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      ΑΠΟ:    Εφορεία Περιοχής Νήσων Αιγαίου
       ΠΡΟΣ:  Περιφερειακoύς Εφόρους,

             Αρχηγούς Συστημάτων,
            Βαθμοφόρους Τμημάτων,
            Μέλη Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης,

                    Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων.
        ΚΟΙΝ:  Γενικό ΄Εφορο Σ.Ε.Π.
                   Εφορεία Διοίκησης Γ.Ε.

        ΘΕΜΑ:  Σύνθεση Επιτελείου Εφορείας Περιοχής Νήσων Αιγαίου.

Αγαπητοί μου,

Ο Κανονισμός Διοίκησης  του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, στο 1ο μέρος , αναφέρεται στην  Διοικητική 
διάρθρωση και  συγκεκριμένα στην παράγραφο 2.2.(1),  ορίζει  ότι,  η  Εφορεία Περιοχής,  έχει  την ευθύνη 
εποπτείας,  ανάπτυξης και συντονισμού του Προσκοπικού έργου των Κλιμακίων που λειτουργούν στα όρια 
της διοικητικής της αρμοδιότητας δηλαδή έχει την ευθύνη
α. της υποστήριξης, της οργάνωσης και στελέχωσης των Περιφερειακών Εφορειών,
β. της εποπτείας και υποστήριξης της Εκπαίδευσης των Βαθμοφόρων,
γ. της εποπτείας  της εφαρμογής του Προσκοπικού Προγράμματος,
δ. της διενέργειας των Οικονομικών Ελέγχων των Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης,  των 
Περιφερειακών Εφορειών,
ε. της εκπροσώπησης και προβολής του Προσκοπισμού,
στ. της αξιολόγησης και ελέγχου του έργου των Περιφερειακών Εφορειών και
ζ. της ανάπτυξης προγραμμάτων Κοινωνικής Συνεργασίας και Προσφοράς.

Πρός τούτο και για την επίτευξη των στόχων και της αποστολής της, ο επικεφαλής Εφορος Περιοχής, 
ανάλογα με την Προσκοπική δύναμη και τις ειδικές ανάγκες της, φροντίζει με την σύμφωνη γνώμη του 
Γενικού Εφόρου, να την οργανώσει και την στελεχώσει κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίσει την εύρυθμη 
λειτουργία της. 

Σε εφαρμογή των παραπάνω, ολοκληρώθηκε σήμερα η σύνθεση του Επιτελείου της Ε.Π. ως εξής:

'Εφορος Εκπαίδευσης                                     : Γιάννης Σπύρου,
'Εφορος Ανάπτυξης                                        : Γιώργος Παπανικόλας,
'Εφορος Διοίκησης                                         : Ζωή Δημοσθενάκη,
'Εφορος Προσκοπικού Προγράμματος               : Ειρήνη Γερογλή,
'Εφορος Παλαιών Προσκόπων                          : Παναγιώτης Καλαμπόκης,
'Εφορος Περιβάλλοντος                                   : Ελένη Καμπούρη.

Ετσι, ο 'Εφορος Περιοχής, αναλυτικά για κάθε τομέα Προσκοπικού έργου δηλαδή για,
(1). την Προσκοπική Ανάπτυξη και τα Μέλη,   (2). το Προσκοπικό Πρόγραμμα,
(3). την Οργάνωση,  τη Διοίκηση,   (4). τούς Βαθμοφόρους, την Ηγεσία,  την Εκπαίδευση,
(5). την Επικοινωνία , τις Δημόσιες Σχέσεις,   (6). τα Οικονομικά,
ανέθεσε σε κάθε ένα απο τα παραπάνω μέλη του Επιτελείου της, για χρονικό διάστημα που αφορά το 
προσεχές εξάμηνο της θητείας τους, τα ακόλουθα:



* στον Έφορο Εκπαίδευσης,  Γιάννη Σπύρου, την υπευθυνότητα για την  Εκπαίδευση και επιμόρφωση των 
Βαθμοφόρων της Εφορείας  Περιοχής  με  βάση τις  Αρχές  και  τη  Μέθοδο Αγωγής  του Προσκοπισμού  σε 
συνδυασμό με τους εκάστοτε στόχους και προτεραιότητες του ΣΕΠ, και την δημιουργία του Εκπαιδευτικού 
Μητρώου της Ε.Π., ώστε σύντομα να προχωρήσουμε στην πλήρη μηχανοργάνωση του.

