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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

Κεφ. 1ο Σκοπός και Οργάνωση
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Οργανισµού του Σ.Π.Κ. συγκαλείται κάθε τρία
χρόνια, Παγκύπριο Προσκοπικό Συνέδριο το οποίο πραγµατοποιείται µέσα στο
πρώτο τρίµηνο του έτους που συγκαλείται. Την όλη ευθύνη της οργάνωσης και
διεξαγωγής του Συνεδρίου έχει ο Γενικός Έφορος.
2. Σκοπός του Συνεδρίου είναι η µελέτη και εξέταση θεµάτων που απασχολούν
την Προσκοπική Κίνηση, η εξαγωγή συµπερασµάτων και η διατύπωση
προτάσεων.
3. Ειδικότερα το Συνέδριο ασχολείται µε :
(α) τον καθορισµό στόχων και προτεραιοτήτων για την πρόοδο της
Προσκοπικής Κίνησης.
(β) την έκφραση θέσεων επί θεµάτων που απασχολούν τον Προσκοπισµό
παγκύπρια.
(γ) την ενηµέρωση επί της πορείας και των εξελίξεων του Παγκόσµιου
Προσκοπισµού.
(δ) την ενηµέρωση γύρω από την πρόοδο που σηµειώθηκε σε κάθε τοµέα της
προσκοπικής δραστηριότητας παγκύπρια, ανάµεσα στο χρόνο που
µεσολαβεί µεταξύ των Συνεδρίων.
(ε) τη διατύπωση προτάσεων για σύγχρονα και επίκαιρα θέµατα που αφορούν
τη νεολαία και τη διαπαιδαγώγηση των νέων ειδικότερα και
(στ)την προαγωγή της Προσκοπικής Αδελφότητας µέσα από τη σύσφιγξη των
σχέσεων και την αλληλογνωριµία των Βαθµοφόρων.
4. Τα θέµατα του Συνεδρίου ορίζει η Γενική Εφορεία µετά από πρόταση του
Γενικού Εφόρου ο οποίος λαµβάνει υπόψη του τις προτάσεις που
υποβάλλονται από τις Επαρχιακές Εφορείες και τους Κλάδους. Το πρόγραµµα
και τα θέµατα του Συνεδρίου γνωστοποιούνται έγκαιρα, ώστε όλα τα Κλιµάκια
να έχουν τη δυνατότητα να συζητούν τα θέµατα σε ειδικές συσκέψεις, και να
διαµορφώνουν τις θέσεις τους πάνω σ’ αυτά.
5. Η Γενική Εφορεία ορίζει, έγκαιρα, την Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου
(Ο.Ε.Σ.), η οποία έχει την ευθύνη της οργάνωσης και οικονοµικής διαχείρισης
του Συνεδρίου και εγκρίνει τον τόπο και το χρόνο της διεξαγωγής του. Της
Ο.Ε.Σ. προεδρεύει ο Γενικός Έφορος ή Έφορος που ορίζεται από τη Γενική
Εφορεία, ύστερα από πρόταση του Γενικού Εφόρου.
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6. Στο Συνέδριο είναι δυνατόν να λειτουργούν Κύκλοι συζήτησης, οι οποίοι
επεξεργάζονται όλα τα θέµατα. Οι µετέχοντες σε κάθε Κύκλο εκλέγουν ένα
µέλος για να διευθύνει τις συζητήσεις και ένα Γραµµατέα, οι οποίοι
διατυπώνουν και το τελικό πόρισµα επί των συζητήσεων του Κύκλου.
Η κατανοµή των Συνέδρων σε ισοδύναµους Κύκλους γίνεται µε βάση την αρχή
της αντιπροσωπευτικότητας από την Ο.Ε.Σ. και η τελική ευθύνη της κατανοµής
ανήκει στο Προεδρείο.
Η Ο.Ε.Σ. ορίζει εκ των προτέρων συντονιστή υπεύθυνο για κάθε Κύκλο, ο
οποίος αναλαµβάνει την προετοιµασία του Κύκλου.

Κεφ. 2ο Συγκρότηση - Λειτουργία
1. Κάθε τρία χρόνια συγκαλείται Παγκύπριο Προσκοπικό Συνέδριο, στο οποίο
συµµετέχουν οι Αρχηγοί Συστηµάτων, οι Αρχηγοί Τµηµάτων και ένας
Υπαρχηγός Τµήµατος από κάθε Σύστηµα που θα εκλέγεται από το Συµβούλιο
Βαθµοφόρων του Συστήµατος, οι Έφοροι και τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Στο Συνέδριο µπορούν να παρίστανται ως παρατηρητές τα µέλη
των ΕΠΕ, οι Πρόεδροι των Επιτροπών των Συνδέσµων Προσκοπικών
Συστηµάτων και οι Πρόεδροι των Συνδέσµων Παλαιών Προσκόπων.
2. Η Γενική Εφορεία ορίζει το πρόγραµµα εργασιών του Συνεδρίου.
3. Σε κάθε θέµα προηγείται εισήγηση. Ακολουθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις και
τοποθετήσεις των Συνέδρων µε βάση κλειστό κατάλογο οµιλητών. Ο χρόνος
των οµιλιών καθορίζεται από το Προεδρείο αναλόγως του αριθµού τους και του
διατιθέµενου χρόνου. Ακολουθεί συζήτηση κατά κύκλους ανάλογα µε το χρόνο
που διατίθεται από το Προεδρείο.
4. Ο εκπρόσωπος κάθε Κύκλου παρουσιάζει το πόρισµα της συζήτησης στην
ολοµέλεια του Συνεδρίου.
5. Για κάθε τελική απόφαση κυκλοφορεί γραπτώς η αντίστοιχη πρόταση και
συζητούνται οι ερωτήσεις στην ολοµέλεια.
Αν υπάρχουν τροποποιήσεις σε κείµενα για αποφάσεις ή και σε υπάρχουσες
αποφάσεις, τίθενται πρώτα οι τροποποιήσεις σε ψηφοφορία. Αν ψηφιστούν,
τότε τροποποιούνται και τα αρχικά κείµενα, αλλιώς τίθενται τα κείµενα ως
έχουν για ψηφοφορία.
6. Σε περίπτωση ψηφοφορίας το Προεδρείο ορίζει καταµετρητές. Κάθε Σύνεδρος
έχει µία ψήφο. Για κάθε ζήτηµα, που πιθανόν ανακύψει ή για την αποδοχή των
διαφόρων προτάσεων γίνεται φανερή ψηφοφορία. Απλή πλειοψηφία των
παρόντων στη Συνεδρία µελών κάνει δεκτή την πρόταση. Σε περίπτωση
ισοψηφίας, η πρόταση απορρίπτεται.
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7. Τα πορίσµατα που υιοθετούνται
λαµβάνονται σοβαρά υπόψη από
διαµορφώνει την πολιτική του Σ.Π.Κ.
και την προαγωγή της Προσκοπικής
αποφάσεων.

από την πλειοψηφία του Συνεδρίου,
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο
για τον Προγραµµατισµό των ∆ράσεων
Κίνησης µέσα στα πλαίσια αυτών των

Τα πορίσµατα του Συνεδρίου γνωστοποιούνται από το ∆.Σ. στα µέλη της
Γενικής Συνέλευσης του Σ.Π.Κ..

Οι παρόντες Εσωτερικοί Κανονισµοί εγκρίθηκαν στη συνεδρία του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου στις 3.3.2007.
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