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- Συνέδρους 16ου Πανελληνίου Προσκοπικού Συνεδρίου
- Αρχηγούς και Υπαρχηγούς Προσκοπικών Τμημάτων
- Αρχηγούς Συστημάτων
- Περιφερειακούς Εφόρους & Τοπικούς Εφόρους
- Εφόρους Περιοχών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

-

ΘΕΜΑ

«16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΤ.

Ανακοινώσεις: 90/12.12.03, 2/9.1.04, 23/10.3.04

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΠ
Σώμα Προσκόπων Κύπρου
Βοηθούς Γενικούς Εφόρους
Εφόρους Γενικής Εφορείας
Κεντρική Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος
Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων
Επιτροπές Κοινωνικής Συμπαράστασης
Σώμα Ελληνίδων Οδηγών

Αγαπητοί μου,
Το 16° Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο πήρε τη θέση του στην ιστορία του
Ελληνικού Προσκοπισμού. Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά όλους όσους
συμμετείχαν σε αυτό και με τις προτάσεις, την έκφραση των απόψεων και την εν
γένει ενεργό συμμετοχή τους συνέβαλαν στην επιτυχία των εργασιών του, καθώς
και στην εξαγωγή των πορισμάτων του τα οποία, με την υλοποίηση τους, θα
καθορίσουν τα επόμενα χρόνια του ΣΕΠ.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε τα
Πορίσματα των Εργασιών του Συνεδρίου μας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν με τη
συμμετοχή όλων.
Τόσο τα Πορίσματα όσο και οι Εισηγήσεις του Συνεδρίου είναι διαθέσιμα από την
ιστοσελίδα του ΣΕΠ (νννννν.Βθρ.οΐ'α.αΓ'') και παρακαλώ όλους τους Βαθμοφόρους να
ενημερωθούν έπ' αυτών.

Είμαι βέβαιος ότι, οι πέντε προτεραιότητες, που θέσαμε ως στόχους στο Συνέδριό
μας, θα γίνουν πράξη τα επόμενο χρόνια για να φέρουν την Κίνησή μας, ξανά στην
Πρωτοπορία της Νεολαίας και της Κοινωνίας.
Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

Γενικός Έφορος

ΣΥΝ. Πορίσματα 16ου Πανελληνίου Προσκοπικού Συνεδρίου

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ - ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
16ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το 16° Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώνει τη μεγάλη
συμμετοχή, στις εργασίες του, Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. και Παλαιών Προσκόπων απ'
όλα τα διαμερίσματα της χώρας.
Το 16° Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο, που συνήλθε οπό Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» στην
Αθήνα στις 19, 20 και 21 Μαρτίου 2004, πήρε τις πιο κάτω αποφάσεις, κατέληξε σε
πορίσματα και εξέφρασε ευχές και ευχαριστίες όπως λεπτομερώς αναφέρονται παρακάτω:
Α. ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Συνέδριο ενέκρινε το παρακάτω ψήφισμα:
Οι Σύνεδροι του 16ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου, στεκόμαστε αλληλέγγυοι
δίπλα στα εκατομμύρια συνανθρώπων μας σ' όλο τον κόσμο και ενώνουμε τη φωνή
μας για να σταματήσει κάθε μορφής βία που μόνο θλιβερά αποτελέσματα έχει.
«ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ»
Κάθε μέρα αθώα παιδιά χάνονται και άμαχοι πολίτες ξεκληρίζονται στο όνομα «της
ασφάλειας και του διαρκούς πολέμου κατά της τρομοκρατίας» ή στο όνομα «της
δικαίωσης των αγώνων ενάντια στην καταπίεση».
Έχοντας σαν οδηγό τις αρχές μας που είναι η παγκόσμια συναδέλφωση και η ειρήνη
- υιοθετούμε το σύνθημα που πρόσφατα βροντοφωνάχτηκε στην Ισπανία :
«Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ, ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ» και καλούμε όλους να
αγωνιστούμε για ένα καλύτερο, δικαιότερο και ειρηνικό αύριο.
- εργαζόμαστε έμπρακτα και άοκνα 95 χρόνια τώρα με τη συνεισφορά των νέων για
τη συναδέλφωση των ανθρώπων και των λαών.

