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ΑΡΘΡΟ 1 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ 

1. Το ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Π.Κ.), ιδρύθηκε το 1913 και 

κατοχυρώθηκε µε το Νόµο Περί Προσκόπων, Κεφ. 34 της 10.3.1933. 

2. Η δικαιοδοσία του Σ.Π.Κ. καλύπτει ολόκληρη την Κύπρο. Το Σ.Π.Κ. είναι 

η µόνη Οργάνωση Προσκόπων στην Κύπρο, η οποία είναι 

αναγνωρισµένη από την Παγκόσµια Οργάνωση Προσκοπικής Κίνησης 

(World Organization of the Scout Movement) ως ανεξάρτητη και 

αυτοτελής από τις 10.5.1961 και έχει πλήρη έλεγχο σε ό,τι αφορά την 

Προσκοπική Κίνηση στην Κύπρο. 

3. Έδρα του Σ.Π.Κ. είναι η Λευκωσία. 

4. Η επίσηµη ονοµασία του ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ στην 

αγγλική είναι: "CYPRUS SCOUTS ASSOCIATION". 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

1. Η αποστολή του Προσκοπισµού είναι να συµβάλει στην αγωγή των 

παιδιών και των νέων, µέσω ενός συστήµατος αξιών, το οποίο είναι 

βασισµένο στην Προσκοπική Υπόσχεση και το Νόµο, για να βοηθήσει 

στην οικοδόµηση ενός καλύτερου κόσµου, όπου οι άνθρωποι γίνονται 

ολοκληρωµένα άτοµα και διαδραµατίζουν έναν εποικοδοµητικό ρόλο 

στην κοινωνία 

2. Αυτό επιτυγχάνεται µε: 

α. τη συµµετοχή τους, στην παιδική και νεανική τους ηλικία, σε µια 

εξωσχολική διαδικασία αγωγής, 

β. τη χρήση µιας συγκεκριµένης µεθόδου, που επιτρέπει στον καθένα να 

αναπτύξει την προσωπικότητά του, ώστε να καταστεί αυτόνοµο, ωφέ-

λιµο, υπεύθυνο και συνεπές άτοµο, 

γ. την παροχή βοήθειας και υποστήριξης για τη δηµιουργία ενός 

συστήµατος αξιών βασισµένου σε πνευµατικές, κοινωνικές και 

προσωπικές αρχές, όπως αυτές διατυπώνονται στην Υπόσχεση και 

στο Νόµο. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Σ.Π.Κ. 

1. Η ένταξη και παραµονή στην Προσκοπική Κίνηση είναι εθελοντική. Το 

Σ.Π.Κ. δέχεται παιδιά, έφηβους, νέους και ενήλικες, ανεξάρτητα από 

φύλο, φυλή ή θρησκεία, που αποδέχονται την Υπόσχεση και το Νόµο 

ανάλογα µε τον Κλάδο. 

2. Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

«Υπόσχοµαι στην τιµή µου, 

να εκτελώ το καθήκον µου προς το Θεό και την Πατρίδα, 

να βοηθώ κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση 

και να τηρώ το Νόµο των Προσκόπων». 

3. Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ 

«Υπόσχοµαι να προσπαθώ να είµαι πιστός στο Θεό, 

να αγαπώ την Πατρίδα µου 

και να τηρώ το Νόµο των Λυκοπούλων». 

4. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

1. Ο λόγος του Προσκόπου, είναι πάντοτε πιστευτός και σεβαστός. 

2. Ο Πρόσκοπος είναι πιστός στο Θεό, στην Πατρίδα, στην οικογένεια 

και στις δηµοκρατικές αρχές. 

3. Ο Πρόσκοπος είναι χρήσιµος και βοηθά κάθε άνθρωπο. 

4. Ο Πρόσκοπος είναι φίλος µε όλους και αδελφός µε κάθε Πρόσκοπο. 

5. Ο Πρόσκοπος είναι ευγενικός, αξιοπρεπής και δίκαιος προς όλους. 

6. Ο Πρόσκοπος αγαπά και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον. 

7. Ο Πρόσκοπος σέβεται τον εαυτό του, τους γονείς του και τους ανώτε-

ρους του. 

8. Ο Πρόσκοπος είναι εύθυµος και αισιόδοξος. 

9. Ο Πρόσκοπος είναι οικονόµος, εργατικός, αναγνωρίζει και εκτιµά την 

εργασία των άλλων και προσπαθεί να αναδειχτεί µε την ικανότητά 

του και µόνο µε αυτήν. 

10. Ο Πρόσκοπος είναι γενναίος, υψηλόφρονας, έχει αυτοπεποίθηση, 

είναι αποφασιστικός και αναλαµβάνει την ευθύνη των πράξεών του. 
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5. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΝ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ 

«Το Λυκόπουλο είναι υπάκουο, νοιάζεται για τους άλλους όπως και για 

τον εαυτό του και κάµνει κάθε µέρα µια καλή πράξη». 

6. Το Σ.Π.Κ. δεν αναµιγνύεται στην πολιτική. Τα µέλη του δεν µπορούν να 

µετέχουν, µε την προσκοπική τους ιδιότητα, σε κοµµατικές ή πολιτικές 

εκδηλώσεις ούτε µπορούν να χρησιµοποιούν τη θέση τους στον 

Προσκοπισµό για να αποκοµίζουν προσωπικά, κοµµατικά, πολιτικά ή 

οικονοµικά οφέλη. ∆εν επιτρέπεται ο προσηλυτισµός, µε την προσκοπική 

ιδιότητα, σε δογµατική, πολιτική, κοµµατική, φιλοσοφική ή οποιαδήποτε 

άλλη ιδεολογία ξένη προς τον Προσκοπισµό. 

7. Η προσφορά προσκοπικών υπηρεσιών από τα µέλη του Σ.Π.Κ. γίνεται 

χωρίς αµοιβή. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σ.Π.Κ. 

Τα µέλη του Σ.Π.Κ. είναι: 

1. τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

2. οι Βαθµοφόροι που έχουν εντολή διοίκησης Βαθµοφόρου, τα παιδιά, οι 

έφηβοι, οι νέοι και ενήλικες που ανήκουν στα Τµήµατά του, 

3. τα µέλη των Επαρχιακών Προσκοπικών Επιτροπών, 

4. τα µέλη των Συνδέσµων Προσκοπικών Συστηµάτων, 

5. τα µέλη των Συνδέσµων Παλαιών Προσκόπων, 

6. τα αριστίνδην µέλη. 

α. Κάθε ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατά την τριετή θητεία του, µπορεί να ορί-

σει µέχρι 3 (τρία) αριστίνδην µέλη, από κατάλογο προσώπων που 

καταρτίζεται από Επιτροπή Επιλογής, µε κριτήριο την αγάπη και το 

ενδιαφέρον για την Προσκοπική Κίνηση και την ανάπτυξή της στην 

Κύπρο. 

β. Η Επιτροπή Επιλογής των αριστίνδην µελών συστήνεται µε απόφαση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε σκοπό να υποβάλει σχετική πρόταση 

στο Συµβούλιο. 
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Η Επιτροπή αποτελείται από: 

τον Πρόεδρο και δυο µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα οποία εκλέ-

γονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και το Γενικό Έφορο και δύο µέλη 

της Γενικής Εφορείας, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Εφορεία. 

Των εργασιών της επιτροπής προεδρεύει ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, ο οποίος, σε περίπτωση ισοψηφίας, έχει τη νικώσα 

ψήφο. 

γ. Αριστίνδην µέλη είναι και όσοι διατέλεσαν Γενικοί Έφοροι ή Πρόεδροι 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σ.Π.Κ. 

δ. Ο κατάλογος των αριστίνδην µελών κοινοποιείται στη Γενική 

Συνέλευση. 

ε. Τα Αριστίνδην µέλη διαγράφονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου σε περίπτωση: 

(1) παραίτησής τους 

(2) αφαίρεσης της ιδιότητάς τους όταν διαπιστωθεί: 

Ι.    ότι  απουσιάζουν  αδικαιολόγητα  από  δύο  συνεχείς  Γενικές 

Συνελεύσεις οποιασδήποτε φύσης, 

II. ότι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται από 

τον Οργανισµό, τη Γενική Συνέλευση ή το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, 

III. ότι συµπεριφέρονται κατά τρόπο ασυµβίβαστο µε την αποστο-

λή ή µε τις αρχές του Σ.Π.Κ. 

στ. Τα Αριστίνδην µέλη που ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 

6(α) πιο πάνω διατηρούν την ιδιότητα τους αυτή για χρονικό διάστηµα 

εννέα ετών, εκτός αν διαγραφούν κατά τα οριζόµενα από την παρ. 

6(ε) πιο πάνω. 

7.   Τα επίτιµα µέλη 

Η Γενική Συνέλευση απονέµει τον τίτλο του «Επίτιµου Μέλους του 

Σ.Π.Κ.», ύστερα από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σε πρόσωπα 

τα οποία έχουν προσφέρει διακεκριµένες υπηρεσίες στο Σ.Π.Κ. 

 ΑΡΘΡΟ 5   

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Σ.Π.Κ. 

Τα όργανα του Σ.Π.Κ. είναι: 

    α. Η Γενική Συνέλευση  

    β. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο   

    γ. Η Γενική Εφορεία 
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σ.Π.Κ. 

2. Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται και έχουν δικαίωµα ψήφου, καθώς και 

δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται, εφόσον έχουν τακτοποιηµένες 

τις συνδροµές τους, όπου τούτο ισχύει: 

α. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

β. Τα µέλη της Γενικής Εφορείας 

γ. Οι Επαρχιακοί Έφοροι 

δ. Οι Τοπικοί Έφοροι 

ε. Τρία µέλη από το Επιτελείο κάθε Επαρχιακής Εφορείας, τα οποία εκλέ-

γονται σε συνεδρίαση των Εφόρων της Επαρχιακής Εφορείας. 

στ. Οι Αρχηγοί των Συστηµάτων ή, όπου δεν υπάρχουν, ένας 

Βαθµοφόρος από το Σύστηµα, τον οποίο ορίζει ο Επαρχιακός 

Έφορος. 

ζ. Οι Πρόεδροι των Επιτροπών των Συνδέσµων Προσκοπικών Συστη-

µάτων. 

η.    Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Συνδέσµων Παλαιών Προσκόπων. 

θ.   Τα αριστίνδην µέλη. 

ι. Τρεις Βαθµοφόροι από κάθε Επαρχιακή Εφορεία, κάτω των 25 ετών, οι 

οποίοι εκλέγονται κατά τα οριζόµενα µε Εσωτερικούς Κανονισµούς οι 

οποίοι εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

3. Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται και εκφέρουν απόψεις, αλλά δεν 

έχουν 

δικαίωµα ψήφου, ούτε µπορούν να εκλέγουν ή να εκλέγονται: 

(α) Ένας εκπρόσωπος από:  

κάθε Υπουργείο  

το Σώµα Κυπρίων Οδηγών  

την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου  

τη Μωαµεθανική θρησκευτική Αρχή της Κύπρου ην               

την Αρµενική Εκκλησία της Κύπρου  

τη Μαρωνιτική Εκκλησία της Κύπρου  

την Αγγλικανική Εκκλησία της Κύπρου 
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τη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία της Κύπρου 

τον Οργανισµό Νεολαίας 

τις Συνοµοσπονδίες Γονέων Στοιχειώδους και Μέσης 

Εκπαίδευσης  

το Παγκύπριο Συµβούλιο Ευηµερίας 

τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ∆ηµοτικής, Μέσης, Τεχνικής και Τριτο-

βάθµιας Εκπαίδευσης  

τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού  

τις Αγγλικές Βάσεις 

(β) Τα Επίτιµα Μέλη 

4. Τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης διατηρούν την ιδιότητά τους αυτήν 

εφόσον διατηρούν τη σχετική εντολή διοίκησης, προκειµένου για 

Βαθµοφόρους του Σ.Π.Κ., ή την ιδιότητα µε την οποία εξελέγησαν ή 

παρίστανται στη Γενική Συνέλευση. 

5. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται µε γραπτή ειδοποίηση προς όλα τα µέλη 

που την αποτελούν και µε δηµοσίευση σε δύο, τουλάχιστον, ηµερήσιες 

εφηµερίδες, είκοσι µία (21) µέρες πριν από την οριζόµενη ηµεροµηνία. 

Στην ειδοποίηση αναφέρονται η ηµεροµηνία, η ώρα, ο τόπος και η 

ηµερήσια διάταξη. 

6. Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται σε Τακτική, Έκτακτη και Καταστατική. 

7. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα µέλη, όπως 

αυτά αναφέρονται στην παράγραφο (2), αυτού του άρθρου, είναι περισ-

σότερα από τα απόντα. 

Εφόσον σχηµατιστεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα θεωρείται ότι συνε-

δριάζει νόµιµα µέχρι την αποπεράτωση του σκοπού για τον οποίο έχει 

συγκληθεί, οσαδήποτε µέλη και αν παραµείνουν. 

Αν δεν σχηµατιστεί απαρτία η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για µισή 

ώρα, οπότε οποιοσδήποτε αριθµός µελών, αποτελεί απαρτία. 

8. Η παράσταση στη Γενική Συνέλευση µε αντιπρόσωπο δεν επιτρέπεται. 

9. Των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του, ο 

Αντιπρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του 

Αντιπροέδρου, ένα από τα υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

σύµφωνα µε τη σειρά µε την οποία αναφέρονται στο άρθρο 10(4), εκτός 

αν πρόκειται να διεξαχθούν αρχαιρεσίες, οπότε εκλέγεται Προεδρείο που 

αποτελείται από τον Προεδρεύοντα και δυο Γραµµατείς. Τα µέλη του 

Προεδρείου δεν έχουν δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας και δεν 

µπορούν να είναι µέλη του απερχόµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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10. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία 

των µελών που παρευρίσκονται και έχουν δικαίωµα ψήφου, εκτός αν 

γίνεται άλλη πρόνοια. Σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση εισάγεται 

πάλι σε ψηφοφορία και αν πάλι υπάρξει ισοψηφία, ο Πρόεδρος της 

Γενικής Συνέλευσης έχει τη νικώσα ψήφο. 

11. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές εκτός στις περιπτώσεις:  

α. των αρχαιρεσιών και 

  β.   που το 1/4 των παρόντων και που έχουν δικαίωµα ψήφου µελών 

ζητήσει τη διεξαγωγή µυστικής ψηφοφορίας. 

12. Η Γενική Συνέλευση συζητά και παίρνει αποφάσεις µόνον πάνω σε 

θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. 

13. Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται, σε ιδιαίτερο βι-

βλίο, πρακτικά που µονογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµ-

µατέα και διαβάζονται και επικυρώνονται στην επόµενη Γενική 

Συνέλευση. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται από το Γενικό 

Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και αποστέλλονται σε όλα τα 

µέλη, τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την επόµενη Γενική Συνέλευση. 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση µέσα στον 

Ιούνιο, κάθε χρόνου, για να διεκπεραιωθούν οι πιο κάτω εργασίες: 

α. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούµενης Τακτικής Γενικής Συνέ-

λευσης. 

β.   Έκθεση και επικύρωση των πεπραγµένων του Σ.Π.Κ. 

γ. Συζήτηση και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων του προηγούµενου 

οικονοµικού έτους. 

δ.    Έγκριση του προϋπολογισµού για το νέο οικονοµικό έτος. 

ε.    Απονοµή του τίτλου του επίτιµου µέλους. 

στ. Συζήτηση και απόφαση πάνω σε κάθε σχετικό µε το έργο του Σ.Π.Κ. και 

την προαγωγή της Προσκοπικής Κίνησης, που περιλαµβάνεται στην 

ηµερήσια διάταξη είτε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είτε µε 

γραπτή πρόταση οποιουδήποτε από τα µέλη που αναφέρονται στο 

άρθρο 6(2), που υποβάλλεται ως την 30ή Απριλίου κάθε χρόνου και 

εφόσον εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
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Θέµατα που προτείνονται από το ένα δέκατο (1/10) των µελών αυτών 

περιλαµβάνονται υποχρεωτικά στην ηµερήσια διάταξη. 

ζ.   ∆ιορισµός των ελεγκτών. 

η.    Εκλογή Γενικού Εφόρου. 

θ.    Εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

ι.     Καθορισµός ειδικότερα των λεπτοµερειών λειτουργίας της, µέσα στα 

πλαίσια του Οργανισµού αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση: 

α.   εφόσον το θεωρεί σκόπιµο ή 

β. έπειτα από αίτηση του ενός τετάρτου (1/4), τουλάχιστον, των µελών 

που αναφέρονται στο άρθρο 6(2), η οποία αναφέρει και το θέµα ή τα 

θέµατα για τη συζήτηση των οποίων επιθυµείται η σύγκληση, µέσα σε 

ένα µήνα από την ηµέρα υποβολής της σχετικής αίτησης. Αν µέσα 

στην προθεσµία αυτήν πρόκειται να συνέλθει η Γενική Συνέλευση σε 

τακτική συνεδρίαση, προστίθενται στην ηµερήσιά της διάταξη και τα 

προτεινόµενα θέµατα. 

2. Η ηµερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περιλαµβάνει: 

α. θέµατα που αναγράφονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ανεξάρτητα 

από τον τρόπο σύγκλησής της και 

β. θέµατα που περιλαµβάνονται στην αίτηση των µελών µε πρωτοβουλία 

των οποίων συγκαλείται. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

1. Η Καταστατική Γενική Συνέλευση έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα της 

τροποποίησης του Οργανισµού αυτού. 

2. Συγκαλείται ειδικά, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ύστερα 
από 
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γραπτή αίτηση, τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των µελών που 

αναφέρονται στο άρθρο 6(2), στην οποία αναφέρονται τα θέµατα για τη 

συζήτηση των οποίων επιθυµείται η σύγκληση, µέσα σε δύο µήνες από 

την ηµέρα υποβολής της. 

3. Η ειδοποίηση για τη σύγκληση της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης 

περιλαµβάνει τις προτεινόµενες τροποποιήσεις. Η συζήτηση στην 

Καταστατική Γενική Συνέλευση περιορίζεται στα θέµατα που αναφέρονται 

στην ειδοποίηση. 

4. Η Καταστατική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία µόνον όταν είναι 

παρόντα τουλάχιστον τα 3/5 των µελών που αναφέρονται στο άρθρο 

6(2). 

5. Αποφάσεις σχετικά µε την τροποποίηση του Οργανισµού αυτού 

λαµβάνονται µε πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων µελών που 

έχουν δικαίωµα ψήφου. 

Νοείται ότι για αντικατάσταση ή τροποποίηση των θεµελιωδών άρθρων 

1, 2, 3, 5 και 25 απαιτείται πλειοψηφία τεσσάρων πέµπτων (4/5) των 

παρόντων µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. 

