
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τομέας Ανάπτυξης 

 

      

 

 

 

 

 

 

Δεκέμβριος  2020 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 



 

 1 

Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 
(Δ.Π.Π.ΣΕΟ) 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 
Σκοπός 
Η οργανωμένη συμβολή του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, άμεσα και ενεργά στην 
αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων του τόπου μας, σε συνεργασία με την Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) της οποίας είναι μέλος με αριθμό 
μητρώου 09/2007 και ο συντονισμός και συμμετοχή των Μελών του Σώματος 
Ελληνικού Οδηγισμού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε συνεργασία με την/τον 
Γενική/ο Έφορο.  
 
Επιπλέον στόχοι 

 Οι συγκεντρώσεις με στόχο την εκπαίδευση και εξάσκηση των Μελών του 
Δ.Π.Π.ΣΕΟ. 

 Συνέργεια με φορείς με παρόμοιους σκοπούς και τομείς δραστηριοτήτων.   

 Η προσφορά υπηρεσιών των  Μελών του Δ.Π.Π.ΣΕΟ σε τομείς ειδικότητας 
τους σε Εκπαιδεύσεις, Κατασκηνώσεις και δραστηριότητες των Οδηγικών 
Ομάδων κ.α. 

 Η επαναδραστηριοποίηση ανενεργών ενηλίκων Μελών, που έχουν κέφι και 
γνώσεις, με σκοπό να προσφέρουν στο Δ.Π.Π.ΣΕΟ και τις Ομάδες του 
Οδηγισμού. 

 Η προσέλκυση μελών  εκτός  Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στο Δ.Π.Π.ΣΕΟ. 
 

Μέλη του Δ.Π.Π.ΣΕΟ 

- Ενήλικα μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 
- Ανενεργά ενήλικα μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 
- Φίλοι του Οδηγισμού – (άτομα εκτός Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού που έχουν τη 

δυνατότητα  να δώσουν Οδηγική Υπόσχεση, εφόσον το επιθυμούν)  
 
Τα Μέλη του Δ.Π.Π.ΣΕΟ αποκτούν την Οδηγική Ταυτότητα με το ποσό εισφοράς των 
Στελεχών και συμπληρώνουν το Υπεύθυνη Δήλωση Κατάστασης Υγείας των ενηλίκων 
μελών ετησίως. 
 
Προ της αρχικής συμμετοχής τους στις εν γένει εκδηλώσεις του Σώματος Ελληνικού 
Οδηγισμού τα μέλη του Δ.Π.Π.ΣΕΟ υποβάλλουν ενυπογράφως την εξής δήλωση: 
 
 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ 
 
Δηλώνω ότι η συμμετοχή μου στις δράσεις και εκδηλώσεις του Δικτύου Πολιτικής 
Προστασίας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
είναι εθελοντική και πραγματοποιείται με αποκλειστικά δική μου ευθύνη και 
επίγνωση των κινδύνων ενδεχομένως της υγείας και σωματικής μου ακεραιότητας 
τους οποίους μπορεί να διατρέχω από τη συμμετοχή μου αυτή. Βεβαιώνω ότι 
διαθέτω τη σωματική ικανότητα και επάρκεια να συμμετέχω στις δραστηριότητες 
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αυτές και να χρησιμοποιώ υπεύθυνα τον διαθέσιμο εξοπλισμό. Επιπρόσθετα 
δηλώνω τη συγκατάθεση μου για παροχή πρώτων βοηθειών και άλλης ιατρικής 
περίθαλψης σε περίπτωση τραυματισμού ή ασθένειας και σύμφωνα με την 
συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση Κατάστασης Υγείας, όπου έχω ενημερώσει για τυχόν 
προβλήματα υγείας ή νοσήματα από τα οποία κινδυνεύω.  
 
