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1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
1. Νέοι (άνδρες και γυναίκες) που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και το 

αργότερο μέχρι να συμπληρώσουν το 26ό έτος, μπορούν να ενταχθούν στο 
ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Π.Δ.). Μέλη του Π.Δ. μπορούν να γίνουν  και  νέες και νέοι 18-
26 ετών, που δεν υπήρξαν Πρόσκοποι. Νέα ή νέος, που για πρώτη φορά εισέρχεται στον 
Προσκοπισμό, προκειμένου να ονομαστεί Μέλος του Π.Δ. και να γίνει μέλος του ΣΠΚ, 
πρέπει να δώσει την Προσκοπική Υπόσχεση. 

 
2. Η δια βίου εκπαίδευση που παρέχει ο Προσκοπισμός συνεχίζεται στο ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ με κάθε μέλος να είναι υπεύθυνο για την προσωπική του/ της ανάπτυξη με την 
πραγματοποίηση δράσεων Θρησκευτικού περιεχομένου, ανίχνευσης του φυσικού 
περιβάλλοντος, κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς, πολιτισμού και δημιουργίας, 
ποιότητας ζωής, ενίσχυσης της Δημοκρατίας και των θεσμών της, καθώς και της 
ενίσχυσης της προσωπικής ανέλιξης του/ της, με στόχο την ενεργό συμμετοχή του στο 
επαγγελματικό και κοινωνικό γίγνεσθαι και την προβολή των θέσεων του Προσκοπισμού 
στον ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον παράλληλα με την καλλιέργεια 
των ηθικών, πνευματικών, φυσικών και κοινωνικών ικανοτήτων του/της.  

 
 
2.  ΣΚΟΠΟΣ 

 
1. Ο σκοπός του Π.Δ. είναι να ενισχύσει το πνευματικό, ηθικό, επαγγελματικό και κοινωνικό 

υπόβαθρο των νέων ηλικίας 18 26 ‐ ετών, σε σχέση με τα θέματα που αντιμετωπίζουν 
στη ζωή τους, ώστε να γίνουν ακόμη πιο χρήσιμοι και υπεύθυνοι πολίτες και να 
διαδραματίσουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία. Σε αυτό ανταποκρίνεται  το 
έργο της Προσκοπικής Μεθόδου έτσι που το Π.Δ. να ικανοποιεί τις ανάγκες των νέων 
που αφορούν τις ανθρώπινες σχέσεις, την επιτυχή τους ένταξη στο ευρύτερο κοινωνικό 
και επαγγελματικό περιβάλλον, την υποστήριξη στις ανησυχίες τους, παρέχοντας διέξοδο 
στους προβληματισμούς τους και γενικότερα  συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς τους. 

 
 
3.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
1. Το Π.Δ. λειτουργεί στο πλαίσιο του Προσκοπικού Συστήματος ως Τμήμα, ισότιμο με την 

Αγέλη Λυκοπούλων, την Ομάδα Προσκόπων και την Κοινότητα Ανιχνευτών.  
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2. Το Π.Δ. αποτελείται τουλάχιστον από πέντε Μέλη. Ο Αρχηγός του Π.Δ., έχει την ευθύνη 
της λειτουργίας του έναντι του Σώματος  Προσκόπων Κύπρου. Το ΠΔ δεν έχει άλλους 
Βαθμοφόρους όπως τα άλλα Προσκοπικά Τμήματα.  

 
3. Στο Τμήμα ΠΔ συμμετέχει με συμβουλευτικό ρόλο ο Υπαρχηγός του Συστήματος ο 

οποίος και διασφαλίζει ότι το Τμήμα λειτουργεί μέσα στα πλαίσια των αρχών, της 
αποστολής του Σώματος Προσκόπων Κύπρου και της Προσκοπικής Μεθόδου. Ο 
Υπαρχηγός Συστήματος διατηρεί το δικαίωμα της άρνησης έγκρισης δράσης ή άλλης 
δραστηριότητας ή εκδήλωσης του Τμήματος η οποία αντίκειται στον Οργανισμό ή/και 
τους Εσωτερικούς Κανονισμούς του ΣΠΚ. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται ο Αρχηγός 
Συστήματος ο οποίος αν κρίνει σκόπιμο συμβουλεύεται για τη λήψη της τελικής 
απόφασης τον Επαρχιακό Έφορο. Στο Συμβούλιο Βαθμοφόρων του Συστήματος μετέχει 
ο Αρχηγός του Π.Δ ή αντιπρόσωπός του που ορίζει ο ίδιος ο οποίος και μεταφέρει τις 
απόψεις των Μελών.  

