
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Το Διεθνές Έπαθλο Νέων :  
 
Η Δομή 

Το Διεθνές Έπαθλο Νέων (International Award for young People - www.untoward.org) είναι 

ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα  που προσφέρεται για νέους ηλικίας 14 μέχρι 25 χρόνων. Η 

Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης (WOSM) έχει υπογράψει σύμβαση 

συνεργασίας με το Διεθνές Έπαθλο Νέων και ήδη πολλά προσκοπικά Σώματα το έχουν 

εντάξει στα προγράμματά τους, είτε μέσα στην επίσημη διαδικασία προόδου, είτε ως ένα 

επιπλέον πρόγραμμα που όσοι Ανιχνευτές και νεαροί Βαθμοφόροι ενδιαφέρονται να 

ασχοληθούν μπορούν να το πράξουν προαιρετικά παράλληλα με την επίσημη προσκοπική 

πρόοδο. 

 

Από το 2008 το Σ.Π.Κ., είναι εξουσιοδοτημένο να προφέρει και να αξιολογεί το έπαθλο για 

τα Μέλη του, ως Ανεξάρτητη Μονάδα (Independent Operator) πράγμα που σημαίνει ότι οι 

δραστηριότητες των Μελών μας για σκοπούς του Επάθλου μπορούν να αξιολογούνται μέσα 

στο Σ.Π.Κ. χωρίς την εμπλοκή άλλων φορέων. Έτσι, το Σώμα Προσκόπων Κύπρου έχει 

εντάξει, το Διεθνές Έπαθλο Νέων ως ένα επιπλέον προσφερόμενο  πρόγραμμα για τους 

Ανιχνευτές και Βαθμοφόρους κάτω των 25 χρόνων, μέσα από μια καθαρά προαιρετική 

διαδικασία προσωπικής επιλογής, ανεξάρτητη από την πρόοδο του Ανιχνευτή για τα Πτυχία 

Τελειοποιήσεως και Δημοκρατίας. 

 

Ο λόγος που οδήγησε το Σ.Π.Κ. να εντάξει το Διεθνές Έπαθλο Νέων μέσα στα προγράμματα 

του, αποτελεί το γεγονός ότι πολλοί Ανιχνευτές κυρίως μαθητές ιδιωτικών σχολείων 

ασχολούνται με το Έπαθλο, μέσω των σχολείων τους και πολλές φορές ικανοποιούν 

απαιτήσεις του Επάθλου συμμετέχοντας σε δράσεις της Κοινότητας τους, ή προσφέροντας 

υπηρεσίες μέσα στο Σύστημα τους. Παράλληλα με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζει τα ήδη 

υφιστάμενα προγράμματά του και τις υπηρεσίες που προσφέρει στα Μέλη του. 

 

Με την κίνηση αυτή, όλοι οι Ανιχνευτές αλλά και οι Βαθμοφόροι κάτω των 25 χρόνων που 

ενδιαφέρονται να εγγραφούν για να ασχοληθούν με το Έπαθλο μπορούν να το κάνουν 

μέσα από τις Κοινότητες Ανιχνευτών και τα Συστήματά τους. Το θετικό στοιχείο για τους 

Ανιχνευτές που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Επάθλου, είναι το γεγονός ότι 

μπορούν να το πράττουν συγχρόνως με την προσπάθειά τους για την απόκτηση των 

Πτυχίων Τελειοποιήσεως και Δημοκρατίας, καθώς πολλές από τις απαιτήσεις του Επάθλου, 

ταυτίζονται ή είναι πολύ κοντά με τις απαιτήσεις των Πτυχίων αυτών με μοναδικό 

«κανόνα» ότι στο σχεδιασμό των δράσεων αυτών θα λαμβάνονται υπόψη και οι απαιτήσεις 

του Επάθλου αν υπάρχουν διαφορές από αυτές των Πτυχίων Τελειοποιήσεως και 

Δημοκρατίας. 

 

 

 

 

http://www.intaward.org/


Τι είναι το Διεθνές Έπαθλο Νέων  

Όπως και το προσκοπικό – ανιχνευτικό πρόγραμμα, έτσι και το Διεθνές Έπαθλο Νέων είναι 

ένα ισορροπημένο, ευέλικτο, μη ανταγωνιστικό προαιρετικό πρόγραμμα ευχάριστων 

δραστηριοτήτων, που, μεταξύ άλλων, καλλιεργούν:  

 Την αυτό-ανακάλυψη και ανάπτυξη 

 Την αυτοπεποίθηση  

 Την επιμονή 

 Την υπευθυνότητα  

 Την υπηρεσία προς την Κοινωνία 

 

Το Έπαθλο προσφέρεται σε τρία επίπεδα: 

1. ΧΑΛΚΙΝΟ, για νέους άνω των 14 χρόνων. Η μικρότερη περίοδος συμμετοχής για την 

απόκτηση του είναι 6 μήνες. 

2. ΑΡΓΥΡΟ, για νέους άνω των 15 χρόνων. Η μικρότερη περίοδος συμμετοχής για την 

απόκτηση του είναι 12 μήνες. 

