
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

Πειραιάς, 16 Οκτωβρίου 2019 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 33 / 2019 

ΠΡΟΣ:   Αρχηγούς Συστημάτων Π.Ε Σαρωνικού 

ΘΕΜΑ:   Κριτήρια Αξιολόγησης Προσκοπικού Έργου 

Αγαπητοί μου, 

Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσετε  τις ώρες λειτουργίας των τμημάτων 
σας, έτσι ώστε κατόπιν συνεννόησης μαζί σας να μπορέσει ο Έφορος Ανάπτυξης της Π.Ε.Σ., 
Γεωργιάδης Γιώργος (τηλ. επικοινωνίας 6944251063), να σας επισκεφτεί ΟΧΙ για να σας ΕΛΕΓΞΕΙ 
αλλά για να συζητήσει μαζί σας τρόπους αύξησης των μελών σας.  
Σας επισυνάπτουμε τα κριτήρια αξιολόγησης του προσκοπικού έργου. 
Παρακαλώ πολύ να τα συμπληρώσετε και να τα στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εφορείας 
Ανάπτυξης anaptpes@sep.org.gr μέχρι την Κυριακή 20/10/2019 για να μπορέσουμε να τα 
επεξεργαστούμε και να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα σε συνδυασμό με τις επισκέψεις που θα 
πραγματοποιηθούν στο Σύστημά σας .  

 Σελίδα 1 

mailto:anaptpes@sep.org.gr


       Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς 

Δημήτρης. Α. Δεουδές 

 Περιφερειακός Έφορος 

 Προσκόπων Σαρωνικού 

Επισυναπτόμενα αρχεία : 

Παράρτημα Κανονισμού Διοίκησης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΣΕΠ (Αξιολόγηση 
Προσκοπικού Έργου Μέρος 2ο Κεφάλαιο 3) 

Σελίδα 2 

 ΜΑΡΙΝΑΣ ΖΕΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΚΤΗΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 52, 18536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
 210-7290046,  210-7236561,   pesaronikou@sep.org.gr,  https://pes-sep.wixsite.com/pes-sep 

 Το ΣΕΠ έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΜΕΡΟΣ 2Ο – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3) 

Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

1.   Προσκοπική Ανάπτυξη – Μέλη 
 1.1.  Αριθμός Μελών 
  α. Ο αριθμός των Μελών σε κάθε Τμήμα προσεγγίζει ένα ιδανικό μέγεθος και 

επιπλέον λειτουργεί Προσκοπικό Δίκτυο (Αγέλη: 18-30 Μέλη, Ομάδα: 18-
40 Μέλη, Κοινότητα: 9-24 Μέλη, Δίκτυο: 3-25 Μέλη). 

  β. Ο αριθμός των Μελών σε κάθε Τμήμα προσεγγίζει ένα ιδανικό μέγεθος, 
ωστόσο δεν λειτουργεί Προσκοπικό Δίκτυο (Αγέλη: 18-30 Μέλη, Ομάδα: 
18-40 Μέλη, Κοινότητα: 9-24 Μέλη). 

  γ. Ο αριθμός των Μελών σε κάθε Τμήμα είναι μεγαλύτερος από τον ελάχιστο 
που προβλέπει ο Κανονισμός ή υπολείπεται σε ένα μόνο Τμήμα (Αγέλη: 
10+, Ομάδα: 12+, Κοινότητα: 9+). 

  δ. Περισσότερα από δύο (2) Τμήματα έχουν λιγότερα μέλη από όσα 
προβλέπει ο Κανονισμός (Αγέλη: 10-, Ομάδα: 12-, Κοινότητα: 9-). 

 1.2.  Αριθμός Βαθμοφόρων 
  α. Ο αριθμός των Βαθμοφόρων σε κάθε Τμήμα είναι εκείνος που 

προβλέπεται από τον Κανονισμό. 
  β. Έστω και ένα (1) Τμήμα του Συστήματος έχει λιγότερους Βαθμοφόρους 

από όσους προβλέπει ο Κανονισμός. 
  γ. Δύο (2) ή και περισσότερα Τμήματα έχουν λιγότερους Βαθμοφόρους από 

όσα προβλέπει ο Κανονισμός. 
 1.3.  Αύξηση Μελών 
  α. Στο Σύστημα απογράφηκαν περισσότερα από δέκα (10) νέα Μέλη σε 

σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 
  β. Στο Σύστημα απογράφηκαν περισσότερα από πέντε(5) και λιγότερα από 

δέκα (10) νέα Μέλη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 
  γ. Στο Σύστημα απογράφηκαν λιγότερα από πέντε (5) νέα Μέλη σε σχέση με 

την προηγούμενη χρονιά. 
 1.4.  Αύξηση Βαθμοφόρων 
  α. Το Σύστημα έχει όσους Βαθμοφόρους προβλέπει ο Κανονισμός. 
  β. Στο Σύστημα απογράφηκαν περισσότεροι Βαθμοφόροι σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά. 
  γ.  Στο Σύστημα απογράφηκαν ίσοι ή λιγότεροι Βαθμοφόροι σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά.  
2.   Προσκοπικό Πρόγραμμα 
 2.1.  Πρόγραμμα ανάπτυξης & ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας 
  α. Το Σύστημα έχει τριετές πρόγραμμα ανάπτυξης και ετήσιο πρόγραμμα 

λειτουργίας. 
  β. Το Σύστημα δεν έχει είτε τριετές πρόγραμμα ανάπτυξης είτε ετήσιο 

πρόγραμμα λειτουργίας. 
  γ. Το Σύστημα δεν έχει ούτε τριετές πρόγραμμα ανάπτυξης ούτε ετήσιο 

πρόγραμμα λειτουργίας. 
 2.2.  Εφαρμογή Μεθοδολογίας Κλάδων 
  α. Ο Αρχηγός Συστήματος επισκέπτεται τις δράσεις όλων των Τμημάτων και 

παρακολουθεί τη σωστή εφαρμογή της Μεθοδολογίας, τουλάχιστον μία 
φορά κάθε μήνα. 
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  β. Ο Αρχηγός Συστήματος επισκέπτεται τις δράσεις όλων των Τμημάτων και 
παρακολουθεί τη σωστή εφαρμογή της Μεθοδολογίας, τουλάχιστον μία 
φορά κάθε δύο μήνες.  

  γ. Ο Αρχηγός Συστήματος δεν επισκέπτεται τις δράσεις όλων των Τμημάτων 
για την παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής της Μεθοδολογίας 
τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο μήνες. 

 2.3.  Ασφάλεια Μελών και Δράσεων 
  α. Τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας δράσεων κάθε Τμήματος, όπως 

προβλέπονται από τον Κανονισμό Ασφαλείας και Διοικητικών Θεμάτων 
Προσκοπικών Δράσεων. 

  β. Δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας δράσεων κάθε Τμήματος, όπως 
προβλέπονται από τον Κανονισμό Ασφαλείας και Διοικητικών Θεμάτων 
Προσκοπικών Δράσεων.  

 2.4.  Δράσεις Κοινωνικής Προσφοράς 
  α. Κάθε Τμήμα πραγματοποίησε τουλάχιστον μία δράση Κοινωνικής 

Προσφοράς. 
  β. Δεν πραγματοποίησε κάθε Τμήμα τουλάχιστον μία δράση Κοινωνικής 

Προσφοράς. 
  γ. Δεν πραγματοποιήθηκε καμία δράση Κοινωνικής Προσφοράς. 
 2.5.  2.5. Προγραμματισμός δράσεων 
  α. Συντάχθηκε ετήσιος προγραμματισμός δράσεων και εκδηλώσεων του 

Συστήματος και υποβλήθηκε το πρώτο δίμηνο του προσκοπικού έτους 
στην Περιφερειακή Εφορεία. 

  β. Δεν συντάχθηκε ετήσιος προγραμματισμός δράσεων και εκδηλώσεων του 
Συστήματος ή δεν υποβλήθηκε το πρώτο δίμηνο του προσκοπικού έτους 
στην Περιφερειακή Εφορεία.  

 2.6.  Δράσεις Ειδικοτήτων 
  α. Κάθε Τμήμα πραγματοποίησε τουλάχιστον μία δράση Ειδικότητας ή μία 

δράση γνωριμίας με άλλη Ειδικότητα. 
  β. Δεν πραγματοποίησε κάθε Τμήμα τουλάχιστον μία δράση Ειδικότητας ή 

μία δράση γνωριμίας με άλλη Ειδικότητα. 
  γ. Δεν πραγματοποιήθηκε καμία δράση Ειδικότητας ή δράση γνωριμίας με 

άλλη Ειδικότητα.  
 2.7.  Δράσεις Υπαίθρου 
  α. Όλα τα Τμήματα πραγματοποίησαν όσες δράσεις υπαίθρου προβλέπουν 

οι οικείοι Κανονισμοί.  
  β. Κάποιο Τμήμα πραγματοποίησε λιγότερες δράσεις υπαίθρου από όσες 

προβλέπουν οι οικείοι Κανονισμοί. 
 2.8.  Κατασκηνώσεις 
  α. Όλα τα Τμήματα του Συστήματος πραγματοποίησαν θερινή δράση 

(κατασκήνωση, μεγάλη δράση, μεγάλη σύνθετη δράση). 
  β. Δεν πραγματοποίησαν θερινή δράση (κατασκήνωση, μεγάλη δράση, 

μεγάλη σύνθετη δράση) όλα τα Τμήματα του Συστήματος. 
 2.9.  Αριθμός κατασκηνωτών 
  α. Στις θερινές δράσεις (κατασκήνωση, μεγάλη δράση, μεγάλη σύνθετη 

δράση) συμμετείχε τουλάχιστον το 75% της δύναμης των Τμημάτων. 
  β. Στις θερινές δράσεις (κατασκήνωση, μεγάλη δράση, μεγάλη σύνθετη 

δράση) συμμετείχε ποσοστό μεταξύ 50% και 75% της δύναμης των 
Τμημάτων. 

  γ. Στις θερινές δράσεις (κατασκήνωση, μεγάλη δράση, μεγάλη σύνθετη 
δράση) συμμετείχε λιγότερο από το 50% της δύναμης των Τμημάτων.  
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 2.10.  Μετάβαση Μελών από Τμήμα σε Τμήμα 
  α. Τηρείται η προβλεπόμενη από τη Μεθοδολογία προετοιμασία των 

ανηλίκων Μελών για την ανάβαση/εισδοχή στο επόμενο Τμήμα. 
  β. Τηρείται η προβλεπόμενη από τη Μεθοδολογία προετοιμασία των 

ανηλίκων Μελών για την ανάβαση/εισδοχή στο επόμενο Τμήμα αλλά όχι 
πάντα ή όχι για όλα τα Μέλη. 

  γ. Δεν τηρείται κάποια ιδιαίτερη μέθοδος προετοιμασίας για την 
ανάβαση/εισδοχή στο επόμενο Τμήμα. 

