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Λίγα λόγια με αγάπη για αυτό που αγαπάμε όλοι μας  .... 
ΞΑΝΘΗ , ΜΑΪΟΣ 2014 

Αδελφοί Βαθμοφόροι, 

 

Η Κίνησή μας, είναι κίνηση Αρχών που διαπαιδαγωγεί παιδιά και εφήβους, και ο ρόλος ο δικός μας είναι ο ρόλος ενός εθελοντή που πιστεύει α-

κράδαντα σε αυτές τις αρχές, τον κοινό μας τρόπο (μεθοδολογία) και τον κοινό μας στόχο, καλύτεροι άνθρωποι – μονάδες για καλύτερη κοινωνία 

- σύνολο. 

Τα τελευταία χρόνια, η Προσκοπική Κίνηση της Περιοχής μας, χρησιμοποιώντας σαν κύριο μοχλό ανάπτυξης το γερό και δυνατό Σύστημα, πο-

ρεύθηκε σε δρόμο τέτοιο ώστε να μπορεί σήμερα να θέσει νέα αφετηρία για την επίτευξη περισσότερου και καλύτερου Προσκοπισμού.  

Παράλληλα, οφείλουμε να καταβάλλουμε διπλή προσπάθεια για να ανατρέψουμε  την καθοδική  πορεία που την τελευταία τριετία  έχει η κίνηση 

στην περιοχή μας, με υπευθυνότητα και ποιότητα . 

Σας προτρέπω  την προσκοπική τριετία που θα διανύσουμε μαζί, να μας καθοδηγεί το σύνθημα  «δουλειά – φαντασία  - όραμα  »  

για Προσκοπική επιτυχία. 

 

Οι βάσεις στις οποίες θα θεμελιώσουμε γερά τον Προσκοπισμό στην Νέα Περιφέρεια είναι τρεις: 

 Αποτελεσματική και σύγχρονη ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΣ: Ο εθελοντής που πιστεύει ακράδαντα στις αρχές την μεθοδολογία και τον σκοπό 

 Πλήρες και Δυνατό ποιοτικά ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Και οι άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούμε για να επιτύχουμε την εφαρμογή της πρότασης ανάπτυξης της Νέας Περιφέρειας  είναι: 

 Η ΣΥΝΕΧΗΣ ενημέρωση - εκπαίδευση – συμμετοχή στη διαδικασία λήψης απόφασης των Βαθμοφόρων  

 Η Ποιότητα ΠΑΝΤΟΥ και ΠΑΝΤΑ 
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Αδελφοί Βαθμοφόροι, 

Ένας παλιός και αγαπητός Βαθμοφόρος της Κίνησης μας, συχνά αναφέρει ότι: «Ο Προσκοπισμός είναι καταδικασμένος να πάει μπροστά». 

Ο καθένας λοιπόν, από τη θέση που υπηρετεί στην Προσκοπική Κίνηση, με πυξίδα την πρόταση ανάπτυξης 2014-2017, πρέπει να συμμετάσχει 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ στην επίτευξή της. 

Και η τριετία 2014-2017, για την Νέα Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης , πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην κατεύθυνση της διευκό-

λυνσης του έργου που ο εθελοντής Βαθμοφόρος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων επιτελεί στο Προσκοπικό Τμήμα.  

Είναι η ώρα στήριξης του Βαθμοφόρου. 
 

Του Βαθμοφόρου που ενημερώνεται,  

Του Βαθμοφόρου που εκπαιδεύεται,  

Του Βαθμοφόρου που αγωνιά για το μέλλον της Κίνησης,  

Του Βαθμοφόρου που προσφέρει την ψυχή του στο παιδί,  

Του Βαθμοφόρου που θέλει και πρέπει να είναι αποτελεσματικός  

Του Βαθμοφόρου που υπηρετεί γιατί πραγματικά ξέρει ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ και ΓΙΑΤΙ,  

Του Βαθμοφόρου που γνωρίζει και σέβεται την Προσκοπική Παράδοση και επιθυμεί να την συνεχίζει,  
 

Αυτό το ΒΑΘΜΟΦΟΡΟ που στα χέρια του θα παραδώσουμε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και τα Παιδιά μας, 

με σιγουριά και βεβαιότητα για το μέλλον τους. 

Ας αγωνιστούμε λοιπόν ΟΛΟΙ, για να δημιουργήσουμε και να στηρίξουμε αυτό το ΒΑΘΜΟΦΟΡΟ. 
 

Με το όραμα αυτό, σας προ(σ)καλώ να σφίξουμε τα χέρια και ενωμένοι να στηρίξουμε και να δημιουργήσουμε τους Βαθμοφόρους που η Προ-

σκοπική Κίνηση σήμερα χρειάζεται. Και όλοι μαζί, να βαδίσουμε εμπρός στον Προσκοπισμό του Αύριο , για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και να 

αναδείξουμε τον παιδαγωγικό ρόλο της προσκοπικής κίνησης για ακόμη περισσότερους νέους και εφήβους, σε μια εποχή που ολοένα και πιο πολύ 

τα προσκοπικά ιδανικά και ο εθελοντισμός βρίσκουν έδαφος για πλήρη ανάπτυξη. Γιατί Προσκοπισμός είναι κάτι που δεν μπορούμε να το φαντα-

στούμε ….  