3. ΧΡΥΣΟ, για νέους άνω των 16 χρόνων. Η μικρότερη περίοδος συμμετοχής για την 

απόκτηση του είναι 18 μήνες. 

Το κάθε επίπεδο είναι ξεχωριστό. Οι νέοι μπορούν να επιλέξουν να συμμετέχουν στο 

επίπεδο που επιθυμούν. Κάθε διαδοχικό επίπεδο απαιτεί αυξημένη δέσμευση και επιμονή. 

 

Οι τομείς του Προγράμματος :  

Υπάρχουν τέσσερις (πέντε για το Χρυσό) Τομείς: 

 Εθελοντισμός (Service) 

 Δεξιότητες (Skills - Hobbies) 

 Αθλητισμός (Physical Recreation) 

 Δράση Περιπέτειας Υπαίθρου (Adventure Journey)  

 Πενθήμερη Συνεργασία (Residential Project) -για το Χρυσό μόνο- 

 

Για την απόκτηση του Επάθλου πρέπει να συμπληρωθεί η απασχόληση με κάθε 

δραστηριότητα τουλάχιστον για τον χρόνο που καθορίζεται :  

 Εθελοντισμός 

Δεξιότητες (Hobby) 

Αθλητισμός 

Δράση Περιπέτειας Υπαίθρου 

(Adventurous Journey) 

Πενθήμερη Συνεργασία 

(μόνο για το Χρυσό) 

Χάλκινο 
3 Μήνες Συστηματική 

Απασχόληση σε κάθε Τομέα 

Διάρκεια 2 μέρες και 1 

διανυκτέρευση με 6 ώρες 

δραστηριότητα κάθε μέρα 

 

 

-------- 

Αργυρό 
6 Μήνες Συστηματική 

Απασχόληση σε κάθε Τομέα 

Διάρκεια 3 μέρες και 2 

διανυκτερεύσεις με 7 ώρες  

δραστηριότητα κάθε μέρα 

 

 

-------- 

Χρυσό 
12 Μήνες Συστηματική 

Απασχόληση σε κάθε Τομέα 

Διάρκεια 4 μέρες και 3 

διανυκτερεύσεις με 8 ώρες 

δραστηριότητα κάθε μέρα 

Συμμετοχή σε δράση διάρκειας 5 

ημερών και 4 νύκτες 

διανυκτέρευση, με άτομα τα οποία 

δε γνωρίζουν, στον ίδιο χώρο με 

όλους τους συμμετέχοντες 



Για την απόκτηση του Επάθλου ένας νέος πρέπει να ασχοληθεί με μια δραστηριότητα από 

κάθε Τομέα όπως καθορίζεται πιο κάτω :  

 

1. Εθελοντισμός  

Σκοπός: Να καλλιεργηθεί ένα αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία μέσω εθελοντικής 

εργασίας σε τομείς όπως: 

 Προγράμματα εξυπηρέτησης της κοινωνίας 

 Εργασίες προστασίας περιβάλλοντος 

 Εθελοντική εργασία σε νοσοκομεία ή γηροκομεία κλπ 

 

Η σπουδαιότητα του Τομέα αυτού βρίσκεται στη συστηματική παροχή υπηρεσιών. 

 

2. Δεξιότητες  

Σκοπός: Να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων όπως μορφωτικών, 

επαγγελματικών ή πρακτικών. 

 

Ουσιαστικά δεν υπάρχει περιορισμός στις δεξιότητες που μπορούν να επιλέξουν οι νέοι 

(εκτός ότι υπάγεται στον αθλητισμό) και περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: τέχνες και 

χειροτεχνία, σκάκι, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, νεανική επιχειρηματικότητα, μουσική,  

φωτογραφία κλπ ή ακόμα και ο συνδυασμός πιο εξειδικευμένης εκπαίδευσης όπως η 

ναυαγοσωστική, πρώτες βοήθειες, διάσωση κλπ. 

 

Για την ικανοποίηση της χρειάζεται συνεχής προσπάθεια και γενική βελτίωση για κάποιο 

χρονικό διάστημα και η επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων. 

 

3. Αθλητισμός 

Σκοπός: Να ενθαρρύνει την βελτίωση της σωματικής κατάστασης και επίδοσης. 

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν μέρος σε κάποιου είδους οργανωμένη αθλητική 

δραστηριότητα και να επιδείξουν ατομική πρόοδο κατά την περίοδο της απασχόλησης. 

Περιλαμβάνονται ομαδικά και ατομικά αθλήματα, όπως ποδόσφαιρο, αθλητισμός, κολύμπι 

και χρήση κανό κλπ. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, αναρρίχηση, χορός, γιόγκα, και 

baseball κλπ. 

 

4. Δράση Περιπέτειας Υπαίθρου 

Σκοπός: Να αναπτύξει το ομαδικό πνεύμα, να καλλιεργήσει τις διαπροσωπικές σχέσεις, να 

ενδυναμώσει την αυτοπεποίθηση, και αυτοσυντήρηση των νέων και παράλληλα να 

προσφέρει την ικανοποίηση με την επίτευξη των στόχων. 

