 
όλα τα ανωτέρω προσδιορίζονται πρώτα από τις αρμόδιες Εφορείες της Γενικής Εφορείας σε 

συνεργασία με την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. 

1.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

1.4.1. Όλοι οι Βαθμοφόροι του Σ.Ε.Π., οφείλουν να εκπαιδεύονται συστηματικά (ongoing training) 

ώστε να αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες , για την αποτελεσματική άσκηση των 

καθηκόντων τους και τη συμπλήρωση των εκπαιδευτικών τους ελλείψεων. Οι Αρχηγοί Συστήματος, 

οι Περιφερειακοί Έφοροι και ο Γενικός Έφορος, με την υποστήριξη των Εφόρων Εκπαίδευσης Π.Ε. και 

Γ.Ε., μετά από ατομική συζήτηση με κάθε Βαθμοφόρο ή μέλος Προσκοπικού Δικτύου, αναγνωρίζουν 

τις εκπαιδευτικές του ανάγκες και τις αποτυπώνουν σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της Εφορείας 

Εκπαίδευσης Γ.Ε. δημιουργώντας το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ενός εκάστου. Βάση αυτής τις 

διαδικασίας η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. γνωρίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Βαθμοφόρων και 
Μελών Προσκοπικού Δικτύου της Κίνησης και καταρτίζει το ετήσιο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, το 

οποίο υλοποιείται με τη συνεργασία με τους Εφόρους Εκπαίδευσης Π.Ε.  

1.4.2. Για όλους τους Βαθμοφόρους του Σ.Ε.Π. με ενεργή Εντολή Διοίκησης σε ισχύ, καθώς και τα 

Μέλη Προσκοπικών Δικτύων πρέπει να υπάρχει καταχωρημένο, στην ειδική εφαρμογή της Εφορείας 

Εκπαίδευσης Γ.Ε., Προσωπικό Πλάνο Εκπαίδευσης, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για να 

συμμετέχει ένας Βαθμοφόρους στην εκπαίδευση.  

1.4.3. Η διαδικασία για τη σύνταξη και την καταχώρηση του Προσωπικού Πλάνου Εκπαίδευσης 

επαναλαμβάνεται όταν ο Βαθμοφόρος αλλάξει καθήκοντα ή ανανεωθεί η Εντολή Διοίκησής του και 

όταν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες που είχαν καταγραφεί στο αρχικό 

Προσωπικό Πλάνο Εκπαίδευσης. 
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1.4.4. Είναι ευθύνη του προϊστάμενου Αρχηγού Συστήματος / Περιφερειακού Εφόρου να 

παρακολουθεί και να αξιολογεί την εκπαιδευτική πορεία του ενήλικου μέλους και να ενθαρρύνει την 

ολοκλήρωσή της.  

1.4.5. Το Προσωπικό Πλάνο Εκπαίδευσης αποτελεί τη δέσμευση του Βαθμοφόρου προς στην 

Προσκοπική Κίνηση για τη διαρκή εκπαίδευσή του.  

1.4.6. Η Προσκοπική Εκπαίδευση γίνεται βάση των καθηκόντων που έχει αναλάβει κάθε 

Βαθμοφόρος. Οι Βαθμοφόροι πρέπει να επιλέξουν και να ολοκληρώσουν πρώτα τις Εκπαιδευτικές 

Ενότητες που αφορούν τα καθήκοντα τους.  

 

1.5. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

1.5.1. Στο Σ.Ε.Π. τα αποτελέσματα  της εκπαιδευτικής μας διαδικασίας, εξετάζονται  όχι μόνο ως προς 

την πληρότητά τους σε γνώσεις, ικανότητες και συμπεριφορές που έχουν αποκτήσει οι 

εκπαιδευόμενοι  κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και ως προς τις επιπτώσεις της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας  τόσο στον ευρύτερο οργανισμό όσο και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο.  

Στους επόμενους πίνακες επισημαίνονται αυτές οι αλληλεπιδράσεις και επιπτώσεις των 

εκπαιδεύσεων. 

1.5.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΗΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΟΜΙΚΑ 

Δομή της 

εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτικό 

δυναμικό 

Επίπεδο 

παιδείας 

Τεχνολογικές 
πρόοδοι που 

επηρρεάζουν 

Κόστος 

εκπαίδευσης 

Νόμοι του 

Κράτους 

Αξίες και ωφέλη 
Οικονομική 

υποστήριξη 

Απασχόληση 

ανθρωπίνου 

δυναμικού 

Στάση και   

επίπτωση 

έναντι νέων 

τεχνολογιών 

Οικονομιή 

επίπτωση 

αλλαγών 

Κανονισμοί 

Σ.Ε.Π. 

Νόμος 

Προσκόπου και 

Υπόσχεση 

Ανθρώπινο 

δυναμικό 

Όρεξη για 

δουλειά 

Επίπτωση 

internet-ΜΚΔ 
Χρηματοδοτήσεις 

Προστασία 

ανηλίκων 

Στάση του 
εκπαιδευτή 

Εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

Μείωση 

ελεύθερου 
χρόνου 

εκπαιδευτών και 

εκπαιδευομένων 

Αναβάθμιση 
μέσων 

εκπαίδευσης 

Νέες εκδόσεις-
μέσα 

Προστασία 
δεδομένων 

(GDPR) 

Δημόσιες 

σχέσεις 
       

Προστασία 

πνευματικών 

δικαιωμάτων 

Δημόσια εικόνα 
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΗΘΙΚΑ   

Πνευματική 

ιδιοκτησία 

Ποιες οι 

προσδοκίες 

των 

εκπαιδευτών 

Ρύπανση 

περιβάλλοντος 

Πολιτική 

σταθερότητα 

Συμπεριφορά 

βάσει Νόμου 

Προσκόπου 

  

Αποκλειστική 

ιδιότητα 

εκπαιδευομένων 

Πώς οι 

προσδοκίες 

αυτές 

επηρεάζουν 

την 

εκπαίδευση 

Εκπαίδευση 

στην πράξη στην 

ξηρά και στη 

θάλασσα 

Προώθηση 

αλλαγών  
Καλό "όνομα"   

Εκπαιδευτές μη 

Μέλη Σ.Ε.Π. 

Πόσο εφικτό 
είναι να 

εκπληρώνονται 

οι προσδοκίες 

Πράσινη τάση   

Εμπιστευτικότητα 

προσωπικών 

δεδομένων 

  

Εκπαιδευτικές 

Ευκολίες εκτός 

Σ.Ε.Π. 

Τι έχει ήδη 

επιτευχθεί 
Φυσικές πηγές   

Μεροληψία στην 

επιλογή 

εκπαιδευτών 

  

Πιστοποίηση 
από Φορείς του 

Ιδιωτικού και 

Δημορίου 

Φορέα 

Πώς 

συγκρατούμε 
το 

εκπαιδευτικό 

Προσωπικό και 

πώς το 

αυξάνουμε 

Αποτύπωμα 

άνθρακος 
  

Μεροληψία στην 

αξιολόγηση 

εκπαιδευομένων 

και εκπαιδευτών 

  

1.5.3. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται το περιβάλλον του οργανισμού και οι προσδοκίες και η 

αλληλεπίδραση που έχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη μεταξύ τους στις εκπαιδεύσεις.  

 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΜΕΡΗ 
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΜΑΧΑΝΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ 

 
Αποτελεσματική εκπαίδευση και 

υποστήριξη  

 

Διεξαγωγή ασφαλών δράσεων στο 

θαλάσσιο και ορεινό περιβάλλον 

Εκπαιδευτικές ανάγκες Περιφερειών 

Ανασκόπηση από τη Διοίκηση 

 

Προσωπικό Πλάνο Εκπαίδευσης  

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Η συμβολή στην αγωγή των νέων  

  

 

Η σύννομη εκτέλεση 

δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο 
και ορεινό περιβάλλον  

 

Ανασκόπηση από τη Διοίκηση  

 

Απουσία παραβάσεων  
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ΜΜΕ 

Πρωτότυπη θεματολογία για 

σύγχρονες περιπετειώδεις 

δραστηριότητες νέων 

Συχνότητα εμφάνισης στα ΜΜΕ 

ετησίως  

Ετήσια αναφορά Πεπραγμένων Δ.Σ. / 

Σ.Ε.Π. 

Ανασκόπση από τη Διοίκηση 

 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 
ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Παροχή πιστοποίησης 

 

Παροχή πιστοποίησης στη 
μεγαλύτερη Κίνηση Νέων της 

χώρας 

Συνέχιση των δωρεάν υπηρεσιών 

πιστοποίησης   

Αναφορά Οικονομικών Υπηρεσιών 
Σ.Ε.Π.   

Ανασκόπηση από τη Διοίκηση   

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ  

 

 

 

ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ  

 

Η εκτίμηση του επιπέδου 

εκπαίδευσης σε εξειδικευμένα 

αντικείμενα που αφορούν τους 

νέους  

 

Η εκτίμηση του επιπέδου 

εκπαίδευσης των Κυβερνητών 

Ν/Π σκάφους  

 

Υποστήριξη υλοποίησης δράσεων 

φορεών και μεταφορά τεχνογνωσίας 

 

 

 

Συμμετοχες σε διοργανώσεις 

Ναυτικών Ομίλων  

  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 
Παροχή υψηλού επιπέδου 
γνώσεων και ικανοτήτων στους 

εκπαιδευόμενους 

 

Αξιολόγηση 360ο  
Ανασκόπηση από τη Διοίκηση  

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Σ.Ε.Π. 

Καταξίωση του Σ.Ε.Π. σαν έναν 

οργανισμό Δια Βίου Μάθησης που 

παρέχει μη τυπική εκπαίδευση 

Ανασκόπηση από τη Διοίκηση  

Νέες συνεργασίες με φορείς του 

ιδιωτικού και δημόσιου φορέα  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ 

2.1. ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

2.1.1. Οι Εκπαιδεύσεις που λειτουργούν στο πλαίσιο του Σ.Ε.Π. διακρίνονται ως προς τη μορφή τους 
σε:  

 Εκπαιδευτικές Ενότητες, οι οποίες υλοποιούνται με ευθύνη της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε., 

σύμφωνα με εγκεκριμένο περιεχόμενο από το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. 

 Εκπαιδευτικές Δράσεις, οι οποίες υλοποιούνται με ευθύνη της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε., 

σύμφωνα με εγκεκριμένο θεματολόγιο από το Δ.Σ./Σ.Ε.Π.  

 Επιμορφωτικές Συναντήσεις, που οργανώνουν όλα τα κλιμάκια του Σ.Ε.Π., με ειδικό κατά 
περίπτωση θεματολόγιο, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, κατόπιν ενημέρωσης 

και έγκρισης της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. 

2.1.2. Το περιεχόμενο των εκπαιδεύσεων καταρτίζει ο Έφορος Εκπαίδευσης Γ.Ε. σε συνεργασία με το 

Συμβούλιο Εκπαίδευσης και εισηγείται ο Γενικός Έφορος στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση. 

2.1.3. Για να λειτουργήσει μία εκπαίδευση θα πρέπει να υπάρχει ικανός αριθμός Εκπαιδευομένων, 

ανάλογα με το είδος της. Οι συνθήκες και προϋποθέσεις παρατίθενται στο Μέρος ΙΙ παράγραφος 

1.1.2. Η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. εκδίδει τις οδηγίες οργάνωσης και λειτουργίας κάθε Εκπαίδευσης. 

2.1.4. Για τις Επιμορφωτικές Συναντήσεις δεν υφίστανται περιορισμοί ως προς τον αριθμό των 

Εκπαιδευομένων, αρκεί να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

2.1.5. Οι επιμέρους διαδικασίες διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης των εκπαιδεύσεων 
(έγκριση, ευθύνη λειτουργίας, εποπτεία, διαχείριση, αρχειοθέτηση των στοιχείων, οικονομικά κ.α.) 

καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ Κεφάλαιο 1.  

2.1.6. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι Εκπαιδευτικές Ενότητες μπορεί 

να έχουν δύο στάδια υλοποίησης, το στάδιο παρακολούθησης και το στάδιο εφαρμογής.  

2.1.6.1. Στο στάδιο παρακολούθησης οι Εκπαιδευόμενοι εκπαιδεύονται στο περιεχόμενο 

της Εκπαιδευτικής Ενότητας. Το στάδιο αυτό δύναται να υλοποιηθεί εφαρμόζοντας 

διαφορετικές εκπαιδευτικές μεθόδους (δια ζώσης, ψηφιακά μέσω e-learning, βιβλίου 

κ.λπ.). Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί επιλέγεται από τον Εκπαιδευόμενο. 

2.1.6.2. Στο στάδιο εφαρμογής οι Εκπαιδευόμενοι πρέπει να αποδείξουν ότι κατέχουν και 

εφαρμόζουν στην πράξη τις γνώσεις και ικανότητες της Εκπαιδευτικής Ενότητας που 
παρακολούθησαν. Το στάδιο αυτό δύναται να υλοποιηθεί εφαρμόζοντας διαφορετικές 

μεθόδους (γραπτό υλικό, στην πράξη, ερωτηματολόγιο, φωτογραφίες, σε συνεργασία με 

Σύμβουλο Εκπαιδευτή κ.λπ.). Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί επιλέγεται από την Εφορεία 

Εκπαίδευσης Γ.Ε. Υπάρχουν Εκπαιδευτικές Ενότητες, οι οποίες δεν απαιτούν την 

παρακολούθηση σταδίου εφαρμογής. 

2.1.6.3. Για να θεωρηθεί ότι ένας Εκπαιδευόμενος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μια 

Εκπαιδευτική Ενότητα πρέπει να ολοκληρώσει όλα τα στάδια με τα οποία αυτή υλοποιείται. 

2.1.6.4. Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να υλοποιηθεί κάθε στάδιο 

καθώς και τα στάδια που απαιτούνται για την ολοκλήρωση κάθε Εκπαιδευτικής Ενότητας 

καθορίζονται από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., κατόπιν ενημέρωσης του Συμβουλίου 
Εκπαίδευσης.  
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2.2. ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

2.2.1. Ο Κύκλος της Προπαρασκευαστικής Εκπαίδευσης έχει σκοπό: 

 Να προσφέρει μια εισαγωγική γνώση στα νέα Ενήλικα Μέλη της Κίνησης για την Προσκοπική 

Κίνηση και για τον σημαντικό ρόλο τους σ’ αυτήν. Αποτελεί μία ευκαιρία να γνωρίσουν τα 

Ενήλικα Μέλη την Κίνηση αλλά και η Κίνηση αυτούς.  

 Να παρουσιάσει στους νέους Βαθμοφόρους και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων όλες τις 

γνώσεις και ικανότητες σε θέματα προσκοπικής τεχνικής, που πρέπει να γνωρίζουν για να 
έχουν μια ελκυστική, άνετη και ασφαλή ζωή στο ύπαιθρο. 

Απευθύνεται σε νέους Βαθμοφόρους και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων και η επιτυχής 

παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων του Κύκλου αυτού αποτελεί προϋπόθεση για τη 

συμμετοχή στους υπόλοιπους Κύκλους της Εκπαίδευσης. 

2.2.2. Παρέχει Βεβαιωτικό στους νέους Βαθμοφόρους και στα Μέλη Προσκοπικών Δικτύων που 

παρακολούθησαν με επιτυχία τις εκπαιδευτικές ενότητες του Κύκλου. Οι επιτυχόντες φέρουν στο 

Προσκοπικό Μαντήλι τους μονόκλωνο κρίκο.  

2.2.3. Αποτελεί προϋπόθεση χορήγησης Οριστικής Εντολής Διοίκησης Υπαρχηγού Τμήματος. 

2.2.4. Οι Βαθμοφόροι που έχουν ονομαστεί Πρόσκοποι Έθνους δεν απαιτείται να παρακολουθήσουν 

την Εκπαιδευτική Ενότητα του Κύκλου που αναφέρεται στην Προσκοπική Τεχνική.  

2.2.5. Σε τακτά χρονικά διαστήματα η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. ανακοινώνει τους Βαθμοφόρους και 

τα Μέλη Προσκοπικών Δικτύων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το σύνολο των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων 

του Προπαρασκευαστικού Κύκλου.  

2.2.6. Τις Εκπαιδευτικές Ενότητες του Προπαρασκευαστικού Κύκλου διευθύνουν μέλη του 

Προσωπικού Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π., που έχουν επιλεγεί για αυτές με τον τρόπο που αναλύεται στον 

παρόντα κανονισμό (Κεφάλαιο 3 - Προσωπικό Εκπαίδευσης). 

2.3. ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ  

2.3.1. Ο Κύκλος της Μεθοδολογίας απευθύνεται σε Βαθμοφόρους Τμημάτων και σε Μέλη 

Προσκοπικών Δικτύων, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον Προπαρασκευαστικό Κύκλο.  

2.3.2. Σκοπός του Κύκλου αυτού είναι να εκπαιδευτούν οι Βαθμοφόροι των Τμημάτων και τα Μέλη 

Προσκοπικών Δικτύων στα ακόλουθα:  

 Να εφαρμόζουν στην πράξη και να υποστηρίζουν αποτελεσματικά το Προσκοπικό 

Πρόγραμμα. 

 Να θεμελιώσουν την ιδεολογική, παιδαγωγική, διοικητική και τεχνική κατάρτισή τους.  

 Να γνωρίσουν τη μεθοδολογία του Κλάδου και να την εφαρμόζουν στο Τμήμα τους. 

 Να εξοικειωθούν στην πράξη με το πρόγραμμα και τη ζωή του Τμήματος που ασκούν τα 
καθήκοντά τους. 

2.3.3. Επιτυχής ολοκλήρωση του Κύκλου Μεθοδολογίας θεωρείται όταν ο Βαθμοφόρος ή το Μέλος 

Προσκοπικού Δικτύου παρακολουθήσει επιτυχώς όλες τις Εκπαιδευτικές Ενότητες του Κύκλου.  

2.3.4. Οι Εκπαιδευτικές Ενότητες, ανάλογα το περιεχόμενό τους, υλοποιούνται με τη συμμετοχή 

Βαθμοφόρων του ίδιου Κλάδου ή και με Βαθμοφόρους από όλους τους Κλάδους. Το περιεχόμενο 

των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων με αναφορά στην Προσκοπική Παιδαγωγική Μέθοδο περιλαμβάνει 

στοιχεία της Μεθοδολογίας κάθε Κλάδου, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της ηλικίας των παιδιών 
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και νέων που απασχολεί, ώστε να κατανοήσουν οι Εκπαιδευόμενοι τη συνέχεια και την ενότητα της 

Προσκοπικής Μεθόδου.  

2.3.5. Σε τακτά χρονικά διαστήματα η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. ανακοινώνει τους Βαθμοφόρους και 

τα Μέλη Προσκοπικών Δικτύων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το σύνολο των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων 

του Κύκλου Μεθοδολογίας και φέρουν στο Προσκοπικό Μαντήλι τους δερμάτινο δίκλωνο κρίκο. 

2.3.6. Η ολοκλήρωση του Κύκλου Μεθοδολογίας αποτελεί προϋπόθεση πρώτης ανανέωσης 

Οριστικής Εντολής Διοίκησης Υπαρχηγών Τμημάτων και χορήγησης Οριστικής Εντολής Διοίκησης για 

τους λοιπούς Βαθμοφόρους. 

2.3.7. Τις Εκπαιδευτικές Ενότητες του Κύκλου Μεθοδολογίας διευθύνουν μέλη του Προσωπικού 

Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π., που έχουν επιλεγεί για αυτές. 

2.4. ΚΥΚΛΟΣ ΗΓΕΣΙΑΣ  

2.4.1. Ο Κύκλος Ηγεσίας απευθύνεται στους Βαθμοφόρους, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον 

Προπαρασκευαστικό Κύκλο και ασκούν τα καθήκοντα Αρχηγού Τμήματος, Αρχηγού ή Υπαρχηγού 

Συστήματος ή Εφόρου.  

2.4.2. Ο Κύκλος Ηγεσίας σκοπό έχει να εκπαιδευτούν οι Βαθμοφόροι στο ΠΩΣ θα ασκούν ηγεσία και 

θα υποστηρίζουν αποτελεσματικά την εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος. Ειδικότερα 

επιδιώκεται:  

 Η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων διοίκησης του Τμήματος / Συστήματος / Εφορείας που 
ασκούν καθήκοντα.  

 Η απόκτηση γνώσεων για την οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος και των Εφορειών. 

 Η θεμελίωση της ιδεολογικής, διοικητικής και τεχνικής τους κατάρτισης. 

 Η εξοικείωση στην πράξη με τη ζωή του Συστήματος ή της Εφορείας που ασκούν καθήκοντα.  

2.4.3 Οι Εκπαιδευτικές Ενότητες του Κύκλου Ηγεσίας που απευθύνονται στους Αρχηγούς Τμημάτων 

παρέχουν στους Εκπαιδευόμενους τα απαραίτητα στοιχεία για να ασκήσουν αποτελεσματική ηγεσία 
στο Τμήμα τους και να συνεργαστούν αρμονικά με τον κοινωνικό περίγυρο του Τμήματος.  

Οι Εκπαιδευτικές Ενότητες του Κύκλου Ηγεσίας που απευθύνονται στους Αρχηγούς και Υπαρχηγούς 

Συστημάτων, εκτός από τα θέματα που σχετίζονται με την ιδεολογική, παιδαγωγική, διοικητική και 

τεχνική κατάρτιση των Εκπαιδευομένων, περιλαμβάνουν και θέματα σχετικά με την εφαρμογή της 

Προσκοπικής Μεθόδου σε κάθε Κλάδο, καθώς και την πρακτική εκμάθηση των βασικών στοιχείων 

Προγραμματισμού Δράσης, Οργάνωσης και Διοίκησης Συστήματος, την ορθή επικοινωνία με Αρχές 

γονείς και άλλου μη Προσκόπους καθώς και τον χειρισμό κρίσεων (Κεφ. 11 Κανονισμός Ασφάλειας 

& Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων). 

Οι Εκπαιδευτικές Ενότητες του Κύκλου Ηγεσίας που απευθύνονται στους Εφόρους περιλαμβάνουν 

θέματα σχετικά με την εφαρμογή της Προσκοπικής Μεθόδου σε κάθε Κλάδο, καθώς και την πρακτική 
εκμάθηση των βασικών στοιχείων Προγραμματισμού Δράσης, Οργάνωσης και Διοίκησης της 

Εφορείας που ασκούν τα καθήκοντά τους.  

2.4.4. Για να συμμετέχει Εκπαιδευόμενος στις Εκπαιδευτικές Ενότητες που απευθύνονται σε 

Εφόρους πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τις Εκπαιδευτικές Ενότητες που απευθύνονται 

στους Αρχηγούς και Υπαρχηγούς Συστημάτων.  

2.4.5. Σε τακτά χρονικά διαστήματα η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. ανακοινώνει τους Βαθμοφόρους 

που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το σύνολο των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων του Κύκλου Ηγεσίας και φέρουν 
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στο Προσκοπικό Μαντήλι τους δερμάτινο δίκλωνο κρίκο. Η επιτυχής παρακολούθηση του Κύκλου 

Ηγεσίας αποτελεί προϋπόθεση χορήγησης Οριστικής Εντολής Διοίκησης. 

2.4.6. Τις Εκπαιδευτικές Ενότητες του Κύκλου Ηγεσίας διευθύνουν μέλη του Προσωπικού 

Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π., που έχουν επιλεγεί για αυτές. 

2.5. ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ / ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ / ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ  

2.5.1. Απευθύνεται σε Βαθμοφόρους και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων και παρέχει τη δυνατότητα 

απόκτησης κατάλληλων γνώσεων και ικανοτήτων, για την επιτυχή οργάνωση και πραγματοποίηση 

κατασκηνώσεων, μεγάλων δράσεων υπαίθρου και μεγάλων σύνθετων δράσεων. Ακόμη συμβάλλει 

στην εντατική άσκηση των γνώσεων και των ικανοτήτων της Προσκοπικής Υπαίθριας Ζωής, όπως 

απαιτούν οι ανάγκες και το πρόγραμμα κάθε Κλάδου.  

2.5.2. Επιτυχής ολοκλήρωση του Κύκλου αυτού θεωρείται όταν ο Βαθμοφόρος ή το Μέλος 

Προσκοπικού Δικτύου παρακολουθήσει επιτυχώς όλες τις Εκπαιδευτικές Ενότητες του Κύκλου.  

2.5.3. Σε τακτά χρονικά διαστήματα η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. ανακοινώνει τους Βαθμοφόρους 

που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το σύνολο των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων του Κύκλου αυτού και φέρουν 

στη στολή τους το ειδικό διακριτικό της Εκπαίδευσης αυτής.  

2.5.4. Όσοι Εκπαιδευόμενοι παρακολουθήσουν με επιτυχία τον Κύκλο αυτό λαμβάνουν Πτυχίο, το 

οποίο αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις, που πρέπει να πληροί ένας Βαθμοφόρος για να ηγηθεί 

της Κατασκήνωσης ή της Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου ή της Μεγάλης Σύνθετης Δράσης του Τμήματός 

του. 

