ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ
Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 85
ΑΠΟ

: Εφορεία Ειδικότητας Αεροπροσκόπων

ΠΡΟΣ

: Όλους τους Βαθμοφόρους και τα Μέλη Προσκοπικών Δικτύων

ΘΕΜΑ

: Λειτουργία 1ου Σεμιναρίου «Γνωριμία με το υπερελαφρό αεροσκάφος 3AXIS ΥΠ.Α.Μ.»

Αγαπητοί µου,
Στα πλαίσια της επιμόρφωσης των ενηλίκων μελών του ΣΕΠ και σε εφαρμογή του Κανονισμού
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Βαθμοφόρων, ανακοινώνεται η πραγματοποίηση του 1ου Σεμιναρίου
«Γνωριμία με το υπερελαφρό αεροσκάφος 3 AXIS ΥΠ.Α.Μ.», από την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου
(ώρα 16:00) έως την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 (ώρα 16:00), στο Αεροδρόμιο
Τερψιθέας (Λάρισα) σε συνεργασία με την Αερολέσχη Λάρισας.
Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική συνάντηση έχει ως σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους Εκπαιδευόμενους σε πρακτικό αλλά και σε θεωρητικό επίπεδο, ώστε
να αποκτήσουν τα απαιτούμενα εφόδια για να εκμεταλλεύονται το Υπερελαφρό Αεροπλάνο ως
εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό εργαλείο στα Προσκοπικά Τμήματα με στόχο την βιωματική επαφή των
μελών τους με ένα πτητικό μέσο αλλά και με την ίδια την πτήση.
Το σεμινάριο επιτυγχάνει τον σκοπό του μέσω θεωρητικών παρουσιάσεων, αλλά και με την
πραγματοποίηση πτήσεων με Υπερελαφρό Αεροπλάνο 3-AXIS, τα οποία χειρίζονται έμπειροι αδειούχοι
χειριστές ή/και εκπαιδευτές. Κατά τη διάρκεια των πρακτικών μαθημάτων και στα πλαίσια της
βιωματικής μάθησης ακολουθείται συγκεκριμένο πρόγραμμα εκμάθησης χειρισμών οι οποίοι
εκτελούνται από τους συμμετέχοντες βαθμοφόρους. Αναλυτικότερα οι στόχοι του σεμιναρίου είναι οι
βαθμοφόροι:
1. Να αποκτήσουν μέσω της θεωρητικής κατάρτισης και της βιωματικής επαφής όλα τα
απαιτούμενα εφόδια ώστε να γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν ένα υπερελαφρό αεροσκάφος
τύπου 3-AXIS ως εκπαιδευτικό - παιδαγωγικό εργαλείο στα Προσκοπικά Τμήματα με στόχο την
βιωματική επαφή των μελών τους με το συγκεκριμένο πτητικό μέσο.
2. Να αποκτήσουν με την ευκαιρία της πτητικής εμπειρίας κάποιες πρώτες «εικόνες» χειρισμού
του μηχανοκίνητου αετού, ώστε να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συνεχίσουν με τα πτητικά
μαθήματα και να αποκτήσουν άδεια χειριστή υπερελαφρών αεραθλητικών μηχανών (ΥΠ.Α.Μ.)
σύμφωνα με το Κανονισμό Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Το Σεμινάριο θα διευθύνει ο Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων κ. Γρηγόρης Ηλιόπουλος (τηλ.:6944133848).
ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1, 116 35 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 2107290046, FAX 2107236561
Το ΣΕΠ έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008

Δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη (άνω των 18 ετών) που έχουν
Εντολή Διοικήσεως και τα Μέλη Προσκοπικών Δικτύων που έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια
τους για το έτος 2016 – 2017 και έχουν Βεβαιωτικό επιτυχούς παρακολούθησης Σχολής Βασικών
Αεροπροσκοπικών Γνώσεων. Επίσης θα πρέπει να:
•
•

Έχουν Ιατρική Γνωμάτευση από καρδιολόγο (με καρδιογράφημα-υπέρηχο)
Έχουν σωματικό βάρος από 40 έως και 120 κιλά μετρημένοι με αθλητική φόρμα,
μακρύ παντελόνι εργασίας, ή βερμούδα, t-shirt, και αθλητικά παπούτσια.

Κάθε Εκπαιδευόμενος θα συμβάλλει στις δαπάνες του Σεμιναρίου με το ποσό των € 120, το οποίο
καλύπτει τα έξοδα διαμονής, σίτισης, πτήσεων με το υπερελαφρό αεροσκάφος, υλικών και
προγράμματος του σεμιναρίου. Σημειώνεται ότι θα ισχύσει κατ’ άτομο αντιστοίχως και η έκπτωση των
συμμετεχόντων από τη νησιωτική Ελλάδα, βάσει της Εγκυκλίου 12/3.11.2011.
Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος ή Μέλος Προσκοπικού Δικτύου να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση
θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά πλέον μέσω του e-sep στην εφαρμογή e-Εκπαίδευση, η Αίτηση
Συμμετοχής του από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία
λήξης υποβολής αιτήσεων 9/10/2016.
Ο αριθμός των Συμμετεχόντων στο Σεμινάριο δεν θα ξεπερνά τον αριθμό των 12 ατόμων.
Σημειώνεται ότι για την επιλογή των συμμετεχόντων στο Σεμινάριο τηρείται σειρά προτεραιότητας,
βάσει της ημερομηνίας υποβολής της Αίτησης.
Η Αίτηση Συμμετοχής προκειμένου να γίνει αποδεκτή από το σύστημα θα πρέπει να σημειωθούν τα
απαραίτητα στοιχεία από το αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ΣΕΠ ή
από το αντίγραφο κατάθεσης στο λογαριασμό υπ’ αριθμ. 362-002002-004018 (IBAN: GR 39
0140 3620 3620 0200 2004 018) της ALPHA BANK. Στην αιτιολογία θα αναγράφεται ο
κωδικός της εκπαίδευσης, 1ΣΥΠΑΜ-ΕΠΩΝΥΜΟ. Για να ληφθεί υπόψη η Αίτηση Συμμετοχής θα
πρέπει να έχει καταβληθεί ολόκληρο το προβλεπόμενο ποσό της οικονομικής συμμετοχής.
Όσοι και όσες επιλεγούν να παρακολουθήσουν την Εκπαίδευση αυτή θα ειδοποιηθούν από τον
Αρχηγό της Σχολής για τη συμμετοχή τους και τις λοιπές λεπτομέρειες (εφόδια, υλικά κ.λπ.).
Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Έφοροι, καθώς και οι Αρχηγοί Συστημάτων να ενημερώσουν τους
Βαθμοφόρους και τα μέλη Προσκοπικών Δικτύων, σχετικά με τη λειτουργία του σεμιναρίου.
Επίσης παρακαλούνται οι Ε.Κ.Σ. να ενισχύσουν οικονομικά όσους Βαθμοφόρους και μέλη
Προσκοπικών Δικτύων των Συστημάτων ή Εφορειών τους επιθυμούν να παρακολουθήσουν την
Εκπαίδευση.
Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

Θοδωρής Ν. Κεφαλάς
Γενικός Έφορος