 

Η Δράση Περιπέτειας Υπαίθρου μπορεί να γίνει με πεζοπορία, ποδήλατο, κανό, σκάφος, 

άλογο ή άλλο μέσο και περιλαμβάνει ένα περιπετειώδες ταξίδι και μια εξερεύνηση. 

 



Προηγείται πάντα κατάλληλη εκπαίδευση και προετοιμασία, ώστε όσοι συμμετέχουν να 

αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να είναι αυτοσυντήρητοι και να συμμετέχουν στην δράση με 

άνεση και ασφάλεια. Η εξερεύνηση νέων χώρων μπορεί να είναι  το αντικείμενο μιας 

τέτοιας δράσης. Ο σχεδιασμός, η προετοιμασία και η πραγματοποίηση της δράσης γίνεται 

εξολοκλήρου από τους νέους που θα λάβουν μέρος. 

 

5. Πενθήμερη Συνεργασία 

Για το Χρυσό Έπαθλο απαιτείται από τους νέους να λάβουν μέρος σε μια κοινή 

δραστηριότητα με συγκεκριμένους στόχους, όπου θα συνεργαστούν και θα γνωριστούν με 

νέα άτομα.  Η Συνεργασία πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 5 μέρες και 4 νύκτες και 

διανυκτέρευση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στον ίδιο χώρο. 

 

Αυτό αποσκοπεί στο να διευρυνθεί η εμπειρία τους μέσα από την κοινή ζωή και εργασία με 

άλλους που δεν είναι καθημερινοί τους σύντροφοι. 

 

Πως Λειτουργεί Το Πρόγραμμα 

Στις χώρες που υπάρχουν Εθνικοί Φορείς οι Μονάδες (Units) που προσφέρουν το Έπαθλο 

στα Μέλη τους υπάγονται στον Εθνικό Φορέα της Χώρας. Όπου δεν υπάρχει Εθνικός 

Φορέας, οργανώσεις που επιθυμούν να προσφέρουν το Έπαθλο στα μέλη τους και πληρούν 

τις προϋποθέσεις, όπως το Σώμα Προσκόπων Κύπρου, εξουσιοδοτούνται από τη Διεθνή 

Γραμματεία και λειτουργούν ως Ανεξάρτητες Μονάδες (Independent Operators). 

 

Οποιοδήποτε ίδρυμα ή οργανισμός που ασχολείται με νέους μπορεί να αποταθεί για να 

συμμετάσχει στο πρόγραμμα είτε στον Εθνικό Φορέα ή στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει 

στις Ανεξάρτητες Μονάδες. Στην Κύπρο δεν υπάρχει Εθνικός Φορέας αλλά λειτουργούν 

διάφορες  Ανεξάρτητες Μονάδες, μία εκ των οποίων είναι όπως έχει ήδη αναφερθεί το 

Σώμα Προσκόπων Κύπρου. 

 

Σχολεία, Οργανισμοί Νεολαίας, Όμιλοι, Εταιρείες, Αθλητικοί Σύλλογοι, Σωφρονιστικά 

Ιδρύματα για νεαρά άτομα και άλλοι οργανισμοί, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Έπαθλο 

για να παρέχουν ένα ισορροπημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τους νέους τους. 

Αυτοί οι οργανισμοί προωθούν το Έπαθλο στα μέλη τους με τη βοήθεια εθελοντών 

Αρχηγών του Επάθλου (Award Leaders) και Συντονιστών (Award Unit Leaders). 

 

Ο ρόλος του Αρχηγού του Επάθλου (Award Leader) είναι: 

 Να βοηθά και να ενθαρρύνει τους νέους να επιλέγουν δραστηριότητες για κάθε 

τομέα, και να καθορίζουν κοινούς στόχους. 

 Να τους βοηθά να βρίσκουν κατάλληλες πηγές και συμβούλους (coaches) για τις 

δραστηριότητες που επέλεξαν. 

 Να παρακολουθεί την πρόοδο τους και να τους ενθαρρύνει όπου χρειάζεται. 

 Να προετοιμάζει (εκπαιδεύει) τους νέους για συμμετοχή στη Δράση Περιπέτειας 

Υπαίθρου και να τους βοηθά στο σχεδιασμό και την προετοιμασία της δράσης 

αυτής. 



 Να ασχολείται με τη διαχείριση του επάθλου μέσα στο τμήμα του (στην περίπτωσή 

μας την Κοινότητα ή / και το Σύστημά του). 

 

Ο ρόλος του Συντονιστή του Επάθλου (Unit Award Leader), μεταξύ άλλων, είναι: 

 Να συντονίζει τη δουλειά των Αρχηγών του Επάθλου και άλλων Εθελοντών που 

βοηθούν τους νέους στην προσπάθεια τους  

 Να διασφαλίζει την ασφάλεια των νέων που ασχολούνται με το Έπαθλο, κυρίως 

κατά την διάρκεια των Δράσεων Περιπέτειας Υπαίθρου. 

 Να καθοδηγεί και να ενθαρρύνει όπου χρειάζεται 

 Να ασχολείται με τη διαχείριση του επάθλου της Μονάδας του (στην περίπτωσή 

μας σε όλο το Σ.Π.Κ.). 

