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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού 

Έχοντας υπ όψιν: 

 τις κατευθυντήριες γραμμές της Πολιτικής για την  Προστασία Παιδιών της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης WAGGGS 

 το δικαίωμα της προστασίας των παιδιών όπως αυτό αναφέρεται στην 
«Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού» 

Είναι ενάντια σε κάθε μορφή κακοποίησης παιδιών και ενηλίκων. 

Κατατάσσει τις πολιτικές του σε ένα τέτοιο πλαίσιο ώστε να εξασφαλίσει την 
εκπλήρωση των δικαιωμάτων των παιδιών κάτω των 18 ετών.  

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού διασφαλίζει ότι οι εθελοντές και τα υπόλοιπα μέλη 
είναι ενήμεροι σχετικά  με την προστασία και  τους κινδύνους που ελλοχεύουν για 
τα παιδιά.  Ομοίως και με το ζήτημα της παιδικής κακοποίησης που 
συμπεριλαμβάνει τη σωματική, τη σεξουαλική, την ψυχολογική κακοποίηση καθώς 
και την κακοποίηση λόγω διακρίσεων.  

Ανησυχία εγείρεται έπειτα από ένα μεμονωμένο περιστατικό ή μετά την εμφάνιση 
κλιμακούμενων γεγονότων. Οι πληροφορίες που οδηγούν στην εξέταση ενός 
πιθανού περιστατικού κακοποίησης-παραμέλησης, μπορεί να προέρχονται από 
διάφορες πηγές: παρατήρηση, δηλώσεις του παιδιού ή του ευάλωτου ενήλικα ή 
μέλους της οικογένειας ή του κοινωνικού περιβάλλοντος αυτού, Στελέχους-
εθελοντή ή μέλους του προσωπικού του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.  

 

Α.1. ΟΡΙΣΜΟΙ  

Προστασία παιδιού, η οποία θεωρείται ο πυρήνας της διασφάλισης, είναι η 
διαδικασία προστασίας του κάθε παιδιού ξεχωριστά, όταν αυτό διαφαίνεται να 
υποφέρει ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, ως αποτέλεσμα κακοποίησης. Η 
Προστασία για το Παιδί περιλαμβάνει μέτρα σχεδιασμένα ώστε να 
προλαμβάνουν και να ανταποκρίνονται σε περιπτώσεις κακοποίησης.  

Σωματική κακοποίηση νοείται η τεκμηριωμένη σωματική βλάβη ή η υποψία 
σωματικής βλάβης ή η αδυναμία πρόληψης σωματικής βλάβης σε ένα παιδί ή 
ευάλωτο ενήλικα. 

Σεξουαλική κακοποίηση υφίσταται ένα παιδί ή ευάλωτος ενήλικας όταν 
υπάρχει πραγματική ή πιθανή έκθεσή του σε ακατάλληλες πράξεις σεξουαλικού 
περιεχομένου. Ως τέτοιες θεωρούνται πράξεις, οι οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνουν ιδίως την έκθεση σε πορνογραφικό υλικό, την επιχείρηση ή 
συμμετοχή σε πράξεις σεξουαλικού περιεχομένου που προσβάλλουν την 
γενετήσια ελευθερία και αξιοπρέπεια του παιδιού ή του ευάλωτου ενήλικα, την 
παραπλάνηση με αποτέλεσμα να ενεργήσει ή να υποστεί το παιδί ή ο ευάλωτος 
ενήλικας τέτοιες πράξεις, τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τις χειρονομίες 
γενετήσιου χαρακτήρα, τις προτάσεις που αφορούν γενετήσιες πράξεις και τις 
γενετήσιες πράξεις που τελούνται ενώπιον άλλου. 
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Ψυχολογική κακοποίηση είναι η συναισθηματική κακοποίηση σε βάρος του 
παιδιού ή του ευάλωτου ενήλικα, η μεταχείριση με σκοπό τη βλάβη, η 
εγκατάλειψη, η στέρηση επαφής,  ο εξευτελισμός, η ενοχοποίηση (κατηγορία), ο 
χειρισμός, ο  εκφοβισμός (συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτυακού), η 
διαφθορά, η εκμετάλλευση, ο εξαναγκασμός, η παρενόχληση, η λεκτική 
κακοποίηση, η απομόνωση, ο αποκλεισμός ή η παρεμπόδιση της πρόσβασης σε 
υπηρεσίες ή υποστηρικτικά δίκτυα. Παραδείγματα αυτής είναι το να μην 
προσφέρεται στα παιδιά ή στους ευάλωτους ενήλικες η δυνατότητα να 
εκφράσουν τις απόψεις τους, να κατασιγάζεται ή να περιγελείται σκοπίμως ο 
λόγος και οι τρόποι έκφρασης και επικοινωνία τους και να επιβάλλονται προς το 
παιδιά ή τους ευάλωτους ενήλικες ανάρμοστες προσδοκίες σε σχέση με την 
ανάπτυξη ή την ηλικία τους ή που υπερβαίνουν τις δυνατότητές τους. 