Β. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το Συνέδριο:
1.
Ευχαριστεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο για το
ενδιαφέρον και τη στοργή με τα οποία περιβάλλει το Σ.Ε.Π.
2.
Ευχαριστεί τον Πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Μακαριότατο
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πόσης Ελλάδος κ.κ. Χριστόδουλο, τις Πολιτικές και
Στρατιωτικές Αρχές για τη βοήθεια που παρέχουν στο Σ.Ε.Π.
3.
Ευχαριστεί την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Μ. Γιαννάκου για
το μήνυμά της προς τους Συνέδρους.
4.
Ευχαριστεί την αντιπροσωπεία του αδελφού Σώματος Προσκόπων Κύπρου
αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Ανδρέα Φυλακτού, τον Γενικό Έφορο κ.
Γεώργιο Τσίκκο, τον Βοηθό Γενικό Έφορο κ. Μάριο Χρίστου και τους Επαρχιακούς
Εφόρους Λεμεσού κ. Άκη Προκοπίου και Λευκωσίας κ. Βάσο Ηλιάδη.
Οι Σύνεδροι παρακαλούν να διαβιβάσουν τους χαιρετισμούς στους αδελφούς
Προσκόπους της Κύπρου και εύχονται η 1η Μαΐου να βρει μια Κύπρο ενωμένη
στην αγκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ευχαριστεί την Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004»
για την εμπιστοσύνη της στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων που εκφράστηκε με την
υπογραφή των δύο Μνημονίων Συναντίληψης & Συνεργασίας που υπεγράφησαν
για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων του ΣΕΠ στον Αγ. Ανδρέα για το χωριό
των δημοσιογράφων, καθώς και για την ενίσχυση του Προγράμματος
Εθελοντισμού.
Ευχαριστεί την κ. Ιωάννα Καρυοφύλλη Γενική Διευθύντρια Παραολυμπιακών
Αγώνων, για την παρουσία της στο επίσημο δείπνο έναρξης του Συνεδρίου. Το
Συνέδριο χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Διοίκησης του ΣΕΠ για την ενεργό
συμμετοχή των Προσκόπων, νέων και ενηλίκων, ως εθελοντών στους
Παραολυμπιακούς Αγώνες «ΑΘΗΝΑ 2004», καθώς και για τη συμβολική αγορά
1.000 εισιτηρίων, που θα διατεθούν στα μέλη του ΣΕΠ.
Ευχαριστεί τον κ. Συμεών Παλτσανιτίδη Παραολυμπιονίκη και Πρόεδρο των
Ελλήνων Παραολυμπιονικών, για την παρουσία του στο δείπνο έναρξης και την
ένθερμη ομιλία του.
Ευχαριστεί την εκπρόσωπο του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών για την παρουσία της
στην επίσημη έναρξη του Συνεδρίου, που δηλώνει την αγαστή συνεργασία μεταξύ
των δύο αδελφών Σωμάτων.
Ευχαριστεί τον Υπεύθυνο Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εθνικού
Συμβουλίου Νεολαίας για την παρουσία και το θερμό χαιρετισμό που απηύθυνε
κατά την επίσημη έναρξη του Συνεδρίου.
Ευχαριστεί τον εκπρόσωπο της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την παρουσία του στην
έναρξη του Συνεδρίου.
Ευχαριστεί την κ. Therese Bermingham Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Προσκοπικής
Επιτροπής και τον κ. Ιωάννη Τζεν π. Πρόεδρο Δ.Σ./Σ.Ε.Π. για τα χαιρετιστήρια
μηνύματά τους.
Στέλνει χαιρετισμό στους Προσκόπους των Ελληνικών Κοινοτήτων του εξωτερικού
και τους συγχαίρει που υπερήφανα τιμούν το ελληνικό όνομα και την Προσκοπική
μας Οικογένεια.
Ευχαριστεί την κοινωνία και τους γονείς για τη συνεχή υποστήριξη που παρέχουν
στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.
Εκφράζει την ευγνωμοσύνη του σε όλους όσους ενισχύουν οικονομικά τις
δραστηριότητες του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.
Ευχαριστεί τους πρώην Προέδρους Δ.Σ., πρώην Γενικούς Εφόρους, πρώην Μέλη
του Δ.Σ./Σ.Ε.Π., καθώς και τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κ.Ε.Π.Π.Ε. για την
παρουσία τους στην έναρξη του Συνεδρίου.
Ευχαριστεί την Κοινότητα Ανιχνευτών του 3ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων
Αθηνών για την παρουσία της στο δείπνο του Σαββάτου και τις ευχάριστες
προσκοπικές στιγμές που χάρισε στους Συνέδρους με την απόδοση παραδοσιακών
προσκοπικών τραγουδιών με σύγχρονη ελκυστική νεανική αντίληψη. Εύχεται δε
καλή επιτυχία στην πρόσφατη παραγωγή του μουσικού CD της.
Αναφέρει τιμητικά και ευχαριστεί τους παρακάτω, που συμπαραστάθηκαν στην
οργάνωσή του:
Μεγάλος Χορηγός:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Χορηγοί:
ALPHABANK
SIEMENS