 2.11.  Κριτήρια Αειφόρου Συστήματος 
  α. Εφαρμόστηκαν τα Κριτήρια Αειφόρου Συστήματος και τα Κριτήρια 

Αειφόρου Τμήματος από όλα τα Τμήματα. 
  β. Εφαρμόστηκαν τα Κριτήρια Αειφόρου Τμήματος από κάποια Τμήματα.  
  γ. Δεν εφαρμόστηκαν καθόλου τα Κριτήρια Αειφόρου Τμήματος και 

Συστήματος. 
3.   Οργάνωση – Διοίκηση 
 3.1.  Εντολές Διοίκησης 
  α. Έγινε πλήρης και τακτική υποβολή προτάσεων για έκδοση Εντολών 

Διοίκησης Βαθμοφόρων, με την κατάθεση όλων των απαραίτητων 
δικαιολογητικών. 

  β. Δεν έγινε πλήρης ή τακτική υποβολή προτάσεων για έκδοση Εντολών 
Διοίκησης Βαθμοφόρων ή δεν συνοδεύονταν από όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. 

 3.2.  Εγκαταστάσεις Συστήματος 
  α. Υπάρχουν αξιοπρεπείς, λειτουργικοί και σύγχρονοι χώροι συγκέντρωσης 

των Τμημάτων (Εστίες), με όλες τις αναγκαίες ανέσεις (π.χ. επαρκής 
θέρμανση, καλός εξαερισμός, διαθέσιμες τουαλέτες) 

  β. Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις και προβλήματα στους χώρους 
συγκέντρωσης των Τμημάτων. 

 3.3.  Εσωτερική οργάνωση Τμημάτων 
  α. Υπάρχει άρτια εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των Τμημάτων (π.χ. 

μικρό ταμείο, μητρώα, πρόοδος). 
  β. Δεν υπάρχει άρτια εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των Τμημάτων. 
 3.4.  Εσωτερική οργάνωση Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης 
  α. Υπάρχει άρτια εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της ΕΚΣ (π.χ. διορισμός 

μέσω e-sep, κατανομή αρμοδιοτήτων) 
  β. Δεν υπάρχει άρτια εσωτερική οργάνωση ή λειτουργία της ΕΚΣ. 
 3.5.  Συμβούλιο Βαθμοφόρων Συστήματος 
  α. Το Συμβούλιο Βαθμοφόρων Συστήματος πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον 

μία φορά κάθε μήνα. 
  β. Το Συμβούλιο Βαθμοφόρων Συστήματος δεν πραγματοποιήθηκε 

τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα. 
4.   Βαθμοφόροι – Ηγεσία - Εκπαίδευση 
 4.1.  Αρχηγός Συστήματος 
  α. Ο Αρχηγός του Συστήματος έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες 

εκπαιδευτικές ενότητες του Κύκλου Ηγεσίας. 
  β. Ο Αρχηγός του Συστήματος δεν έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες 

εκπαιδευτικές ενότητες του Κύκλου Ηγεσίας. 
 4.2.  Αρχηγοί Τμημάτων 
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  α. Όλοι οι Αρχηγοί των Τμημάτων έχουν ολοκληρώσει τον Κύκλο 
Κατασκηνωτικής Τεχνικής / Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου / Μεγάλης 
Σύνθετης Δράσης ανάλογα με τον Κλάδο στον οποίο ασχολούνται. 

  β. Όλοι οι Αρχηγοί των Τμημάτων έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον Κύκλο 
Μεθοδολογίας του Κλάδου στον οποίο ασχολούνται. 

  γ. Δεν έχουν ολοκληρώσει όλοι οι Αρχηγοί των Τμημάτων τον Κύκλο 
Μεθοδολογίας του Κλάδου στον οποίο ασχολούνται.  

 4.3.  Προσωπικό πλάνο εκπαίδευσης 
  α. Όλοι οι Βαθμοφόροι του Συστήματος έχουν καταρτίσει το προσωπικό 

πλάνο εκπαίδευσής τους.  
  β. Δεν έχουν καταρτίσει όλοι οι Βαθμοφόροι του Συστήματος το προσωπικό 

πλάνο εκπαίδευσής τους. 
 4.4.  Επιμόρφωση Βαθμοφόρων 
  α. Καταρτίστηκε και πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα επιμόρφωσης των 

Βαθμοφόρων του Συστήματος (συζητήσεις, έντυπα, εκδρομή 
Βαθμοφόρων κοκ). 

  β. Πραγματοποιήθηκαν μεμονωμένες δράσεις επιμόρφωσης των 
Βαθμοφόρων του Συστήματος κατά περίπτωση. 

  γ. Στο Σύστημα δεν εφαρμόστηκε καμία διαδικασία επιμόρφωσης των 
Βαθμοφόρων. 

5.   Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις 
 5.1.  Επικοινωνία μεταξύ των Τμημάτων (Αφορά στην ενημέρωση για τις 

δράσεις των Τμημάτων, τη συνεννόηση για τη χρήση των κοινών πόρων 
του Συστήματος και την πρακτική βοήθεια στις δράσεις των Τμημάτων από 
Βαθμοφόρους άλλων Τμημάτων) 

  α. Υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των Τμημάτων. 
  β. Η επικοινωνία μεταξύ των Τμημάτων κρίνεται μέτρια. 
  γ. Δεν υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των Τμημάτων. 
 5.2.  Δράσεις προβολής 
  α. Κάθε Τμήμα πραγματοποιεί τουλάχιστον μία δράση προβολής κάθε 

χρόνο. 
  β. Δεν πραγματοποιεί κάθε Τμήμα τουλάχιστον μία δράση προβολής κάθε 

χρόνο. 
  γ. Δεν πραγματοποιείται καμία δράση προβολής. 
 5.3.  Κοινές δράσεις Συστήματος (π.χ. Εκδήλωση κοπής πίτας, εκδήλωση 

Ημέρας Σκέψης, εκδρομή Συστήματος) 
  α. Πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον τρεις (3) κοινές δράσεις Συστήματος. 
  β. Πραγματοποιήθηκαν λιγότερες από τρεις (3) κοινές δράσεις Συστήματος. 
  γ. Δεν πραγματοποιήθηκε καμία κοινή δράση Συστήματος. 
 5.4  Σύστημα και κοινωνικός περίγυρος 
  α. Υπάρχει τακτική επαφή με τοπικές αρχές, οργανώσεις και άλλους 

κοινωνικούς φορείς. 
  β.  Υπάρχει περιστασιακή επαφή με τοπικές αρχές, οργανώσεις και άλλους 

κοινωνικούς φορείς. 
  γ. Δεν υπάρχει καμία επαφή με τοπικές αρχές, οργανώσεις και άλλους 

κοινωνικούς φορείς. 
 5.5.  Επικοινωνία με γονείς (Μπορεί να είναι φυσική, γραπτή, ηλεκτρονική) 
  α. Ο Αρχηγός Συστήματος επικοινωνεί με όλους τους γονείς των ανηλίκων 

Μελών του Συστήματος τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο (2) μήνες.  
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  β. Ο Αρχηγός Συστήματος δεν επικοινωνεί με όλους τους γονείς των 
ανηλίκων Μελών του Συστήματος τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο (2) 
μήνες.  

  γ. Ο Αρχηγός Συστήματος δεν επικοινωνεί με τους γονείς των ανηλίκων 
Μελών του Συστήματος. 

6.   Οικονομικά & περιουσία 
 6.1.  Συμβούλια Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης 
  α. Η ΕΚΣ πραγματοποίησε τουλάχιστον ένα συμβούλιο κάθε δύο (2) μήνες. 
  β. Η ΕΚΣ δεν πραγματοποίησε τουλάχιστον ένα συμβούλιο κάθε δύο (2) 

μήνες. 
 6.2.  Προϋπολογισμός & Οικονομικός Απολογισμός 
  α. Υπάρχει προϋπολογισμός και οικονομικός απολογισμός του Συστήματος, 

ο οποίος υποβλήθηκε έγκαιρα στα προϊστάμενα Κλιμάκια και 
ενημερώθηκαν γι’ αυτόν τα ενήλικα Μέλη και οι γονείς των ανηλίκων 
Μελών του Συστήματος.  

  β. Υπάρχει προϋπολογισμός και οικονομικός απολογισμός του Συστήματος, 
ο οποίος υποβλήθηκε έγκαιρα στα προϊστάμενα Κλιμάκια αλλά δεν 
ενημερώθηκαν γι’ αυτόν τα ενήλικα Μέλη και οι γονείς των ανηλίκων 
Μελών του Συστήματος. 

  γ. Δεν υπήρξε προϋπολογισμός ή οικονομικός απολογισμός του Συστήματος. 
 6.3.  Βιβλία Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης 
  α. Η ΕΚΣ τηρεί όλα τα βιβλία και ενημερώνει την εφαρμογή e-finance 

σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς. 
  β. Η ΕΚΣ δεν τηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία ή δεν τα τηρεί σύμφωνα με τους 

ισχύοντες Κανονισμός. 
 6.4.  Υλικό Συστήματος 

(Αποθήκευση, καλή χρήση, συντήρηση, ανανέωση) 
  α. Διασφαλίζονται και αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο τρόπο το υλικό και 

οι υποδομές του Συστήματος. 
  β. Δεν διασφαλίζονται ή δεν αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο τρόπο το 

υλικό και οι υποδομές του Συστήματος. 
 6.5.  Επιχορήγηση εκπαιδεύσεων 
  α. Διευκολύνθηκε η συμμετοχή των Βαθμοφόρων στις εκπαιδεύσεις με την 

καταβολή του συνολικού κόστους συμμετοχής από την ΕΚΣ. 
  β. Διευκολύνθηκε η συμμετοχή των Βαθμοφόρων στις εκπαιδεύσεις με την 

καταβολή μέρους του κόστους συμμετοχής από την ΕΚΣ. 
  γ. Δεν επιδοτήθηκε η συμμετοχή των Βαθμοφόρων στις εκπαιδεύσεις με την 

καταβολή μέρους ή του συνολικού κόστους συμμετοχής από την ΕΚΣ. 
 6.6.  Χορηγίες 
  α. Γίνεται προσπάθεια εξεύρεσης χορηγών για υποστήριξη του προσκοπικού 

έργου. 
  β.  Δεν γίνεται προσπάθεια εξεύρεσης χορηγών για υποστήριξη του 

προσκοπικού έργου. 
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Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

 
1.   Προσκοπική Ανάπτυξη – Μέλη 
 1.1.  Αριθμός Μελών 
  α. Τα Μέλη της Ένωσης είναι περισσότερα από τριάντα (30). 
  β. Τα Μέλη της Ένωσης είναι μεταξύ είκοσι ενός (21) και τριάντα (30). 
  γ. Τα Μέλη της Ένωσης είναι μεταξύ δέκα τριών (13) και είκοσι (20). 
  δ. Τα Μέλη της Ένωσης είναι λιγότερα από δώδεκα (12).  
 1.2.  Μέλη Ομάδας Συντονισμού 
  α. Ο αριθμός των Μελών της Ομάδας Συντονισμού είναι εκείνος που 

προβλέπεται από τον Κανονισμό Παλαιών Προσκόπων. 
  β. Ο αριθμός των Μελών της Ομάδας Συντονισμού είναι μικρότερος από 

εκείνον που προβλέπεται στον Κανονισμό Παλαιών Προσκόπων. 
 1.3.  Αύξηση Μελών 
  α. Στην Ένωση απογράφηκαν περισσότερα από πέντε (5) νέα Μέλη σε σχέση 

με την προηγούμενη χρονιά. 
  β. Στην Ένωση απογράφηκαν περισσότερα από τρία (3) και λιγότερα από 

πέντε (5) νέα Μέλη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 
  γ. Στην Ένωση απογράφηκαν λιγότερα από τρία (3) νέα Μέλη σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά. 
  δ. Στην Ένωση δεν απογράφηκε κανένα νέο Μέλος σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά. 
2.   Προσκοπικό Πρόγραμμα 
 2.1.  Ετήσιο πρόγραμμα δράσης 
  α. Ή Ένωση έχει ετήσιο πρόγραμμα δράσης το οποίο έχει υποβληθεί στον 

αρμόδιο Περιφερειακό Έφορο και στον αρμόδιο Αρχηγό Συστήματος (αν 
προβλέπεται). 

