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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ 

 

1.  Καταγγελίες, διαφωνίες και διαφορές πρέπει να επιλύονται στο σύνολο τους με 

προσωπική επαφή, συμβουλή σε ιδιαίτερη συζήτηση, προσωπική απολογία ή/και 

συγνώμη ή/και οικιοθελή αποχώρηση από το Σώμα.   

 

Όπου αυτό δεν καθίσταται δυνατό τότε πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που 

προβλέπεται από τον Κανονισμό αυτό. 

 

2. Αναστολή Εντολής Διοίκησης Βαθμοφόρου   

 

(α)  Η αναστολή της Εντολής Διοίκησης ενός Βαθμοφόρου για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα γίνεται: 

 

(i) στο πλαίσιο διερεύνησης συγκεκριμένης καταγγελίας με σκοπό να  

διασφαλιστεί  η αντικειμενικότητα της έρευνας η οποία πιθανό να 

επηρεαστεί από την παραμονή του συγκεκριμένου βαθμοφόρου στην 

ενεργό υπηρεσία. 

 

(ii) όταν περιέλθει σε γνώση του Γενικού Εφόρου ότι η συμπεριφορά  

ενός Βαθμοφόρου εξόφθαλμα συγκρούεται με τον Προσκοπικό Νόμο, τον 

Οργανισμό ή/και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Σώματος, ανεξάρτητα εάν 

υπάρχει καταγγελία ή όχι και μέχρις ότου η όλη υπόθεση τύχει εξέτασης. 

 

(iii) όταν σε βάρος οποιουδήποτε Βαθμοφόρου εξετάζεται αρμοδίως  

υπόθεση για πράξεις οι οποίες πιθανό να συνιστούν σοβαρό ποινικό 

αδίκημα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι έρευνες της 

Αστυνομίας και η σχετική δικαστική διαδικασία. 

 

 (β)  Αρμόδια Αρχή για την αναστολή της Εντολής Διοίκησης Βαθμοφόρου είναι: 

  (i)     προκειμένου για Εφόρους της Γενικής Εφορείας και για Επαρχιακούς    
          Εφόρους, ο Γενικός Έφορος. 
 
  (ii)   προκειμένου για Εφόρους Επαρχιακών Εφορειών, Αρχηγούς  

  Συστημάτων, Βαθμοφόρους Συστημάτων, ο Γενικός Έφορος, ύστερα από 
τεκμηριωμένη πρόταση του Επαρχιακού Εφόρου.   

   Νοείται ότι ο Γενικός Έφορος δύναται να προχωρήσει στην άρση της 

Εντολής Διοίκησης Βαθμοφόρου, χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε 

πρόταση, νοουμένου ότι έχει ιδίαν αντίληψη των γεγονότων. 

   Νοείται περαιτέρω ότι ο Γενικός Έφορος υποχρεούται να ενημερώσει, χωρίς 

καθυστέρηση,  την Γενική Εφορεία και το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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  (γ)  Οποιοσδήποτε Βαθμοφόρος ο οποίος τεκμηριωμένα πιστεύει ότι αδικείται από 

την απόφαση του Γενικού Εφόρου, δικαιούται σε χρονικό διάστημα 10 ημερών 

να ζητήσει εγγράφως επανεξέταση του θέματος από την Γενική Εφορεία.  

 (δ)  Κατά την διάρκεια ισχύος της Αναστολής της Εντολής Διοίκησης, η σχετική 

Εντολή Διοίκησης παραδίδεται στον Έφορο Διοίκησης της Γενικής Εφορείας.  

3. Πειθαρχικά Παραπτώματα  

Οι ακόλουθες περιπτώσεις συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα και αποτελούν λόγο 

έναρξης πειθαρχικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού αυτού:  

(α)  καταδίκη για διάπραξη σοβαρού ποινικού αδικήματος.  

(β)   όταν η όλη δραστηριότητα ή/και συμπεριφορά ή/και πράξη ή/και παράλειψη 

ενός Βαθμοφόρου συγκρούεται με τις Αρχές της Προσκοπικής Κίνησης, τον 

Νόμο των Προσκόπων, τον Οργανισμό ή/και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς 

του Σώματος Προσκόπων Κύπρου. 

(γ)  όταν η όλη δραστηριότητα ενός Βαθμοφόρου θα μπορούσε να βλάψει σοβαρά 

την φήμη της προσκοπικής κίνησης. 

(δ)  όταν η όλη δράση ή/και συμπεριφορά ενός Βαθμοφόρου μπορεί να θεωρηθεί 

ότι συνιστά ανάρμοστη συμπεριφορά ή/και όταν ένας Βαθμοφόρος ενεργεί 

ενάντια προς τις αποφάσεις και την καθορισμένη πολιτική των ανωτέρων 

ιεραρχικά κλιμακίων ή/και όταν παραλείπει να συμμορφωθεί προς τις 

αποφάσεις και οδηγίες των κλιμακίων αυτών. 

4.  Διερεύνηση και εκδίκαση Πειθαρχικών Παραπτωμάτων 
 Πειθαρχικά Συμβούλια – Πειθαρχικές Ποινές 
 
 (α)  Ο Γενικός Έφορος, μόλις περιέλθει σε γνώση του σχετική καταγγελία διορίζει 

Ερευνητική Επιτροπή, αποτελούμενη από τουλάχιστο δύο βαθμοφόρους, 

ιεραρχικά ανώτερους από τον Βαθμοφόρο εναντίον του οποίου εξετάζεται η 

σχετική καταγγελία, οι οποίοι διεξάγουν ανεξάρτητη και αντικειμενική έρευνα.  

