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 ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 
 
1. Ταξίδια στο Εξωτερικό/Γενικά 

 
α. Μέλη του Σ.Π.Κ., τα οποία κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στο 

εξωτερικό θα ήθελαν, µε την προσκοπική τους ιδιότητα, να 
έχουν επαφές µε Προσκόπους της χώρας που βρίσκονται ή 
κάνουν χρήση των διευκολύνσεων που ενδεχοµένως να 
παρέχονται στη χώρα αυτή, καλό θα είναι, να είναι εφοδιασµένα 
µε τη «∆ιεθνή Προσκοπική Ταυτότητα» (International Letter of 
Introduction). 

 
β.  Οι ενδιαφερόµενοι για να την αποκτήσουν πρέπει ν’ 

απευθύνονται στην Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων της Γενική 
Εφορείας, η οποία είναι η µόνη αρµόδια για την έκδοσή της µετά 
από σχετική αίτηση κανονικά συµπληρωµένη και θεωρηµένη 
από τον αρµόδιο Έφορο. Στην αίτηση αναγράφεται απαραίτητα 
η Προσκοπική ιδιότητα του αιτούντος, τα στοιχεία της 
Προσκοπικής του Ταυτότητας, η/οι χώρα/χώρες προορισµού και 
ο σκοπός του ταξιδιού. 
 
Η ∆ιεθνής Προσκοπική Ταυτότητα, είναι ο διεθνώς 
καθιερωµένος τρόπος αναγνώρισης της Προσκοπικής ιδιότητας, 
χωρίς την επίδειξη της οποίας οι Προσκοπικές Οργανώσεις των 
διαφόρων χωρών δεν αναγνωρίζουν την Προσκοπική ιδιότητα, 
ούτε οποιαδήποτε εξυπηρέτηση. 

 
Η Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων της Γενικής Εφορείας είναι σε θέση 
να παρέχει στους ενδιαφερόµενους πληροφορίες για ενηµέρωσή 
τους και για διευκόλυνση της επίσκεψής τους. 
 

2. Οµαδικά Ταξίδια 
 

Στην περίπτωση που Εφορεία, Σύστηµα ή Τµήµα προτίθεται να 
πραγµατοποιήσει ταξίδι στο εξωτερικό πρέπει έγκαιρα να αποταθεί για 
εξασφάλιση της έγκρισης του  Γενικού Εφόρου του Σ.Π.Κ. 
 
Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται, ιεραρχικά, στο Γενικό Έφορο: 
 
(α) Αίτηση, εγκεκριµένη από τους Προϊσταµένους Εφόρους. 
 
(β) Πλήρη στοιχεία του Αρχηγού και των Βαθµοφόρων της 

Αποστολής µε περιγραφή των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων 
κάθε µέλους της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.  

 
(γ) Ο Αρχηγός της Αποστολής πρέπει να έχει Εντολή ∆ιοικήσεως, να 

έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τον Κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης 
του Κλάδου του, να είναι ηλικίας άνω των 25 ετών, να έχει 
διατελέσει Αρχηγός σε Κατασκήνωση του Τµήµατός του, να έχει 
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συµµετάσχει σε επιτελείο ταξιδιού στο εξωτερικό ή να έχει 
αποδεδειγµένα µεγάλη ταξιδιωτική πείρα και να οµιλεί καλά 
Αγγλικά ή Γαλλικά ή τη γλώσσα της χώρας που επισκέπτεται η 
Αποστολή.  

 
(δ) Τουλάχιστον ένας ακόµη Βαθµοφόρος πρέπει να έχει 

ολοκληρώσει τον Κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης. Η αναλογία των 
Βαθµοφόρων προς τα µέλη της Αποστόλης πρέπει να είναι 1 
προς 8. 

 Προκειµένου για Αγέλη Λυκοπούλων πρέπει, εκτός από τους 
Βαθµοφόρους, να συνοδεύουν την Αποστολή τουλάχιστον δύο 
γονείς Λυκοπούλων ή Μέλη του Σ.Π.Σ.. 

