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ΑΠΟ:    Εφορεία Περιοχής Νήσων Αιγαίου
 ΠΡΟΣ:  Όλους τους Βαθμοφόρους της Π.Ε. Δωδεκανήσου 

ΚΟΙΝ:   Γενικό Έφορο Σ.Ε.Π.  κ. Θοδωρή Κεφαλά     
             Μ.Β.Γ.Ε. κ. Αθανάσιο Ευσταθίου
             Έφορο Διοίκησης Γ.Ε.  κ. Γιώργο Σκούρα 
             Περιφερειακούς Εφόρους Ε. Π. Νήσων Αιγαίου

ΘΕΜΑ: Ανάδειξη Περιφερειακού Εφόρου στην Π.Ε.  Δωδεκανήσου 

Αγαπητοί μου,

Η θητεία του Περιφερειακού Εφόρου Δωδεκανήσου, κ. Δημήτρη Χατζηγιακουμή,  οδεύει προς τη 
λήξη της. 

Σύμφωνα με  τον  Κανονισμό Διοίκησης  ,  προσκαλώ όλους  τους  Βαθμοφόρους  να  συμμετάσχετε 
ενεργά στην ανάδειξη του  Περιφερειακού Εφόρου Δωδεκανήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012, στις 11.00, στην έδρα της Περιφερειακής Εφορείας Δωδεκανήσου, 
στη Ρόδο.

Διαδικαστικά Θέματα

Υποψηφιότητες

Υποψηφιότητες  για  την  θέση  του  Π.  Ε.  Δωδεκανήσου  ,  μπορούν  να  υποβάλλονται  από  την 
24η Αυγούστου  2012, από Βαθμοφόρους της Π. Ε. και των Προσκοπικών Συστημάτων της Π. Ε. 
Δωδεκανήσου, καθώς επίσης από τούς  Εφόρους της Ε. Π. και τον Έφορο Περιοχής Νήσων Αιγαίου.

Αυτοί που προτείνουν, πρέπει να έχουν εντολή Διοίκησης σε ισχύ και διετή τουλάχιστον υπηρεσία ως 
Βαθμοφόροι.  Οι  υποψηφιότητες  πρέπει  να  τύχουν  στης  σύμφωνης  κατά  πλειοψηφία,  γνώμης 
τριμελούς επιτροπής που την απαρτίζουν ο Γενικός Έφορος ή εκπρόσωπος του, ο Έφορος Περιοχής 
Νήσων Αιγαίου  ή  αναπληρωτής  του  και  ο  κάτοχος  της  αρχαιότερης  σε  ισχύ  εντολής  Διοίκησης 
Περιφερειακός Έφορος της Εφορείας Περιοχής Νήσων Αιγαίου.

Η επιτροπή θα λάβει συνέντευξη από κάθε υποψήφιο για την θέση του Π. Ε. Δωδεκανήσου, 
την  Παρασκευή  12  Οκτωβρίου  2012,  και  ώρα  20.00  ,  στην  έδρα  της  Περιφερειακής  Εφορείας 
Δωδεκανήσου, στη Ρόδο.



Η γνώμη της επιτροπής αυτής, για κάθε υποψήφιο θα είναι έγγραφη και αιτιολογημένη.

Υποψηφιότητες μπορούν να προταθούν και από τις Επιτροπές Κοινωνικής Συμπαράστασης όλων των 
Κλιμακίων της Π. Ε. Δωδεκανήσου, μετά από απόφαση τους, η οποία θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί 
έγκαιρα στο βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων της οικείας Ε.Κ.Σ. 

Οι υποψηφιότητες πρέπει να αποσταλούν στον Έφορο Περιοχής Νήσων Αιγαίου , Δημήτρη Κούτσια
(Τηλ: 6972-017571 – e-mail: dkoutsias@gmail.com),το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 
2012 και ώρα 21.00

Οι  υποψηφιότητες  θα πρέπει  να  έχουν συνημμένη την  έγγραφη συγκατάθεση και  επιθυμία  του 
προτεινόμενου για την κατάθεση της υποψηφιότητας.