2.5.5. Τις Εκπαιδευτικές Ενότητες του Κύκλου Κατασκηνωτικής Τεχνικής / Μεγάλων Δράσεων 
Υπαίθρου / Μεγάλων Σύνθετων Δράσεων διευθύνουν μέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π., 

που έχουν επιλεγεί για αυτές. 

2.6. ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

2.6.1. Γενικά 

2.6.1.1. Ο Κύκλος Διακριτικού Δάσους, αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της ατομικής εκπαιδευτικής 

διαδικασίας κάθε Βαθμοφόρου, ο οποίος έχει ολοκληρώσει τις Εκπαιδευτικές Ενότητες του Κύκλου 

Μεθοδολογίας, του Κύκλου Κατασκηνωτικής Τεχνικής / Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου / Μεγάλων 

Σύνθετων Δράσεων, καθώς και των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων του Κύκλου Ηγεσίας, οι οποίες 

απευθύνονται στους Αρχηγούς Τμημάτων. 

 2.6.1.2. Ο Κύκλος Διακριτικού Δάσους παρέχει στους Εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να 

εμβαθύνουν στις Θεμελιώδεις Αρχές και τον Παιδαγωγικό Σκοπό της Προσκοπικής Κίνησης, να 
εξοικειωθούν με τις τεχνικές Επικοινωνίας, Ενθάρρυνσης και καθοδήγησης των νέων, να 

κατανοήσουν την παιδαγωγική σκοπιμότητα των στοιχείων που συνιστούν τη μεθοδολογία κάθε 

Κλάδου και να συμπληρώσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε θέματα που σχετίζονται με τον 

τρόπο πρακτικής εφαρμογής της μεθοδολογίας του Κλάδου στο Τμήμα τους. 

2.6.1.3. Τις εκπαιδευτικές ενότητες του Κύκλου Διακριτικού Δάσους διευθύνουν Μέλη του 

Προσωπικού Εκπαίδευσης Σ.Ε.Π., που έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες Εκπαιδευτικές Ενότητες 

της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και έχουν επιλεγεί για να υλοποιήσουν τις ενότητες του Κύκλου 

αυτού.  



Κανονισμός Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ενήλικων Μελών Σ.Ε.Π. 

 

15 

 

2.6.2. Ολοκλήρωση Κύκλου Διακριτικού Δάσους 

2.6.2.1. Οι Εκπαιδευόμενοι που ολοκληρώνουν με επιτυχία το σύνολο των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων 

του Κύκλου Διακριτικού Δάσους λαμβάνουν το Πτυχίο Διακριτικού Δάσους του Κλάδου τους, το 

οποίο υπογράφεται από τον Έφορο Εκπαίδευσης Γ.Ε., τον Γενικό Έφορο και τον Πρόεδρο του 

Δ.Σ./Σ.Ε.Π. και απονέμεται σε ειδική τελετή κατά τη Συνάντηση Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους. Η 

Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να οργανώσει και εκτός της Συνάντησης 

Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους τελετή για την απονομή των Πτυχίων Διακριτικού Δάσους.  

2.6.2.2. Οι Πτυχιούχοι Διακριτικού Δάσους φέρουν δερμάτινο ιμάντα με δύο ξύλινα αναρτήματα και 
το Προσκοπικό Μαντήλι του 1ου Συστήματος Προσκόπων Γκίλγουελ (διεθνώς καθιερωμένα 

διακριτικά).  

Ο δερμάτινος ιμάντας φέρεται πάντοτε στη στολή με μαντήλι, ενώ το Προσκοπικό Μαντήλι του 1ου 

Συστήματος Προσκόπων Γκίλγουελ φέρεται μόνον σε εκδηλώσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα και στη 

Συνάντηση Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους. 

2.6.2.3. Πτυχίο Διακριτικού Δάσους που απονεμήθηκε από άλλη εθνική Προσκοπική Οργάνωση 

κατατίθεται σε αντίγραφο στην Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. και αναγνωρίζεται από το Σ.Ε.Π. 

2.7. ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ 

2.7.1. Σκοπός των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων του Κύκλου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων 

είναι να εφοδιάσει τους ενδιαφερόμενους Βαθμοφόρους με όλες τις γνώσεις και ικανότητες που 

απαιτείται να έχουν, για να μπορέσουν να ενταχθούν στο Προσωπικό Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π.  

Ο Κύκλος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων απευθύνεται σε Βαθμοφόρους με Εντολή 

Διοίκησης σε ισχύ, που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον Κύκλο Διακριτού Δάσους.  

2.7.2. Ο Κύκλος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων, σε συνδυασμό με τον Κύκλο Διαρκούς 

Μάθησης που πραγματοποιεί η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση των 

εκπαιδευτικών γνώσεων και ικανοτήτων των Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων. Ο Εκπαιδευτής έχει τη 

δυνατότητα να εμβαθύνει στην εκπαίδευσή του, ανάλογα με τον χρόνο που διαθέτει και την 

επιθυμία του για ατομική βελτίωση. 

Οι Εκπαιδευτές Βαθμοφόρων εξελίσσονται, ως προς τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητες που 

αναλαμβάνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ανάλογα με τις Εκπαιδευτικές Ενότητες του Κύκλου 

Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς. 

Ο Κύκλος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων διακρίνεται σε δύο μέρη:  

 Α. Την Εκπαίδευση Ενηλίκων και  

 Β. Την Ηγεσία Εκπαίδευσης Ενηλίκων Εκπαιδευτών. 

Σε κάθε μέρος εντάσσονται Εκπαιδευτικές Ενότητες που παρέχουν στον Εκπαιδευτή τη βασική 

εκπαίδευση για να ασκεί επιτυχώς τα καθήκοντα του, αλλά και Εκπαιδευτικές Ενότητες της Διαρκούς 

Μάθησης, οι οποίες τον ενισχύουν με επιπλέον γνώσεις και τον βοηθούν στην προσωπική του εξέλιξη 

ώστε να μπορεί να αναλάβει την υλοποίηση περισσότερων και πιο σύνθετων Εκπαιδευτικών 

Ενοτήτων. 
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2.8. ΚΥΚΛΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

2.8.1. Κύκλος Ειδικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων και Μελών Προσκοπικού Δικτύου 

2.8.1.1. Ο Κύκλος Ειδικής Εκπαίδευσης υλοποιείται κατά κύριο λόγο με την οργάνωση εκπαιδεύσεων 

που δίνουν την ευκαιρία σε Βαθμοφόρους και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων να αποκτήσουν: 

α. Ειδική τεχνική κατάρτιση σε θέματα της Ειδικότητάς τους,  

β. Γνώσεις σε ειδικά αντικείμενα που εμπλουτίζουν το Προσκοπικό Πρόγραμμα και 

γ. Ιδιαίτερη εξειδίκευση σε γνώσεις και ικανότητες των θεμάτων που αναπτύσσονται στις 

Εκπαιδεύσεις των Βαθμοφόρων, αλλά και θεμάτων που βοηθούν στη βελτίωση εφαρμογής του 

Προσκοπικού Προγράμματος.  

2.8.1.2. Οργάνωση και λειτουργία 

α. Οι εκπαιδευτικές δράσεις του Κύκλου Ειδικής Εκπαίδευσης διακρίνονται με βάση:  

(1) Την Ειδικότητα, σε Εκπαιδεύσεις Βαθμοφόρων Ναυτοπροσκόπων και 

Αεροπροσκόπων και 

(2) Το αντικείμενο και εξειδικευμένο περιεχόμενο που καλύπτουν, όπως Εκπαιδεύσεις 

Περιβάλλοντος, Παιχνίδι – Τραγούδι, Σκαπανική, Μετεωρολογία, Πρώτες Βοήθειες, 

Τοπογραφία κ.λπ.  

β. Στις Ειδικές Εκπαιδεύσεις οι Εκπαιδευόμενοι πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι η εισαγωγή 

τεχνικών θεμάτων στο πρόγραμμα των Τμημάτων απαιτούν προσαρμογή σύμφωνα με την 

εφαρμογή της Προσκοπικής Μεθόδου.  

γ. Η δομή, τα θεματολόγια, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και επιτυχούς παρακολούθησης, οι 

διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας των Ειδικών Εκπαιδεύσεων, προσδιορίζονται από την 

Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. σε συνεργασία με τις αρμόδιες Εφορείες της Γενικής Εφορείας. Τα 

θεματολόγια των Ειδικών Εκπαιδεύσεων συζητούνται στο Συμβούλιο Εκπαίδευσης και 

εισηγούνται από τον Γενικό Έφορο στο Δ.Σ./Σ.Ε.Π. για έγκριση.  

δ. Για κάθε Ειδική Εκπαίδευση χορηγείται Βεβαιωτικό ή Πτυχίο Επιτυχούς Παρακολούθησης και 

διακριτικό σήμα που κατά περίπτωση φέρεται στη στολή.  

2.8.2. Εκπαίδευση Μελών Ε.Κ.Σ. 

Η Εκπαίδευση των Μελών Ε.Κ.Σ. πραγματοποιείται με τη λειτουργία Εκπαιδευτικής Συνάντησης με 

θεματολόγιο που εγκρίνεται από το Δ.Σ./Σ.Ε.Π., κατόπιν εισήγησης του Γενικού Εφόρου. 

Σκοπός της Εκπαίδευσης είναι τα Μέλη των Ε.Κ.Σ. να αποκτήσουν γνώσεις για τον Προσκοπισμό, τον 

τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των Ε.Κ.Σ., καθώς και τον ρόλο και το έργο των Προσκοπικών 

Κλιμακίων τα οποία υποστηρίζουν .  

Την Εκπαίδευση Μελών Ε.Κ.Σ. διευθύνει μέλος του Προσωπικού Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π. και την 

ευθύνη υλοποίησης έχει η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. Η Εκπαιδευτική Συνάντηση εντάσσεται στον 

ετήσιο Προγραμματισμό Εκπαιδεύσεων της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε., κατόπιν πρότασης των 

Περιφερειακών Εφορειών. Την Εκπαιδευτική Συνάντηση μπορούν να παρακολουθήσουν Μέλη Ε.Κ.Σ., 

Αρχηγοί Συστημάτων και Έφοροι. 
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2.8.3. Εκπαίδευση Μελών Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων 

Η Εκπαίδευση των Μελών Ε.Π.Π. πραγματοποιείται με τη λειτουργία Εκπαιδευτικής Συνάντησης με 

θεματολόγιο που εγκρίνεται από το Δ.Σ./Σ.Ε.Π.  

Σκοπός της Εκπαίδευσης είναι τα Μέλη των Ε.Π.Π. να αποκτήσουν γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας 

και οργάνωσης των Ε.Π.Π., καθώς και τον καταρτισμό και την υλοποίηση του προγράμματος δράσης 

των Ε.Π.Π. 

Την Εκπαίδευση Μελών Ε.Π.Π. διευθύνει μέλος του Προσωπικού Εκπαίδευσης Σ.Ε.Π. και την ευθύνη 

υλοποίησης έχει η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. Η Εκπαιδευτική Συνάντηση εντάσσεται στον ετήσιο 
Προγραμματισμό Εκπαιδεύσεων της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. κατόπιν πρότασης των 

Περιφερειακών Εφορειών. Την Εκπαιδευτική Συνάντηση μπορούν να παρακολουθήσουν Μέλη 

Ε.Π.Π., Αρχηγοί Συστημάτων και Έφοροι. 

2.9. ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ  

2.9.1. Ο Κύκλος Διαρκούς Μάθησης σκοπό έχει την επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των 

Βαθμοφόρων και του Προσωπικού Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π. σε θέματα διοικητικά, μεθοδολογίας 

Κλάδων, γνώσεων Προσκοπικής Τεχνικής, Ειδικοτήτων, περιβάλλοντος, οικονομικής διαχείρισης, 

εκπαίδευσης ενηλίκων, κοινωνικών θεμάτων κ.λπ. 

Στόχος του Κύκλου αυτού είναι να δίνει την ευκαιρία στους Βαθμοφόρους να εμπλουτίζουν τις 

γνώσεις και ικανότητες τους, εμβαθύνοντας σε ειδικά θέματα. Ο Κύκλος αυτός παρέχει ευκαιρίες 

συνεργασίας της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. με εξωτερικούς συνεργάτες του Σ.Ε.Π. για τον 
εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας με νέα αντικείμενα.  

2.9.2. Ο Κύκλος Διαρκούς Μάθησης αποτελείται από:  

 Εκπαιδευτικές Ενότητες, το περιεχόμενο της ύλης των οποίων καταρτίζει ο Έφορος 

Εκπαίδευσης Γ.Ε., σε συνεργασία με το Συμβούλιο Εκπαίδευσης και εγκρίνει ο Γενικός 

Έφορος.  

 Εκπαιδευτικές Συναντήσεις, οι οποίες: 

o Έχουν αντικείμενο που παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον και έχουν αξιολογηθεί 

από τον Έφορο Εκπαίδευσης Γ.Ε. και το Συμβούλιο Εκπαίδευσης ως αναγκαίες για τη 
βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των Βαθμοφόρων, των Μελών Ε.Κ.Σ. και 

των Μελών του Προσωπικού Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π. 

o Μπορούν να υλοποιηθούν και από άλλους φορείς της ελληνικής κοινωνίας, σε 

συνεργασία την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε.  

o Λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την οργάνωση και λειτουργία των 

Εκπαιδεύσεων. 

2.10. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

2.10.1. Κάθε Βαθμοφόρος με Εντολή Διοίκησης σε ισχύ ή Μέλος Προσκοπικού Δικτύου μπορεί να 

συμμετέχει στην εκπαίδευση κάνοντας ηλεκτρονική αίτηση σε συνεργασία με τον Αρχηγό 

Συστήματος ή τον προϊστάμενο Έφορο, αφού έχει καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα της 

Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. το Προσωπικό Πλάνο Εκπαίδευσής του και έχει απογραφεί για την 
τρέχουσα προσκοπική περίοδο. 
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2.10.2. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις Ειδικές Εκπαιδεύσεις: 

 Σχολή Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους, 

 Σχολή Βασικών Αεροπροσκοπικών Γνώσεων (Σ.Β.Α.Γ) και 

 Ειδικές Εκπαιδεύσεις που παρέχουν γνώσεις σε αντικείμενα που εμπλουτίζουν το 
Προσκοπικό Πρόγραμμα, 

Μπορούν να τις παρακολουθήσουν Βαθμοφόροι ή Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, οι οποίοι έχουν 

ολοκληρώσει επιτυχώς τον Προπαρασκευαστικό Κύκλο.  

2.10.3. Εκπαιδευτικές συναντήσεις του Κύκλου Ειδικής Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης μπορούν να 

παρακολουθούν Βαθμοφόροι με Εντολή Διοίκησης σε ισχύ, Μέλη Ε.Κ.Σ. και Μέλη Ε.Π.Π., που 

πληρούν τις ειδικότερες για κάθε συνάντηση προβλεπόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής.  

2.11. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

Η Αξιολόγηση των Εκπαιδευομένων γίνεται από τους Εκπαιδευτές που συμμετείχαν σ' όλη τη 

διάρκεια της Εκπαίδευσης ή τους Συμβούλους Εκπαιδευτές του Σταδίου Εφαρμογής και γνώρισαν 

τους Εκπαιδευόμενους, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: 

 Επίδειξη Προσκοπικού Πνεύματος: Οι Εκπαιδευόμενοι σε όλη τη διάρκεια της Εκπαίδευσης 

θα πρέπει να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις Αρχές του Προσκοπισμού και να 

επιδεικνύουν Προσκοπικό Πνεύμα. 

 Ενεργός Συμμετοχή: Οι Εκπαιδευόμενοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις 

δραστηριότητες της Εκπαίδευσης και να δείχνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για να 

ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους.  

 Τακτική Παρουσία: Η παρακολούθηση όλων των συγκεντρώσεων και των δράσεων κάθε 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας και πολυήμερης Εκπαιδευτικής Ενότητας είναι υποχρεωτική. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Αρχηγός της Εκπαίδευσης μπορεί να επιτρέψει ολιγόωρη 

απουσία Εκπαιδευόμενου κι όχι μεγαλύτερη του 1/5 του συνολικού εκπαιδευτικού χρόνου 

της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Στις εκπαιδευτικές ενότητες διάρκειας από 2 έως 9 ώρες 

είναι υποχρεωτική η παρουσία του Εκπαιδευόμενου σε όλη της διάρκειά της.  

 Εμπειρία στο αντικείμενο της εκπαίδευσης: Η προηγούμενη εμπειρία στο αντικείμενο 

λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των Εκπαιδευομένων, ιδιαίτερα στις Ειδικές 

Εκπαιδεύσεις. 

 Έμπρακτο ενδιαφέρον του Εκπαιδευόμενου για την αποτελεσματική ολοκλήρωση του 

σταδίου εφαρμογής, το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία που 

ολοκλήρωσε το στάδιο παρακολούθησης. Σε κάθε Εκπαιδευτική Ενότητα προτείνεται ο 

χρόνος που πρέπει οι Εκπαιδευόμενοι να ολοκληρώσουν το στάδιο εφαρμογής της. Το 

χρονικό διάστημα των εξήντα (60) ημερών μπορεί να παραταθεί με τη σύμφωνη γνώμη του 

Συμβούλου Εκπαιδευτή, εάν ο Εκπαιδευόμενος εργάζεται προς την κατεύθυνση της 

ολοκλήρωσης του σταδίου εφαρμογής.  

Σε περίπτωση που ο Εκπαιδευόμενος δεν δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση 

του σταδίου εφαρμογής ή εγκαταλείψει την προσπάθειά του, μετά την παρέλευση εξήντα 

(60) ημερών από την παρακολούθηση της Εκπαιδευτικής Ενότητας, τότε θεωρείται μη 
επιτυχής η ολοκλήρωση του σταδίου αυτού καθώς και της Εκπαιδευτικής Ενότητας. Εάν στο 

μέλλον ο Εκπαιδευόμενος θελήσει να ολοκληρώσει την Εκπαιδευτική Ενότητα είναι 

υποχρεωμένος να συμμετάσχει εκ νέου στα στάδια παρακολούθησης και εφαρμογής.  
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Οι Σύμβουλοι Εκπαιδευτές έχουν στόχο να βοηθήσουν τον Εκπαιδευόμενο, να ολοκληρώσει 

επιτυχώς το στάδιο εφαρμογής μιας Εκπαιδευτικής Ενότητας, ενισχύοντας τις γνώσεις του 

και επιβεβαιώνοντας ότι εφαρμόζει έμπρακτα κατά στην άσκηση των καθηκόντων του τις 

γνώσεις και ικανότητες που απέκτησε.  

2.12. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ  

2.12.1. Σε όλες τις Εκπαιδεύσεις χρησιμοποιούνται τα εγκεκριμένα θεματολόγια, προγράμματα, 

εκπαιδευτικά εγχειρίδια και βοηθήματα της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. Δεν επιτρέπεται η 

τροποποίηση θεματολογίου και περιεχομένου θέματος από Εκπαιδευτή. 

2.12.2. Οι έντυπες εκδόσεις (βιβλία) εγκρίνονται από το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. Τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια -
βοηθήματα καταρτίζονται από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., σε συνεργασία με τους Εφόρους των 

αντίστοιχων Κλάδων και Ειδικοτήτων της Γενικής Εφορείας και εγκρίνονται από τον Γενικό Έφορο.  

2.12.3. Πρόσθετα εκπαιδευτικά έντυπα εργασίας-σημειώσεις μπορούν να διανεμηθούν σε 

εκπαιδευτικές συναντήσεις μόνο μετά από έγκριση του Εφόρου Εκπαίδευσης Γ.Ε. Ειδικότερα για τις 

Ειδικές Εκπαιδεύσεις πρέπει να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Εφόρου της Γενικής 

Εφορείας. 

2.12.4. Αλλαγή του παρόντος Κανονισμού γίνεται μόνο με έγκριση του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. μετά από εισήγηση 

του Γενικού Εφόρου μέσα από τη διαδικασία «Ανασκόπηση από τη Διοίκηση (Μέρος Ι, Κεφάλαιο 5, 

παράγραφος 5.2). Η αναγκαιότητα για αλλαγές μπορεί να προκύπτει από: 

 Αξιολογήσεις Εκπαιδευομένων 

 Διαπιστώσεις-Προτάσεις των υπευθύνων των Εκπαιδεύσεων 

 Προτάσεις των Εφόρων στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει μια εκπαίδευση 

 Προτάσεις του Συμβουλίου Εκπαίδευσης 

2.12.5. Οι αλλαγές του παρόντος Κανονισμού:  

1. Μετά την έγκριση του Δ.Σ./Σ.Ε.Π., τίθενται άμεσα στον Κανονισμό (στον ιστότοπο του Σ.Ε.Π.) 
με ευθύνη της Εφορείας Διοίκησης Γ.Ε. και ο Γενικός Έφορος ενημερώνει σχετικά τους 

Βαθμοφόρους με Ανακοίνωση. 

2. Για αλλαγές που πρέπει πρώτα να περάσουν από δοκιμαστική εφαρμογή εκδίδεται 

Εγκύκλιος του Γενικού Εφόρου, στην οποία καθορίζεται και η διάρκειά της. Μετά από τη λήξη 

της διάρκειας, εφόσον η δοκιμαστική περίοδος έδειξε θετικά αποτελέσματα, με πρόταση της 

Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. και έγκριση του Δ.Σ./Σ.Ε.Π., κατόπιν εισήγησης του Γενικού 

Εφόρου, η Εγκύκλιος παύει να ισχύει και η αλλαγή ενσωματώνεται στον παρόντα Κανονισμό. 

3. Οι αλλαγές εμφανίζονται αριθμημένες στην «επιφυλλίδα αλλαγών» αμέσως μετά τη σελίδα 

τίτλου του Κανονισμού. Στη σελίδα που επήλθε κάποια αλλαγή αναγράφεται κάτω δεξιά η 

λέξη «Αλλαγή» και ο αύξων αριθμός της (όπως αναφέρεται στην επιφυλλίδα). Η παρούσα 
έκδοση, επειδή είναι η πρώτη με πιστοποίηση θεωρείται ως «Αρχική». 

4. Προτού τεθεί «Αλλαγή» το μέχρι τότε ισχύον κείμενο αποθηκεύεται σε αρχείο που τηρούνται 

όλες οι εκδόσεις του Κανονισμού αυτού. 

5. Ο Κανονισμός Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Βαθμοφόρων που ονομάζεται και Εγχειρίδιο 

Διαχείρισης Ποιότητας Εκπαίδευσης είναι μια έκδοση που ακολουθεί τις προδιαγραφές που 

επιβάλει το πρότυπο ISO 9001 και τηρείται μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π. και 

σε μορφή pdf ώστε να έχουν όλοι οι Βαθμοφόροι πρόσβαση στο εγκεκριμένο κείμενο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Το Προσωπικό Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π. αποτελείται από Βαθμοφόρους, που είναι Πτυχιούχοι 

Διακριτικού Δάσους, έχουν εκφράσει την επιθυμία να ασχοληθούν οργανωμένα και συντεταγμένα 

με την Προσκοπική Εκπαίδευση και πληρούν επιμέρους προϋποθέσεις υπό τις κατευθύνσεις και 

οδηγίες της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. 

Την Προσκοπική Εκπαίδευση μπορούν να υποστηρίζουν φορείς και πρόσωπα εκτός Προσκοπικής 

Κίνησης ως «Εκπαιδευτικοί Συνεργάτες» με τις ειδικές τους γνώσεις και ικανότητες σε συγκεκριμένα 

αντικείμενα. 

Πρώην Μέλος του Σ.Ε.Π. μπορεί να ανήκει στο Προσωπικό Εκπαίδευσης ως «Εκπαιδευτικός 

Συνεργάτης» έχοντας τη δυνατότητα να υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 3.1.3. του παρόντος Κεφαλαίου.  

3.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ.Ε.Π. 

3.1.1. Ένας Βαθμοφόρος για να συμμετέχει και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση 
ενηλίκων του Σ.Ε.Π., θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 

 Να έχει Πτυχίο Διακριτικού Δάσους, 

 Να υποβάλει αίτηση-δήλωση για χορήγηση Εκπαιδευτικής Εντολής, που θα εκδηλώνει το 

ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή στο Προσωπικό Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π., με 

επισυναπτόμενο βιογραφικό σημείωμα (προσωπικό και προσκοπικό), 

 Να έχει συμπληρώσει το 25o έτος ηλικίας,  

 Να έχει τουλάχιστον πέντε (5) έτη Εντολή Διοίκησης και να έχει ασκήσει με επιτυχία τα 

καθήκοντα του,  

 Να είναι απόφοιτος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και  

 Να μην υπάρχει αιτιολογημένη απόρριψη προηγούμενης αίτησης-δήλωσής του, εντός του 

τελευταίου έτους, από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε.  

 Επιπλέον απαιτήσεις για εκπαιδεύσεις Ναυτοπροσκόπων αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ, 

Κεφάλαιο 2, άρθρο 2.3. 

 3.1.2. Για να συμμετάσχει Βαθμοφόρος ως Εκπαιδευτής στις Ειδικές Εκπαιδεύσεις, θα πρέπει 

επιπλέον να έχει: 

α. Πτυχίο του αντικειμένου της Ειδικής Σχολής και 

β. Τη σύμφωνη γνώμη του Εφόρου της αντίστοιχης Ειδικότητας Γ.Ε. ή του αρμόδιου κατά 

αντικείμενο Εφόρου Γ.Ε. 

