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ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

(Σο γενικό πλαίςιο για όλουσ τουσ κλάδουσ όπωσ εμπεριζχεται μζςα ςτον Κανονιςμό του Σμιματοσ 

Εκπαιδεφςεων). 

 

Η Σεχνικι Καταςκθνωτικι Εκπαίδευςθ δίνει τα απαραίτθτα εφόδια για τθν επιτυχθμζνθ ανάλθψθ του ρόλου 

του Αρχθγοφ Καταςκινωςθσ.  

 

κοπόσ 

Κάκε Εκπαιδευόμενοσ να είναι και να αιςκάνεται ζτοιμοσ να αναλάβει τθν ευκφνθ τθσ οργάνωςθσ 

καταςκινωςθσ και, πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Να αποκτιςει γνϊςθ και δεξιότθτεσ ςτουσ τομείσ: 

 Προγραμματιςμόσ και Οργάνωςθ  Καταςκινωςθσ 

 Οδθγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα ςτθν Καταςκινωςθ 

 Λειτουργία Καταςκινωςθσ 

 Διαχείριςθ Καταςκινωςθσ 

 Να ςυνειδθτοποιιςει το ρόλο του όςον αφορά ςτισ ικανότθτεσ Διοίκθςθσ (Διαχείριςθ Πόρων 

ανκρϊπινων, υλικϊν, χρόνου, κρίςεων κλπ) 

 Να ςυνειδθτοποιιςει ότι θ καταςκινωςθ είναι ζνα μοναδικό και ξεχωριςτό μζςο για τθν επίτευξθ 

του Παιδαγωγικοφ τόχου κάκε Κλάδου, ζτςι όπωσ αυτόσ διαμορφϊνεται, ςυνδυάηοντασ το κοπό 

και το Πλαίςιο Αξιϊν του Οδθγιςμοφ, τθν Οδθγικι Μζκοδο και τα χαρακτθριςτικά τθσ θλικίασ των 

παιδιϊν/εφιβων. 

 

Είδη Καταςκηνωτικών Σεχνικών 

1. Σεχνικι Καταςκθνωτικι Εκπαίδευςθ πλάι ςε Οδθγικι Καταςκινωςθ (Χαροφμενο Σαξίδι, Χαροφμενο 

Δάςοσ, Καταςκινωςθ Οδθγϊν ι Καταςκινωςθ Κοινοτικισ Ανάπτυξθσ) 

2. Σεχνικι Σετρακλαδικι  

 

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ 

Αρχθγοί 4 Κλάδων που: 

1. Ζχουν  λοκλθρϊςει τθ Γενικι Εκπαίδευςθ 

2. Ζχουν θλικία: 

● Για τον Κλάδο Αςτεριϊν 23 ετϊν 

● Για τον Κλάδο Πουλιϊν και Οδθγϊν 20 ετϊν 

● Για τον Κλάδο Μεγάλων Οδθγϊν 22 ετϊν 

3. Ζχουν ενεργό ςυμμετοχι ωσ μζλοσ Αρχθγείου ςε τρεισ (3) καταςκθνϊςεισ με ρόλο Τπαρχθγοφ ςε 2 από 

αυτζσ, μία Τπαρχθγοφ Προγράμματοσ και μία Τπαρχθγοφ Λειτουργίασ. Ειδικά για τον Κλάδο Αςτεριϊν  

πρζπει επιπλζον να ζχει ςυμμετοχι ςε Χαροφμενο Σαξίδι ωσ  Τπεφκυνοσ Πεντάδασ.  

4. Ζχουν ενεργό ςυμμετοχι ςτο Αρχθγείο Οδθγικισ Ομάδασ του αντίςτοιχου Κλάδου μζςα ςτα τζςςερα 

(4) τελευταία χρόνια  

5. Ζχουν διατελζςει Αρχθγοί με Εντολι.  
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ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μποροφν να ςυμμετάςχουν και άτομα που δεν ζχουν κάποια από τισ παραπάνω 

προχποκζςεισ, αν υπάρχουν τεκμθριωμζνοι λόγοι, με ςφμφωνθ γνϊμθ του Σμιματοσ Εκπαιδεφςεων και του 

Κλάδου. 

Διάρκεια 

● Για Εκπαιδευόμενουσ ςτον Κλάδο Αςτεριϊν: Οκτϊ (8) μζρεσ ςε καταςκθνωτικζσ ςυνκικεσ, εκ των 

οποίων τουλάχιςτον οι τζςςερισ (4) παράλλθλα με Χαροφμενο Σαξίδι.  

● Για Εκπαιδευόμενουσ ςτον Κλάδο Πουλιϊν: Οκτϊ (8) μζρεσ ςε καταςκθνωτικζσ ςυνκικεσ, εκ των 

οποίων τουλάχιςτον οι πζντε (5) παράλλθλα με Χαροφμενο Δάςοσ.  

● Για Εκπαιδευόμενουσ ςτον Κλάδο Οδθγϊν: Δζκα (10) μζρεσ ςε καταςκθνωτικζσ ςυνκικεσ, εκ των 

οποίων οι δφο (2) είναι προκαταςκινωςθ και οι οκτϊ (8) παράλλθλα με καταςκινωςθ Οδθγϊν.  

● Για Εκπαιδευόμενουσ ςτον Κλάδο Μεγάλων Οδθγϊν: Δζκα (10) μζρεσ ςε καταςκθνωτικζσ ςυνκικεσ, 

παράλλθλα με Καταςκινωςθ Κοινοτικισ Ανάπτυξθσ.  

● Για τθν Σετρακλαδικι: Οκτϊ (8) μζρεσ ςε καταςκθνωτικζσ ςυνκικεσ. 

 

Αριθμόσ υμμετεχόντων 

υμμετζχουν από 4 ζωσ 8 Εκπαιδευόμενοι, εκτόσ αν υπάρχουν τεκμθριωμζνοι λόγοι για ςυμμετοχι 

μικρότερου ι μεγαλφτερου αρικμοφ Εκπαιδευομζνων με ςφμφωνθ γνϊμθ του Σμιματοσ Εκπαιδεφςεων και 

του Κλάδου. 

Για τθν Σετρακλαδικι ο αρικμόσ ςυμμετεχόντων είναι 12-30 Εκπαιδευόμενοι. 

 

φνθεςη Αρχηγείου 

Αρχθγόσ: Εκπαιδευτισ και Καταςκθνωτισ με Δίπλωμα και Εντολι του Κλάδου.  