Με προσκοπική αγάπη 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΟΪΚΟΣ  « ίκκι » 
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ΣΤΟΧΟΙ 2014 - 2017 

 

 ΤΟΜΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

1.  
Προσκοπική 
ανάπτυξη – 

μέλη 

 Συγκράτηση μελών και παράλληλα αύ-
ξηση κατά 5% 

 Ποιοτική και ποσοτική αύξηση των τμη-
μάτων και κλιμακίων (με έμφαση στους 
κλάδους και τις Ειδικότητες)  

 Υποστήριξη «αδύναμων συστημάτων». 
 Δημιουργία πακέτου εκκίνησης (startup 

kit ) Νέων Συστημάτων.   
 Σχέδιο ανάπτυξης τριετίας βήμα – βήμα.    

 Συγκράτηση μελών και παράλληλα αύ-
ξηση κατά 5%  

 Ποιοτική και ποσοτική αύξηση των τμη-
μάτων και κλιμακίων (με έμφαση στους 
κλάδους και τις Ειδικότητες)  

 Συμπλήρωση των Συστημάτων της Πε-
ριφέρειας με τμήματα 

 Υποστήριξη «αδύναμων συστημάτων». 

 Συγκράτηση μελών και παράλληλα αύ-
ξηση κατά 5% 

 Ποιοτική και ποσοτική αύξηση των τμη-
μάτων και κλιμακίων  

 Συμπλήρωση των Συστημάτων της Πε-
ριφέρειας με τμήματα 

 Υποστήριξη «αδύναμων συστημάτων». 
 Δημιουργία νέων Συστημάτων 

2.  
Προσκοπικό 
Πρόγραμμα 

 Ποιοτική αναβάθμιση προγραμμάτων 
των τμημάτων μας. 

 Υποστήριξη του Βαθμοφόρου.  
 Συμβουλευτική και έμπρακτη συμπαρά-

σταση Εφόρων στα Τμήματα 
 Δραστηριοποίηση Α.Σ. ως προς το προ-

σκοπικό πρόγραμμα. 

 Μεγαλύτερη δραστηριοποίηση με καθο-
λική συμμετοχή των Βαθμοφόρων  

 Δραστηριοποίηση Εφόρων και Α.Σ. ως 
προς το Προσκοπικό πρόγραμμα 

 Σύγχρονο-ελκυστικό πρόγραμμα με 
σύγχρονα-ελκυστικά μέσα  

 Αύξηση Βαθμοφόρων. 

 Σύγχρονη αντίληψη-διαχείριση μέσων 
και πόρων ως προς το παιδαγωγικό έργο 
του ΣΕΠ. 

 Αξιολόγηση υφιστάμενου παρερχόμενου 
Προσκοπικού έργου – Δυνατότητες 
προσαρμογής-βελτίωσης 

3.  
Οργάνωση 
Διοίκηση 

 
 Οργανωμένο Σύστημα 
 Περιγραφή θέσης και στόχων σε όλους 

και από όλους τους Έφορους της Π.Ε. 
 Συμπλήρωση των Τμημάτων και Συστη-

μάτων, της Περιφέρειας με Βαθμοφό-
ρους 

 

 Οργανωμένο Σύστημα 
 Συμπλήρωση των Τμημάτων και Συστη-

μάτων, της Περιφέρειας με Βαθμοφό-
ρους 

 Ισχυρό Σύστημα  
 Συμπλήρωση των Τμημάτων και Συστη-

μάτων, της Περιφέρειας με Βαθμοφό-
ρους 
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 ΤΟΜΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

4.  
Βαθμοφόροι 
ηγεσία εκπαί-

δευση 

 
 Παρακολούθηση και ενθάρρυνση των 

Βαθμοφόρων για εκπαιδευτική ολοκλή-
ρωση,  

 Έμφαση στην υποστήριξη των Βαθμο-
φόρων Ενηλίκων 

 Ενίσχυση της ανεπίσημης εκπαίδευσης 
 Προσωπικοί στόχοι βαθμοφόρων 
 Ποιότητα του Βαθμοφόρου ( αξιολόγη-

ση επιβράβευση )   
 Οι βαθμοφόροι που χρειαζόμαστε. 
 

 
 Παρακολούθηση και ενθάρρυνση των 

Βαθμοφόρων για εκπαιδευτική ολοκλή-
ρωση,  

 Έμφαση στην υποστήριξη των Βαθμο-
φόρων Ενηλίκων 

 Ενίσχυση της ανεπίσημης εκπαίδευσης 
 

 Ποιότητα του Βαθμοφόρου  
 Σύγχρονη προσκοπική αντίληψη 
 Παρακολούθηση και ενθάρρυνση των 

Βαθμοφόρων για εκπαιδευτική ολοκλή-
ρωση,  

 Έμφαση στην υποστήριξη των Βαθμο-
φόρων Ενηλίκων 

 Ενίσχυση της ανεπίσημης εκπαίδευσης 
 

5.  
Επικοινωνία 
Δημόσιες 
σχέσεις 

 
 Επέκταση των δημοσίων σχέσεων της 

Περιφέρειας 
 Σωστή Προβολή του προσκοπικού έρ-

γου. 
 Παρόντες στην Κοινωνία ως εθελοντική 

Κίνηση 
 Δίπτυχο προβολής στα σχολεία 

 Παρόντες στην Κοινωνία  
 Έντονη και συντονισμένη προβολή του 

προσκοπικού έργου με κοινωνικές πα-
ρεμβάσεις. 