ΑΡΘΡΟ 10 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 17 µέλη. 

2. Οκτώ από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση, από ενιαίο πίνακα υποψηφίων που καταρτίζει 

το απερχόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Οι Βαθµοφόροι, οι Πρόεδροι των Ε.Π.Ε., οι Πρόεδροι των Επιτροπών 

των Συνδέσµων Προσκοπικών Συστηµάτων, ο Πρόεδρος της 

Παγκύπριας Επιτροπής Συνδέσµων Παλαιών Προσκόπων και οι 

Πρόεδροι των Επαρχιακών Συνδέσµων Παλαιών Προσκόπων, εφόσον 

εκλεγούν ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορούν να 

καταλάβουν τη θέση αυτήν εκτός αν πριν από την ανάληψη των 

καθηκόντων τους παραιτηθούν από τα αξιώµατα αυτά. 

3. Στον πίνακα υποψηφίων περιλαµβάνονται τα ονόµατα όσων υποβάλουν 

υποψηφιότητα γραπτώς, τουλάχιστον 10 µέρες πριν από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός αποστέλλεται σε όλα τα µέλη της 

Γενικής Συνέλευσης που έχουν δικαίωµα ψήφου.                                                                                                
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4. Για να είναι έγκυρη η υποβολή υποψηφιότητας πρέπει να υποστηρίζεται 

από δύο τουλάχιστον µέλη της Γενικής Συνέλευσης, που αναφέρονται 

στο άρθρο 6(2). Η υποστήριξη των δύο µελών είναι αµετάκλητη. 

5. Τις υπόλοιπες 9 (εννέα) θέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνουν 

ως εκ της θέσης τους (ex officio): ο Γενικός Έφορος, οι Πρόεδροι των 

Επαρχιακών Προσκοπικών Επιτροπών και ο Πρόεδρος της Παγκύπριας 

Επιτροπής Συνδέσµων Παλαιών Προσκόπων, οι οποίοι δεν δικαιούνται 

να εκλεγούν σε οποιοδήποτε από τα αξιώµατα που αναφέρονται στο 

άρθρο 10(12). 

6. Με βάση το αποτέλεσµα των αρχαιρεσιών καταρτίζεται κατάλογος από 4 

επιλαχόντες, που καλούνται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατά τη σειρά 

επιτυχίας τους, για την πλήρωση θέσης που χηρεύει. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας των επιλαχόντων η σειρά τους καθορίζεται µε κλήρωση. 

7. Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθµού των επιλαχόντων ή σε 

περίπτωση µη ύπαρξης επιλαχόντων, θέση που χηρεύει πληρούται µε 

τον ακόλουθο τρόπο: 

(α) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κοινοποιεί γραπτώς προς όλα τα µέλη της 

Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 6(2), το γεγονός 

της χηρείας της θέσης. 

(β) κάθε µέλος της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 6(2) 

µπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα µέσα σε 15 µέρες από τη µέρα 

που έγινε η κοινοποίηση. 

(γ) η υποβολή υποψηφιότητας για να είναι έγκυρη πρέπει να γίνεται γρα-

πτώς και να υποστηρίζεται από δύο τουλάχιστον µέλη της Γενικής 

Συνέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 6(2). 

(δ) κατά τη λήξη της πιο πάνω προθεσµίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

προβαίνει στην εκλογή του νέου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

8. Η θητεία µέλους που καλείται ή εκλέγεται για την πλήρωση θέσης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου που χηρεύει, θα είναι ίση µε το υπόλοιπο της 

θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

9. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής. 

10. Σε περίπτωση ταυτόχρονης χηρείας πέραν των επτά θέσεων, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο διαλύεται, αφού µέσα σε επτά µέρες από τη χηρεία 

των θέσεων συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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11. Κανένας δεν µπορεί να εκλεγεί για τέταρτη σε συνέχεια θητεία ως µέλος 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

12. Κατά την πρώτη συνεδρίασή του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζεται 

σε Σώµα, εκλέγοντας από τα µέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το 

Γενικό Γραµµατέα, τον Οικονοµικό Σύµβουλο, το Σύµβουλο Ακίνητης 

Περιουσίας και Υλικού και το Σύµβουλο ∆ιεθνών Σχέσεων. 

13. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν ο αριθµός των 

παρόντων µελών ισούται προς το µισό συν ένα των πληρωµένων 

θέσεων του, µέχρι τη λήξη της συνεδρίας. 

14. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παίρνονται µε απλή πλειοψη-

φία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο. 

15. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µια φορά κάθε µήνα και 

έκτακτα κατά την κρίση του Προέδρου ή ύστερα από αίτηση του Γενικού 

Εφόρου ή τριών µελών του. 

16. Αδικαιολόγητη απουσία µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τρεις 

συνεχείς συνεδριάσεις, συνεπάγεται αυτόµατη έκπτωση από τη θέση του. 

17. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί το Σ.Π.Κ., καθορίζει τη 

γενική πολιτική του Σ.Π.Κ., φροντίζει για την εξεύρεση των αναγκαίων 

πόρων για την εκπλήρωση των σκοπών του, διαχειρίζεται την περιουσία 

του και τη διαθέτει για την πραγµατοποίηση των σκοπών του. 

18. Ειδικότερα και ενδεικτικά, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: 

α. Ύστερα από εισήγηση του Γενικού Εφόρου καθορίζει µε Εσωτερικούς 

Κανονισµούς τη λειτουργία των Εφορειών, των Συστηµάτων και των 

Τµηµάτων και οτιδήποτε άλλο σχετικό µε την εφαρµογή του 

προσκοπικού προγράµµατος και παρέχει τις απαιτούµενες εντολές 

και οδηγίες. 

β. Ασκεί την ανώτατη εποπτεία σε όλα τα έργα του Σ.Π.Κ. και ελέγχει την 

πραγµατοποίησή τους. 

γ. ∆ιορίζει και παύει το προσωπικό του Σ.Π.Κ. και τους δικηγόρους που 

αµείβονται µε πάγια αµοιβή ή κατά υπόθεση. 

δ. Ρυθµίζει τις κάθε είδους σχέσεις του Σ.Π.Κ. µε τις Αρχές, µε την Παγ-

κόσµια Οργάνωση Προσκοπικής Κίνησης, µε τις Προσκοπικές Οργα-

νώσεις άλλων χωρών και µε κάθε τρίτο. 

ε. Καταρτίζει επιτροπές από µέλη ή µη µέλη του και αναθέτει σ' αυτές 

ορισµένο έργο ή τοµέα έργου ή δραστηριότητες. 
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στ. Παρέχει εξουσιοδοτήσεις κάθε είδους σε µέλη του Σ.Π.Κ., 

υπαλλήλους του Σ.Π.Κ. ή και σε τρίτους. 

ζ. Συστήνει συµβουλευτικές επιτροπές από παλαιά στελέχη του Προσκο-

πισµού ή και από τρίτους, προκειµένου να τις συµβουλεύεται για 

σηµαντικά θέµατα γενικότερης πολιτικής του Σ.Π.Κ. 

η. Συνοµολογεί κάθε είδους συµβάσεις και αποφασίζει την αγορά και 

πώληση ακινήτων ή κινητών, την τοποθέτηση κεφαλαίων, την 

εκµίσθωση ή µίσθωση ακινήτων, τη σύναψη δανείων, για τα οποία 

και παρέχει για ασφάλεια υποθήκη ή ενέχυρο. Αποφασίζει την έγερση 

αγωγών ή άλλων ένδικων µέσων και την παραίτηση από αυτά. 

θ. Προτείνει στον εκάστοτε εκλεγµένο Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµο-

κρατίας να θέσει υπό την προστασία του το Σ.Π.Κ. 

ι.     Εκδίδει περιοδικό του οποίου την επιµέλεια έχει η Γενική Εφορεία. 

ια. Εγκρίνει Εσωτερικούς Κανονισµούς, που ρυθµίζουν θέµατα για τα 

οποία υπάρχει σχετική πρόνοια στον Οργανισµό αυτό, ύστερα από 

πρόταση του Γενικού Εφόρου ή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

19. Εκτελεστική Επιτροπή, που αποτελείται από πέντε µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραµµατέα, τον 

Οικονοµικό Σύµβουλο και το Γενικό Έφορο, επιλαµβάνεται και 

αποφασίζει για επείγοντα θέµατα και για θέµατα που της αναθέτει το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο και ενηµερώνει στην αµέσως επόµενη 

συνεδρία του. 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1.    Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

α. Προεδρεύει των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και καταθέτει σε 

αυτήν την έκθεση πεπραγµένων του Σ.Π.Κ. 

β. Συγκαλεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, την Επιτροπή Επιλογής Αριστίνδην 

µελών και την Εκτελεστική Επιτροπή και διευθύνει τις συνεδριάσεις 

τους. 

γ. Υπογράφει µε το Γενικό Γραµµατέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς επίσης τα έγγραφα και την  
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αλληλογραφία που αφορά ζητήµατα πολιτικής του Σώµατος ή θέµατα 

για τα οποία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει σχετικά. 

δ. ∆ίνει εντολή, µε τον Οικονοµικό Σύµβουλο, για τη διεξαγωγή κάθε πλη-

ρωµής, για την οποία υπάρχει πρόνοια στον προϋπολογισµό. 