Κακοποίηση λόγω διακρίσεων είναι η κακοποίηση παρακινούμενη από την 
ηλικία, τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνικότητα, το φύλο, τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό, την αναπηρία ή οποιαδήποτε άλλα προσωπικά 
χαρακτηριστικά του παιδιού ή του ευάλωτου ενήλικα. 

 

Ευάλωτος ενήλικας είναι κάθε άτομο 18 ετών και άνω, το οποίο λόγω 
αναπηρίας, ηλικίας, φύλου, ασθένειας, κοινωνικής ή οικονομικής κατάστασης ή 
του γενικότερου πλαισίου στο οποίο βρίσκεται, αδυνατεί να φροντίσει ή να 
προστατέψει το εαυτό του ενάντια στην κακοποίηση ή εκμετάλλευση. 

 

Α.2. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 Μηδενική ανοχή σε κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών ή ευάλωτων 
ενηλίκων. 

 Δραστηριοποίηση που ακολουθεί συγκεκριμένες αρχές προκειμένου να 
προστατέψουμε τα παιδιά και τους ευάλωτους ενήλικες.  

 Λήψη άμεσης δράσης όταν ένας παιδί ή ευάλωτος ενήλικας διατρέχει 
κίνδυνο . 

 Διαβεβαίωση ότι οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές είναι γνώστες και 
εκπαιδεύονται προκειμένου να διασφαλίζουν την πολιτική προστασίας για τα 
παιδιά ή τους ευάλωτους ενήλικες. 

 Είναι αδύνατο να εξασφαλιστεί ότι κάθε παιδί ή ευάλωτος ενήλικας το οποίο 
συμμετέχει στις δράσεις του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού δεν πρόκειται 
ποτέ να υποστεί κάποιου είδους βλάβη. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτής της 
πολιτικής, συμβάλλει, ώστε όλοι όσοι συναναστρέφονται με παιδιά ή 
ευάλωτους ενήλικες να είναι προετοιμασμένοι κατάλληλα και να λαμβάνουν 
τις απαραίτητες προφυλάξεις, προκειμένου να προλαμβάνουν ή να 
αποτρέπουν την οποιαδήποτε πρόκληση σωματικής ή άλλη βλάβης στα 
παιδιά ή τους ευάλωτους.  

 Σεβασμός στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών στοιχείων 
του ατόμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό για την 
Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation (GDPR). 
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 Δέσμευση για τη συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής, 
καθώς και την επικαιροποίησή της σε εύλογα διαστήματα. 
 

Α.3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  

 Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού παρέχει πρότυπα παιδαγωγικά 
προγράμματα σε ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά και τους 
ευάλωτους ενήλικες.  Σκοπός της Πολιτικής για την Προστασία των Παιδιών 
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού είναι η λήψη όλων των απαραίτητων 
μέτρων, για την προστασία της καλής σωματικής και συναισθηματικής 
κατάστασης των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων που λαμβάνουν μέρος 
στα προγράμματα και τις δράσεις του. 

 Η Πολιτική για την Προστασία των Παιδιών αφορά στο σύνολο των 
εθελοντών που δραστηριοποιούνται σε Τοπικό ή Περιφερειακό επίπεδο, των 
εθελοντών της Κεντρικής Διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου, του 
έμμισθου προσωπικού, καθώς και τους εξωτερικούς συνεργάτες του 
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. 

 Όλοι όσοι έρχονται σε επαφή με παιδιά ή ευάλωτους ενήλικες, ανεξαρτήτως 
θέσης, ιδιότητας και είδους σχέσης με το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού 
(εθελοντική ή επ’ αμοιβή), αναμένεται να εφαρμόζουν την εν λόγω Πολιτική. 