  β. Η Ένωση έχει ετήσιο πρόγραμμα δράσης το οποίο δεν υποβλήθηκε στον 
αρμόδιο Περιφερειακό Έφορο και στον αρμόδιο Αρχηγό Συστήματος (αν 
προβλεπόταν). 

  γ. Η Ένωση δεν έχει ετήσιο πρόγραμμα δράσης. 
 2.2.  Ασφάλεια Μελών και Δράσεων 
  α. Τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας δράσεων, όπως προβλέπονται από τον 

Κανονισμό Ασφαλείας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων. 
  β. Δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας δράσεων, όπως προβλέπονται από 

τον Κανονισμό Ασφαλείας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών 
Δράσεων. 

 2.3.  Κοινές δράσεις με Προσκοπικά Συστήματα / Περιφερειακή Εφορεία 
  α. Η Ένωση συνδιοργάνωσε / συμμετείχε σε τουλάχιστον τρεις κοινές δράσεις 

με τα Προσκοπικά Συστήματα ή την Περιφερειακή Εφορεία της περιοχής 
της. 

  β. Η Ένωση συνδιοργάνωσε / συμμετείχε σε μία έως δύο κοινές δράσεις με τα 
Προσκοπικά Συστήματα ή την Περιφερειακή Εφορεία της περιοχής της. 

  γ. Η Ένωση δεν συνδιοργάνωσε / δεν συμμετείχε σε καμία κοινή δράση με τα 
Προσκοπικά Συστήματα ή την Περιφερειακή Εφορεία της περιοχής της.  

 2.4.  Δράσεις Κοινωνικής Προσφοράς 
  α. Η Ένωση πραγματοποίησε τουλάχιστον δύο δράσεις Κοινωνικής 

Προσφοράς. 
  β. Η Ένωση πραγματοποίησε μία δράση Κοινωνικής Προσφοράς. 
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  γ. Η Ένωση δεν πραγματοποίησε καμία δράση Κοινωνικής Προσφοράς. 
 2.5.  Δράσεις Κεντρικής Επιτροπής Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) 
  α. Η Ένωση συμμετείχε σε όλες τις δράσεις που διοργάνωσε η Κ.Ε.Π.Π.Ε. 
  β. Η Ένωση συμμετείχε σε κάποιες από τις δράσεις που διοργάνωσε η 

Κ.Ε.Π.Π.Ε. 
  γ. Η Ένωση δεν συμμετείχε σε καμία από τις δράσεις που διοργάνωσε η 

Κ.Ε.Π.Π.Ε. 
 2.6.  Δράσεις Υπαίθρου 
  α. Η Ένωση πραγματοποίησε τουλάχιστον δύο δράσεις υπαίθρου. 
  β. Η Ένωση πραγματοποίησε μία δράση υπαίθρου. 
  γ. Η Ένωση δεν πραγματοποίησε καμία δράση υπαίθρου. 
3.   Οργάνωση – Διοίκηση 
 3.1.  Εστία Ένωσης 
  α. Υπάρχει αξιοπρεπής, λειτουργικός και σύγχρονος χώρος συγκέντρωσης των 

Μελών της Ένωσης (Εστία), με όλες τις αναγκαίες ανέσεις (π.χ. επαρκής 
θέρμανση, καλός εξαερισμός, διαθέσιμες τουαλέτες). 

  β. Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις και προβλήματα στον χώρο συγκέντρωσης των 
Μελών της Ένωσης. 

 3.2.  Εσωτερική οργάνωση Ένωσης – Ομάδα Συντονισμού 
  α. Υπάρχει εκλεγμένη Ομάδα Συντονισμού και επιπλέον έχουν ανατεθεί 

ειδικότερες αρμοδιότητες σε Μέλη της Ένωσης επειδή απαιτείται για την 
αποτελεσματική λειτουργία της Ένωσης. 

  β. Υπάρχει εκλεγμένη Ομάδα Συντονισμού αλλά δεν έχουν ανατεθεί 
ειδικότερες αρμοδιότητες σε Μέλη της Ένωσης παρόλο που απαιτείται για 
την αποτελεσματική λειτουργία της Ένωσης. 

  γ. Δεν υπάρχει εκλεγμένη Ομάδα Συντονισμού. 
 3.3.  Εσωτερική οργάνωση Ένωσης – Ολομέλεια 
  α. Η Ολομέλεια πραγματοποίησε τουλάχιστον τρεις συνεδριάσεις, στις οποίες 

προσκλήθηκε ο αρμόδιος Περιφερειακός Έφορος ή Αρχηγός Συστήματος. 
  β. Η Ολομέλεια πραγματοποίησε δύο έως τρεις συνεδριάσεις, στις οποίες 

προσκλήθηκε ο αρμόδιος Περιφερειακός Έφορος ή Αρχηγός Συστήματος. 
  γ. Η Ολομέλεια πραγματοποίησε λιγότερες από δύο συνεδριάσεις ή 

περισσότερες, στις οποίες όμως δεν προσκλήθηκε ο αρμόδιος 
Περιφερειακός Έφορος ή Αρχηγός Συστήματος. 

 3.4.  Ενημέρωση αρμοδίων Κλιμακίων 
  α. Η Ένωση συνέταξε όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα και στοιχεία (π.χ. ετήσιο 

πρόγραμμα δράσης, απολογισμός προσκοπικού έργου, οικονομικός 
απολογισμός, πρακτικά αρχαιρεσιών) και τα κοινοποίησε όπου 
προβλέπεται (π.χ. Περιφερειακός Έφορος, Αρχηγός Συστήματος, 
Κ.Ε.Π.Π.Ε.). 

  β. Η Ένωση συνέταξε όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα και στοιχεία (π.χ. ετήσιο 
πρόγραμμα δράσης, απολογισμός προσκοπικού έργου, οικονομικός 
απολογισμός, πρακτικά αρχαιρεσιών) αλλά δεν τα κοινοποίησε όπου 
προβλέπεται (π.χ. Περιφερειακός Έφορος, Αρχηγός Συστήματος, 
Κ.Ε.Π.Π.Ε.). 

  γ. Η Ένωση δεν συνέταξε όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα και στοιχεία (π.χ. 
ετήσιο πρόγραμμα δράσης, απολογισμός προσκοπικού έργου, οικονομικός 
απολογισμός, πρακτικά αρχαιρεσιών) που προβλέπονται από τον 
Κανονισμό Παλαιών Προσκόπων. 

 3.5.  Συνεργασία με άλλα Κλιμάκια 
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  α. Η συνεργασία και η επικοινωνία της Ένωσης με τα Προσκοπικά Συστήματα 
και την Περιφερειακή Εφορεία της περιοχής της είναι στενή και 
εποικοδομητική. 

  β. Η συνεργασία και η επικοινωνία της Ένωσης με τα Προσκοπικά Συστήματα 
και την Περιφερειακή Εφορεία της περιοχής της είναι μέτρια. 

  γ. Δεν υπάρχει ή δεν είναι καλή η συνεργασία και η επικοινωνία της Ένωσης 
με τα Προσκοπικά Συστήματα και την Περιφερειακή Εφορεία της περιοχής 
της 

4.   Ηγεσία – Εκπαίδευση 
 4.1.  Συμμετοχή Μελών Ένωσης σε Εκπαιδεύσεις 
  α. Τουλάχιστον τρία Μέλη της Ένωσης συμμετείχαν σε κάποια Εκπαίδευση 

που διοργάνωσε η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας. 
  β. Ένα έως τρία Μέλη της Ένωσης συμμετείχαν σε κάποια Εκπαίδευση που 

διοργάνωσε η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας. 
  γ. Κανένα Μέλος της Ένωσης δεν συμμετείχε σε κάποια Εκπαίδευση που 

διοργάνωσε η Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας. 
 4.2.  Επιμόρφωση Μελών Ένωσης 
  α. Καταρτίστηκε και πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα επιμόρφωσης των 

Μελών της Ένωσης (π.χ. σεμινάρια, συζητήσεις, έντυπα κοκ). 
  β. Πραγματοποιήθηκαν μεμονωμένες δράσεις επιμόρφωσης των Μελών της 

Ένωσης κατά περίπτωση. 
  γ. Στην Ένωση δεν εφαρμόστηκε καμία διαδικασία επιμόρφωσης των Μελών 

της. 
5.   Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις 
 5.1.  Δράσεις προβολής του προσκοπικού έργου 
  α. Η Ένωση πραγματοποίησε τουλάχιστον τρεις δράσεις για την ενίσχυση και 

την προβολή της Προσκοπικής Κίνησης και την ενίσχυση του έργου των 
Προσκοπικών Συστημάτων και της Περιφερειακής Εφορείας. 

  β. Η Ένωση πραγματοποίησε μία έως δύο δράσεις για την ενίσχυση και την 
προβολή της Προσκοπικής Κίνησης και την ενίσχυση του έργου των 
Προσκοπικών Συστημάτων και της Περιφερειακής Εφορείας. 

  γ. Η Ένωση δεν πραγματοποίησε καμία δράση για την ενίσχυση και την 
προβολή της Προσκοπικής Κίνησης και την ενίσχυση του έργου των 
Προσκοπικών Συστημάτων και της Περιφερειακής Εφορείας. 

 5.2.  Επικοινωνία Μελών της Ένωσης (Μπορεί να είναι φυσική, γραπτή, 
ηλεκτρονική) 

  α. Ο Αρχηγός επικοινωνεί με όλα τα Μέλη της Ένωσης τουλάχιστον μία φορά 
κάθε μήνα.  

  β. Ο Αρχηγός δεν επικοινωνεί με όλα τα Μέλη της Ένωσης τουλάχιστον μία 
φορά κάθε μήνα.  

  γ. Ο Αρχηγός δεν επικοινωνεί καθόλου με τα Μέλη της Ένωσης. 
 5.3.  Ενημέρωση Μελών Ένωσης 
  α. Τα Μέλη της Ένωσης ενημερώθηκαν από την Ομάδα Συντονισμού άμεσα 

για τις Ανακοινώσεις του Σ.Ε.Π. και της Κ.Ε.Π.Π.Ε. που τους αφορούσαν. 
  β. Τα Μέλη της Ένωσης ενημερώθηκαν από άλλες πηγές και όχι από την 

Ομάδα Συντονισμού για τις Ανακοινώσεις του Σ.Ε.Π. και της Κ.Ε.Π.Π.Ε. που 
τους αφορούσαν. 

  γ. Τα Μέλη της Ένωσης δεν ενημερώθηκαν για τις Ανακοινώσεις του Σ.Ε.Π. και 
της Κ.Ε.Π.Π.Ε. που τα αφορούσαν. 