 Κυκλοφορία έντυπου γνωριμίας  
 Προβολή του προσκοπικού έργου 

 Παρόντες στην Κοινωνία  
 Έντονη και συντονισμένη προβολή του 

προσκοπικού έργου. με κοινωνικές πα-
ρεμβάσεις.  

 Προβολή του προσκοπικού έργου 

6.  
Οικονομική 

Αυτοδυναμία 

 
 Οργάνωση οικονομικής διαχείρισης κλι-

μακίων 
 Ενίσχυση Βαθμοφόρων για εκπαίδευση. 
 Ορθή λειτουργία Ε.Κ.Σ. 

 Οικονομική αυτάρκεια όλων των κλιμα-
κίων της Περιφέρειας 

 Άψογη οικονομική διαχείριση κλιμακίων 
 Ορθή λειτουργία Ε.Κ.Σ. 
 Αξιοποίηση Ακίνητης περιουσίας  

 Οικονομική αυτάρκεια όλων των κλιμα-
κίων της Περιφέρειας 

 Αξιοποίηση Ακίνητης περιουσίας  
 Άψογη οικονομική διαχείριση κλιμακίων. 
 Ορθή λειτουργία Ε.Κ.Σ. 
 

 

Στόχοι που δεν επιτυγχάνονται στα προηγούμενα έτη, θα συνεχίζουν να παρακολουθούνται στα επόμενα έτη, έστω κι αν δεν αναφέρονται 
στο έντυπο. 
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Προσκοπική ανάπτυξη - μέλη 2014 - 2017 
 

ΣΤΟΧΟΙ 
 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 
 Συγκράτηση μελών και παράλληλα αύξηση 

κατά 5% 
 Ποιοτική και ποσοτική αύξηση των τμημάτων 

και κλιμακίων (με έμφαση στους κλάδους και 
της Ειδικότητες)  

 Υποστήριξη «αδύναμων συστημάτων». 
 Δημιουργία πακέτου εκκίνησης (startup kit ) 

Νέων Συστημάτων.   
 Σχέδιο ανάπτυξης τριετίας βήμα – βήμα.    

 Συγκράτηση μελών και παράλληλα αύξηση 
κατά 5%  

 Ποιοτική και ποσοτική αύξηση των τμημάτων 
και κλιμακίων (με έμφαση στους κλάδους)  

 Συμπλήρωση των Συστημάτων της Περιφέρει-
ας με τμήματα 

 Υποστήριξη «αδύναμων συστημάτων». 
 

 Συγκράτηση μελών και παράλληλα αύξηση 
κατά 5% 

 Ποιοτική και ποσοτική αύξηση των τμημάτων 
και κλιμακίων  

 Συμπλήρωση των Συστημάτων της Περιφέρει-
ας με τμήματα 

 Υποστήριξη «αδύναμων συστημάτων». 
 Δημιουργία νέων Συστημάτων 

 
ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

 Υποστήριξη του κλάδων και των ειδικοτή-
των σε όλα τα Συστήματα 

 Ενίσχυση και υποστήριξη των προσπαθειών 
για Κοινότητες των Συστημάτων που δεν 
έχουν. 

 

 Ίδρυση Προσκοπικού Δικτυού σε όλα τα 
Συστήματα. 

 Αναζήτηση κατάλληλων Βαθμοφόρων και  
ΑΣ για τα νέα Συστήματα. 

 ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ να λειτουργούν με τις 
προϋποθέσεις του κανονισμού (Τρία τμή-
ματα, Ε.Κ.Σ. και αριθμό μελών και Βαθμο-
φόρων τον ελάχιστα προβλεπόμενο). Έ-
κτος από τα 2 νέα  
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ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΧΟΛΙΑ 
 Είναι φανερή η ανάγκη να δούμε πως μπορούμε να κρατάμε τα μέλη μας. Η προηγούμενη τριετία δείχνει ότι έχουμε καθοδική  τάση στην απο-

γράφη των μελών μας, ενώ έχουμε κάθε χρόνο 25% νέες εγγραφές. Δηλαδή 1 στους 4 κάθε χρόνο αποχωρεί. 
 
 Το Σύστημα να έχει τουλάχιστον 50 μέλη. Σε κάθε περίπτωση «αδύναμο Σύστημα» αριθμητικά, θεωρούμε αυτό που δεν υπερβαίνει στις 2 

τελευταίες απογραφές τα 35 μέλη. 
 
 Η ίδρυση Προσκοπικών Δικτύων , αποτελούν στόχο της Περιφέρειας και με την κατάλληλη αξιοποίηση του, θα συνδράμουν ουσιαστικά στην 

βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του Προσκοπικού προγράμματος. 
 
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 
 
Θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να γίνεται: 
 

 Η έγκαιρη απογράφη των μελών όλων των κλιμακίων τώρα που η μηχανογράφηση του Σ.Ε.Π. μας δίνει αποτελεσματικά και γρήγορα την δυ-
νατότητα. 

