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ΘΕΜΑ : Πρόταση Επιτροπής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την 
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Αγαπητά Μέλη, 
 
Στην προσεχή έκτακτη Γενική Συνέλευση που έχει προκηρυχθεί για τις 28.1.2006 θα 
αποφασιστεί η τελική ηµεροµηνία της συζήτησης και απόφασης για την αναθεώρηση του 
Οργανισµού ΣΕΠ. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη συνεδρίασή του της 21.12.05 αποφάσισε τη δηµοσιοποίηση 
στην ιστοσελίδα του ΣΕΠ του πορίσµατος της επιτροπής που είχε συσταθεί ειδικά για τη 
µελέτη και κωδικοποίηση προτάσεων για το θέµα αυτό και είχε ήδη υποβληθεί από τον 
Απρίλιο του 2005. Η δηµοσίευση του πορίσµατος γίνεται χωρίς σχόλια του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου επί των προτάσεων και έχει σκοπό την ενηµέρωση των µελών της Γενικής 
Συνέλευσης αλλά και των υπολοίπων µελών του ΣΕΠ. 
 
Το ∆.Σ. πιστεύει ότι το θέµα της αναθεώρησης του Οργανισµού είναι πολύ σηµαντικό 
θέµα για την Κίνηση και γιαυτό πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο ειδικής και έγκαιρης 
συζήτησης σε όλα τα Κλιµάκια. 
 
Απόψεις, σχόλια επί του πορίσµατος ή και νέες προτάσεις, συλλογικές ή ατοµικές, είναι 
φυσικά αναµενόµενες και καλοδεχούµενες (fax: 210 7236561 ή µε e-mail: 
n.efstathiou@sep.org.gr). 
 

Με Προσκοπικούς Χαιρετισµούς 
 
 
 
 

Γεώργιος Ασηµακόπουλος 
Πρόεδρος 

 
 
 
 

Άγγελος Καραµάνης 
Γενικός Έφορος 

 
 
 
 

Αντώνης Γρηγορακάκης 
Γενικός Γραµµατέας 
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                                      ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 
Επιτροπής Αναθεώρησης Οργανισµού Σ.Ε.Π.  

 
 

Το σχέδιο που υποβάλλεται συνηµµένο αποτελεί την τελική µορφή της 
πρότασης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Οργανισµού Σ.Ε.Π., που 
συστήθηκε µε την 14/2.2.04 απόφαση του ∆.Σ.    

 
Η Επιτροπή εργάστηκε το Σαββατοκύριακο 5 & 6 Φεβρουαρίου, καθώς 

και το Σάββατο 19 Μαρτίου 2005 και συµµετείχαν: 
Στην πρώτη συνάντηση οι Γ. Γεωργακάς, Αγ. Καραµάνης, ∆. 

Πασχαλίδης, Εµµ. ∆άφτσης, Ελ. Μπιµπής, Ευθ. Μπακογιάννης, Χαρ. 
Νασσόπουλος, Ξ. Σπιταδάκης και Ι. Κασµίρογλου. 

Στη δεύτερη συνάντηση οι Γ. Γεωργακάς, Αγ. Καραµάνης, ∆. 
Πασχαλίδης, Εµµ. ∆άφτσης, Ελ. Μπιµπής, Χ. Κατέρης και Ι. Κασµίρογλου. 

∆ε µπόρεσαν να συµµετάσχουν σε καµµία συνάντηση οι Αν. 
Αφεντάκης, Ι. Σπύρου και Χ. Τουµπανάκης. 

Στη Επιτροπή συµµετείχαν και υποστήριξαν τη λειτουργία της ο 
∆ιευθυντής Υπηρεσιών Αθ. Ευσταθίου και η Γραµµατέας Μ. Τζάνου.  

 
Η πάροδος δεκαετίας από την τελευταία αναθεώρηση του  Οργανισµού, 

δηµιουργεί την ανάγκη  επικαιροποίησης του, ώστε να αντανακλά το θεσµικό 
πλαίσιο που είναι απαραίτητο για ευρυθµότερη  λειτουργία των θεσµών της 
Κίνησης.  

Η  παρούσα επιτροπή λοιπόν προσπάθησε, κατά τις δυνάµεις της, να 
επιτύχει την ένταξη των προτεινοµένων αλλαγών σ� ένα πλαίσιο και απέφυγε 
την απλή παράθεση όλων των προτάσεων που µας υπεβλήθησαν, αλλά 
επιλέχθηκαν οι προτάσεις εκείνες, που µπορούσαν να υπαχθούν στο ευρύτερο 
πλαίσιο που έκρινε η Επιτροπή ότι πρέπει να  διέπει τον νέο Οργανισµό του 
Σ.Ε.Π. 
 

Πιο συγκεκριµένα µε την πρόταση επιδιώκεται: 
• να καταστεί εφικτή η ένταξη στο Προσκοπικό Παιχνίδι όλων των παιδιών 
και νέων της Ελληνικής Επικράτειας,   

• να καταστεί δυνατή η εφαρµογή της Προσκοπικής Μεθόδου και για νέους 
µετά την ενηλικίωσή τους,  

• να διατηρηθεί η δυνατότητα συµµετοχής του ευρύτερου δυνατού αριθµού  
µελών της Κίνησης, όχι µόνο γιατί αυτό συµβάλλει στην εµπέδωση της 
δηµοκρατικής αγωγής στην πράξη, αλλά και γιατί συµβάλλει στην 
ανανέωση των προσώπων και στην αντιπροσωπευτικότητα των 
συµµετεχόντων στη ∆ιοίκηση της Κίνησης,  

• να καθιερωθεί όριο ηλικίας για όσους, από τώρα και στο εξής, θα 
εισέρχονται στη κατηγορία των Τακτικών Μελών της Γενικής Συνέλευσης, 