 Η επικύρωση των Χάλκινων και Αργυρών Επάθλων 

 Η επικοινωνία με τη Διεθνή Γραμματεία και το περιφερειακό γραφείο καθώς και η 

προώθηση των προτάσεων για απονομή των Χρυσών Επάθλων 

 

Χιλιάδες ενήλικες σε όλο τον κόσμο έχουν ήδη προσφέρει τις υπηρεσίες τους στο Διεθνές 

Έπαθλο Νέων, συνδυάζοντας το ρόλο που έχουν ήδη μέσα στον Οργανισμό τους ως 

υπεύθυνοι κέντρων νεότητας ή συλλόγων, προπονητές αθλητικών ομάδων, Βαθμοφόροι 

Προσκόπων, καθηγητές σε σχολεία κλπ. με το ρόλο του Συντονιστή και του Αρχηγού του 

Επάθλου, του Συμβούλου/Εκπαιδευτή (Coach), του Συνοδού και Αξιολογητή στις Δράσεις 

Περιπέτειας Υπαίθρου, βοηθώντας αυτούς που παίρνουν μέρος σε μια συγκεκριμένη 

δραστηριότητα είτε αυτό είναι να μοιράζονται το πάθος τους για τη φωτογραφία, την πείρα 

τους στις Δράσεις Περιπέτειας Υπαίθρου, ή ακόμα την έγνοια τους για άρρωστους 

ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είναι επαγγελματικά καταρτισμένοι – απλώς να έχουν την 

επιθυμία να μοιράζονται την εμπειρία τους με νεότερους ανθρώπους. 

 

Οι Βαθμοφόροι μας είναι σε πλεονεκτική θέση γιατί έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες 

σε πολλά θέματα του Επάθλου και ειδικότερα στη προετοιμασία των νέων για τη 

συμμετοχή τους στη δράση περιπέτειας υπαίθρου, αλλά  το σημαντικότερο, είναι ήδη 

γνώστες της αξίας του εθελοντισμού και της προσφοράς στους νέους αφού αυτό είναι 

που κάνουν μέσα στο Σώμα.  

 

Για την καλύτερη όμως οργάνωση του Επάθλου και την ενημέρωση των Βαθμοφόρων για 

τους ρόλους των Ενηλίκων και πως λειτουργεί το Έπαθλο, το Περιφερειακό Γραφείο 

E.M.A.S. (Ευρώπη, Μεσόγειος, Αραβικά Κράτη) του Επάθλου, προσφέρει ειδική εκπαίδευση 

σε όσους Βαθμοφόρους επιθυμούν να γίνουν Αρχηγοί του Επάθλου. Η εκπαίδευση αυτή 

έχει διάρκεια μίας ημέρας. 

 

Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται κάποιος για το Διεθνές Έπαθλο Νέων βρίσκονται στο 

Εγχειρίδιο του Επάθλου. Το Εγχειρίδιο του Διεθνούς Επάθλου (International Award 

Handbook) περιλαμβάνει περιεκτικές οδηγίες για το πρόγραμμα, αναφέρει λεπτομερώς τις 

απαιτήσεις του κάθε Τομέα σε κάθε Στάδιο, πώς διεξάγεται η αξιολόγηση και πώς ένας νέος 

αποκτά το Έπαθλο.  



Πως Μπορούν Νέοι Άνθρωποι να Συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 

Ένα άτομο που θέλει να συμμετέχει στο πρόγραμμα και είναι ήδη μέλος ενός οργανισμού 

που το προσφέρει (π.χ. Σ.Π.Κ.), πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει την εγγραφή του και να 

αποκτήσει το Βιβλίο Προόδου (Record Book), όπου καταγράφονται οι επιτυχίες του. Καμιά 

δραστηριότητα που έγινε πριν την απόκτηση του βιβλίου προόδου δε θα υπολογίζεται γιατί 

αυτό που μετρά είναι η πρόκληση. 

 

Όταν ένας νέος αποφασίσει να συμμετέχει στο Πρόγραμμα, σε συνεργασία με κάποιον από 

τους Αρχηγούς του Επάθλου (Award Leaders)  του Οργανισμού που ανήκει, θα επιλέξει τις 

δραστηριότητες που θα ασχοληθεί για κάθε Τομέα (Εθελοντισμό, Δεξιότητες, Αθλητισμό) 

και θα βρεθεί ο κατάλληλος εκπαιδευτής/σύμβουλος (coach) για κάθε δραστηριότητα, με 

τον οποίο θα συμφωνηθούν οι στόχοι. 

 

Η πρόοδος του κάθε νέου και η συστηματική συμμετοχή του στη δραστηριότητα 

αξιολογείται σε τακτικά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του και 

φυσικά στο τέλος από τον Αρχηγό του Επάθλου (Award Leader)  σε συνεννόηση με το 

Συντονιστή (Unit Award Leader). Η αξιολόγηση βασίζεται στη βελτίωση του κάθε ατόμου, τη 

δέσμευση του και την προσπάθεια του στη δραστηριότητα, παρά σε άλλα εξωτερικά 

δεδομένα. 