ε. Υπογράφει µαζί µε τον Οικονοµικό Σύµβουλο τις τραπεζικές επιταγές 

και οποιοδήποτε έγγραφο προς Τραπεζικά ή Συνεργατικά ή άλλα 

Χρηµατοοικονοµικά Ιδρύµατα. 

στ. Έχει το δικαίωµα να παρευρίσκεται σε κάθε συνεδρίαση συλλογικού 

οργάνου του Σ.Π.Κ. και σε κάθε εκδήλωση της Προσκοπικής 

Κίνησης. 

ζ. Εκπροσωπεί το Σ.Π.Κ. στα δικαστήρια και εξώδικα, καθώς και στις 

διοικητικές και λοιπές δηµόσιες αρχές και σε κάθε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο. Παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική ή ειδική εντολή και 

πληρεξουσιότητα εκπροσώπησης του Σ.Π.Κ. 

2. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος 

και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος και του τελευταίου, ο Γενικός 

Γραµµατέας. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ο Γενικός Γραµµατέας: 

α. Συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆ιοικη-

τικού Συµβουλίου και εκδίδει αποσπάσµατα αυτών σύµφωνα µε τις απο-

φάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Συνυπογράφει επίσης µε τον Πρόεδρο τα έγγραφα και την αλληλογραφία 

που αφορά ζητήµατα πολιτικής του Σώµατος ή θέµατα για τα οποία το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει σχετικά. 

β. Συντάσσει, σε συνεργασία µε το Γενικό Έφορο, την ετήσια έκθεση 

πεπραγµένων του Σ.Π.Κ., η οποία, µε την έγκριση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση. 

γ. Συντονίζει τις εργασίες των Επιτροπών που συγκροτούνται µε απόφαση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

δ.    Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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ε.   Αν ο Γενικός Γραµµατέας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει µέλος 

που ορίζεται µε σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

1. Ο Οικονοµικός Σύµβουλος: 

α. Φροντίζει για την κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισµού των 

εσόδων και δαπανών του Σ.Π.Κ., µε βάση τα προγράµµατα της 

Γενικής Εφορείας. Παρέχει τα στοιχεία για την πορεία και την 

εκτέλεση του προϋπολογισµού και εισηγείται σχετικά στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. 

β.   Φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των εσόδων από κάθε πηγή. 

γ. Φροντίζει για την ακριβή τήρηση των λογαριασµών της δοσολοψίας 

του Σ.Π.Κ. και για την ετοιµασία των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

δ. Παρακολουθεί ώστε τα αρµόδια όργανα να ασκούν τη χρηµατική 

διαχείριση σύµφωνα µε το νόµο, τον Οργανισµό και τους 

κανονισµούς και φροντίζει ώστε στον εκτελούµενο προϋπολογισµό 

να εµφανίζονται όλα τα έσοδα και έξοδα του αντίστοιχου οικονοµικού 

έτους. 

ε. Παρακολουθεί την οικονοµική κατάσταση της Γενικής Εφορείας και των 

Ε.Π.Ε. 

στ. Φροντίζει για την παροχή στους ελεγκτές κάθε αναγκαίου στοιχείου 

για τη δικαιολόγηση των δαπανών και εισπράξεων. 

ζ. Υπογράφει, µαζί µε τον Πρόεδρο ή άλλο εξουσιοδοτηµένο µέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, την πληρωµή κάθε δαπάνης και τις 

τραπεζικές επιταγές και οποιοδήποτε έγγραφο προς Τραπεζικά ή 

Συνεργατικά ή άλλα Χρηµατοοικονοµικά Ιδρύµατα. 

η. Εποπτεύει την είσπραξη των δωρεών, των χορηγιών, των εσόδων και 

των πόρων γενικά του Σ.Π.Κ. 

θ. Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισµού και εισηγείται στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο για κάθε θέµα που σχετίζεται µε τα οικονοµικά 

του Σ.Π.Κ. και την ταµιακή του διαχείριση. 

2. Αν ο Οικονοµικός Σύµβουλος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται 

από άλλο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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ΑΡΘΡΟ 14 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ 

1. Ο Σύµβουλος Ακίνητης Περιουσίας και Υλικού είναι υπεύθυνος έναντι του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη διαχείριση όλων των περιουσιακών στοι-

χείων του Σ.Π.Κ., όπως ορίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

2. Ειδικότερα και ενδεικτικά, ο Σύµβουλος Ακίνητης Περιουσίας και Υλικού : 

α. Προτείνει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενέργειες για την αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας του Σ.Π.Κ. και µεριµνά για τη στέγαση των 

κλιµακίων και την εξασφάλιση Εκπαιδευτικών Κέντρων, 

Κατασκηνωτικών χώρων, Ναυτοπροσκοπικών και Αεροπροσκοπικών 

βάσεων µε τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, τη λειτουργία των οποίων 

εποπτεύει και ελέγχει. 

β. Τηρεί και ενηµερώνει το µητρώο περιουσίας του Σ.Π.Κ., διαφυλάττει 

τους τίτλους κυριότητας και κάθε αποδεικτικό των εµπραγµάτων 

δικαιωµάτων του Σ.Π.Κ. 

γ. Μεριµνά για την εκπόνηση µελετών, για την ανέγερση, διαρρύθµιση, 

επισκευή, συντήρηση ακινήτων του Σ.Π.Κ. και µεσολαβεί, όπου είναι 

δυνατό, για τη διευκόλυνση των Τµηµάτων, µε την παροχή τεχνικών 

συµβουλών, σχεδίων κατασκευής και γενικά τεχνικής βοήθειας. 

δ. Χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες ειδικών, φροντίζει, όπου τούτο απαιτείται, 

για τη σύνταξη διακηρύξεων δηµοπράτησης έργων, τον έλεγχο των 

προσφορών και εισηγείται ανάλογα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την 

ανάθεση του έργου και την επίβλεψη της κατασκευής. 

ε. Εποπτεύει στην αγορά, φύλαξη και συντήρηση όλου του προσκοπικού 

υλικού. 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ 

1. Η Γενική Εφορεία είναι το κεντρικό επιτελικό όργανο του Σ.Π.Κ. και έχει 

την ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία της 

προσκοπικής δραστηριότητας. 

2. Της Γενικής Εφορείας προΐσταται ο Γενικός Έφορος. 

3. Η Γενική Εφορεία αποτελείται από: Το Γενικό Έφορο, τον Αναπληρωτή  
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Γενικό Έφορο, µέχρι τρεις Βοηθούς Γενικούς Εφόρους και τους Εφόρους 

Κλάδων, Υπηρεσιών και Ειδικοτήτων, κατά τα οριζόµενα µε Εσωτερικούς 

Κανονισµούς. 

4. Των Εφορειών προΐστανται Έφοροι. 

5. Ο διορισµός του Αναπληρωτή Γενικού Εφόρου, των Βοηθών Γενικών και 

των Εφόρων της Γενικής Εφορείας επικυρώνεται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, ύστερα από πρόταση του Γενικού Εφόρου. 

6. Η θητεία του Αναπληρωτή Γενικού Εφόρου, των Βοηθών Γενικών 

Εφόρων και των Εφόρων της Γενικής Εφορείας είναι τριετής. Η Εντολή 

∆ιοίκησης, µπορεί να αρθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

ύστερα από εισήγηση του Γενικού Εφόρου. 

7. Ο Γενικός Έφορος, ο Αναπληρωτής Γενικός Έφορος, οι Βοηθοί Γενικοί 

Έφοροι και οι Έφοροι της Γενικής Εφορείας δεν µπορούν να υποβάλουν 

υποψηφιότητα ή να δεχτούν διορισµό αν έχουν συµπληρώσει το 63ο έτος 

της ηλικίας τους. 

8. Η ολοµέλεια της Γενικής Εφορείας συνεδριάζει µια φορά κάθε µήνα, 

τουλάχιστον, και έκτακτα όταν τη συγκαλέσει ο Γενικός Έφορος, ο οποίος 

και προεδρεύει των συνεδριάσεών της. 

9. Τηρούνται πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Εφορείας, τα οποία 

διανέµονται στα µέλη της και ύστερα από την έγκρισή τους υπογράφονται 

από το Γενικό Έφορο. 

10. Η Γενική Εφορεία εισηγείται, µέσω του Γενικού Εφόρου, προς το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο τη θέσπιση Εσωτερικών Κανονισµών για θέµατα 

για τα οποία υπάρχει πρόνοια στον Οργανισµό αυτόν. 

11. Η Γενική Εφορεία, σε συνεργασία µε την Παγκύπρια Επιτροπή 

Συνδέσµων Παλαιών Προσκόπων, φροντίζει για την ίδρυση Επαρχιακών 

Συνδέσµων Παλαιών Προσκόπων. 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ 

1. Ο Γενικός Έφορος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση από ενιαίο πίνακα 

υποψηφίων που καταρτίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Στον πίνακα 

περιλαµβάνονται τα ονόµατα όσων έχουν υποβάλει υποψηφιότητα 

γραπτώς. Η υποψηφιότητα πρέπει να υποστηρίζεται από δύο 

Βαθµοφόρους του Σ.Π.Κ., µέλη της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίοι είναι 

κάτοχοι Εντολής ∆ιοίκη- 
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σης και να υποβάλλεται 10 µέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Νοείται 

ότι η υποστήριξη των δυο µελών είναι αµετάκλητη. 

2. Η θητεία του Γενικού Εφόρου είναι τριετής. 

3. Κανένας δεν µπορεί να εκλεγεί Γενικός Έφορος για τέταρτη σε συνέχεια 

θητεία. 