• να προωθηθεί η ευελιξία στη διοικητική δοµή του Σ.Ε.Π., καθιστώντας 
τρεις βασικούς διοικητικούς πυλώνες:  
√ το Προσκοπικό Σύστηµα ως βασική µονάδα παραγωγής Προσκοπικού 
Έργου και ∆ιαπαιδαγώγησης, καθώς και τον πρωταρχικό µοχλό 



 

 

ανάπτυξης και επέκτασης του Προσκοπικού Προγράµµατος (τοπικό 
επίπεδο), 

√ την Περιφερειακή Εφορεία, ως βασική µονάδα υποστήριξης του 
Προσκοπικού Συστήµατος και ανάπτυξης του Προσκοπισµού 
(περιφερειακό επίπεδο) και  

√ την Κεντρική ∆ιοίκηση, που διευκολύνει το έργο των Περιφερειακών 
Εφορειών στην οργάνωση και λειτουργία τους, υποστηρίζει 
µεθοδολογικά το Προσκοπικό Έργο των Συστηµάτων και χαράσσει τη 
στρατηγική ανάπτυξης της Κίνησης (εθνικό επίπεδο). 

 
Με σκοπό τη διευκόλυνση των παραπάνω επιδιώξεων και προκειµένου να 
λειτουργήσουν τα Όργανα του Σ.Ε.Π. µε µεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερη 
αποτελεσµατικότητα προτείνονται:  
• η αύξηση της χρονικής διάρκειας της θητείας των µελών της Γενικής 
Συνέλευσης από δύο σε τέσσερα έτη, ώστε να αποφεύγονται οι Γενικές 
Συνελεύσεις «δύο ταχυτήτων» και καθιερώνοντας παράλληλα 
αυστηρότερους κανόνες ελέγχου συµµετοχής των αναδεικνυοµένων, να 
προωθείται η συµµετοχή όσων ενδιαφέρονται να συµβάλλουν ουσιαστικά 
στο κυρίαρχο όργανο διοίκησης της Κίνησης, καθώς και για να τονωθεί η 
συµµετοχή των µελών της Γενικής Συνέλευσης ανεξαρτήτως και πέραν της 
εκλογής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,   

• η διεύρυνση της πλειοψηφίας που απαιτείται κατά τη συγκρότηση του ∆.Σ. 
σε σώµα για την ανάδειξη του Προέδρου, του Γενικού Γραµµατέα και του 
Γενικού Εφόρου, ώστε να αναδεικνύονται µε την κατά το δυνατό 
µεγαλύτερη αποδοχή,   

• η καθιέρωση ορίου  ηλικίας των µελών του ∆.Σ., σε συνδυασµό µε τη 
διατήρηση της πρόνοιας για µη επανεκλογή των για τρίτη συνεχόµενη 
θητεία, αλλά και η µείωση του ορίου ηλικίας του Γενικού Εφόρου, ώστε να 
επιτυγχάνεται ο συγκερασµός της πείρας που έρχεται µε την ηλικία και τις 
εµπειρίες µε την ανάγκη για  µείωση των ηλικιών που αρµόζει σε µια 
Κίνηση για Νέους, όπως το Σ.Ε.Π., καθώς και η απαραίτητη ανανέωση σε 
πρόσωπα και ιδέες,  

• η σύµπτυξη αρµοδιοτήτων των µελών του ∆.Σ., ώστε να υπάρχουν 
περισσότερα µέλη χωρίς ειδικά καθήκοντα, µε σκοπό τον ουσιαστικότερο 
έλεγχο των αποφάσεων στα πλαίσια του ∆.Σ.  

 
Και πέραν αυτών η Επιτροπή προέβη σε κάθε ρύθµιση που τείνει ή 
διευκολύνει την επίτευξη των παραπάνω στόχων. 
 
Σας υποβάλλουµε λοιπόν το κείµενο που ακολουθεί µε τη σκέψη, ότι παρόλο 
που η δυνατότητα του ∆.Σ. να επιφέρει όποιες αλλαγές θεωρεί σκόπιµες, 
αυτές πρέπει για λόγους αρµονικής σύζευξης προς τις κατευθυντήριες αρχές 
που σας προεκθέσαµε να κινούνται µέσα στα αυτά πλαίσια, ώστε να 
αποφευχθεί ο αποσπασµατικός χαρακτήρας των αλλαγών. 
 
 
                                                                Αθήνα, Μάρτιος 2005 
                                                        



 

 

ΦΕΚ 26 Α' - 17/2/1999 
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.27 

Περί εγκρίσεως Οργανισµού του Σώµατος Ελλήνων 
Προσκόπων. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Έχοντας υπ' όψη:  
    1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Νόµου 
440/76 "περί τροποποιήσεως του δια του Νόµου 
2017/1920 κυρωθέντος από 31.3.1919 Ν. ∆/τος "περί 
τροποποιήσεως του Νόµου 1066/1917 "περί ιδρύσεως 
Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων".  
    2. Την σχετική απόφαση των από 4.5.1996, 
26.11.1997 και 28.3.1998 Γενικών Συνελεύσεων των 
µελών του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων µε θέµα 
«Ψήφιση τροποποιήσεων διατάξεων του οργανισµού 
του Σ.Ε.Π.»  
    3. Το αριθµ. 26/27.5.98 έγγραφο του ΣΕΠ.  
    4. Την αριθµ. 590/1998 γνωµοδότηση του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
αποφασίζουµε:  
 
Εγκρίνουµε τον Οργανισµό του Σώµατος Ελλήνων 
Προσκόπων που έχει ως εξής: 
 