 

Η προετοιμασία (εκπαίδευση) και οι διευθετήσεις για τις Δράσεις Περιπέτειας Υπαίθρου και 

για τα τρία στάδια συνήθως γίνεται μέσα στον Οργανισμό που προσφέρει το Πρόγραμμα. Η 

προετοιμασία (εκπαίδευση), η επίβλεψη κατά τη διάρκεια της Δράσης, και η αξιολόγηση 

της Δράσης Περιπέτειας Υπαίθρου γίνεται από έμπειρους συνοδούς, και κατά κανόνα οι 

αξιολογητές είναι έμπειρα άτομα, που δε συμμετείχαν στην προετοιμασία (εκπαίδευση) 

των νέων ώστε η Αξιολόγηση να είναι πραγματικά αντικειμενική. 

 

Η Πενθήμερη Συνεργασία μπορεί να διευθετηθεί με πρωτοβουλία ενός Οργανισμού που 

προσφέρει το Πρόγραμμα είτε σε συνεργασία με άλλους Οργανισμούς, είτε καλώντας 

νέους από άλλες Οργανώσεις Νεολαίας να συμμετέχουν σε μια δική τους δράση. Διάφοροι 

Οργανισμοί και Εθνικοί Φορείς του Εξωτερικού διοργανώνουν κατάλληλες δράσεις στις 

οποίες μπορούν να λάβουν μέρος νέοι για το σκοπό αυτό. Πολλές φορές η συμμετοχή στις 

δράσεις αυτές επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αφού συμπληρωθούν και οι τέσσερις Τομείς (πέντε για το Χρυσό) με επιτυχία, ο νέος θα 

αποκτήσει το Έπαθλο μετά από πρόταση του Αρχηγού του Επάθλου και αφού  ο 

Συντονιστής του Επάθλου της Μονάδας, φροντίσει για τις απαραίτητες ενέργειες για την 

απονομή του Επάθλου. 

 

Η Ανταμοιβή 

Για όσους παίρνουν μέρος η ανταμοιβή είναι το συναίσθημα της προσωπικής επιτυχίας. 

Συγχρόνως όμως θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες και εμπειρίες, θα κάνουν καινούργιους 



φίλους. 'Όλα συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης προσωπικότητας. 

Επίσης θα πάρουν ένα διακριτικό σήμα και πιστοποιητικό για την επιτυχία τους. 

 

Για τους Αρχηγούς  του Επάθλου (Award Leaders) και τους Εκπαιδευτές / Συμβούλους 

(Coaches) υπάρχει η ικανοποίηση πως βοήθησαν νέους ανθρώπους να αναπτυχθούν και να 

συνεισφέρουν με αξιοσημείωτο τρόπο στην κοινωνία. 

 
Το Διεθνές Έπαθλο Νέων και το Σ.Π.Κ.  

Αν και στην κάθε ενότητα του κεφαλαίου έχει αναφερθεί το πώς το Σ.Π.Κ. εφαρμόζει το 

Διεθνές Έπαθλο Νέων παρακάτω παρουσιάζουμε συνοπτικά τα βασικά :  

 Το Σ.Π.Κ. εφαρμόζει το πρόγραμμα από το 2008 και αποτελεί Ανεξάρτητη Μονάδα 

παροχής του Επάθλου και για τους σκοπούς του λειτουργεί ως ενιαία Μονάδα. 

 

 Στο Σ.Π.Κ. υπάρχει ένας Βαθμοφόρος (Συντονιστής) ο οποίος έχει το ρόλο του 

γενικού συντονισμού του Επάθλου μέσα στο Σώμα, επικοινωνεί με το Περιφερειακό 

Γραφείο E.M.A.S. (Ευρώπη, Μεσόγειος, Αραβικά Κράτη) και τη Διεθνή Γραμματεία 

και αποστέλλει τις αιτήσεις των Ανιχνευτών και Βαθμοφόρων οι οποίοι έχουν 

ολοκληρώσει τα διάφορα στάδια για να πάρουν το διακριτικό και το πιστοποιητικό 

τους. Προ πάντων όμως βοηθά τους Αρχηγούς Επάθλου αλλά και τους Ανιχνευτές 

και Βαθμοφόρους, που εργάζονται για το Έπαθλο, όποτε και όταν τον χρειάζονται.  

 

 Συστήματα ή Κοινότητες που ενδιαφέρονται να προσφέρουν το Πρόγραμμα στα 

Μέλη τους πρέπει να επικοινωνήσουν με το Συντονιστή του Επάθλου, τα στοιχεία 

του οποίου μπορούν να πάρουν από τη Γραμματεία του Σ.Π.Κ. ή τον Έφορο του 

Κλάδου Ανιχνευτών. 

 

 Οι Βαθμοφόροι των Συστημάτων – Κοινοτήτων αυτών (ή όποιος άλλος Βαθμοφόρος 

ενδιαφέρεται) μπορεί να συμμετέχει στη σχολή μονοήμερης διάρκειας που 

διοργανώνει το Περιφερειακό Γραφείο E.M.A.S. και να γίνουν Αρχηγοί του Επάθλου 

(Award Leaders) για να μπορούν οι ίδιοι να προσφέρουν το έπαθλο στα Μέλη τους. 