18.

19.

ΜΑΡΚΟΛΕΦΑ
Χορηγοί Επικοινωνίας:
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
PLANET
ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Εκφράζει θερμές ευχαριστίες στη διεύθυνση του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ για την
ιδιαίτερη υποστήριξη που έδωσε για την πραγματοποίηση του Συνεδρίου στους
φιλόξενους χώρους του. Ιδιαίτερα ευχαριστεί τον Γενικό Διευθυντή κ. Ν.
Σπυρίδωνος και το προσωπικό του ξενοδοχείου για την πρόθυμη εξυπηρέτησή
τους.
Ευχαριστεί την Οργανωτική Επιτροπή και το έμμισθο προσωπικό του Σ.Ε.Π. για τη
συστηματική και επίπονη προσπάθεια που κατέβαλλαν για να οργανώσουν το 16°
Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο και να το φέρουν σε πέρας με επιτυχία.

Γ. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
1.

Οι Σύνεδροι που παρακολούθησαν τις εργασίες του 16ου Πανελλήνιου Προσκοπικού
Συνεδρίου αναγνωρίζουν την ανάγκη ύπαρξης μακροχρόνιου προγραμματισμού, ο
οποίος εξυπηρετεί την Αποστολή της Προσκοπικής Κίνησης και εστιάζει την
προσπάθεια όλων προς αυτή την κατεύθυνση. Το προτεινόμενο, από τη Γενική
Εφορεία Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης 2004 - 2007, αξιοποιώντας τις εισηγήσεις και τα
αποτελέσματα της 27ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Μάιος 2003), αξιολογώντας την
πορεία του Σώματος αλλά και τα πορίσματα της συνάντησης με τους Περιφερειακούς
Εφόρους στην Περδικόβρυση το καλοκαίρι του 2003 και το οποίο παρουσιάσθηκε
αναλυτικά στα Συνέδρια των Περιφερειακών Εφορειών και Εφορειών Περιοχής
εγκρίνεται από το 16° Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο.
Οι Σύνεδροι προσδοκούν από τη Γενική Εφορεία να φροντίσει για τις απαραίτητες
ενέργειες υλοποίησης των πορισμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

2.