Πρόσθετα προσόντα των Εκπαιδευτών στον Κύκλο Ειδικής Εκπαίδευσης μπορούν να ορισθούν 

ανάλογα με τη φύση και την έκταση των αντικειμένων, μετά από πρόταση των Εφόρων Ειδικοτήτων 

της Γενικής Εφορείας προς τον Έφορο Εκπαίδευσης Γ.Ε. και έγκριση του Γενικού Εφόρου. 

3.1.3. Εκπαιδευτικοί Συνεργάτες 

3.1.3.1. Η Προσκοπική Εκπαίδευση υποστηρίζεται με φορείς και πρόσωπα εκτός Προσκοπικής 

Κίνησης, οι οποίοι ονομάζονται «Εκπαιδευτικοί Συνεργάτες» και κατέχουν αποδεδειγμένα ειδικές 

γνώσεις και ικανότητες σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Οι Εκπαιδευτικοί Συνεργάτες μπορεί να είναι: 

 Φορείς και Πρόσωπα εκτός Σ.Ε.Π. και 

 Πρώην Μέλη του Σ.Ε.Π. που ανήκαν στο Προσωπικό Εκπαίδευσης για τουλάχιστον πέντε (5) 

έτη με ενεργό συμμετοχή στην εκπαίδευση, η οποία έχει αποτυπωθεί στο ηλεκτρονικό 
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σύστημα της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε., αλλά λόγω επαγγελματικών ή προσωπικών 

υποχρεώσεων δεν έχουν πλέον Εντολή Διοίκησης σε ισχύ.  

3.1.3.2. Οι Εκπαιδευτικοί Συνεργάτες ενισχύουν με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους την Προσκοπική 

Εκπαίδευση και συμμετέχουν σε αυτή μετά από πρόταση του Εφόρου Εκπαίδευσης Γ.Ε. Για 

εκπαιδεύσεις Ναυτοπροσκόπων απαιτείται πρόταση του Αρχηγού Σχολής και έγκριση από την 

Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε.  

3.1.3.3. Οι Εκπαιδευτικοί Συνεργάτες βοηθούν στην υλοποίηση των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων και 

δράσεων της εκπαίδευσης σε συνεργασία με κάποιο μέλος του Προσωπικού Εκπαίδευσης, χωρίς να 
μπορούν να αναλαμβάνουν ως υπεύθυνοι την οργάνωση και υλοποίησή τους. Συμμετέχουν στις 

εκπαιδεύσεις κατόπιν συνεννόησης του υπευθύνου κάθε εκπαίδευσης με την Εφορεία Εκπαίδευσης 

Γ.Ε. 

3.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. 

Η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., λαμβάνει τις αιτήσεις - δηλώσεις των ενδιαφερόμενων για ένταξη στο 

Προσωπικό Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π. και επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο να ασχοληθεί με την 

Εκπαίδευση όταν: 

 Παραλάβει εκτός από την αίτηση-δήλωση του ενδιαφερομένου και τα αναλυτικό βιογραφικό 

του (προσωπικό και προσκοπικό) και 

 Λάβει εγγράφως την άποψη της Περιφερειακής Εφορείας που ανήκει ο ενδιαφερόμενος, 

σχετικά με το προσκοπικό βιογραφικό και την προσκοπική του εμπειρία.  

Στην επικοινωνία αυτή:  

 Αναλύονται τα στοιχεία του βιογραφικού του ενδιαφερομένου.  

 Βάσει της εμπειρίας που έχει ο ενδιαφερόμενος καθορίζεται το πού μπορεί να βοηθήσει. 

 Αναλύονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που θα αναλάβει με τη συμμετοχή του στην 
εκπαίδευση. 

 Συζητείται το πρόγραμμα προσωπικής του ανάπτυξης και εκπαίδευσης, που πρέπει να 

ακολουθήσει για τη χορήγηση Εκπαιδευτικής Εντολής και την εξέλιξή του. 

 Σημειώνονται ιδιαίτερα θέματα, όπως ο διαθέσιμος χρόνος, η ικανότητα μετακινήσεων, οι 

τυχόν προτιμήσεις σε Εκπαιδευτικές Ενότητες που θέλει να συμμετέχει, τα τυχόν 

εκπαιδευτικά κενά του κ.λπ. 

 Καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την ένταξή του στην εκπαίδευση.  

Κατόπιν της επικοινωνίας αυτής, ο ενδιαφερόμενος Βαθμοφόρος ενημερώνεται εγγράφως από την 

Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. είτε για την έγκριση της αίτησής του, είτε για την απόρριψή της. 

Στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης καλείται να συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς 

και στην υλοποίηση του σταδίου εφαρμογής των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων ως βοηθός ή παραστάτης. 

Για το σκοπό αυτό ενημερώνεται και η Εφορεία Εκπαίδευσης της Π.Ε. που ανήκει ο ενδιαφερόμενος 

και θα βοηθήσει στην άσκηση των εκπαιδευτικών του καθηκόντων. 

Οι αξιολογήσεις για κάθε συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία καταχωρούνται στο 

ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. και λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν 

σε κάθε μελλοντική αξιολόγηση.  

Εάν η αίτηση για χορήγηση Εκπαιδευτικής Εντολής απορριφθεί από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., 

τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει εκ νέου αίτηση - εκδήλωση ενδιαφέροντος μόλις 

εξαλειφθούν οι λόγοι απόρριψης της αρχικής αίτησης και μετά την παρέλευση τουλάχιστον ενός (1) 

έτους. 
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3.3. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ  

Για να ξεκινήσει η διαδικασία χορήγησης Εκπαιδευτικής Εντολής στον Βαθμοφόρο που ζήτησε να 

συμμετέχει και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση ενηλίκων του Σ.Ε.Π., θα πρέπει να: 

 Έχει συμμετάσχει και βοηθήσει ενεργά στην υλοποίηση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων και δράσεων, 

διαφορετικού θεματολογίου, χρονικής διάρκειας και έντασης, κατ’ ελάχιστο:  

 Σε όλες τις Εκπαιδευτικές Ενότητες του Προπαρασκευαστικού Κύκλου, 

 Τουλάχιστον σε δύο (2) Εκπαιδευτικές Ενότητες των υπολοίπων Κύκλων, διάρκειας 

μεγαλύτερης των οκτώ (8) ωρών και  

 Στην υλοποίηση δύο (2) Εκπαιδευτικών Ενοτήτων εκτός της Περιφερειακής Εφορείας 

που ανήκει. 

 Αποτυπώνεται η συνεχόμενη ενασχόληση του ενδιαφερομένου με την εκπαιδευτική διαδικασία 

στο ηλεκτρονικό σύστημα της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. τουλάχιστον για ένα (1) έτος, 

συνεχόμενα χωρίς διακοπές.  

 Έχει βοηθήσει ενεργά σε συνεργασία με κάποιο μέλος του Προσωπικού Εκπαίδευσης στο στάδιο 

εφαρμογής των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων ή έχει αναλάβει ρόλο βοηθού ή παραστάτη μιας 

ομάδας Εκπαιδευομένων σε εκπαιδευτικές δράσεις (Σχολές). 

 Έχει παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς τις Εκπαιδευτικές Ενότητες της κατηγορίας 

βασικής εκπαίδευσης του Κύκλου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. 

Η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., αφού διαπιστώσει ότι καλύπτονται τα παραπάνω, εισηγείται στο 

Συμβούλιο Εκπαίδευσης τη χορήγηση Εκπαιδευτικής Εντολής στον ενδιαφερόμενο. 

Στην αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη τα καταχωρημένα δεδομένα στο ηλεκτρονικό σύστημα 

αξιολόγησης της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε., σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι: 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά που αξιολογούν οι Εκπαιδευτές που συνεργάστηκαν με τον 
ενδιαφερόμενο: 

 Γνώσεις & Εμπειρία: Γνωρίζει το αντικείμενο εκπαίδευσης ή δράσης και το έχει εφαρμόσει στην 

πράξη, διαθέτει παιδαγωγική κατάρτιση, εντοπίζει και αξιοποιεί πηγές μάθησης χρήσιμες για το 

έργο του. 

 Διδακτικές Ικανότητες: Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά εκπαιδευτικές μεθόδους και μέσα, 

διευθύνει το θέμα ή τη δράση με επιτυχία, οι Εκπαιδευόμενοι ανταποκρίνονται θετικά και 

συμμετέχουν ενεργά, επιτυγχάνει τους εκπαιδευτικούς στόχους του. 

 Επικοινωνία – Διαπροσωπικές Σχέσεις: Θετική αλληλεπίδραση με Εκπαιδευτές και 

Εκπαιδευόμενους, αρμονική συνεργασία, διαθέτει ομαδικό πνεύμα, επικοινωνεί 
αποτελεσματικά, είναι το Προσωπικό Παράδειγμα. 

 Οργανωτικές και διοικητικές δυνατότητες: Επιδεικνύει προθυμία και συμμετέχει θετικά στην 

επιτυχία της Εκπαίδευσης, συντονίζει και οργανώνει το έργο που έχει αναλάβει, παίρνει 

αποφάσεις στα όρια της ευθύνης του, είναι συνεπής στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του, 

αξιοποιεί αποτελεσματικά όλους τους διαθέσιμους πόρους, διαθέτει ηγετικές ικανότητες. 
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 Επίλυση Προβλημάτων: Συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίλυση προβλημάτων που τυχόν 

αναφύονται στη διάρκεια της Εκπαίδευσης, διαθέτει δημιουργική σκέψη. 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά που αξιολογούν οι Εκπαιδευόμενοι που εκπαιδεύτηκαν από τον 
ενδιαφερόμενο: 

 Γνώριζε το αντικείμενο της εισήγησης/δραστηριότητας του; Γνωρίζει το αντικείμενο, 
χρησιμοποίησε πρακτικά παραδείγματα από την εμπειρία του, απάντησε με ευχέρεια σε 

σχετικές ερωτήσεις και απορίες, δεν ήταν εξαρτημένος από τις σημειώσεις του. 

 Είχε κάνει καλή (σωστή) προετοιμασία; Ενεργοποίησε το ενδιαφέρον των Εκπαιδευομένων, 

σωστή διάρθρωση ύλης, καλή σχέση χρόνου και ύλης, αρμονική αλληλουχία μεταξύ θεωρίας 

και πράξης. 

 Χρησιμοποίησε μεθόδους που ενεργοποίησαν το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των 
Εκπαιδευομένων; Επέλεξε και αξιοποίησε διδακτικές μεθόδους (εισήγηση, ερωτήσεις, 

ομαδικές & ατομικές εργασίες, ασκήσεις, παίξιμο ρόλων, διδακτικά παιχνίδια κ.λπ.) για να 
ενισχύσει τη μάθηση, οι Εκπαιδευόμενοι είχαν ενεργό συμμετοχή και ρόλο. 

 Αξιοποίησε εκπαιδευτικά μέσα που ενίσχυσαν τη μάθηση; Καλή χρήση του χώρου μάθησης/ 

δραστηριότητας, υλικοτεχνικής υποδομής, υλικών. 

 Είχε αποτελεσματική επικοινωνία; Αμφίδρομη λεκτική επικοινωνία, ενεργητική ακρόαση, καλή 

οπτική επαφή, έκφραση και στάση σώματος. 

 Δημιούργησε την κατάλληλη ατμόσφαιρα; Κατάλληλη προετοιμασία των Εκπαιδευομένων, 
δημιουργία θετικού κλίματος και ατμόσφαιρα, ήταν το Προσωπικό Παράδειγμα, ενέπνευσε για 

περαιτέρω μάθηση. 

Η αξιολόγηση του Συμβουλίου Εκπαίδευσης, λαμβανομένων υπόψιν των ποιοτικών χαρακτηριστικών, 

πραγματοποιείται με την πλειοψηφία των θετικών ψήφων των μελών του. Ο Γενικός Έφορος, 

λαμβάνοντας υπόψιν τη συζήτηση και την αξιολόγηση του Συμβουλίου Εκπαίδευσης, εισηγείται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. τη χορήγηση Εκπαιδευτικής Εντολής στον ενδιαφερόμενο. 

Σε κάθε περίπτωση τόσο ο Βαθμοφόρος, όσο και η Περιφερειακή Εφορεία που ανήκει, ενημερώνονται 

αιτιολογημένα για την εξέλιξη της αξιολόγησής του, από την Εφορεία Εκπαίδευσης της Γ.Ε.  

3.4. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΞΕΛΙΞΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

3.4.1. Εξέλιξη Εκπαιδευτή  

Με τη χορήγηση της Εκπαιδευτικής Εντολής σε ένα Βαθμοφόρο, ξεκινά η διαδικασία προσωπικής 
ανάπτυξης και εξέλιξης του, η οποία είναι διαρκής και αποτυπώνεται: 

 Στις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκτά ως εκπαιδευτής ενηλίκων, 

 Στο προσωπικό και προσκοπικό του βιογραφικό και την εκπαίδευση που λαμβάνει ως 

εκπαιδευτής ενηλίκων και 

 Στο εκπαιδευτικό έργο που προσφέρει και τα καθήκοντα που του ανατίθενται. 

Εξέλιξη σημαίνει ότι ο Εκπαιδευτής έχει το δικαίωμα να υλοποιεί περισσότερες και πιο σύνθετες 

Εκπαιδευτικές Ενότητες και διαδικασίες όσο παράλληλα ενισχύει την προσωπική του εκπαίδευση. 
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Στον Κύκλο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών (Παράρτημα 1) αναλύεται πώς η κάθε εκπαιδευτική ενότητα που 

ολοκληρώνει ένας Εκπαιδευτής αυτόματα ενισχύει την προσωπική του εκπαίδευση, εξελίσσεται και 

αποκτά επιπλέον δικαιώματα και υποχρεώσεις για να υλοποιήσει νέες και περισσότερες εκπαιδευτικές 

ενότητες.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και εξέλιξη κάθε Εκπαιδευτή είναι η παροχή ίσων ευκαιριών 

συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία, την οποία εξασφαλίζει η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε.  

3.4.2. Δυνατότητα υλοποίησης Εκπαιδευτικών Ενοτήτων και Δράσεων 

Η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. μετά τη χορήγηση της Εκπαιδευτικής Εντολής καθορίζει τις Εκπαιδευτικές 
Ενότητες των Κύκλων Εκπαίδευσης και τις Εκπαιδευτικές Δράσεις που μπορεί να αναλάβει ως 

υπεύθυνος να υλοποιήσει ο συγκεκριμένος Βαθμοφόρος, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:  

 Τις προτιμήσεις του σε Εκπαιδευτικές Ενότητες και Εκπαιδευτικές Δράσεις που έχει δηλώσει 

πως θα ήθελε να διευθύνει.  

 Την εισήγηση της Περιφερειακής Εφορείας που ανήκει με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

της που πρέπει να καλυφθούν. 

 Το προσωπικό - προσκοπικό βιογραφικό του και τον Κλάδο και Ειδικότητα που έχει 

ασχοληθεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

 Τον Κλάδο του Διακριτικού Δάσους που έχει αποκτήσει. 

 Την εισήγηση του αντίστοιχου Κλάδου Γ.Ε.  

 Τις Εκπαιδευτικές Ενότητες και Δράσεις που έλαβε μέρος και βοήθησε στην υλοποίησή τους. 

 Τις αξιολογήσεις που έλαβε από τους Εκπαιδευτές και τους Εκπαιδευόμενους στην 

υλοποίηση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων και Δράσεων. 

 Τις αντίστοιχες Εκπαιδευτικές Ενότητες που ολοκλήρωσε στον Κύκλο της Εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτών.  

Επιπλέον των παραπάνω κριτηρίων, βασικό κριτήριο για την ανάθεση της οργάνωσης και διεύθυνσης 

μιας Εκπαιδευτικής Ενότητας ή μιας Εκπαιδευτικής Δράσης, είναι να έχει συμμετάσχει και να έχει 

βοηθήσει στην υλοποίηση της συγκεκριμένης Ενότητας / Δράσης, τουλάχιστον μία φορά στο παρελθόν. 

Στο πληροφοριακό σύστημα της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. καταχωρούνται οι Εκπαιδευτικές Ενότητες 

και Δράσεις που συμμετέχει και διευθύνει κάθε Εκπαιδευτής.  

Η δυνατότητα διεύθυνσης ή όχι μιας Εκπαιδευτικής Ενότητας ή Δράσης είναι μια συνεχής διαδικασία, η 

οποία καθορίζεται από την εξέλιξη του κάθε Εκπαιδευτή. Η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. ενημερώνει 

διαρκώς (προσθέτοντας ή αφαιρώντας) σε ηλεκτρονικό αρχείο τη δυνατότητα διεύθυνσης 

Εκπαιδευτικών Ενοτήτων και Δράσεων κάθε Εκπαιδευτή με στόχο τα μέλη του Προσωπικού 

Εκπαίδευσης να διευθύνουν τις Εκπαιδευτικές Ενότητες και Δράσεις που γνωρίζουν καλύτερα. 

3.4.3. Εκπαίδευση Ηγεσίας Ενηλίκων Εκπαιδευτών  

Μεταξύ των μελών του Προσωπικού Εκπαίδευσης, πρέπει να υπάρχουν Εκπαιδευτές που μπορούν να 

εκπαιδεύσουν τους νέους Εκπαιδευτές και κυρίως να υλοποιούν τις Εκπαιδευτικές Ενότητες / Δράσεις 

του Κύκλου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων και της Διαρκούς Μάθησης.  

Ένα μέλος του Προσωπικού Εκπαίδευσης για να αναλάβει την διεύθυνση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων / 

Δράσεων του Κύκλου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων πρέπει να: 

 Έχει συμβάλλει στη συγγραφή εγχειριδίων για νέες Εκπαιδευτικές Ενότητες και Δράσεις.  

 Έχει βοηθήσει στην ουσιαστική βελτίωση των εγχειριδίων των υφιστάμενων Εκπαιδευτικών 

Ενοτήτων και Δράσεων.  



Κανονισμός Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ενήλικων Μελών Σ.Ε.Π. 

 

25 

 

 Έχει συμμετάσχει σε ικανό αριθμό Εκπαιδευτικών Ενοτήτων και Δράσεων (διαφορετικών 

μεθόδων έντασης και έκτασης χρόνου και σε όλη την Ελληνική επικράτεια) για τουλάχιστον 

τρία (3) έτη.  

 Έχει συμβάλλει στην υλοποίηση του σταδίου εφαρμογής των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων / 

Δράσεων για τουλάχιστον τρία (3) έτη.  

 Έχει παρακολουθήσει επιτυχώς την Εκπαιδευτική Ενότητα «Εκπαιδευτές Ηγεσίας Ενηλίκων 

Εκπαιδευτών» (Παράρτημα 1, εδάφιο 2.1) της Ηγεσίας Ενηλίκων Εκπαιδευτών.  

Εξαιρούνται από την παρακολούθηση της Εκπαιδευτικής Ενότητας μέλη του Προσωπικού 

Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π. που είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές από τον Εθνικό Οργανισμό 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 

 Έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τις Εκπαιδευτικές Ενότητες της Διαρκούς Μάθησης του 

Κύκλου Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που αναφέρονται στην ασύγχρονη εκπαίδευση και στην 

οργάνωση και υλοποίηση Εκπαιδευτικών Δράσεων. 

3.5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Οι υποχρεώσεις των μελών του Προσωπικού Εκπαίδευσης είναι: 

 Να συμμετέχουν, οργανώνουν και διευθύνουν Εκπαιδευτικές Ενότητες και Δράσεις. 

 Να βοηθούν στην πραγματοποίηση του Σταδίου Εφαρμογής των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων / 

Δράσεων.  

 Να υποστηρίζουν έμπρακτα τη διαδικασία της Εκπαίδευσης, προτείνοντας στην Εφορεία 

Εκπαίδευσης Γ.Ε. βελτιώσεις, υποδείξεις και να παρέχουν, όπου τους ζητείται, τη βοήθειά 

τους.  

 Να βοηθούν και να διευκολύνουν Πτυχιούχους Δ.Δ. στην προσπάθεια τους να γίνουν μέλη 

του Προσωπικού Εκπαίδευσης, εκπαιδεύοντάς τους, αλλά και δίνοντάς τους αρμοδιότητες 

και ευκαιρίες. Επίσης να βοηθούν και να διευκολύνουν τα μέλη του Προσωπικού 

Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π. να εξελίσσονται.  

 Να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές συναντήσεις, συνέδρια και ομάδες, για την αξιολόγηση 

και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού έργου του Σ.Ε.Π. 

3.6. ΔΙΑΡΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗ  

Τα μέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π. οφείλουν να εξελίσσουν τις γνώσεις τους στο 

πλαίσιο της Διαρκούς Μάθησης ώστε να αναπτύσσονται ατομικά και ως Μέλη της Προσκοπικής 
Κίνησης. 

Διαρκής Μάθηση σημαίνει ότι τα Μέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π. πρέπει συνεχίσουν 

την εκπαίδευσή τους σε θέματα που αφορούν στην προσκοπική εκπαίδευση, στην εκπαίδευση 

ενηλίκων, στις εκπαιδευτικές μεθόδους, στις εκπαιδευτικές διαδικασίες κ.λπ. 

Η παρακολούθηση της Διαρκούς Μάθησης είναι προαιρετική για το Προσωπικό Εκπαίδευσης του 

Σ.Ε.Π., ανεξαρτήτως ηλικίας και προσκοπικών καθηκόντων και προτείνεται να είναι δέκα έξι (16) ώρες 

εκπαίδευσης (με μέγιστο οκτώ (8) ώρες / ημέρα) κάθε τρία (3) χρόνια. 

Για την υλοποίηση της Διαρκούς Μάθησης, η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. οργανώνει Εκπαιδευτικές 

Ενότητες του Κύκλου Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων, που δίνουν επιπλέον εφόδια σε κάθε 
μέλος του Προσωπικού Εκπαίδευσης και υλοποιεί εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops), που 

εξυπηρετούν τις διαφορετικές ανάγκες που εντοπίζονται κάθε χρονιά στην Εκπαίδευση του Σ.Ε.Π. Στη 

διαδικασία της Διαρκούς Μάθησης εντάσσονται και εκπαιδευτικά σεμινάρια εκτός Προσκοπικής 

Κίνησης, με θέμα την εκπαίδευση ενηλίκων.  
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3.7. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

Όλα τα μέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π. φέρουν στη στολή τους το σήμα της 

Εκπαίδευσης (κορμός δένδρου με τον πέλεκυ) υφασμάτινο ή μεταλλικό. 

3.8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Η αξιολόγηση του Προσωπικού Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π. είναι διαρκής. Στην ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ του 

Συμβουλίου Εκπαίδευσης παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στα Μέλη του Προσωπικού 

Εκπαίδευσης και λαμβάνονται αποφάσεις για την παραμονή και εξέλιξή τους.  

3.8.1. Κριτήρια αξιολόγησης 

Για την αξιολόγηση του Προσωπικού Εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψιν τα παρακάτω κριτήρια: 

 Η αξιολόγηση των προσόντων και της απόδοσης κάθε Εκπαιδευτή από τους υπεύθυνους των 
Εκπαιδευτικών Ενοτήτων και Δράσεων, καθώς και τους Εκπαιδευομένους, όπως αναλύονται 

στην παράγραφο 3.3. του παρόντος Κεφαλαίου. 

 Η εκπαιδευτική δραστηριότητα κάθε Εκπαιδευτή ως υπευθύνου υλοποίησης Εκπαιδευτικών 

Ενοτήτων και δράσεων. 

 Η εκπαιδευτική δραστηριότητα κάθε Εκπαιδευτή και η συμμετοχή του ως συμβούλου 

εκπαιδευτή στο στάδιο εφαρμογής των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων / Δράσεων. 

 Η ενημέρωση κάθε Εκπαιδευτή στις νεότερες εξελίξεις της Εκπαίδευσης και του 

Προσκοπικού Προγράμματος. 

 Η αυτοαξιολόγηση. 

Τα αποτελέσματα κάθε αξιολόγησης γνωστοποιούνται στους Εκπαιδευτές από την Εφορεία 

Εκπαίδευσης Γ.Ε., έτσι ώστε να τα γνωρίζουν και να επιδιώκουν την αυτοβελτίωσή τους.  

3.9. ΛΗΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ  

Η Εκπαιδευτική Εντολή ενός μέλος του Προσωπικού Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π. είναι σε ισχύ από την 

ημερομηνία χορήγησής της, για όσο διάστημα επιθυμεί να ασκεί εκπαιδευτικό έργο και 

ανταποκρίνεται στα εκπαιδευτικά του καθήκοντα και σε συνδυασμό με την εν ισχύ Εντολή Διοίκησης. 

Τυχόν διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται σχετικά με την Εντολή Διοίκησης Βαθμοφόρου, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό Διοίκησης, εφαρμόζονται αυτοδίκαια και στην Εκπαιδευτική Εντολή. 

Άρση της Εκπαιδευτικής Εντολής μπορεί να γίνει μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Εφορείας 

Εκπαίδευσης Γ.Ε. και του Συμβουλίου Εκπαίδευσης και εισήγηση του Γενικού εφόρου στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, που λαμβάνει την τελική απόφαση.  

Λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν στην άρση της Εκπαιδευτικής Εντολής, είναι όταν ο Εκπαιδευτής: 

 Αρνείται επανειλημμένα να συμμετέχει στη διοργάνωση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων και 

Δράσεων. 

 Αρνείται να ακολουθήσει τις οδηγίες οργάνωσης των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων και Δράσεων 
και δεν εφαρμόζει τα σχέδια εισήγησης της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. 

 Παρουσιάζει συστηματικά ελλιπή γνώση ή αδυναμία μετάδοσης των εκπαιδευτικών 

αντικειμένων που εισηγείται και εμφανίζει συχνά αρνητικά σχόλια στις αξιολογήσεις που 

λαμβάνει από τους Εκπαιδευόμενους, αλλά και από τους υπεύθυνους οργάνωσης 

Εκπαιδευτικών Ενοτήτων και Δράσεων.  

 Δεν ακολουθεί το πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης που έχει καθοριστεί 

μεταξύ αυτού και της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε.  
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 Δεν ολοκληρώνει στάδια εφαρμογής που του ανατίθενται από τις Εφορείες Εκπαίδευσης της 

Γ.Ε. και των Π.Ε. ή αρνείται να συμμετάσχει στις διαδικασίες του σταδίου εφαρμογής.  

 Δεν συνεχίζει την προσωπική του Εκπαίδευση μέσα από τη διαδικασία της Διαρκούς 

Μάθησης.  

Η αξιολόγηση των παραπάνω στηρίζεται στα στοιχεία που καταχωρούνται στο πληροφοριακό 
σύστημα της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. Σε κάθε περίπτωση το Μέλος του Προσωπικού Εκπαίδευσης 

ενημερώνεται από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. για την πρόθεση άρσης ή λήξης της Εκπαιδευτικής 

Εντολής, ώστε πριν την έναρξη της διαδικασίας να μπορεί να εκφράσει την άποψη του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

4.1. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ 

Ο Γενικός Έφορος είναι υπεύθυνος απέναντι στο Δ.Σ./Σ.Ε.Π. για την εφαρμογή του Κανονισμού 
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π., καθώς και για την πραγματοποίηση του 

Προγράμματος Εκπαίδευσης των Βαθμοφόρων του Σ.Ε.Π. 

4.2. Ο ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 

Ο Έφορος Εκπαίδευσης Γ.Ε. είναι αρμόδιος για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την 

υλοποίηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων Μελών του Σ.Ε.Π. Ο Έφορος Εκπαίδευσης Γ.Ε., κατ’ 

εξουσιοδότηση του Γενικού Εφόρου, εκπροσωπεί το Σ.Ε.Π. για θέματα Εκπαίδευσης.  

Ο Έφορος Εκπαίδευσης Γ.Ε. προΐσταται για τα εκπαιδευτικά θέματα όλων των Εκπαιδεύσεων και των 

Εκπαιδευτών. Συνεργάζεται για την υλοποίηση του έργου του με τους Εφόρους Εκπαίδευσης Π.Ε, το 

Προσωπικό Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π. και τους Εφόρους Κλάδων και Ειδικοτήτων Γ.Ε., καθώς και με 

άλλους Εφόρους της Γενικής Εφορείας.  

Ο Έφορος Εκπαίδευσης Γ.Ε. πρέπει να είναι Εκπαιδευτής με αξιόλογη εκπαιδευτική εμπειρία και 
δράση. 

4.3. Ο ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 

Υπεύθυνος για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των Βαθμοφόρων της Περιφερειακής Εφορείας 

είναι ο Έφορος Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Εφορείας.  

Συνεργάζεται άμεσα με την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. με σκοπό τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών της Π.Ε.  

Συμμετέχει στην ετήσια συνάντηση των Εφόρων Εκπαίδευσης Π.Ε. που διοργανώνει η Εφορεία 

Εκπαίδευσης Γ.Ε. και στο Πανελλήνιο Συνέδριο Προσωπικού Εκπαίδευσης. 

Ειδικότερα είναι υπεύθυνος:  

 Για την παρακολούθηση και εξέλιξη των Προσωπικών Πλάνων Εκπαίδευσης και αξιολόγησης 

των Βαθμοφόρων της Περιφερειακής Εφορείας. 

 Για την καταχώρηση των Προσωπικών Πλάνων Εκπαίδευσης των Εφόρων της Περιφερειακής 

Εφορείας.  

 Την συλλογή των εκπαιδευτικών αναγκών της Π.Ε. βάσει των εκπαιδευτικών πλάνων των 

μελών της Περιφερειακής του Εφορείας, με σκοπό την πρόταση προς την Εφορεία 

Εκπαίδευσης Γ.Ε. διεξαγωγής εκπαιδεύσεων στην Περιφερειακή Εφορεία του. 

 Για την πιστοποίηση του προσκοπικού βιογραφικού του εκάστοτε Βαθμοφόρου Πτυχιούχου 
Διακριτικού Δάσους που επιθυμεί να ασχοληθεί με την εκπαίδευση του Σ.Ε.Π. και την 

αποστολή του στην Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. 

 Για την υλοποίηση του Σταδίου Εφαρμογής της Εκπαίδευσης των Βαθμοφόρων της 

Περιφερειακής Εφορείας του όπου απαιτείται, αξιοποιώντας ανάλογα όλο το Προσωπικό 

Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Εφορείας. 

 Για την υποστήριξη εκπαιδεύσεων που πραγματοποιούνται στα όρια της Περιφερειακής του 

Εφορείας.  

 Για τη συλλογή και αποστολή προτάσεων αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

του Προσωπικού Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Εφορείας προς την Εφορεία Εκπαίδευσης 

Γ.Ε.  
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4.4. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

4.4.1. Το Συμβούλιο Εκπαίδευσης είναι γνωμοδοτικό όργανο του Γενικού Εφόρου για θέματα 

Προσκοπικής Εκπαίδευσης. 

4.4.2. Στο Συμβούλιο Εκπαίδευσης προεδρεύει ο Γενικός Έφορος ή ο Αναπληρωτής Γενικός Έφορος 

και συμμετέχουν ως μέλη του ο Έφορος Εκπαίδευσης Γ.Ε. ως εισηγητής, ο Βοηθός Γενικός Έφορος 

υπεύθυνος του Προσκοπικού Προγράμματος, οι τέσσερις (4) Έφοροι Κλάδων Γενικής Εφορείας και 

έξι (6) μέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσης για θητεία δύο (2) χρόνων, που έχουν τριετή πρόσφατη 

τουλάχιστον θητεία στην Εκπαίδευση. Οι προτεινόμενοι αναδεικνύονται στο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Εκπαιδευτών. Τις εργασίες του Συμβουλίου Εκπαίδευσης παρακολουθεί ο Μόνιμος Βοηθός Γενικός 
Έφορος. 

Για τα θέματα Ειδικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων μετέχουν στο Συμβούλιο Εκπαίδευσης και οι 

αντίστοιχοι Έφοροι Γ.Ε. (Ναυτοπροσκόπων, Αεροπροσκόπων, Περιβάλλοντος κ.α.)  

4.4.3. Τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εκπαίδευσης παρακολουθούν και οι Αναπληρωτές Έφοροι 

των Εφόρων της Γ.Ε., που μετέχουν σε αυτό για να είναι σε θέση να τους αναπληρώνουν σε 

περίπτωση απουσίας τους. 

4.4.4. Αναπληρωματικά μέλη Συμβουλίου Εκπαίδευσης. Εφόσον αιρετό μέλος του Συμβουλίου 

Εκπαίδευσης δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα του λόγω προσωπικών ασχολιών και αποχωρεί 

ή απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεδριάσεις του, τότε αντικαθίσταται από τον πρώτο 

επιλαχόντα σε ψήφους. 

4.4.5. Έργο του Συμβουλίου Εκπαίδευσης είναι η επεξεργασία των Θεματολογίων, των Εγχειριδίων 

και των Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων, η παρακολούθηση της αξιολόγησης και της προόδου του 

Προσωπικού Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την Εκπαίδευση που θα του 

ανατεθεί από τον Έφορο Εκπαίδευσης, με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Εφόρου. 

4.4.6. Το Συμβούλιο Εκπαίδευσης τουλάχιστον κατ’ έτος ανασκοπεί τα θεματολόγια πιστοποιημένων 

Εκπαιδεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη παρατηρήσεις και επιθεωρήσεις ελέγχων φορέων, με τους 

οποίους συνεργάζεται το Σ.Ε.Π. για το σκοπό αυτό.  

4.5. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτών συνέρχεται κάθε δύο (2) χρόνια σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 

στον Κανονισμό Διοίκησης – Οργάνωση & Λειτουργία Σ.Ε.Π. Σε αυτό συμμετέχουν όλα τα εν ενεργεία 

μέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσης με εν ισχύ Εντολή Διοίκησης. 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η μελέτη και εξέταση θεμάτων που αφορούν στην Εκπαίδευση και στην 
ανάπτυξη των Ενηλίκων Μελών του Σ.Ε.Π. 

Ειδικότερα το Συνέδριο ασχολείται με: 

1. Τον απολογισμό του εκπαιδευτικού έργου πανελλήνια. 

2. Τον προσδιορισμό των αναγκών σε Προσωπικό Εκπαίδευσης. 

3. Τη βελτίωση των εκπαιδευτικών μεθόδων και μέσων. 

4. Τον καθορισμό στόχων και τη χάραξη μελλοντικών ενεργειών για τη βελτίωση και πρόοδο της 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης των Ενηλίκων μελών του Σ.Ε.Π., καθώς και της Εφορείας 

Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας. 

5. Την ανάδειξη των αιρετών Μελών του Συμβουλίου Εκπαίδευσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

5.1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση στους Βαθμοφόρους του ώστε οι 
δράσεις των Προσκοπικών Τμημάτων να εκπληρώνουν τον σκοπό του Ιδρύματος, όπως αυτός 

διατυπώνεται στον Ιδρυτικό Νόμο 440/1976 και στον Οργανισμό του όπως αυτός εκάστοτε ισχύει (ΠΔ 

71/2014, ΦΕΚ Α’115/2014). 

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού η Διοίκηση δεσμεύεται στα ακόλουθα: 

 Να εφαρμόζει, διατηρεί και διαδίδει την Πολιτική Διαχείρισης Ποιότητας της Εκπαίδευσης στο 

Προσωπικό Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π. και στα Ενήλικα Στελέχη του. 

 Να καθιερώσει και να βελτιώνει με συνεχή παρακολούθηση και ανασκόπηση τους ποιοτικούς 
αντικειμενικούς σκοπούς μέσα από Εσωτερικούς Ελέγχους και Ανασκοπήσεις. 

 Να βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητα του Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, υλοποιώντας τις απαραίτητες διορθωτικές ή 

προληπτικές ενέργειες. 

 Να λαμβάνει υπόψη της τις εξελίξεις σε παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά, τεχνολογικά κ.α. θέματα. 

 Να παρέχει επαρκείς ανθρώπινους πόρους και υλικοτεχνική υποδομή για την υποστήριξη αυτής 

της Πολιτικής. 

 Να βελτιώνει συνεχώς τις ικανότητες και δεξιότητες του Προσωπικού Εκπαίδευσης στο θέμα 

της Διαχείρισης Ποιότητας. 

 Να χρησιμοποιεί διαδικασίες και καταλόγους ελέγχου (check lists) για βελτίωση του 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 

 Να εξασφαλίζει τη διαρκή συμμόρφωση προς το ισχύον νομικό πλαίσιο του Κράτους που διέπει 

τις δραστηριότητες του Σ.Ε.Π. 

Για την εφαρμογή της Πολιτικής Διαχείρισης Ποιότητας της Εκπαίδευσης το Σ.Ε.Π. χρησιμοποιεί και 

συντηρεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, όπως καθορίζεται στο πρότυπο ISO 9001. 

5.2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

Σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, το Συμβούλιο Εκπαίδευσης μεταξύ των αρμοδιοτήτων του 

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ασχολείται με την ανασκόπηση των Θεματολογίων με βάση τις 

επιθεωρήσεις (audits) και παρατηρήσεις Εκπαιδευτών και Εκπαιδευομένων, ώστε να καλύπτονται οι 

απαιτήσεις Ανασκόπησης.  

 5.2.1. Για την ανασκόπηση αυτή θα λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

 Αποτελέσματα των ελέγχων (audits). 

 Προτάσεις που διατυπώνουν οι Εκπαιδευόμενοι στην Αξιολόγηση (Δελτίο 1) κα οι Εκπαιδευτές. 

 Γενική απόδοση της Σχολής, αποτελεσματικότητα στους Εκπαιδευόμενους. 

 Πρόοδος στην εφαρμογή ενεργειών πρόληψης ή αποκατάστασης «Μη συμμόρφωσης». 

 Εξέλιξη ενεργειών από προηγούμενη Ανασκόπηση από τη Διοίκηση. 

 Αλλαγές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.  

 Προτάσεις για βελτιώσεις. 

5.2.2. Ως αποτέλεσμα της ανασκόπησης θα πρέπει να περιλαμβάνονται αποφάσεις και ενέργειες 

σχετικές με: 

 Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας. 

 Τη βελτίωση της πληρότητας και αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. 

 Τον εντοπισμό αναγκών σε προσωπικό και μέσα υποστήριξης. 
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5.2.3. Η Διαδικασία: Η πρόταση υποβάλλεται στον αρμόδιο Έφορο Κλάδου / Ειδικότητας της Γ.Ε. και 

ο αρμόδιος Έφορος την σχολιάζει. Αν δεν συμφωνεί δεν την απορρίπτει, αλλά αιτιολογεί την 

διαφωνία του.  

Η πρόταση προωθείται στον Έφορο Εκπαίδευσης Γ.Ε. ο οποίος την σχολιάζει και την προωθεί στο 

Συμβούλιο Εκπαίδευσης.  

Το Συμβούλιο Εκπαίδευσης προτείνει και ο Γενικός Έφορος αποφασίζει για απόρριψη ή προώθηση 

στο Δ.Σ./Σ.Ε.Π. Μετά από απόφαση του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. εγκρίνεται η σχετική τροποποίηση στον 

Κανονισμό. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ - ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ Σ.Ε.Π. 

1.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ 

1.1.1. Η Επιλογή των Εκπαιδευομένων, γίνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις στον 

παρόντα Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π. 

1.1.2. Ο Αριθμός Εκπαιδευομένων ανά Εκπαίδευση καθορίζεται ως ακολούθως:  

 Εκπαιδευτικές Ενότητες που υλοποιούνται με τη μέθοδο της μικρής ομάδας, έως 6 

Εκπαιδευόμενοι 

 Εκπαιδευτικές Ενότητες που υλοποιούνται με την μέθοδο της ομάδας, έως 20 Εκπαιδευόμενοι 

 Εκπαιδευτικές Ενότητες που υλοποιούνται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-

Learning), έως 40 Εκπαιδευόμενοι  

 Εκπαιδευτικές Δράσεις (Σχολές), από 6 έως 32 Εκπαιδευόμενοι 

 Σχολές Λεμβάρχου και Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους, από 7 έως 32 Εκπαιδευόμενοι 

 Σχολή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς (Σ.Α.Π.) και Πανελλήνια Ανεμοπορική Σχολή Αεροπροσκόπων 

(ΠΑ.Σ.ΑΠ.), από 3 έως 10 Εκπαιδευόμενοι 

1.1.3. Ο κατάλογος των Εκπαιδευομένων κάθε εκπαίδευσης αποστέλλεται στον υπεύθυνο Εκπαιδευτή 

από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής 

και τον έλεγχο των προβλεπόμενων προϋποθέσεων (Εντολή Διοίκησης, Απογραφή, οικονομική 

συμμετοχή κ.ά.). 

1.1.4. Η ενημέρωση των Εκπαιδευομένων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες 
πριν την έναρξη της Εκπαίδευσης από τον υπεύθυνο Εκπαιδευτή. 

1.1.5. Ομάδες σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μπορούν να δημιουργούνται για τις ανάγκες της 

αμεσότερης επικοινωνίας πληροφοριών αλλά και τη δημιουργία κλίματος πριν τη διεξαγωγή της 

Εκπαίδευσης. Προτείνεται η δημιουργία Κλειστών Ομάδων (Closed Groups) στο Facebook τηρώντας 

απαρέγκλιτα τα γραφόμενα στο "Εγχειρίδιο Καλής Χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για 

Προσκόπους". 

1.1.6. Το κόστος λειτουργίας κάθε Εκπαίδευσης καλύπτεται βασικά από την οικονομική συμμετοχή των 

Εκπαιδευομένων, η οποία καθορίζεται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Σ./Σ.Ε.Π.  

1.1.7. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή κάποιου Εκπαιδευόμενου σε μια εκπαίδευση χωρίς 

να έχει προηγηθεί, εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας η ηλεκτρονική του αίτηση για συμμετοχή 
στην εκπαίδευση. 

1.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

1.2.1. Ο Υπεύθυνος της Εκπαίδευσης  

Η διεξαγωγή κάθε Εκπαίδευσης ανατίθεται από τον Έφορο Εκπαίδευσης Γ.Ε. σε μέλος του Προσωπικού 

Εκπαίδευσης, ανάλογα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Ο υπεύθυνος Εκπαιδευτής 

υποστηρίζεται στο έργο του από προσωπικό και ηλεκτρονικές υποδομές της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. 

και έχει την ευθύνη της τήρησης των προβλεπόμενων για την εκπαίδευση που του έχει ανατεθεί. 



Κανονισμός Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ενήλικων Μελών Σ.Ε.Π. 

 

33 

 

1.2.2. Η Στελέχωση της Εκπαιδευτικής Ομάδας 

Γίνεται με ανάλογο πλήθος Εκπαιδευτών, ανάλογα με το είδος της Εκπαιδευτικής Ενότητας / Δράσης και 

σύμφωνα με πρόταση της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε., η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

εξασφαλίζει όσο το δυνατόν τη συμμετοχή περισσοτέρων μελών του Προσωπικού Εκπαίδευσης με 

πλήρη παρουσία.  

1.2.3. Στις πολυήμερες Εκπαιδευτικές Δράσεις απαιτείται ένας (1) έμπειρος Παραστάτης ή Εκπαιδευτής 

ανά ομάδα Εκπαιδευομένων (Εξάδα, Ενωμοτία, Όμιλος κ.λπ.), συνεπικουρούμενος από έναν μη έμπειρο 

Εκπαιδευτή. Στις Σχολές Λεμβάρχου και Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους απαιτούνται 
τουλάχιστον δύο (2) Κυβερνήτες ανά εκπαιδευτική λέμβο. 

 

1.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1.4.1. Το Πρόγραμμα κάθε Εκπαίδευσης, καταρτίζεται και εφαρμόζεται σύμφωνα με τον Οδηγό 

Οργάνωσής της, καθώς και τις οδηγίες της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. Δεν επιτρέπεται η μεταβολή της 

διάρκειας της Εκπαίδευσης, της σειράς των θεμάτων και της αλληλουχίας των εκπαιδευτικών δράσεων 

με αυτά, καθώς και η προσθήκη ή αλλαγή θεμάτων ή δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένης και της 

τήρησης του προβλεπόμενου χρόνου πραγματοποίησής τους. Σε πολυήμερες Εκπαιδευτικές Δράσεις η 

λήξη του ημερήσιου προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει την 11η βραδινή. 

1.4.2. Η έγκριση για την πραγματοποίηση κάθε εκπαίδευσης, δίνεται από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε., 

μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-training, μόλις καταχωρηθούν τα απαραίτητα στοιχεία από τον 

υπεύθυνο της, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την έναρξη της εκπαίδευσης. 

1.4.3. Η ολοκλήρωση κάθε εκπαίδευσης πρέπει να γίνεται ΑΜΕΣΑ εντός μιας (1) εβδομάδας μετά τη 

λήξη της και όχι αργότερα από ένα (1) μήνα. Ο υπεύθυνος της εκπαίδευσης πρέπει να καταχωρήσει όλα 

τα απαραίτητα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα “e-training” και να αποστείλει στην Εφορεία 

Εκπαίδευσης Γ.Ε., εάν απαιτείται, τον οικονομικό απολογισμό συνοδευόμενο με όλα τα παραστατικά 

και το «έντυπο οικονομικής εκκαθάρισης εκπαίδευσης» συμπληρωμένο.  

1.4.4. Αξιολόγηση. Στο τέλος κάθε Εκπαίδευσης διενεργείται αξιολόγηση του προγράμματος, των 

υλικοτεχνικών υποδομών, των εγκαταστάσεων, των Εκπαιδευομένων και του Προσωπικού 
Εκπαίδευσης. 

1.4.5. Βαθμοφόροι του Σ.Ε.Π. που είναι Αξιωματικοί (εν ενεργεία ή αποστρατεία) ΠΝ Ειδικότητας 

Μαχίμου (δηλαδή προελεύσεως Σχολής Ναυτικών Δοκίμων) , Αξιωματικοί ΛΣ διατελέσαντες κυβερνήτες 

περιπολικού, Πλοίαρχοι Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού, ΔΕΝ λαμβάνουν μέρος στην Γραπτή 

Εξέταση της Σχολής Λεμβάρχου και δεν εξετάζονται από Επιτροπή στην Σχολή Κυβερνήτου 

Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους. Τα αποδεικτικά τις ιδιότητας τίθενται στο φάκελο της Σχολής και στο 

μητρώου του Βαθμοφόροι και είναι τα ακόλουθα:  

 

α. Για Αξιωματικό ΠΝ: Φωτοαντίγραφο της στρατιωτικής ταυτότητας (ε.ε ή ε.α) 

β. Για Αξιωματικό ΛΣ: Φωτοαντίγραφο υπηρεσιακής ταυτότητας και αντίγραφο μητρώου (ΛΣ) όπου         
φαίνεται η υπηρεσία του ως Κυβερνήτη περιπολικού. 

γ. Για Πλοίαρχο (Α’,Β’,Γ’ τάξεως) Εμπορικού Ναυτικού: Φωτοαντίγραφο της σελίδας του Ναυτικού 

Φυλλαδίου όπου φαίνεται η ιδιότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

2.1. ΔΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

Για την επίτευξη του σκοπού του Σ.Ε.Π., όπως αυτός διατυπώνεται στο άρθρο 2 του Οργανισμού του και 

ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη ζωή υπαίθρου στο θαλάσσιο περιβάλλον, διενεργείται συστηματική και 

πιστοποιημένη εκπαίδευση των Βαθμοφόρων του στη διακυβέρνηση μικρού ιστιοφόρου σκάφους στα 
εξής στάδια: Σχολή Λεμβάρχου και Σχολή Κυβερνήτου Ιστιοφόρου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους. 

Η εκπαιδευτική ύλη της συνολικής εκπαίδευσης «Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους» 

υπερκαλύπτει τα καθοριζόμενα στο ΦΕΚ Β’ 1138/1990, άρθρο 7 «Αναγκαίες γνώσεις και ώρες 

εκπαίδευσης υποψηφίων» (Κυβερνητών Ιδιωτικού Τουριστικού Πλοίου). 

 

2.1.1. Σχολή ΛΕΜΒΑΡΧΟΥ Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους (πρώτο στάδιο εκπαίδευσης Κυβερνήτου) 
 

2.1.1.1 Σκοπός  

Σκοπός της Σχολής Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους είναι η 

συμπλήρωση και κωδικοποίηση των γνώσεων και ικανοτήτων των 

Εκπαιδευομένων στη διακυβέρνηση κωπήλατου Ναυτοπροσκοπικού 

Σκάφους και η απόδειξη της επάρκειάς τους, κατόπιν εξετάσεων, ως 

Λεμβάρχων.  

Στον Λέμβαρχο παρέχεται η άδεια διακυβέρνησης κωπήλατου 

ναυτοπροσκοπικού σκάφους, τηρουμένων και των λοιπών 

προϋποθέσεων των οικείων Κανονισμών. 

2.1.1.2. Οργάνωση  

Η Σχολή είναι πανελλήνια, οργανώνεται με τις οδηγίες της Εφορείας Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. 

και την εποπτεία της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. Τη Σχολή διευθύνει Εκπαιδευτής, μέλος του 

Προσωπικού Εκπαίδευσης της Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων, ο οποίος ορίζεται από την Εφορεία 

Εκπαίδευσης Γ.Ε. με τη σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. 

Για τη σωστή οργάνωση της εκπαίδευσης πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία μίας (1) λέμβου ανά πέντε (5) 

έως επτά (7) εκπαιδευόμενους.   