Άρθρο 1 
Νοµική Υπόσταση 

 
    1. Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) που 
συστήθηκε µε το Νόµο 1066/1917 εδρεύει στην Αθήνα, 
αποτελεί ίδρυµα ιδιωτικού δικαίου, έχει χαρακτήρα 
κοινωφελή µη κερδοσκοπικό, εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
διέπεται από τις διατάξεις του Νόµου 1066/1917 "περί 
ιδρύσεως Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων" (ΦΕΚ 268), 
όπως ισχύει σήµερα, µετά την τροποποίηση και 
συµπλήρωσή του από το Ν.∆. 31.3/10.5.1919 που 
κυρώθηκε µε το Νόµο 2017/1920 "περί ιδρύσεως 
Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων" (ΦΕΚ 40), το Ν. 
112/1945 "περί επανασυστάσεως του Σ.Ε.Π." (ΦΕΚ 21) 
το Ν. 1016/1949 "περί προστασίας του Σ. Ε. Π." (ΦΕΚ 
159), το Ν. 2091/1952 "περί παλαιών προσκόπων" 
(ΦΕΚ 112), τα άρθρα 1 και 2 του Ν.∆. 123/1974 "περί 
επαναγωγής του Σ.Ε.Π. υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Παιδείας" (ΦΕΚ 313), το Ν. 440/1976 "περί 
τροποποιήσεως του δια του Νόµου 2017/1920 
κυρωθέντος από 31.3.1919 Ν.∆/τος "περί 
τροποποιήσεως του Νόµου 1066/1917 "περί ιδρύσεως 
Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων" (ΦΕΚ 257), τα άρθρα 
108 µέχρι και 121 του Αστικού Κώδικα εφ' όσον δεν 
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αντίκεινται στο Ν. 440/1976, και από τον παρόντα 
Οργανισµό. 
    2. Το Σ.Ε.Π. συνεχίζει την Προσκοπική Κίνηση που 
άρχισε στην Ελλάδα το 1910 και αποτελεί τη µόνη 
αναγνωρισµένη Προσκοπική Οργάνωση για την Ελλάδα.
    3. Το Σ.Ε.Π. είναι ιδρυτικό µέλος της Παγκόσµιας 
Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης που συνεστήθη 
το 1922. 
 
 

Άρθρο 2 
Σκοπός 

 
    1. Το Σ.Ε.Π. έχει σκοπό την παροχή εξωσχολικής 
αγωγής σε Ελληνόπουλα µε την εφαρµογή του 
προσκοπικού συστήµατος, το οποίο συνίσταται στην 
διάπλαση ηθικού χαρακτήρα και στην προσφορά 
φυσικής αγωγής κυρίως µε την οµαδική δράση, την ζωή 
στο ύπαιθρο και το παιχνίδι, µέσα στα πλαίσια 
διαπαιδαγώγησης και µόρφωσης της νεολαίας που 
ορίζονται από το Σύνταγµα και τους Νόµους.  
     
 
 
 
 
    2. Το Σ.Ε.Π. µε τα προγράµµατα και τις 
δραστηριότητες των Τµηµάτων του, αποσκοπεί 
ειδικότερα στην ανάπτυξη και στη διάδοση των 
Ελληνικών πολιτιστικών αξιών στον εσωτερικό και στο 
διεθνή χώρο, στην προστασία του περιβάλλοντος και τη 
δηµιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης, καθώς και στη 
σωµατική αγωγή και άθληση µε την οργάνωση και 
συµµετοχή µελών και αθλητικών οµάδων του σε 
σχετικές διοργανώσεις της Γενικής Γραµµατείας 
Αθλητισµού και των διαφόρων αθλητικών 
οµοσπονδιών.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 3 
Αρχές και Μέθοδος 

  
    1. Η Προσκοπική Κίνηση βασίζεται στις παρακάτω 
Θεµελιώδεις Αρχές οι οποίες περιέχονται στην 
Υπόσχεση και στο Νόµο του Προσκόπου και τις οποίες 
τα µέλη του Σ.Ε.Π. υπόσχονται να τηρούν. Οι Αρχές 

 
 
 
 
 
� ιδρυτικό µέλος της Παγκόσµιας 
Οργάνωσης του Παγκόσµιου 
Οργανισµού της Προσκοπικής Κίνησης 
� 
 
 
 
 
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
  1. Το Σ.Ε.Π. είναι κίνηση για νέους και 
έχει σκοπό την παροχή εξωσχολικής 
αγωγής στην Ελλάδα, σε όλα τα παιδιά 
και τους νέους µε την εφαρµογή της 
Προσκοπικής Μεθόδου, η οποία 
αποσκοπεί στη διάπλαση ηθικού 
χαρακτήρα και στην προσφορά φυσικής 
αγωγής, µέσα στα πλαίσια 
διαπαιδαγώγησης και µόρφωσης της 
νεολαίας που ορίζονται από το Σύνταγµα 
και τους Νόµους.  
 
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
  2. Το Σ.Ε.Π. µε τα προγράµµατα και τις 
δραστηριότητες των Τµηµάτων του, 
αποσκοπεί ειδικότερα: 
• Στην ανάπτυξη και στη διάδοση των 
Ελληνικών πολιτιστικών αξιών στον 
εσωτερικό και στο διεθνή χώρο, 

• Στην προστασία του περιβάλλοντος 
και τη δηµιουργία περιβαλλοντικής 
συνείδησης, 

• Στη σωµατική αγωγή και άθληση µε 
την οργάνωση και συµµετοχή των 
µελών και αθλητικών οµάδων του σε 
σχετικές διοργανώσεις της Γενικής 
Γραµµατείας Αθλητισµού και των 
διαφόρων αθλητικών οµοσπονδιών 
και 

• Στην Παγκόσµια Συναδέλφωση. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3