 
 
 
 
 
 
 
Στις σελίδες που ακολουθούν παρατίθενται πίνακες με αντιστοιχία μεταξύ των 
απαιτήσεων του Διεθνούς Επάθλου Νέων και των Πτυχίων Τελειοποιήσεως και 
Δημοκρατίας και πως αντιμετωπίζονται ώστε ο Ανιχνευτής με τη συμμετοχή του στο 
ανιχνευτικό πρόγραμμα να εξασφαλίζει και τις απαιτήσεις του Επάθλου.  
 
 
 
 
 



Διεθνές Έπαθλο Νέων  Πτυχία Τελειοποιήσεως και Δημοκρατίας  

Επίπεδο Τομέας Περιγραφή  Πτυχίο και Απαίτηση Σχόλια 

Χ 

Α 

Λ 

Κ 

Ι 

Ν 

Ο 
 

Εθελοντισμός 

 

Επιλογή Δραστηριότητας 
 

Επιλογή 

Εκπαιδευτή/Συμβούλου (Coach) 
 

Αρχική Ενημέρωση 
 

Εκπαίδευση (αν χρειάζεται) 
 

Πρακτική Εφαρμογή 
 

Τελική Αναφορά/Αξιολόγηση 
 

3 ή 6 Μήνες 

Πτυχίο Τελειοποιήσεως 

Απαίτηση Ε.: Ηγεσία. 

Υπό την προϋπόθεση ότι 

θα ικανοποιηθούν οι 

απαιτήσεις του Επάθλου 

για τη διάρκεια 

απασχόλησης. 

Δεξιότητες 

Επιλογή Δραστηριότητας 
 

Επιλογή 

Εκπαιδευτή/Συμβούλου (Coach) 
 

Αρχική Ενημέρωση 
 

Πρακτική Εφαρμογή 
 

Τελική Αναφορά/Αξιολόγηση 
 

3 ή 6 Μήνες 

Πτυχίο Δημοκρατίας: 

Απαίτηση Γ: Πολιτιστική 

Κληρονομιά - Παράδοση 

Απαίτηση Ε: Δραστηριότητες 

Επιλογής: 

1. Δημιουργικότητα - Τέχνη - 

Καλλιτεχνική Έκφραση 

2. Τεχνολογία - Κατασκευές -  

Καινοτομίες 

3. Περίθαλψη - Υπηρεσία - Υγεία 

5. Προσκοπική Τεχνική 

Υπό την προϋπόθεση ότι 

θα ικανοποιηθούν οι 

απαιτήσεις του Επάθλου 

για τη διάρκεια 

απασχόλησης. 

Αθλητισμός 

Πτυχίο Δημοκρατίας: 

Απαίτηση 5: Δραστηριότητες 

Επιλογής: 

4. Ερασιτεχνική Ενασχόληση -  

Αθλητισμός 

Δράση 

Περιπέτειας 

Υπαίθρου 

Προετοιμασία Εκπαίδευση για  

ασφαλή και  άνετη συμμετοχή 
 

Όμιλοι 4 με 7 ατόμων 
 

Μικρή Εμπλοκή των 

Βαθμοφόρων στο σχεδιασμό 

και την προετοιμασία 

 

Αυτάρκεια κατά την διάρκεια 

της δράσης, χωρίς συνοδεία 

Βαθμοφόρου 
 

2 μέρες / 1 βράδυ 
 

6 ώρες την ημέρα ταξίδι 

εξερεύνησης 

Εισδοχή: 

Απαίτηση Δ. Ζωή Υπαίθρου 

Μια τουλάχιστον διανυκτέρευση 

στο ύπαιθρο 

Υπό την προϋπόθεση ότι η 

διανυκτέρευση θα είναι 

με ταξίδι που θα 

ικανοποιεί τις 

προϋποθέσεις του 

Επάθλου. 



Α 

Ρ 

Γ 

Υ 

Ρ 

Ο 

 

 

Εθελοντισμός 

Επιλογή Δραστηριότητας 
 

Επιλογή  

Εκπαιδευτή/Συμβούλου (Coach) 
 

Αρχική Ενημέρωση 
 

Εκπαίδευση (αν χρειάζεται) 
 

Πρακτική Εφαρμογή 
 

Τελική Αναφορά/Αξιολόγηση 
 

6 ή 12 Μήνες 

Πτυχίο Δημοκρατίας: Απαίτηση 

Ε.: Δραστηριότητες Επιλογής: 

3.Περίθαλψη, Υπηρεσία, Υγεία 

Υπό την προϋπόθεση ότι 

θα ικανοποιηθούν οι 

απαιτήσεις του Επάθλου 

για τη διάρκεια 

απασχόλησης. 