 

 Η λήψη ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ υποστήριξης από τους Εφόρους της Περιφέρειας στα συστήματα που διαπιστώνεται καθυστέρηση στο βαθμό 
ανάπτυξης («αδύναμα Συστήματα»). Θα πρέπει δηλαδή να εκδηλώνεται ΑΜΕΣΑ θεραπευτική παρέμβαση – ενίσχυση -υποστήριξη στους τομείς 
της Οργάνωσης και του Προγράμματος. 

 

 Οι συχνές επισκέψεις των Εφόρων της Περιφέρειας στα τμήματα για τον φυσικό έλεγχο της απογράφης και των αρχείων γενικά. 
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Προσκοπικό πρόγραμμα 2014 – 2017 
 

ΣΤΟΧΟΙ 
 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

 Ποιοτική αναβάθμιση προγραμμάτων των τμη-
μάτων μας.  

 Σύγχρονο προσκοπικό πρόγραμμα που να κα-
λύπτει τις ανάγκες των σημερινών νέων. 

 Υποστήριξη & Εκπαίδευση του Βαθμοφόρου.  
 

 Μεγαλύτερη δραστηριοποίηση με καθολική 
συμμετοχή των Βαθμοφόρων  

 Δραστηριοποίηση Εφόρων και Α.Σ. ως προς το 
Προσκοπικό πρόγραμμα 

 Σύγχρονο-ελκυστικό πρόγραμμα με σύγχρονα-
ελκυστικά μέσα  

 Στήριξη ειδικοτήτων 
 Αύξηση Βαθμοφόρων. 

 Σύγχρονη αντίληψη-διαχείριση μέσων και πό-
ρων ως προς το παιδαγωγικό έργο του ΣΕΠ. 

 Αξιολόγηση υφιστάμενου παρεχόμενου Προ-
σκοπικού έργου – Δυνατότητες προσαρμογής-
βελτίωσης 

 
 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

 Συνέδριο Π.Ε.  
 Ετήσιο Πρόγραμμα.   
 Ένα τουλάχιστον Σεμινάριο για τον κάθε 

κλάδο με θέμα το σύγχρονο προσκοπικό 
πρόγραμμα  

 Σεμινάριο για Ε.Κ.Σ με θέμα τη σωστή λει-
τουργία των επιτροπών  

 Υποστήριξη με έντυπο και άλλο υλικό 
 Πρόγραμμα « ζω ενωμοτιακά » 
 Μεγάλη δράση Ανιχνευτών.  
 Πρότυπη ομάδα. 
 Χρυσό βέλος  
 Ανιχνευτής Δάφνης   

 Συνέδριο Π.Ε.  
 Ετήσιο Πρόγραμμα.   
 Ένα τουλάχιστον Σεμινάριο για τον κάθε 

κλάδο με θέμα το Σύγχρονο προσκοπικό 
πρόγραμμα  

 Σεμινάριο για Εφόρους, και ΑΣ με θέμα 
σύγχρονο προσκοπικό πρόγραμμα 

 Ένα τουλάχιστον Σεμινάριο για την  ειδικό-
τητα 

 Κατασκηνώσεις ΤΜΗΜΑΤΩΝ, (όπου δεν 
γίνονται).  

 Υποστήριξη με έντυπο και άλλο υλικό 
 Τζαμπορέτο ενωμοταρχών  
 Πρότυπη ομάδα. 
 Χρυσό βέλος  
 Ανιχνευτής Δάφνης   

 Συνέδριο Π.Ε.  
 Ετήσιο Πρόγραμμα.   
 Ένα τουλάχιστον Σεμινάριο για τον κάθε 

κλάδο με θέματα για το Σύγχρονο προσκο-
πικό πρόγραμμα  

 Σεμινάριο για Ε.Κ.Σ με θέμα τη σωστή λει-
τουργία των επιτροπών  

 Συνάντηση-διημερίδα Α.Σ. & Εφόρων με 
σκοπό την αξιολόγηση του παρεχόμενου 
προσκοπικού έργου. 

 Πρότυπη ομάδα. 
 Χρυσό βέλος . 
 Ανιχνευτής Δάφνης.  
 Σύναξη Αγελών.     
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ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΧΟΛΙΑ 
 
 Οι δραστηριότητες που προγραμματίζονται (Προσκοπικό Συνέδριο, συναντήσεις Βαθμοφόρων, συνάξεις, κ.λ.π.), θα ανακοινώνονται στην 

αρχή κάθε χρόνου αναλυτικά, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ όλων των προσκοπικών τμημάτων της Περιφέρειας. 
 
 Το κάθε κλιμάκιο θα πρέπει να εξασφαλίζει στο χώρο του (κυρίως με δραστηριότητες) το κλίμα λειτουργίας το οποίο, θα είναι φορτισμένο με 

τα προσκοπικά ιδανικά. 
 
