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ΠΡΟΣ

:

Όλα τα µέλη του ΣΕΠ

ΘΕΜΑ

:

Αναθεώρηση Κανονισµού Εργασίας Προσωπικού Σ.Ε.Π.

Αγαπητοί µας,
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις συνεδριάσεις του της 18ης Μαρτίου και 18ης Απριλίου 2016, σε
υλοποίηση απόφασης της 39ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2015 και σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Οργανισµού του Σ.Ε.Π. (Π∆71/2014), ενέκρινε την αναθεώρηση του Κανονισµού Εργασίας
Προσωπικού Σ.Ε.Π. ο οποίος θεσπίστηκε το 1981, σε εφαρµογή των προβλεποµένων στο
Ν.440/1976, για την εκπλήρωση των σκοπών του Σ.Ε.Π. και την εύρυθµη λειτουργία του
Ιδρύµατος.
Στον αναθεωρηµένο Κανονισµό Εργασίας, το προσωπικό του Σ.Ε.Π. σ’ ολόκληρη τη χώρα
κατανέµεται µε βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες του Σ.Ε.Π., σύµφωνα µε οργανόγραµµα
που εγκρίνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο έχει και την ευθύνη να καθορίζει, να αυξάνει, να
περιορίζει ή να καταργεί ανάλογα θέσεις εργασίας του προσωπικού.
Πέραν της ευθυγράµµισης των ρυθµίσεων µε τη νοµοθεσία που έχει θεσπιστεί από το 1981
µέχρι σήµερα που επιτυγχάνεται µε το νέο Κανονισµό και της πρόληψης και προετοιµασίας του
ΣΕΠ από οργανωτικής απόψεως, έναντι µελλοντικών αναγκών, ακόµα και περιστάσεων που µε
κανένα µέσο δεν θα µπορούσαν σήµερα να προβλεφθούν, µια από τις βασικότερες εισαγόµενες
µεταρρυθµίσεις, είναι η κατάργηση της αναφεροµένης στον Κανονισµό του 1981 θέσης
∆ιευθυντή Υπηρεσιών και η δηµιουργία δύο νέων θέσεων, αυτών του ∆ιευθυντή Προσκοπικού
Προγράµµατος και του ∆ιευθυντή Λειτουργιών, µε τα εξής καθήκοντα:
∆ιευθυντής Προσκοπικού Προγράµµατος
Έχει την ευθύνη της εύρυθµης λειτουργίας του Προσκοπικού Προγράµµατος, όπως αυτό
υλοποιείται από τη Γενική Εφορεία και τα Προσκοπικά Κλιµάκια, εκπροσώπησης της ∆ιοίκησης
(όπου ορίζεται), καθώς και της παρακολούθησης και υποστήριξης της εφαρµογής του
Στρατηγικού Σχεδίου ∆ράσης του Ιδρύµατος σε συνεργασία µε το ∆ιευθυντή Λειτουργιών, όπως
αυτό καταρτίζεται και εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Στο ∆ιευθυντή Προσκοπικού Προγράµµατος, ο οποίος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις
Βαθµοφόρου µε πλήρη απασχόληση,
ανατίθενται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα
καθήκοντα του Μόνιµου Βοηθού Γενικού Εφόρου.
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∆ιευθυντής Λειτουργιών
Έχει ως κύριο καθήκον την εύρυθµη λειτουργία των τοµέων διοικητικού, οικονοµικών και
περιουσίας, καθώς και την εξεύρεση πηγών χρηµατοδότησης των Προγραµµάτων ∆ράσης του
Σ.Ε.Π., εκπροσώπησης της ∆ιοίκησης (όπου ορίζεται), καθώς και της παρακολούθησης και
υποστήριξης της εφαρµογής του Στρατηγικού Σχεδίου ∆ράσης του Ιδρύµατος σε συνεργασία µε
τον ∆ιευθυντή Προσκοπικού Προγράµµατος, όπως αυτό καταρτίζεται και εγκρίνεται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Ο αναθεωρηµένος Κανονισµός Προσωπικού Σ.Ε.Π. έχει υποβληθεί, σύµφωνα µε τα ισχύοντα,
προς έγκριση δια Υπουργικής Αποφάσεως στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
και αναµένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Με τον αναθεωρηµένο Κανονισµό Προσωπικού Σ.Ε.Π. ενισχύεται η εύρυθµη λειτουργία του
Ιδρύµατος, αξιοποιούνται διεθνείς καλές πρακτικές στον σχεδιασµό, την εφαρµογή και την
αξιολόγηση του Προσκοπικού Προγράµµατος που εφαρµόζονται από πολλών ετών µε επιτυχία
σε Προσκοπικούς Οργανισµούς του εξωτερικού, γίνεται ορθολογικότερη κατανοµή ευθυνών και
έργου λαµβανοµένου υπόψη των αυξηµένων υποχρεώσεων αναφορικά µε την παρακολούθηση
των οικονοµικών και της περιουσίας, ενώ επιδιώκεται ο περιορισµός του λειτουργικού κίνδυνου
µε τον οποίο βρίσκεται αντιµέτωπο το Ίδρυµα λόγω του ιδιαίτερα αυξηµένου και
µεταβαλλόµενου νόµο - κανονιστικά περιβάλλοντος.
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