αυτές συνιστούν τη βάση της προσκοπικής µεθόδου 
αγωγής και κανόνα συµπεριφοράς όλων των µελών του 
Σ.Ε.Π. είναι δε:  
ΚΑΘΗΚΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΟ  
Πίστη στο Θεό και αποδοχή της υποχρέωσης προς 
εκπλήρωση των καθηκόντων που απορρέουν από τη 
Θρησκεία.  
ΚΑΘΗΚΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙ∆Α ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Αγάπη και αφοσίωση προς στην Πατρίδα. Αγάπη για 
την Οικογένεια, ενεργός συµµετοχή στην κοινωνική 
ζωή και πρόοδο. Σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα 
και κατανόηση της ανάγκης συνεργασίας και ειρηνικής 
συµβίωσης όλων των ανθρώπων. Αποφυγή φυλετικών, 
θρησκευτικών, πολιτικών, Οικονοµικών και κοινωνικών 
διακρίσεων. Ενεργό συµµετοχή στη διατήρηση και 
προστασία του περιβάλλοντος.  
ΚΑΘΗΚΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ι∆ΙΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ  
Ανάπτυξη του αισθήµατος της προσωπικής ευθύνης του 
ατόµου για τη δική του εξέλιξη και πρόοδο. 
Προπαρασκευή σε γνώσεις και ικανότητες ώστε το 
άτοµο να καθίσταται χρήσιµο στον εαυτό του και 
έτοιµο να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε κάθε 
άνθρωπο που έχει ανάγκη βοηθείας. 
    2. Η χρησιµοποιούµενη προσκοπική µέθοδος, 
περιλαµβάνει ειδικότερα τη δηµιουργία και παροχή 
ευκαιριών αυτοεκπαίδευσης, τη µάθηση στην πράξη, 
την οµαδική δράση, τη ζωή στο ύπαιθρο, το παιχνίδι, 
το προσωπικό παράδειγµα των βαθµοφόρων και τα 
προοδευτικά προγράµµατα δράσεων συµβάλλοντας µε 
αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη των ψυχικών, 
πνευµατικών, κοινωνικών και φυσικών ικανοτήτων των 
νέων, ώστε να καταστούν χρήσιµοι και υπεύθυνοι 
πολίτες µε επίγνωση της ευρύτερης αποστολής τους ως 
µέλη της τοπικής, εθνικής και διεθνούς Κοινότητας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3. Το Κοινωφελές Ίδρυµα Σ.Ε.Π. ως παιδαγωγική και 
κοινωνική Κίνηση σε καµµία περίπτωση δεν ασχολείται 
µε την πολιτική, ούτε αναµιγνύεται σ' αυτή. Τα µέλη 
του Σ.Ε.Π. δεν µετέχουν µε την ιδιότητά τους αυτή, σε 
κοµµατικές πολιτικές εκδηλώσεις οποιασδήποτε 
µορφής, ούτε χρησιµοποιούν τη θέση τους µέσα στον 
Προσκοπισµό για να πετύχουν κοµµατικά ή πολιτικά 
οφέλη. ∆εν επιτρέπεται ο προσηλυτισµός σε 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
  2. Η χρησιµοποιούµενη Προσκοπική 
Μέθοδος περιλαµβάνει την τήρηση της 
Υπόσχεσης και του Νόµου του 
Προσκόπου, τη δηµιουργία και παροχή 
ευκαιριών προσωπικής προόδου, τη 
λειτουργία µικρών οµάδων, τη µάθηση 
στην πράξη, τη ζωή στη φύση, το 
προσωπικό παράδειγµα των Ενήλικων 
Στελεχών, µέσα από προοδευτικά 
προγράµµατα δράσεων ενταγµένα σ� ένα 
συµβολικό πλαίσιο, συµβάλλοντας µε 
αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη των 
ψυχικών, πνευµατικών, κοινωνικών και 
φυσικών ικανοτήτων των νέων ώστε να 
καταστούν χρήσιµοι και υπεύθυνοι 
πολίτες µε επίγνωση της ευρύτερης 
αποστολής τους ως µέλη της τοπικής, 
εθνικής και διεθνούς Κοινότητας. 
 
3. Το Κοινωφελές Ίδρυµα Σ.Ε.Π. ως 
παιδαγωγική και κοινωνική Κίνηση σε 
καµµία περίπτωση δεν ασχολείται µε την 
πολιτική, ούτε αναµιγνύεται σ' αυτή 
συµµετέχει σε οποιαδήποτε 
κοµµατική δραστηριότητα. Τα µέλη 
του Σ.Ε.Π. δεν µετέχουν µε την ιδιότητά 
τους αυτή, σε κοµµατικές πολιτικές
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οποιαδήποτε δογµατική ιδεολογία, πολιτική, κοµµατική 
ή φιλοσοφική.  
 
 
 
 
 
 
 
    4. Η κατάταξη και η παραµονή στο Σ.Ε.Π. είναι 
εθελοντική και κανένας δεν αναγκάζεται να γίνει ή να 
παραµείνει µέλος του.  
    5. Η προσφορά των κάθε είδους υπηρεσιών από τη 
∆ιοίκηση του Σ.Ε.Π., από τα µέλη του Σ.Ε.Π. και γενικά 
από πρόσωπα που ανήκουν στην Προσκοπική Κίνηση, 
είναι εθελοντική και άµισθη.  
    
 
 
 
 
 
 6. Το Σ.Ε.Π. συνεργάζεται στενά µε την Παγκόσµια 
Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης και το Παγκόσµιο 
Προσκοπικό Γραφείο, των οποίων στηρίζει τις 
προσπάθειες και δραστηριότητες για την προαγωγή του 
Προσκοπισµού και της συναδέλφωσης των νέων σ' όλο 
τον κόσµο.  
 

Άρθρο 4 
Μέλη του Σ.Ε.Π. 

 
Μέλη του Σ.Ε.Π. είναι:  
    1. Τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύµατος 
Σ.Ε.Π.  
    2. Οι βαθµοφόροι του Σ.Ε.Π. µε ισχύουσα Εντολή 
∆ιοίκησης, τα Ελληνόπουλα αγόρια και κορίτσια, που 
ανήκουν στα Τµήµατά του ή τις Εφορείες του και είναι 
εγγεγραµµένα στα οικεία Μητρώα του Σ.Ε.Π.  
 