Με τη λήξη των υποψηφιοτήτων και την αρχική τους αξιολόγηση, ως προς την εκπλήρωση των 
διατάξεων του άρθρου 22 του Οργανισμού Σ.Ε.Π. και του 4ου μέρους – παρ 2.1 του Κανονισμού 
Διοίκησης Σ.Ε.Π. , θα καταρτιστεί πίνακας υποψηφιοτήτων, ο οποίος θα γνωστοποιηθεί σε όλους και 
θα κοινοποιηθεί στον Γενικό Έφορο.

Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία,  κάποια  υποβληθείσα  υποψηφιότητα  δεν  πληροί  ,  τις  από  τον 
Κανονισμό Διοίκησης, προβλεπόμενες προϋποθέσεις, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, θα γνωστοποιηθεί 
στον υποψήφιο , με αιτιολογημένο έγγραφο.

Προσόντα Υποψηφίων 

 Σύμφωνα με τον Οργανισμό ( Άρθρο 22 ) και τον Κανονισμό Διοίκησης ( Μέρος 4ο – παρ 2.1. )
οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα πιο κάτω προσόντα:

Α).  Ελληνική  Ιθαγένεια.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  μπορεί  να  γίνει  δεκτή  η  υποψηφιότητα  με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
Β). Έμπρακτη προσήλωση στις Αρχές, τον Σκοπό και την Προσκοπική Μεθοδολογία του Σ.Ε.Π. 
Γ). Πνευματικές και σωματικές ικανότητες ανάλογα με την αποστολή του Περιφερειακού Εφόρου.
Δ). Διοικητικές ικανότητες, οι οποίες να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα του Περιφερειακού Εφόρου. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ικανότητες:
       1. Προγραμματισμού και οργάνωσης. 
       2. Προσανατολισμού στο αποτέλεσμα.
       3. Πρωτοβουλίας, δημιουργικότητας , κρίσης.
       4. Ευελιξίας και προσαρμοστικότητας.
       5. Επικοινωνίας και πειθούς.
       6. Συνεργασίας και ομαδικής εργασίας.
       7. Ανάπτυξης συνεργατών.
       8. Ικανότητας διαπαιδαγώγησης παιδιών – εφήβων – νέων και νεανίδων σε σχέση με τα 
           καθήκοντα Περιφερειακού Εφόρου που θα ανατεθούν. 
       9. Να χαίρουν αποδοχής από την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, σε σχέση με τα καθήκοντα 
           Περιφερειακού Εφόρου που θα ανατεθούν.
     10. Να έχουν θετική αξιολόγηση του έργου τους σε προηγούμενη θητεία, στα ίδια καθήκοντα
           ή σε άλλα. 
Ε). Πιστοποιητικό για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης.
Στ).Βεβαιωτικό επιτυχούς παρακολούθησης Αρχικής Εκπαίδευσης.
Ζ). Ηλικία από 25 έως 55 ετών.



Η). Λευκό Ποινικό Μητρώο. ( προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου αν εκδίδεται γενικά για 
πρώτη  φορά  εντολή  διοίκησης  ή  προσκόμιση  υπεύθυνης  δήλωσης  αν  προϋπήρχε  εντολή  σε 
καθήκοντα Βαθμοφόρου ).

Σε περίπτωση ανάδειξης Μελών Ε.Κ.Σ.  ή φιλοπροσκόπων ,  οι  οποίοι  δεν πληρούν τα παραπάνω 
τυπικό προσόν ΣΤ, πρέπει μέσα σε 6 μήνες να το αποκτήσουν. 

Διαδικασία Ανάδειξης

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης, έχουν οι Βαθμοφόροι της Π. Ε. Δωδεκανήσου, με 
εντολή διοίκησης και συνολική θητεία τουλάχιστον τριανταέξι (36) μηνών, η οποία να περιλαμβάνει 
έξι (6) τουλάχιστον μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ανάδειξη του Περιφερειακού 
Εφόρου. 