4. ∆ικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Γενικού Εφόρου έχει 

κάθε Βαθµοφόρος του Σ.Π.Κ., που είναι ή έχει διατελέσει Έφορος ή/και 

Αρχηγός Συστήµατος για πέντε (5) τουλάχιστο χρόνια και είναι κάτοχος 

πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Βαθµοφόρων (∆ιακριτικού ∆άσους). 

5. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύµατος του Γενικού Εφόρου 

τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Έφορος. 

6. Σε περίπτωση χηρείας της θέσης του Γενικού Εφόρου για περίοδο ως και 

έξι µήνες, καθήκοντα Γενικού Εφόρου εκτελεί ο Αναπληρωτής Γενικός 

Έφορος. 

7. Σε περίπτωση χηρείας της θέσης του Γενικού Εφόρου για περίοδο πέραν 

των έξι µηνών εκλέγεται Γενικός Έφορος για το υπόλοιπο της θητείας 

του, από έκτακτη Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε την ακόλουθη 

διαδικασία: 

α. Το γεγονός της χηρείας του αξιώµατος κοινοποιείται γραπτώς από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, µέσα σε χρονικό διάστηµα δεκαπέντε ηµερών, 

σε όλα τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης, που αναφέρονται στο άρθρο 

6(2). 

β. Κάθε Βαθµοφόρος που συγκεντρώνει τα προσόντα της παραγράφου 

(4) του παρόντος άρθρου µπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα 

γραπτώς µέσα σε δεκαπέντε (15) µέρες από την ηµέρα που έγινε η 

κοινοποίηση. Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να υποστηρίζεται από δύο 

Βαθµοφόρους του Σ.Π.Κ., µέλη της Γενικής Συνέλευσης που είναι 

κάτοχοι Εντολής ∆ιοίκησης. 

γ. Μετά τη λήξη της προθεσµίας αυτής, η Γενική Συνέλευση προβαίνει 

στην εκλογή του νέου Γενικού Εφόρου. 

δ. Νοείται ότι µέχρι την εκλογή νέου Γενικού Εφόρου, καθήκοντα Γενικού 

Εφόρου θα εκτελεί ο Αναπληρωτής Γενικός Έφορος. 

8. Ο Γενικός Έφορος : 

α. Είναι ο ανώτατος Βαθµοφόρος στην προσκοπική ιεραρχία και 

προϊστάµενος των Βαθµοφόρων του Σ.Π.Κ. Ασκεί τη γενική εποπτεία 

όλων των προσκόπων της Κύπρου και φροντίζει για την ορθή 

εφαρµογή του προγράµµατος δράσεως και για την εκπαίδευση των 

µελών του Σ.Π.Κ. Γενικά φροντίζει για την επίτευξη των σκοπών και 

επιδιώξεων του Σ.Π.Κ. 
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β. Είναι υπεύθυνος προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την ανάπτυξη, την 

οργάνωση και τη διοίκηση των Εφορειών και των Προσκοπικών Τµη-

µάτων γενικά, σύµφωνα µε τον Οργανισµό, τους Εσωτερικούς Κανο-

νισµούς, τις αρχές και κατευθύνσεις που διέπουν το Σ.Π.Κ., τις 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

γ. Εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάθε µέτρο που αφορά την Προ-

σκοπική Κίνηση. 

δ. Εκτελεί, σε συνεργασία µε τη Γενική Εφορεία, τις αποφάσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, που αφορούν την Προσκοπική Κίνηση και 

αποφασίζει για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων προγραµµάτων 

και δράσεων. 

ε. Αλληλογραφεί για ζητήµατα που ανάγονται στην εκτέλεση των καθη-

κόντων του. Για θέµατα όµως γενικότερης σηµασίας ή για ζητήµατα 

που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει σχετικά, η αλληλογραφία 

υπογράφεται σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 12 του Οργανισµού. 

στ. Έχει το δικαίωµα να παρίσταται σε κάθε συνεδρίαση συλλογικού 

οργάνου του Σ.Π.Κ. και σε κάθε εκδήλωση µέσα στην Προσκοπική 

Κίνηση. 

ζ. Ο Γενικός Έφορος δεν µπορεί να εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώ-

µατα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

η. Έχει την εποπτεία του υπαλληλικού προσωπικού και της λειτουργίας 

των γραφείων της κεντρικής διοίκησης του Σ.Π.Κ. 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ 

1. Ο Αναπληρωτής Γενικός Έφορος πρέπει να έχει διατελέσει Έφορος ή/και 

Αρχηγός Συστήµατος για πέντε (5) τουλάχιστο χρόνια, να είναι κάτοχος 

πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Βαθµοφόρων (∆ιακριτικού ∆άσους). 

2. Ο Αναπληρωτής Γενικός Έφορος αναπληρώνει το Γενικό Έφορο σε περί-

πτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύµατος του Γενικού Εφόρου. Επίσης 

εκτελεί καθήκοντα Γενικού Εφόρου σε περίπτωση χηρείας της θέσης του 

Γενικού Εφόρου για περίοδο µικρότερη των έξι µηνών, κατά τα οριζόµενα 

στον Οργανισµό αυτόν. 
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3. Ο Αναπληρωτής Γενικός Έφορος, όταν αναπληρώνει το Γενικό Έφορο ή 

όταν εκτελεί καθήκοντα Γενικού Εφόρου έχει τα ίδια καθήκοντα, ευθύνες 

και αρµοδιότητες µε αυτόν. 

4. Ο Αναπληρωτής Γενικός Έφορος εκτελεί οποιαδήποτε επιπρόσθετα 

καθήκοντα τα οποία ανατίθενται σε αυτόν από το Γενικό Έφορο. 

5. Ο Αναπληρωτής Γενικός Έφορος µπορεί να παρίσταται στις 

συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ  ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΤΜΗΜΑΤΑ 

1. Το Σ.Π.Κ. για την πραγµατοποίηση των σκοπών του απευθύνεται σε παι-

διά, έφηβους, νέους και ενήλικες που εντάσσονται στα Τµήµατά του 

ανάλογα µε την ηλικία τους. 

2. Τα Τµήµατα διακρίνονται σε τρεις Κλάδους:      

Αγέλες Λυκοπούλων, 

Οµάδες Προσκόπων, 

Κοινότητες Ανιχνευτών και Στελεχών. 

3. Τρία τµήµατα, ένα από κάθε Κλάδο ή δύο τµήµατα, 

συµπεριλαµβανοµένης οπωσδήποτε της Οµάδας Προσκόπων, 

αποτελούν Σύστηµα Προσκόπων, Αεροπροσκόπων ή 

Ναυτοπροσκόπων. 

4. Υπεύθυνος για κάθε Σύστηµα ορίζεται ο Αρχηγός Συστήµατος και 

υπεύθυνος κάθε Τµήµατος ο Αρχηγός Τµήµατος, ο οποίος έχει βοηθούς 

τους Υπαρχηγούς Τµήµατος. 

5. Με Εσωτερικούς Κανονισµούς που εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο : 

α. καθορίζεται η ηλικία των µελών, οι στόχοι η µεθοδολογία καθώς και 

κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία των Κλάδων. 

β. καθορίζεται ο τρόπος ένταξης στα Προσκοπικά Τµήµατα και η διαγρα-

φή από αυτά, ο τρόπος αναγνώρισης και λειτουργίας των 

Συστηµάτων και Τµηµάτων και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναφορικά µε 

την ίδρυση, κατάργηση και λειτουργία Συστηµάτων και Τµηµάτων. 
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ΑΡΘΡΟ 19 

ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥ Σ.Π.Κ. 

1. Βαθµοφόροι του Σ.Π.Κ. είναι οι Έφοροι, οι Αρχηγοί Συστηµάτων και οι 

Αρχηγοί και Υπαρχηγοί Τµηµάτων, οι οποίοι έχουν «Εντολή ∆ιοίκησης 

Βαθµοφόρου». 

2. Με Εσωτερικούς Κανονισµούς που εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, ορίζονται τα προσόντα, που πρέπει να έχουν οι Βαθµοφόροι, 

οι προϋποθέσεις για την παροχή εντολών διοίκησης, η διάρκεια της 

ισχύος τους, οι περιπτώσεις αναστολής ή άρσης τους, τα αρµόδια 

όργανα που τις παρέχουν, τις αίρουν ή τις αναστέλλουν και κάθε άλλη 

σχετική λεπτοµέρεια. 

3. Με Εσωτερικούς Κανονισµούς που εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο καθορίζεται ο τρόπος αντιµετώπισης των παραπτωµάτων των 

Βαθµοφόρων του Σ.Π.Κ. 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ 

1. Για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του προσκοπικού προγράµµατος 

η Κύπρος διαιρείται σε Επαρχιακές Εφορείες σύµφωνα µε τη διοικητική 

διαίρεση της Κύπρου σε Επαρχίες και στο ∆ιαµέρισµα Μόρφου. Εφορείες 

δηµιουργούνται και σε περιοχές αποδήµων. 

2. Κάθε Επαρχιακής Εφορείας προΐσταται ο Επαρχιακός Έφορος, ο οποίος 

εκλέγεται για τριετή θητεία από τους Εφόρους, τους Τοπικούς Εφόρους 

και τους Αρχηγούς Συστηµάτων της Επαρχιακής Εφορείας - και τους 

Αρχηγούς Τµηµάτων στις περιπτώσεις που η Επαρχιακή Εφορεία έχει 

κάτω των 6 Συστηµάτων - οι οποίοι είναι κάτοχοι εντολής διοίκησης για 

τουλάχιστον έξι µήνες. 