Αρχθγείο: Αποτελείται από Εκπαιδευτζσ και Καταςκθνωτζσ με Άδεια ι Δίπλωμα και Εντολι.  

Σα Αρχθγεία των Σεχνικϊν Εκπαιδεφςεων ςυγκροτοφνται από το Σμιμα Εκπαιδεφςεων με τθν ςφμφωνθ 

γνϊμθ του Σμιματοσ Καταςκθνϊςεων και του αντίςτοιχου Κλάδου. 

ε Αρχθγείο Σεχνικισ μποροφν να ςυμμετζχουν κατά τθ 2θ Φάςθ τθσ Εκπαίδευςισ τουσ οι Τποψιφιοι 

Εκπαιδευτζσ, αν ζχουν Δίπλωμα Καταςκθνωτι. 

 

Θεματολογία 

 Αρχιτεκτονικι καταςκθνωτικοφ χϊρου  

 τιςιμο Καταςκινωςθσ:  

o Μεγάλεσ καταςκευζσ (Πφλθ , Ιςτόσ, Σραπεηαρία, Περίφραξθ)  

o κθνζσ, Αποκικθ, Δεκάρα, Σζντεσ  

o Τπθρεςίεσ (Μαγειρείο, Εγκαταςτάςεισ Τγιεινισ, Πλφςιμο Πιάτων, Λαμποκικθ, Εργαλειοκικθ)  

o Ξεςτιςιμο και ςυντιρθςθ του καταςκθνωτικοφ υλικοφ  

 Αςφάλεια καταςκθνωτϊν και κανόνεσ Τγιεινισ   

 Λειτουργία καταςκινωςθσ και ο ρόλοσ του Τπαρχθγοφ Λειτουργίασ (ωρολόγιο πρόγραμμα, υπθρεςίεσ, 

λειτουργικό υλικό, μεταφορικά)  

 Οργάνωςθ και προετοιμαςία Καταςκινωςθσ (Χρονοδιάγραμμα Προετοιμαςίασ, Επιλογι και Επίςκεψθ 

Χϊρου Καταςκινωςθσ, φνκεςθ Αρχθγείου, Τπευκυνότθτεσ, Ζντυπα, υνάντθςθ Γονζων) 

 Η Οδθγικι Μζκοδοσ ςτθν Καταςκινωςθ και ο ρόλοσ του Τπαρχθγοφ Προγράμματοσ:  

● Οδθγικό Πρόγραμμα Αναλυτικό (Κεντρικι Ιδζα, Μεγάλα Παιχνίδια, Νυχτερινά Παιχνίδια, 

Εργαςτιρια, Παιχνίδια, Σραγοφδια, Ψυχαγωγία, Ανοίγματα-Κλειςίματα, Σελετζσ, Extreme Sports, 

χεδιαςμόσ Αναλυτικοφ), Διακόςμθςθ (πίνακεσ, διακριτικά αναμνθςτικά, ντοςιζ),  
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 Αυτοδιοίκθςθ 

 Ατομικι Πρόοδοσ  

 Διαχείριςθ: Διατροφι (αρχζσ διατροφισ, τροφοδοςία, αποκικθ-ςυντιρθςθ τροφίμων, διαιτολόγιο, 

ποςοτολόγιο, προχπολογιςμόσ, ταμείο). 

 Επικοινωνία - Ανκρϊπινεσ χζςεισ - Διαχείριςθ Κρίςεων – Δυναμικι Ομάδασ 

 Σο παιδί ςτθν καταςκινωςθ (ανάγκεσ, επικυμίεσ, αναπτυξιακοί ςτόχοι) 

 Αξιολόγθςθ Καταςκινωςθσ  

 Ρόλοσ-Ευκφνθ Αρχθγοφ (τυλ θγεςίασ, Ρόλοι θγζτθ ςτον Οδθγιςμό, Ευκφνεσ του Αρχθγοφ, προςωπικζσ 

θγετικζσ ικανότθτεσ)   

 

Αξιολόγηςη Εκπαιδευομζνων Σεχνικήσ Καταςκηνωτικήσ   

Η αξιολόγθςθ των Εκπαιδευομζνων Σεχνικισ Καταςκινωςθσ είναι: 

    α)  Θετικι - Για ανάλθψθ αρχθγίασ καταςκινωςθσ (απονομι Άδειασ Καταςκθνωτι) 

    β)  Θετικι - για ανάλθψθ αρχθγίασ καταςκινωςθσ με υποχρζωςθ ςτθν πρϊτθ αρχθγία τθ ςυμμετοχι 

ςτο αρχθγείο ενόσ εκπαιδευτι - καταςκθνωτι του Κλάδου του με εντολι και ςτισ δφο ιδιότθτεσ και 

τουλάχιςτον ςτθ μία ιδιότθτα με Δίπλωμα. (απονομι Άδειασ Καταςκθνωτι).  

    γ)  Αρνθτικι - για ανάλθψθ αρχθγίασ. τθν περίπτωςθ αυτι ο εκπαιδευόμενοσ ζχει δικαίωμα να 

παρακολουκιςει τεχνικι καταςκθνωτικι εκπαίδευςθ εκ νζου μετά από παρζλευςθ 2 ετϊν 

τουλάχιςτον και με διαπιςτωμζνθ καταςκθνωτικι δράςθ ςτο μεςοδιάςτθμα. 

  

υνζδριο 2005 

 
το τζλοσ τθσ Σεχνικισ οι Εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πλιρθ αξιολόγθςθ και αναλυτικι ενθμζρωςθ από το 

Αρχθγείο για το αν κρίνονται κατάλλθλοι για ανάλθψθ Αρχθγίασ ι όχι. Ο Αρχθγόσ τθσ Σ.Κ.Ε. ςε ςυνεργαςία 

με το Αρχθγείο τθσ Σ.Κ.Ε. ςτζλνει ειςιγθςθ  προσ το Σμιμα Εκπαιδεφςεων, για να δοκεί ι όχι Άδεια 

Καταςκθνωτι.
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΕΡΙΩΝ 
(υνζδριο 2005) 

κοπόσ 

Κάκε Εκπαιδευόμενοσ να είναι και να αιςκάνεται ζτοιμοσ να αναλάβει τθν ευκφνθ τθσ οργάνωςθσ 