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 
 
Θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να γίνεται: 
 
 Έρευνα για την εξεύρεση και άλλων ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ Βαθμοφόρων (που χρειαζόμαστε). 
 Συζήτηση με εμβάθυνση και αξιολόγηση της πορείας της εφαρμογής του προσκοπικού προγράμματος και της μεθοδολογίας των κλάδων σε 

κάθε συμβούλιο-συνάντηση Εφόρων-Βαθμοφόρων όλων των κλιμακίων, με σκοπό την άμεση υποστηρικτική παρέμβαση όπου χρειάζεται. 
 Παρακολούθηση των Κατασκηνώσεων και φροντίδα για την κάλυψη των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την προσκοπική 

κατασκήνωση. 
 Επισκέψεις των Εφόρων στα τμήματα και ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ όπου και όταν χρειάζονται οι Βαθμοφόροι μας.  
 Αξιοποίηση-εκσυγχρονισμός μέσων (Κέντρων, Υλικών , εγκαταστάσεων) με παιδαγωγικά κριτήρια. Ελκυστικό πρόγραμμα. 
 Εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικού, περιβαλλοντικού και γενικότερου ενδιαφέροντος και χαρακτήρα στα Προσκοπικό Κέ-

ντρα. 
 Ενθάρρυνση-Υποστήριξη σε τμήματα  για δραστηριότητες εκτός Περιφέρειας  - Ελλάδος.  
 ΣΥΣΣΩΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε πανελλήνιες δράσεις. 
 Πρόγραμμα «ζω ενωμοτιακά»  
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Οργάνωση - Διοίκηση 2014 - 2017 
ΣΤΟΧΟΙ 
 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

 Ισχυρό Σύστημα 
 Συμπλήρωση των Τμημάτων και Συστημά-

των, της Περιφέρειας με Βαθμοφόρους 
 Περιγραφή θέσης και στόχων σε όλους και 

από όλους τους Έφορους της Π.Ε.  

 Σύγχρονη αντίληψη διοίκησης  
 Ισχυρό Σύστημα 
 Συμπλήρωση των Τμημάτων και Συστημά-

των, της Περιφέρειας με Βαθμοφόρους 
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (άμεσες 

λύσεις) 

 Σύγχρονη αντίληψη διοίκησης  
 Ισχυρό Σύστημα 
 Συμπλήρωση των Τμημάτων και Συστημά-

των, της Περιφέρειας με Βαθμοφόρους 
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (άμεσες 

λύσεις) 

 
ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

 Ισχυρό Σύστημα με πλήρες επιτελείο στα 
τμήματα του 

 Σύγχρονη και αποτελεσματική αντίληψη 
διοίκησης στα Συστήματα 

 Συστήματα με ελάχιστο αριθμό τα 40 μέλη 
 Προσπάθεια εξοπλισμού της Περιφέρειας με 

περισσότερα Υλικά μέσα για την χρήση από 
τα συστήματα. 

 Αναβάθμιση της σελίδας της Περιφέρειας 
στο INTERNET και παρουσίας στα social 
media . 

 

 Επέκταση ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 
 Χρήση των Υλικών μέσων της Περιφέρειας 

από τα Συστήματα ( ΕΦΟΡΟΣ ΔΙΚΟΙΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ) . 

 

 Μηχανογραφική υποστήριξη των Συστημά-
των. 

 Εξασφάλιση ΣΥΝΕΧΟΥΣ παρουσίας Βαθμο-
φόρων σε κάθε κλιμάκιο. 

 Οργάνωση ΟΛΩΝ των Συστημάτων της Πε-
ριφέρειας 

 Συστήματα με ελάχιστο αριθμό τα 50 μέλη 
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ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΧΟΛΙΑ 
 
 ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Ο χώρος στον οποίο επιτελείται το προσκοπικό έργο δεν είναι άλλος από το Προσκοπικό Σύστημα το οποίο θα πρέπει να 
στηριχτεί και κάθε ενέργεια ΟΛΩΝ ΜΑΣ θα πρέπει να γίνεται προς την κατεύθυνση αυτή. Οργανωμένο σωστά για να εμπνέει σοβαρότη-
τα, με σύγχρονη υποδομή, κατάλληλη εστία, επικοινωνιακά και οπτικοακουστικά μέσα, αξιόλογο και αξιοπρεπή αριθμό μελών, αποτελεσματική 
Ε.Κ.Σ., «σοβαρά» μέσα για την εφαρμογή του προγράμματος, μα πάνω απ’ όλα η στελέχωσή του με ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥΣ που μπορούν να προσφέ-
ρουν. 
 Για την επιλογή-εξασφάλιση και εκπαίδευση  Βαθμοφόρων που χρειαζόμαστε, θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε την αντίληψη διοίκησης 
έτσι ώστε, σε κλίμα που να εμπνέει σιγουριά, ευχαρίστηση και ευτυχία, να φέρνουμε ανθρώπους κοντά μας οι οποίοι θα ασχοληθούν με κέφι για 
το καλό των παιδιών. Επισημαίνουμε ότι χάνονται γενιές ολόκληρες ανθρώπων οι οποίοι ενώ εξακολουθούν να προσφέρουν τις «κοινωνικές τους 
υπηρεσίες» στο κοινωνικό σύνολο, αν και ξεκίνησαν από τους Προσκόπους, πολύ δύσκολα επιστρέφουν σ’ αυτούς.  
 ΙΣΧΥΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ: Για να μπορέσει να συνδράμει και να στηρίξει ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ αυτό το Σύστημα. Σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να συνεχίσουμε σε μια λογική κατακερματισμού της προσκοπικής κίνησης με πολλά κλιμάκια που το μόνο που επιτυγχάνεται είναι να α-
πομακρύνονται οι Βαθμοφόροι από τους χώρους λήψης και επεξεργασίας των αποφάσεων, που τους αναγκάζει να λειτουργούν 
ως παθητικοί δέκτες εντολών, οδηγιών και ανακοινώσεων, χωρίς την επικοινωνία που θα τους κάνει συμμέτοχους και συνυπεύ-
θυνους για το Σ.Ε.Π. και στο τέλος να αποχωρούν χωρίς να έχουν κατορθώσει να αντιληφθούν ΤΙΠΟΤΑ, συνήθως δε και δυσαρεστημένοι ή 
απογοητευμένοι. Το Σύστημα  θα πρέπει να διαμορφώνουν ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥΣ με άποψη (που δεν πρέπει κατ’ ανάγκη να ταυτίζεται 
με τη δική μας). 
 Πολλές φορές, θέματα τα οποία ανακύπτουν και δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα μέσα στην προσκοπική κίνηση (συνήθως αυτά άπτο-
νται προσωπικών σχέσεων-οικονομικών εκκρεμοτήτων αλλά και όχι μόνο), καθυστερούν χαρακτηριστικά, χρονίζουν, συζητούνται και ανακυκλώ-
νονται με αποτέλεσμα να προκύπτουν πλέον προβλήματα εκ του μη υπάρχοντος. Η θεραπευτική παρέμβαση της διοίκησης θα πρέπει να είναι 
άμεση, έτσι ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης προβλημάτων αλλά να βρίσκουν άμεσα η λύση τους. Ας εφαρμόσουμε την παροιμία 
«τη δουλειά που έχεις να κάνεις σήμερα, μην την αφήσεις ποτέ για αύριο». 
 