Ειδικότερα το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού όπως νομίμως εκπροσωπείται ουδεμία 
ευθύνη φέρει περί αποζημιώσεως κάθε εν γένει ζημίας μου, θετικής, αποθετικής και 
διαφυγόντων κερδών (περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης και ψυχικής 
οδύνης) για οποιαδήποτε τυχόν υλική ή /και σωματική ζημία εμένα και του πάσης 
φύσεως εξοπλισμού μου από οιοδήποτε συμβάν (ατύχημα) σε οτιδήποτε και αν αυτό 
οφείλεται, ακόμη και εάν οφείλεται σε εξοπλισμό ή/και σε δράση προστεθέντων 
οργάνων του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και  παραιτούμαι δε από κάθε αξίωση 
γεννημένη ή μελλοντική αναφορικά με ζημία που μπορεί να προκληθεί σε εμένα, σε 
προσωπικά μου αντικείμενα και εν γένει περιουσιακά στοιχεία μου ή στον εξοπλισμό 
μου στα πλαίσια της συμμετοχής μου σε δραστηριότητες όπως αυτές περιγράφονται 
στο κεφάλαιο « Έργο του Δ.Π.Π.ΣΕΟ» 
Σε περίπτωση δε που το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού έχει συνάψει ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο για να ασφαλίσει την σχετική ευθύνη του σε ασφαλιστική εταιρεία, τα 
τυχόν δικαιώματά μου ασκούνται αποκλειστικώς και μόνον κατά της ασφαλιστικής 
εταιρείας και εντός των ορίων του ασφαλιστικού συμβολαίου. 
 
2. Ευθύνομαι ατομικά προς τρίτους για πράξεις ή παραλείψεις μου που ήθελε τυχόν 
έχουν έννομες συνέπειες και λάβουν χώρα κατά τη συμμετοχή μου στις ως άνω 
εκδηλώσεις.  Ουδεμία ευθύνη  φέρει το  Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού προς τρίτους εξ 
οιασδήποτε πράξεως ή παραλείψεως κατά τις άνω δράσεις και εν γένει εκδηλώσεις 
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. 
 
3. Ευθύνομαι έναντι του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού για την καλή χρήση του 
εξοπλισμού που μου παρέχει. 
 
Η ανωτέρω δήλωσή μου γίνεται σε συμμόρφωση προς την απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού (ημερομηνία συνεδριάσεως  
12/12/2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

Έργο του Δ.Π.Π.ΣΕΟ 
 
Η δράση  του Δ.Π.Π.ΣΕΟ αναλύεται στους παρακάτω 3 άξονες: 
 

ΣΤΗΣΙΜΟ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Ο πρώτος άξονας  αφορά 
σε όλες τις δράσεις που 
είναι απαραίτητες για το 
στήσιμο και τη λειτουργία 
καταυλισμού ύστερα από 
κάποιο συμβάν 
καταστροφής. Στις δράσεις 
αυτές συμπεριλαμβάνεται 
και η υποστήριξη των 
πληγέντων. 
 
 
 
 
 
 
Υπευθυνότητες: 
 

 Στήσιμο σκηνών 

 Κατασκευή υποδομών 

 Τεχνική υποστήριξη 
εγκαταστάσεων 

 Κόμβος επικοινωνίας 

 Γραμματεία 

 Τροφοδοσία- 
μαγείρεμα 

 Υγιεινή 

 Ασφάλεια 

 Μεταφορές 

 Αποθήκη 

 Ιατρείο 

 Αρχηγείο 

 Ψυχολογική 
υποστήριξη 

 Απασχόληση παιδιών 

 Ανειδίκευτη 
προσφορά 

Ο δεύτερος άξονας 
περιλαμβάνει όλες τις 
διαδικασίες που 
απαιτούνται για την 
οργάνωση των τοπικών 
κοινωνιών και των μελών 
του Δικτύου για να 
αντιμετωπίσουν μια 
έκτακτη κατάσταση. 
 
