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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ 
 

Α/Α 
Απόφαση 

ΔΣ 
Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο 

1 ΒΕ 1 24/2/2011 
Κεφάλαιο 4, 

παράγραφος 3 

προστίθεται το εξής : «Στο αυτοκίνητο 

δεν επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση 

και για κανένα λόγο, να επιβαίνουν 

ανήλικα μέλη του Σ.Ε.Π.». 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 
 Ο κανονισμός αυτός διέπει όλα τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται από οποιοδήποτε Κλιμάκιο, 

υπό την επωνυμία του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησης τους. 

 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ 
 2.1. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

  Περίοδος χρήσης ενός αυτοκινήτου, ορίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το αυτοκίνητο 

χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο σκοπό και από συγκεκριμένο πρόσωπο, όπως αυτά 

αναφέρονται στο «ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΕΩΣΗΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» (Υπόδειγμα Γ). Εφόσον 

ανάμεσα σε δύο χρήσεις του αυτοκινήτου - για τον ίδιο σκοπό - μεσολαβεί περίοδος φύλαξης, οι 

δύο αυτές χρήσεις θεωρούνται διαφορετικές και συμπληρώνεται νέο «ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΕΩΣΗΣ & 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ». 

 2.2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

  Περίοδος φύλαξης αυτοκινήτου, ορίζεται το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις περιόδους χρήσης 

του αυτοκινήτου που πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένο χώρο. 

 2.3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

  Ο υπεύθυνος αυτοκινήτου ορίζεται από το Κλιμάκιο το οποίο χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο. 

Ειδικότερα φροντίζει για τη σωστή συντήρηση και φύλαξη του αυτοκινήτου. Φροντίζει ώστε όλα 

τα νόμιμα έγγραφα του αυτοκινήτου, να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος και να τα κοινοποιεί στο 

Σ.Ε.Π. για την ενημέρωση του «ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ». Φροντίζει για την ενημέρωση, 

παράδοση και παραλαβή του αυτοκινήτου και των εφοδίων του στους οδηγούς που πρόκειται να 

το χρησιμοποιήσουν. 

  Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο προϊστάμενος του 

Κλιμακίου στο οποίο είναι χρεωμένο το αυτοκίνητο. 

 2.4. ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

  Το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δράσεις του Σ.Ε.Π. και οδηγείται από 

Βαθμοφόρους του Σ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που ορίζει η ελληνική 

νομοθεσία. 

 2.5. ΜΗΤΡΩΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Σ.Ε.Π. 

  Στην Κεντρική Διοίκηση τηρείται «ΜΗΤΡΩΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Σ.Ε.Π.», το οποίο θα ενημερώνεται 

κάθε χρόνο με αντίγραφα των δημοσίων εγγράφων του αυτοκινήτου. Η αρίθμηση των 

αυτοκινήτων είναι ενιαία σε πανελλήνια κλίμακα και δίνεται με την κατάθεση αντιγράφων όλων 

των απαραίτητων νόμιμων εγγράφων.  

 

3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
  Για να κινηθεί κάθε αυτοκίνητο, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τα απαραίτητα από την 

νομοθεσία έγγραφα: 

 Α. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

  Κάθε αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο τουλάχιστον με την προβλεπόμενη από το 

νόμο «μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου». 

 Β. ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

 Γ. ΣΗΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 Δ. ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

 Ε. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Ο. 

 ΣΤ. ΚΑΡΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 

 

 

 

Εκτός του Ειδικού Σήματος τελών κυκλοφορίας και αυτού της ασφαλιστικής κάλυψης, όλα τα 

άλλα έγγραφα πρέπει να βρίσκονται στο αυτοκίνητο σε φωτοτυπία και τα πρωτότυπα να 

φυλάσσονται στο Προσκοπικό Κλιμάκιο όπου είναι χρεωμένο το όχημα, από τον υπεύθυνο του 

αυτοκινήτου. 
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   Επιπλέον, στο αυτοκίνητο θα πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα έγγραφα: 

 Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Σ.Ε.Π. 

 Β. ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΕΩΣΗΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

 

 

 

 

Το «Δελτίο Χρέωσης & Επιστροφής Αυτοκινήτου», συμπληρώνεται σε 2 αντίγραφα. Το ένα 

φυλάσσεται από τον υπεύθυνο του αυτοκινήτου μαζί με τη φωτοτυπία της προσκοπικής 

ταυτότητας και του διπλώματος οδήγησης όσων έχουν δηλωθεί ότι θα οδηγήσουν το αυτοκίνητο, 

το δεύτερο συνοδεύει το αυτοκίνητο. 

 

 

 

 

Ο άμεσα υπεύθυνος για την χρήση του αυτοκινήτου είναι ο Βαθμοφόρος που υπογράφει το « 

Δελτίο Χρέωσης & Επιστροφής Αυτοκινήτου ». 

 Γ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

  Κάθε αυτοκίνητο, είναι εφοδιασμένο με αναλυτικό ημερολόγιο κίνησης, το οποίο συμπληρώνεται 

από τον εκάστοτε οδηγό ( βλ. συνημμένο υπόδειγμα Α) . 

 Δ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

  Για κάθε αυτοκίνητο τηρείται αναλυτικό ημερολόγιο συντήρησης. Σε αυτό αναφέρονται οι 

τακτικές συντηρήσεις – όπως προβλέπονται από το βιβλίο του κατασκευαστή και οι έκτακτες 

επισκευές που τυχόν θα χρειαστούν ( βλ. συνημμένο υπόδειγμα Β). 