 
(ε) Ονοµαστική κατάσταση όλων των µελών της Αποστολής, µε 

πλήρη στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλικία, 
αριθµό Προσκοπικής Ταυτότητας) και έγγραφη συγκατάθεση 
συµµετοχής στην Αποστολή από το γονέα ή τον κηδεµόνα 
καθενός (εκτός ενηλίκων), µε βεβαίωση για την κατάσταση της 
υγείας. 

 
(στ) Οικονοµικό προϋπολογισµό της Αποστολής. 
 
(ζ) Στοιχεία Βαθµοφόρου ή γονέα, που θα εκτελεί χρέη συνδέσµου µε 

την Αποστολή και το Σ.Π.Κ. κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 
 
(η) Βεβαίωση του αρµόδιου Εφόρου ότι, µέσα στα τελευταία δύο 

χρόνια, το Προσκοπικό Τµήµα έχει πραγµατοποιήσει 
Κατασκήνωση ή πολυήµερη εκδροµή και λειτουργεί κανονικά. 

 
(θ) Αντίγραφο Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, που να καλύπτει 

ασφαλιστικά όλα τα µέλη της Αποστολής και για όλη τη διάρκεια 
του ταξιδιού, για έξοδα ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής 
περίθαλψης, για κάθε είδους κίνδυνο, για ατυχήµατα, για 
ασθένειες, για τροµοκρατικές ενέργειες, για επαναπατρισµό κ.λπ.  

 
Ουδεµία Προσκοπική Αποστολή επιτρέπεται ν΄ αναχωρήσει στο 
εξωτερικό αν δεν έχει την έγκριση του Γενικού Εφόρου του Σ.Π.Κ. 
 
Στο ταξίδι στο εξωτερικό δεν µπορούν να πάρουν µέρος Λυκόπουλα 
ηλικίας κάτω των οκτώ ετών, ούτε πρόσωπα που δεν έχουν δώσει την 
Προσκοπική τους Υπόσχεση, εκτός αν δοθεί ειδική άδεια του Γενικού 
Εφόρου. 
 
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ο Αρχηγός της Αποστολής διατηρεί 
επικοινωνία µε το σύνδεσµο, που έχει ορίσει, ώστε µέσω αυτού να 
ενηµερώνονται οι γονείς, αλλά και η Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων της 
Γενικής Εφορείας, σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήµατος. 
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Μετά την επάνοδο της Αποστολής, ο Αρχηγός υποβάλλει, ιεραρχικά, 
στην Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων της Γενικής Εφορείας, έκθεση 
απολογισµού της δράσης. 
 

3. ∆ιεθνή Συνέδρια, Σεµινάρια, Εκπαιδεύσεις 
 

Η Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων της Γενικής Εφορείας µε Ανακοινώσεις 
της, γνωστοποιεί στοιχεία για τα Συνέδρια, τα Σεµινάρια, τις 
Εκπαιδεύσεις κ.λπ. που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν σε χώρες 
τους εξωτερικού, καθώς και τα προσόντα των υποψηφίων 
εκπροσώπων του Σ.Π.Κ. µε τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους. 
 
Οι επιθυµούντες να µετάσχουν υποβάλλουν εµπρόθεσµα την αίτησή 
τους µε ότι στοιχεία και άλλες προϋποθέσεις αναφέρονται στη σχετική 
Ανακοίνωση. 
 
Η επιλογή γίνεται από το Γενικό Έφορο σε συνεργασία µε τους 
αρµόδιους Εφόρους. Η Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων φροντίζει για την 
προετοιµασία όσων επιλέγονται και πρόκειται να εκπροσωπήσουν το 
Σ.Π.Κ.. 
 
Οι εκπρόσωποι του Σ.Π.Κ., µέσα σε 20 ηµέρες από την επιστροφή 
τους, υποβάλλουν στην Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων έκθεση µε όλα τα 
στοιχεία, που κρίνουν χρήσιµα για πληρέστερη ενηµέρωση. Αν τους 
ζητηθεί ετοιµάζουν παρουσίαση του θέµατος και της συµµετοχής τους 
για ευρύτερη ενηµέρωση. 