 
 
 
 
 
 
Ρόλοι: 
 

 Υπεύθυνος 
επικοινωνίας 

 Υπεύθυνος 
αποθηκών και 
μεταφορών (logistics) 

 Υπεύθυνος 
τροφοδοσίας 

 Υπεύθυνος 
ενημέρωσης πολιτών 

 Υπεύθυνος μητρώου - 
διαχείρισης 
εθελοντών  

 Υπεύθυνος μητρώου - 
διαχείρισης 
πληγέντων  

 Μεταφορέας 

 Αποθηκάριος 

 Παιδαγωγός 

 Υπεύθυνος 
υποστήριξης ΑμεΑ 

 

Ο τρίτος άξονας αναλύεται 
σε όλες τις πιθανές 
πιστοποιημένες 
ειδικότητες των μελών 
μας, που μπορούν να 
υποστηρίξουν 
επιχειρησιακές ομάδες, 
που δραστηριοποιούνται 
για την αντιμετώπιση του 
συμβάντος καταστροφής, 
για την πρόληψη και τη 
διαχείριση των 
επιπτώσεων στις 
πληγείσες περιοχές.  
 
 
Ειδικότητες: 
 

 Δασοπυρόσβεση και 
Δασοπροστασία 

 Ναυαγοσωστική και 
θαλάσσια διάσωση 

 Παροχή Α΄ Βοηθειών 

 Ορεινή διάσωση 

 Αντιμετώπιση 
μαζικών 
καταστροφών 

 Περιβαλλοντική 
διαχείριση και 
ανάπλαση 

 Ραδιοερασιτέχνες 
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 Η παραπάνω ανάλυση υπευθυνοτήτων, ρόλων και ειδικοτήτων μπορεί να 

μεταβληθεί κατά ένα μέρος ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν ή  να 

εμπλουτιστεί σε σχέση με τις δεξιότητες των συμμετεχόντων μελών. 

Λειτουργία Δ.Π.Π.ΣΕΟ 
 
Τα μέλη του Δ.Π.Π.Σ.Ε.Ο. συμμετέχουν σε τακτά διαστήματα σε Πανελλήνιες  
συναντήσεις, σύμφωνα με τον προγραμματισμό χρονιάς, που ορίζει  η Κεντρική 
Συντονιστική Ομάδα (ΚΣΟ)σε συνεργασία με τη Γενική Έφορο. 
Τα μέλη συμμετέχουν σε εκδηλώσεις της Κεντρικής Διοίκησης, Περιφερειών και Τοπ. 
Τμημάτων και σε έκτακτα συμβάντα ή/και όταν το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού 

καλείται από την Γ.Γ.Π.Π.  
Τα μέλη ειδοποιούνται από την Κεντρική Συντονιστική Ομάδα, μέσω Διαδικτύου, και 
μέσω κινητού τηλεφώνου με οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν στη συγκεκριμένη 
περίπτωση.  
 
Τυπικά προσόντα της/του/των Υπευθύνου/ων Δ.Π.Π.Σ.Ε.Ο. 
 
Η/Ο Υπεύθυνη/ος Δ.Π.Π.ΣΕΟ: 
Είναι ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών και 
Έχει/ουν:  

 Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 

 Γνώσεις σε θέματα Πολιτικής Προστασίας  

 Ικανότητα  να μεταδίδει ενθουσιασμό,  με δυνατότητα καλών σχέσεων με το 
ευρύτερο κοινό 

 Αποδεχτεί τις βασικές αρχές και αξίες του Οδηγισμού 

 Δώσει Οδηγική αντίστοιχη Υπόσχεση   
 
 
 
Ευθύνη της/του/των Υπευθύνου/ων Δ.Π.Π.ΣΕΟ είναι:. 
 

 Η στήριξη, διάδοση και εύρυθμη λειτουργία του Δ.Π.Π.ΣΕΟ,  

 Η διασύνδεση και συνέργεια με την Γ.Γ.Π.Π. και με όποιο άλλο φορέα 
συνεργάζεται για την ευόδωση του έργου του Δ.Π.Π.ΣΕΟ. 

 Η σύνταξη και η υποβολή για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ετήσιου 
Προγραμματισμού και οικονομικού Προϋπολογισμού του Δ.Π.Π.ΣΕΟ σε 
συνεργασία με την/τον Γενική/ό Έφορο. 

 
 
Έργο της/του/των Υπευθύνου/ων Δ.Π.Π.Σ.Ε.Ο είναι να: 
 

 Συνεργάζεται στενά και ενημερώνει την/τον Γενική/ό Έφορο. 