 

4. ΓΕΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
 1. ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

  Κάθε αυτοκίνητο πρέπει να φέρει το διακριτικό σήμα του Σ.Ε.Π. – λογότυπο – και εφόσον εγκριθεί 

από τη Γ.Ε., ειδικά σήματα – δράσεων κ.λ.π. ( βλ. συνημμένο υπόδειγμα Δ). 

  Το αυτοκίνητο πρέπει να διατηρείται καθαρό και περιποιημένο για λόγους ασφαλείας αλλά και 

της καλής εικόνας του Σ.Ε.Π. 

 2. ΕΦΟΔΙΑ 

  Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τα απαραίτητα εφόδια ασφαλείας, σωστά 

συντηρημένα – τρίγωνο, ρεζέρβα (και φωτοτυπία από το βιβλίο του αυτοκινήτου με τις οδηγίες 

αλλαγής ελαστικού), γρύλο, σταυρό, εργαλεία, φαρμακείο, πυροσβεστήρα, φακό. 

  Σε περίπτωση απώλειας ή χρήσης κάποιου εφοδίου, ο οδηγός οφείλει να το αντικαταστήσει πριν 

την επιστροφή του αυτοκινήτου. 

 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

  Ο οδηγός του αυτοκινήτου πρέπει να έχει κατάλληλη ένδυση και υπόδηση για οδήγηση. 

  Όλοι οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, φορούν πάντα ζώνες ασφαλείας. 

  Στο αυτοκίνητο δεν επιβαίνουν σε καμία περίπτωση επιπλέον του προβλεπόμενου από τον 

κατασκευαστή, αριθμού επιβατών.  

Στο αυτοκίνητο δεν επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο, να επιβαίνουν ανήλικα 

μέλη του Σ.Ε.Π 

 4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

  Κάθε αυτοκίνητο πρέπει να κινείται σε κάθε περίπτωση, σε απόλυτη συμφωνία με την 

υπάρχουσα νομοθεσία (Κ.Ο.Κ.) και τους κανόνες καλής συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παράβαση 

που αφορά την οδήγηση ή τη στάθμευση του αυτοκινήτου, επιβαρύνει αποκλειστικά τον οδηγό 

και σε καμία περίπτωση το Κλιμάκιο του Σ.Ε.Π. που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο. Σε κάθε 

περίπτωση ο οδηγός οφείλει να ενημερώσει τον υπεύθυνο του αυτοκινήτου.  

 5. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

  Σε περίπτωση ατυχήματος, στην οποία δεν είναι δυνατός ο φιλικός διακανονισμός, καλείται η 

αστυνομία. Σε περίπτωση υπαιτιότητας του οδηγού, οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση που 

δεν καλύπτεται από την ασφάλεια του αυτοκινήτου, βαρύνει τον οδηγό προσωπικά. 

  Σε περίπτωση τραυματισμού, καλούμε υποχρεωτικά την αστυνομία και ασθενοφόρο. Σε κάθε 

περίπτωση ενημερώνεται άμεσα ο υπεύθυνος Βαθμοφόρος του αυτοκινήτου, για την παροχή 

πληροφοριών και υποστήριξης. 

 6. ΒΛΑΒΕΣ – ΖΗΜΙΕΣ 

  Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή ζημιάς που οφείλεται σε κακή χρήση του αυτοκινήτου, την 
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ευθύνη έχει ο οδηγός. Η επισκευή πρέπει να γίνει άμεσα και σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του 

αυτοκινήτου. 

 7. ΚΑΥΣΙΜΑ 

  Το αυτοκίνητο παραλαμβάνεται με γεμάτο το δοχείο καυσίμου και παραδίδεται στην ίδια 

ένδειξη. 

 

5. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 
 Το Κλιμάκιο που διαχειρίζεται το αυτοκίνητο, έχει το δικαίωμα να το παραχωρεί σε άλλο κλιμάκιο 

δωρεάν ή να ορίζει «αποζημίωση χρήσης» για την κάλυψη των εξόδων συντήρησης του. Το 

τιμολόγιο της «αποζημίωσης χρήσης» θα ορίζεται ετησίως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Σ.Ε.Π. 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και ετέθη σε εφαρμογή από της 6

ης
 

Μαΐου 2006. 

 Στο τέλος του πιο κάτω Κανονισμού περιλαμβάνονται υποδείγματα εντύπων για κάθε περίπτωση, 

με σχετικές διευκρινήσεις και οδηγίες συμπλήρωσης. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ



 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ χλμ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ χλμ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

22/2/2006 00563 00763 ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ  
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 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  χλμ ΜΕΤΡΗΤΗ  ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

22/2/2006  00563  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΗYUNDAΙ - ΡΟΔΙΤΣΑΣ  ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΡΕΝΩΝ  ΣΤΑ 1500 χλμ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΔΙΩΝ  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ 

ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΕΩΣΗΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – Νο ΣΕΠ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΕΠ – 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

ΚΛΙΜΑΚΙΟ   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΩΡΑ   

ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΛΜ ΜΕΤΡΗΤΗ   
 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

ΚΛΙΜΑΚΙΟ   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΩΡΑ   

ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΛΜ ΜΕΤΡΗΤΗ   
 

ΟΔΗΓΟΙ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ  ΑΡ. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

   

   
 

ΕΙΔΟΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗ  

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ    

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΠΟΔ. ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ    

ΣΗΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ    

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ    

ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ    

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Ο.    

ΚΑΡΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ    

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ    

ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ    

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ    

ΡΕΖΕΡΒΑ    

ΓΡΥΛΟΣ    

ΣΤΑΥΡΟΣ    

ΕΡΓΑΛΕΙΑ    

ΦΑΚΟΣ    

   
 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ   ΠΑΡΑΔΟΣΗ  

Ο ΠΑΡΑΔΟΥΣ  Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ   Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ  Ο ΠΑΡΑΔΟΥΣ  
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 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ 
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