 
4. Συµµετοχή Τµηµάτων σε διεθνείς συγκεντρώσεις 

 
Η Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων της Γενικής Εφορείας γνωστοποιεί 
ετησίως συγκεντρωτικά στοιχεία για διεθνή Τζάµπορι, διεθνείς 
κατασκηνώσεις κ.λπ., που πρόκειται να διεξαχθούν στο εξωτερικό. 
 
Επίσης, γνωστοποιεί σε ποιες δράσεις θα συµµετάσχει το Σ.Π.Κ. µε 
επίσηµη αντιπροσωπεία και καθορίζει τις προϋποθέσεις συµµετοχής. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν, ιεραρχικά, αιτήσεις. Η επιλογή γίνεται 
από τη Γενική Εφορεία σε συνεργασία µε τους αρµόδιους Εφόρους. 

 
5. Αλληλογραφία και επαφές µε Προσκόπους του εξωτερικού 
 

Η Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων της Γενικής Εφορείας διαθέτει κατάλογο 
Προσκόπων ή Προσκοπικών Τµηµάτων του εξωτερικού, που ζητούν 
αλληλογραφία, ανταλλαγές συλλογών ή αναµνηστικών και γενικά 
επαφή µε Προσκόπους, Τµήµατα κ.λπ. 
 
Μέλη του Σ.Π.Κ. που το επιθυµούν, µπορούν να ζητήσουν στοιχεία για 
τη χώρα που τους ενδιαφέρει, τη γλώσσα επικοινωνίας και ότι άλλο 
κρίνουν σκόπιµο, δηλώνοντας ταυτόχρονα τα ενδιαφέροντά τους 
(αλληλογραφία, ανταλλαγές ειδών κ.λπ.). 
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Όλη η αλληλογραφία διεξάγεται µέσω της Εφορείας ∆ιεθνών Σχέσεων 
της Γενικής Εφορείας, η οποία διαθέτει πλήρη στοιχεία όλων των 
αναγνωρισµένων Προσκοπικών Οργανώσεων. 

 
6. Φιλοξενία Προσκόπων άλλων χωρών 

 
Στην περίπτωση που Μέλη ή Τµήµατα του Σ.Π.Κ. επιθυµούν να 
φιλοξενήσουν Μέλη ή Τµήµατα Προσκοπικών Οργανώσεων άλλων 
χωρών, οφείλουν: 
 
(α) να εξασφαλίσουν, εκ των προτέρων, την έγκριση του Γενικού 

Εφόρου του Σ.Π.Κ., αφού αποταθούν για το σκοπό αυτό 
ιεραρχικά, παρέχοντας ταυτόχρονα όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες.  

 
(β) να βρίσκονται σε συνεχή επαφή µε την Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων 

του Σ.Π.Κ. κατά το διάστηµα της παραµονής των αλλοδαπών 
στην Κύπρο.  

 
(γ) να καταθέσουν αντίγραφο επιστολής, στην οποία να 

υπενθυµίζουν στους ξένους ότι είναι απαραίτητο τα µέλη της 
Αποστολής να έχουν ασφαλιστεί για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 
τους και να είναι εφοδιασµένοι µε τη ∆ιεθνή Προσκοπική 
Ταυτότητα. Αν πρόκειται για Προσκοπικό Τµήµα, πρέπει να 
υπάρχει η έγγραφη άδεια της Εφορείας ∆ιεθνών Σχέσεων της 
χώρας  τους. 

 
(δ) µετά το πέρας της φιλοξενίας, οι φιλοξενήσαντες οφείλουν να 

υποβάλλουν στην Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων της Γενικής 
Εφορείας, σύντοµη έκθεση γύρω από τη δράση αυτή, µε κρίσεις 
και συµπεράσµατα. 

 
Στην περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν 
κατασκηνωτικούς ή άλλους χώρους του Σ.Π.Κ. είναι απαραίτητο  να 
εξασφαλιστεί, εκ των προτέρων, η συγκατάθεση του Εφόρου 
Κατασκηνώσεων και να καταβληθεί  το καθορισµένο για τη χρήση του 
χώρου τίµηµα. 