 Την ευθύνη και αρμοδιότητα για θέματα προστασίας των παιδιών και των 
ευάλωτων ενηλίκων έχει το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελληνικού 
Οδηγισμού  

 
Εφόσον υπάρχουν υπόνοιες οιουδήποτε είδους κακοποίησης ή παραμέλησης, θα 
πρέπει να ενημερώνεται αμέσως η αστυνομική ή εισαγγελική αρχή. 

Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 
(εθελοντή, εργαζομένου) απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να έχει λάβει 
γνώση της Πολιτικής για την Προστασία των Παιδιών της Οργάνωσης και να 
δεσμευτεί ότι συμφωνεί με αυτήν, υπογράφοντας τον Κώδικα Δεοντολογίας 
(Κεφάλαιο Β.) 
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Β. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ 

Όλα ανεξαιρέτως τα μέλη, εθελοντές και εργαζόμενοι, έχουν ως ατομικό τους 
καθήκον και ευθύνη να συμμορφώνονται με την Πολιτική Προστασίας των Παιδιών 
και ιδίως τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας:  

Συγκεκριμένα, δεν πρέπει ποτέ να:  

- Χτυπούν ή να προσβάλουν ή με άλλο τρόπο να κακοποιούν παιδιά ή 
ευάλωτους ενήλικες.  

- Αναπτύσσουν σεξουαλικές σχέσεις με παιδιά ή ευάλωτους ενήλικες.  

- Συνάψουν σχέση με παιδιά ή ευάλωτους ενήλικες η οποία θα μπορούσε με 
οποιονδήποτε τρόπο να θεωρηθεί σχέση εκμετάλλευσης ή κακοποιητική.  

- Δρουν με τρόπο που μπορεί να θωρηθεί κακοποιητικός ή μπορεί να θέσει 
παιδιά ή ευάλωτους ενήλικες σε κίνδυνο κακοποίησης.  

- Χρησιμοποιούν γλώσσα, να κάνουν προτάσεις ή να προσφέρουν συμβουλές 
που είναι ακατάλληλες, προσβλητικές ή κακοποιητικές. 

- Χρησιμοποιούν το σώμα τους, με τρόπο ο οποίος είναι ακατάλληλος ή 
σεξουαλικά προκλητικός. 

- Διανυκτερεύσουν στο σπίτι τους, χωρίς επίβλεψη, με ένα ή περισσότερα με 
παιδιά ή  ευάλωτους ενήλικες. 

- Κοιμηθούν μόνοι στο ίδιο δωμάτιο ή κρεβάτι με ένα παιδί ή ευάλωτο 
ενήλικα. 

- Κάνουν πράγματα προσωπικής φύσεως, για τα παιδιά ή ευάλωτους ενήλικες 
ενώ μπορούν να τα κάνουν και τα ίδια από μόνα τους.  

- Συναινούν ή συμμετέχουν με παιδιά ή ευάλωτους ενήλικες σε συμπεριφορές 
που κρίνονται ως παράνομες, μη ασφαλείς ή καταχρηστικές.  

- Πραγματοποιούν πράξεις με σκοπό να ντροπιάζουν, να ταπεινώνουν, να 
υποτιμούν ή να υποβαθμίζουν παιδιά ή ευάλωτους ενήλικες ή να 
προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη μορφή συναισθηματικής κακοποίησης.  

- Κάνουν διακρίσεις, εκδηλώνουν διαφορετική μεταχείριση ή λειτουργούν 
υπέρ κάποιων παιδιών ή ευάλωτων ενηλίκων για λόγους προτίμησης, εις 
βάρος άλλων.   
 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας δεν περιορίζεται στα όσα περιγράφονται στην παραπάνω 
λίστα. Η θεμελιώδης αρχή υπαγορεύει ότι όλα τα μέλη του Σώματος Ελληνικού 
Οδηγισμού εθελοντές και εργαζόμενοι θα πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες ή 
συμπεριφορές που μπορεί να αποτελούν κακή πρακτική ή δυνητικά κακοποιητική 
συμπεριφορά.  