καταςκινωςθσ και, πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Να αποκτιςει γνϊςθ και δεξιότθτεσ ςτουσ τομείσ: 

 Προγραμματιςμόσ και Οργάνωςθ  Καταςκινωςθσ 

 Οδθγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα ςτθν Καταςκινωςθ 

 Λειτουργία Καταςκινωςθσ 

 Διαχείριςθ Καταςκινωςθσ 

 Να ςυνειδθτοποιιςει το ρόλο του όςον αφορά ςτισ ικανότθτεσ Διοίκθςθσ (Διαχείριςθ Πόρων 

ανκρϊπινων, υλικϊν, χρόνου, κρίςεων κλπ) 

 Να ςυνειδθτοποιιςει ότι θ καταςκινωςθ είναι ζνα μοναδικό και ξεχωριςτό μζςο για τθν επίτευξθ 

του Παιδαγωγικοφ τόχου κάκε Κλάδου, ζτςι όπωσ αυτόσ διαμορφϊνεται, ςυνδυάηοντασ το κοπό 

και το Πλαίςιο Αξιϊν του Οδθγιςμοφ, τθν Οδθγικι Μζκοδο και τα χαρακτθριςτικά τθσ θλικίασ των 

παιδιϊν. 

 

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ:  

τελζχθ που: 

 ζχουν ολοκλθρϊςει τθ Γενικι Εκπαίδευςθ 

 είναι 23 ετϊν 

 ζχουν δουλζψει ςε Γαλαξία τα τζςςερα (4) τελευταία χρόνια και ζχουν διατελζςει αρχθγοί με 

εντολι 

 ζχουν πάρει μζροσ ςε τρία (3) Χαροφμενα Σαξίδια ωσ μζλθ  Αρχθγείου και με αρμοδιότθτα 

Τπαρχθγόσ Προγράμματοσ ι Λειτουργίασ και να ζχουν ςυμμετοχι ςε Χαροφμενο Σαξίδι ωσ  

Τπεφκυνοi Πεντάδασ. 

 

Διάρκεια:   

Οκτϊ (8) μζρεσ ςε καταςκθνωτικζσ ςυνκικεσ, εκ των οποίων τουλάχιςτον οι τζςςερισ (4) παράλλθλα με 

Χαροφμενο Σαξίδι. 

 

Αριθμόσ υμμετεχόντων 

υμμετζχουν από 4 ζωσ 8 Εκπαιδευόμενοι, εκτόσ αν υπάρχουν τεκμθριωμζνοι λόγοι για ςυμμετοχι 

μικρότερου ι μεγαλφτερου αρικμοφ Εκπαιδευομζνων με ςφμφωνθ γνϊμθ του Σμιματοσ Εκπαιδεφςεων και 

του Κλάδου. 

 

φνθεςη Αρχηγείου 

Αρχθγόσ: Εκπαιδευτισ και Καταςκθνωτισ με Δίπλωμα και Εντολι του Κλάδου.  

Αρχθγείο: Αποτελείται από Εκπαιδευτζσ και Καταςκθνωτζσ με Άδεια ι Δίπλωμα και Εντολι.  

Σα Αρχθγεία των Σεχνικϊν Εκπαιδεφςεων ςυγκροτοφνται από το Σμιμα Εκπαιδεφςεων με τθν ςφμφωνθ 

γνϊμθ του Σμιματοσ Καταςκθνϊςεων και του αντίςτοιχου Κλάδου. 

ε Αρχθγείο Σεχνικισ μποροφν να ςυμμετζχουν κατά τθ 2θ Φάςθ τθσ Εκπαίδευςισ τουσ οι Τποψιφιοι 

Εκπαιδευτζσ, αν ζχουν Δίπλωμα Καταςκθνωτι. 
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Θεματολογία 

 Αρχιτεκτονικι καταςκθνωτικοφ χϊρου  

 τιςιμο Καταςκινωςθσ:  

o Μεγάλεσ καταςκευζσ (Πφλθ , Ιςτόσ, Σραπεηαρία, Περίφραξθ)  

o κθνζσ, Αποκικθ, Δεκάρα, Σζντεσ  

o Τπθρεςίεσ (Μαγειρείο, Εγκαταςτάςεισ Τγιεινισ, Πλφςιμο Πιάτων, Λαμποκικθ, Εργαλειοκικθ)  

o Ξεςτιςιμο και ςυντιρθςθ του καταςκθνωτικοφ υλικοφ  

 Αςφάλεια καταςκθνωτϊν και κανόνεσ Τγιεινισ   

 Λειτουργία καταςκινωςθσ και ο ρόλοσ του Τπαρχθγοφ Λειτουργίασ (ωρολόγιο πρόγραμμα, υπθρεςίεσ, 

λειτουργικό υλικό, μεταφορικά)  

 Οργάνωςθ και προετοιμαςία Καταςκινωςθσ (Χρονοδιάγραμμα Προετοιμαςίασ, Επιλογι και Επίςκεψθ 

Χϊρου Καταςκινωςθσ, φνκεςθ Αρχθγείου, Τπευκυνότθτεσ, Ζντυπα, υνάντθςθ Γονζων) 

 Η Οδθγικι Μζκοδοσ ςτθν Καταςκινωςθ και ο ρόλοσ του Τπαρχθγοφ Προγράμματοσ:  

● Οδθγικό Πρόγραμμα Αναλυτικό (Κεντρικι Ιδζα, Μεγάλα Παιχνίδια, Νυχτερινά Παιχνίδια, 

Εργαςτιρια, Παιχνίδια, Σραγοφδια, Ψυχαγωγία, Ανοίγματα-Κλειςίματα, Σελετζσ, Extreme Sports, 

χεδιαςμόσ Αναλυτικοφ), Διακόςμθςθ (πίνακεσ, διακριτικά αναμνθςτικά, ντοςιζ),  

 Αυτοδιοίκθςθ 

 Ατομικι Πρόοδοσ  

 Διαχείριςθ: Διατροφι (αρχζσ διατροφισ, τροφοδοςία, αποκικθ-ςυντιρθςθ τροφίμων, διαιτολόγιο, 

ποςοτολόγιο, προχπολογιςμόσ, ταμείο). 