6.   Οικονομικά & περιουσία 
 6.1.  Προϋπολογισμός & Οικονομικός Απολογισμός 
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  α. Υπάρχει προϋπολογισμός και οικονομικός απολογισμός της Ένωσης, ο 
οποίος υποβλήθηκε έγκαιρα στα αρμόδια Κλιμάκια (Περιφερειακός 
Έφορος, Κ.Ε.Π.Π.Ε.) και ενημερώθηκαν γι’ αυτόν όλα τα Μέλη της Ένωσης.  

  β. Υπάρχει προϋπολογισμός και οικονομικός απολογισμός της Ένωσης, ο 
οποίος υποβλήθηκε έγκαιρα στα αρμόδια Κλιμάκια (Περιφερειακός 
Έφορος, Κ.Ε.Π.Π.Ε.) αλλά δεν ενημερώθηκαν γι’ αυτόν όλα τα Μέλη της 
Ένωσης. 

  γ. Δεν υπάρχει προϋπολογισμός ή οικονομικός απολογισμός της Ένωσης. 
 6.2.  Βιβλία Ένωσης 
  α. Η Ένωση τηρεί όλα τα βιβλία και ενημερώνει την εφαρμογή e-finance 

σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς. 
  β. Η Ένωση δεν τηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία ή δεν τα τηρεί σύμφωνα με 

τους ισχύοντες Κανονισμούς. 
 6.3.   Υλικό Ένωσης (Αποθήκευση, καλή χρήση, συντήρηση, ανανέωση) 
  α. Διασφαλίζονται και αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο τρόπο το υλικό και οι 

υποδομές της Ένωσης. 
  β. Δεν διασφαλίζονται ή δεν αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο τρόπο το υλικό 

και οι υποδομές της Ένωσης. 
 6.4.  Απογραφή Μελών Ένωσης 
  α. Όλα τα Μέλη της Ένωσης κατέβαλλαν την Ετήσια Συνδρομή Μέλους Σ.Ε.Π. 
  β. Τουλάχιστον το 75% των Μελών της Ένωσης κατέβαλλαν την Ετήσια 

Συνδρομή Μέλους Σ.Ε.Π. 
  γ. Λιγότερο από 75% των Μελών της Ένωσης κατέβαλλαν την Ετήσια 

Συνδρομή Μέλους Σ.Ε.Π. 
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Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΦΟΡΕΙΑΣ 

 
1.    Προσκοπική Ανάπτυξη – Μέλη 
 1.1.   Ενήλικα Στελέχη Συστημάτων 

   α. 
Όλα τα Συστήματα της Περιφερειακής Εφορείας έχουν τον 
προβλεπόμενο από τον Κανονισμό αριθμό Ενηλίκων Στελεχών. 

   β. 
Περισσότερα από το 50% των Συστημάτων της Περιφερειακής 
Εφορείας έχουν τον προβλεπόμενο από τον Κανονισμό αριθμό 
Ενηλίκων Στελεχών. 

   γ. 
Λιγότερα από το 50% των Συστημάτων της Περιφερειακής 
Εφορείας έχουν τον προβλεπόμενο από τον Κανονισμό αριθμό 
Ενηλίκων Στελεχών. 

 1.2.   Σχέδιο Ανάπτυξης Περιφερειακής Εφορείας 

   α. 
Υπάρχει Σχέδιο Ανάπτυξης στο οποίο λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός 
πληθυσμιακής διείσδυσης του Προσκοπισμού ανά Δήμο. 

   β. 
Υπάρχει Σχέδιο Ανάπτυξης στο οποίο όμως δεν λαμβάνεται υπόψη 
ο βαθμός πληθυσμιακής διείσδυσης του Προσκοπισμού ανά Δήμο. 

   γ. Δεν υπάρχει Σχέδιο Ανάπτυξης στην Περιφερειακή Εφορεία. 
 1.3.   Έφορος Ανάπτυξης 
   α. Η Περιφερειακή Εφορεία έχει Έφορο Ανάπτυξης. 

   β. 
Η Περιφερειακή Εφορεία δεν έχει Έφορο Ανάπτυξης αλλά έχει 
αναθέσει τα σχετικά καθήκοντα σε άλλον Έφορο. 

   γ. 
Η Περιφερειακή Εφορεία ούτε έχει Έφορο Ανάπτυξης ούτε έχει 
αναθέσει τα σχετικά καθήκοντα σε άλλον Έφορο. 

  1.3.1.  Εκπαίδευση Εφόρου Ανάπτυξης 

   α. 
Ο Έφορος Ανάπτυξης ή ο Έφορος που ασκεί τα σχετικά καθήκοντα 
έχει ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες Εκπαιδευτικές Ενότητες. 

   β. 
Ο Έφορος Ανάπτυξης ή ο Έφορος που ασκεί τα σχετικά καθήκοντα 
έχει παρακολουθήσει τις προβλεπόμενες Εκπαιδευτικές Ενότητες 
χωρίς να έχει ολοκληρώσει το Στάδιο Εφαρμογής. 

   γ. 
Ο Έφορος Ανάπτυξης ή ο Έφορος που ασκεί τα σχετικά καθήκοντα 
δεν έχει παρακολουθήσει τις προβλεπόμενες Εκπαιδευτικές 
Ενότητες. 

 1.4.   Ενέργειες και δράσεις προβολής 

   α. 

Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες και δράσεις προβολής για την 
προσέλκυση νέων ανηλίκων μελών σε σχολεία ή άλλα μέρη που 
συχνάζουν παιδιά οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των περιοχών 
γεωγραφικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Εφορείας. 

   β. 

Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες και δράσεις προβολής για την 
προσέλκυση νέων ανηλίκων μελών σε σχολεία ή άλλα μέρη που 
συχνάζουν παιδιά σε κάποιες από τις περιοχές γεωγραφικής 
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Εφορείας. 

   γ. 
Δεν πραγματοποιήθηκαν δράσεις προβολής για την προσέλκυση 
νέων ανηλίκων μελών σε σχολεία ή άλλα μέρη που συχνάζουν 
παιδιά. 

  1.4.1.  Προβολή με διανομή διαφημιστικού υλικού 

   α. 
Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες προβολής με διανομή 
διαφημιστικού υλικού σε όλες τις περιοχές γεωγραφικής 
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Εφορείας. 
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   β. 
Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες προβολής με διανομή 
διαφημιστικού υλικού σε κάποιες από τις περιοχές γεωγραφικής 
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Εφορείας.  

   γ. 
Δεν πραγματοποιήθηκαν ενέργειες προβολής με διανομή 
διαφημιστικού υλικού. 

  1.4.2.  Προβολή μέσω δραστηριοτήτων 

   α. 
Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες προβολής με οργάνωση 
δραστηριοτήτων σε όλες τις περιοχές γεωγραφικής αρμοδιότητας 
της Περιφερειακής Εφορείας. 

   β. 
Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες προβολής με οργάνωση 
δραστηριοτήτων σε κάποιες από τις περιοχές γεωγραφικής 
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Εφορείας.  

   γ. 
Δεν πραγματοποιήθηκαν ενέργειες προβολής με οργάνωση 
δραστηριοτήτων. 

  1.4.3.  Προβολή μέσω δημοσιεύσεων σε τοπικά ΜΜΕ 

   α. 
Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες προβολής με δημοσιεύσεις στα 
τοπικά ΜΜΕ σε όλες τις περιοχές γεωγραφικής αρμοδιότητας της 
Περιφερειακής Εφορείας. 

   β. 
Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες προβολής με δημοσιεύσεις στα 
τοπικά ΜΜΕ σε κάποιες από τις περιοχές γεωγραφικής 
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Εφορείας.  

   γ. 
Δεν πραγματοποιήθηκαν ενέργειες προβολής με δημοσιεύσεις στα 
τοπικά ΜΜΕ. 

 1.5.   Ενέργειες και δράσεις προσέλκυσης Ενηλίκων Στελεχών 

   α. 
Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες και δράσεις προσέλκυσης Ενηλίκων 
Στελεχών σε όλες τις περιοχές γεωγραφικής αρμοδιότητας της 
Περιφερειακής Εφορείας. 

   β. 
Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες και δράσεις προσέλκυσης Ενηλίκων 
Στελεχών σε κάποιες από τις περιοχές γεωγραφικής αρμοδιότητας 
της Περιφερειακής Εφορείας. 

   γ. 
Δεν πραγματοποιήθηκαν ενέργειες και δράσεις προσέλκυσης 
Ενηλίκων Στελεχών. 

  1.5.1.  Προσέλκυση Ενηλίκων Στελεχών με διανομή διαφημιστικού υλικού 

   α. 
Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες προσέλκυσης Ενηλίκων Στελεχών 
με διανομή διαφημιστικού υλικού σε όλες τις περιοχές 
γεωγραφικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Εφορείας. 

   β. 
Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες προσέλκυσης Ενηλίκων Στελεχών 
με διανομή διαφημιστικού υλικού σε κάποιες από τις περιοχές 
γεωγραφικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Εφορείας. 

   γ. 
Δεν πραγματοποιήθηκαν ενέργειες προσέλκυσης Ενηλίκων 
Στελεχών με διανομή διαφημιστικού υλικού. 

  1.5.2.  
Προσέλκυση Ενηλίκων Στελεχών με συμμετοχή και ομιλίες σε 
ημερίδες για τη νεολαία και τον εθελοντισμό, λειτουργία 
Περιπτέρων Εθελοντισμού κλπ. 

   α. 

Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες προσέλκυσης Ενηλίκων Στελεχών 
με συμμετοχή και ομιλίες σε ημερίδες για τη νεολαία και τον 
εθελοντισμό κλπ. σε όλες τις περιοχές γεωγραφικής αρμοδιότητας 
της Περιφερειακής Εφορείας. 

   β. 
Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες προσέλκυσης Ενηλίκων Στελεχών 
με συμμετοχή και ομιλίες σε ημερίδες για τη νεολαία και τον 
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εθελοντισμό κλπ. σε κάποιες από τις περιοχές γεωγραφικής 
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Εφορείας. 

   γ. 
Δεν πραγματοποιήθηκαν ενέργειες προσέλκυσης Ενηλίκων 
Στελεχών με συμμετοχή και ομιλίες σε ημερίδες για τη νεολαία και 
τον εθελοντισμό κλπ. 

  1.5.3.  
Προσέλκυση Ενηλίκων Στελεχών μέσω δημοσιεύσεων σε τοπικά 
ΜΜΕ 

   α. 
Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες προσέλκυσης Ενηλίκων Στελεχών 
με δημοσιεύσεις στα τοπικά ΜΜΕ σε όλες τις περιοχές 
γεωγραφικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Εφορείας. 

   β. 
Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες προσέλκυσης Ενηλίκων Στελεχών 
με δημοσιεύσεις στα τοπικά ΜΜΕ σε κάποιες από τις περιοχές 
γεωγραφικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Εφορείας.  

   γ. 
Δεν πραγματοποιήθηκαν ενέργειες προσέλκυσης Ενηλίκων 
Στελεχών με δημοσιεύσεις στα τοπικά ΜΜΕ. 