Σε περίπτωση χηρείας της θέσης του Επαρχιακού Εφόρου ισχύουν κατ' 

αναλογία οι διατάξεις για πλήρωση της θέσης του Γενικού Εφόρου. 

3. Ο Επαρχιακός Έφορος: 

α. Είναι υπεύθυνος για την προσκοπική κίνηση της Επαρχιακής 

Εφορείας του, φροντίζει για την ανάπτυξη και προαγωγή της και 

εκπροσωπεί το Γενικό Έφορο στην Επαρχία του. 
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β. Προτείνει στο Γενικό Έφορο κατάλληλα πρόσωπα για έκδοση εντολής 

διοίκησης στις θέσεις Εφόρων, Τοπικών Εφόρων και Αρχηγών 

Συστηµάτων, Αρχηγών και Υπαρχηγών Τµηµάτων. 

γ. Ενεργεί επισκέψεις σε Τµήµατα, Συστήµατα και Τοπικές Εφορείες 

όπου υπάρχουν, και έχει το δικαίωµα να παρίσταται σε κάθε 

συνεδρίαση συλλογικού οργάνου και σε κάθε εκδήλωση µέσα στην 

Επαρχιακή Εφορεία. 

δ. Αναλαµβάνει ή αναθέτει προσωρινά σε άλλο Βαθµοφόρο την άµεση 

διοίκηση Τοπικών Εφορειών ή Συστηµάτων, όταν δεν υπάρχει ή 

κωλύεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του ο Τοπικός Έφορος ή ο 

Αρχηγός Συστήµατος. 

ε. Προτείνει την ίδρυση, παύση ή αναστολή λειτουργίας Συστηµάτων και 

Τµηµάτων. 

στ. Έρχεται σε επαφή µε τοπικές αρχές για ζητήµατα της δικαιοδοσίας 

του. 

ζ.    Τηρεί µητρώο Βαθµοφόρων της Επαρχίας του. 

η. Τηρεί αντίγραφα των αδειών λειτουργίας των Συστηµάτων της 

Επαρχίας του. 

4. Τον Επαρχιακό Έφορο πλαισιώνουν: Ο Αναπληρωτής Επαρχιακός 

Έφορος, µέχρι τρεις Βοηθοί Επαρχιακοί Έφοροι και οι Έφοροι Κλάδων, 

Υπηρεσιών και Ειδικοτήτων. 

5. Στα πλαίσια των Επαρχιακών Εφορειών είναι δυνατό να δηµιουργηθούν 

Τοπικές Εφορείες, κατά την κρίση του Επαρχιακού Εφόρου και ύστερα 

από έγκριση του Γενικού Εφόρου. Της Τοπικής Εφορείας προΐσταται ο 

Τοπικός Έφορος, ο οποίος εκλέγεται για τριετή θητεία από τους Εφόρους 

της Τοπικής Εφορείας, τους Αρχηγούς Συστηµάτων και τους Αρχηγούς 

Τµηµάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι εντολής διοίκησης για τουλάχιστον έξι 

µήνες. 

Σε περίπτωση χηρείας της θέσης του τοπικού Εφόρου ισχύουν, τηρουµέ-

νων των αναλογιών, οι διατάξεις για πλήρωση της θέσης του Γενικού 

Εφόρου. 

6. Τα προσόντα, καθήκοντα, οι ευθύνες και οι αρµοδιότητες των Εφόρων 

της  Επαρχιακής Εφορείας και των Τοπικών Εφορειών καθορίζονται µε 

Εσωτερικούς Κανονισµούς, που εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. 
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ΑΡΘΡΟ 21 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (Ε.Π.Ε.) 

1. Για την ηθική και υλική ενίσχυση του έργου των Επαρχιακών Εφορειών 

λειτουργούν Επαρχιακές Προσκοπικές Επιτροπές (Ε.Π.Ε.). 

2. Σκοπός τους είναι: 

α. να κινούν το ενεργό ενδιαφέρον της κοινωνίας για τον Προσκοπισµό, 

µέσα στα πλαίσια της τοπικής αρµοδιότητάς τους. 

β.   να εξευρίσκουν χρηµατικούς πόρους, υλικά, χώρους και 
εγκαταστάσεις. 

γ. να µεριµνούν σε συνεργασία µε τον Επαρχιακό Έφορο για την 

εξεύρεση Βαθµοφόρων και γενικά για την υποστήριξη του έργου της 

Επαρχιακής Εφορείας. 

3. Οι Ε.Π.Ε. συγκροτούνται: 

α. Από τους Προέδρους των Επιτροπών των Συνδέσµων Προσκοπικών 

Συστηµάτων (Σ.Π.Σ.) της οικείας Επαρχιακής Εφορείας ή, 

κωλυοµένων αυτών, από τους Αντιπροέδρους. 

Στις περιπτώσεις Επαρχιακών Εφορειών µε αριθµό Συστηµάτων όχι 

πέραν των πέντε, οι Ε.Π.Ε. συγκροτούνται από τους Προέδρους και 

τους Αντιπροέδρους των Επιτροπών των Σ.Π.Σ. 

β. Από τρία αριστίνδην µέλη τα οποία υποδεικνύονται από τον 

Επαρχιακό Έφορο και εγκρίνονται από το Γενικό Έφορο, εφόσον 

τούτο ήθελε θεωρηθεί αναγκαίο από τον Επαρχιακό Έφορο. 

γ. Ex officio   µέλη της Ε.Π.Ε., µε δικαίωµα ψήφου, είναι ο Επαρχιακός 

Έφορος και ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Συνδέσµου Παλαιών 

Προσκόπων, οι οποίοι δεν µπορούν να εκλεγούν σε οποιοδήποτε 

από τα αξιώµατα της Ε.Π.Ε. 

δ.    Η θητεία των µελών των ΕΠΕ είναι τριετής. 

4. Η   Ε.Π.Ε.   καταρτίζεται   σε  σώµα  και   εκλέγει   Πρόεδρο,   

Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα, Ταµία και Σύµβουλο Περιουσίας. 

5. Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ε.: 

α. συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, εκτελεί τις 

αποφάσεις της, συντονίζει τις ενέργειές της, υπογράφει µε το 

Γραµµατέα όλα τα έγγραφα και µε τον Ταµία τις επιταγές για 

πληρωµή. 
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β. είναι ex officio µέλος της Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµ-

βουλίου του Σ.Π.Κ. 

6. Ο Γραµµατέας της Ε.Π.Ε. συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, 

τηρεί την αλληλογραφία, τα αναγκαία βιβλία και το αρχείο της Ε.Π.Ε. 

7. Ο Ταµίας της Ε.Π.Ε. 

α. φροντίζει για τις εισπράξεις και πληρωµές, κρατεί τα βιβλία διαχείρι-

σης, ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην ταµιακή διαχείριση. 

β. είναι Πρόεδρος τριµελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία έχει την 

ευθύνη ελέγχου οικονοµικής διαχείρισης των Σ.Π.Σ. Τα άλλα δυο 

µέλη της Επιτροπής ορίζονται από την Ε.Π.Ε. 

8. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραµµατέας, ο Ταµίας και ο Επαρχιακός 

Έφορος αποτελούν το Εκτελεστικό Συµβούλιο της Ε.Π.Ε., το οποίο 

επιλαµβάνεται και αποφασίζει για επείγοντα θέµατα και για θέµατα που 

του αναθέτει η ΕΠΕ, την οποία και ενηµερώνει στην αµέσως επόµενη 

συνεδρία. 

9. Οι Ε.Π.Ε. συντονίζουν τις διάφορες οικονοµικές δραστηριότητες της 

Επαρχιακής Εφορείας, καθώς και τις δραστηριότητες των Επιτροπών 

των Σ.Π.Σ. 

10. Οι Ε.Π.Ε. ενεργούν µέσα στα πλαίσια της τοπικής αρµοδιότητάς τους και 

σύµφωνα µε τις εξουσιοδοτήσεις που τους παρέχει το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του Σ.Π.Κ.. Ανάλογα µε τις ανάγκες και τους πόρους τους, 

από τους οποίους και καλύπτουν τη σχετική δαπάνη, διορίζουν και 

παύουν το αναγκαίο προσωπικό. 

11. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σ.Π.Κ. έχει δικαίωµα να παύει µέλη και να 

καταργεί Ε.Π.Ε., που δεν εκπληρώνουν το σκοπό τους ή παραβαίνουν τις 

διατάξεις του Οργανισµού, των Εσωτερικών Κανονισµών ή τις οδηγίες 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σ.Π.Κ., ύστερα από πρόταση του Γενικού 

Εφόρου και να ορίζει τη διενέργεια ελέγχου της διαχείρισης και 

εκκαθάρισής τους. 

12. Η διαχείριση των Ε.Π.Ε. γίνεται για λογαριασµό του Σ.Π.Κ. και υπόκειται 

στον έλεγχο του Οικονοµικού Συµβούλου. 

13. Οι Ε.Π.Ε. υποβάλλουν, µέσω του Γενικού Εφόρου, έκθεση της δράσης 

τους, καθώς και ετήσιο απολογισµό της διαχείρισής τους, στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, µέσα σε δύο µήνες από τη λήξη κάθε οικονοµικού έτους. 
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ΑΡΘΡΟ 22 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Σ.Π.Σ.) 