 
 

7. ∆ιδυµοποίηση Συστηµάτων και Εφορειών 
 

(α) ∆ιδυµοποίηση είναι ένας τρόπος προαγωγής των σχέσεων 
µεταξύ των Προσκόπων. Προσκοπικά Συστήµατα και Εφορείες 
από διαφορετικές χώρες µπορούν να διδυµοποιηθούν και να 
επιδιώξουν κάποιους, σαφώς, προσδιορισµένους στόχους 
προγράµµατος. 

 
(β) Ένα πρόγραµµα ∆ιδυµοποίησης: 

� ∆ηµιουργεί ισχυρότερες φιλίες µεταξύ Προσκόπων. 
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� Χτίζει σχέσεις πέρα από σύνορα. 
� ∆ίνει σε κάθε συµµετέχοντα την ευκαιρία να βοηθήσει τον 

άλλο. 
� Προσφέρει υπηρεσίες σε άλλους για να βελτιώσουν τον 

τρόπο ζωής τους. 
� Επιτρέπει την ανταλλαγή Βαθµοφόρων και Προσκόπων. 
� ∆ιευρύνει τη διεθνή διάσταση του Προσκοπικού 

Προγράµµατος µεταξύ των συµµετεχόντων. 
 

γ) Οργάνωση προγράµµατος ∆ιδυµοποίησης : 
 
 Η ανάπτυξη ενός κατάλληλου προγράµµατος είναι η 

σηµαντικότερη πτυχή της διδυµοποίησης. Για το σκοπό αυτό 
δηµιουργείται Συντονιστική Επιτροπή Επαφής στην οποία 
συµµετέχουν εκπρόσωποι και από τα δύο µέρη.  

 
Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής, µεταξύ άλλων, είναι: 
 

� να φροντίζει για τη διοργάνωση ταξιδιών/ ανταλλαγή 
επισκέψεων και στις δύο χώρες, εφόσον τούτο είναι 
δυνατό. 

 
� τα µέλη της Επιτροπής να έχουν τακτική επαφή/ 

επικοινωνία. 
 

� να ετοιµάζει ετήσιο πρόγραµµα δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο της διδυµοποίησης. 

 
� να αξιολογεί τακτικά την πορεία του προγράµµατος 

διδυµοποίησης. 
 

� να ενηµερώνει τα προϊστάµενα κλιµάκια σχετικά µε την 
πρόοδο που συντελείται στα προγράµµατα και τις 
µελλοντικές δραστηριότητες. 

 
� να εµπλέκει στο πρόγραµµα τις Τοπικές Αρχές της 

περιοχής. 
 

� να εξασφαλίζει την απαραίτητη δηµοσιότητα. 
 
 

(δ) Κάθε πρόγραµµα διδυµοποίησης περιέχει ένα αριθµό 
δραστηριοτήτων. 

  
Αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να επιτρέπουν τη µέγιστη δυνατή 
συµµετοχή των µελών της Προσκοπικής Κίνησης ώστε: 

  
� να συµµετέχουν σε προγράµµατα ανταλλαγών ή σε 

κοινές κατασκηνώσεις. 
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� να µαθαίνουν προσκοπικές δεξιότητες που αποκτούν οι 
Πρόσκοποι στην αδελφή Οργάνωση. 

� να βοηθούν στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων της 
κοινωνίας που ζουν. 

� να προσφέρουν υποστήριξη (εµπειρία, υλικό ή οικονοµική 
βοήθεια) όταν  υπάρχει  ανάγκη. 

 
(ε) Πριν από κάθε προσπάθεια ∆ιδυµοποίησης Συστηµάτων ή 

Εφορειών είναι απαραίτητη η εξασφάλιση της συγκατάθεσης της 
Εφορείας ∆ιεθνών Σχέσεων, της Γενικής Εφορείας του Σ.Π.Κ.  

 
 Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται ιεραρχικά σχετική αίτηση µε όλες 

τις αναγκαίες λεπτοµέρειες. 
 