 1.6.   Μετακινήσεις Ενηλίκων Στελεχών σε άλλη πόλη 

   α. 
Καταγράφηκαν τα Ενήλικα Στελέχη της Περιφερειακής Εφορείας 
που λόγω σπουδών ή για άλλους λόγους μετακινήθηκαν σε άλλη 
πόλη. 

   β. 
Καταγράφηκαν κάποια από τα Ενήλικα Στελέχη της Περιφερειακής 
Εφορείας που λόγω σπουδών ή για άλλους λόγους μετακινήθηκαν 
σε άλλη πόλη. 

   γ. 
Δεν καταγράφηκαν τα Ενήλικα Στελέχη της Περιφερειακής 
Εφορείας που λόγω σπουδών ή για άλλους λόγους μετακινήθηκαν 
σε άλλη πόλη. 

  1.6.1.  
Ενημέρωση Περιφερειακών Εφορειών που υποδέχονται Ενήλικα 
Στελέχη λόγω σπουδών 

   α. 
Ενημερώθηκαν όλες οι Περιφερειακές Εφορείες που υποδέχονται 
Ενήλικα Στελέχη λόγω σπουδών ή για άλλους λόγους. 

   β. 
Ενημερώθηκαν κάποιες από τις Περιφερειακές Εφορείες που 
υποδέχονται Ενήλικα Στελέχη λόγω σπουδών ή για άλλους λόγους. 

   γ. 
Δεν ενημερώθηκαν οι Περιφερειακές Εφορείες που υποδέχονται 
Ενήλικα Στελέχη λόγω σπουδών ή για άλλους λόγους. 

  1.6.2.  Συνεργασία Εφόρου Ανάπτυξης Π.Ε. με Έφορο Ανάπτυξης Γ.Ε. 

   α. 

Ο Έφορος Ανάπτυξης της Περιφερειακής Εφορείας διατηρεί στενή 
συνεργασία με τον Έφορο Ανάπτυξης της Γενικής Εφορείας για την 
καταγραφή και διευκόλυνση των Ενηλίκων Στελεχών που 
μετακινούνται σε άλλη πόλη, λόγω σπουδών ή για άλλους λόγους. 

   β. 

Ο Έφορος Ανάπτυξης της Περιφερειακής Εφορείας έχει 
περιστασιακή συνεργασία με τον Έφορο Ανάπτυξης της Γενικής 
Εφορείας για την καταγραφή και διευκόλυνση των Ενηλίκων 
Στελεχών που μετακινούνται σε άλλη πόλη, λόγω σπουδών ή για 
άλλους λόγους. 

   γ. 

Ο Έφορος Ανάπτυξης της Περιφερειακής Εφορείας δεν 
συνεργάζεται με τον Έφορο Ανάπτυξης της Γενικής Εφορείας για την 
καταγραφή και διευκόλυνση των Ενηλίκων Στελεχών που 
μετακινούνται σε άλλη πόλη, λόγω σπουδών ή για άλλους λόγους. 

 1.7.   Σχέδια Ανάπτυξης Συστημάτων Π.Ε. 

   α. 
Η Περιφερειακή Εφορεία παρακολουθεί την εφαρμογή των 
Σχεδίων Ανάπτυξης όλων των Συστημάτων. 
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   β. 

Η Περιφερειακή Εφορεία παρακολουθεί την εφαρμογή των 
Σχεδίων Ανάπτυξης μόνο των Συστημάτων των οποίων η λειτουργία 
έχει αξιολογηθεί ως ανεπαρκής με βάση τα Κριτήρια Αξιολόγησης 
Προσκοπικού Έργου Προσκοπικού Συστήματος. 

   γ. 
Η Περιφερειακή Εφορεία παρακολουθεί κατά διαστήματα την 
εφαρμογή των Σχεδίων Ανάπτυξης κάποιων Συστημάτων. 

 
2.   Προσκοπικό Πρόγραμμα 
 2.1.  Αγέλες Περιφερειακής Εφορείας 
  α. Αγέλη Λυκοπούλων λειτουργεί σε όλα τα Συστήματα της Περιφερειακής 

Εφορείας. 
  β. Αγέλη Λυκοπούλων λειτουργεί σε περισσότερα από το 75% των 

Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας. 
  γ. Αγέλη Λυκοπούλων λειτουργεί σε λιγότερα από το 75% των Συστημάτων 

της Περιφερειακής Εφορείας. 
 2.2.  Ομάδες Περιφερειακής Εφορείας 
  α. Ομάδα Προσκόπων λειτουργεί σε όλα τα Συστήματα της Περιφερειακής 

Εφορείας. 
  β. Ομάδα Προσκόπων λειτουργεί σε περισσότερα από το 75% των 

Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας. 
  γ. Ομάδα Προσκόπων λειτουργεί σε λιγότερα από το 75% των Συστημάτων 

της Περιφερειακής Εφορείας. 
 2.3.  Κοινότητες Περιφερειακής Εφορείας 
  α. Κοινότητα Ανιχνευτών λειτουργεί σε όλα τα Συστήματα της Περιφερειακής 

Εφορείας. 
  β. Κοινότητα Ανιχνευτών λειτουργεί σε περισσότερα από το 50% των 

Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας. 
  γ. Κοινότητα Ανιχνευτών λειτουργεί σε λιγότερα από το 50% των 

Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας. 
 2.4.  Προσκοπικά Δίκτυα Περιφερειακής Εφορείας 
  α. Προσκοπικό Δίκτυο λειτουργεί σε όλα τα Συστήματα της Περιφερειακής 

Εφορείας. 
  β. Προσκοπικό Δίκτυο λειτουργεί σε περισσότερα από το 50% των 

Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας. 
  γ. Προσκοπικό Δίκτυο λειτουργεί σε λιγότερα από το 50% των Συστημάτων 

της Περιφερειακής Εφορείας. 
 2.5.  Θερινές δράσεις Τμημάτων 
  α. Όλα τα Τμήματα των Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας 

πραγματοποίησαν θερινή κατασκήνωση / μεγάλη δράση υπαίθρου / 
μεγάλη σύνθετη δράση. 

  β. Περισσότερα από το 75% των Τμημάτων των Συστημάτων της 
Περιφερειακής Εφορείας πραγματοποίησαν θερινή κατασκήνωση / 
μεγάλη δράση υπαίθρου / μεγάλη σύνθετη δράση. 

  γ. Λιγότερα από το 75% των Τμημάτων των Συστημάτων της Περιφερειακής 
Εφορείας πραγματοποίησαν θερινή κατασκήνωση / μεγάλη δράση 
υπαίθρου / μεγάλη σύνθετη δράση. 

 2.6.  Εκδρομή Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 
  α. Πραγματοποιήθηκαν Εκδρομές Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους στις οποίες 

συμμετείχαν Πρόσκοποι από όλες τις Ομάδες της Περιφερειακής 
Εφορείας. 
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  β. Πραγματοποιήθηκαν Εκδρομές Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους στις οποίες 
συμμετείχαν Πρόσκοποι από περισσότερες του 75% των Ομάδων της 
Περιφερειακής Εφορείας. 

  γ. Πραγματοποιήθηκαν Εκδρομές Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους στις οποίες 
συμμετείχαν Πρόσκοποι από λιγότερες του 75% των Ομάδων της 
Περιφερειακής Εφορείας.  

 2.7.  Εκπαίδευση Στελεχών 
  α. Όλες οι Ομάδες της Περιφέρειας ολοκλήρωσαν τη διαδικασία 

Εκπαίδευσης Στελεχών (Πρότυπη Ενωμοτία & Πρότυπη Ομάδα). 
  β. Περισσότερες από το 75% των Ομάδων της Περιφέρειας ολοκλήρωσαν τη 

διαδικασία Εκπαίδευσης Στελεχών (Πρότυπη Ενωμοτία & Πρότυπη 
Ομάδα). 

  γ. Λιγότερες από το 75% των Ομάδων της Περιφέρειας ολοκλήρωσαν τη 
διαδικασία Εκπαίδευσης Στελεχών (Πρότυπη Ενωμοτία & Πρότυπη 
Ομάδα). 

 2.8.  Εκδρομή Εξερεύνησης Δάφνης 
  α. Πραγματοποιήθηκαν Εκδρομές Εξερεύνησης Δάφνης στις οποίες 

συμμετείχαν Ανιχνευτές από όλες τις Κοινότητες της Περιφερειακής 
Εφορείας. 

  β. Πραγματοποιήθηκαν Εκδρομές Εξερεύνησης Δάφνης στις οποίες 
συμμετείχαν Ανιχνευτές από περισσότερες του 50% των Κοινοτήτων της 
Περιφερειακής Εφορείας. 

  γ. Πραγματοποιήθηκαν Εκδρομές Εξερεύνησης Δάφνης στις οποίες 
συμμετείχαν Ανιχνευτές από λιγότερες του 50% των Κοινοτήτων της 
Περιφερειακής Εφορείας. 

 2.9.  Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους 
  α. Στη Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους συμμετείχαν Ανιχνευτές 

από Κοινότητες της Περιφερειακής Εφορείας. 
  β. Στη Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους δεν συμμετείχαν 

Ανιχνευτές από Κοινότητες της Περιφερειακής Εφορείας. 
 2.10.  Πρόσκοποι του Κόσμου 
  α. Η Περιφερειακή Εφορεία έχει Μέλη Προσκοπικών Δικτύων που έχουν 

ονομαστεί Πρόσκοποι του Κόσμου. 
  β. Η Περιφερειακή Εφορεία έχει Μέλη Προσκοπικών Δικτύων που είναι είτε 

στο στάδιο «Ανακάλυψη του Προσκόπου του Κόσμου» είτε στο στάδιο 
«Εθελοντική Υπηρεσία του Προσκόπου του Κόσμου». 

  γ. Η Περιφερειακή Εφορεία δεν έχει Μέλη Προσκοπικών Δικτύων που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Πρόσκοπος του Κόσμου». 

 2.11.  Ετήσιος προγραμματισμός Συστημάτων 
  α. Όλα τα Συστήματα υπέβαλαν στην Περιφερειακή Εφορεία τον ετήσιο 

προγραμματισμό τους. 
  β. Περισσότερα από το 75% των Συστημάτων υπέβαλαν στην Περιφερειακή 

Εφορεία τον ετήσιο προγραμματισμό τους. 
  γ. Λιγότερα από το 75% των Συστημάτων υπέβαλαν στην Περιφερειακή 

Εφορεία τον ετήσιο προγραμματισμό τους. 
 2.12.  Πρόγραμμα Δράσης Γενικής Εφορείας 
  α. Το Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας εντάσσεται στο σύνολό του 

στον προγραμματισμό της Περιφερειακής Εφορείας. 
  β. Το Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας εντάσσεται εν μέρει στον 

προγραμματισμό της Περιφερειακής Εφορείας. 
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  γ. Το Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας δεν εντάσσεται στον 
προγραμματισμό της Περιφερειακής Εφορείας. 