 
4. Το Π.Δ. λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του Προσκοπικού Συστήματος. Σε περιπτώσεις, που 

οι συνθήκες δεν επιτρέπουν να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στα πλαίσια του 
Προσκοπικού Συστήματος ΠΔ, μετά από εισήγηση του Επαρχιακού Εφόρου μέσω του 
Εφόρου Προσκοπικού Δικτύου της Γενικής Εφορείας, είναι δυνατόν ο Γενικός Έφορος να 
εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία Π.Δ. στα πλαίσια Τοπικής ή Επαρχιακής Εφορείας. Η 
κατ’ εξαίρεση ίδρυση Π.Δ. στα πλαίσια της Τ.Ε. ή Ε.Ε. θα πρέπει να αποσκοπεί στη 
μελλοντική ένταξή του  σε κάποιο Προσκοπικό Σύστημα.  

 
5. Το σύνολο των Π.Δ. που λειτουργούν σε κάθε Επαρχιακή Εφορεία απαρτίζουν το 

Προσκοπικό Δίκτυο της Ε.Ε. το οποίο παρακολουθεί και συντονίζει ο Έφορος 
Προσκοπικού Δικτύου της Επαρχιακής Εφορείας. 

 
 
4.  ΜΕΛΗ 

 
1.  Μέλη του Π.Δ. μπορούν να γίνουν νέοι και νέες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας τους ή την Γ’ τάξη Λυκείου ή ισότιμη τάξη Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και μέχρι 
να συμπληρώσουν το 26ο έτος της ηλικίας τους. Τα Μέλη του Π.Δ. μπορεί να είναι:  

 
α.  Ανιχνεύτριες και Ανιχνευτές που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και 

θέλουν να παραμείνουν στην Κίνηση   
β.  Νέες και νέοι που υπήρξαν παλαιότερα μέλη του Σ.Π.Κ., καθώς και νέα Μέλη που δεν 

είχαν ενταχθεί ποτέ στην Κίνηση και έχουν την ηλικία που προβλέπει ο παρών 
Κανονισμός.  
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γ.  Βαθμοφόροι των άλλων Τμημάτων του Προσκοπικού Συστήματος που δεν έχουν 
συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους. Νοείται ότι οι βαθμοφόροι αυτοί δεν 
έχουν το δικαίωμα εκλογής στη θέση του Αρχηγού του Δικτύου ενώ κατά τη 
διάρκεια της συμμετοχής τους στις συγκεντρώσεις και δραστηριότητες του 
Προσκοπικού Δικτύου δεν διατηρούν οποιαδήποτε από τις ιδιότητές τους ως 
βαθμοφόροι των άλλων Τμημάτων του Συστήματος, αλλά συμμετέχουν ως απλά και 
ισότιμα Μέλη του Π.Δ.  

 
 
5.  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Ο.Π.Δ.) 

 
1.  Το Π.Δ. διοικείται από την ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ του ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Ο.Π.Δ.), στην 

οποία μετέχουν όλα τα Μέλη. Της Ολομέλειας ΟΠΔ προεδρεύει ο/η Αρχηγός του Π.Δ.  
 
2.  Ο/Η Αρχηγός της Ο.Π.Δ. εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών σε 

ειδική συνεδρία την ευθύνη για τη σύγκλιση της οποίας φέρει ο Υπαρχηγός Συστήματος, 
η οποία διοργανώνεται εντός του πρώτου 20ήμερου του Ιουλίου κάθε έτους. Η θητεία 
του/της είναι ετήσια, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 
Αυγούστου του επόμενου έτους. Η συνολική θητεία δεν μπορεί να υπερβεί σε διάρκεια 
τις δύο συνεχόμενες θητείες (2 έτη) . Είναι όμως δυνατόν ένα Μέλος να εκλεγεί ως 
Αρχηγός του ΠΔ για περισσότερες από δύο συνεχόμενες θητείες αφού μεσολαβήσει 
διάστημα δύο ετών. Για να επικυρωθεί ο διορισμός του/της Αρχηγού Προσκοπικού 
Δικτύου θα πρέπει αυτός/ή να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τη Σχολή Κατασκήνωση 
Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Προσκοπικού Δικτύου πριν από την ανάληψη των 
καθηκόντων του/της.  Ο/Η Αρχηγός της Ο.Π.Δ.:  
α.  Φροντίζει σε συνεργασία με τον Υπαρχηγό Συστήματος για τη σωστή και 