     
3. Τα µέλη των Επιτροπών Κοινωνικής Συµπαράστασης 
(Ε.Κ.Σ.) του άρθρου 26.  
    4. Τα µέλη των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων 
(Ε.Π.Π.) του Άρθρου 25 που λειτουργούν σύµφωνα µε 
τον εγκεκριµένο από το ∆.Σ. Κανονισµό και είναι 
εγγεγραµµένα στα Μητρώα της Κεντρικής Επιτροπής 
Παλαιών Προσκόπων Είδος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.).  
    5. Τα Επίτιµα Μέλη. Σε Επίτιµα Μέλη 
ανακηρύσσονται προσωπικότητες της κοινωνίας και του 
δηµοσίου βίου γενικότερης αποδοχής, που µπορούν να 
συµβάλλουν στην πρόοδο της Προσκοπικής Κίνησης. Η 

εκδηλώσεις οποιασδήποτε µορφής, ούτε 
χρησιµοποιούν τη θέση τους µέσα στον 
Προσκοπισµό για να πετύχουν 
προσωπικά ή ατοµικά κοµµατικά ή 
πολιτικά οφέλη. ∆εν επιτρέπεται ο 
προσηλυτισµός σε οποιαδήποτε 
δογµατική ιδεολογία, πολιτική, κοµµατική 
ή φιλοσοφική. 
 
  4. Η κατάταξη εγγραφή και η 
παραµονή στο Σ.Ε.Π. �  
 
  ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 
  5. Στις Υπηρεσίες της Κεντρικής 
∆ιοίκησης του Σ.Ε.Π. µπορούν να 
εργάζονται (µετά από απόφαση του 
∆.Σ.) και πρώην ή νυν µέλη του 
Σ.Ε.Π. ως έµµισθο προσωπικό. Κατά 
τη διάρκεια της έµµισθης σχέσεώς 
τους µε το Σ.Ε.Π. δεν µπορούν να 
συµµετέχουν στα όργανά του. 
 
  6. Το Σ.Ε.Π. συνεργάζεται στενά µε την 
Παγκόσµια Οργάνωση τον Παγκόσµιο 
Οργανισµό της Προσκοπικής Κίνησης 
και το Παγκόσµιο Προσκοπικό Γραφείο �
 
 
 
 
 
 
  1. 
     α) 
 
     β) Τα Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. 
µε εν ισχύ Εντολή ∆ιοίκησης, τα 
παιδιά και οι νέοι που ανήκουν στα 
Συστήµατα και τις Εφορείες του και 
είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία 
Μητρώα του Σ.Ε.Π. 
     γ) 
 
     δ) 
 
 
 
 
     ε) 
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ανακήρυξη Επιτίµων Μελών γίνεται οµόφωνα από το 
∆.Σ. µε αιτιολογηµένη απόφασή του. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο µπορεί ν' ανακηρύσσει ετησίως µέχρι δύο 
Επίτιµα Μέλη.  
    6. Τα Οµότιµα Μέλη που ανακηρύσσονται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο (Οµότιµοι Πρόεδροι και Οµότιµοι 
Γενικοί Έφοροι) ή µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου από την Γενική Συνέλευση (Οµότιµα µέλη 
του Σ.Ε.Π.), σε αναγνώριση εξαίρετων υπηρεσιών που 
προσέφεραν προς τον Ελληνικό Προσκοπισµό.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Άρθρο 5 
Όργανα 

 
Όργανα του Σ.Ε.Π. είναι: 
       α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.). 
       β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.). 
       γ) Ο Γενικός Έφορος (Γ.Ε.). 
 

Άρθρο 6 
Γενική Συνέλευση 

 
    1. α) Η Γενική Συνέλευση είναι το Ανώτατο Όργανο 
του Σ.Ε.Π. και αποτελείται από τα µέλη που ορίζονται 
στο Άρθρο 9. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται µε 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε τακτική 
ετήσια συνεδρίαση το µήνα Απρίλιο ή Μάιο κάθε έτους 
και σε έκτακτη συνεδρίαση κατά την κρίση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή έπειτα από αίτηση πενήντα 
τουλάχιστον µελών που έχουν εξοφλήσει όλες τις 
συνδροµές τους ως µέλη. 
       β) Τα θέµατα που ορίζονται για συζήτηση από τα 
µέλη που ζητούν τη σύγκληση και που πρέπει ν' 
ανάγονται πάντοτε στο έργο του Σ.Ε.Π. και στην 
προαγωγή της Προσκοπικής Κίνησης, περιλαµβάνονται 
στην ηµερήσια διάταξη της έκτακτης Συνέλευσης. 
       γ) Η συνεδρίαση που ζητούν τα µέλη πρέπει να 
συγκαλείται από το ∆.Σ. µέσα σ' ένα µήνα από την 
ηµέρα της υποβολής της σχετικής αίτησης και 
συνέρχεται µέσα σ' ένα δίµηνο απ' αυτή. 
       δ) Αν µέσα στην προθεσµία αυτή πρόκειται να 

 
 
 
 
     στ) 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ: 
  2. Τα Μέλη της Παρ. 1 του 
παρόντος Άρθρου συµµετέχουν στις 
δραστηριότητες των Συστηµάτων 
και Εφορειών του Σ.Ε.Π., καθώς και 
στα όργανα αυτού εάν έχουν 
απογραφεί σύµφωνα µε τους 
Κανονισµούς και τις εκάστοτε 
οδηγίες και δεν έχουν ουδεµία 
οικονοµική υποχρέωση προς το 
Σ.Ε.Π. 
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συνέλθει η Γενική Συνέλευση σε τακτική ή έκτακτη 
συνεδρίαση, προστίθενται σ' αυτή τα προτεινόµενα 
θέµατα. 
       ε) Θέµατα προς συζήτηση στην τακτική Γενική 
Συνέλευση µπορούν να προτείνουν µε αίτηση τους 
προς το ∆.Σ. πενήντα τουλάχιστον µέλη που έχουν 
εξοφλήσει όλες τις συνδροµές τους ως µέλη. Η αίτηση 
πρέπει να έχει κατατεθεί στο Σ.Ε.Π. µέχρι την τελευταία 
ηµέρα του µηνός Μαρτίου, που προηγείται από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση. 
    2. Η ειδοποίηση για τη σύγκληση της Γενικής 
Συνέλευσης αναφέρει την ηµεροµηνία, την ώρα και τον 
τόπο της συνεδρίασης καθώς και την ηµερήσια διάταξη 
και δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες της 
Πρωτεύουσας, και µία της Θεσσαλονίκης δεκαπέντε 
τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την οριζόµενη 
συνεδρίαση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο 
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ωσότου εκλεγεί 
Πρόεδρος από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική 
Συνέλευση εκλέγει επίσης τριµελή Εφορευτική 
Επιτροπή και δύο γραµµατείς. 
 