 2.13.  Δράσεις Γενικής Εφορείας 
  α. Όλα τα Τμήματα των Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας 

συμμετείχαν στις δράσεις της Γενικής Εφορείας. 
  β. Περισσότερα από το 50% των Τμημάτων των Συστημάτων της 

Περιφερειακής Εφορείας συμμετείχαν στις δράσεις της Γενικής Εφορείας. 
  γ. Λιγότερα από το 50% των Τμημάτων των Συστημάτων της Περιφερειακής 

Εφορείας συμμετείχαν στις δράσεις της Γενικής Εφορείας. 
 2.14.  Δράσεις Περιφερειακής Εφορείας 
  α. Όλα τα Τμήματα των Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας 

συμμετείχαν στις δράσεις της Περιφερειακής Εφορείας. 
  β. Περισσότερα από το 50% των Τμημάτων των Συστημάτων της 

Περιφερειακής Εφορείας συμμετείχαν στις δράσεις της Περιφερειακής 
Εφορείας. 

  γ. Λιγότερα από το 50% των Τμημάτων των Συστημάτων της Περιφερειακής 
Εφορείας συμμετείχαν στις δράσεις της Περιφερειακής Εφορείας. 

 2.15.  Αειφόρα Συστήματα και Αειφόρα Τμήματα 
  α. Όλα τα Τμήματα και τα Συστήματα της Περιφερειακής Εφορείας είναι 

αειφόρα σύμφωνα με τα Κριτήρια Αειφόρου Τμήματος και Συστήματος. 
  β. Περισσότερα από το 50% των Τμημάτων και Συστημάτων της 

Περιφερειακής Εφορείας είναι αειφόρα σύμφωνα με τα Κριτήρια 
Αειφόρου Τμήματος και Συστήματος. 

  γ. Λιγότερα από το 50% των Τμημάτων και Συστημάτων της Περιφερειακής 
Εφορείας είναι αειφόρα σύμφωνα με τα Κριτήρια Αειφόρου Τμήματος και 
Συστήματος. 

 2.16.  Ειδικές Εκπαιδεύσεις Ενηλίκων Στελεχών 
  α. Όλα τα Ενήλικα Στελέχη της Περιφερειακής Εφορείας παρακολούθησαν 

Ειδικές Εκπαιδεύσεις, Εκπαιδεύσεις Ειδικότητας και Σεμινάρια, για τον 
εμπλουτισμό του προσκοπικού προγράμματος. 

  β. Περισσότεροι από το 50% των Ενηλίκων Στελεχών της Περιφερειακής 
Εφορείας παρακολούθησαν Ειδικές Εκπαιδεύσεις, Εκπαιδεύσεις 
Ειδικότητας και Σεμινάρια, για τον εμπλουτισμό του προσκοπικού 
προγράμματος. 

  γ. Λιγότεροι από το 50% των Ενηλίκων Στελεχών της Περιφερειακής 
Εφορείας παρακολούθησαν Ειδικές Εκπαιδεύσεις, Εκπαιδεύσεις 
Ειδικότητας και Σεμινάρια, για τον εμπλουτισμό του προσκοπικού 
προγράμματος. 

 2.17.  Ομάδες Εργασίας 
  α. Στην Περιφερειακή Εφορεία λειτουργούν Ομάδες Εργασίας, με σκοπό να 

προτείνουν στα Τμήματα και στα Συστήματα ιδέες και δράσεις για τον 
εμπλουτισμό του προσκοπικού προγράμματος και να συμβάλλουν στην 
πραγματοποίηση δράσεων, οι οποίες συνεργάζονται με όλα τα Συστήματα 
της Περιφερειακής Εφορείας. 

  β. Στην Περιφερειακή Εφορεία λειτουργούν Ομάδες Εργασίας, με σκοπό να 
προτείνουν στα Τμήματα και στα Συστήματα ιδέες και δράσεις για τον 
εμπλουτισμό του προσκοπικού προγράμματος και να συμβάλλουν στην 
πραγματοποίηση δράσεων, οι οποίες συνεργάζονται με τα Συστήματα της 
Περιφερειακής Εφορείας που το ζητούν. 

  γ. Δεν λειτουργούν στην Περιφερειακή Εφορεία Ομάδες Εργασίας, με σκοπό 
να προτείνουν στα Τμήματα και στα Συστήματα ιδέες και δράσεις για τον 
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εμπλουτισμό του προσκοπικού προγράμματος και να συμβάλλουν στην 
πραγματοποίηση δράσεων.  

3.   Οργάνωση – Διοίκηση 
 3.1.  Στελέχωση Περιφερειακής Εφορείας 
  α. Η Περιφερειακή Εφορεία στελεχώνεται με το σύνολο των Εφόρων που 

προβλέπονται στον Κανονισμό. 
  β. Η Περιφερειακή Εφορεία δεν στελεχώνεται με το σύνολο των Εφόρων που 

προβλέπονται στον Κανονισμό αλλά κάποιοι Έφοροι ασκούν επιπλέον 
καθήκοντα. 

  γ. Η Περιφερειακή Εφορεία δεν στελεχώνεται με το σύνολο των Εφόρων που 
προβλέπονται στον Κανονισμό και όλοι οι Έφοροι ασκούν επιπλέον 
καθήκοντα. 

 3.2.  Βοηθοί Περιφερειακοί Έφοροι και Τοπικοί Έφοροι 
  α. Η Περιφερειακή Εφορεία έχει Βοηθούς Περιφερειακούς Εφόρους / 

Τοπικούς Εφόρους που παρακολουθούν το σύνολο των περιοχών 
γεωγραφικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Εφορείας. 

  β. Η Περιφερειακή Εφορεία έχει Βοηθούς Περιφερειακούς Εφόρους / 
Τοπικούς Εφόρους που παρακολουθούν κάποιες από τις περιοχές 
γεωγραφικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Εφορείας. 

  γ. Η Περιφερειακή Εφορεία δεν έχει Βοηθούς Περιφερειακούς Εφόρους / 
Τοπικούς Εφόρους για να παρακολουθούν τις περιοχές γεωγραφικής 
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Εφορείας. 

 3.3.  Αναπληρωτές Έφοροι 
  α. Η Περιφερειακή Εφορεία έχει Αναπληρωτές Εφόρους όπου προβλέπεται 

και απαιτείται σύμφωνα με τις ανάγκες της. 
  β. Η Περιφερειακή Εφορεία έχει Αναπληρωτές Εφόρους οι οποίοι καλύπτουν 

μέρος μόνο των αναγκών της. 
  γ. Η Περιφερειακή Εφορεία δεν έχει Αναπληρωτές Εφόρους, ενώ 

προβλέπεται και απαιτείται σύμφωνα με τις ανάγκες της.  
 3.4.  Αριθμητική επάρκεια Εφόρων Περιφερειακής Εφορείας 
  α. Ο αριθμός των Εφόρων της Περιφερειακής Εφορείας είναι επαρκής ώστε 

να παρέχονται όλες οι υπηρεσίες υποστήριξης του έργου των 
Συστημάτων. 

  β. Ο αριθμός των Εφόρων της Περιφερειακής Εφορείας είναι επαρκής ώστε 
να παρέχονται οι βασικές και κάποιες επικουρικές υπηρεσίες υποστήριξης 
του έργου των Συστημάτων. 

  γ. Ο αριθμός των Εφόρων της Περιφερειακής Εφορείας είναι επαρκής ώστε 
να παρέχονται μόνο οι βασικές και κάποιες επικουρικές υπηρεσίες 
υποστήριξης του έργου των Συστημάτων. 

 3.5.  Υποστήριξη Συστημάτων από τους Εφόρους της Περιφερειακής Εφορείας 
  α. Οι Έφοροι της Περιφερειακής Εφορείας ενημερώνονται για όλα τα 

προβλήματα όλων των Συστημάτων και συμβάλλουν στην έγκαιρη και 
αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. 

  β. Οι Έφοροι της Περιφερειακής Εφορείας ενημερώνονται για τα 
προβλήματα μόνο των Συστημάτων που απευθύνονται σε αυτούς και 
συμβάλλουν στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. 

  γ. Οι Έφοροι της Περιφερειακής Εφορείας δεν δύνανται να συμβάλλουν στην 
έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας. 

 3.6.  Ειδικοί Συνεργάτες 
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  α. Για δράσεις και έργα εξειδικευμένα η Περιφερειακή Εφορεία 
χρησιμοποίησε Ειδικούς Συνεργάτες και διατηρεί σχέση συνεργασίας με 
τρίτους / άλλους φορείς που μπορούν να συνεισφέρουν. 

  β. Η Περιφερειακή Εφορεία δεν χρησιμοποίησε ή χρησιμοποίησε ελάχιστα 
Ειδικούς Συνεργάτες και δεν διατηρεί κάποιου είδους συνεργασία με 
τρίτους / άλλους φορείς που μπορούν να συνεισφέρουν, για δράσεις και 
έργα εξειδικευμένα. 

 3.7.  Συστήματα με ανεπαρκή λειτουργία 
  α. Η Περιφερειακή Εφορεία επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με 

συστηματικό τρόπο και για όλα τα Συστήματα των οποίων η λειτουργία 
έχει αξιολογηθεί ως ανεπαρκής με βάση τα Κριτήρια Αξιολόγησης 
Προσκοπικού Έργου Προσκοπικού Συστήματος. 

  β. Η Περιφερειακή Εφορεία επιδεικνύει ενδιαφέρον είτε όχι με συστηματικό 
τρόπο είτε όχι για όλα τα Συστήματα των οποίων η λειτουργία έχει 
αξιολογηθεί ως ανεπαρκής με βάση τα Κριτήρια Αξιολόγησης 
Προσκοπικού Έργου Προσκοπικού Συστήματος. 

  γ. Η Περιφερειακή Εφορεία δεν επιδεικνύει ενδιαφέρον με συστηματικό 
τρόπο και για όλα τα Συστήματα των οποίων η λειτουργία έχει αξιολογηθεί 
ως ανεπαρκής με βάση τα Κριτήρια Αξιολόγησης Προσκοπικού Έργου 
Προσκοπικού Συστήματος. 

 3.8.  Εντολές Διοίκησης Βαθμοφόρων 
  α. Η Περιφερειακή Εφορεία μερίμνησε για την έγκαιρη πρόταση / έγκριση 

χορήγησης του συνόλου των Εντολών Διοίκησης Βαθμοφόρων. 
  β. Η Περιφερειακή Εφορεία μερίμνησε για την έγκαιρη πρόταση / έγκριση 

χορήγησης μέρους των απαιτούμενων Εντολών Διοίκησης Βαθμοφόρων. 
  γ. Η Περιφερειακή Εφορεία δεν μερίμνησε για την έγκαιρη πρόταση / 

έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης Βαθμοφόρων. 
 3.9.  Συμβούλιο Εφόρων Περιφερειακής Εφορείας 
  α. Πραγματοποιήθηκε Συμβούλιο Εφόρων Περιφερειακής Εφορείας για την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου τους τουλάχιστον κάθε δύο 
μήνες. 

  β. Πραγματοποιήθηκε Συμβούλιο Εφόρων Περιφερειακής Εφορείας για την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου τους τουλάχιστον κάθε τρεις 
μήνες. 

  γ. Πραγματοποιήθηκε Συμβούλιο Εφόρων Περιφερειακής Εφορείας για την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου τους τουλάχιστον κάθε έξι 
μήνες. 