Δεξιότητες 
Επιλογή Δραστηριότητας 

 

Επιλογή 

Εκπαιδευτή/Συμβούλου (Coach) 
 

Αρχική Ενημέρωση 
 

Πρακτική Εφαρμογή 
 

Τελική Αναφορά/Αξιολόγηση 
 

6 ή 12 Μήνες 

Πτυχίο Δημοκρατίας: 

Απαίτηση Γ: Πολιτιστική 

Κληρονομιά – Παράδοση 

 

Απαίτηση Ε: Δραστηριότητες 

Επιλογής: 

1. Δημιουργικότητα - Τέχνη - 

Καλλιτεχνική Έκφραση 

2. Τεχνολογία - Κατασκευές -  

Καινοτομίες 

3. Περίθαλψη - Υπηρεσία - Υγεία 

5. Προσκοπική Τεχνική 

Υπό την προϋπόθεση ότι θα 

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 

του Επάθλου για τη διάρκεια 

απασχόλησης. 

Αθλητισμός 

 

Πτυχίο Δημοκρατίας: 

Απαίτηση Ε: Δραστηριότητες 

Επιλογής: 

4. Ερασιτεχνική Ενασχόληση -  

Αθλητισμός 

 

Δράση 

Περιπέτειας 

Υπαίθρου 

Προετοιμασία - Εκπαίδευση για  

ασφαλή και  άνετη συμμετοχή 
 

Όμιλοι 4 με 7 ατόμων 
 

Ελάχιστη Εμπλοκή των 

Βαθμοφόρων στο σχεδιασμό 

και την προετοιμασία 

 

Αυτάρκεια κατά τη διάρκεια της 

δράσης, χωρίς συνοδεία 

Βαθμοφόρου 
 

3 μέρες / 2 βράδια 
 

7 ώρες την ημέρα ταξίδι 

εξερεύνησης 

Πτυχίο Τελειοποιήσεως 

Απαίτηση Η.: 

Ανιχνευτική Εξερεύνηση 

(1 τριήμερο) 

Υπό την προϋπόθεση ότι 

οι διανυκτερεύσεις θα 

είναι με ταξίδι που θα 

ικανοποιεί τις 

προϋποθέσεις του 

Επάθλου. 



Χ 

Ρ 

Υ 

Σ 

Ο 

 

Εθελοντισμός 

Επιλογή Δραστηριότητας 
 

Επιλογή 

Εκπαιδευτή/Συμβούλου (Coach) 
 

Αρχική Ενημέρωση 
 

Εκπαίδευση (αν χρειάζεται) 
 

Πρακτική Εφαρμογή 
 

Τελική Αναφορά/Αξιολόγηση 
 

12 ή 18 Μήνες 

Πτυχίο Δημοκρατίας: Απαίτηση 

Ε.: Δραστηριότητες Επιλογής: 

3.Περίθαλψη, Υπηρεσία, Υγεία 

Υπό την προϋπόθεση ότι 

θα ικανοποιηθούν οι 

απαιτήσεις του Επάθλου 

για τη διάρκεια 

απασχόλησης. 

Δεξιότητες 

Επιλογή Δραστηριότητας 
 

Επιλογή 

Εκπαιδευτή/Συμβούλου (Coach) 
 

Αρχική Ενημέρωση 
 

Πρακτική Εφαρμογή 
 

Τελική Αναφορά/Αξιολόγηση 
 

12 ή 18 Μήνες 

 

Πτυχίο Δημοκρατίας: Απαίτηση 

Ε.: Δραστηριότητες Επιλογής:      

1. Δημιουργικότητα, Τέχνη, 

Καλλιτεχνική Έκφραση, 

2.Τεχνολογία, Κατασκευές, 

Καινοτομίες   

3.Περίθαλψη, Υπηρεσία, Υγεία 

και 

5.Προσκοπική Τεχνική 

 

Υπό την προϋπόθεση ότι θα 

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 

του Επάθλου για τη διάρκεια 

απασχόλησης. 

Αθλητισμός 

 

Πτυχίο Δημοκρατίας: Απαίτηση 

Ε.: Δραστηριότητες Επιλογής: 

4.Ερασιτεχνική Ενασχόληση, 

Αθλητισμός 

 

Δράση 

Περιπέτειας 

Υπαίθρου 

Προετοιμασία Εκπαίδευση για  

ασφαλή και  άνετη συμμετοχή 
 

Όμιλοι 4 με 7 ατόμων 
 

Καθόλου Εμπλοκή των 

Βαθμοφόρων στο σχεδιασμό 

και την προετοιμασία 

 

Αυτάρκεια κατά την διάρκεια 

της δράσης, χωρίς συνοδεία 

Βαθμοφόρου 
 

4 μέρες / 3 βράδια 

7 ώρες την ημέρα ταξίδι 

εξερεύνησης 

Πτυχίο Δημοκρατίας:  

Απαίτηση Δ:  

Μεγάλη Δράση Υπαίθρου 

Υπό την προϋπόθεση ότι 

οι διανυκτερεύσεις θα 

είναι με ταξίδι που θα 

ικανοποιεί τις 

προϋποθέσεις του 

Επάθλου. 