αποτελεσματική λειτουργία της Ο.Π.Δ. και το συντονισμό της εργασίας των Ομάδων 
Δράσεων,  

β.  Συμβάλλει στον προγραμματισμό, καθώς και στην υλοποίηση των δράσεων του Π.Δ.,  
γ.  Συνεργάζεται μαζί με τον Υπαρχηγό Συστήματος, με τον Έφορο Π.Δ. της Επαρχιακής 

Εφορείας και αν δεν υπάρχει με τον Έφορο Π.Δ. της Γενικής Εφορείας.  
δ.  Σε συνεργασία με τον Υπαρχηγό Συστήματος, συντονίζουν την επικοινωνία του Π.Δ. 

και τις δράσεις με τα άλλα Π.Δ.  
 
3. Η Ο.Π.Δ. πραγματοποιεί τακτικές συνεδρίες (τουλάχιστον μία κάθε τρίμηνο) και έκτακτες 

όταν το ζητήσει ο/η Αρχηγός ή το ένα τρίτο (1/3) των Μελών του.  Δεν είναι απαραίτητη 
η φυσική παρουσία των Μελών του ΠΔ στον χώρο διεξαγωγής της συνεδρίας αλλά 
μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή χρησιμοποιώντας μεθόδους τηλεδιάσκεψης. Νοείται 
ότι στην περίπτωση ψηφοφορίας το Μέλος που συμμετέχει σε τηλεδιάσκεψη εξ 



ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
 
 

  

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προσκοπικού Δικτύου Σελ. 6 από 11 

 

αποστάσεως μπορεί να αντιπροσωπευθεί από μέλος που είναι φυσικά παρόν στη 
συνεδρία.   

 
4.  Η Ο.Π.Δ. ασχολείται με θέματα:  

α. Διοίκησης και λειτουργίας του Π.Δ.,  
β. Ανάπτυξης συνεργασιών με άλλους φορείς και εθελοντικές οργανώσεις,  
γ. Προγραμματισμού, οργάνωσης, υλοποίησης και αξιολόγησης των δράσεων του Π.Δ.,  
δ. Προόδου των Μελών,  
ε. Καταμερισμού αρμοδιοτήτων και συγκρότησης των Ομάδων Δράσης.  

 
5.  Οι αποφάσεις της Ο.Π.Δ. λαμβάνονται πλειοψηφικά, αλλά πάντοτε μέσα στα πλαίσια των 

Αρχών της Κίνησης, του Οργανισμού και των Εσωτερικών Κανονισμών του Σ.Π.Κ.. 
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα Μέλη του Π.Δ., μετά την τελετή εισδοχής τους.  

 
 
6. ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
 

1.  Ο/Η Αρχηγός του Π.Δ. είναι Βαθμοφόρος του Σ.Π.Κ. και έχει όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τα καθήκοντά του.  
Ειδικότερα ο ρόλος του/της Αρχηγού του Π.Δ. είναι να :  
α. έχει την ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία και την υλοποίηση του 

προγραμματισμού του Π.Δ.,  
β.  Ενδιαφέρεται για την πρόοδο και ανάπτυξη κάθε Μέλους του Π.Δ.,  
γ.  Φροντίζει ώστε να υπάρχει επαφή και επικοινωνία του Π.Δ. με τα υπόλοιπα Τμήματα 

του Συστήματος,  
Έχει μαζί με τον Υπαρχηγό Συστήματος την ευθύνη της ετήσιας εγγραφής των 
Μελών του Π.Δ. έναντι του Αρχηγού Συστήματος,  

δ.  Επικοινωνεί, σε συνεργασία με τον Υπαρχηγό Συστήματος , με τα άλλα Π.Δ. και τον 
Έφορο Π.Δ. της Ε.Ε ή της ΓΕ.,  

ε. Έχει μαζί με τον Υπαρχηγό Συστήματος το καθήκον και την ευθύνη της διασφάλισης 
της ασφάλειας των Μελών του Π.Δ. κατά τη διάρκεια των δράσεων του. 