Οι Βαθμοφόροι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα μέλη Ε.Κ.Σ. που το επιθυμούν , μπορούν 
να παρευρεθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σαν παρατηρητές. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, παράσταση με αντιπρόσωπο δεν επιτρέπεται.

Το επόμενο διάστημα και σύμφωνα με τον Κανονισμό, θα καταρτιστεί πίνακας, με βάση το Μητρώο 
Βαθμοφόρων, των δικαιούμενων να συμμετάσχουν στην Συνεδρίαση για την ανάδειξη.

Η Συνεδρίαση Ανάδειξης, όπως προαναφέρθηκε, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 
2012, στις 11.00 στην έδρα της Περιφερειακής Εφορείας Δωδεκανήσου, στη Ρόδο.

Στην Συνεδρίαση θα προεδρεύσει και θα διευθύνει τη διαδικασία ο Έφορος Περιοχής Νήσων Αιγαίου, 
Δημήτρης  Κούτσιας  ,  επικουρούμενος  από  δύο  (2)  Βαθμοφόρους,  οι  οποίοι  μαζί  του  θα 
αποτελέσουν την Εφορευτική Επιτροπή. 
Οι  βαθμοφόροι  αυτοί  δεν  μπορεί  να  είναι  οι  ίδιοι  υποψήφιοι  και  θα  πρέπει  να  τυγχάνουν  της 
αποδοχής των υποψηφίων.

Στην Συνεδρίαση και πριν την διαδικασία ανάδειξης , οι υποψήφιοι θα εκθέσουν τις απόψεις, τους 
στόχους και τις επιδιώξεις τους και θα απαντήσουν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις. 

Κάθε ένσταση επί της διαδικασίας ή επί των προσόντων των υποψηφίων, υποβάλλεται στην αρχή 
της Συνεδρίασης Ανάδειξης και μόνον τότε, επιλύεται δε τελεσίδικα, από τον έχοντα την ευθύνη της 
διαδικασίας ανάδειξης.

Η διαδικασία της έκφρασης των προτιμήσεων, σε κάθε περίπτωση είναι μυστική.

Ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των προτιμήσεων , θα προταθεί από 
τον  Έφορο  Περιοχής  ,  στον  Γενικό  Έφορο  για  τα  καθήκοντα  του  Περιφερειακού  Εφόρου 
Δωδεκανήσου.

Σε περίπτωση που κανείς υποψήφιος δεν ( όταν είναι περισσότεροι των δύο ) δεν συγκεντρώνει εξ 
αρχής την απόλυτη πλειοψηφία, η διαδικασία θα επαναληφθεί μεταξύ των δύο επικρατέστερων .
Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο υποψηφίων, θα αποφασίσει ο Έφορος Περιοχής.



Σε περίπτωση δυο υποψηφιοτήτων, αναδεικνύεται από την πρώτη ψηφοφορία, αυτός που έχει την 
σχετική πλειοψηφία. Το σύνολο των ψήφων που θα λάβουν αθροιστικά και οι δύο υποψήφιοι θα 
πρέπει να αντιπροσωπεύει το 50% + 1 ψήφους, συμπεριλαμβανομένων και των λευκών, επί των 
εγκύρων ψηφοδελτίων.

Σε περίπτωση μιας υποψηφιότητας, η Διαδικασία Ανάδειξης θα πραγματοποιηθεί κανονικά και αν ο 
υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία (  50% + 1 ψήφους συμπεριλαμβανομένων 
και των λευκών, επί των εγκύρων ψηφοδελτίων ), η διαδικασία ανάδειξης θα πραγματοποιηθεί εκ 
νέου το αργότερο μέχρι την 14η Απριλίου 2013. 
Το ίδιο θα ισχύσει και στην περίπτωση που δεν θα υποβληθεί καμιά υποψηφιότητα.
Για  το διάστημα αυτό  την ευθύνη της  λειτουργίας  της  Π.  Ε.  Δωδεκανήσου,  θα έχει  η  Εφορεία 
Περιοχής Νήσων Αιγαίου.