 
 
    4. α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν 
τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. 
Προς τούτο υπολογίζονται µόνο τα µέλη που έχουν 
πληρώσει τη συνδροµή τους έως την ηµέρα της 
συνεδρίασης. Εάν τα παρευρισκόµενα µέλη που έχουν 
εξοφλήσει όλες τις συνδροµές τους είναι περισσότερα 
από εκείνα που τις έχουν µεν εξοφλήσει αλλά δεν 
παρευρίσκονται η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία. Αν δεν 
γίνει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την 
επόµενη ηµέρα, στον ίδιο τόπο και σε ώρα που 
καθορίζεται µε την πρόσκληση οπότε θεωρείται 
απαρτία οσαδήποτε µέλη κι' αν είναι παρόντα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. α) Η ειδοποίηση για τη σύγκληση 
πρόσκληση σύγκλησης της Γενικής 
Συνέλευσης αναφέρει την ηµεροµηνία, 
την ώρα, και τον τόπο της συνεδρίασης 
καθώς και την ηµερήσια διάταξη και 
δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες 
εφηµερίδες της Πρωτεύουσας, και µία 
της Θεσσαλονίκης και αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π. δεκαπέντε 
τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από 
την οριζόµενη ηµεροµηνία 
συνεδρίασης.  
     β) Ο Απολογισµός Έργου, ο 
Οικονοµικός Απολογισµός και ο 
Προϋπολογισµός, καθώς και η 
έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, 
δέκα ηµέρες προ της Γενικής 
Συνέλευσης διατίθενται από τις 
Υπηρεσίες της Κεντρικής ∆ιοίκησης 
και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
Σ.Ε.Π. στο διαδίκτυο.  
 
3. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει 
προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, ωσότου εκλεγεί εκλεγούν 
Πρόεδρος και δύο Γραµµατείς από τη 
Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση 
εκλέγει επίσης τριµελή Εφορευτική 
Επιτροπή που αποτελείται από 3-5 
µέλη και δύο γραµµατείς. 
 
 
� που έχουν πληρώσει καταβάλλει τη 
συνδροµή τους έως και την ηµέρα της 
συνεδρίασης, καθώς και κάθε άλλη 
οφειλή προς το Σ.Ε.Π. Εάν τα �  
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       β) ∆εν επιτρέπεται παράσταση µε αντιπρόσωπο. 
    5. α) Οι αποφάσεις παίρνονται µε πλειοψηφία των 
παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η πρόταση 
εισάγεται πάλι σε ψηφοφορία, και αν πάλι παρουσιασθεί 
ισοψηφία, τότε η πρόταση απορρίπτεται. ∆εν 
επιτρέπεται να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για 
θέµα που δεν έχει περιληφθεί στην ηµερήσια διάταξη. 
       β) Οι αποφάσεις για την εκλογή µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και για θέµατα που αφορούν 
την επανεγγραφή µελών της Γ.Σ. παίρνονται µε µυστική 
ψηφοφορία που γίνεται µε ψηφοδέλτια. 
       γ) Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωµα να 
αποφασίζει µυστική ψηφοφορία µε ψηφοδέλτια και για 
άλλα θέµατα. 
    6. α) Αποφάσεις σχετικές µε την τροποποίηση του 
παρόντος Οργανισµού καθώς και αποφάσεις επί 
προσφυγής µέλους της Γ.Σ. κατά της διαγραφής του 
παίρνονται µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) 
του αριθµού των  µελών που ψήφισαν και µόνον αν 
ψήφισαν τουλάχιστον εκατό µέλη. 
       β) Μέλη του ∆.Σ. εκλέγονται κατά σειρά εκείνοι 
που παίρνουν τις περισσότερες ψήφους. 
       γ) Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων σε 
οποιαδήποτε εκλογή, γίνεται κλήρωση από την 
Εφορευτική Επιτροπή για τον καθορισµό της σειράς 
επιτυχίας των. 
    7. Για κάθε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των 
µελών τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τους Γραµµατείς της. Αποσπάσµατα 
πρακτικών εκδίδονται από τον Γενικό Γραµµατέα του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 

Άρθρο 7 
Αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης 

 
Η Γενική Συνέλευση:  
       α) Εγκρίνει στην τακτική ετήσια συνεδρίασή της 
τον ισολογισµό και τον απολογισµό του περασµένου 
οικονοµικού έτους, αφού λάβει γνώση της λογοδοσίας 
του ∆.Σ. και αποφασίζει την απαλλαγή ή µη των µελών 
του από κάθε ευθύνη.  
 
 
 
 
 
 
 
       β) Εγκρίνει τον προϋπολογισµό του νέου έτους.  
 