 
 

7. ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΗΣ  
 
1. Για τη διεξαγωγή κάθε συγκεκριμένης δράσης η Ο.Π.Δ. συστήνει ad hoc ΟΜΑΔΕΣ 

ΔΡΑΣΗΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ο.Δ.Ε.) με σκοπό την αποτελεσματική προετοιμασία και διεξαγωγή 
της. Οι Ο.Δ.Ε. αποτελούνται από 3 ως 6 μέλη και σχηματίζονται ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντα τους και τις ανάγκες του Π.Δ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να 
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αποτελούνται και από περισσότερα από 6 μέλη αν οι ανάγκες της εξειδικευμένης δράσης 
ή εργασίας το απαιτούν. 

 
2. Για την πραγματοποίηση μιας δράσης μπορεί να λειτουργήσουν περισσότερες από μια 

Ο.Δ.Ε. με διαφορετικό περιεχόμενο (π.χ. επικοινωνία, μεταφορές, ταμείο, τροφοδοσία, 
κατασκηνωτικό / εκδρομικό υλικό κλπ).  

 
3. Η λειτουργία της Ο.Δ.Ε. παύει να υφίσταται με την ολοκλήρωση της δράσης για την 

οποία συστάθηκε.  
 
4. Εκτός των ad hoc Ο.Δ.E. που συστήνονται για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων 

και εργασιών, μπορούν να συγκροτηθούν και Ο.Δ.Ε. σχετικές με την λειτουργία του Π.Δ., 
όπως διαχείριση, δημόσιες σχέσεις, κτηριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, γραμματεία 
κ.λπ.  

 
5. Η οργάνωση, οι αρμοδιότητες, το αντικείμενο και ότι άλλο μπορεί να αφορά στη 

λειτουργία των Ο.Δ.Ε. γίνεται με τρόπο που ορίζει η Ο.Π.Δ. Αντικειμενικός στόχος είναι 
να εξυπηρετούνται οι λειτουργικές ανάγκες του Π.Δ. και των δράσεων που 
προγραμματίζει.  
  
 

8. ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 

Α. Εισαγωγή 
 

Το εξελικτικό πρόγραμμα του Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου, αποτελεί φυσική συνέχεια του 
εξελικτικού προγράμματος των Κλάδων και ιδιαίτερα του προηγούμενου (ηλικιακά) Κλάδου, 
του Κλάδου Ανιχνευτών και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 2 (Αποστολή, Μέσα και 
Μέθοδος) του Οργανισμού του Σ.Π.Κ.  
 

Β. Φιλοσοφία και Δομή του Προγράμματος 
 

α. Το πρόγραμμα βασίζεται στην ανάπτυξη τους πρωτοβουλίας μέσω τους αξιοποίησης 
και πρακτικής εφαρμογής ιδεών και ιδιαίτερα νέων και καινοτόμων ιδεών των νέων 
που συμμετέχουν ως Μέλη στην Ο.Π.Δ., πάντοτε μέσα στα πλαίσια των Θεμελιωδών 
Αρχών του Προσκοπισμού, του Οργανισμού, των Εσωτερικών Κανονισμών και των 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Γενικής Εφορείας του Σ.Π.Κ. 

 
β. Η δομή του προγράμματος Προσκοπικού Δικτύου καθορίζεται ως ακολούθως: 
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Τομείς Προγράμματος 

Ενασχόληση με τους πιο πάνω τομείς στα διάφορα πεδία που καθορίζονται στον κάθε τομέα 
 

Εκπαιδευτικά Πεδία 
 
1. 

 
 

2. 

 
3.

 



ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
 
 

  

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Προσκοπικού Δικτύου Σελ. 9 από 11 

 

 
4. 

 
 

5. 

 
 
 

Γ. Εισδοχή στην Ομάδα Προσκοπικού Δικτύου 
 

α.  Κάθε νέο Μέλος της Ο.Π.Δ. εντάσσεται επίσημα σε αυτή με την Τελετή Εισδοχής στην 
Ομάδα Προσκοπικού Δικτύου. 