(στ) Το Σχετικό Συµφωνητικό Έγγραφο και τα πρακτικά της 

διδυµοποίησης θα φέρουν την υπογραφή του Γενικού Εφόρου. 
 

8. Σύνδεσµος ∆ιεθνών Σχέσεων 
 

Είναι δυνατό στο πλαίσιο των Επαρχιακών Εφορειών να ορίζονται 
κατάλληλα πρόσωπα ως Έφοροι -Σύνδεσµοι ∆ιεθνών Σχέσεων. 
 
Ο Σύνδεσµος ∆ιεθνών Σχέσεων: 
 
(α) Επικοινωνεί µε την Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων της Γενικής 

Εφορείας για θέµατα ∆ιεθνών Σχέσεων που αφορούν την 
Εφορεία του. 

 
(β) Συνεργάζεται µε τους Βαθµοφόρους των Συστηµάτων για την 

Ανάπτυξη της Παγκόσµιας Συναδέλφωσης και τον εµπλουτισµό 
των προγραµµάτων των Τµηµάτων. 

 
(γ) Συνεργάζεται στενά µε τους Βαθµοφόρους των Τµηµάτων, που 

σκοπεύουν να πραγµατοποιήσουν ταξίδι στο εξωτερικό και τους  
συµβουλεύει για την κατάλληλη προετοιµασία του ταξιδιού. 

 
(δ) Συµµετέχει στα σεµινάρια και ενηµερωτικές συναντήσεις που 

πραγµατοποιεί η Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων της Γενικής 
Εφορείας. 

 
(ε) Φροντίζει για την τήρηση των Κανονισµών του Σ.Π.Κ. σχετικά µε 

τις ∆ιεθνείς ∆ράσεις. 
 
(στ) Συνεργάζεται µε τους υπεύθυνους των Προσκοπικών Κέντρων 

του Σ.Π.Κ., ρυθµίζει ό,τι σχετικό µε τη φιλοξενία Προσκοπικών 
Οργανώσεων του εξωτερικού και βεβαιώνεται για τον καταρτισµό 
κατάλληλων προγραµµάτων υποδοχής, κινήσεων και 
διευκολύνσεων των ξένων, επισκεπτόµενος το χώρο διαµονής 
τους. 

 



 8

(ζ) Προτείνει  στην Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων της Γενικής Εφορείας 
Βαθµοφόρους κατάλληλους να εκπροσωπήσουν το Σ.Π.Κ. σε 
∆ιεθνείς Εκδηλώσεις (Σεµινάρια και λοιπές ∆ράσεις). 

 
(η) Ενηµερώνει τακτικά τον Επαρχιακό Έφορο και µέσω αυτού την 

Εφορεία ∆ιεθνών Σχέσεων της Γενικής Εφορείας για όλα τα 
θέµατα της αρµοδιότητάς του, για τα οποία έχει σχηµατίσει 
προσωπική εµπειρία και γνώµη. 

 
9. Ευθύνες Βαθµοφόρων 

 
∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή Βαθµοφόρων ή Μελών του Σ.Π.Κ. σε 
Προσκοπικές δράσεις του εξωτερικού, χωρίς την προηγούµενη έγκριση 
του Γενικού Εφόρου. Σε αντίθετη περίπτωση οι µετέχοντες, θεωρείται 
ότι ενεργούν ατοµικά ως ιδιώτες και οπωσδήποτε όχι ως Μέλη του 
Σ.Π.Κ., δεν δικαιούνται να επικαλούνται την ιδιότητά τους αυτή και δεν 
επιτρέπεται να φέρουν Προσκοπική Στολή ή Προσκοπικά σήµατα και 
εµβλήµατα σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική. 
 
Η απευθείας επικοινωνία Προσκοπικών Τµηµάτων ή µεµονωµένων 
Μελών του ΣΠΚ µε ξένα προσκοπικά Σώµατα γίνεται µέσω της 
Εφορείας ∆ιεθνών Σχέσεων του ΣΠΚ. 

 