 
 

 
  5. α) Οι αποφάσεις παίρνονται 
λαµβάνονται µε � 
 
 
 
 
 
 
� µελών της Γ.Σ. παίρνονται 
λαµβάνονται µε µυστική � 
 
 
 
 
 
� κατά της διαγραφής του παίρνονται 
λαµβάνονται µε πλειοψηφία � 
 
 
 
 
 
 
� τον καθορισµό της σειράς επιτυχίας 
των τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    α) Εγκρίνει στην τακτική ετήσια 
συνεδρίασή της τον Οικονοµικό 
Απολογισµό του παρελθόντος έτους 
(ισολογισµό και αποτελέσµατα 
χρήσεως) τον ισολογισµό και τον 
απολογισµό του περασµένου 
οικονοµικού έτους, αφού λάβει γνώση 
της σχετικής έκθεσης της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής και της 
λογοδοσίας του ∆.Σ. και αποφασίζει την 
απαλλαγή ή µη των µελών του από κάθε 
ευθύνη. 
    β) Εγκρίνει τον Προϋπολογισµό του 
νέου εποµένου έτους και επικυρώνει 
τυχόν τροποποιήσεις του 
Προϋπολογισµού του τρέχοντος 
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       γ) Εκλέγει, από τους πίνακες που καταρτίζει το 
∆.Σ. σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ. 1γ και 3ζ, τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
       δ) Αποφασίζει επί της προσφυγής µέλους της κατά 
της διαγραφής του ως µέλους της Γενικής Συνέλευσης. 
       ε) Ορίζει την ετήσια συνδροµή των µελών της.  
       στ) Εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγµένων του 
∆.Σ.  
 
       ζ) Αποφασίζει τροποποιήσεις του Οργανισµού.  
       η) Συζητά κάθε θέµα σχετικό µε το έργο του 
Σ.Ε.Π. και την προαγωγή της Προσκοπικής Κίνησης, 
προσδιορίζει τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν 
µακροπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα και παίρνει σχετικές 
αποφάσεις.  
       θ) Καθορίζει ειδικότερα τις λεπτοµέρειες 
λειτουργίας της, µέσα στα πλαίσια του Οργανισµού 
αυτού.  
 
       ι) Συνιστά Επιτροπές από µέλη της για την µελέτη 
θεµάτων που η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ή το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της προτείνει, είτε για την 
ενηµέρωσή της, ή την υποβοήθηση του έργου του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το ∆.Σ. προτείνει 
υποψηφιότητες. Υποψηφιότητες υποβάλλονται στο ∆.Σ. 
και από µέλη που επιθυµούν να µετάσχουν ή 
προτείνονται από δέκα τουλάχιστον µέλη. Οι 
υποψηφιότητες πρέπει να έχουν περιέλθει στο Σ.Ε.Π. 
τρεις τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την Γενική 
Συνέλευση. Η εκλογή µελών των Επιτροπών γίνεται µε 
µυστική ψηφοφορία και εκλέγονται οι πλειοψηφίσαντες 
κατ' αυτήν. Οι Επιτροπές εκλέγουν τον Πρόεδρο τους. 
Τα µέλη των Επιτροπών µπορούν να επαναµετάσχουν 
στην Επιτροπή που µετείχαν ή σ' άλλη. Το ίδιο µέλος 
δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από δύο 
Επιτροπές ταυτόχρονα. Οι Επιτροπές υποβάλλουν προς 
την Γ.Σ. µέσω του ∆.Σ. σύντοµο Ενηµερωτικό 
Σηµείωµα για το έργο τους.  
       ια) Η Γενική Συνέλευση εκλέγει την Εξελεγκτική 
Επιτροπή Οικονοµικής ∆ιαχείρισης.  
 

Άρθρο 8 
Εξελεγκτική Επιτροπή της ∆ιαχείρισης 

 
    1. Εκτός από τον έλεγχο της διαχείρισης και του 
Οικονοµικού απολογισµού του Σ.Ε.Π. που ασκείται 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 440/1976, η 
Γ.Σ. αναθέτει σε Εξελεγκτική Επιτροπή, το έργο του 
ελέγχου της οικονοµικής διαχείρισης του Σ.Ε.Π. κατά τη 
διάρκεια της οικονοµικής χρήσης. Η Γ.Σ. εκλέγει µε 
µυστική ψηφοφορία για την Εξελεγκτική Επιτροπή 3 

έτους, που εισηγείται το ∆.Σ.   
 
 
 
 
 
 
στ) Εγκρίνει την ετήσια έκθεση 
πεπραγµένων τον ετήσιο Απολογισµό 
Έργου του ∆.Σ. 
 
 
 
 
µεσοπρόθεσµα και παίρνει λαµβάνει 
σχετικές αποφάσεις. 
 
� του Οργανισµού αυτού, 
καταρτίζοντας σχετικό προς τούτο 
Κανονισµό. 
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µέλη της και 2 αναπληρωµατικά, για τετραετή θητεία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τις διαχειριστικές 
ενέργειες του ∆.Σ. που αναφέρονται στα 
πραγµατοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές τους καθώς και 
στις πηγές τους καθώς και στις πραγµατοποιηθείσες 
δαπάνες και την τήρηση των κανόνων καλής 
διαχείρισης και λογιστικής τάξης. 
    3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ως Όργανο του Σ.Ε.Π. 
έχει δικαίωµα να ελέγχει τα λογιστικά βιβλία, τα 
έγγραφα και τα δικαιολογητικά των δοσοληψιών του 
Σ.Ε.Π. και τους λογαριασµούς Τραπεζικών Καταθέσεών 
του και να λαµβάνει γνώση των αποφάσεων του ∆.Σ. 
και της Εκτελεστικής Επιτροπής του των σχετικών προς 
την οικονοµική διαχείριση καθώς και κάθε άλλου 
στοιχείου χρήσιµου για την διεξαγωγή του έργου της. 
    4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει στο τέλος της 
χρήσης έκθεση επί του ελέγχου που υποβάλλεται στο 
∆.Σ. δεκαπέντε ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση και ανακοινώνεται κατ' αυτήν. 
 