 Επικοινωνία - Ανκρϊπινεσ χζςεισ - Διαχείριςθ Κρίςεων – Δυναμικι Ομάδασ 

 Σο παιδί ςτθν καταςκινωςθ (ανάγκεσ, επικυμίεσ, αναπτυξιακοί ςτόχοι) 

 Αξιολόγθςθ Καταςκινωςθσ  

 Ρόλοσ-Ευκφνθ Αρχθγοφ (τυλ θγεςίασ, Ρόλοι θγζτθ ςτον Οδθγιςμό, Ευκφνεσ του Αρχθγοφ, προςωπικζσ 

θγετικζσ ικανότθτεσ)   

 

Αξιολόγηςη Εκπαιδευομζνων Σεχνικήσ Καταςκηνωτικήσ   

Η αξιολόγθςθ των Εκπαιδευομζνων Σεχνικισ Καταςκινωςθσ είναι: 

    α)  Θετικι - Για ανάλθψθ αρχθγίασ καταςκινωςθσ (απονομι Άδειασ Καταςκθνωτι) 

    β)  Θετικι - για ανάλθψθ αρχθγίασ καταςκινωςθσ με υποχρζωςθ ςτθν πρϊτθ αρχθγία τθ ςυμμετοχι 

ςτο αρχθγείο ενόσ εκπαιδευτι - καταςκθνωτι του Κλάδου του με εντολι και ςτισ δφο ιδιότθτεσ και 

τουλάχιςτον ςτθ μία ιδιότθτα με Δίπλωμα. (απονομι Άδειασ Καταςκθνωτι).  

    γ)  Αρνθτικι - για ανάλθψθ αρχθγίασ. τθν περίπτωςθ αυτι ο εκπαιδευόμενοσ ζχει δικαίωμα να 

παρακολουκιςει τεχνικι καταςκθνωτικι εκπαίδευςθ εκ νζου μετά από παρζλευςθ 2 ετϊν 

τουλάχιςτον και με διαπιςτωμζνθ καταςκθνωτικι δράςθ ςτο μεςοδιάςτθμα. 

 υνζδριο 2005 

 

το τζλοσ τθσ Σεχνικισ οι Εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πλιρθ αξιολόγθςθ και αναλυτικι ενθμζρωςθ από το 

Αρχθγείο για το αν κρίνονται κατάλλθλοι για ανάλθψθ Αρχθγίασ ι όχι. Ο Αρχθγόσ τθσ Σ.Κ.Ε. ςε ςυνεργαςία 

με το Αρχθγείο τθσ Σ.Κ.Ε. ςτζλνει ειςιγθςθ  προσ το Σμιμα Εκπαιδεφςεων, για να δοκεί ι όχι Άδεια 

Καταςκθνωτι.
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΛΑΔΟΤ ΠΟΤΛΙΩΝ  
(υνζδριο 2013) 

κοπόσ 

Κάκε Εκπαιδευόμενοσ να είναι και να αιςκάνεται ζτοιμοσ να αναλάβει τθν ευκφνθ τθσ οργάνωςθσ 

καταςκινωςθσ και, πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Να αποκτιςει γνϊςθ και δεξιότθτεσ ςτουσ τομείσ: 

 Προγραμματιςμόσ και Οργάνωςθ  Καταςκινωςθσ 

 Οδθγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα ςτθν Καταςκινωςθ 

 Λειτουργία Καταςκινωςθσ 

 Διαχείριςθ Καταςκινωςθσ 

 Να ςυνειδθτοποιιςει το ρόλο του όςον αφορά ςτισ ικανότθτεσ Διοίκθςθσ (Διαχείριςθ Πόρων 

ανκρϊπινων, υλικϊν, χρόνου, κρίςεων κλπ) 

 Να ςυνειδθτοποιιςει ότι θ καταςκινωςθ είναι ζνα μοναδικό και ξεχωριςτό μζςο για τθν επίτευξθ 

του Παιδαγωγικοφ τόχου κάκε Κλάδου, ζτςι όπωσ αυτόσ διαμορφϊνεται, ςυνδυάηοντασ το κοπό 

και το Πλαίςιο Αξιϊν του Οδθγιςμοφ, τθν Οδθγικι Μζκοδο και τα χαρακτθριςτικά τθσ θλικίασ των 

παιδιϊν. 

 

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ:  

τελζχθ που: 

 ζχουν ολοκλθρϊςει τθ Γενικι Εκπαίδευςθ 

 είναι τουλάχιςτον 20 ετϊν 

 ζχουν υπάρξει ι είναι Αρχθγοί μινουσ  

 ζχουν πάρει μζροσ τουλάχιςτον ςε τρία Χαροφμενα Δάςθ ωσ μζλθ Αρχθγείου και ζχουν αναλάβει ρόλο 

Τπαρχθγοφ Προγράμματοσ και Τπαρχθγοφ Λειτουργίασ 

 είναι μζλθ Αρχθγείου μινουσ μζςα ςτα τζςςερα (4) τελευταία χρόνια 

 

Διάρκεια:  

Οκτϊ (8) θμζρεσ ςε ςκθνζσ, εκ των οποίων τουλάχιςτον πζντε (5) δίπλα ςε Χαροφμενο Δάςοσ  

 

Αριθμόσ υμμετεχόντων: 

υμμετζχουν από 4 ζωσ 8 Εκπαιδευόμενοι, εκτόσ αν υπάρχουν τεκμθριωμζνοι λόγοι για ςυμμετοχι 

μικρότερου ι μεγαλφτερου αρικμοφ Εκπαιδευομζνων, με ςφμφωνθ γνϊμθ του Σμιματοσ Εκπαιδεφςεων και 

του Κλάδου. 

 

φνθεςη Αρχηγείου 

Αρχθγόσ: Εκπαιδευτισ και Καταςκθνωτισ με Δίπλωμα και Εντολι του Κλάδου.  

Αρχθγείο: Αποτελείται από Εκπαιδευτζσ και Καταςκθνωτζσ με Άδεια ι Δίπλωμα και Εντολι.  

Σα Αρχθγεία των Σεχνικϊν Εκπαιδεφςεων ςυγκροτοφνται από το Σμιμα Εκπαιδεφςεων με τθν ςφμφωνθ 

γνϊμθ του Σμιματοσ Καταςκθνϊςεων και του αντίςτοιχου Κλάδου. 