 (β)  Το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο 

μέσα σε είκοσι ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία του διορισμού της.  

 (γ)  Ο Γενικός Έφορος μόλις λάβει το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής και σε 

περίπτωση που εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι υπάρχει παράπτωμα προς 

εξέταση, οφείλει αμέσως να ενεργοποιήσει την διαδικασία σύστασης του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου.   

 (δ)  Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι απαραίτητα τριμελές και λαμβάνει αποφάσεις 

κατά πλειοψηφία. 

   Προεδρεύετε από τον Γενικό Έφορο ή τον Αναπλ. Γενικό Έφορο ή από ένα εκ 

των Βοηθών Γενικών Εφόρων. 
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   Νοείται ότι στις περιπτώσεις που εκδικάζονται υποθέσεις που αφορούν 

Εφόρους της Γενικής Εφορείας ή Επαρχιακούς Εφόρους του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου προεδρεύει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο διορίζεται 

κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

   Νοείται περαιτέρω ότι δεν μπορεί να διοριστεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο 

μέλος της Ερευνητικής Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο (4) των 

Παρόντων Κανονισμών.  

 (ε)  Το Π.Σ. οφείλει να εφοδιάζει όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία, με το 

πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής και να γνωστοποιεί με σαφήνεια τις 

κατηγορίες προς κάθε εμπλεκόμενο μέρος.   

(στ)  Το Π.Σ. οφείλει να περατώσει την σχετική διαδικασία μέσα σε δέκα  

ημερολογιακές ημέρες.  Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εκ των πραγμάτων 

εφικτό ή όταν παρίσταται ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης συγκεκριμένων 

ζητημάτων, τότε το χρονικό περιθώριο δύναται να παραταθεί για ακόμα πέντε 

ημερολογιακές ημέρες.  

(ζ)  Το Π.Σ. οφείλει πριν την έκδοση της απόφασης του να ακούσει κάθε     

εμπλεκόμενο στην υπόθεση πρόσωπο.  

 (η)  Το Π.Σ. δύναται να προτείνει προς τον Γενικό Έφορο τις ακόλουθες ποινές  
ανάλογα με το εκδικαζόμενο παράπτωμα: 

 
1. Επίπληξη 

2. Αυστηρή Επίπληξη 

3. Στέρηση της Εντολής Διοίκησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

4. Οριστική αποβολή από τις τάξεις του Σώματος.  

 

 (θ)   Η ποινή της στέρησης της Εντολής Διοίκησης διάρκειας μεγαλύτερης των 4 

μηνών και η Οριστική Αποβολή από το Σώμα, για να καταστούν οριστικές,  

είναι απαραίτητο να επικυρωθούν και από  το Δ.Σ./Σ.Π.Κ. αφού προηγηθεί 

σχετική εισήγηση της Γενικής Εφορείας.  

Η επανένταξη Βαθμοφόρου στον οποίον έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής 

αποβολής από το Σώμα μπορεί να γίνει μόνο ύστερα από απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

 (ι)   Τόσο ο Γενικός Έφορος όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν το δικαίωμα με 

τεκμηριωμένη απόφαση τους να ζητήσουν επανεξέταση οποιασδήποτε πτυχής 

της υπόθεσης που κατά την κρίση τους χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, 

ανεξάρτητα αν η απόφαση του Π.Σ. είναι καταδικαστική ή αθωωτική. 

 (ια)  Μόλις η απόφαση καταστεί οριστική τότε ο Έφορος Διοίκησης της Γενικής 

Εφορείας με σχετική επιστολή ενημερώνει το κάθε ενδιαφερόμενο μέρος και 

όλους τους Βαθμοφόρους του Σώματος.   

 

(ιβ)   Σε περίπτωση που πρίν την έναρξη της σχετικής διαδικασίας ή Ε.Δ.  
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οποιουδήποτε εμπλεκόμενου βαθμοφόρου έχει αρθεί, τότε σε περίπτωση 
αθωωτικής απόφασης ο Βαθμοφόρος επανεντάσσεται αμέσως στην ενεργό 
υπηρεσία. 
 

   Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης και επιβολής της ποινής της παρ η (4) 

πιο πάνω, τότε η χρονική περίοδος που τελούσε σε διαθεσιμότητα λογίζεται 

ως μέρος της ποινής.   

 (ιγ)  Η οποιαδήποτε ποινή καταχωρείται με ευθύνη του Εφόρου Διοίκησης της 

Γενικής Εφορείας στο Μητρώο του Βαθμοφόρου. 

 

 (ιδ)  Ο Γενικός Έφορος υποχρεούται να ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο για 

όλα τα στάδια της διαδικασίας.  

 

5.    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Προσκόπων Κύπρου και ο Γενικός Έφορος 

δύνανται και αυτοδίκαια να προχωρήσουν στην έναρξη οποιασδήποτε πειθαρχικής 

διαδικασίας όταν περιέλθει στην αντίληψη τους οποιοδήποτε από τα παραπτώματα 

που αναφέρονται στους παρόντες Κανονισμούς χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε 

καταγγελία.  

 

6.    Όταν εξετάζεται πειθαρχικό παράπτωμα εναντίον του Γενικού Εφόρου, τότε αρμόδιο 

όργανο για την διερεύνηση, εκδίκαση και επιβολή ποινής είναι το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

 

  Στην περίπτωση αυτή οι πρόνοιες του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται 

κατ’αναλογία. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

ΚΥΠΡΟΥ 