2.1.1.3. Θεματολόγιο Σχολής ΛΕΜΒΑΡΧΟΥ 

Τα Θέματα που περιλαμβάνονται στην εκπαιδευτική ύλη είναι: 

 Η Ειδικότητα Ναυτοπροσκόπων - Τύποι Ναυτοπροσκοπικών Λέμβων  

 Ονοματολογία - Κατευθύνσεις - Αρμοδιότητες Πληρώματος 

 Άγκυρες - Αγκυροβολία  

 Σχοινιά - Κόμβοι - Δεσίματα   

 Διακυβένρηση Κωπήλατου Σκάφους 

 Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων (ΔΚΑΣ) - Βασικές έννοιες  

 Συντήρηση λέμβων 

 Στοιχεία Ναυτιλίας 

 Στοιχεία Επικοινωνίας VHF   
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 Στοιχεία Μετεωρολογικής Πρόγνωσης  

 Α’ Βοήθειες στη Λέμβο   

 Ναυαγοσωστική για αρχάριους  

 Ασφάλεια Πλου   

 Χειρισμοί σε κακοκαιρία - Αβαρίες 

 Εξωλέμβια Μηχανή 

 Νομικά Θέματα  

 Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MARPOL)  

 Οργάνωση Μικρού Κωπηλατικού Ταξιδιού  

 Ο/Η Λέμβαρχος  

 Ολιγόωρες Κωπηλατικές Έξοδοι 

 Εκτέλεση Μικρού Ταξιδιού 

Το ειδικότερο περιεχόμενο Θεμάτων και δραστηριοτήτων της Σχολής αναφέρεται στο Παράρτημα «2Α». 
Η λεπτομερής ανάλυση κάθε θέματος και δελτίου παρατίθεται στην ιστοσελίδα Σ.Ε.Π. στη σελίδα 

http://www.sep.org.gr/el/grid2/eidikotita-education-np και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 

κανονισμού Εκπαίδευσης.  H διάρκεια των θεωρητικών Θεμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) 

ώρες ημερησίως. 

2.1.1.4. Διάρκεια Σχολής 

Η Σχολή διεξάγεται σε δύο (2) συνεχόμενα Παρασκευο-Σάββατο-Κύριακα, από Παρασκευή μεσημέρι 

(13.00 το αργότερο) μέχρι Κυριακή απόγευμα ή συνεχόμενα πέντε (5) ημέρες, από το μεσημέρι (13.00 

το αργότερο) της πρώτης ημέρας, μέχρι το απόγευμα της τελευταίας ημέρας. 

2.1.1.5. Δικαίωμα Συμμετοχής  

Τη Σχολή μπορούν να παρακολουθήσουν Βαθμοφόροι με Εντολή Διοίκησης και απογεγραμμένοι κατά 
την προσκοπική χρονιά διεξαγωγής της, οι οποίοι έχουν επιτυχώς παρακολουθήσει τον Κύκλο της 

Προπαρασκευαστικής Εκπαίδευσης και εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

 Ουσιαστική συμμετοχή σε μία (1) ετήσια συντήρηση Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους, 

 Δύο (2) συμμετοχές σε έξοδο με κωπήλατο Ναυτοπροσκοπικό Σκάφος, ως μέλος πληρώματος, 

στο πλαίσιο προγραμματισμένης δράσης Τμήματος και 

 Δύο (2) συμμετοχές σε εκπαιδευτική έξοδο με κωπήλατο Ναυτοπροσκοπικό Σκάφος, με 
επιπλέον εξάσκηση σε καθήκοντα Λεμβάρχου, χειρισμούς με κουπιά και μηχανή. Οι έξοδοι 

αυτές γίνονται με τον Έφορο Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων της Περιφερειακής Εφορείας ή 

άλλον Εκπαιδευτή Ναυτοπροσκόπων, ο οποίος στα αντίστοιχα δελτία απόπλου θα βεβαιώνει 

την ετοιμότητα του υποψηφίου για συμμετοχή στη Σχολή. Όπου δεν υπάρχει Έφορος 

Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ή κατάλληλος Εκπαιδευτής, οι ανωτέρω πλόες θα γίνονται με 

μέριμνα της Εφορείας Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε.  

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πιστοποιούνται από τον Αρχηγό Συστήματος, ο οποίος υποβάλλει τη 

βεβαίωση στην Εφορεία Εκπαίδευσης.  

2.1.1.6. Αξιολόγηση Εκπαιδευομένων  

Η αξιολόγηση των Εκπαιδευομένων πραγματοποιείται με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στον 
παρόντα Κανονισμό Εκπαίδευσης και επιπρόσθετα με την επιτυχή συμπλήρωση ερωτηματολογίου 

πολλαπλών επιλογών απαντήσεων. Ακόμη λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η κατανόηση του αντικειμένου 

της εκπαίδευσης τόσο κατά τη διάρκεια του πλου όσο και καθ' όλη τη διάρκεια της Σχολής. 

Η Γραπτή δοκιμασία 
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Οι ερωτήσεις της γραπτής δοκιμασίας επιλέγονται από σχετική «τράπεζα» ερωτήσεων που τηρεί η 

Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ομοιογενής αξιολόγηση των 

εκπαιδευομένων διαχρονικά.  

Τίθενται πενήντα (50) ερωτήσεις να απαντηθούν σε πενήντα (50) λεπτά, εκ των οποίων οι είκοσι (20) 

είναι σε θέματα ασφάλειας και βαθμολογούνται με τρεις (3) μονάδες. Από αυτές τις δύο (2) οι έξι (6) 

αφορούν ΔΚΑΣ. Οι υπόλοιπες τριάντα (30) ερωτήσεις, βαθμολογούνται η κάθε μία με μία (1) μονάδα.  

Για να θεωρηθεί επιτυχών στη γραπτή εξέταση ο εκπαιδευόμενος πρέπει να συγκεντρώσει ποσοστό άνω 

του 80% και να μην έχει κανένα λάθος στις απαντήσεις των ερωτήσεων ΔΚΑΣ.  

Αποτυχία στη γραπτή εξέταση δεν συμψηφίζεται με τη βαθμολογία στα πρακτικά και ο εκπαιδευόμενος 

πρέπει να επαναλάβει την Σχολή.  

Η συνολική αξιολόγηση αποτελείται από την αξιολόγηση στο εν πλω («πρακτικό») μέρος κατά 70% και 

από τη βαθμολογία της γραπτής εξέτασης κατά 30%. Επισημαίνεται, ότι στο εν πλω μέρος σε κάθε έναν 

από τους τρεις τομείς («Κωπηλασία»-«Χειρισμοί»-«Ως Λέμβαρχος») θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί άνω 

του 70% (σχετικό δελτίο Δ21). 

Μετά το τέλος της Σχολής και μετά την ολοκληρωμένη και επιτυχή παρακολούθηση απονέμεται στον 

Βαθμοφόρο «Πτυχίο Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους». 

2.1.1.6.1. Διακοπή Παρακολούθησης 

Η συμμετοχή εκπαιδευόμενου διακόπτεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Α. Απουσία από ένα μόνο θέμα, το οποίο δεν μπορεί να επαναληφθεί ιδιαιτέρως από άλλον 

εκπαιδευτή.  

Β. Απουσία από μια ολιγόωρη έξοδο ή από το μικρό ταξίδι.  

 

2.1.2. Σχολή ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ Ιστιοφόρου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους (δεύτερο στάδιο εκπαίδευσης 
Κυβερνήτου) 

2.1.2.1. Σκοπός 

Η συμπλήρωση και κωδικοποίηση των γνώσεων και ικανοτήτων των 

Εκπαιδευομένων στη διακυβέρνηση ιστιοφόρου και μηχανοκίνητου 
Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους και ιστιοφόρου κλειστού καταστρώματος 

και η απόδειξη της επάρκειάς των, κατόπιν εξετάσεων, ως Κυβερνητών. 

Στον Κυβερνήτη παρέχεται η άδεια διακυβέρνησης ιστιοφόρου 

Ναυτοπροσκοπικού σκάφους, τηρουμένων και των λοιπών 

προϋποθέσεων των οικείων Κανονισμών, καθώς και σκάφους που η 

Πολιτεία παρέχει το δικαίωμα διακυβέρνησης. 

 

2.1.2.2. Οργάνωση 

Η Σχολή είναι πανελλήνια, οργανώνεται από την Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. με την 

εποπτεία της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. 
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Η Σχολή υλοποιείται σε δύο φάσεις:                          

ΦΑΣΗ Α': Εκπαίδευση Ιστιοφόρου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους, που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου 

«Κυβερνήτου Ιστιοφόρου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους» με πιστοποίηση LR.  

ΦΑΣΗ Β’: Εκπαίδευση/εξοικείωση Ιστιοφόρου Σκάφους «Ανοικτής Θαλάσσης» που οδηγεί στην 

απόκτηση πτυχίου «Κυβερνήτου Ιστιοφόρου Σκάφους» με πιστοποίηση LR. Η φάση Β’ διεξάγεται εντός 

έξι (6) μηνών μετά τη φάση Α’. 

Τη Σχολή διευθύνει Εκπαιδευτής, μέλος του Προσωπικού Εκπαίδευσης της Ειδικότητας 

Ναυτοπροσκόπων, ο οποίας ορίζεται με πρόταση της Εφορείας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. από την Εφορεία 
Εκπαίδευσης Γ.Ε. 

Για τη σωστή οργάνωσης της εκπαίδευσης πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία μίας (1) λέμβου (ενός (1) 

Ιστιοφόρου Σκάφους «Ανοικτής Θαλάσσης» για τη φάση Β’) ανά πέντε (5) έως επτά (7) 

εκπαιδευόμενους. 

2.1.2.3. Θεματολόγιο Σχολής ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ 

Τα Θέματα που περιλαμβάνονται στην εκπαιδευτική ύλη είναι: 

ΦΑΣΗ Α’- Διακυβέρνηση Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους 

 Ιστιοφορία 

 Ονοματολογία Ιστιοφόρου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους - Εξαρτία 

 Αγκυροβολία (και με ιστιοφορία) 

 Συντήρηση Εξαρτίας Ιστιοφόρου Σκάφους - Επισκευή ιστίων εν πλω 

 Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων (ΔΚΑΣ) στη θάλασσα 

 Αρχές Ιστιοπλοΐας 

 Ακτοπλοϊκή Ναυτιλία - Πλοήγηση 

 Επικοινωνία - Συνεννόηση 

 Μετεωρολογία - Πρόγνωση 

 Η Διατροφή στο Ταξίδι 

 Εφόδια Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους - Οργάνωση και εκτέλεση Μεγάλου Ταξιδιού - Νυκτερινός 

Πλους (ολιγόωρος) 

 Κίνηση Σκάφους - Χειρισμοί Ασφάλεια Πλου - Χειρισμοί ανάγκης 

 Γενικοί Κανονισμοί Λιμένος - Κανονισμός Ασφαλείας Πλου του Σ.Ε.Π., που αφορούν το 

ιστιοφόρο σκάφος 

 Πρόσκτηση Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους 

 Έρευνα & Διάσωση, βασικές διαδρομές έρευνας 

 Διαχείριση Λάθους 

 Ο Κυβερνήτης, καθήκοντα - δικαιώματα - ευθύνες 

 

Το ειδικότερο περιεχόμενο Θεμάτων και δραστηριοτήτων της Σχολής αναφέρεται στο Παράρτημα «2Α». 
Η λεπτομερής ανάλυση κάθε θέματος και δελτίου παρατίθεται στην ιστοσελίδα Σ.Ε.Π. στη σελίδα 

http://www.sep.org.gr/el/grid2/eidikotita-education-np και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 

κανονισμού Εκπαίδευσης. 

H διάρκεια των θεωρητικών θεμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες ημερησίως. 

 

ΦΑΣΗ Β’- Διακυβέρνηση Ιστιοφόρου Σκάφους Ανοικτής Θαλάσσης 

 

 Εξοικείωση με τα συστήματα ιστιοφορίας και ασφαλείας 

 Εξοικείωση με τα διάφορα μεγέθη ιστίων - Ιστιοφορία κακοκαιρίας 

 Στοιχεία λειτουργίας «εσωλέμβιας» μηχανής - αποκατάσταση συνήθων βλαβών 
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 Χειρισμοί λιμένος - αγκυροβολίας 

 

Τα θέματα γίνονται στην πράξη, κατά τη διάρκεια 20ώρου πλου (και προετοιμασίας πλου διαρκείας 

τριών (3) ωρών).  

 

2.1.2.4. Διάρκεια Σχολής 

ΦΑΣΗ Α’ – Διακυβέρνηση Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους 

Οκτώ (8) ημέρες συνεχόμενες ή μη, με ώρα έναρξης της κάθε πρώτης ημέρας όχι αργότερα από τις 13.00. 

Την τελευταία ημέρα πραγματοποιούνται οι εξετάσεις. Οι επιτυχόντες λαμβάνουν πτυχίο «Κυβερνήτου 

Ιστιοφόρου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους» με πιστοποίηση LR. 

ΦΑΣΗ Β’ – Διακυβέρνηση Ιστιοφόρου Σκάφους Ανοικτής Θαλάσσης 

Μέσα σε ένα σαββατοκύριακο διεξάγεται πλους είκοσι (20) ωρών συνολικά με Ιστιοφόρο Σκάφος 

«Ανοικτής Θαλάσσης». Την προηγουμένη του απόπλου γίνεται προετοιμασία ταξιδιού (ναυτιλιακή, 

εφοδίων κ.λπ). Οι επιτυχόντες λαμβάνουν πτυχίο «Κυβερνήτου Ιστιοφόρου Σκάφους» με πιστοποίηση 

LR. Επισημαίνεται ότι η φάση Β’ είναι μέρος της συγκεκριμένης Σχολής Κυβερνήτου που προηγήθηκε 

(φέρει τον ίδιο αριθμό σχολής). 

2.1.2.5. Δικαίωμα Συμμετοχής  

Στη Φάση Α’ (Διακυβέρνηση Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους) 

Μπορούν να παρακολουθήσουν Βαθμοφόροι με Εντολή Διοίκησης, απογεγραμμένοι κατά την 

προσκοπική χρονιά διεξαγωγής της, κάτοχοι Πτυχίου Σχολής Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους, 

οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον Κύκλο Μεθοδολογίας και εφόσον πληρούν τις εξής 

προϋποθέσεις: 

α. Ουσιαστική συμμετοχή σε μία (1) ετήσια συντήρηση Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους, 

β. Τρεις (3) συμμετοχές σε έξοδο ιστιοπλοΐας με Ναυτοπροσκοπικό Σκάφος, ως μέλος 

πληρώματος, στο πλαίσιο προγραμματισμένης δράσης Τμήματος. Σε μία (1) εκ των τριών (3) 

απαιτείται να έχει κάνει εξάσκηση σε καθήκοντα Κυβερνήτου. 

γ. Μία (1) συμμετοχή σε διήμερο ταξίδι ιστιοπλοΐας με Ναυτοπροσκοπικό Σκάφος, με επιπλέον 

εξάσκηση σε καθήκοντα Κυβερνήτη, στο πλαίσιο προγραμματισμένης δράσης Τμήματος. 

Mετά τους ως άνω πλόες εξοικείωσης, εκτελούνται τουλάχιστον δύο (2) ολιγόωροι εκπαιδευτικοί πλόες 

με τον Έφορο Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων της Περιφερειακής Εφορείας ή άλλον Εκπαιδευτή 

Ναυτοπροσκόπων, ο οποίος στο «Δελτίο προϋποθέσεων συμμετοχής» («Δ 16»), θα βεβαιώνει την 

ετοιμότητα του υποψηφίου για συμμετοχή στη Σχολή.  Όπου δεν υπάρχει Έφορος Ειδικότητας 

Ναυτοπροσκόπων ή κατάλληλος Εκπαιδευτής, οι ανωτέρω πλόες θα γίνονται με μέριμνα της Εφορείας 

Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πιστοποιούνται από τον Αρχηγό Συστήματος, ο οποίος υποβάλλει τη 

βεβαίωση (Δελτίο Δ 16) στην Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε.  

Στη Φάση Β’ (Διακυβέρνηση Ιστιοφόρου Σκάφους Ανοικτής Θαλάσσης) 

Μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι επιθυμούν από τους επιτυχόντες στη Φάση Α’ καθώς και κάτοχοι 

πτυχίου Ιστιοφόρου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους με πιστοποίηση LR παλαιοτέρων σχολών. 
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2.1.2.6. Αξιολόγηση Εκπαιδευομένων  

Η αξιολόγηση των Εκπαιδευόμενων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στον 

παρόντα Κανονισμό (Μέρος Ι, Κεφάλαιο 2, άρθρο 2.11) και λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η κατανόηση 

του αντικειμένου της εκπαίδευσης τόσο κατά τη διάρκεια του πλου όσο και καθ' όλη τη διάρκεια της 

Σχολής, όπως αυτά απεικονίζονται στα Δελτία «Αξιολόγηση Πληρώματος από τον Κυβερνήτη-

Εκπαιδευτή» και «Αντικείμενα κατά το Ταξίδι». 

Μετά τη λήξη της φάσης Α’ της Σχολής οι Εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε προφορικές εξετάσεις που 

οργανώνονται από την Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. ενώπιον Επιτροπής Εξετάσεων 
αποτελούμενης από έναν (1) Αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού, έναν (1) Αξιωματικό του Λιμενικού 

Σώματος, τον Αρχηγό της Σχολής και τους πρώτους Κυβερνήτες των Σκαφών. 

Ο Αξιωματικός ΠΝ εξετάζει θέματα ναυτιλίας και ναυτιλιακής ασφαλείας πλου (αντιμετώπιση 

κακοκαιρίας-προσγειάλωση-ανολκή ναυαγού κ.λπ.).  

Ο Αξιωματικός ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ εξετάζει θέματα ΔΚΑΣ, επικοινωνιών VHF, καταστάσεων ανάγκης ζωής (Athens 

Medico κ.λπ.) και θέματα έρευνας και διάσωσης.  

Ο Αρχηγός της Σχολής, με τη βοήθεια των «πρώτων» Κυβερνητών εξετάζει θέματα φορτώσεως και 

ευσταθείας, χειρισμών ιστιοπλοΐας, αβαριών σκάφους, αντιμετωπίσεως καιρού και άλλα θέματα 

ναυτικής τέχνης, Α’ Βοηθειών (ύλης Σχολής Λεμβάρχου) κ.λπ. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν διατεθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες Αξιωματικοί ΠΝ και ΛΣ-

ΕΛ.ΑΚΤ, τότε καλούνται Αξιωματικοί «εν αποστρατεία». Αν δεν διατίθενται και αυτοί τότε καλούνται 

Αξιωματικοί Εμπορικού Ναυτικού ή πτυχιούχοι της Royal Yacht Association (RYA), τροποποιούμενου του 

αντιστοίχου τίτλου στο έντυπο του Πτυχίου. 

Η Επιτροπή Εξετάσεων, με ευθύνη του Αρχηγού της Σχολής, λαμβάνει γνώση της προβλεπόμενης ύλης, 

καθώς και του περιεχομένου των εκπαιδευτικών εγχειριδίων του Σ.Ε.Π., προκειμένου να καθορίσει το 

περιεχόμενο των εξετάσεων. 

Εκπαιδευόμενος, ο οποίος αξιολογείται θετικά από την Επιτροπή Εξετάσεων, και θεωρείται επιτυχών 

στο πρακτικό μέρος (ταξίδι) της Σχολής, του απονέμεται «Πτυχίο Κυβερνήτου Ιστιοφόρου 

Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους». 

Εκπαιδευόμενος, ο οποίος αξιολογείται αρνητικά από έναν Αξιωματικό της Επιτροπής Εξετάσεων ή στο 

πρακτικό μέρος (ταξίδι) της Σχολής, θεωρείται αποτυχών. 

Ειδικότερα σημειώνεται: Σε περίπτωση κατά την οποία Εκπαιδευόμενος αξιολογηθεί : 

α. αρνητικά στο πρακτικό μέρος, αλλά έχει επιτύχει στις εξετάσεις της Επιτροπής, μπορεί να 

παρακολουθήσει εκ νέου επόμενη Σχολή Κυβερνήτου, χωρίς την υποχρέωση εξετάσεων και με την 

προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης του πρακτικού μέρους, ώστε να θεωρηθεί επιτυχών και να 

του απονεμηθεί το σχετικό Πτυχίο.  

β. αρνητικά από την Επιτροπή, αλλά έχει αξιολογηθεί θετικά στο πρακτικό μέρος, επαναλαμβάνει 

το θεωρητικό μέρος στην επόμενη ή το αργότερο στη μεθεπόμενη Σχολή και εφόσον έχει 

συμμετάσχει σε τουλάχιστον τρεις (3) ιστιοπλοϊκές εξόδους εν τω μεταξύ (που αποδεικνύονται από 
τα «Δελτία Απόπλου»), λαμβάνει μέρος εκ νέου στις εξετάσεις. 

Στη Φάση Β’, η αξιολόγηση γίνεται κατά τον πλου. 

2.1.2.6.1. Διακοπή παρακολούθησης: 
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Εκπαιδευόμενος ο οποίος: 

α. Διακόπτει τη συμμετοχή του στο ταξίδι για διάστημα άνω των έξι (6) ωρών (του εν πλω 

χρόνου) δεν μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις. Μπορεί να συμμετέχει εκ νέου στο ταξίδι 

της επόμενης ή μεθεπόμενης Σχολής. 

β. Απουσιάζει από θέμα το οποίο δεν μπορεί να επαναληφθεί ιδιαιτέρως από Εκπαιδευτή, 

διακόπτεται η συμμετοχή του στη Σχολή. Σε περίπτωση απουσίας από το θέμα «Ναυτιλία» ή 

από δύο (2) θέματα διακόπτεται η συμμετοχή του στη Σχολή. 

γ. Παρακολούθησε το θεωρητικό μέρος της Σχολής, αλλά για σοβαρό προσωπικό λόγο δεν 
παρακολούθησε το πρακτικό μέρος, μπορεί να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του 

παρακολουθώντας το πρακτικό μέρος της επόμενης ή της μεθεπόμενης Σχολής. Το αντίστροφο 

δεν ισχύει. 

2.1.2.7. Πιστοποίηση Παλαιοτέρων Πτυχίων  

Κάτοχος Πτυχίου Κυβερνήτου, εφόσον συμμετάσχει σε πιστοποιημένη Σχολή ως Εκπαιδευτής εντός 

λέμβου σε όλο το ταξίδι και παρακολουθήσει τα θέματα "Έρευνα & Διάσωση" – “Διαχείριση Λάθους” – 

Στοιχεία Πυόσβεσης σε σκάφος – Πλους με περιορισμένη Ορατότητα - Έρευνα Τομέως (για εντοπισμό 

ναυαγού), μπορεί να λάβει το Πτυχίο Κυβερνήτου Ιστιοφόρου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους με 

πιστοποίηση LR, χωρίς να υποβληθεί εκ νέου σε εξετάσεις.    

Μετά την πιστοποίηση του Πτυχίου Κυβερνήτου Ιστιοφόρου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους, για να λάβει 

πιστοποιημένο πτυχίο Κυβερνήτου Ιστιοφόρου Σκάφους, πρέπει να συμμετάσχει στον 20ωρο πλου της 

φάσης Β’ «Διακυβένρηση Ιστιοφόρου Σκάφους Ανοικτής Θαλάσσης».   

Εφόσον ο αριθμός Εκπαιδευτών έχει συμπληρωθεί και υπάρχουν Κυβερνήτες επιθυμούντες να λάβουν 

πιστοποιημένο πτυχίο, αυτοί συγκροτούν ιδιαίτερη ομάδα προκειμένου να εκπληρώσουν τις τεθείσες 

προϋποθέσεις. Η ομάδα αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει σε αριθμό το 1/3 των Εκπαιδευομένων. Αν 

επιθυμούν περισσότεροι να πιστοποιηθούν γίνεται επιλογή με βάση τον χρόνο υποβολής της αίτησης. 

Σε κάθε περίπτωση, οι πιστοποιούμενοι κάτοχοι πτυχίου Κυβερνήτου πρέπει να εκτελέσουν εν πλω τα 

προβλεπόμενα για όλους τους εκπαιδευόμενους αντικείμενα. 

2.1.2.8. Αρχείο Πτυχίων  

Τα πτυχία (ΛΕΜΒΑΡΧΟΥ και ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ) εκδίδονται εις διπλούν. Το ένα αντίτυπο απονέμεται στον 

πτυχιούχο και το άλλο φυλάσσεται σε αρχείο εκτυπωμένων και σκαναρισμένο σε μαγνητικό αρχείο 

(ώστε να φαίνονται οι υπογραφές) από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. 

2.1.3. Σχολή Επιμόρφωσης Ανοικτής Θαλάσσης (τρίτο στάδιο εκπαίδευσης)  

(η Σχολή αυτή είναι ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ LR) 

2.1.3.1. Σκοπός 

Η συμπλήρωση των γνώσεων Κυβερνήτου Ιστιοφόρου Σκάφους με εξειδικευμένες γνώσεις ιστιοπλοΐας 

ανοικτής θαλάσσης. 

2.1.3.2. Οργάνωση 

Η Σχολή Επιμόρφωσης είναι πανελλήνια και οργανώνεται από την Εφορεία Ειδικότητας 
Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. με εποπτεία της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. 
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Τη Σχολή Επιμόρφωσης διευθύνει Εκπαιδευτής, μέλος του Προσωπικού Εκπαίδευσης της Ειδικότητας 

Ναυτοπροσκόπων, ο οποίας ορίζεται με πρόταση της Εφορείας Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. από 

την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. 