ε Αρχθγείο Σεχνικισ μποροφν να ςυμμετζχουν κατά τθ 2θ Φάςθ τθσ Εκπαίδευςισ τουσ οι Τποψιφιοι 

Εκπαιδευτζσ, αν ζχουν Δίπλωμα Καταςκθνωτι. 
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Θεματολογία 

 Αρχιτεκτονικι καταςκθνωτικοφ χϊρου  

 τιςιμο Καταςκινωςθσ:  

o Μεγάλεσ καταςκευζσ (Πφλθ , Ιςτόσ, Σραπεηαρία, Περίφραξθ)  

o κθνζσ, Αποκικθ, Δεκάρα, Σζντεσ  

o Τπθρεςίεσ (Μαγειρείο, Εγκαταςτάςεισ Τγιεινισ, Πλφςιμο Πιάτων, Λαμποκικθ, Εργαλειοκικθ)  

o Ξεςτιςιμο και ςυντιρθςθ του καταςκθνωτικοφ υλικοφ  

 Αςφάλεια καταςκθνωτϊν και κανόνεσ Τγιεινισ   

 Λειτουργία καταςκινωςθσ και ο ρόλοσ του Τπαρχθγοφ Λειτουργίασ (ωρολόγιο πρόγραμμα, υπθρεςίεσ, 

λειτουργικό υλικό, μεταφορικά)  

 Οργάνωςθ και προετοιμαςία Καταςκινωςθσ (Χρονοδιάγραμμα Προετοιμαςίασ, Επιλογι και Επίςκεψθ 

Χϊρου Καταςκινωςθσ, φνκεςθ Αρχθγείου, Τπευκυνότθτεσ, Ζντυπα, υνάντθςθ Γονζων) 

 Η Οδθγικι Μζκοδοσ ςτθν Καταςκινωςθ και ο ρόλοσ του Τπαρχθγοφ Προγράμματοσ:  

● Οδθγικό Πρόγραμμα Αναλυτικό (Κεντρικι Ιδζα, Μεγάλα Παιχνίδια, Νυχτερινά Παιχνίδια, 

Εργαςτιρια, Παιχνίδια, Σραγοφδια, Ψυχαγωγία, Ανοίγματα-Κλειςίματα, Σελετζσ, Extreme Sports, 

χεδιαςμόσ Αναλυτικοφ), Διακόςμθςθ (πίνακεσ, διακριτικά αναμνθςτικά, ντοςιζ),  

 Αυτοδιοίκθςθ 

 Ατομικι Πρόοδοσ  

 Διαχείριςθ: Διατροφι (αρχζσ διατροφισ, τροφοδοςία, αποκικθ-ςυντιρθςθ τροφίμων, διαιτολόγιο, 

ποςοτολόγιο, προχπολογιςμόσ, ταμείο). 

 Επικοινωνία - Ανκρϊπινεσ χζςεισ - Διαχείριςθ Κρίςεων – Δυναμικι Ομάδασ 

 Σο παιδί ςτθν καταςκινωςθ (ανάγκεσ, επικυμίεσ, αναπτυξιακοί ςτόχοι) 

 Αξιολόγθςθ Καταςκινωςθσ  

 Ρόλοσ-Ευκφνθ Αρχθγοφ (τυλ θγεςίασ, Ρόλοι θγζτθ ςτον Οδθγιςμό, Ευκφνεσ του Αρχθγοφ, προςωπικζσ 

θγετικζσ ικανότθτεσ)   

 

 

Αξιολόγηςη Εκπαιδευομζνων Σεχνικήσ Καταςκηνωτικήσ   

Η αξιολόγθςθ των Εκπαιδευομζνων Σεχνικισ Καταςκινωςθσ είναι: 

    α)  Θετικι - Για ανάλθψθ αρχθγίασ καταςκινωςθσ (απονομι Άδειασ Καταςκθνωτι) 

    β)  Θετικι - για ανάλθψθ αρχθγίασ καταςκινωςθσ με υποχρζωςθ ςτθν πρϊτθ αρχθγία τθ ςυμμετοχι 

ςτο αρχθγείο ενόσ εκπαιδευτι - καταςκθνωτι του Κλάδου του με εντολι και ςτισ δφο ιδιότθτεσ και 

τουλάχιςτον ςτθ μία ιδιότθτα με Δίπλωμα. (απονομι Άδειασ Καταςκθνωτι).  

    γ)  Αρνθτικι - για ανάλθψθ αρχθγίασ. τθν περίπτωςθ αυτι ο εκπαιδευόμενοσ ζχει δικαίωμα να 

παρακολουκιςει τεχνικι καταςκθνωτικι εκπαίδευςθ εκ νζου μετά από παρζλευςθ 2 ετϊν 

τουλάχιςτον και με διαπιςτωμζνθ καταςκθνωτικι δράςθ ςτο μεςοδιάςτθμα. 

  

υνζδριο 2005 

 

το τζλοσ τθσ Σεχνικισ οι Εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πλιρθ αξιολόγθςθ και αναλυτικι ενθμζρωςθ από το 

Αρχθγείο για το αν κρίνονται κατάλλθλοι για ανάλθψθ Αρχθγίασ ι όχι. Ο Αρχθγόσ τθσ Σ.Κ.Ε. ςε ςυνεργαςία 

με το Αρχθγείο τθσ Σ.Κ.Ε. ςτζλνει ειςιγθςθ  προσ το Σμιμα Εκπαιδεφςεων, για να δοκεί ι όχι Άδεια 

Καταςκθνωτι. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΛΑΔΟΤ ΟΔΗΓΩΝ 
(υνζδριο 2015) 

 

κοπόσ: 

Η Σεχνικι Καταςκθνωτικι Εκπαίδευςθ του Κλάδου Οδθγϊν ζχει ωσ ςκοπό οι Εκπαιδευόμενοι να είναι και να 

αιςκάνονται ζτοιμοι να αναλάβουν τθν ευκφνθ οργάνωςθσ Καταςκινωςθσ του Κλάδου Οδθγϊν και πιο 

ςυγκεκριμζνα: 

1. Να αποκτιςουν περαιτζρω τεκμθριωμζνεσ γνϊςεισ και να αναπτφξουν ικανότθτεσ ςτουσ τομείσ: 

α.   Προγραμματιςμόσ και Οργάνωςθ  Καταςκινωςθσ 

β. Οδθγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα του Κλάδου Οδθγϊν ςτθν Καταςκινωςθ 

γ.   Λειτουργία – Αςφάλεια Καταςκινωςθσ 

δ.   Διαχείριςθ Καταςκινωςθσ 

2. Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςτάςθ τουσ ωσ Αρχθγϊν Καταςκινωςθσ και το ρόλο τουσ, όςον αφορά ςτισ 

ικανότθτεσ διοίκθςθσ (Διαχείριςθ Πόρων ανκρϊπινων, υλικϊν, χρόνου, κρίςεων κλπ) 

3. Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ Καταςκινωςθ αποτελεί ζνα μοναδικό και ξεχωριςτό μζςο για τθν επίτευξθ 

του Παιδαγωγικοφ τόχου του Κλάδου Οδθγϊν, ςυνδυάηοντασ τθν Οδθγικι Ιδεολογία, το κοπό του 

Οδθγιςμοφ και τα χαρακτθριςτικά τθσ θλικίασ των Οδθγϊν. 