1. Για την ηθική και υλική ενίσχυση των Συστηµάτων συγκροτούνται από το 

Σ.Π.Κ. Σύνδεσµοι Προσκοπικών Συστηµάτων (Σ.Π.Σ.). 

2. Σκοπός τους είναι: 

α. να κινούν το ενεργό ενδιαφέρον της κοινωνίας για τον Προσκοπισµό, 

µέσα στα πλαίσια της τοπικής αρµοδιότητάς τους. 

β.   να εξευρίσκουν χρηµατικούς πόρους, υλικά, χώρους και 
εγκαταστάσεις. 

γ. να µεριµνούν, σε συνεργασία µε τον Αρχηγό Συστήµατος, για την εξεύ-

ρεση Βαθµοφόρων και γενικά για την υποστήριξη του έργου του 

Συστήµατος. 

3. Οι Σ.Π.Σ. αποτελούνται από γονείς και κηδεµόνες Λυκοπούλων, Προ-

σκόπων, Ανιχνευτών και Βαθµοφόρων και φιλοπρόσκοπους, κατά τα 

οριζόµενα µε Εσωτερικό Κανονισµό, ο οποίος εγκρίνεται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σ.Π.Κ. Νοείται ότι για τους σκοπούς του 

άρθρου αυτού «κηδεµόνας» είναι το πρόσωπο το οποίο έχει τη φροντίδα 

του ανηλίκου ύστερα από εξουσιοδότηση του φυσικού γονέα ή µε 

δικαστική απόφαση. 

4. Κάθε Σύστηµα τηρεί ενηµερωµένο µητρώο των µελών του Συνδέσµου 
του. 

5. Τα όργανα των Σ.Π.Σ. είναι: 

α. η Γενική Συνέλευση η οποία αποτελείται από το σύνολο των εγγεγραµ-

µένων στο µητρώο µελών. 

β. η Επιτροπή του Συνδέσµου αποτελείται από επτά µέχρι δώδεκα (7-12) 

µέλη, που εκλέγονται για τριετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση του 

Σ.Π.Σ., τον Αρχηγό του Συστήµατος και τον Πρόεδρο του Οµίλου 

Παλαιών Προσκόπων του Συστήµατος ως εκ της θέσης των (ex 

officio) µέλη. 

Νοείται ότι ο Αρχηγός Συστήµατος και ο Πρόεδρος του Οµίλου 

Παλαιών Προσκόπων του Συστήµατος δεν µπορούν να εκλεγούν σε 

οποιοδήποτε από τα αξιώµατα της Επιτροπής του Συνδέσµου 

Προσκοπικού Συστήµατος. 

Νοείται περαιτέρω ότι Βαθµοφόροι δεν µπορούν να εκλεγούν στην 

Επιτροπή του Σ.Π.Σ. 
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6. Οι Πρόεδροι των Επιτροπών των Σ.Π.Σ. είναι ex officio µέλη της Γενικής 

Συνέλευσης του Σ.Π.Κ. 

7. Οι Σ.Π.Σ. υποβάλλουν τον ετήσιο απολογισµό της διαχείρισής τους και 

την έκθεση της δράσης τους στον Επαρχιακό Έφορο και στην Ε.Π.Ε., 

κατά τα οριζόµενα µε Εσωτερικό Κανονισµό, που εκδίδεται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σ.Π.Κ. 

8. Οι Σ.Π.Σ. ενεργούν µέσα στα πλαίσια της τοπικής αρµοδιότητάς τους, 

σύµφωνα µε εξουσιοδοτήσεις που παρέχει σ' αυτούς η Ε.Π.Ε. της 

Επαρχίας τους. 

9. Οι αρµοδιότητες και ευθύνες, ο τρόπος και η διαδικασία εκλογής των 

οργάνων, η οικονοµική διαχείριση και γενικά ο τρόπος λειτουργίας των 

Σ.Π.Σ. και των Επιτροπών τους καθορίζονται µε Εσωτερικούς 

Κανονισµούς που εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σ.Π.Κ. 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΠΟΡΟΙ 

Πόροι του Σ.Π.Κ. είναι: 

α. οι συνδροµές των µελών του Σ.Π.Κ. που αναφέρονται στο άρθρο 4(1-

6) του Οργανισµού, όπως προτείνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. 

β.   οι εθελοντικές συνδροµές, εισφορές, δωρεές και χορηγίες. 

γ.   το προϊόν εράνων, λαχειοφόρων αγορών και κάθε είδους 

εκδηλώσεων. 

δ.    οι πρόσοδοι από κινητή ή ακίνητη περιουσία. 

ε. οι χορηγίες του Κράτους, ∆ήµων, Κοινοτήτων ή άλλων Οργανισµών ή 
Επιχειρήσεων. 

ΑΡΘΡΟ 24 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

1.   Το οικονοµικό έτος του Σ.Π.Κ. αρχίζει την 1 η Σεπτεµβρίου και λήγει την 

31 η Αυγούστου του επόµενου έτους. 
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2. Η οικονοµική διαχείριση του Σ.Π.Κ. γίνεται σύµφωνα µε τις γενικές 

λογιστικές αρχές, τις ειδικότερες αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

τον Οργανισµό αυτόν και τους Εσωτερικούς Κανονισµούς του Σ.Π.Κ. 

3. Οι εισπράξεις ενεργούνται µε απόδειξη που υπογράφεται από τα 

αρµόδια κατά περίπτωση όργανα ή από υπαλλήλους ή άλλα πρόσωπα 

δεόντως εξουσιοδοτηµένα. 

4. Οι πληρωµές ενεργούνται µε επιταγές τράπεζας, που εκδίδονται στο 

όνοµα του δικαιούχου µε βάση ένταλµα πληρωµής, που υπογράφεται 

από εξουσιοδοτηµένο όργανο ή υπάλληλο του Σ.Π.Κ. Για πληρωµές που 

δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε επιταγή επιτρέπεται η πληρωµή 

σε µετρητά. 

5. Κινητή και ακίνητη περιουσία που αποκτάται από τις διάφορες Εφορείες, 

Συνδέσµους και άλλα Τµήµατα του Σ.Π.Κ., αποτελούν περιουσία του 

Σ.Π.Κ. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Σ.Π.Κ. καταχωρίζεται στο 

βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. Για την εισαγωγή και εξαγωγή του υλικού 

τηρούνται τριπλότυπα αποδείξεων, στα οποία αναγράφονται οι 

εισαγωγές ή εξαγωγές υλικού από τις αποθήκες του Σ.Π.Κ. 

6. Το Σ.Π.Κ. διατηρεί πρατήριο για την πώληση προσκοπικών ειδών. Το 

πρατήριο αποτελεί αυτοτελή οικονοµική διαχείριση και λειτουργεί µε βάση 

Εσωτερικούς Κανονισµούς, που εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. Ο τελικός ισολογισµός κάθε οικονοµικού έτους 

περιλαµβάνεται στον ετήσιο ισολογισµό του Σ.Π.Κ. και υπόκεινται στον 

οικείο έλεγχο. 

7. Ασκείται ετήσιος έλεγχος της διαχείρισης και του οικονοµικού 

απολογισµού του Σ.Π.Κ. από τους ελεγκτές που διορίζει η Γενική 

Συνέλευση. Η σχετική έκθεση διαβιβάζεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

Σ.Π.Κ. και ανακοινώνεται υποχρεωτικά στην αµέσως επόµενη Γενική 

Συνέλευση. 

ΑΡΘΡΟ 25 

ΣΗΜΑΙΑ - ΕΜΒΑΗΜΑ - ΣΗΜΑ - ΣΦΡΑΓΙ∆Α - ΣΤΟΑΗ - ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ 

1. Σηµαία του Σ.Π.Κ. είναι η καθιερωµένη επίσηµη Σηµαία του Κράτους, 

διαστάσεων 135x90 εκατοστόµετρα. 

2. Έµβληµα του Σ.Π.Κ. είναι άνθος κρίνου τρίφυλλου, χρώµατος κίτρινου µε 

πράσινο, τα φύλλα του οποίου συγκρατούνται µε κρίκο. Στο κεντρικό 
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φύλλο φέρει αιχµή, στα δυο άλλα φύλλα ανά έναν κλάδο ελιάς µε 11 

φύλλα ο καθένας και ένα πεντάκτινο αστέρι. Από κάτω µέσα σε τοξοειδή 

ταινία αναγράφεται το ρητό «ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ». 

3. Το Σήµα του Σ.Π.Κ. είναι ορθογώνιο, διαστάσεων 120X90 

εκατοστοµετρα, χρώµατος µπλε µε το έµβληµα του Σ.Π.Κ. στο µέσο. 

Η παραδοσιακή σηµαία Τµήµατος, µε το έµβληµα του Σ.Π.Κ. στο κέντρο 

του σταυρού, διατηρείται ως κειµήλιο και µπορεί να φέρεται στις προσκο-

πικές εκδηλώσεις και τελετές ως λάβαρο και να επαίρεται κατά τη 

διάρκεια των συγκεντρώσεων ή δραστηριοτήτων. 

4. Η σφραγίδα του Σ.Π.Κ. έχει στο µέσο την Κύπρο µε το έµβληµα του 

Σ.Π.Κ., από κάτω δυο κλάδους ελιάς διασταυρουµένους, κυκλικά δε τις 

λέξεις «ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ», στα Ελληνικά, Τουρκικά και 

Αγγλικά. 