 3.10.  Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας 
  α. Πραγματοποιήθηκε Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας. 
  β. Δεν πραγματοποιήθηκε Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας.  
4.   Βαθμοφόροι - Ηγεσία - Εκπαίδευση 
 4.1.  Προσωπικό Πλάνο Εκπαίδευσης 
  α. Όλα τα Ενήλικα Στελέχη της Περιφερειακής Εφορείας έχουν καταρτίσει το 

προσωπικό πλάνο εκπαίδευσής τους.  
  β. Περισσότεροι από το 75% των Ενηλίκων Στελεχών της Περιφερειακής 

Εφορείας έχουν καταρτίσει το προσωπικό πλάνο εκπαίδευσής τους. 
  γ. Λιγότεροι από το 75% των Ενηλίκων Στελεχών της Περιφερειακής 

Εφορείας έχουν καταρτίσει το προσωπικό πλάνο εκπαίδευσής τους. 
 4.2.  Εκπαιδευτικές ανάγκες Ενηλίκων Στελεχών 
  α. Συλλέγονται έγκαιρα οι εκπαιδευτικές ανάγκες των Ενηλίκων Στελεχών 

όλων των Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας. 
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  β. Συλλέγονται έγκαιρα οι εκπαιδευτικές ανάγκες των Ενηλίκων Στελεχών 
περισσοτέρων από το 50% των Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας. 

  γ. Συλλέγονται έγκαιρα οι εκπαιδευτικές ανάγκες των Ενηλίκων Στελεχών 
λιγότερων από το 50% των Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας. 

 4.3.  Επιμόρφωση Ενηλίκων Στελεχών 
  α. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρόγραμμα επιμόρφωσης των Ενηλίκων 

Στελεχών για την κάλυψη των αναγκών των Συστημάτων της 
Περιφερειακής Εφορείας. 

  β. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις επιμόρφωσης των Ενηλίκων Στελεχών 
για την κάλυψη των αναγκών των Συστημάτων της Περιφερειακής 
Εφορείας κατά περίπτωση. 

  γ. Δεν πραγματοποιήθηκε κάποια διαδικασία επιμόρφωσης των Ενηλίκων 
Στελεχών της Περιφερειακής Εφορείας. 

 4.4.  Προσωπικό Εκπαίδευσης Περιφερειακής Εφορείας 
  α. Υπάρχει επαρκής αριθμός Ενηλίκων Στελεχών της Περιφερειακής 

Εφορείας που ανήκουν στο Προσωπικό Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π. για όλους 
τους Κλάδους και για όλες τις Ειδικότητες. 

  β. Υπάρχει επαρκής αριθμός Ενηλίκων Στελεχών της Περιφερειακής 
Εφορείας που ανήκουν στο Προσωπικό Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π. αλλά όχι 
για όλους τους Κλάδους ή όχι για όλες τις Ειδικότητες. 

  γ. Ο αριθμός των Ενηλίκων Στελεχών της Περιφερειακής Εφορείας που 
ανήκουν στο Προσωπικό Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π. δεν επαρκεί για την 
κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Περιφερειακής Εφορείας. 

 4.5.  Πτυχιούχοι Διακριτικού Δάσους 
  α. Όλοι οι Αρχηγοί Τμημάτων της Περιφερειακής Εφορείας έχουν 

ολοκληρώσει την Εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους. 
  β. Περισσότεροι από το 50% των Αρχηγών Τμημάτων της Περιφερειακής 

Εφορείας έχουν ολοκληρώσει την Εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους. 
  γ. Λιγότεροι από το 50% των Αρχηγών Τμημάτων της Περιφερειακής 

Εφορείας έχουν ολοκληρώσει την Εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους. 
 4.6.  Πτυχιούχοι Κύκλου Κατασκηνωτικής Τεχνικής / Μεγάλων Δράσεων 

Υπαίθρου 
  α. Όλοι οι Αρχηγοί Τμημάτων της Περιφερειακής Εφορείας έχουν 

ολοκληρώσει τον Κύκλο Κατασκηνωτικής Τεχνικής / Μεγάλων Δράσεων 
Υπαίθρου / Μεγάλων Σύνθετων Δράσεων. 

  β. Περισσότεροι από το 75% των Αρχηγών Τμημάτων της Περιφερειακής 
Εφορείας έχουν ολοκληρώσει τον Κύκλο Κατασκηνωτικής Τεχνικής / 
Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου / Μεγάλων Σύνθετων Δράσεων. 

  γ. Λιγότεροι από το 75% των Αρχηγών Τμημάτων της Περιφερειακής 
Εφορείας έχουν ολοκληρώσει τον Κύκλο Κατασκηνωτικής Τεχνικής / 
Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου / Μεγάλων Σύνθετων Δράσεων. 

 4.7.  Πτυχιούχοι Κύκλου Ηγεσίας 
  α. Όλοι οι Αρχηγοί Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας έχουν 

ολοκληρώσει τις απαιτούμενες Εκπαιδευτικές Ενότητες του Κύκλου 
Ηγεσίας. 

  β. Περισσότεροι από το 75% των Αρχηγών Συστημάτων της Περιφερειακής 
Εφορείας έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες Εκπαιδευτικές Ενότητες 
του Κύκλου Ηγεσίας. 

  γ. Λιγότεροι από το 75% των Αρχηγών Συστημάτων της Περιφερειακής 
Εφορείας έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες Εκπαιδευτικές Ενότητες 
του Κύκλου Ηγεσίας. 
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 4.8.  Εκπαίδευση Εφόρων Περιφερειακής Εφορείας 1 
  α. Όλοι οι Έφοροι της Περιφερειακής Εφορείας έχουν ολοκληρώσει τις 

απαιτούμενες για την άσκηση των καθηκόντων τους Εκπαιδευτικές 
Ενότητες του Κύκλου Ηγεσίας. 

  β. Περισσότεροι από το 75% των Εφόρων της Περιφερειακής Εφορείας έχουν 
ολοκληρώσει τις απαιτούμενες για την άσκηση των καθηκόντων τους 
Εκπαιδευτικές Ενότητες του Κύκλου Ηγεσίας. 

  γ. Λιγότεροι από το 75% των Εφόρων της Περιφερειακής Εφορείας έχουν 
ολοκληρώσει τις απαιτούμενες για την άσκηση των καθηκόντων τους 
Εκπαιδευτικές Ενότητες του Κύκλου Ηγεσίας. 

 4.9.  Εκπαίδευση Εφόρων Περιφερειακής Εφορείας 2 
  α. Ο Περιφερειακός Έφορος, ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Έφορος, οι 

Βοηθοί Περιφερειακοί Έφοροι, ο Έφορος Εκπαίδευσης, οι Έφοροι Κλάδων 
και οι Έφοροι Ειδικοτήτων της Περιφερειακής Εφορείας είναι μέλη του 
Προσωπικού Εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π. 

  β. Περισσότεροι από το 50% των Περιφερειακού Εφόρου, Αναπληρωτή 
Περιφερειακού Εφόρου, Βοηθών Περιφερειακών Εφόρων, Εφόρου 
Εκπαίδευσης, Εφόρων Κλάδων και Εφόρων Ειδικοτήτων της 
Περιφερειακής Εφορείας είναι μέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσης του 
Σ.Ε.Π. 

  γ. Λιγότεροι από το 50% των Περιφερειακού Εφόρου, Αναπληρωτή 
Περιφερειακού Εφόρου, Βοηθών Περιφερειακών Εφόρων, Εφόρου 
Εκπαίδευσης, Εφόρων Κλάδων και Εφόρων Ειδικοτήτων της 
Περιφερειακής Εφορείας είναι μέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσης του 
Σ.Ε.Π. 

 4.10.  Εκπαίδευση Εφόρων Περιφερειακής Εφορείας 3 
  α. Οι Έφοροι της Περιφερειακής Εφορείας γνωρίζουν και χρησιμοποιούν όλα 

τα εργαλεία (π.χ. έντυπα, εγχειρίδια, υλικά, ηλεκτρονικές εφαρμογές) που 
υπάρχουν για την καλύτερη άσκηση των καθηκόντων τους. 

  β. Οι Έφοροι της Περιφερειακής Εφορείας γνωρίζουν και χρησιμοποιούν 
κατά περίπτωση κάποια από τα εργαλεία που υπάρχουν για την καλύτερη 
άσκηση των καθηκόντων τους. 

  γ. Οι Έφοροι της Περιφερειακής Εφορείας ελάχιστα γνωρίζουν και 
χρησιμοποιούν τα εργαλεία που υπάρχουν για την καλύτερη άσκηση των 
καθηκόντων τους. 

 4.11.  Προϋπηρεσία Εφόρων Περιφερειακής Εφορείας 1 
  α. Ο Περιφερειακός Έφορος, ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Έφορος και οι 

Βοηθοί Περιφερειακοί Έφοροι έχουν διατελέσει κατά το παρελθόν 
Αρχηγοί Συστήματος. 

  β. Περισσότεροι από το 50% των Περιφερειακού Εφόρου, Αναπληρωτή 
Περιφερειακού Εφόρου και Βοηθών Περιφερειακών Εφόρων έχουν 
διατελέσει κατά το παρελθόν Αρχηγοί Συστήματος. 

  γ. Λιγότεροι από το 50% των Περιφερειακού Εφόρου, Αναπληρωτή 
Περιφερειακού Εφόρου και Βοηθών Περιφερειακών Εφόρων έχουν 
διατελέσει κατά το παρελθόν Αρχηγοί Συστήματος. 

 4.12.  Προϋπηρεσία Εφόρων Περιφερειακής Εφορείας 2 
  α. Ο Έφορος Εκπαίδευσης και οι Έφοροι των Κλάδων της Περιφερειακής 

Εφορείας έχουν διατελέσει κατά το παρελθόν Αρχηγοί Τμήματος. 
  β. Περισσότεροι από το 75% των Εφόρων Εκπαίδευσης και Κλάδων της 

Περιφερειακής Εφορείας έχουν διατελέσει κατά το παρελθόν Αρχηγοί 
Τμήματος. 
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  γ. Λιγότεροι από το 75% των Εφόρων Εκπαίδευσης και Κλάδων της 
Περιφερειακής Εφορείας έχουν διατελέσει κατά το παρελθόν Αρχηγοί 
Τμήματος. 

 4.13.  Προϋπηρεσία Εφόρων Περιφερειακής Εφορείας 3 
  α. Ο Περιφερειακός Έφορος έχει διατελέσει κατά το παρελθόν Έφορος 

Περιφερειακής Εφορείας. 
  β. Ο Περιφερειακός Έφορος δεν έχει διατελέσει κατά το παρελθόν Έφορος 

Περιφερειακής Εφορείας. 
 4.14.  Επιμόρφωση Εφόρων Περιφερειακής Εφορείας 
  α. Διοργανώθηκε κάθε μήνα δράση επιμόρφωσης των Εφόρων της 

Περιφερειακής Εφορείας με κάποιο αντικείμενο εκπαίδευσης, 
προσκοπικό ή μη.  

  β. Διοργανώθηκαν κάποιες δράσεις επιμόρφωσης των Εφόρων της 
Περιφερειακής Εφορείας με κάποιο αντικείμενο εκπαίδευσης, 
προσκοπικό ή μη. 

  γ. Δεν διοργανώθηκαν δράσεις επιμόρφωσης των Εφόρων της 
Περιφερειακής Εφορείας. 

5.   Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις 
 5.1.  Κατάλογος τοπικών ΜΜΕ (ηλεκτρονικά μέσα, έντυπα μέσα κλπ.) 
  α. Στην Περιφερειακή Εφορεία τηρείται πλήρης και επικαιροποιημένος 

κατάλογος των τοπικών ΜΜΕ, με στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία 
υπευθύνου κ.λπ. 