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 
 
Θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να γίνεται: 

Συμπλήρωση του επιτελείου με Εφόρους που θα ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥΣ και θα αξιολογούνται 
 για το ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΣΑΝ, σύμφωνα με αυτά που τους ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ.  

Να υπάρξει επιτέλους ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ, ώστε ο καθένας να ασχολείται με του δουλειά του και όχι με τη δουλειά των άλλων. 
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Βαθμοφόροι - Ηγεσία - Εκπαίδευση 2014 - 2017 

 
ΣΤΟΧΟΙ 
 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

 Παρακολούθηση και ενθάρρυνση των Βαθμο-
φόρων για εκπαιδευτική ολοκλήρωση,  

 Έμφαση στην υποστήριξη των Βαθμοφόρων 
Ενηλίκων 

 Ενίσχυση της ανεπίσημης εκπαίδευσης 
 Ποιότητα του Βαθμοφόρου  

 Παρακολούθηση και ενθάρρυνση των Βαθμο-
φόρων για εκπαιδευτική ολοκλήρωση,  

 Έμφαση στην υποστήριξη των Βαθμοφόρων 
Ενηλίκων 

 Ενίσχυση της ανεπίσημης εκπαίδευσης 
 
 

 Σύγχρονη προσκοπική αντίληψη. 
 Παρακολούθηση και ενθάρρυνση των Βαθμο-

φόρων για εκπαιδευτική ολοκλήρωση,  
 Έμφαση στην υποστήριξη των Βαθμοφόρων 

Ενηλίκων 
 Ενίσχυση της ανεπίσημης εκπαίδευση 
 

 
ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

 Ανάπτυξη ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ προσέλκυσης Βαθμο-
φόρων (οι ενήλικες που χρειαζόμαστε) 

 Ποιότητα ηγεσίας-σύγχρονη αντίληψη διοίκη-
σης 

 Αρχικές και Βασικές Σχολές 
 Τουλάχιστον Πέντε (5) νέοι πτυχιούχοι Δ.Δ.  
 Συμμετοχές σε Ν/Π & Α/Π Εκπαιδεύσεις 
 Σεμινάριο για νέους Βαθμοφόρους με θέμα 

προσκοπική Τεχνική 

 Ανάπτυξη ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ προσέλκυσης Βαθμο-
φόρων (οι ενήλικες που χρειαζόμαστε) 

 Ποιότητα ηγεσίας-σύγχρονη αντίληψη διοίκη-
σης 

 Στήριξη-εκπαίδευση Εφόρων-Α.Σ.  
 Αρχικές και Βασικές Σχολές 
 Τουλάχιστον πέντε (5) νέοι πτυχιούχοι Δ.Δ.  
 Συμμετοχές σε Ν/Π & Α/Π Εκπαιδεύσεις 
 Σεμινάριο για νέους Βαθμοφόρους με θέμα 

προσκοπική Τεχνική  

 Ανάπτυξη ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ προσέλκυσης Βαθμο-
φόρων (οι ενήλικες που χρειαζόμαστε) 

 Ποιότητα ηγεσίας-σύγχρονη αντίληψη διοίκη-
σης 

 Στήριξη-εκπαίδευση Εφόρων-Α.Σ.  
 Τουλάχιστον πέντε (5) νέοι πτυχιούχοι Δ.Δ.  
 Αρχικές και Βασικές Σχολές 
 Συμμετοχές σε Ν/Π & Α/Π Εκπαιδεύσεις 
 Σεμινάριο για νέους Βαθμοφόρους με θέμα 

προσκοπική Τεχνική  
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ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΧΟΛΙΑ 
 
 Είναι γεγονός ότι ο Βαθμοφόρος στην προσκοπική κίνηση, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος που σ’ αυτόν στηρίζεται το προσκοπικό οικοδόμημα. Για 