2.1.3.3. Θεματολόγιο Σχολής Επιμόρφωσης Ανοικτής Θαλάσσης 

 Κατηγορίες σύγχρονων ιστιοφόρων - Κλάσεις - Κανονισμοί αγώνων 

 Αξιοποίηση ειδικών μηχανισμών και ειδικών ιστίων («μπαλόνι», φλόκος θυέλλης) σε 

περιβάλλον αγώνων ή σφοδρής κακοκαιρίας 

 Σύγχρονα υλικά-ραφές και σχεδιάσεις ιστίων 

 Στοιχεία αστρονομικής ναυτιλίας (περιγραφή τριγώνου θέσεως - έλεγχος πυξίδας με ανατολή 

δύση - απόσταση με χρήση εξάντα, στίγμα με ουράνια σώματα και χρήση προγραμμάτων 

αστρονομικών υπολογισμών 

 Ηχοβολιστικό - Ραντάρ, αρχές λειτουργίας 

 Επιθεωρήσεις νηογνώμονα 

Το αναλυτικό περιεχόμενο θεμάτων και δραστηριοτήτων της Σχολής Επιμόρφωσης αναφέρεται στο 

Παράρτημα 2Γ. 

2.1.3.4. Διάρκεια  

Η Σχολή Επιμόρφωσης διεξάγεται σε τέσσερις (4) συνεχόμενες ημέρες ή δύο (2) συνεχόμενα 

Παρασκευο/Σάββατο/Κύριακα (από Παρασκευή απόγευμα μέχρι Κυριακή απόγευμα).  

Η Σχολή έχει μικρό θεωρητικό μέρος για αστροναυτιλία (τέσσερις ώρες), αρχές λειτουργίας radar και 

ηχοβολιστικού (μία ώρα) και περί συγχρόνων Ιστιοφόρων Σκαφών και ιστίων (μία ώρα). Η εξοικείωση 
και πρακτική για όλα γίνεται εν πλω. 

2.1.3.5. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Σχολή Επιμόρφωσης Ανοικτής Θαλάσσης 

Την Σχολή Επιμόρφωσης μπορούν να παρακολουθήσουν Βαθμοφόροι με Εντολή Διοίκησης και 

απογεγραμμένοι κατά την προσκοπική χρονιά που διεξάγεται η Σχολή Επιμόρφωσης, στους οποίους έχει 

απονεμηθεί Πτυχίο Σχολής Κυβερνήτου Ιστιοφόρου Σκάφους ή έχουν πτυχίο για Ιστιοφόρο Σκάφος 

Ανοικτής Θαλάσσης από Ναυτικό Όμιλο αναγνωρισμένον από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 

2.1.3.6. Αξιολόγηση Εκπαιδευομένων 

Η αξιολόγηση των Εκπαιδευόμενων πραγματοποιείται με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στον 

Κανονισμό Εκπαίδευσης και λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η κατανόηση του αντικειμένου της 

εκπαίδευσης τόσο κατά τη διάρκεια του πλου όσο και καθ' όλη τη διάρκεια της Σχολής Επιμόρφωσης. 

Η τελική αξιολόγηση συνίσταται από την αξιολόγηση των Εκπαιδευτών Κυβερνητών και τα 

αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης η οποία διενεργείται με το τέλος της Σχολής Επιμόρφωσης. 

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση της Σχολής Επιμόρφωσης και τη θετική αξιολόγηση της ανωτέρω 

επιτροπής απονέμεται στο Βαθμοφόρο «Πιστοποιητικό Σχολής Επιμόρφωσης Ανοικτής Θαλάσσης». 

2.1.4. Εκπαίδευση Επιθεωρητών Αξιοπλοΐας 

(Η Εκπαίδευση αυτή είναι ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ LR) 

2.1.4.1. Εισαγωγή 
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Η Εκπαίδευση αυτή διεξάγεται προκειμένου να καλύψει ανάγκες Περιφερειακής Εφορείας σε 

Επιθεωρητές Αξιοπλοΐας, που προβλέπονται από τον «Κανονισμό Ασφαλείας και Διοικητικών Θεμάτων 

Προσκοπικών Δράσεων (Ασφάλεια Πλου Ναυτοπροσκοπικών Σκαφών)» του Σ.Ε.Π. 

Είναι διαρκείας οκτώ (8) ωρών και περιλαμβάνει απαραιτήτως επιθεώρηση στην πράξη από κάθε 

Εκπαιδευόμενο χωριστά. 

2.1.4.2. Θεματολόγιο Εκπαίδευσης 

 Ευστάθεια - εφεδρική πλευστότητα ναυτοπροσκοπικών σκαφών 

 Δομικά στοιχεία ξύλινων - πλαστικών - μεταλλικών σκαφών 

 Σημεία αδυναμίας (σαράκι - όσμωση - σκουριά σε δυσπρόσιτους χώρους κ.λπ.) - συνήθεις 

φθορές και ζημιές, αποκατάσταση 

 Σημεία προγραμματισμένης συντήρησης 

 Ανάλυση του εντύπου "ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ" (Κανονισμός Ασφάλειας και Διοικητικών 
Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων, παράρτημα 8-Β) 

 Επεξήγηση των όρων «επισήμανση» και «παρατήρηση» 

 Εκτέλεση επιθεώρησης σε σκάφος - Συμπλήρωση Εντύπου Ναυτικής Επιθεώρησης (τρεις ώρες) 

 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Επιθεωρήσεων 

2.1.4.3. Εκπαιδευτές 

Τα θέματα γίνονται καταρχήν από Ναυπηγό Μηχανικό. Το πρώτο θέμα μπορεί να γίνεται και από 
Αξιωματικό ΠΝ ή ΕΝ. Ως βοηθοί μπορούν να αξιοποιούνται έμπειροι Κυβερνήτες, κατά προτίμηση 

κάτοχοι του Πιστοποιητικού Επιθεωρητή Αξιοπλοΐας. 

2.1.4.4. Προϋποθέσεις Συμμετοχής:          

Στο σεμινάριο «Επιθεωρητών Αξιοπλοΐας» μπορούν να συμετέχουν Βαθμοφόροι με πτυχίο Κυβερνήτου 

Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους, που είναι κάτοχοι του πτυχίου τουλάχιστον επί πενταετία και έχουν 

αποδεδειγμένη εμπειρία/τριβή ειδικά σε θέματα συντήρησης, αξιοπλοΐας και χρήσης 

Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους. 

2.1.4.4. Πιστοποιητικό - Σφραγίδα  

Τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει το Πιστοποιητικό Επιθεωρητή είναι Ονοματεπώνυμο Βαθμοφόρου, 

Αριθμός Μητρώου Σ.Ε.Π., Αριθμός Πτυχίου Κυβερνήτη Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους, ποιο σεμινάριο 
«Επιθεωρητών Ναυτοπροσκοπικών Σκαφών» παρακολούθησε και πότε και τέλος τον αριθμό Μητρώου 

που απέκτησε όταν καταχωρήθηκε στο Μητρώο Επιθεωρητών Αξιοπλοΐας Σ.Ε.Π. Ο κάθε επιθεωρητής 

πρέπει να έχει μια ατομική ορθογώνια σφραγίδα διαστάσεων 4Χ2 εκ η οποία θα πρέπει να γράφει 

«ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ Ν/Π, ονοματεπώνυμο, Αριθμός 

Μητρ.Επιθ.ΣΕΠ: ….»  

2.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ  

Για την αξιολόγηση της απόδοσης κάθε Σχολής λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι δείκτες: 

α. Αποτελεσματικότητα Εκπαίδευσης: 

 Ο μέσος όρος αξιολόγησης της Σχολής να είναι μεγαλύτερος του 75%. 

 Τα 3/4 των Εκπαιδευτών να έχουν αξιολογηθεί άνω του 75% στην κλίμακα αξιολόγησης. 

 Ο αριθμός των επιτυχόντων να είναι μεγαλύτερος του 65% των συμμετεχόντων. 

 β. Οργάνωση - Διεξαγωγή της Σχολής: 

 Ο αριθμός των ευρημάτων της «εξωτερικής» επιθεώρησης είναι μικρότερος των πέντε (5). 
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 Να διεξάγεται τουλάχιστον ανά μία Σχολή (ΛΕΜΒΑΡΧΟΥ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ) ετησίως. 

 Ο αριθμός των Εκπαιδευομένων σε κάθε Σχολή πρέπει να είναι μεγαλύτερος των επτά (7). 

2.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

2.3.1. Σχολή Λεμβάρχου  

α. Ο Αρχηγός της Σχολής πρέπει να είναι Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων, μέλος του Προσωπικού 

Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π., να έχει λάβει μέρος ως Εκπαιδευτής, σε δύο (2) Σχολές Λεμβάρχου 

Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους και σε δύο (2) Σχολές Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους. 

β. Οι Εκπαιδευτές της Σχολής πρέπει να έχουν λάβει μέρος, ως Λέμβαρχοι σε τρεις (3) συνολικά 
Σχολές Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους και Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους. 

γ. Οι πρώτοι Κυβερνήτες της Σχολής πρέπει να έχουν λάβει μέρος ως δεύτεροι Κυβερνήτες σε (2) 

Σχολές Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους. 

δ. Οι δεύτεροι Κυβερνήτες της Σχολής πρέπει να έχουν Πτυχίο Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού 

Σκάφους, να έχουν κριθεί κατάλληλοι, βάσει στοιχείων, από την Εφορεία Ειδικότητας 

Ναυτοπροσκόπων της Γενικής Εφορείας καθώς επίσης και τα παρακάτω: 

 Να έχουν αναλάβει και ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα συντήρησης 

Ναυτοπροσκοπικού σκάφους τουλάχιστον ενός (1) έτους. 

 Να έχουν οργανώσει και πραγματοποιήσει τουλάχιστον τέσσερα (4) κωπηλατικά ταξίδια ως 

«πρώτοι» Κυβερνήτες Ναυτοπροσκοπικού σκάφους με Προσκοπικό Τμήμα. 

 Να έχουν πραγματοποιήσει ένα 2ήμερο ιστιοπλοϊκό ταξίδι με Ναυτοπροσκοπικό Σκάφος με 

Προσκοπικό Τμήμα τουλάχιστον ως «δεύτεροι» Κυβερνήτες. 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να προκύπτουν από τα σχετικά δελτία συντήρησης ή απόπλου που 

προσκομίζονται κατά περίπτωση στην Περιφερειακή Εφορεία. 

2.3.2. Σχολή Κυβερνήτου 

α. Ο Αρχηγός της Σχολής πρέπει να είναι Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων, μέλος του Προσωπικού 
Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π., να έχει διατελέσει Αρχηγός σε μία (1) τουλάχιστον Σχολή Λεμβάρχου 

Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους και υπαρχηγός προγράμματος σε μια (1) Σχολή Κυβερνήτου 

Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους καθώς και να έχει λάβει μέρος, ως Εκπαιδευτής, σε τρεις (3) 

τουλάχιστον Σχολές Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους. 

β. Οι Εκπαιδευτές της Σχολής πρέπει να έχουν λάβει μέρος, ως Λέμβαρχοι, σε δύο (2) Σχολές 

Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους και σε δύο (2) Σχολές Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού 

Σκάφους. 

γ. Οι «πρώτοι» Κυβερνήτες πρέπει να έχουν λάβει μέρος ως «δεύτεροι» Κυβερνήτες σε (2) Σχολές 

Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους. 

δ. Οι δεύτεροι Κυβερνήτες της Σχολής πρέπει να πληρούν τα παρακάτω: 

 Να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον τέσσερις (4) ιστιοπλοϊκές εξόδους με Προσκοπικό 

Τμήμα ως «πρώτοι» Κυβερνήτες Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους. 

 Να έχουν οργανώσει και πραγματοποιήσει τουλάχιστον ένα 2ήμερο ιστιοπλοϊκό ταξίδι με 

Ναυτοπροσκοπικό Σκάφος με Προσκοπικό Τμήμα ως «πρώτοι» Κυβερνήτες. 
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 Οι προϋποθέσεις αυτές (για τους δεύτερους Κυβερνήτες) πρέπει να προκύπτουν από τα σχετικά 

δελτία απόπλου που προσκομίζονται κατά περίπτωση στην Περιφερειακή Εφορεία του 

Βαθμοφόρου. 

ε. Στα θέματα ναυτιλία, ευστάθεια, ανάλυση αεροδυναμικών δυνάμεων, Α’ Βοήθειες, μετεωρολογία, 

έρευνα και διάσωση, όπως αναγράφεται στο Θεματολόγιο των σχολών στα Παραρτήματα 2Α και 2Β, 

απαιτείται εκπαιδευτής κάτοχος επαγγελματικής γνώσης. Για τη ναυαγοσωστική απαιτείται 
πιστοποιημένος εκπαιδευτής, όπως αναφέρεται στην ανάλυση του θέματος. 

2.3.3. Εκπαίδευση Σχολής Επιμόρφωσης Ανοικτής Θαλάσσης  

α. Ο Αρχηγός της Εκπαίδευσης πρέπει να έχει διατελέσει Αρχηγός σε μία (1), τουλάχιστον Σχολή 

Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους, καθώς και Αρχηγός πλου σε μία (1), τουλάχιστον, Σχολή 

Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους και να έχει λάβει μέρος, ως Εκπαιδευτής, σε τέσσερις (4), 

τουλάχιστον, Σχολές Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους. 

β. Οι Εκπαιδευτές της Σχολής Επιμόρφωσης πρέπει να έχουν λάβει μέρος, ως Λέμβαρχοι, σε δύο (2) 

Σχολές Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους και σε τρεις (3) Σχολές Κυβερνήτου 

Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους. 

γ. Οι Κυβερνήτες της Σχολής Επιμόρφωσης πρέπει να έχουν Πτυχίο Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού 
Σκάφους και να έχουν λάβει μέρος, ως «Πρώτοι Κυβερνήτες», σε δύο (2) Σχολές Κυβερνήτου 

Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους. 

δ. Οι Κυβερνήτες της Σχολής Επιμόρφωσης πρέπει να πληρούν τα παρακάτω: 

 Να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον τέσσερις (4) ιστιοπλοϊκές εξόδους με Προσκοπικό 

τμήμα ως Κυβερνήτες σκάφους Ανοικτής Θαλάσσης. 

 Να έχουν οργανώσει και πραγματοποιήσει τουλάχιστον ένα 2ήμερο ιστιοπλοϊκό ταξίδι με 

σκάφος Ανοικτής Θαλάσσης με Προσκοπικό Τμήμα ως Κυβερνήτες. 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να προκύπτουν από τα σχετικά δελτία απόπλου που 
προσκομίζονται κατά περίπτωση στην Περιφερειακή Εφορεία. 

2.3.4. Σχολή Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων 

(Η Σχολή αυτή είναι ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ LR) 

α. Ο Αρχηγός της Σχολής πρέπει να είναι Εκπαιδευτής και να έχει διατελέσει Αρχηγός μιας (1), 

τουλάχιστον, Σχολής Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους. 

β. Οι Εκπαιδευτές πρέπει να έχουν λάβει μέρος, ως Εκπαιδευτές, σε δύο (2), τουλάχιστον, Σχολές 

Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους και σε δύο (2) Σχολές Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού 

Σκάφους. 

Όλοι οι παραπάνω, πρέπει, οπωσδήποτε, να είναι ενεργά μέλη του Σ.Ε.Π. και να περιλαμβάνονται στο 
Προσωπικό Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π. 

2.3.5. Εκπαίδευση Επιθεωρητών Αξιοπλοΐας 

Η Εκπαίδευση Επιθεωρητών Αξιοπλοΐας διεξάγεται από Ναυπηγό Μηχανικό. Βαθμοφόροι Κυβερνήτες 

μπορούν να συμμετέχουν ως Εκπαιδευτές - βοηθοί του Ναυπηγού Μηχανικού. 
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2.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. διεξάγει περιοδικούς ελέγχους σύμφωνα με διαδικασία Εσωτερικού 

Ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλίζει ότι το σύστημα διεξαγωγής της Σχολής Κυβερνήτου (στο οποίον 

συμπεριλαμβάνεται και η σχολή Λεμβάρχου): 

α. Είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Προτύπων και Κανονισμών που είναι σε ισχύ και 

β. Εφαρμόζεται και παρακολουθείται αποτελεσματικά. 

2.4.1. Πολιτική Εσωτερικού Ελέγχου 

Σε κάθε Σχολή της σειράς «Κυβερνήτου» διενεργείται εσωτερικός έλεγχος (internal audit) από 

κατάλληλο επιθεωρητή που ορίζεται στην Ανακοίνωση της Σχολής από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. 

Οι εσωτερικοί έλεγχοι ποιότητας σχεδιάζονται και εφαρμόζονται από προσωπικό ανεξάρτητο από τις 

δραστηριότητες και τα θέματα που θα ελεγχθούν. 

Ο σκοπός των ελέγχων είναι να προσδιορισθεί ο βαθμός συμμόρφωσης προς όλα τα αντικείμενα που 

επηρεάζουν την ποιότητα των στόχων και διαδικασιών, όπως αυτά προσδιορίζονται στο «εγχειρίδιο 

διαχείρισης ποιότητας», σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π. 

Οι «Μη συμμορφώσεις» που εντοπίζονται κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων υποβάλλονται στον Έφορο 

Εκπαίδευσης Γ.Ε., από τον οποίον ζητείται να συντάξει, σε συνεργασία με τον Έφορο Ειδικότητας 

Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε., ένα σχέδιο «διορθωτικής ενέργειας». «Ενέργειες παρακολούθησης» 

περιλαμβάνουν επαλήθευση της υλοποίησης των διορθωτικών πράξεων καθώς και αναφορά των 

αποτελεσμάτων επαλήθευσης, όπως περιγράφεται στη διαδικασία «Ενέργειες Αποκατάστασης και 
Πρόληψης». 

2.4.2. Διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου Ποιότητας 

Γενικά 

Κάθε δραστηριότητα και περιοχή υπόκειται σε εσωτερικό έλεγχο τουλάχιστον μια (1) φορά το χρόνο. 

Πριν από κάθε έλεγχο ετοιμάζεται το Σχέδιο Εσωτερικού Ελέγχου. 

Ευθύνες 

Ο Έφορος Εκπαίδευσης Γ.Ε. ως υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας (Quality Manager) σε συνεργασία με 

τον Έφορο Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό, συντονισμό 

και υλοποίηση του εσωτερικού ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό ορίζει και τον ελεγκτή. Μπορεί να ορισθούν 

και βοηθοί ελεγκτές, ανάλογα με τις ανάγκες. Όσοι διεξάγουν εσωτερικό έλεγχο πρέπει να είναι 
ανεξάρτητοι από τα προς έλεγχο θέματα/δραστηριότητες. 

2.4.3. Πρόγραμμα διεξαγωγής Εσωτερικού Ελέγχου Ποιότητας 

Το πρόγραμμα διεξαγωγής εσωτερικού ελέγχου ποιότητας καλύπτει τα ακόλουθα αντικείμενα: 

α. Συγκεκριμένες περιοχές και δραστηριότητες που θα καλύψει ο έλεγχος 

β. Ημερομηνία και χρόνοι διεξαγωγής 

γ. Ελεγκτές υπεύθυνοι για κάθε δραστηριότητα/περιοχή ελέγχου 
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δ. Είδος Ελέγχου (προγραμματισμένος ή έκτακτος) 

Η διαδικασία ελέγχου αρχίζει με την «Εναρκτήρια Συνάντηση» στην οποία μετέχει όλη η Εκπαιδευτική 

Ομάδα της Σχολής, όπου ο ελεγκτής εξηγεί το σκοπό του ελέγχου (ο οποίος δεν έχει σχέση με τον 

εντοπισμό υπευθύνων για παραλείψεις και σφάλματα) και το πρόγραμμά του. 

Η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται με τη «Συνάντηση Πέρατος» όπου συμμετέχουν πάλι όλη η 

Εκπαιδευτική Ομάδα της Σχολής και ο ελεγκτής παραθέτει τις παρατηρήσεις - Μη Συμμορφώσεις -

προτάσεις για βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας. 

Κατά τη διεξαγωγή του Ελέγχου, οι ελεγκτές ελέγχουν όλα τα τηρούμενα στοιχεία που καταδεικνύουν 
την ποιότητα του επιτελουμένου έργου, παρακολουθούν σχετικές δραστηριότητες και κάνουν 

δειγματοληπτικές συνεντεύξεις με όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό.  

Οι ελεγκτές οφείλουν να επαληθεύσουν βάσει αντικειμενικών στοιχείων ότι τηρούνται οι απαιτήσεις 

του συστήματος ποιότητας. 

Στην αναφορά των αποτελεσμάτων του ελέγχου προς τον Έφορο Εκπαίδευσης Γ.Ε., οι ελεγκτές πρέπει 

να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 Αρχηγός Σχολής 

 Διάρκεια του Ελέγχου και ημερομηνία πέρατος 

 Ευρήματα 

 «Μη συμμορφώσεις» 

 Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες 

 Προτάσεις 
 

Ο Έφορος Εκπαίδευσης Γ.Ε. συντάσσει ακολούθως Αναφορά Εσωτερικού Ελέγχου και την υποβάλει στον 

Γενικό Έφορο, με κοινοποίηση τον Έφορο Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. και τον Αρχηγό Σχολής. 

2.4.4. Παρακολούθηση Αποκατάστασης Παρατηρήσεων του Ελέγχου 

Για όλες τις δραστηριότητες/περιοχές που εκδόθηκε δελτίο «Μη Συμμόρφωσης» ο Έφορος Ειδικότητας 

Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε. ενημερώνεται εγγράφως, για να προσδιορίσει τις ενέργειες αποκατάστασης σε 

συνεργασία με τον ελεγκτή, καθώς και την ημερομηνία πέρατος. 

Όλες οι ενέργειες αποκαταστάσεως πρέπει να επαληθευθούν από τον Έφορο Εκπαίδευσης Γ.Ε. ότι 

περατώθηκαν, οπότε τότε θεωρείται ότι έκλεισε η εκκρεμότητα. Όπου η ενέργεια αποκατάστασης 

θεωρηθεί ανεπαρκής, η «μη Συμμόρφωση» επανεκδίδεται. 

2.4.5. Αρχείο 

Τα αποτελέσματα και δελτία των εσωτερικών ελέγχων τηρούνται για τρία (3) χρόνια από την Εφορεία 

Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων της Γενικής Εφορείας. 

2.4.6. Διαδικασία Ενεργειών Αποκατάστασης και Πρόληψης 

2.4.6.1. Πολιτική Ενεργειών Αποκατάστασης και Πρόληψης 

Το σύστημα ποιότητας της Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π. έχει ως σκοπό την πρόληψη των αδυναμιών. Προς 

τούτο χρησιμοποιείται ένα δομημένο σύστημα ενεργειών αποκατάστασης και πρόληψης. Διερευνώνται 

τα γενεσιουργά αίτια που προκάλεσαν τη «Μη Συμμόρφωση» και δρομολογούνται ενέργειες 

αποκατάστασης και πρόληψης ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον. 
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2.4.6.2. Διαδικασία 

Για την αποκατάσταση, πρόληψη και εξάλειψη των αιτίων «Μη Συμμόρφωσης» υφίσταται 

τεκμηριωμένη διαδικασία ενεργειών. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες κατάλληλες 

για αποκατάσταση κάθε σφάλματος.  

Για τη διαδικασία αποκατάστασης και πρόληψης απαιτούνται τα ακόλουθα: 

α. Αναγνώριση των «μη συμμορφώσεων», περιλαμβανομένων και των Εκπαιδευομένων. 

β. Προσδιορισμός των αιτίων των «Μη Συμμορφώσεων». 

γ. Αξιολόγηση της ανάγκης για ενέργειες πρόληψης επανεμφάνισης της «Μη Συμμόρφωσης». 

δ. Προσδιορισμός και υλοποίηση απαιτούμενων διορθωτικών μέτρων. 

ε. Καταγραφή των αποτελεσμάτων των ενεργειών που ανελήφθησαν. 

στ. Έλεγχος των διορθωτικών ενεργειών που αναλήφθηκαν. 

2.4.6.3. Πότε απαιτούνται «Διορθωτικές» και πότε Προληπτικές» Ενέργειες 

Διορθωτικές ενέργειες μπορούν να απαιτηθούν (από τον ελεγκτή) όταν εντοπίζεται μια κατάσταση που 

αποτελεί παρέκκλιση του προγράμματος ή/και των προϋποθέσεων διεξαγωγής της Σχολής Κυβερνήτου 

ή κάποια κατάσταση που αν συνεχισθεί να οδηγήσει σε μια τέτοια παρέκκλιση. 

Ενέργειες πρόληψης απαιτούνται όταν εντοπίζονται προβλήματα ή καταστάσεις που μπορεί να 

οδηγήσουν σε πρόβλημα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ο Νηογνώμων που παρέχει την πιστοποίηση της Σχολής Κυβερνήτου εκτελεί επιθεώρηση 
(3d Party audit) μία φορά το χρόνο σε Σχολή Λεμβάρχου και σε Σχολή Κυβερνήτου και ελέγχει επίσης 
τους Φακέλους όλων των Σχολών που μεσολάβησαν από την προηγούμενη επιθεώρησή του. Αν 
εντοπισθεί ικανός αριθμός «Μη Συμμορφώσεων», ο Νηογνώμων ενδέχεται να άρει την πιστοποίηση. 