 

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ: 

τελζχθ που: 

α.   ζχουν ολοκλθρωμζνθ Γενικι Εκπαίδευςθ 

β.   είναι τουλάχιςτον 20 ετϊν 

γ.   ζχουν διατελζςει Αρχθγόσ Ομάδασ 

δ.  ζχουν πάρει μζροσ ςε τουλάχιςτον 3 Καταςκθνϊςεισ Κλάδου Οδθγϊν και ζχουν αναλάβει 

Τπαρχθγόσ Λειτουργίασ και Προγράμματοσ ςε δφο από αυτζσ 

ε.  ζχουν διατελζςει  μζλοσ Αρχθγείου Ομάδασ Κλάδου Οδθγϊν μζςα ςτθν τελευταία τετραετία 

ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μποροφν να ςυμμετάςχουν και άτομα που δεν ζχουν κάποια από τισ παραπάνω 

προχποκζςεισ, αν υπάρχουν τεκμθριωμζνοι λόγοι, με ςφμφωνθ γνϊμθ του Σμιματοσ Εκπαιδεφςεων και του 

Κλάδου Οδθγϊν.  

(υνζδριο 2015) 

 

Διάρκεια 

Δζκα (10) μζρεσ ςε καταςκθνωτικζσ ςυνκικεσ, εκ των οποίων οι δφο (2) είναι προκαταςκινωςθ και οι οκτϊ 

(8) παράλλθλα με καταςκινωςθ Οδθγϊν.  

 

Αριθμόσ υμμετεχόντων 

υμμετζχουν από 4 ζωσ 8 Εκπαιδευόμενοι, εκτόσ αν υπάρχουν τεκμθριωμζνοι λόγοι για ςυμμετοχι 

μικρότερου ι μεγαλφτερου αρικμοφ Εκπαιδευομζνων με ςφμφωνθ γνϊμθ του Σμιματοσ Εκπαιδεφςεων και 

του Κλάδου. 

 

φνθεςη Αρχηγείου 

Αρχθγόσ: Εκπαιδευτισ και Καταςκθνωτισ με Δίπλωμα και Εντολι του Κλάδου.  

Αρχθγείο: Αποτελείται από Εκπαιδευτζσ και Καταςκθνωτζσ με Άδεια ι Δίπλωμα και Εντολι.  



 Σελίδα 10 
 

Σα Αρχθγεία των Σεχνικϊν Εκπαιδεφςεων ςυγκροτοφνται από το Σμιμα Εκπαιδεφςεων με τθν ςφμφωνθ 

γνϊμθ του Σμιματοσ Καταςκθνϊςεων και του αντίςτοιχου Κλάδου. 

ε Αρχθγείο Σεχνικισ μποροφν να ςυμμετζχουν κατά τθ 2θ Φάςθ τθσ Εκπαίδευςισ τουσ οι Τποψιφιοι 

Εκπαιδευτζσ, αν ζχουν Δίπλωμα Καταςκθνωτι. 

 

Θεματολογία 

Η Σεχνικι Καταςκθνωτικι Εκπαίδευςθ Κλάδου Οδθγϊν περιζχει τα εξισ κζματα: 

Α) Σεχνικά 

α.  Αρχιτεκτονικι καταςκθνωτικοφ χϊρου 

β.  Κόμποι και ςυνδζςεισ 

γ.  Προκαταςκινωςθ-τιςιμο Καταςκινωςθσ: 

1. Τπθρεςίεσ (Μαγειρείο, Εγκαταςτάςεισ Τγιεινισ, Πλφςιμο Πιάτων, Λαμποκικθ, Εργαλειοκικθ) 

2. κθνζσ, Αποκικθ, Δεκάρα, Σζντεσ 

3. Μεγάλεσ καταςκευζσ (Πφλθ , Ιςτόσ, Σραπεηαρία, Περίφραξθ) 

δ.  Ξεςτιςιμο και ςυντιρθςθ του καταςκθνωτικοφ υλικοφ 

Β) Θεωρητικά 

α.  Είδθ καταςκινωςθσ Κλάδου Οδθγϊν, προχποκζςεισ. Οργάνωςθ και προετοιμαςία 

Καταςκινωςθσ Κλάδου Οδθγϊν (Χρονοδιάγραμμα Προετοιμαςίασ, Επιλογι και 

Επίςκεψθ Χϊρου Καταςκινωςθσ, φνκεςθ Αρχθγείου, Τπευκυνότθτεσ, Ζντυπα, 

υνάντθςθ Γονζων) 

β.   Σο παιδί ςτθν καταςκινωςθ (ανάγκεσ, επικυμίεσ, αναπτυξιακοί ςτόχοι) 

γ.  Πρόγραμμα καταςκινωςθσ: Αναλυτικό (Κεντρικι Ιδζα, Μεγάλα Παιχνίδια, Νυχτερινά 