 Συμμετέχει ενεργά στα συμβούλια Γενικής Εφορίας και Αναπτύξεως, όποτε 
απαιτείται   

 Δίνει μέσω της/του Γενικής/ού Εφόρου προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για 
θέματα που αφορούν το Δίκτυο. 
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 Συνεργάζεται με την/τον Γενική/ό Έφορο για την επιλογή των Βοηθών του 
Δ.Π.Π.ΣΕΟ της Περιφέρειας και την υποβολή για έγκριση στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

 Συντονίζει και συμμετέχει ενεργά στις δράσεις του Δ.Π.Π.ΣΕΟ και ενισχύει την 
ομαδική πρωτοβουλία.  

 Είναι υπεύθυνος/η για την ανάληψη δράσεων, για την επικοινωνία, προώθηση 
του σκοπού και του έργου του Δ.Π.Π.ΣΕΟ διοχετεύοντας κατατοπιστική 
πληροφόρηση και σχετικό υλικό στους φορείς και στα μέσα επικοινωνίας εντός 
και εκτός Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. 

 Επικοινωνεί – επισκέπτεται τόπους για την υποστήριξη του Δ.Π.Π.ΣΕΟ της 
Περιφέρειας και την ενίσχυση των μελών. 

 Φροντίζει για τις συνθήκες και τα μέσα ασφάλειας κατά τη δραστηριοποίηση των 
μελών. 

 Διαμορφώνει το πρωτόκολλο ενεργειών και διαδικασιών κατά τη διάρκεια 
εκτάκτων συμβάντων σε συνεργασία με την/τον Γενική/ο Έφορο.  

 Σχεδιάζει, οργανώνει  και επιμελείται του προγράμματος εκπαίδευσης - 
ενημέρωσης των μελών 

 Επιμελείται τη δημιουργία ηλεκτρονικών ή έντυπων μέσων για την κατάρτιση και 
δράση των μελών  

 Φροντίζει για την προμήθεια ή εξασφάλιση αναγκαίου εξοπλισμού βάσει του 
προγραμματισμού και του προϋπολογισμού του Δ.Π.Π.ΣΕΟ.   

 Προεδρεύει στα Συμβούλια της Κεντρικής Συντονιστικής Ομάδας και στις 
Συναντήσεις Μελών,  και  έχει βαρύνουσα γνώμη για θέματα της χάραξης της 
πολιτικής του Δ.Π.Π.ΣΕΟ. 

 Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σώμα 
Ελληνικού Οδηγισμού σε διεθνή Συνέδρια - σεμινάρια, σε οργανωτικές 
επιτροπές, σε ομάδες μελέτης και σχεδιασμού ειδικών προγραμμάτων που 
οργανώνει η Γ.Γ.Π.Π. και άλλοι κρατικοί φορείς ή διεθνείς οργανισμοί, καθώς και 
σε ειδικά προγράμματα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών. 

 
Δομή Δ.Π.Π.ΣΕΟ: 
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Η/Ο/Οι Υπεύθυνη/ος/οι/ες του Δικτύου Πολιτικής Προστασίας Σώματος Ελληνικού 
Οδηγισμού προτείνεται/νονται από τη/το Γενική/ό Έφορο και εγκρίνεται/νονται από 
το Δ.Σ., με θητεία 4 χρόνια (2+2 χρόνια). Λαμβάνει σχετική εντολή από την Κεντρική 
Διοίκηση που ισχύει για μια Οδηγική χρονιά με δικαίωμα ανανέωσης για όσο διαρκεί 
η θητεία της/ου.  
 
Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Δ.Π.Π.ΣΕΟ λειτουργεί  Κεντρική 
Συντονιστική Ομάδα η οποία απαρτίζεται από την/τον/τις/τους Υπεύθυνη/ος/οι/ες 
Δ.Π.Π.ΣΕΟ και τους Βοηθούς Δ.Π.Π.ΣΕΟ.   
 