την εξασφάλιση και τη συνέχεια της ανάπτυξης του Προσκοπισμού στην Περιφέρεια μας, θα πρέπει να δούμε πως θα πρέπει να είναι ο «Βαθ-
μοφόρος» του σήμερα και του αύριο» και ποια τα κριτήρια για την επιλογή του. Θα πρέπει δηλαδή η επιλογή των Βαθμοφόρων μας να γί-
νεται ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ πρώτα αν αυτός ο Βαθμοφόρος είναι κατάλληλος για να θα καλύψει τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ και 
τις ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, και όχι μόνο η από τον Κανονισμό αριθμητικά προσδιορισμένη ανάγκη ύπαρξης Βαθμοφόρων. Τα κριτήρια 
είναι αυτά που ο κανονισμός περιγράφει καθώς επίσης και αυτά που κατέχουν (κοινώς αποδεκτά) άνθρωποι που επιτελούν παιδαγωγικό έργο. 
Η ευθύνη λοιπόν των Αρχηγών Συστημάτων και των Εφόρων πολλαπλασιάζετε, αφού πλέον δεν θα πρέπει να σκέφτονται «να βρουν Βαθμο-
φόρους» αλλά «Τι και ποιους Βαθμοφόρους θα βρουν».  

 
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 
 
Θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να γίνεται: 
 
 Ιδιαίτερη προσπάθεια από Εφόρους και Α.Σ. ώστε τα τμήματα να είναι στελεχωμένα από πλήρως εκπαιδευμένους Βαθμοφόρους. 
 Διαμόρφωση κλίματος σιγουριάς και εμπιστοσύνης προς τους Βαθμοφόρους μας. 
 Καταρτισμός πλάνου εκπαιδευτικών αναγκών από την Περιφέρεια (Σεπτέμβριο).  
 Δημιουργία εκπαιδευτικών ομάδων κατά κλάδους στην Περιφέρεια, για παρακολούθηση της πορείας των τμημάτων του κλάδου και ΑΜΕΣΗ 

προσπάθεια κάλυψης αναγκών. 
 Τρία τουλάχιστον σεμινάρια Βαθμοφόρων (συμπεριλαμβανομένου του σεμιναρίου Προσκοπικής τεχνικής). 
 Ενθάρρυνση και συμμετοχή των Βαθμοφόρων στην εκπαίδευση. Εξασφάλιση των υλικών και οικονομικών προϋποθέσεων. 
 Εφαρμογή του «κύκλου ζωής» του Βαθμοφόρου. 
 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ, ανδρών και γυναικών, για ανάληψη ευθυνών και ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 
 Τακτική σύγκλιση συμβουλίων (Διοίκηση με ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ), λήψη αποφάσεων και υλοποίησή τους. 
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Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις 2012 - 2014 
ΣΤΟΧΟΙ 
 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 
 Καλυτέρευση αμφίδρομης επικοινωνίας των 

μελών της Περιφέρειας 
 Αναβάθμιση και επέκταση των δημοσίων σχέ-

σεων της Περιφέρειας 
 Ποιο κοντά στους τοπικούς «άρχοντες»  
 Προβολή του προσκοπικού έργου  

 Παρόντες στην Κοινωνία  
 Έντονη και συντονισμένη προβολή του προ-

σκοπικού έργου με κοινωνικές παρεμβάσεις. 
 Ποιο κοντά στους τοπικούς «άρχοντες»  
 Κυκλοφορία έντυπου γνωριμίας  
 Προβολή του προσκοπικού έργου 

 Παρόντες στην Κοινωνία  
 Έντονη και συντονισμένη προβολή του προ-

σκοπικού έργου. με κοινωνικές παρεμβάσεις.  
 Προβολή του προσκοπικού έργου 

 
ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

 Σεμινάριο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ  

 Προβολή στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης των ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ προσκοπικών 
δραστηριοτήτων των κλιμακίων και του κοι-
νωνικού έργου που επιτελούν.  

 

 Πρόγραμμα κοινωνικής παρέμβασης σε επί-
πεδο Περιφέρειας 

 Πρωτοβουλίες σε σύγχρονα θέματα και στα 
δρώμενα στους χώρους ευθύνης των Συ-
στημάτων. 

 Προβολή στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης των ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ προσκοπικών 
δραστηριοτήτων των κλιμακίων και του κοι-
νωνικού έργου που επιτελούν.  

 Πρόγραμμα κοινωνικής παρέμβασης σε επί-
πεδο Περιφέρειας 

 Πρωτοβουλίες σε σύγχρονα θέματα και στα 
δρώμενα στους χώρους ευθύνης των Συ-
στημάτων. 

 Προβολή στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης των ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ προσκοπικών 
δραστηριοτήτων των κλιμακίων και του κοι-
νωνικού έργου που επιτελούν.  

 Έμφαση στη διοργάνωση δραστηριοτήτων 
τύπου Προσκοπικής εβδομάδας (Προβολής - 
προσφοράς) όπου μια απ’ αυτές να είναι 
Προστασίας Περιβάλλοντος. 