Παιχνίδια, Εργαςτιρια, Παιχνίδια, Σραγοφδια, Ψυχαγωγία, Ανοίγματα-Κλειςίματα, 

Σελετζσ, Extreme Sports, χεδιαςμόσ Αναλυτικοφ), Διακόςμθςθ (πίνακεσ, διακριτικά 

αναμνθςτικά, ντοςιζ), Αυτοδιοίκθςθ (Χωριςμόσ Ενωμοτιϊν, Εκλογζσ Ενωμοταρχϊν, 

Ενωμοτιακι Γωνιά, υμβοφλια, Ϊρα γωνιάσ, Δραςτθριότθτα Ενωμοτίασ) Ατομικι 

Πρόοδοσ και ρόλοσ Τπαρχθγοφ Προγράμματοσ 

δ.    Λειτουργία Καταςκινωςθσ (ωρολόγιο πρόγραμμα, υπθρεςίεσ, λειτουργικό υλικό, 

μεταφορικά) και ρόλοσ Τπαρχθγοφ Λειτουργίασ 

ε.  Διαχείριςθ: Διατροφι (αρχζσ διατροφισ, τροφοδοςία, αποκικθ-ςυντιρθςθ 

τροφίμων, διαιτολόγιο), ποςοτολόγιο, προχπολογιςμόσ, ταμείο 

ςτ.      Επικοινωνία - Ανκρϊπινεσ χζςεισ - Διαχείριςθ Κρίςεων 

η.    Αςφάλεια & Τγιεινι 

θ.     Αξιολόγθςθ Καταςκινωςθσ 

κ.  Ρόλοσ-Ευκφνθ Αρχθγοφ (τυλ θγεςίασ, Ρόλοι θγζτθ ςτον Οδθγιςμό, Ευκφνεσ τθσ/του Αρχθγοφ, 

προςωπικζσ θγετικζσ ικανότθτεσ) 

 

Αξιολόγηςη Εκπαιδευομζνων Σεχνικήσ Καταςκηνωτικήσ   

Η αξιολόγθςθ των Εκπαιδευομζνων Σεχνικισ Καταςκινωςθσ είναι: 

    α)  Θετικι - Για ανάλθψθ αρχθγίασ καταςκινωςθσ (απονομι Άδειασ Καταςκθνωτι) 

    β)  Θετικι - για ανάλθψθ αρχθγίασ καταςκινωςθσ με υποχρζωςθ ςτθν πρϊτθ αρχθγία τθ ςυμμετοχι 

ςτο αρχθγείο ενόσ εκπαιδευτι - καταςκθνωτι του Κλάδου του με εντολι και ςτισ δφο ιδιότθτεσ και 

τουλάχιςτον ςτθ μία ιδιότθτα με Δίπλωμα. (απονομι Άδειασ Καταςκθνωτι).  
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    γ)  Αρνθτικι - για ανάλθψθ αρχθγίασ. τθν περίπτωςθ αυτι ο εκπαιδευόμενοσ ζχει δικαίωμα να 

παρακολουκιςει τεχνικι καταςκθνωτικι εκπαίδευςθ εκ νζου μετά από παρζλευςθ 2 ετϊν 

τουλάχιςτον και με διαπιςτωμζνθ καταςκθνωτικι δράςθ ςτο μεςοδιάςτθμα. 

 υνζδριο 2005 

το τζλοσ τθσ Σεχνικισ οι Εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πλιρθ αξιολόγθςθ και αναλυτικι ενθμζρωςθ από το 

Αρχθγείο για το αν κρίνονται κατάλλθλοι για ανάλθψθ Αρχθγίασ ι όχι. Ο Αρχθγόσ τθσ Σ.Κ.Ε. ςε ςυνεργαςία 

με το Αρχθγείο τθσ Σ.Κ.Ε. ςτζλνει ειςιγθςθ  προσ το Σμιμα Εκπαιδεφςεων, για να δοκεί ι όχι Άδεια 

Καταςκθνωτι. 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΛΑΔΟΤ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 
 

κοπόσ: 

Κάκε Εκπαιδευόμενοσ να είναι και να αιςκάνεται ζτοιμοσ να αναλάβει τθν ευκφνθ τθσ οργάνωςθσ 

καταςκινωςθσ και, πιο ςυγκεκριμζνα: 

 Να αποκτιςει γνϊςθ και δεξιότθτεσ ςτουσ τομείσ: 

 Προγραμματιςμόσ και Οργάνωςθ  Καταςκινωςθσ 

 Οδθγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα ςτθν Καταςκινωςθ 

 Λειτουργία Καταςκινωςθσ 

 Διαχείριςθ Καταςκινωςθσ 

 Να ςυνειδθτοποιιςει το ρόλο του όςον αφορά ςτισ ικανότθτεσ Διοίκθςθσ (Διαχείριςθ Πόρων 

ανκρϊπινων, υλικϊν, χρόνου, κρίςεων κλπ) 

 Να ςυνειδθτοποιιςει ότι θ καταςκινωςθ είναι ζνα μοναδικό και ξεχωριςτό μζςο για τθν επίτευξθ 

του Παιδαγωγικοφ τόχου κάκε Κλάδου, ζτςι όπωσ αυτόσ διαμορφϊνεται, ςυνδυάηοντασ το κοπό 

και το Πλαίςιο Αξιϊν του Οδθγιςμοφ, τθν Οδθγικι Μζκοδο και τα χαρακτθριςτικά τθσ θλικίασ των 

εφιβων. 

 

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ: 

τελζχθ που: 

α.   ζχουν ολοκλθρωμζνθ Γενικι Εκπαίδευςθ 

β.   είναι τουλάχιςτον 22 ετϊν 

γ. ζχουν διατελζςει Αρχθγόσ Ομάδασ 

δ.  ζχουν πάρει μζροσ ςε τουλάχιςτον 3 Καταςκθνϊςεισ Κλάδου Μεγάλων Οδθγϊν και ζχουν αναλάβει 

Τπαρχθγόσ Λειτουργίασ και Προγράμματοσ ςε δφο από αυτζσ 

ε.  ζχουν διατελζςει  μζλοσ Αρχθγείου Ομάδασ Κλάδου Μεγάλων Οδθγϊν μζςα ςτθν τελευταία τετραετία 

ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μποροφν να ςυμμετάςχουν και άτομα που δεν ζχουν κάποια από τισ παραπάνω 

προχποκζςεισ, αν υπάρχουν τεκμθριωμζνοι λόγοι, με ςφμφωνθ γνϊμθ του Σμιματοσ Εκπαιδεφςεων και του 

Κλάδου.  

 

Διάρκεια 

Δζκα (10) μζρεσ ςε καταςκθνωτικζσ ςυνκικεσ, παράλλθλα με καταςκινωςθ Κοινοτικισ Ανάπτυξθσ.  

 

Αριθμόσ υμμετεχόντων 

υμμετζχουν από 4 ζωσ 8 Εκπαιδευόμενοι, εκτόσ αν υπάρχουν τεκμθριωμζνοι λόγοι για ςυμμετοχι 

μικρότερου ι μεγαλφτερου αρικμοφ Εκπαιδευομζνων με ςφμφωνθ γνϊμθ του Σμιματοσ Εκπαιδεφςεων και 

του Κλάδου. 