Οι Βοηθοί Δ.Π.Π.ΣΕΟ επιλέγονται από την/τον/τις/τους Υπεύθυνη/ος/οι/ες 
Δ.Π.Π.ΣΕΟ σε συνεργασία με την/τον Γ.Ε. κατόπιν προτάσεων από κάθε 
Περιφερειακή/ό Έφορο. 
 
Κάθε Περιφερειακή/ος Έφορος, με δημοκρατικές διαδικασίες μεταξύ των Υπευθύνων 
Εκτάκτων Αναγκών από κάθε Τοπικό Τμήμα, προτείνει τουλάχιστον δυο άτομα που 
ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως Βοηθοί εκ μέρους της Περιφέρειάς τους στην 
Κεντρική Συντονιστική Ομάδα. 
Η/Ο/Οι Υπεύθυνη/ος/οι/ες προτείνει/νουν στην/στον  Γενική/ό  τους Βοηθούς – έναν 
από κάθε Περιφερειακό Τμήμα, οι οποίοι απαρτίζουν την Κεντρική Συντονιστική 
Ομάδα και υποβάλει/ουν για έγκριση στο Δ.Σ. 
Οι Βοηθοί της/του/των Υπευθύνου/ων Δ.Π.Π.ΣΕΟ παίρνουν σχετική Εντολή, που 
ισχύει για μια Οδηγική χρονιά, με δικαίωμα ανανέωσης για όσο διαρκεί η θητεία 
της/του/ων Υπευθύνου/ων Δ.Π.Π.ΣΕΟ. 
Σε κάθε Τοπικό Τμήμα, ορίζεται από τον Τοπικό Έφορο ένας/μια Υπεύθυνος Εκτάκτων 
Αναγκών (ΥΕΑ) και ένας/μια Αναπληρωτής/τρια ΥΕΑ οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ των 
Στελεχών, των Μελών του Τοπικού Συμβουλίου,  των Μελών της Ομάδας 
Συνεργασίας ή παλαιών Οδηγών που ενδιαφέρονται να αναλάβουν ενεργό ρόλο στο 
Δ.Π.Π.ΣΕΟ. Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού ΥΕΑ, τον ρόλο αναλαμβάνει η/ο 
Τοπική/ός Έφορος. 
Κάθε Υπεύθυνος Εκτάκτων Αναγκών Τ.Τ. δημιουργεί υποστηρικτική ομάδα από 
Οδηγούς ή μη, που ενδιαφέρονται για τις δράσεις του Δ.Π.Π.ΣΕΟ.  
Η εκπροσώπηση, συντονισμός  του Δ.Π.Π.ΣΕΟ στην ελληνική επικράτεια,  γίνεται 
μέσω των Βοηθών Δ.Π.Π.ΣΕΟ της Περιφέρειας και από τους ΥΕΑ σε τοπικό επίπεδο.  
Κάθε δράση των Δ.Π.Π.ΣΕΟ της Περιφέρειας προτείνεται στην Κεντρική Συντονιστική 
Ομάδα και εγκρίνεται από τον/την Γενικό/ή Έφορο. 
 
Έργο της Κεντρικής Συντονιστικής Ομάδας (ΚΣΟ) 
 

 Συντονίζει την δράσεις και  προγραμματίζει τις  εκδηλώσεις του Δικτύου. 

 Είναι σε επαφή και παρακολουθεί τις εξελίξεις σε πανελλήνιο επίπεδο της Γ.Γ.Π.Π.  
καθώς και σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο με την βοήθεια των Υπευθύνων 
Εκτάκτων Αναγκών κάθε Τοπικού Τμήματος.  

 Επικοινωνεί με άλλους φορείς εκτός Οδηγισμού που αφορούν το έργο του 
Δ.Π.Π.ΣΕΟ. 

 Αξιολογεί την εκτέλεση των δράσεων και τη γενικότερη πορεία του Δ.Π.Π.ΣΕΟ. 

 Παρακολουθεί τα οικονομικά του Δ.Π.Π.ΣΕΟ και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, 
αφού ενημερώσει την/τον Γενική/ό Έφορο. για την οικονομική ενίσχυση των 
εκάστοτε αναγκών. 
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 Φροντίζει για την προμήθεια, συντήρηση και διάθεση του απαραίτητου υλικού για 
τις δράσεις του Δ.Π.Π.ΣΕΟ. 