 
β.  Κατά τη Τελετή Εισδοχής το υποψήφιο Μέλος διαβεβαιώνει ότι αποδέχεται και 

αναλαμβάνει τη δέσμευση να τηρεί τις Θεμελιώδεις Αρχές του Προσκοπισμού όπως 
αυτές καθορίζονται από το Νόμο και την Υπόσχεση, καθώς επίσης και τον Κώδικα 
Ηθικής του Προσκοπικού Δικτύου τον οποίο και συνυπογράφει μαζί με τον Αρχηγό της 
Ο.Π.Δ. 

 
γ.  Αν το υποψήφιο Μέλος προέρχεται από την Κοινότητα Ανιχνευτών, ή έχει διατελέσει 

Πρόσκοπος ή/και Ανιχνευτής και έχει δώσει την Προσκοπική του Υπόσχεση, ονομάζεται 
αμέσως Μέλος της Ο.Π.Δ. με Τελετή Ανανέωσης της Προσκοπικής Υπόσχεσής και 
υπογράφοντας τον Κώδικα όπως αναφέρεται πιο πάνω.  
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δ.  Αν το υποψήφιο Μέλος δεν υπήρξε Πρόσκοπος, του παρέχεται από την Ο.Π.Δ. εύλογο 
χρονικό διάστημα προσαρμογής (2-3 μηνών), κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί μέσα 
από τις δράσεις του Π.Δ. να γνωρίσει τις Προσκοπικές Αρχές και να αποκτήσει «τεχνικές 
Προσκοπικές γνώσεις και ικανότητες». Με τη συμπλήρωση της περιόδου αυτής το 
υποψήφιο Μέλος συμμετέχει στην Τελετή Εισδοχής μέσω της οποίας γίνεται Μέλος της 
Ο.Π.Δ. 

 
 

ε. Κώδικας Ηθικής Προσκοπικού Δικτύου 
Ο Κώδικας ηθικής του Προσκοπικού Δικτύου αποσκοπεί στην ανάδειξη των αξιών που 
πρεσβεύει η Κίνηση και αποτελεί μια προσωπική δέσμευση του Μέλους του 
Προσκοπικού Δικτύου σε μια προσπάθεια συνεχούς προσωπικής ανάπτυξης μέσα από 
κανόνες ηθικής και αξιών.  

 
 
 
Κώδικας Ηθικής Προσκοπικού Δικτύου 

 
Σέβομαι τους άλλους, όπως σέβομαι και τον εαυτό μου. 

 
Είμαι πιστός στα ιδανικά της Πίστης και της Πατρίδας μου.   

 
Υπηρετώ τα Κοινά με πραγματική ευχαρίστηση κάνοντας «το υπηρετείν» 

καθημερινό μου βίωμα. 
 

Εμπιστεύομαι  και σέβομαι τους ανθρώπους που με καθοδηγούν, 
και επιδεικνύω ευθύνη και στοργή στους ανθρώπους που συνεργάζομαι. 

 
Συμμετέχω ενεργά στη  προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος. 

 
Είμαι υπεύθυνος για τις πράξεις μου και τον εαυτό μου, αναγνωρίζω τα λάθη μου, 

και συνεχώς προσπαθώ να εξελιχθώ σε ένα καλύτερο άνθρωπο. 
 

Εργάζομαι για ένα καλύτερο κόσμο,  
ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

και των συνανθρώπων μου. 
 
 

* Ο Κώδικας Ηθικής Προσκοπικού Δικτύου είναι βασισμένος στον Κώδικα Ανιχνευτικής Ηθικής 
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Δ. Δοκιμασία - Αξιολόγηση 

 
α.  Η Δοκιμασία και Αξιολόγηση των Μελών της Ο.Π.Δ. γίνεται από την ολομέλεια της 

Ο.Π.Δ. Για κάθε απαίτηση ξεχωριστά ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία από κάθε 
μέλος της Ο.Π.Δ. Νοείται ότι η διαδικασία αυτή ακολουθείται ατομικά έστω και αν το 
Μέλος συμμετέχει σε ομαδικό πρόγραμμα αφού η αντίστοιχη δοκιμασία είναι ατομική 
και αφορά την ατομική συμμετοχή και συνεισφορά του κάθε Μέλους ξεχωριστά. 

 
β.  Η δοκιμασία και αξιολόγηση περιγράφονται στο πιο κάτω σχήμα.  
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