Είναι σημαντικό οι εθελοντές και όλοι όσοι έρχονται σε επαφή με τα παιδιά και 
ευάλωτους ενήλικες  να: 

 έχουν επίγνωση καταστάσεων, οι οποίες ενδεχομένως εγκυμονούν κινδύνους 
και να τις διαχειρίζονται αναλόγως 

 προετοιμάζουν και οργανώνουν τους χώρους δράσης (Εστία, κατασκήνωση 
κ.α.), ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 
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 βρίσκονται σε ορατό -από άλλους- πεδίο όταν ασχολούνται με παιδιά ή 
ευάλωτους ενήλικες 

 διασφαλίζουν πνεύμα ανοιχτού διαλόγου, ώστε να προβάλλονται και να 
συζητούνται σχετικά ζητήματα ή ανησυχίες 

 διασφαλίζουν το αίσθημα υπευθυνότητας μεταξύ των μελών του Αρχηγείου, 
ώστε να μην λαμβάνουν χώρα κακές πρακτικές ή να μην μένουν αμέτοχοι όταν 
διαπιστώνουν εν δυνάμει κακοποιητική συμπεριφορά  

 συζητούν με τα παιδιά ή ευάλωτους ενήλικες σχετικά με την επαφή τους με τα 
Στελέχη ή με άλλους και να τα ενθαρρύνουν να εκφράζουν τις ανησυχίες τους 

 υποστηρίζουν τα παιδιά και ευάλωτους ενήλικες να συζητούν για τα δικαιώματά 
τους, τι είναι αποδεκτό και τι μη αποδεκτό και τι μπορούν να κάνουν εάν 
εμπλακούν σε μια προβληματική κατάσταση 
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Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ  

 

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού συμμορφώνεται με την Πολιτική Προστασία 
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για την χρήση φωτογραφιών ονομάτων και 
ψηφιακών λήψεων παιδιών, ευάλωτων ενηλίκων και ενηλίκων. 

Ειδικότερα για την προστασία των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων ενεργεί ως 
εξής: 

 Χρήση ονομάτων και φωτογραφιών με υπευθυνότητα χωρίς καμία έκθεση 
με δόλο (καμία χρήση εικόνων με ταπεινωτικό χαρακτήρα και/ήσεξουαλικές 
αναφορές). 
 

 Αναπαραγωγή φωτογραφιών και χρήση ονομάτων μόνο και εφόσον υπάρχει 
η έγγραφη άδεια του γονέα/κηδεμόνα, ο οποίος έχει ανά πάσα στιγμή την 
ευχέρεια να αποσύρει τη συναίνεσή του. 
 

 Επιβεβαιώνει τους εθελοντές και τις οικογένειές τους ότι η συναίνεσή τους 
για το όνομα ή τις φωτογραφίες δεν προαπαιτείται προκειμένου να 
συμμετέχουν στις δράσεις του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, καθώς και ότι 
μπορούν να την αποσύρουν όποτε το επιθυμούν. 
 

 Κάθε εργαζόμενος, εθελοντής ή εξωτερικός συνεργάτης που αναπαράγει 
ονόματα ή φωτογραφικό υλικό για τους σκοπούς του Σώματος Ελληνικού 
Οδηγισμού (διαφημίσεις , αφίσες κλπ) πρέπει να συνεννοείται με το Τμήμα 
Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και να καταθέτει αντίγραφο του 
φωτογραφικού υλικού στο αρχείο του. 
 

Γ.1. ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού θα διασφαλίζει ότι τα Στελέχη/εθελοντές, καθώς και 
το προσωπικό του είναι σαφώς κατατοπισμένοι σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 
λάβουν σε ενδεχόμενα ζητήματα που τυχόν προκύπτουν σχετικά με την ασφάλεια 
των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων. 

Αποτελεί καθήκον εκάστου εθελοντή ή μέλους του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 
να ενημερώνει παραχρήμα τις αρμόδιες αρχές (εισαγγελικές, αστυνομικές κ.λπ.) 
ώστε να πράξουν τα νόμιμα μόλις υποπέσει στην αντίληψή του περιστατικό ή 
υπάρχουν υπόνοιες για τέτοιο περιστατικό κακοποίησης ή παραμέλησης παιδιού ή  
ευάλωτου ενήλικα. 

 Οι εθελοντές και τα μέλη του προσωπικού, πρέπει να καταστήσουν σαφές σε 
όποιον αναφέρει ένα περιστατικό ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη 
διαδικασία και ότι οφείλουν να απευθυνθούν αποκλειστικά στις αρμόδιες 
εισαγγελικές ή δικαστικές αρχές. 
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Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ή υποψίες για κακοποιητική συμπεριφορά 
κάποιου μέλους του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού σε βάρος άλλου μέλους του 
Σώματος ή τρίτου προσώπου, τότε θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:  

Αρχικά, θα πρέπει να ειδοποιηθεί η αρμόδια αστυνομική ή εισαγγελική αρχή. 