2.4.6.4. Χρήση Ναυτοπροσκοπικών Λέμβων και Σκαφών στις Ναυτοπροσκοπικές Σχολές  

Ο/Η Αρχηγός Σχολής της ναυτοπροσκοπικής εκπαίδευσης εξασφαλίζει ότι οι Ναυτοπροσκοπικές Λέμβοι 

και τα Σκάφη που θα χρησιμοποιηθούν στη Σχολή που του έχει ανατεθεί από την Εφορεία Εκπαίδευσης 

Γ.Ε. πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμότητας και αξιοπλοΐας που προβλέπονται στον Κανονισμό 

Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων (Κεφάλαιο «Ασφάλεια Πλου 

Ναυτοπροσκοπικών Σκαφών») του Σ.Ε.Π., ο οποίος περιλαμβάνει και όλα τα προβλεπόμενα από τον ΓΚΛ 
53 (Νομιμοποίηση Λεμβολογίου Σ.Ε.Π.) ΦΕΚ Β’ 3238/2013 και ΓΚΛ 23 (εφόδια - φόρτος - έκταση πλοίων 

κ.λπ.) ΦΕΚ Β’ 231/2000 με τις διορθώσεις του.  

2.4.6.5. Πρότυπα Πιστοποίησης 

Η πιστοποίηση του Σ.Ε.Π. ως "APPROVED MARINE TRAINING PROVIDER" για τη συνολική εκπαίδευση 

Πτυχίου Κυβερνήτου γίνεται βάσει των προτύπων: 

 ISO 9001:2015, Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητος - Απαιτήσεις (Quality Management Systems - 

Requirements) 

 ISO 10015, Ποιότητα Διαχείρισης - Οδηγίες για Εκπαίδευση (Quality Management - Guidelines 
for Training) 
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 IWA 2, Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητος - Οδηγίες για την εφαρμογή του ISO 9001:2000 στην 

Επιμόρφωση (Quality Management Systems - Guidelines for the Application of ISO9001:2000 in 

Education). 

 και των απαιτήσεων του Lloyd's Register.  

 

 

 

2.5. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία ενυπάρχουν κίνδυνοι που μπορεί να εμποδίσουν την ομαλή εξέληξη 

της εκπαίδευσης/Σχολής. Οι κίνδυνοι αυτοί αναγνωρίζονται εκ των προτέρων, αξιολογείται η 

πιθανότητα να συμβούν και οι επιπτώσεις στη Σχολή εφόσον συμβούν και προσχεδιάζονται μέτρα 

αντιμετώπισής τους. Ο «βαθμός επικινδυνότητας» αποτελεί συνδυασμό του πόσο πιθανόν είνα να 
συμβεί το συγκεκριμένο γεγονός και του πόσο σοβαρές είανι οι επιπτώσεις του αν συμβεί.   

Μπορεί ένα γεγονός να είνα σπάνιο (πολύ μικρή πιθανότητα) να συμβεί  αλλά οι επιπτώσεις του να είνα 

σοβαρές, π.χ. αιφνίδια βλάβη λέμβου κατά τη διάρκεια της σχολής. Το γεγονός αυτό αξιολογείται ως 

«σοβαρό». Μπορεί ένα γεγονός να είναι αναμενόμενο (μεγάλη πιθανότητα) να συμβεί αλλά οι 

επιπτώσεις του να είναι ασήμαντες. Τότε και αυτό θα αξιολογηθεί ως σοβαρό λόγω της μεγάλης 

πιθανότητας να συμβεί.         

Η πιθανότητα να συμβεί κάτι απεικονίζεται με χρώματα: με κόκκινο το πολύ πιθανόν, με κίτρινο 

«μεσαίας πιθανότητας» και με πράσινο «μικρής πιθανότητας».    

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

                                    Απαιτήσεις 

Εκπαίδευσης - Ανάγκες Βαθμοφόρου

               Ευθύνες Διοίκησης ΔΣ
                  Συνεχής Βελτίωση 

Συστημάτων Ποιότητος

                  Αναθεώρηση απο τη 

Διοίκηση (Σ.Εκπ.)                      Διορθωτικές 

Ενέργειες (Εφ.Εκπ + Ν/Π)

           Σχόλια                                 

Εκπαιδευoμένων 

                                       

Μέτρηση Απόδοσης - 

Ανάλυση Στοιχείων

  Εκπλήρωση Προσδοκιών 

Εκπ/μενων

     Εξετάσεις  / Αξιολόγηση

               Διαχείρηση                                

Εκπαίδευσης Προσωπικού 

(Εφ.Εκπαιδ. - Εφ. Ν)

             Υλοποίηση Σχολής

   Ανασκόπηση Διαδικασιών 

Εκπαίδευσης        
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Αντίστοιχα και οι επιπτώσεις, με κόκκινο χαρακτηρίζονται οι «σοβαρές επιπτώσεις», με κίτρινο οι 

«συνήθεις» και με πράσινο οι «πολύ μικρές επιπτώσεις». 
 

Πινακας Πιθανότητας  Πινακας Σοβαρότητας 

 
 

 

Πιθανοτητα Ανάλυση Επιπεδο 

Απίθανο  
Μπορει να συμβεί σε σπάνιες 
περιπτώσεις 

Αμελητέο ή Δευτερεύον 

Περιστασιακό ή 
Ενδεχόμενο 

Ισως προκύψει κάποια 
στιγμή,  πιθανότητα να γίνει 
έως 50% 

Μείζον 

Πιθανό ή Κρίσιμο 
Αναμένεται ότι θα συμβεί σε 
αρκετές περιπτώσεις, 50% 
και ανω πιθανότητα να γίνει 

Επικίνδυνο ή 
Καταστροφικό 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το τελικό αποτέλεσμα - «χρώμα» κάθε συνδυασμού 

«πιθανότητας να συμβεί» κάτι και «σοβαρότητας επιπτώσεων»:  

 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ 

ΑΜΕΛΗΤΕΟ ΜΕΙΖΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ 

ΑΠΙΘΑΝΟ ΧΑΜΗΛΟ     

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ   ΜΕΤΡΙΟ   

ΚΡΙΣΙΜΟ       

Σε μία Σχολή Λεμβάρχου ή Κυβερνήτου ενδέχεται να υπάρξουν οι κάτωθι καταγεγραμμένοι κίνδυνοι,  

για τους οποίους λαμβάνονται τα αναφερόμενα μέτρα για απομείωσή τους: 

Για την περίπτωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας «Λεμβάρχου» και «Κυβερνήτου» έχουν καταγραφεί 
στον παρακάτω πίνακα η αξιολόγηση «επικινδυνότητας» των κυριοτέρων δραστηριοτήτων, η ενέργεια 

απομείωσης του κινδύνου και η τελική αποτίμηση «επικινδυνότητας». 

 
 

  

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ  

ΚΙΝΔΥΝΟΥ   

     

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝ. ΠΡΙΝ 

ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙΚ. ΜΕΤΑ 

ΤΙΣ ΡΥΘΜ. 

Περιορισμένος 

αριθμός 

εκπαιδευομένων 

Αδυναμία 

ικανοποιητικής 

εκπαίδευσης ιδίως στα 

εν πλω   

Αναβολή Σχολής ή συμμετοχή σε 

σχολή που γίνεται σε άλλο μέρος   

Διαθεσιμότητα 

εκπαιδευτών 

Αιφνίδια ακύρωση 

παρουσίας εκπαιδευτή 

  

Δυνατότητα κάλυψης αντίστοιχων 

θεμάτων από άλλους εκπαιδευτές 

της σχολής   

Ικανότητα-Γνώση 

εκπαιδευτών 

Διαπιστώνεται κατά την 

παρουσίαση η ελλειπής 

μεταδοτικότητα ή 

γνώση του εκπαιδευτή   

Ετοιμότητα Αρχηγού Σχολής να 

καλύψει διακριτικά τα κενά και να 

διορθώσει τα λάθη 
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Κανονιστικές αλλαγές 

Αλλαγές στο 

κανονιστικό πλαίσιο 

του Κράτους δεν 

καταχωρήθηκαν 

εγκαίρως με τη 

διαδικασία 

"Ανασκόπησης από τη 

Διοίκηση"   

Άμεση εφαρμογή σε τρέχουσα ή 

σύντομα επικείμενη σχολή με 

προσωρινή οδηγία του Γενικού 

Εφόρου 

  

Έλλειψη Λέμβων 

Αδυναμία τήρησης 

αναλογίας 

εκπαιδευομένων ανά 

λέμβο   

Αναβολή χρόνου ή/και τόπου 

Σχολής 

  

Κακοκαιρία 

απαγορευτική για τις 

εξόδους 

Μεταφορά του χρόνου 

υλοποίησης εξόδων       

Κάλυψη θεμάτων 

που δεν καλύφθηκαν 

ικανοποιητικά κατά 

τη σχολή 

Ελλιπής γνώση, 

θεωρητική ή/και 

πρακτική των 

εκπαιδευομένων 

  

Κάλυψη των ελλείψεων σύμφωνα 

με την οδηγία του επιθεωρητή ή 

της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε., 

(συνήθως κατά Περιφερειακή 

Εφορεία), υπό την εποπτεία της 

Εφορείας Ειδικότητας Ν/Π Γ.Ε.   

 

Ευκαιρίες που μπορεί να αναφανούν: 

Εισαγωγή νέων θεμάτων και αναθεώρηση παρουσιαζομένων, ώστε να καλύπτονται καλύτερα οι 

ανάγκες των εκαπιδευομένων. 

 Νέες μέθοδοι εκπαίδευσης αξιοποιώντας την τεχνολογία. 

 Εισαγωγή της «ευέλικτης εκπαίδευσης» στις Ναυτοπροσκοπικές Σχολές. 

 Επαύξηση του αριθμού των εκπαιδευομένων. 

 Επιμόρφωση των εκπαιδευτών. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Η διαχείριση της αλλαγής διενεργείται βασικά μέσα από τη διαδικασία «Ανασκόπηση από τη Διοίκηση», 
όπως διατυπώνεται στο Μέρος Ι,Κεφάλαιο 5 του παρόντος Κανονισμού.  Βασίζεται επίσης στους 

αναγνωρισμένους κινδύνους και ευκαιρίες που αναλύονται στις αντίστοιχες παραγράφους. 

Η ανάγκη για αλλαγές μπορεί να προκύψει από: 

 Νέους Κανονισμούς, είτε του Κράτους είτε του Σ.Ε.Π., οι οποίοι επηρεάζουν την εκπαίδευση. 

 Αναγνώριση σφαλμάτων στην παρουσίαση των θεμάτων ή βελτίωσης  αυτών, ανάγκη για νέα 

θέματα ή πρακτικές, έλλειψη ελέγχου προετοιμασίας και εκτέλεσης της σχολής σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Εκπαίδευσης που αποτελεί το «Εγχειρίδιο Ελέγχου Ποιότητας», έλλειψη Αρχηγών ή 
Εκπαιδευτών, έλλειψη λέμβων στον τόπο της σχολής κ.λπ. 

Οποιαδήποτε αλλαγή θα αποτυπώνεται σε «πρόταση για βελτίωση» και θα ακολουθεί τη διαδικασία 

της «Ανασκόπησης από τη Διοίκηση».  
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ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 21ης Ιανουαρίου 2017 και τίθεται σε 

εφαρμογή από την 1η Απριλίου 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 

δημοσίευση του παρόντος. 

Στο πλαίσιο πιστοποίησης της Προσκοπικής Εκπαίδευσης η αναθεωρημένη το 2015 έκδοση του μέχρι 

τότε ισχύοντος «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Σ.Ε.Π.» χαρακτηρίζεται 

ως «Αρχική 2015» προκειμένου να υπάρχει στο εξής παρακολούθηση αλλαγών του και ως «Εγχειρίδιο 

Ποιότητας Εκπαίδευσης» που πιστοποιήθηκε από τον Νηογνώμονα Lloyd’s Register την 29 Μαρτίου 

2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

1.   Εκπαίδευση Ενηλίκων  

 1.1  Βασική Εκπαίδευση  

  Χ1. Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων  

  Χ2. Εκπαιδευτικά Μέσα και Τεχνικές Παρουσίασης  

  Χ3. Διαδικασίες Οργάνωσης Εκπαιδευτικής Ενότητας 

  Χ4. Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή στο Σ.Ε.Π. / Ο Ρόλος του Παραστάτη Εκπαιδευτή 

 1.2  Διαρκής Μάθηση (Κατά επιλογή Εκπαίδευση) 

  Χ5. Οργάνωση Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Ενοτήτων (ασύγχρονη εκπαίδευση) 

  Χ6. Οργάνωση και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Δράσεων 

  Χ7. Εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση  

2.   Εκπαίδευση Ηγεσίας Ενήλικων Εκπαιδευτών  

 2.1  Βασική Εκπαίδευση (Από Εξωτερικό Φορέα)  

  Χ8. Εκπαιδευτές Ηγεσίας Ενηλίκων Εκπαιδευτών (από εξωτερικό φορέα) 

 2.2  Διαρκής Μάθηση (Κατά επιλογή Εκπαίδευση) 

  Χ09. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας 

  Χ10. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου - Συνεχής Ανάπτυξη 

  Χ11. Ηγετικοί ρόλοι σε ανθρώπινες ομάδες 

  Χ12. Διαχείριση Κρίσεων στην Εκπαίδευση 

  Χ13. Coaching & Mentoring 

  Χ14. H ανδραγωγική στην Προσκοπικής Κίνηση και ο Ρόλος των Εκπαιδευτών 

(δουλεύοντας σε έναν οργανισμό μάθησης)  

  Χ15. Ιστορική Εξέλιξη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων / Η ελληνική πραγματικότητα 

 
3.Εξέλιξη Προσωπικού Εκπαίδευσης 

Σειρά 
Ολοκλήρωση 
Εκπαιδευτικής 
Ενότητας 

Προσωπική Εξέλιξη(Δυνατότητα υλοποίησης εκπαιδευτικών 
ενοτήτων) 

1. Χ1 + Χ2 + Χ4 
Βοήθεια οργάνωσης Εκπαιδευτικής Ενότητας  

Στάδιο Εφαρμογής 

2. 
Οι ενότητες της 

σειράς 1+ Χ3 
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων δια ζώσης διάρκειας έως 4 ώρες 

3. 
Οι ενότητες των 

σειρών 1 + 2 και Χ5 
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων ασύγχρονης εκπαίδευσης 

4. 
Οι ενότητες των 

σειρών 1+2 και Χ6 

Οργάνωση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων δια ζώσης πολυήμερων και με 

μεγάλο εκπαιδευτικό προσωπικό πλην των Ενοτήτων Εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτών / Διαρκούς Μάθησης και Διακριτικού Δάσους (πλην του 

πυλώνα του προσκοπικού προγράμματος) 

5.  
Οι ενότητες των 

σειρών 1+2 και Χ7 

Οργάνωση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων εξ αποστάσεως σύγχρονης 

εκπαίδευσης  

6. 
Οι ενότητες των 

σειρών 1+2+3+4 και 
Χ8  

Οργάνωση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων του κύκλου Εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτών και Διακριτικού Δάσους 
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                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "2A"

ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΒΑΡΧΟΥ                          v. 08 May '15

ΘΕΜΑ/Ανάλυση

Διάρκεια 

Παρουσ 

(ω)

Διάρκε

ια εν 

Πλώ

            ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 

(Σημ.1)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜ

ΕΝΗ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔ. ΜΕΣΑ

1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΑ Ν/Π 0.6 A/Πρόλογος

Συνοπτ. Ιστορικό  (συνοπτικά)

Χαρακτ. Δράσεις video

Η προσκοπική μέθοδος στη λέμβο

2. ΑΓΚΥΡΕΣ-ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ 1 Α7.1 - 7.3

  Πώς ενεργεί η άγκυρα-Το έκταμα

  Φάσεις αγκυροβολίας-απάρσεως, Ξέσερμα

επίδειξη με πραγματική 

άγκυρα-έκταμα του σχήμ. 

7.3α του "Α"

  Επισήμανση (κλέφτης), Κύκλος Ασφαλείας

  Κύριοι τύποι αγκυρών:
επίδειξη πραγματικής 

άγκυρας από κάθε τύπο

                 Αγγλικού Ναυαρχείου-τ.HALL

                 DANFORTH, BRUCE, DELTA

                 Coastal Quick Release (CQR)

                Τεσσαροχάλι

3. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΩΠΗΛΑΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 1.5 Α6.5

  Δυνάμεις που παράγουν τα κουπιά

  Η επίδραση του πηδαλίου

  Πόλος στροφής-Χειρισμοί Α6.6, Α6.7

  Παραγγέλματα Α6.5

  Παραβολή Α6.7.2

  Πρυμνοδέτηση

  Πρόσδεση σε προβλήτα, σε ναύδετο Α7.6, Α7.7

Ανολκή λέμβου στην ξηρά Α7.9

4. Ονοματολογία-Κατευθύνσεις-Αρμοδιότητες 1

Ναυπηγ. Σχέδια-διαστάσεις-υλικό κατασκ. Κανον. Ασφ. Πλου

Ονοματολογία σκάφους (κωπήλατου) Α 1.3,

Οι κατευθύνσεις στο σκάφος Α 2

αρμοδιότητες πληρώματος Α 3

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΜΒΩΝ-ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ 3 Α κεφ.11 Πρακτική σε λέμβους

   Ξύλινης

   Πλαστικής

   Μεταλλικής

6. ΔΚΑΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 Α5

  Προτεραιότητες Μηχανοκινήτων

                                     Ιστιοφόρων

                                    Κωπηλάτου Α5.2.4

  Βασικά Πλοϊκά φώτα Α5.2.8

7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 2
1 ΧΕΕ+όργανα ανά 2 

εκπαιδευομένους(σημ.6)

  Ο Μερκατορικός χάρτης Ν κεφ.1+2

  Το Ναυτικό Μίλι-Ταχύτητα

  Η πορεία-Διόπτευση-Παράλλαξη Ν2.5

  Πληροφορίες χάρτη-Κλίμακες ΝΞ4

  Καταφανές σημείο

  Στίγμα με δύο μαγν.διοπτέυσεις/όρια τομής Ν5.4

  Αναφορά θέσεως Ν σ.69 κάτω

8. ΣΤOΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ VHF 1

  Διάδοση κυμάτων VHF-εμβέλεια Α10.1

  Απλή επικοινωνία μεταξύ 2 σταθμών Α10.1.1-Α10.1.3

  Δίαυλος 16-Τ/φ ΕΚΣΕΔ

9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ 0.5

  Η κλίμακα ΜΠΟΦΟΡ (Beaufort) A9

  Κύμα και Άνεμος, Θερμικός άνεμος (μπουκαδούρα)

 Πηγές λήψης ΜΕΤΕΟ

10. ΣΧΟΙΝΙΑ-ΚΟΜΒΟΙ-ΔΕΣΙΜΑΤΑ (σημ. 1) 1.5 Α7.10

www.animatedknots.com 

Πρακτική με σχοινιά κάθε 

Εκπαιδ/νος

  Είδη σχοινιών (υλικό κατασκευής-χρήση)

  Συντήρηση σχοινιών-Ντουκιαρίσματα

  Ρίψη κάβου για πρόσδεση

ΚΟΜΒΟΙ:  Ασφάλεια καντηλίτσας

                    Διπλό οχτάρι

                    Διπλή ψαλιδιά

                    Αναστολέας

                    Γάσα

ΔΕΣΙΜΑΤΑ: Ραφίδωμα ιστίου

                       Υπερόδεσμος

                       Δέσιμο σε δέστρα/μπίντα

                       Δέσιμο σε κοτσανέλο

                       Πρυμνοδέτηση-Πλαγιοδέτηση Α7.6

11. Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΜΒΟ (σημ.2) 1.5
Ιατρός ή Πτ.Νοσ 

(σημ 5)
Α81.2-8.1.6

  Ναυτία

  Ηλίαση

  Θερμοπληξία

  Αφυδάτωση

Φαρμακείο Λέμβου-Τι απαγορέυεται ΚΑΠ/ ΣΕΠ.Παρ8Η

12. ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΒΙΩΣΗ 1

Εκπαιδευτής 

Ναυαγ/κής         

(σημ.8)

"ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ" 

Δ. ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΥ, 

CWS/IMO

13. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΥ 1

  Στοιβασία-Στερέωση υλικού

  Όρια ανέμου Κανον.Ασφ.Πλου ΣΕΠ

  Έκταση πλου   "

  Σωσίβια (πόσα-όνομα σκάφους-συντήρηση)   "

  Μέγιστος φόρτος σε άτομα   "

  Αβαρία στα ύφαλα Α8.12

14. ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 1

        Με το κύμα από πρύμα Ν9.6

        Χρήση πλωτής αγκύρας Α8.3

        Προσγειάλωση με κακοκαιρία Ν9.5, Α7.8

        Ρυμούλκηση/δεσίματα ρυμουλκίου Α8.4

15. ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ 1 Εγχειρίδιο Εκπαίδ.

  Περιγραφή λειτουργίας-Σημεία προσοχής Ταχυπλόου (ΛΣ)

  Χειρισμοί

16. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ν/Π ΣΚΑΦΩΝ 1 Κυβ/της ΦΕΚ 231Β/2000

  ΓΚΛ 23-ΓΚΛ 53-ΦΕΚ 64Β/2019 ή Αξ/κός ΦΕΚ 3238Β/2013

  Λεμβολόγιο Σ.Ε.Π.

  Κανονισμός Ασφαλείας Πλου Σ.Ε.Π. Κεφ. 8 Κανον. Ασφ. Δράσεων

 Δραστηριότητες στο Νερό Κεφ. 7 Κανον. Ασφ. Δράσεων

17. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ 0.6

Απαγόρευση απόρριψης απορρημάτων Παρουσίαση

Επιπτώσεις απορρημάτων στους θαλ. Οργανισμ. Εφ. Ν/Π

18. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 1

  Εφόδια Λέμβου-Διατροφή

  Δελτίο Απόπλου-Επόπτης

  Σχεδίαση: στο χάρτη-Καταφύγιο σε κακοκαιρία

     Χάρτης περιοχής

     Πληροφορίες από άλλες πηγές

  Πρόγνωση καιρού

  Καταφύγιο/Βοήθεια σε κακοκαιρία

19. Ο/Η ΛΕΜΒΑΡΧΟΣ, ευθύνες και δικαιοδοσίες 0.5 Παρουσίαση ΡΡ

20. ΟΛΙΓΟΩΡΕΣ ΕΞΟΔΟΙ (ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ) 17

21. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΙΚΡΟΥ  ΤΑΞΙΔΙΟΥ 6

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20.2 23

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΛΕΜΒΑΡΧΟΥ 43.2

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝ ΠΛΩ 8

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ για ΠΤΥΧΙΟ ΛΕΜΒΑΡΧΟΥ 51.6

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

"Ν": ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ν/Π ΣΚΑΦΩΝ

"Α": ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗ

""Σ": ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Και τα τρία διανέμονται στους εκπαιδευόμενους. Επί πλέον σημειώσεις μπορούν να διανεμηθούν υπό τις προϋποθέσεις ότι:

                      α. Καλύπτουν θέμα που δεν καλύπτεται από τις ανωτέρω εκδόσεις

                      β. Έχουν εγκριθεί από τον Έφορο Ν/Π και τον Έφορο Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας

"Μ": Εγχειρίδιο "MARPOL"

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1.  Τα βράδυα οργανώνεται υποδειγματικό ψυχαγωγικό βραδυνό για Λυκόπουλα-Προσκόπους-Ανιχνευτές

     με "θαλασσινό" περιεχόμενο και σύμφωνα με τη μεθοδολογία του κάθε Κλάδου.

2.  Οι κόμβοι του ΕΓΚΟΛΠΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ θεωρούνται γνωστοί

3.  Οι Α' Βοήθειες του "ΕΓΚΟΛΠΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ" θεωρούνται γνωστές.

4.  Ό,τι θεωρείται γνωστό συμπεριλαμβάνεται στην ύλη των εξετάσεων. Το θέμα αυτό τονίζεται πάντοτε στην ανακοίνωση για τη Σχολή.

5.  "Πτ.Νοσ": Νοσηλευτής πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής ή ΤΕΙ.

6.  Εποπτεία για τις ασκήσεις από 1 Κυβ/τη εκπαιδευτή ανά 4 εκπαιδευόμενους. Ό,τι παρουσιάζεται το αναγνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι 

   στο χάρτη.   Όργανα: Διπαράλληλος-Κανόνας με ανεμολόγιο-Κουμπάσο-μολύβια-γόμες

7.  Εκπαιδευτής (ή Δ/ντής Εκπαιδ.) Ναυαγοσωστικής που θα παρέχεται από αναγνωρισμένη από το ΥΕΝ Σχολή.
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                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "2Β"

ΘΕΜΑ/Ανάλυση
Δάρκ.εν 

Όρμω (ω)

Διάρκ. εν 

Πλώ (ω)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (βλ.Σημ)

Αλλα 

Εκπαιδευτ. 

1. Σύντομη ιστορική αναδρομή-Ονοματολογία  Ιστιοφορίας 

Ν/Π Σκάφους 1

Α κεφ.1 και Α σελ.65, Α 

4.6.1, σχ.4.6α

  Τριήρης-Βυζαντινά-Δρόμων-Σκούνα-Κότερο ΚΥΒ.