Πενθήμερη 

Συνεργασία 

Με συγκεκριμένο σκοπό 

5 μέρες και 4 νύκτες 

διανυκτέρευση 

Με νέους που δε βρίσκεται 

συνήθως 

Συμμετοχή του Ανιχνευτή κατά τη 

διάρκεια του Χρυσού Επάθλου σε 

δράσεις όπως η Ναυτοπροσκοπική 

Ρεγκάττα,  το Roverway, και  για 

νεαρούς Βαθμοφόρους το Moot, και 

άλλες παρόμοιες δραστηριότητες που 

ικανοποιούν τα κριτήρια 

 

Σημειώσεις :  
1.Για το χάλκινο θα επιλέγεται ένας τομέας με τον οποίο θα ασχοληθεί για περίοδο 6 μηνών. 
 

2. Άτομα που αρχίζουν το αργυρό ή το χρυσό χωρίς να έχουν κάμει προηγουμένως το χάλκινο ή το αργυρό θα ασχοληθούν με 
έναν από τους τομείς (υπηρεσία, δεξιότητες, αθλητισμός) για 12 ή 18 μήνες αντίστοιχα. 
 

3.Η ενασχόληση με τον κάθε τομέα (υπηρεσία, δεξιότητες, αθλητισμός) αναμένεται να είναι τουλάχιστον 1 ώρα την εβδομάδα 
για την προκαθορισμένη περίοδο των 3, 6, 12 ή 18 μηνών. 
 

4. Η απαίτηση «Ε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» του Πτυχίου Δημοκρατίας μπορεί να ικανοποιήσει πολλούς τομείς του 
Επάθλου και από τα 3 στάδια (χάλκινο, αργυρό, χρυσό). Όμως με βάση την απαίτηση ο Ανιχνευτής θα ασχοληθεί με αυτήν 
μόνο στο στάδιο του Πτυχίου Δημοκρατίας (άρα κατά τη φάση που μάλλον θα κάνει το Χρυσό Έπαθλο) και για λιγότερο 
διάστημα. Επομένως ένας Ανιχνευτής ο οποίος ασχολείται με μία δραστηριότητα μπορεί να τη ξεκινήσει στο Έπαθλο από 
προηγουμένως και στη συνέχεια να την εντάξει στο Πτυχίο Δημοκρατίας 
 
5. Επίσης από την απαίτηση «Ε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» η κατηγορία 3. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΥΓΕΙΑ, εμπίπτει σε δύο 
τομείς του Επάθλου. Αν η ενασχόληση του Ανιχνευτή αφορά την απόκτηση γνώσεων όπως Α’ Βοήθειες, Ναυαγοσωστική κλπ 
τότε η απαίτηση θα μετρήσει ως δεξιότητα. Αν η ενασχόληση όμως του Ανιχνευτή έχει να κάνει με την προσφορά υπηρεσίας 
όπως για παράδειγμα στον Ερυθρό Σταυρό,  στο Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού, σε ένα γηροκομείο κοκ τότε θα 
μετρήσει ως Εθελοντισμός εφόσον φυσικά πληροί και τα κριτήρια του Επάθλου (της τουλάχιστον ωριαίας προσφοράς ανά 
εβδομάδα για 3 – 6, 6 – 12 ή 12 – 18 μήνες αντίστοιχα).  

 
Επίλογος :  
 
Το Έπαθλο δεν αποτελεί στοιχείο της βασικής προόδου του Ανιχνευτή ούτε έρχεται να 
αντικαταστήσει ή να απειλήσει με κατάργηση τις βασικές δομές του Ανιχνευτισμού. 
Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Διεθνές Έπαθλο Νέων έχει δημιουργηθεί πολύ 
αργότερα από την ίδρυση του Προσκοπισμού και μελετώντας τις δομές και τον τρόπο 
λειτουργίας του, φαίνεται ότι έχει δανειστεί πάρα πολλά στοιχεία από αυτόν και όχι το 
αντίθετο. 
 
Ο Προσκοπισμός, τόσο σε Διεθνές επίπεδο, όσο και σε εθνικό, το εντάσσει στις 
δραστηριότητές του, ως επιλογή του Ανιχνευτή, αφού όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι 
πλείστες εκ των απαιτήσεών του, καλύπτονται από τις δράσεις της Κοινότητας με την 
ενασχόληση του Ανιχνευτή με τα Πτυχία Τελειοποιήσεως και Δημοκρατίας, προσφέροντας 
στα Μέλη του ακόμα μία επιπρόσθετη επιλογή.  
 
Πολλοί από τους Ανιχνευτές μας ενδιαφέρονται για το Έπαθλο για να έχουν ένα επιπλέον 
προσόν (όπως και το Πτυχίο Δημοκρατίας) στις αιτήσεις που θα στείλουν για την εισαγωγή 
τους σε διάφορα πανεπιστήμια κυρίως του εξωτερικού. Επίσης ας μη ξεχνάμε και το πολύ 
σημαντικό, ότι το Σ.Π.Κ. προσφέρει το πρόγραμμα στα Μέλη του χωρίς να ζητά 
οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση εκτός από το κόστος συμμετοχής στις διάφορες δράσεις και 
το πολύ μικρό κόστος αγοράς του Βιβλίου Προόδου.  
 
 
 