 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΧΟΛΙΑ 
 
 Τα προσκοπικά κλιμάκια θα πρέπει να είναι παρόντα ΕΝΕΡΓΑ και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ (και ίσως με πρωταγωνιστικό ρόλο), σε καθετί που οι τοπικές 

κοινωνίες διοργανώνουν (Δήμοι, Περιφέρεια, πολιτιστικά δρώμενα), χωρίς να αποτελούν τις «γλάστρες» αλλά έχοντας λόγο, άποψη, ευθύνη 
και αποτέλεσμα, αρκεί αυτά να μην έρχονται σε αντιπαράθεση με τις Αρχές της Προσκοπικής Κίνησης. 
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ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 
 
Θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να γίνεται: 
 
 Επισκέψεις και συνεργασίες Βαθμοφόρων και μελών Ε.Κ.Σ. με τις Δημοτικές, Εκκλησιαστικές, Κρατικές, Εκπαιδευτικές Αρχές. 
 ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ 
 Αξιολόγηση των θεμάτων τα οποία θα δημοσιεύονται ή προβάλουν σε εφημερίδες. ραδιοσταθμοί και τηλεοπτικά κανάλια την Κίνηση και για τα 

οποία ΜΟΝΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ είναι ο Π.Ε. και ο Έφορος Επικοινωνίας της Περιφέρειας. 
 Δημόσιες εμφανίσεις των Τμημάτων, Συστημάτων, Εφορειών (με άψογη εμφάνιση-συμπεριφορά). 
 Παρακολούθηση-ενημέρωση των Προσκοπικών Τμημάτων της Περιφέρειας που επισκέπτονται την υπόλοιπη Ελλάδα για τον τρόπο της 

ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ και της ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τους, καθώς και την ΠΡΟΣΟΧΗ που θα πρέπει να έχουν σε κάθε συναλλαγή τους με τους κατοί-
κους, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον κάθε τόπο. 
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Οικονομική αυτοδυναμία 2011 - 2014 
 

ΣΤΟΧΟΙ 
 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 
 Οικονομική αυτάρκεια όλων των κλιμακίων της 

Περιφέρειας 
 Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας. 
 Άψογη οικονομική διαχείριση κλιμακίων 
 Ενίσχυση Βαθμοφόρων για εκπαίδευση. 
 Ορθή λειτουργία Ε.Κ.Σ. Όχι επιτροπή Δι-

αχείρισης άλλα Επιτροπή Συμπαράστασης     

 Οικονομική αυτάρκεια όλων των κλιμακίων της 
Περιφέρειας 

 Αξιοποίηση Ακίνητης περιουσίας 
 Άψογη οικονομική διαχείριση κλιμακίων 
 Ορθή λειτουργία Ε.Κ.Σ. 
 Ενίσχυση Βαθμοφόρων για εκπαίδευση. 
 

 Οικονομική αυτάρκεια όλων των κλιμακίων της 
Περιφέρειας 

 Αξιοποίηση Ακίνητης περιουσίας  
 Άψογη οικονομική διαχείριση κλιμακίων. 
 Ορθή λειτουργία Ε.Κ.Σ. 
 

 
ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

 Συμπλήρωση και λειτουργία των ΕΚΣ 
όπου χρειάζεται 

 Έγκαιρη καταβολή ετήσιας συνδρομής των 
μελών 

 Πραγματοποίηση οικονομικών δράσεων 
από την Ε.Κ.Σ. 
 

 Συντονισμένη προσπάθεια πολλών κλιμα-
κίων μαζί για την παραχώρηση ή ανταλλα-
γή  Εστίας  

 Συμπλήρωση και λειτουργία των ΕΚΣ 
όπου χρειάζεται 

 Έγκαιρη καταβολή ετήσιας συνδρομής των 
μελών 

 έρευση πόρων και χορηγών από την Ε.Κ.Σ. 
 Πραγματοποίηση οικονομικών δράσεων 

από την Ε.Κ.Σ. 
 

 Έγκαιρη καταβολή ετήσιας συνδρομής των 
μελών 

 Πραγματοποίηση οικονομικών δράσεων 
από την Ε.Κ.Σ. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΧΟΛΙΑ 
 
 Αυτό που κυρίως θα πρέπει να επικρατήσει σαν σκοπός στον τομέα αυτό, είναι η ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ με ακίνητο ή Προσκοπικό 

χώρο κατά τη λήξη της τριετίας. 
 Οι επιτροπές της Π.Ε. και των συστημάτων να είναι Επιτροπές πραγματικής Συμπαράστασης  και όχι οικονομικής Διαχείρισης πόρων   που 

φέρνουν τα Συστήματα, τμήματα και υπόλοιπα Δράσεων       
 
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 
 
Θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να γίνεται: 
 
 
 Έγκαιρη καταβολή ετήσιας συνδρομής όλων των μελών 
 
 Η υποβολή των οικονομικών απολογισμών-προϋπολογισμών τον πρώτο μήνα του έτους. 
 
 Ετήσιες συνάξεις- συναντήσεις Ε.Κ.Σ. για αλληλογνωριμία, ενημέρωση και σύσφιξη σχέσεων. 
 
 Ο επιβεβλημένος οικονομικός έλεγχος των κλιμακίων από τα εντεταλμένα προς τούτο όργανα ΣΥΝΕΧΩΣ, τακτικά και έκτακτα. 
 
 Η ΑΜΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ όπου αντιμετωπίζουν αδυναμία στην ολοκλήρωση των διαδικασιών διαχείρισης. 

 
 
 