  Ιστία-Εξαρτία Δεκακώπου/Εξακώπου-Πρόβολος ΚΥΒ.   -"-

2.   Ευστάθεια: Άντωση-Εφεδρική Πλευστότητα-Γραμμή 

Μεγ. φόρτου-Συνέπειες υπερφόρτωσης/εισροής μεγάλου  

κύματος

1

Ναυπηγός ή 

Αξ/κός (ΠΝ-ΕΝ) Α4.5

  Διαγωγή-Έρμα-Κατανομή Βαρών Ναυπ ή Αξ. ως άνω

3. Διεθνής Κανονισμός Aποφυγής Συγκρούσεων στη 

Θάλασσα (ΔΚΑΣ)
2

Αξ/κός-RYA-

Προπον Γ' Α κεφ.5, , COLREG CD Annimation

  Ανακλαστήρας ραντάρ (Σημ.5)

  Φώτα-Σχήματα-Χειρισμοί αποφυγής-Πλοία με 

επικίνδυνα φορτία

  Εκτίμηση κίνησης στόχου-Υπόχρεος Χειρισμού αποφυγής

  Διέλευση από "Σχήμα Διαχωρισμού Κυκλοφορίας (TSS)

   Είσπλους σε λιμένα Α6.2, Α6.3

Πλους με περιορισμένη ορατότητα (ομίχλη κ.λπ)

4. Δυνάμεις που επενεργούν στο σκάφος 3
Ναυπηγός-Αξ/κός-

Προπον.Γ΄-RYA
Α κεφ.4

  Υπολογισμός Αληθούς Ανέμου

  Τα θεωρήματα VENTURY-BERNOULLI

  Η αεροδυναμική δύναμη στα ιστία-"Κανάλι" 2 ιστίων

  Δυνάμεις σε κάθε βασική πλεύση

Κέντρα Ενεργείας Ανέμου-Σύνθεση

Κέντρο Πλευρικής Αντιστάσεως-Εκπεσμός

Γιατί στο μουδάρισμα πρέπει να χαμηλώσει το πανί

5.   Χειρισμοί με Ιστιοφορία-συντήρηση ιστίων
1 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ

Α4.7 μέχρι τέλους 

κεφαλ.4

 Ιδιομορφίες σε Λατίνι-Σακολέβη Σ 1.6

  Ανάπτυξη-Πτύξη ιστιοφορίας Α

  Εκτέλεση Αναστροφής-Υποστροφής Α

  Τριμάρισμα ιστίων Α

  Όταν δεν "βγαίνει" η αναστροφή-Ανακωχή Α

 Αγκυροβολία με δύο άγκυρες Σ 7.11

 Αγκυροβολία-Άπαρση με Ιστιοφορία Α7.4, Α7.5

 Κατεύθυνση σκάφους μόνο με τα ιστία (χωρίς πηδάλιο) Α4.10.3

  Περιορισμός ιστιοφορίας, μουδάρισμα Λατιν-Σακκολ

6. ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 6 Αξ/κός ΠΝ-ΕΝ, RYA

1 ΧΕΕ+όργανα 

ανά 2 

εκπαιδευόμε-

νους(σημ.2)

Σύμβολα/Επιτμήσεις Μερκατορικού χάρτη, ΧΕΕ 64 ΧΕΕ 64

  Πυρσοί-ταυτότητα-περίοδος Ν4.6

  Παραλλαγή Πυξίδας Ν κεφ.3

Γεωδετικό σύστημα-Γενική Κατεύθυνση χάρτη

Σύστημα Ναυτιλιακής Σήμανσης Π/ΣΝΣ  κεφ.3,4,6

  Αξιοποίηση "ευθυγραμμίσεων" στο χάρτη Ν5.3

  Χάραξη πορείας στο χάρτη Ν6.2

 Κανόνες  Χάραξης Ασφαλούς Πορείας-Στροφής Ν6.3, Ν6.4

  Γραμμή Θέσεως Ν5.1

  Στίγμα εξ αναμετρήσεως Ν6.6

  Στίγμα με δύο και τρεις διοπτεύσεις-Σειρά λήψης-Όρια 

τομής Ν5.4

  Διόπτευση Ασφαλείας Ν5.5

  Στίγμα από ένα σημείο δια μεσολαβούντος πλου Ν6.7

  GPS: Αρχή λειτουργίας-χρήση-διόρθωση στίγματος για 

τοποθέτηση στο χάρτη-πορεία ασφαλείας χωρίς στίγμα
Ν7.6.1, Ν7.6.2, Σ 7.6.3

  Αντιστάθμιση ρεύματος-ανέμου κ.λπ στην  πορεία Ν7.1-7.3

  Αγγελίες-προαγγελίες

  Ναυτιλιακή προετοιμασία ταξιδιού (χωρίς άσκηση) Ν κεφ.8

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΣΗΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1 KΥΒ/ΤΗΣ Α10 και Ν.Ο.9

  Διάδοση-Δίαυλοι VHF

  Διαδικασία κλήσεως στο Ρ/Τ

  Τηλεφώνημα μέσω VHF

  Σήματα κινδύνου

Ο Διεθνής Ναυτικός Κώδικας-Συνήθη σήματα

8. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΓΝΩΣΗ 1 Μετεωρολόγος Α9

  Χαρακτ. φαινόμενα Θερμού-Ψυχρού μετώπου Αξ/κός ΠΝ-ΕΝ Α/Συμπλήρωμα

  Επίδραση της ακτής στο ύψος κύματος-Κυματωγή RYA

  Αξιοποίηση Βαρομέτρου για πρόγνωση

  Τοπικοί Φαινόμενα: Θαλάσσια και απόγεια αύρα, καπελωτή, 

άνεμοι κοιλάδας, Μελτέμια, Υδροσίφωνες
Α/Συμπλήρωμα

  Τρόποι λήψης Μετεωρολογικής πρόγνωσης εν πλώ

9. Οργάνωση μεγάλου ταξιδιού 3 ΚΥΒ/ΤΗΣ 

Πορείες-Ώρες εν πλω-Ακτές διανυκτέρευσης

Διατροφή-Εφόδια-Στοιβασία-Βοηήματα Α/Συμπλήρωμα

Εργασία εφαρμογής πλήρους 3ημέρου

10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΥ 3 ΚΥΒ/ΤΗΣ 

  "ATHENS MEDICO" Α8.1.1

  Αβαρίες-προετοιμασία για κακοκαιρία Α8.3

Το κύμα (όλα τα είδη) Σ 4.11

  Χειρισμοί ανάγκης: Α8.6 και εξής

                       Άνθρωπος στη θάλασσα με ιστιοφορία  "

                       Αντιμετώπιση Λαίλαπος  "

                       Προσγειάλωση με ιστιοφορία Ν9.5, Α7.8

  Όρια Ανέμου-Έκταση πλόων (επανάληψη) Κανον.Ασφ.Πλου ΣΕΠ

Επιλογή αγκυροβολίου για διανυκτέρευση

  Πλους με κυματισμό-αντιμετ. μεγάλου απόνερου Α σ.57

  Ανατροπή-επαναφορά 6Κώπου και 10Κώπου Α8.5 VIDEO επαναφ.

11. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΟΣ 1 ΚΥΒ/ΤΗΣ Κανον. Ασφ. Πλου

  Νομικό πλαίσιο σκαφών Σ.Ε.Π. ή Αξ/κός

Έμφαση στους ΓΚΛ 23, ΓΚΛ 53

 ΦΕΚ 64Β/2019

12. ΕΡΕΥΝΑ & ΔΙΑΣΩΣΗ 1.5

  Οργάνωση στον Ελλαδικό χώρο/Θάλαμος Επιχ. ΕΛ.ΑΚΤ, 

Διάσωση από Ε/Π, έρευνα για ναυαγό/Λέμβο
1 Αξ/κός ΛΣ-ΠΝ-ΕΝ Σ 8.15

Επιβίωση στη θάλασσα 30λ
Κανον. Ασφ. Δράσεων 

Σ.Ε.Π. Κεφ 11

13. Διαχείρηση Λάθους 1.5 Βαθμ. Εκπαιδευτής

Διαχείρηση Λάθους: 1 Σ 8.16

Νοοτροπίες και παιδεία ασφαλείας

Περιορισμός λαθών & επιπτώσεων

Διαχείρηση Κρίσεως 30λ
Κανον. Ασφ. Δράσεων 

Κεφ.11

14. ΠΡΟΣΚΤΗΣΗ ΝΑΥΤΟΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ 1 ΚΥΒ/ΤΗΣ 

  Οι προδιαγραφές/σχέδια Σ.Ε.Π. Κανον. Ασφ. Πλου

  Οι βασικοί κατασκευαστές ξύλινων-Πλαστικών-     

Μεταλλικών-Αξιολόγηση ναυπηγείου
Κανον. Ασφ. Πλου

Δυνατότητες Δράσεων με Ν/Π Σκάφη

15. Ο/Η Κυβερνήτης/ις-Ευθύνες και δικαιώματα 0.5

16.
ΟΛΙΓΟΩΡΕΣ ΕΞΟΔΟΙ ΜΕ ΙΣΤΙΟΦΟΡΙΑ (σε μία έξοδο γίνεται 

γυμνάσιο ανατροπής)
12

17.
ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΙΣΤΙΟΦΟΡΙΑ                                                                   

(συμπεριλ. 3ω νυκτερινού πλου)
26

                       ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 29.5 38

                       ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ 67.5

                       ΩΡΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΛΕΜΒΑΡΧΟΥ 51.6

        ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝ ΠΛΩ (ΓΙΑ ΚΥΒ/ΤΟΥ) 12

                       ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ 131.1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΝ ΠΛΩ για ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΦΑΛΑΙΝΙΔΟΣ 

(συμπεριλ. ωρών ΛΕΜΒ)

81 

(50Κ+31Λ)

    ΦΑΣΗ Β΄     

ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

1. Προετοιμασία ταξιδιού, Ναυτιλιακή, Εφόδια κ.λπ 3 ΚΥΒ/ΤΗΣ Ν κεφ. 8

2. Ταξίδι 2 ημερών 20 ΚΥΒ/ΤΗΣ Ι/Φ ΔΕΛΤΙΟ Δ4α

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ για πτυχίο ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ Ι/Φ (συμπεριλ. 

"Φαλαινίδος")
154 101

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

"Ν": "ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΓΙΑ Ν/Π ΣΚΑΦΗ", έκδοση Σ.Ε.Π.-ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ 2008

"Α": "ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗ", έκδοση Σ.Ε.Π.-ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ 2012

"Σ": 'ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗ", έκδοση Σ.Ε.Π. , 2016

ΧΕΕ 64: "ΣΥΜΒΟΛΑ-ΕΠΙΤΜΗΣΕΙΣ-ΟΡΟΙ", έκδοση ΠΝ/ΥΥ 1999

"Π": "ΠΛΟΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ", έκδοση ΠΝ/ΥΥ 2004

"Π/ΣΝΣ": "ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ", έκδοση ΠΝ/ΥΥ, 2017

"Φ": "ΦΑΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ", έκδοση ΠΝ/ΥΥ 2006

"ΠΧ" "ΠΛΟΗΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ", έκδοση ΗΛΙΑ

"COLREG": "International Regulations for Preventing Collisions at Sea", έκδ. ΙΜΟ, 1990

"Ν.Ο.9": Ναυτιλιακή Οδηγία 9-"ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΥΛΩΝ VHF ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ", έκδ.ΥΕΝ/Δνση Ελέγχου Ναυσιπλοΐας 

                 εκδόσεως 1988 (με τη διορθ.2009)

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Τα "Ν", "Α"και "Σ" φέρονται από τους εκπαιδευόμενους (τους διανεμήθηκαν στη Σχ. Λεμβάρχου)

                       Τα υπόλοιπα φέρονται από τη Σχολή, τουλάχιστον σε ένα αντίτυπο ανά 6 εκπαιδευόμενους

         Επί πλέον σημειώσεις μπορούν να διανεμηθούν υπό τις προϋποθέσεις ότι:

                      α. Καλύπτουν θέμα που δεν καλύπτεται από τις ανωτέρω εκδόσεις

                      β. Έχουν εγκριθεί από τον Έφορο Ν/Π και τον Έφορο Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1.  Ό,τι θεωρείται γνωστό συμπεριλαμβάνεται στην ύλη των εξετάσεων. Το θέμα αυτό τονίζεται στην ανακοίνωση για τη Σχολή,

    ειδικά για Ναυτιλία-Κόμβους/σχοινιά/δεσίματα, Α΄Βοήθειες.

2.  Τα θέματα της Σχ. Λεμβάρχου συμπεριλαμβάνονται στις εξετάσεις της Σχολής Κυβερνήτου.

4.  Αντικείμενα Ταξιδιού: Βλ. δελτίο Δ4

5. "RYA":Πτυχιούχος της "ROYAL YACHTING ASSOCIATION/Yachmaster Instructor"

6.  Oι Αξ/κοί ΠΝ-ΛΣ-ΕΝ μπορούν να είναι είτε "εν ενεργεία" είτε "εν αποστρατεία"/συνταξιούχοι.

7.  Τα βράδυα οργανώνεται υποδειγματικό ψυχαγωγικό βραδυνό για Λυκόπουλα-Προσκόπους-Ανιχνευτές

     με "θαλασσινό" περιεχόμενο και σύμφωνα με τη μεθοδολογία του κάθε Κλάδου.

                   ΣΧΟΛΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟΥ Ν/Π ΣΚΑΦΟΥΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «2Γ» 
 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Ν/Π 

 

1. Δ1  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2. Δ2  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΣΧΟΛΗΣ 

3. Δ3  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

4. Δ4  ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝ ΠΛΩ Σχ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ 

5. Δ5  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ «ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ» 

6. Δ6  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

7. Δ7  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ «ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»-«ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» 

8. Δ8  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

9. Δ9  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΧΟΛΗΣ 

10.  Δ10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠAΙΔΕΥΣΗΣ 

11. Δ11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ-ΑΠΟΥΣΙΩΝ 

12. Δ12 Πτυχίο ΛΕΜΒΑΡΧΟΥ 

13. Δ13 Πτυχίο ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ Ι/Φ Ν/Π ΣΚΑΦΟΥΣ 

14. Δ13α Πιστοποίηση παλαιότερου πτυχίου Κυβερνήτου 

15. Δ14 Πτυχίο Κυβερνήτου Ανοικτής Θαλάσσης 

16. Δ15 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧ. ΛΕΜΒΑΡΧΟΥ 

17. Δ16 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ 

18. Δ17 ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ Ι/Φ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

19. Δ18 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ-ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΕΜΒ. 

20. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΚPI’s=Key Performance Indicators) 

21. Δ20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 

22. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝ ΠΛΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΜΒΟΥ 

23. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΛΕΜΒ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
Στάδιο 

Παρακολούθησης 
Στάδιο 

Εφαρμογής 
Διάρκεια 

Α1. Προσκοπισμός 
Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Συζήτηση 120' 

Α2. Παιχνίδι Τραγούδι Ομάδα 
Πρακτική 

Εφαρμογή 
8ώρες 

Α3. Οργάνωση - Δiοίκηση Σ.Ε.Π. και  η Ευέλικτη 

Εκπαίδευση 
eLearning Ερωτηματολόγιο  -- 

Α4. Προσκοπική Τενχική Ι Ομάδα Βιβλίο Προόδου 2ημέρες 

ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

Β1. Αρχές στην Πράξη 
Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Γραπτό Υλικό  60' 

Β2. Σύστημα Προσκοπικών Τμημάτων - Βασικές 

Αρχές Λειτουργίας και  Συνεργασία μεταξύ 

Τμημάτων  

Βιβλίο / DVD  Ερωτηματολόγιο 90' 

Β3. Χαρακτηριστικά Ηλικίας elearning Γραπτό Υλικό   

Β4. 5 Τομείς Ενδιαφερόντων - 6 Πεδία 

Ανιχνευτικής Ενασχόλησης 

Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Γραπτό Υλικό  90' 

Β5. Οργάνωση και λειτουργία τμήματος   

B5Λ.  Λυκόπουλα (Διάρθρωση και Λειτουργία 

Αγέλης) 
Βιβλίο / DVD  Ερωτηματολόγιο   

Β5Π. Πρόσκοποι (Σύστημα κατ’ Ενωμοτίες, 

Συμβούλιο Τιμής Ομάδας, Εκπαίδευση Στελεχών) 

Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Γραπτό Υλικό 120 

Β5Α. Ανιχνευτές (Οργάνωση και Λειτουργία, 

Σύνοδος) 

Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Γραπτό Υλικό 120 

Β5Δ. Προσκοπικό Δίκτυο (Σκοπός, Δομή και 

Οργάνωση) 
Βιβλίο / DVD Ερωτηματολόγιο   

Β6. Σύστημα Προόδου   

Β6Λ. Λυκόπουλα  (Κριτήρια Αξιολόγησης – 

Αναγνώριση Προσπάθειας – Ερασιτεχνικές 

Ασχολίες) 

Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Γραπτό Υλικό 120 

Β6Π. Πρόσκοποι (Πρόγραμμα Προόδου) elearning Ερωτηματόλογιο   

Β6Α. Ανιχνευτές  (Πρόοδος Ανιχνευτή) elearning Ερωτηματόλογιο   

Β6Δ. Προσκοπικό Δίκτυο (Το Σύστημα Προόδου) elearning Ερωτηματόλογιο   

Β7. Προγραμματισμός Ι - Δράσεις Τμημάτων   
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Β7Λ. Λυκόπουλα (Κύκλος Αγέλης - Ετήσιος 

Προγραμματισμός -  Το Μηνιαίο Θέμα – Είδη 

Δράσεων) 

Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Γραπτό Υλικό 8ωρες 

Β7Π. Πρόσκοποι (Στόχοι Ομάδας – Μηνιαίο 

Πρόγραμμα – Δράσεις Ομάδας Προσκόπων) 

Β7Α. Ανιχνευτές (Προγραμματισμός στην 

Κοινότητα,  Είδη δράσεων, ΜΔΥ, Δράσεις 

Εξωτερικού) 

Β7Δ. Προσκοπικό Δίκτυο (Προγραμματισμός και 

Δράσεις στο Προσκοπικό Δίκτυο) 

Β8. Υποστήριξη Προγράμματος   

Β8Λ. Λυκόπουλα (Μίμηση – Φαντασία – 

Παρουσίαση, Αφίσα - Διαφήμιση) 

Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Γραπτό Υλικό 4ώρες 

Β8Π. Πρόσκοποι (Ενωμοτιακή Άμιλλα, Πεντάλεπτο 

Αρχηγού) 

Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Γραπτό Υλικό   

Β8Α. Ανιχνευτές (Ενίσχυση Δραστηριότητας, 

Έρευνα, είδη παρουσιασεων) 

Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Γραπτό Υλικό   

Β8Δ. Προσκοπικό Δίκτυο (Παγκόσμιος 

Προσκοπισμός και Προσκοπικό Δίκτυο) 

Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Γραπτό Υλικό   

Β9. Εκδρομή - Πολυήμερη Δράση   

Β9Λ.  Λυκόπουλα (Εκδρομή - Πολυήμερη Δράση) 
Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Δεν έχει 8 ώρες 

Β9Π. Πρόσκοποι (Εκδρομή Πολυήμερη Δράση) 
Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Δεν έχει 8 ώρες 

Β10. Δράση Περιβάλλοντος Πόλης -  Δράση σε 
Αστικό Πεδίο, Κοινωνική Προσφορά 

  

Β10Λ. Λυκόπουλα (Δράση Περιβάλλοντος Πόλης) 
Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Δεν έχει 4ώρες 

Β10Π. Πρόσκοποι (Δράση Περιβάλλοντος Πόλης) 
Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Δεν έχει 4ώρες 

Β11. Εκδρομή - Πολυήμερη Δράση - Δράση σε 
Αστικό Πεδίο  - Κοινωνική Προσφορά 

  

Β11Α. Ανιχνευτές (Δράσεις από τα 6 Πεδία 

Ανιχνευτικής Ενασχόλησης 

Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Δεν έχει 2.ημέρες 

Β11Δ. Προσκοπικό Δίκυτο (Δράσεις προσφοράς 

και δράσεις στο Αστικό Πεδίο) 

Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Δεν έχει 2 ημέρες 

ΚΥΚΛΟΣ ΗΓΕΣΙΑΣ 

Η2. Ηγεσία  - Ο Αρχηγός Τμήματος 
Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Γραπτό Υλικό 

  

Η3. Κοινωνία 
Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Γραπτό Υλικό 

  

Ε1. Οι Ενήλικες στον Προσκοπισμό και η Ανάπτυξη 

του Ενήλικου Δυναμικού του 
eLearnıng Γραπτό υλικό --- 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ 

 

59 

 

Ε2. Οργάνωση – Διοίκηση Συστήματος – 

Εκπαίδευση Ενηλίκων Στελεχών  – Ηλεκτρονική 

Διαχείριση  

Βιβλίο / DVD  ` --- 

Ε3. 6 Τομείς Προσκοπικού Έργου - 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ – 

Κριτήρια Αξιολόγησης Προσκοπικού Έργου 

Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 

Πρακτική 

Εφαρμογή* 
240' 

Ε4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

– Μεθοδολογία Κλάδων, Ειδικοτήτων 

Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Γραπτό υλικό 120' 

Ε5. Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΟΜΑΔΙΚΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ) 

Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Συζήτηση 240' 

Ε6. Ασφάλεια Μελών, Μέσων Δράσεων και Υγιεινή 

Χώρων 
eLearnıng Ερωτηματολόγιο  --- 

Ε7. Εξωστρέφεια – Επικοινωνία – Κοινωνικές 

Σχέσεις και Συνεργασία  
Βιβλίο / DVD  

Πρακτική 

Εφαρμογή 
--- 

Ε8. Ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και 

Ελέγχου και η εφαρμογή του από την Ε.Κ.Σ. 

Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Δεν έχει   

Ζ1. Οργάνωση Διοίκησης και Λειτουργίας 

Εφορείας  
Βιβλίο / DVD  Συζήτηση --- 

Ζ2. Υποστήριξη Προσκοπικού Προγράμματος Βιβλίο / DVD  Ερωτηματολόγιο --- 

Ζ3. Η ανάπτυξη και η επέκταση της Κίνησης 
Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 

Πρακτική 

Εφαρμογή 
120' 

ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ / ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΜΣΤ 

Κ1. Προετοιμασία για Κατασκήνωση Βαθμοφόρων, 

Παιδιών, Γονέων και η Παιδαγωγική της Αξία  

Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Γραπτό Υλικό 90 

Κ2. Φάκελος Δράσεων - Άδεια - Αρχές - Δημόσιες 

Σχέσεις - Φάκελος Κατασκήνωσης 
Βιβλίο / DVD  Ερωτηματολόγιο   

Κ3. Διαιτολόγιο - Ποσοτολόγιο Δράσεων 
Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Γραπτό Υλικό 90 

Κ4. Υγιεινή - Ασφάλεια Δράσεων Βιβλίο / DVD  Ερωτηματολόγιο   

Κ5. Οικονομικά Δράσεων Βιβλίο / DVD  Ερωτηματολόγιο   

Κ6. Προ Κατασκήνωση    

Κ6Λ Λυκόπουλα (Προκατασκήνωση / Υλικό / 

Χώρος Κατασκήνωσης) 

Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Δεν έχει 2 ώρες 

Κ6Α. Ανιχνευτές (Ο Προγραμματισμός ΜΔΥ / 

Προετοιμασία Μεγάλης Δράσης)  

Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Δεν έχει 6 ώρες 

Κ6Δ. Προσκοπικό Δίκτυο (Προγραμματισμός / 

Προκατασκήνωση / Προετοιμασία Ταξιδίου) 

Μικρή Ομάδα / 

Ομάδα 
Δεν έχει 6 ώρες 

Κ7. Κατασκηνωτική Ημέρα / Ο Προγραμματισμός 
στην Κατασκήνωση ή ΜΔΥ   

Κ7Λ. Ο Προγματισμός στην Κατασκήνωση / 

Κατασκήνωση 
Ομάδα Γραπτό Υλικό 3 

Κ7Π  Πρόσκοποι (Προκατασκήνωση / Χώρος / 

Κατασκευές Ανέσων / Προγραμματισμός / 

Κατασκήνωση) 

Ομάδα Γραπτό Υλικό 4 
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Κ7Α. Μεγάλη Δράση  
Ομάδα Γραπτό Υλικό 4 

Κ7Δ. Ταξίδι 
Ομάδα Γραπτό Υλικό 3 

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

Δ1. Ιδεολογική Ολοκλήρωση Σκοπού και 

Αποστολής Προσκοπισμού 
Δια ζώσης Δεν έχει 1 ημέρα 

Δ2. Σύγχρονα Παιδαγωγικά Συστήματα και η 

Παιδαγωγική Διάσταση του Προσκοπισμού (Τα 

Εργαλεία των Κλάδων) 

Δια ζώσης Δεν έχει 1 ημέρα 

Δ3. Ηγεσιά, Διοίκηση και Αποτελεσματική 

Επικοινωνία  
Δια ζώσης Δεν έχει 1 ημέρα 

Δ4. Προσκοπισμός και Σύγχρονα Κοινωνικά 

Θέματα της Ελληνικής Κοινωνίας 
Δια ζώσης Δεν έχει 1 ημέρα 

Δ5. Στάδιο Μελέτης: Υλοποίηση Πτυχιακής 

Εργασίας 
Δια ζώσης Βιβλίο Προόδου 

3-6 

μήνες 

 

 

 

 