5. Οι Εφορείες, τα Τµήµατα και οι διάφορες υπηρεσίες του Σ.Π.Κ. χρησιµο-

ποιούν έµβληµα, σφραγίδα και έντυπα που καθορίζονται µε Εσωτερικούς 

Κανονισµούς, που εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ύστερα από 

εισήγηση του Γενικού Εφόρου. 

6. Η στολή, τα εξαρτήµατα, τα µετάλλια, τα σήµατα, τα διακριτικά, οι ονοµα-

σίες των Συστηµάτων , των Τµηµάτων και των διαβαθµίσεων των µελών 

καθορίζονται µε Εσωτερικούς Κανονισµούς που εγκρίνονται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Εφόρου. 

ΑΡΘΡΟ 26 

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απονέµει σε µέλη της Προσκοπικής Κίνησης 

µετάλλια µε διπλώµατα ως τιµητικές διακρίσεις και ηθικές αµοιβές για 

εξαιρετικές πράξεις αυτοθυσίας ή για προσφορά υπηρεσιών. Επίσης, 

είναι δυνατό να απονέµονται µετάλλια µε διπλώµατα ως τιµητικές 

διακρίσεις ή ηθικές αµοιβές σε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για 

εξαιρετικές υπηρεσίες προς την προσκοπική κίνηση. 

2. Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος απονοµής, οι διακρίσεις και ηθικές 

αµοιβές και ο τύπος των µεταλλίων και των διπλωµάτων ορίζονται µε 

Εσωτερικούς Κανονισµούς, που εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

του Σ.Π.Κ. 
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ΑΡΘΡΟ 27 

ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ 

1. Παλαιός Πρόσκοπος θεωρείται άτοµο ηλικίας άνω των 30 ετών, 

ανεξαρτήτως φύλου, που υπήρξε µέλος της Προσκοπικής Κίνησης για 

περίοδο πάνω από ένα χρόνο, δεν είναι εν ενεργεία βαθµοφόρος και δεν 

έχει αποβληθεί για οποιοδήποτε λόγο από τον Προσκοπισµό. 

2. Οι Παλαιοί Πρόσκοποι εντάσσονται σε Επαρχιακούς Συνδέσµους οι 

σκοποί των οποίων είναι: 

α.   η αναζωογόνηση και σύσφιγξη παλαιών προσκοπικών δεσµών. 

β. η διατήρηση του Προσκοπικού Πνεύµατος και των Προσκοπικών 

Αξιών, µεταξύ των Παλαιών Προσκόπων. 

γ. η στήριξη και µετάδοση της προσκοπικής ιδεολογίας, στην περιοχή 

όπου ζουν και εργάζονται και στην κοινωνία γενικότερα. 

δ. η παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας και συµπαράστασης τόσο προς 

την Προσκοπική Κίνηση όσο και σε άλλα κοινωφελή φιλανθρωπικά 

ιδρύµατα. 

3. Σε κάθε Επαρχία λειτουργεί ένας Σύνδεσµος Παλαιών Προσκόπων. Είναι 
όµως δυνατό µέλη του Επαρχιακού Συνδέσµου να δηµιουργήσουν και να 
λειτουργούν, στο πλαίσιο του Επαρχιακού Συνδέσµου Παλαιών 
Προσκόπων (Ε.Σ.Π.Π.), Οµίλους Παλαιών Προσκόπων Συστηµάτων. 

4. Για το συντονισµό των δραστηριοτήτων των Επαρχιακών Συνδέσµων 

Παλαιών Προσκόπων λειτουργεί η Παγκύπρια Επιτροπή Συνδέσµων 

Παλαιών Προσκόπων. 

5. Επαρχιακοί Σύνδεσµοι Παλαιών Προσκόπων (Ε.Σ.Π.Π.)/Όµιλοι Παλαιών 

Προσκόπων Συστηµάτων 

α. Κάθε Επαρχιακός Σύνδεσµος Παλαιών Προσκόπων έχει ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική του Συνέλευση για θητεία 

τριών (3) χρόνων και αποτελείται από 13 µέλη. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο µετά την εκλογή του καταρτίζεται σε Σώµα, εκλέγοντας 

από τα µέλη του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα, Ταµία. 

β. Κάθε Επαρχιακός Σύνδεσµος Παλαιών Προσκόπων χειρίζεται ανεξάρ-

τητα και ελεύθερα τα οικονοµικά του. Πριν από κάθε Γενική 

Συνέλευση του Σώµατος Προσκόπων Κύπρου, οι Επαρχιακοί 

Σύνδεσµοι Παλαιών Προσκόπων υποβάλλουν µέσω της Παγκύπριας 

Επιτροπής Συνδέσµων 

30 

 

 



 

Παλαιών Προσκόπων τους τελευταίους ελεγµένους λογαριασµούς τους 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σ.Π.Κ. 

γ. Για να λειτουργήσει ένας Όµιλος Παλαιών Προσκόπων σε ένα Προσκοπικό 

Σύστηµα πρέπει να επιδείξουν ενδιαφέρον και να αποταθούν στον οικείο 

Ε.Σ.Π.Π. 20 τουλάχιστον µέλη που ανήκαν στις τάξεις του συγκεκριµένου 

Συστήµατος. 

δ. Οι αρµοδιότητες, ο τρόπος και η διαδικασία εκλογής των οργάνων, η 

οικονοµική διαχείριση και γενικά ο τρόπος λειτουργίας των Ε.Σ.Π.Π. και 

των Οµίλων Παλαιών Προσκόπων Συστηµάτων, καθορίζονται µε 

Κανονισµούς που ετοιµάζονται σε συνεργασία µε την Παγκύπρια 

Επιτροπή Συνδέσµων Παλαιών Προσκόπων (Π.Ε.Σ.Π.Π.) και εγκρίνονται 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σ.Π.Κ. 

6. Παγκύπρια Επιτροπή Συνδέσµων Παλαιών Προσκόπων (Π.Ε.Σ.Π.Π.) 

α. Η Παγκύπρια Επιτροπή Συνδέσµων Παλαιών Προσκόπων αποτελείται 

από 3 εκπροσώπους από κάθε Επαρχιακό Σύνδεσµο Παλαιών 

Προσκόπων. Η Επιτροπή καταρτίζεται σε σώµα εκλέγοντας από τα µέλη 

της Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα και Ταµία. Στην Π.Ε.Σ.Π.Π. κάθε 

Επαρχιακός Σύνδεσµος έχει µία µόνον ψήφο. 

β. Οι σκοποί της Παγκύπριας Επιτροπής είναι η εκπροσώπηση των Παλαιών 

Προσκόπων στο Σ.Π.Κ., ο συντονισµός και η εποπτεία των 

δραστηριοτήτων των διαφόρων Επαρχιακών Συνδέσµων και η εκπρο-

σώπηση των Παλαιών Προσκόπων της Κύπρου τόσο στην Κύπρο όσο 

και διεθνώς. 

γ. Πριν από κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σ.Π.Κ., η Παγκύπρια 

Επιτροπή υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σώµατος, τόσο τους 

δικούς της ελεγµένους τελευταίους λογαριασµούς, όσο και εκείνους των 

Επαρχιακών Συνδέσµων Παλαιών Προσκόπων. 

δ. Οι αρµοδιότητες, ο τρόπος και η διαδικασία εκλογής των οργάνων, η 

οικονοµική διαχείριση και γενικά ο τρόπος λειτουργίας της Π.Ε.Σ.Π.Π. 

καθορίζονται µε Κανονισµούς που ετοιµάζονται σε συνεργασία µε την 

Π.Ε.Σ.Π.Π. και εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σ.Π.Κ. 

ε. Η Παγκύπρια Επιτροπή Συνδέσµων Παλαιών Προσκόπων υποδεικνύει 

αριθµό µελών της, τα οποία µαζί µε ισάριθµα µέλη από την Επιτροπή 

Παλαιών Οδηγών αποτελούν την Κοινή Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων 

και Οδηγών Κύπρου. Τις Λεπτοµέρειες της λειτουργίας της Κοινής 

Επιτροπής διέπει Κανονισµός που καταρτίζεται από τα δυο µέρη. 
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ΑΡΘΡΟ 28 

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 

Κάθε τρία χρόνια συγκαλείται Παγκύπριο Προσκοπικό Συνέδριο, στο οποίο 

συµµετέχουν ο 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. Θα µπορούν να παρίστανται ως παρατηρητές τα 

µέλη των ΕΠΕ, οι Πρόεδροι των Επιτροπών των Συνδέσµων Προσκοπικών 

Συστηµάτων και οι Πρόεδροι των Συνδέσµων Παλαιών Προσκόπων. Οι 

προτάσεις του Παγκυπρίου Προσκοπικού Συνεδρίου κοινοποιούνται στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σ.Π.Κ. και λαµβάνονται σοβαρά υπόψη στη 

διαµόρφωση της πολιτικής του Σώµατος. Η λειτουργία του Παγκύπριου 

Προσκοπικού Συνεδρίου διέπεται από Εσωτερικό Κανονισµό που εγκρίνεται 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σ.Π.Κ.. 

ΑΡΘΡΟ 29 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1.    Οργανισµός αυτός τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία της έγκρισης του 

19, Ιουνίου 2002). 

2. Η θητεία των εκλελεγµένων και διορισµένων οργάνων (µονοπρόσωπων 

και συλλογικών) δεν επηρεάζεται µε οποιοδήποτε τρόπο από την 

υιοθέτηση του Οργανισµού αυτού και ισχύει µέχρι την επόµενη εκλογική 

συνέλευση (Ιούνιο 2003). 

32 

 