*  στον  Έφορο  Ανάπτυξης,  Γιώργο  Παπανικόλα,  την  υπευθυνότητα  της  ''ανθρωπογεωργαφικής'' 
χαρτογράφησης της δύναμης μας, η οποία θα γίνει σε συνεργασία με τούς Περιφερειακούς Εφόρους , και θα 
αφορά την ανάλυση των αριθμητικών, στατιστικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών που θα μας επιτρέψουν 
να οργανώσουμε τις μελλοντικές μας κινήσεις, οι οποίες μέσω των καταλλήλων εισηγήσεων θα αποσκοπούν 
στην ανάπτυξη της Κίνησης στα Νησιά, δηλαδή αφ΄ενός στην διατήρηση της δύναμης μας και αφ΄ετέρου 
στην προσέλκυση Μελών και ίδρυση νέων τμημάτων.
 
* στην Έφορο Διοίκησης,  Ζωή Δημοσθενάκη, την υπευθυνότητα της διοικητικής διαχείρισης των Μελών του 
ΣΕΠ στην Εφορεία Περιοχής, της υποστήριξης του συστήματος  προσέλκυσης,  τοποθέτησης,  υποκίνησης, 
αξιοποίησης  και  αξιολόγησης  των  Βαθμοφόρων,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  συνεχώς  ένα  υψηλό  επίπεδο 
διοίκησης, την έκδοση Εντολών Διοίκησης και την τήρηση του υπάρχοντος ηλεκτρονικού αρχείου.

* στην Έφορο Προσκοπικού Προγράμματος,  Ειρήνη Γερογλή, την υπευθυνότητα του συντονισμού και της 
εποπτείας, της εφαρμογής του Προσκοπικού Προγράμματος, της διατύπωσης προτάσεων για τη βελτίωση και 
ανάπτυξη του, της εποικοδομητικής εποπτείας της εφαρμογής της μεθοδολογίας κάθε Κλάδου, πάντοτε με 
γνώμωνα  την  αρμονική  συνεργασία  με  τούς  αντιστοίχους  Εφόρους  των  Κλάδων  των  Περιφερειακών 
Εφορειών της Εφορείας Περιοχής Νήσων Αιγαίου.

* στον Έφορο Παλαιών Προσκόπων, κ. Παναγιώτη Καλαμπόκη, την  υπευθυνότητα για την δημιουργία και 
την  διατήρηση  καλής  επικοινωνίας  μεταξύ  ενεργού  Προσκοπισμού  και  Παλαιών  Προσκόπων,  ώστε  να 
ενισχύεται  το έργο  της  Προσκοπικής  Κίνησης της  Εφορείας  Περιοχής Νήσων Αιγαίου καθώς επίσης  την 
ευθύνη της δημιουργίας και ουσιαστικής λειτουργίας, της 'Ενωσης Παλαιών Προσκόπων, στην Περιφερειακή 
Εφορεία Χίου.

* στην Έφορο Περιβάλλοντος,  Ελένη Καμπούρη, την υπευθυνότητα του  εμπλουτισμού του Προσκοπικού 
Προγράμματος των Κλάδων και των Ειδικοτήτων με περιβαλλοντικές δραστηριότητες και την αξιολόγηση 
τους σύμφωνα με τις Αρχές και τη Μέθοδο Αγωγής του Προσκοπισμού και ειδικότερα την προβολή του 
Προσκοπικού Περιβαλλοντικού Κέντρου Ασωμάτου Λέσβου.

* στα Οικονομικά την υπευθυνότητα του τομέα,  έχει η Ε.Κ.Σ., της Εφορείας Περιοχής δια του Προέδρου της 
κ. Ηλία Τσεσμελή, ο οποίος επικουρείται απο την Ταμία της, κα Κατερίνα Φοράκη.

* Οι τομείς,  Επικοινωνία και  Δημόσιες Σχέσεις θα παρακολουθούνται απο τον Έφορο Περιοχής.

Οπως προβλέπεται , στα Συμβούλια του Επιτελείου της Εφορείας Περιοχής, θα αξιολογείται αναλυτικά και 
συλλογικά  το  παραχθέν  έργο  ,  ενώ  2-3  φορές  το  χρόνο  θα  πραγματοποιείται  το  Συμβούλιο  των 
Περιφερειακών Εφόρων της Ε. Π. Νήσων. Αιγαίου, στην έδρα της Εφορείας Περιοχής, στην Αθήνα. 

Eύχομαι σε όλα τα μέλη του Επιτελείου της Ε.Π. Νήσων Αιγαίου, καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς,
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