  β. Στην Περιφερειακή Εφορεία τηρείται κατάλογος των τοπικών ΜΜΕ, ο 
οποίος όμως δεν είναι πλήρης ή δεν είναι επικαιροποιημένος. 

  γ. Στην Περιφερειακή Εφορεία δεν τηρείται κάποιος κατάλογος των τοπικών 
ΜΜΕ. 

 5.2.  Δελτία τύπου 
  α. Η Περιφερειακή Εφορεία αποστέλλει κάθε μήνα δελτία τύπου στα τοπικά 

ΜΜΕ, στα οποία περιγράφεται η δράση των προσκοπικών Τμημάτων ανά 
περιοχή.  

  β. Η Περιφερειακή Εφορεία αποστέλλει δελτία τύπου στα τοπικά ΜΜΕ, στα 
οποία περιγράφεται η δράση των προσκοπικών Τμημάτων ανά περιοχή, 
αλλά όχι κάθε μήνα.  

  γ. Η Περιφερειακή Εφορεία δεν αποστέλλει δελτία τύπου στα τοπικά ΜΜΕ, 
η αποστέλλει σε πολύ αραιά χρονικά διαστήματα. 

 5.3.  Εσωτερική ενημέρωση μελών Περιφερειακής Εφορείας 
  α. Στην Περιφερειακή Εφορεία λειτουργεί μέσο εσωτερικής ενημέρωσης των 

μελών της (ιστοσελίδα, newsletter, κοινωνικά δίκτυα κλπ.), το οποίο 
χρησιμοποιείται ενημερώνεται σε τακτική βάση. 

  β. Στην Περιφερειακή Εφορεία λειτουργεί μέσο εσωτερικής ενημέρωσης των 
μελών της, το οποίο χρησιμοποιείται ή ενημερώνεται μόνο κατά 
διαστήματα. 

  γ. Στην Περιφερειακή Εφορεία δεν λειτουργεί κάποιο μέσο εσωτερικής 
ενημέρωσης των μελών της. 

 5.4.  Δράσεις προβολής 
  α. Στην Περιφερειακή Εφορεία πραγματοποιήθηκαν συχνά δράσεις 

προβολής, ενημέρωσης και γνωριμίας με τον Προσκοπισμό σε όλες τις 
περιοχές γεωγραφικής αρμοδιότητάς της. 

  β. Στην Περιφερειακή Εφορεία πραγματοποιήθηκαν δράσεις προβολής, 
ενημέρωσης και γνωριμίας με τον Προσκοπισμό αλλά όχι συχνά ή όχι σε 
όλες της περιοχές γεωγραφικής αρμοδιότητάς της. 
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  γ. Στην Περιφερειακή Εφορεία πραγματοποιήθηκαν ελάχιστες δράσεις 
προβολής, ενημέρωσης και γνωριμίας με τον Προσκοπισμό. 

 5.5.  Επαφές με τοπικές αρχές 
  α. Στην Περιφερειακή Εφορεία πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τις 

αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλες τις περιοχές γεωγραφικής 
αρμοδιότητάς της. 

  β. Στην Περιφερειακή Εφορεία πραγματοποιήθηκαν κάποιες συναντήσεις με 
τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά όχι σε όλες τις περιοχές 
γεωγραφικής αρμοδιότητάς της. 

  γ. Στην Περιφερειακή Εφορεία πραγματοποιήθηκαν ελάχιστες συναντήσεις 
με τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης των περιοχών γεωγραφικής 
αρμοδιότητάς της. 

 5.6.  Ομάδα εργασίας δημοσίων σχέσεων 
  α. Στην Περιφερειακή Εφορεία υπάρχει εκπαιδευμένη ομάδα ενηλίκων 

εθελοντών, επιφορτισμένη με το έργο της παρουσίασης και της 
ενημέρωσης για τον Προσκοπισμό σε σεμινάρια, ημερίδες, ομιλίες κλπ. 

  β. Στην Περιφερειακή Εφορεία υπάρχει ομάδα ενηλίκων εθελοντών, 
επιφορτισμένη με το έργο της παρουσίασης και της ενημέρωσης για τον 
Προσκοπισμό σε σεμινάρια, ημερίδες, ομιλίες κλπ. η οποία όμως δεν έχει 
εκπαιδευθεί στα σχετικά αντικείμενα. 

  γ. Στην Περιφερειακή Εφορεία δεν υπάρχει ομάδα ενηλίκων εθελοντών, 
επιφορτισμένη με το έργο της παρουσίασης και της ενημέρωσης για τον 
Προσκοπισμό σε σεμινάρια, ημερίδες, ομιλίες κλπ. 

6.   Οικονομικά & περιουσία 
 6.1.  Προϋπολογισμός & Οικονομικός Απολογισμός 
  α. Υπάρχει προϋπολογισμός και οικονομικός απολογισμός της 

Περιφερειακής Εφορείας, ο οποίος υποβλήθηκε έγκαιρα στα αρμόδια 
Κλιμάκια και ενημερώνονται γι’ αυτόν όλα τα ενήλικα Μέλη της 
Περιφερειακής Εφορείας.  

  β. Υπάρχει προϋπολογισμός και οικονομικός απολογισμός της 
Περιφερειακής Εφορείας, ο οποίος υποβλήθηκε έγκαιρα στα αρμόδια 
Κλιμάκια αλλά δεν ενημερώνονται γι’ αυτόν όλα τα ενήλικα Μέλη της 
Περιφερειακής Εφορείας. 

  γ. Δεν υπάρχει προϋπολογισμός ή οικονομικός απολογισμός της 
Περιφερειακής Εφορείας. 

 6.2.  Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης Περιφερειακής Εφορείας 
  α. Η Περιφερειακή Εφορεία έχει επαρκώς στελεχωμένη Επιτροπή Κοινωνικής 

Συμπαράστασης. 
  β. Η Περιφερειακή Εφορεία έχει Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης, η 

οποία όμως δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη. 
  γ. Η Περιφερειακή Εφορεία δεν έχει Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης. 
    
 6.3.  Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας Περιφερειακής Εφορείας 
  α. Η Περιφερειακή Εφορεία έχει Έφορο Οικονομικών & Περιουσίας, ο οποίος 

δεν ασκεί άλλα καθήκοντα. 
  β. Η Περιφερειακή Εφορεία έχει Έφορο Οικονομικών & Περιουσίας, ο οποίος 

ασκεί και άλλα καθήκοντα. 
  γ. Η Περιφερειακή Εφορεία δεν έχει Έφορο Οικονομικών & Περιουσίας. 
 6.4.  Απογραφή Μελών Περιφερειακής Εφορείας 
  α. Όλα τα Μέλη της Περιφερειακής Εφορείας κατέβαλαν έγκαιρα την Ετήσια 

Συνδρομή Μέλους Σ.Ε.Π. 
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  β. Τουλάχιστον το 75% των Μελών της Περιφερειακής Εφορείας κατέβαλαν 
την Ετήσια Συνδρομή Μέλους Σ.Ε.Π. 

  γ. Λιγότερο από 75% των Μελών της Περιφερειακής Εφορείας κατέβαλαν 
την Ετήσια Συνδρομή Μέλους Σ.Ε.Π. 

 6.5.  Ακίνητη περιουσία που διαχειρίζεται η Περιφερειακή Εφορεία 
  α. Η Περιφερειακή Εφορεία διαχειρίζεται ακίνητα με τρόπο που να 

εξασφαλίζουν τα έξοδά τους (συντήρηση, φόροι κ.λπ.) και να αποφέρουν 
επιπλέον έσοδα για χρήση στο προσκοπικό πρόγραμμα. 

  β. Η Περιφερειακή Εφορεία διαχειρίζεται ακίνητα με τρόπο που να 
εξασφαλίζουν τα έξοδά τους (συντήρηση, φόροι κ.λπ.), χωρίς ωστόσο να 
αποφέρουν επιπλέον έσοδα για χρήση στο προσκοπικό πρόγραμμα. 

  γ. Η Περιφερειακή Εφορεία διαχειρίζεται ακίνητα, τα έσοδα των οποίων δεν 
επαρκούν για την εξασφάλιση των εξόδων τους και συντηρούνται με 
άλλους οικονομικούς πόρους της Περιφερειακής Εφορείας. 

 6.6.  Οικονομική ενίσχυση δράσεων 
  α. Η Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης της Περιφερειακής Εφορείας 

επιδότησε οικονομικά όλες τις δράσεις που διοργάνωσε η Περιφερειακή 
Εφορεία καθώς και κάποιες δράσεις Τμημάτων, εφόσον υπήρξε ανάγκη. 

  β. Η Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης της Περιφερειακής Εφορείας 
επιδότησε οικονομικά κάποιες από τις δράσεις που διοργάνωσε η 
Περιφερειακή Εφορεία ή κάποιες δράσεις Τμημάτων, εφόσον υπήρξε 
ανάγκη. 

  γ. Η Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης της Περιφερειακής Εφορείας δεν 
επιδότησε οικονομικά δράσεις της Περιφερειακής Εφορείας ή των 
Τμημάτων της. 

 6.7.  Οικονομικές συναλλαγές με τρίτους 
  α. Η Περιφερειακή Εφορεία τακτοποίησε κάθε οικονομική συναλλαγή με 

τρίτους έγκαιρα (πχ πληρωμές τιμολογίων) και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης & Ελέγχου. 

  β. Η Περιφερειακή Εφορεία τακτοποίησε τις οικονομικές συναλλαγές με 
τρίτους με χρονικές καθυστερήσεις για διάφορους λόγους. 

  γ. Η Περιφερειακή Εφορεία δεν τακτοποίησε τις οικονομικές συναλλαγές με 
τρίτους έγκαιρα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 
Οικονομικής Διαχείρισης & Ελέγχου. 

 6.8.  Οικονομικές συναλλαγές με την Κεντρική Διοίκηση 
  α. Η Περιφερειακή Εφορεία τακτοποίησε κάθε οικονομική συναλλαγή με την 

Κεντρική Διοίκηση έγκαιρα (πχ κατάθεση συνδρομών, μισθώματα κ.λπ.) 
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης & 
Ελέγχου. 

  β. Η Περιφερειακή Εφορεία τακτοποίησε τις οικονομικές συναλλαγές με την 
Κεντρική Διοίκηση με χρονικές καθυστερήσεις για διάφορους λόγους. 

  γ. Η Περιφερειακή Εφορεία δεν τακτοποίησε τις οικονομικές συναλλαγές με 
την Κεντρική Διοίκηση έγκαιρα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης & Ελέγχου. 

 6.9.  Ηλεκτρονική εφαρμογή ενιαίας οικονομικής διαχείρισης e-finance 
  α. Όλα τα Συστήματα της Περιφερειακής Εφορείας έχουν παραλάβει 

κωδικούς και χρησιμοποιούν την εφαρμογή e-finance. 
  β. Περισσότερα από το 75% των Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας 

έχουν παραλάβει κωδικούς και χρησιμοποιούν την εφαρμογή e-finance. 
  γ. Λιγότερα από το 75% των Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας έχουν 

παραλάβει κωδικούς και χρησιμοποιούν την εφαρμογή e-finance. 