Ειδικότερα επί των εισηγήσεων που ανέλυσαν τα συγκεκριμένα μέρη του Στρατηγικού
Σχεδίου Δράσης 2004-2007 αποφασίζει τα εξής:
ΐ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ
Εγκρίνεται η εισήγηση, όπως παρουσιάστηκε στην ολομέλεια.
Π)
ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ - ΝΕΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
& ΠΡΟΒΟΛΗ
Εγκρίνεται η εισήγηση, όπως παρουσιάστηκε οτην ολομέλεια,
ϊϋ)
ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κλ άδος Λ υκοπούλ ω ν:
Εγκρίνονται οι Δράσεις και Ενέργειες που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο
Δράσης 2004 - 2007.
Επιπλέον προτείνεται να εντείνουν οι Αγέλες Λυκοπούλων την προσπάθειά τους
για την προβολή του Προσκοπισμού σε σχέση με τον Εθελοντισμό και την
Ολυμπιακή Ιδέα.
Είναι χρήσιμη η δημιουργία πανελληνίου δικτύου επικοινωνίας των Βαθμοφόρων
Αγελών.
Στο άμεσο μέλλον θα εξεταστεί με προσοχή η δυνατότητα πραγματοποίησης
πανελληνίων δράσεων Λυκοπούλων.

Κλάδος Προσκόπων:
Εγκρίνονται οι Δράσεις και Ενέργειες που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο
Δράσης 2004 - 2007.
Επιπλέον προτείνονται η απλοποίηση της ορολογίας της Προόδου του Προσκόπου
και της Άμιλλας των Ενωμοτιών, να περιοριστεί (αξιοποιώντας τη σύγχρονη
τεχνολογία) η γραφειοκρατία στην Ομάδα Προσκόπων, να εμπλουτιστεί η
βιβλιογραφία για τους Βαθμοφόρους του Κλάδου με ελκυστικά και σύγχρονα
βοηθήματα, να προσανατολιστεί η εκπαίδευση στην απόκτηση γνώσεων και
ικανοτήτων μέσα από την πράξη, να ενισχυθεί η υποστήριξη των Βαθμοφόρων
Ομάδων από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, να ενταθεί η λειτουργία της
Εκπαίδευσης Στελεχών και γενικότερα η Μεθοδολογία του Κλάδου, να αυξηθούν
τα άνω όρια ηλικίας των Βαθμοφόρων Ομάδων, να αναπτυχθεί άμεση διοικητική
επικοινωνία της Εφορείας Κλάδου Προσκόπων Γ.Ε. με τους αντίστοιχους Εφόρους
Κλάδων και των Βαθμοφόρων Ομάδων και να επανεξετασθεί ο αριθμός των
δράσεων ανά μήνα.
Κλάδος Α νιχνευτών:
Εγκρίνονται οι Δράσεις και Ενέργειες που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο
Δράσης 2004 - 2007.
Επιπλέον προτείνονται η υποστήριξη του έργου των Βαθμοφόρων και η βελτίωση
των βοηθημάτων για την καλυτέρευση του προσφερόμενου προγράμματος οπτήν
Κοινότητα Ανιχνευτών.
Διαπιστώνεται ότι υπάρχει πρόβλημα στην εφαρμογή της Μεθοδολογίας του
Κλάδου και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη για επίλυση κατά το Πανελλήνιο
Συνέδριο των Βαθμοφόρων του Κλάδου.
Ο ΕΝΗΛΙΚΟΣ - ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ
Εγκρίνονται οι εισηγήσεις «Υποστήριξη των ενηλίκων στελεχών του ΣΕΠ»,
«Ενήλικοι στον Προσκοπισμό - Η στρατηγική της αξιοποίησης του: Ανασκόπηση Αξιολόγηση προσφερόμενου έργου».
Κλάδος Ενηλίκων:
Εγκρίνεται η εισήγηση για την πιλοτική εφαρμογή Κλάδου Ενηλίκων (Προσκοπικό
Δίκτυο), για χρονικό διάστημα 2 ετών. Η θετική αξιολόγηση της λειτουργίας αυτής
θα οδηγήσει σε επίσημη λειτουργία του νέου Κλάδου με τρόπο που θα
εξασφαλίζει τη μη διαρροή Βαθμοφόρων προς αυτόν.
Οι Ενήλικες στον Προσκοπισμό:
Προτείνεται η δημιουργία κινήτρων για να επιμηκυνθεί η παραμονή των
Βαθμοφόρων στην Κίνηση.
Να ενεργοποιηθεί η αξιολόγηση των ενηλίκων με προκαθορισμένα κριτήρια που θα
εξασφαλίζουν την ποιότητα του Προσκοπικού Έργου και θα διευκολύνουν την
ανάπτυξη των ενηλίκων στελεχών της Κίνησης.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Εγκρίνεται η εισήγηση που παρουσιάστηκε στην ολομέλεια με τις πιο κάτω
προτάσεις.
Προτείνεται η πιστή τήρηση του Κανονισμού Διοίκησης με την προσθήκη ότι για
να λειτουργεί Τοπική Εφορεία θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3
Συστήματα.