 Φροντίζει για την εξασφάλιση κρατικών και ιδιωτικών επιχορηγήσεων/χορηγιών 
για την προμήθεια αναγκαίων εργαλείων και λοιπών μέσων, σε συνεργασία με 
την/τον Γενική/ό Έφορο και την Ταμία του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. 

 Εγκρίνει και παρακολουθεί τις δράσεις/συνεργασίες των Δ.Π.Π.ΣΕΟ της 
Περιφέρειας και των Τοπικών Τμημάτων. 

 Συνεργάζεται στενά Υπεύθυνους Εκτάκτων Αναγκών για το έργο στον τόπο τους.  

 Έργο των Βοηθών Δ.Π.Π.ΣΕΟ Περιφέρειας είναι η επικοινωνία, η ενημέρωση, η 
ενίσχυση και διευκόλυνση του έργου των ΥΕΑ και λειτουργεί ως γέφυρα 
ενημέρωσης και επικοινωνίας από και προς την Κεντρική Συντονιστική Ομάδα 
(ΚΣΟ). 

 
Έργο της/του Υπευθύνου Εκτάκτων Αναγκών (ΥΕΑ) 
 

 Συνεργάζεται στενά και ενημερώνει τον/την Αναπληρωτή/τρια, την/τον Τοπική/ό 
Έφορο και την/τον Βοηθό Δ.Π.Π.ΣΕΟ  Περιφέρειας. 

 Δημιουργεί υποστηρικτική Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών του Τοπικού Τμήματος από 
Στελέχη, Μέλη Τοπικού Συμβουλίου, Μέλη Ομάδας Συνεργασίας, παλαιούς 
Οδηγούς, φίλους του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, γονείς που ενδιαφέρονται 
για τις δράσεις του Δ.Π.Π.ΣΕΟ. 

 Είναι υπεύθυνος/η για την άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους 
κρατικούς/τοπικούς φορείς και τον συντονισμό δράσης κατά τη διάρκεια 
εκτάκτων συμβάντων.  

 Είναι υπεύθυνος/η για την άμεση και την ακριβή ενημέρωση της/του Τοπικής/ού 
Εφόρου και της/του Βοηθού Δ.Π.Π.ΣΕΟ Περιφέρειας για τις ενέργειες και τα 
θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτάκτων συμβάντων. 

 Φροντίζει για τις συνθήκες και τα μέσα ασφάλειας κατά τη δραστηριοποίηση των 
μελών. 

 Ακολουθεί και ενημερώνει το πρωτόκολλο ενεργειών και διαδικασιών κατά τη 
διάρκεια εκτάκτων συμβάντων.  

 Φροντίζει για την συντήρηση του απαραίτητου υλικού για τις δράσεις του 
Δ.Π.Π.ΣΕΟ.  

 Ενημερώνεται και παρακολουθεί τα προγράμματα εκπαίδευσης – ενημέρωσης 
του Δ.Π.Π.ΣΕΟ. 

 Ενημερώνει και κινητοποιεί τα μέλη της υποστηρικτικής του ομάδας στην 
παρακολούθηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης – ενημέρωσης του Δ.Π.Π.ΣΕΟ. 

 Είναι σε επαφή και παρακολουθεί τις εξελίξεις σε τοπικό επίπεδο της Γ.Γ.Π.Π. 

 Συμμετέχει ενεργά στα Οδηγικά συμβούλια, όποτε απαιτείται.   

 Συντονίζει και συμμετέχει ενεργά στις δράσεις του Δ.Π.Π.ΣΕΟ και ενισχύει την 
ομαδική πρωτοβουλία.  