Κριτήρια επιλογής 

Όλοι όσοι θα συμμετάσχουν στην Διαδικασία Ανάδειξης, πρέπει να έχουν σαν στόχο να επιλέξουν, 
μετά από σχετική έρευνα και αναζήτηση στον ευρύτερο Προσκοπικό και Κοινωνικό τους χώρο, άτομο 
υποψήφιο, το οποίο κατά την άποψη τους, διαθέτει τα τυπικά αλλά και ουσιαστικά προσόντα για τα 
καθήκοντα του Περιφερειακού Εφόρου.

Για τον σκοπό αυτό, το προτεινόμενο άτομο θα πρέπει: 

1. Να προσφέρεται να αναλάβει και να πραγματοποιήσει το έργο που θα του ανατεθεί.
2. Να διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο.
3. Να χαίρει της εκτίμησης της Κοινωνίας και των Τοπικών Αρχών.
4. Να είναι σε θέση να προάγει το έργο των Βαθμοφόρων και των Συστημάτων. 
5. Να  αναλάβει  την  υποχρέωση  να  εκπαιδεύεται  και  να  επιμορφώνεται,  σύμφωνα  με  τις 
υποχρεώσεις των καθηκόντων του, κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Ειδικότερα, προκειμένου να υποβληθεί υποψηφιότητα, θα πρέπει το ενδιαφερόμενο άτομο να :

1. Έχει καταθέσει στην Εφορεία Περιοχής το Σχέδιο Τριετούς Προγραμματισμού, καθώς και 
Σχέδιο Ετησίου Προγράμματος για το πρώτο έτος των καθηκόντων του στην Περιφερειακή 
Εφορεία.

2. Έχει συζητήσει τις προτάσεις του για τον παραπάνω Σχεδιασμό με τους Αρχηγούς των 
Προσκοπικών Συστημάτων της Π. Ε. Δωδεκανήσου.

3. Παρουσιάσει τις προτάσεις του ( σχέδιο μακροπρόθεσμου προγραμματισμού, ετήσιο 
Πρόγραμμα  )  στην  Συνεδρίαση  Ανάδειξης,  πριν  την  διαδικασία  της  έκφρασης  της 
προτίμησης των Βαθμοφόρων. 

Ισχύς της Εντολής Διοίκησης 

Η Εντολή Διοίκησης θα έχει ισχύ τριών (3) ετών, αρχομένη από την 14η Οκτωβρίου 2012 η οποία 
μπορεί να ανανεωθεί ακόμη μια φορά, αφού τηρηθεί εκ νέου διαδικασία ανάδειξης.

Σε περίπτωση που ο αναδειχθείς, δεν πληροί τα τυπικά προσόντα Βαθμοφόρου Σ.Ε.Π., θα εκδοθεί 
Προσωρινή Εντολή Διοίκησης διάρκειας ενός (1) έτους, η οποία θα μετατραπεί σε Οριστική με την 



απόκτηση τους. Η συνολική πάντως διάρκεια των δύο αυτών εντολών διοικήσεως δεν μπορεί ,να 
υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια.

Αγαπητοί μου Βαθμοφόροι,

Έχω την βεβαιότητα  ότι,  με  πυξίδα τις  αρχές  μας  θα εργαστούμε όλοι  για  το καλύτερο  του 
Προσκοπισμού  καθώς  επίσης  ότι   θα  συμβάλετε  όλοι  ώστε  η  διαδικασία  Ανάδειξης  του 
Περιφερειακού Εφόρου της Π. Ε. Δωδεκανήσου, πραγματοποιηθεί όπως αρμόζει, στα πλαίσια του 
Προσκοπικού πνεύματος

 

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς 
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