Προτείνεται να επαναπροσδιορισθούν ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των Κλιμακίων
ώστε να εξασφαλισθεί η υποστήριξη και η αξιολόγηση του παρεχόμενου
προσκοπικού έργου και να ενισχυθεί η προσπάθεια για την ανάπτυξη της
Προσκοπικής Κίνησης.
Προτείνεται η στελέχωση των Κλιμακίων να γίνεται κατά περίπτωση ανάλογα με
τις λειτουργικές ανάγκες, τις δυνατότητες και τα γεωγραφικά όρια.
Προτείνεται η Γενική Εφορεία να εκδίδει όλες τις Εντολές Διοίκησης και τους
διορισμούς των μελών Ε.Κ.Σ.
Προτείνεται η λειτουργία των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων να αποσκοπεί στην
υποστήριξη του ενεργού Προσκοπισμού, συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη
λειτουργία των Προσκοπικών Συστημάτων.
Προτείνεται η προσκοπική ορολογία να εκσυγχρονιστεί ώστε να είναι εύχρηστη και
εύκολα κατανοητή από τον κοινωνικό περίγυρο.
Τέλος, η προσπάθεια για τη δημιουργία ευέλικτης δομής του Σ.Ε.Π. με περιορισμό
του αριθμού των Κλιμακίων που παρεμβάλλονται μεταξύ Συστήματος και
Κεντρικής Διοίκησης, θα πρέπει να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση.
Το Συνέδριο παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών Σ.Ε.Π.: «e-sep» - Ηλεκτρονική Απογραφή Μελών ΣΕΠ καθώς
και την νέα ιστοσελίδα του ΣΕΠ στο διαδίκτυο. Χαιρετίζει την αξιοποίηση της
σύγχρονης τεχνολογίας και προσδοκά στα οφέλη από την άμεση εφαρμογή της.
Το Συνέδριο αποφασίζει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη σωστή προετοιμασία
του εορτασμού των 95 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνικού Προσκοπισμού, που
συμπληρώνονται το 2005, καθώς και για τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις της
εκατονταετηρίδας του Παγκόσμιου Προσκοπισμού, το έτος 2007.
Οι Σύνεδροι του 16ου Πανελληνίου Προσκοπικού Συνεδρίου ομόφωνα διακηρύσσουν
την απόφασή τους να συνεχίσουν με ζήλο να εργάζονται για την Προσκοπική Κίνηση,
που η Πατρίδα μας τώρα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται και δηλώνουν ότι θα
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε αναδιατάσσοντας τις δυνάμεις του Ελληνικού
Προσκοπισμού και μετασχηματίζοντας την οργάνωση και τη λειτουργία του να
ξαναβρεθεί ως μία σύγχρονη, δυναμική, νεανική κίνηση στην πρωτοπορία του
ενδιαφέροντος και της προτίμησης της νεολαίας και της κοινωνίας.

Γενικός Έφορος

Πρόεδρος Επιτροπής Πορισμάτων