 

φνθεςη Αρχηγείου 

Αρχθγόσ: Εκπαιδευτισ και Καταςκθνωτισ με Δίπλωμα και Εντολι του Κλάδου.  

Αρχθγείο: Αποτελείται από Εκπαιδευτζσ και Καταςκθνωτζσ με Άδεια ι Δίπλωμα και Εντολι.  

Σα Αρχθγεία των Σεχνικϊν Εκπαιδεφςεων ςυγκροτοφνται από το Σμιμα Εκπαιδεφςεων με τθν ςφμφωνθ 

γνϊμθ του Σμιματοσ Καταςκθνϊςεων και του αντίςτοιχου Κλάδου. 

ε Αρχθγείο Σεχνικισ μποροφν να ςυμμετζχουν κατά τθ 2θ Φάςθ τθσ Εκπαίδευςισ τουσ οι Τποψιφιοι 

Εκπαιδευτζσ, αν ζχουν Δίπλωμα Καταςκθνωτι. 



 Σελίδα 13 
 

 

Θεματολογία 

 Αρχιτεκτονικι καταςκθνωτικοφ χϊρου  

 τιςιμο Καταςκινωςθσ:  

o Μεγάλεσ καταςκευζσ (Πφλθ , Ιςτόσ, Σραπεηαρία, Περίφραξθ)  

o κθνζσ, Αποκικθ, Δεκάρα, Σζντεσ  

o Τπθρεςίεσ (Μαγειρείο, Εγκαταςτάςεισ Τγιεινισ, Πλφςιμο Πιάτων, Λαμποκικθ, Εργαλειοκικθ)  

o Ξεςτιςιμο και ςυντιρθςθ του καταςκθνωτικοφ υλικοφ  

 Αςφάλεια καταςκθνωτϊν και κανόνεσ Τγιεινισ   

 Λειτουργία καταςκινωςθσ και ο ρόλοσ του Τπαρχθγοφ Λειτουργίασ (ωρολόγιο πρόγραμμα, υπθρεςίεσ, 

λειτουργικό υλικό, μεταφορικά)  

 Οργάνωςθ και προετοιμαςία Καταςκινωςθσ (Χρονοδιάγραμμα Προετοιμαςίασ, Επιλογι και Επίςκεψθ 

Χϊρου Καταςκινωςθσ, φνκεςθ Αρχθγείου, Τπευκυνότθτεσ, Ζντυπα, υνάντθςθ Γονζων) 

 Η Οδθγικι Μζκοδοσ ςτθν Καταςκινωςθ και ο ρόλοσ του Τπαρχθγοφ Προγράμματοσ:  

● Οδθγικό Πρόγραμμα Αναλυτικό (Κεντρικι Ιδζα, Μεγάλα Παιχνίδια, Νυχτερινά Παιχνίδια, 

Εργαςτιρια, Παιχνίδια, Σραγοφδια, Ψυχαγωγία, Ανοίγματα-Κλειςίματα, Σελετζσ, Extreme Sports, 

χεδιαςμόσ Αναλυτικοφ), Διακόςμθςθ (πίνακεσ, διακριτικά αναμνθςτικά, ντοςιζ),  

 Αυτοδιοίκθςθ 

 Ατομικι Πρόοδοσ  

 Διαχείριςθ: Διατροφι (αρχζσ διατροφισ, τροφοδοςία, αποκικθ-ςυντιρθςθ τροφίμων, διαιτολόγιο, 

ποςοτολόγιο, προχπολογιςμόσ, ταμείο). 

 Επικοινωνία - Ανκρϊπινεσ χζςεισ - Διαχείριςθ Κρίςεων – Δυναμικι Ομάδασ 

 Ο ζφθβοσ  ςτθν καταςκινωςθ (ανάγκεσ, επικυμίεσ, αναπτυξιακοί ςτόχοι) 

 Αξιολόγθςθ Καταςκινωςθσ  

 Ρόλοσ-Ευκφνθ Αρχθγοφ (τυλ θγεςίασ, Ρόλοι θγζτθ ςτον Οδθγιςμό, Ευκφνεσ του Αρχθγοφ, προςωπικζσ 

θγετικζσ ικανότθτεσ)   

 

Αξιολόγηςη Εκπαιδευομζνων Σεχνικήσ Καταςκηνωτικήσ   

Η αξιολόγθςθ των Εκπαιδευομζνων Σεχνικισ Καταςκινωςθσ είναι: 

    α)  Θετικι - Για ανάλθψθ αρχθγίασ καταςκινωςθσ (απονομι Άδειασ Καταςκθνωτι) 

    β)  Θετικι - για ανάλθψθ αρχθγίασ καταςκινωςθσ με υποχρζωςθ ςτθν πρϊτθ αρχθγία τθ ςυμμετοχι 

ςτο αρχθγείο ενόσ εκπαιδευτι - καταςκθνωτι του Κλάδου του με εντολι και ςτισ δφο ιδιότθτεσ και 

τουλάχιςτον ςτθ μία ιδιότθτα με Δίπλωμα. (απονομι Άδειασ Καταςκθνωτι).  

    γ)  Αρνθτικι - για ανάλθψθ αρχθγίασ. τθν περίπτωςθ αυτι ο εκπαιδευόμενοσ ζχει δικαίωμα να 

παρακολουκιςει τεχνικι καταςκθνωτικι εκπαίδευςθ εκ νζου μετά από παρζλευςθ 2 ετϊν 

τουλάχιςτον και με διαπιςτωμζνθ καταςκθνωτικι δράςθ ςτο μεςοδιάςτθμα. 

 υνζδριο 2005 

 

το τζλοσ τθσ Σεχνικισ οι Εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πλιρθ αξιολόγθςθ και αναλυτικι ενθμζρωςθ από το 

Αρχθγείο για το αν κρίνονται κατάλλθλοι για ανάλθψθ Αρχθγίασ ι όχι. Ο Αρχθγόσ τθσ Σ.Κ.Ε. ςε ςυνεργαςία 

με το Αρχθγείο τθσ Σ.Κ.Ε. ςτζλνει ειςιγθςθ  προσ το Σμιμα Εκπαιδεφςεων, για να δοκεί ι όχι Άδεια 

Καταςκθνωτι. 

 

ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΕΩΝ 2022 