 Είναι υπεύθυνος/η για την ανάληψη δράσεων, για την επικοινωνία, προώθηση 
του σκοπού και του έργου του Δ.Π.Π.ΣΕΟ σε τοπικό επίπεδο, διοχετεύοντας 
κατατοπιστική πληροφόρηση και σχετικό υλικό στους φορείς και στα μέσα 
επικοινωνίας εντός και εκτός Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, κατόπιν εγκρίσεως 
της ΚΣΟ. 
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Ρόλοι Μελών Κεντρικής Συντονιστικής Ομάδας (ΚΣΟ) 
 
Γραμματεία 
Την Γραμματεία, το Αρχείο, το Μητρώο Μελών αναλαμβάνει ένας/μια εκ των 
Βοηθών- μελών της ΚΣΟ. Ευθύνη του Γραμματέα είναι η τακτική επικαιροποίηση του 
Αρχείο και του Μητρώου Μελών που τηρούνται στα Κεντρικά Γραφεία του Σώματος 
Ελληνικού Οδηγισμού. 
 
Οικονομικά 
Το Δ.Π.Π.ΣΕΟ καταρτίζει ετήσιο προϋπολογισμό, ο οποίος εμπεριέχεται στον ετήσιο 
προϋπολογισμό της Γενικής Εφορίας και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό 
Συμβούλιο.  
Το Δ.Π.Π.ΣΕΟ ευθύνεται για τον οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό κάθε 
δράσης του, που υποβάλλονται έγκαιρα προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.    
Την ευθύνη των οικονομικών (προϋπολογισμοί-απολογισμοί δράσεων του 
Δ.Π.Π.ΣΕΟ) αναλαμβάνει ένας/μια εκ των Βοηθών- μελών της ΚΣΟ.  
Επισήμανση: 
Τα μέλη του Δ.Π.Π.ΣΕΟ δεν επιτρέπεται να έχουν εμπλοκή και να διαχειρίζονται 
χρηματικά ποσά που ιδιώτες ή φορείς επιθυμούν να διαθέσουν για την υποστήριξη 
πληγέντων ή εθελοντών, για προμήθεια ειδών σε κάθε έκτακτο γεγονός. 
 
Διαχείριση Υλικού 
Την διαχείριση, διάθεση, προμήθεια, συντήρηση,  καταγραφή και φύλαξη σε 
αποθηκευτικό χώρο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, του επιχειρησιακού υλικού 
του Δ.Π.Π.ΣΕΟ αναλαμβάνει ένας/μια εκ των Βοηθών- μελών της ΚΣΟ.   
 
Η Ιστοσελίδα και το email του Δ.Π.Π.ΣΕΟ: 
 
Το Δ.Π.Π.ΣΕΟ διαθέτει σελίδα facebook, την οποία μπορεί να χρησιμοποιεί ώστε να 
επικοινωνεί τα νέα του εντός και εκτός Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.  
Διαθέτει email: diktioesoetoimos@seo.gr μέσα από το οποίο γίνεται η επικοινωνία 
εντός και εκτός Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. 
Την ευθύνη τους αναλαμβάνει ένας/μια εκ των Βοηθών- μελών της ΚΣΟ.   
 
Εκπαίδευση / Πρόοδος  Μελών Δ.Π.Π.ΣΕΟ 
 
Τα μέλη συμμετέχουν σε συναντήσεις και παρακολουθούν  ειδικές εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες Πολιτικής Προστασίας, την οργάνωση των οποίων αναλαμβάνει η 
ΚΣΟ σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδεύσεων και άλλους φορείς και αφορούν 
θέματα που σχετίζονται με τους 3 άξονες δράσης του Δικτύου. 
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Σήμα 

 
Στολή κατά τις δράσεις 
 

 Μακό μπλε σκούρο με σήμα στην πλάτη  

 Μαντήλι Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 

 Παντελόνι Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 

 Σήμα κεντητό (επίρραμα) του Δ.Π.Π.ΣΕΟ, ραμμένο στο δεξιό μανίκι.  

 Γιλέκο Πορτοκαλί φωσφοριζέ με το σήμα του Δ.Π.Π.ΣΕΟ στην πλάτη 
ή 

 Οδηγική στολή 

 Σήμα κεντητό (επίρραμα) του Δ.Π.Π.ΣΕΟ, ραμμένο στο δεξιό μανίκι.  

 Γιλέκο Πορτοκαλί φωσφοριζέ με το σήμα του Δ.Π.Π.ΣΕΟ στην πλάτη 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