Ακολούθως, το ζήτημα θα αναφερθεί αμέσως εγγράφως (σχετ. φόρμα Παράρτημα Ι) 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, τηρώντας αυστηρή 
εχεμύθεια, ώστε να ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία και να ανασταλεί με 
οικεία απόφαση του ανωτέρω οργάνου η ιδιότητα μέλους του Σώματος Ελληνικού 
Οδηγισμού του φερόμενου ως δράστη μέχρι να αποδειχθεί τελεσιδίκως η 
αθωότητά του και να απαγορευθεί η συμμετοχή του σε οιαδήποτε δραστηριότητα 
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Σε περίπτωση δε τελεσίδικης καταδίκης του 
προσώπου με δικαστική απόφαση, παύεται η ιδιότητα μέλους του Σώματος 
Ελληνικού Οδηγισμού.  

Οι ενέργειες αυτές δεν προϋποθέτουν ότι οι ισχυρισμοί περί κακοποίησης είναι 
βάσιμοι, αλλά αποσκοπούν στην προστασία οποιουδήποτε παιδιού ή ευάλωτου 
ενήλικα, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς επίσης στην 
προστασία και του φερόμενου ως υπαίτιου από τυχόν πρόσθετες καταγγελίες ή 
παρενόχληση/εκφοβισμό των παιδιών ή ευάλωτων ενηλίκων ή των μαρτύρων. 

 

Γ.2. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ  

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού θα μεριμνά, ώστε να λαμβάνονται μέτρα για την 
υποστήριξη και προστασία των παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων όταν προκύπτουν 
ανησυχίες για πιθανή κακοποίηση. 

Κανένας εθελοντής ή εργαζόμενος δεν θα πρέπει να διερευνά με δική του 
πρωτοβουλία την οποιαδήποτε αναφορά περί σωματικής ή σεξουαλικής 
κακοποίησης. Τα φερόμενα ως θύματα, οι θύτες, οι καταγγέλλοντες την 
κακοποίηση, καθώς και όσοι άλλοι εμπλέκονται, δεν θα πρέπει να εξετάζονται πέρα 
από τη στιγμή που καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για καταγγελία περιστατικού 
κακοποίησης και να απευθύνονται στις αρμόδιες εισαγγελικές και αστυνομικές 
αρχές αλλά και στις κατά τόπον κοινωνικές υπηρεσίες. 

Εφόσον απαιτείται, θα πρέπει να εξασφαλιστεί το ταχύτερο δυνατό 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για το παιδί ή τον ευάλωτο ενήλικα σε συνεργασία 
και μόνο κατόπιν επικοινωνίας με τους ανωτέρω φορείς.  

Κάθε άτομο το οποίο γίνεται δέκτης πληροφοριών σχετικά με ένα περιστατικό 
κακοποίησης επιβάλλεται:  

Να αναζητήσει αποκλειστικά και μόνο διευκρινίσεις για το περιστατικό, 
περιορίζοντας κάθε αμφιβολία παρερμηνείας στο ελάχιστο, αποφεύγοντας 
αυστηρά την καθοδήγηση του παιδιού ή του ευάλωτου ενήλικα μέσω διατύπωσης 
προτάσεων ή ερωτήσεων, οι οποίες προβάλλουν τις δικές του εντυπώσεις για το τι 
μπορεί να συνέβη. 

Να σταματήσει να διατυπώνει περισσότερες ερωτήσεις, μόλις το παιδί ή ο 
ευάλωτος ενήλικας αποκαλύψει ότι έχει συμβεί στο ίδιο ή σε κάποιον άλλο, 
οτιδήποτε το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως εν δυνάμει κακοποιητικό.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΎ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ : ………………………………………………………............................................ 

ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : …………………………………………………………ΟΜΑΔΑ :…................................... 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

ΟΝΟΜΑ:……………………………………ΕΠΩΝΥΜΟ:………….……………… 

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ: …..…………………………………………………  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ: 

ΟΝΟΜΑ………………………………ΕΠΩΝΥΜΟ……………………. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ: 

ΟΝΟΜΑ………………………………ΕΠΩΝΥΜΟ:………………..………………..…….. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΜΟΡΦΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

(Στο σημείο αυτό να αναφέρεται σε ποια αρχή και πότε καταγγέλθηκε ήδη το 
περιστατικό) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

 

……………………………………………..                    