 
 
 
 

Άρθρο 9 
Μέλη της Γενικής Συνέλευσης 

 
    1. Η Γενική Συνέλευση έχει αντιπροσωπευτικό 
χαρακτήρα και µετέχουν σ' αυτή τα ενήλικα µέλη του 
ΣΕΠ. 
Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τις εξής 
κατηγορίες µελών: 
       Α. Τακτικά Μέλη 
       Β. Μέλη λόγω ιδιότητας        
       Γ. ∆ιοριζόµενα  
       ∆. Αναδεικνυόµενα Μέλη 
 
    Α. Τακτικά Μέλη της Γ.Σ. είναι: 
       α) 'Όσοι έχουν µέχρι την δηµοσίευση του 
παρόντος την ιδιότητα του τακτικού µέλους. Μέλη 
αυτής της περίπτωσης που καθυστερούν την συνδροµή 
τους για δύο οικονοµικά έτη ή απουσιάζουν 
αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της 
Γενικής Συνέλευσης, θεωρούνται ότι έχουν παραιτηθεί 

� , για τετραετή θητεία. Η θητεία 
µέλους που µετέχει στη Γ.Σ. επειδή 
αναδείχθηκε µέλος της, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 9 παρ. 
4, παρατείνεται εφόσον εκλεγεί ως 
τακτικό ή αναπληρωµατικό µέλος 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής, µέχρι 
τη λήξη της θητείας του σ� αυτή. 
 
� ελέγχει ανά τρίµηνο τις 
διαχειριστικές � 
 
 
 
 
 
� έχει δικαίωµα οφείλει να ελέγχει τα 
λογιστικά �  
 
 
 
 
 
 
� που υποβάλλεται στο ∆.Σ. δεκαπέντε 
ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση και ανακοινώνεται κατ' αυτήν 
στο πρώτο δίµηνο του εποµένου 
έτους και γνωστοποιείται στα µέλη 
της Γ.Σ. κατά την επόµενη τακτική 
συνεδρίασή της. 
 
 
 
 
  1. 
 
 
 
 
    Α. α) 
    Β. Μέλη λόγω ιδιότητας 
    Γ. β) ∆ιοριζόµενα Μέλη 
    ∆. γ) 
 
  Α. 2.  
 
 
 
 
 
� Γενικής Συνέλευσης, ή δεν έχουν 
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από την ιδιότητα του µέλους. 
 
 
       β) Όσοι έχουν διατελέσει Πρόεδροι του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικοί Έφοροι, ως και οι 
εκλεγόµενοι στις πιο πάνω θέσεις µετά την 
συµπλήρωση συνολικής θητείας τουλάχιστον δύο ετών 
στις θέσεις αυτές. 
 
 
 
       γ) Όσοι ανακηρύσσονται Επίτιµα Μέλη. 
 
     
    Β. Μέλη λόγω ιδιότητας (ΕΧ OFFICIO) 
      1. Μετέχουν στην Γενική Συνέλευση λόγω 
ιδιότητας και για όλη την διάρκεια της ισχύος της 
Εντολής ∆ιοίκησής τους οι Έφοροι Περιοχών. 
      2. Εφόσον δεν ανανεωθεί µε την λήξη ισχύος της η 
Εντολή ∆ιοίκησης οποιουδήποτε από τα µέλη της παρ. 
Β1 ανωτέρω, την θέση του καταλαµβάνει ο νέος 
κάτοχος της αντίστοιχης Εντολής. Ειδικώς, δεν 
συµπληρώνονται κατά τις προβλέψεις της 
προηγούµενης παρ. Β1 οι θέσεις των Εφόρων Περιοχής 
που µετέχουν ήδη στη Γενική Συνέλευση ως Τακτικά 
Μέλη της για όσο χρόνο διατηρούν την αντίστοιχη 
Εντολή ∆ιοίκησης. 
    Γ. ∆ιοριζόµενα µέλη της Γενικής Συνέλευσης για 
θητεία δύο ετών είναι: 
Ο εκάστοτε οριζόµενος από το Υπουργείο Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης εκπρόσωπος, 
καθώς επίσης και οι οριζόµενοι από τα Υπουργεία 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εθνικής Άµυνας, 
Εξωτερικών, Πολιτισµού, Γεωργίας, Υγείας-Πρόνοιας, 
ήτοι συνολικά επτά  (7) εκπρόσωποι, καθώς τέλος και 
οι δύο οριζόµενοι από τις Γενικές Γραµµατείες Νέας 
Γενιάς και Αποδήµου Ελληνισµού εκπρόσωποι, ήτοι 
συνολικά εννέα (9) εκπρόσωποι. 
 
 
 
 
 
    ∆. Αναδεικνυόµενα Μέλη 
 
Μετέχουν στη Γενική Συνέλευση αναδεικνυόµενα σε 
µέλη της: 
      α) Βαθµοφόροι 
Συµµετέχουν στην Γ.Σ. για θητεία δύο ετών ως µέλη 
της που αναδεικνύονται αντιπροσωπευτικά από όλη τη 
χώρα µέχρι 300 Βαθµοφόροι εγγεγραµµένοι στα 
µητρώα του Σ.Ε.Π. που έχουν Εντολή ∆ιοίκησης 

απογραφεί τα δύο τελευταία έτη 
θεωρούνται ότι έχουν παραιτηθεί από 
την ιδιότητα του µέλους. 
 
 
 
 
 
    γ) Όσοι έχουν διατελέσει µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για 
τουλάχιστον δύο πλήρεις θητείες.  
    γ) δ) Όσοι ανακηρύσσονται Επίτιµα 
και Οµότιµα Μέλη. 
 
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ  ΤΟ Β. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Γ. 3.  
 
Οι εκάστοτε οριζόµενοι από τα 
Υπουργεία Εσωτερικών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εθνικής 
Άµυνας, Εξωτερικών, Πολιτισµού, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, ∆ηµόσιας 
Τάξης, Εµπορικής Ναυτιλίας, καθώς και 
οι δύο οριζόµενοι από τις Γενικές 
Γραµµατείες Νέας Γενιάς και Απόδηµου 
Ελληνισµού, ήτοι συνολικά δώδεκα (12) 
εκπρόσωποι. 
  
  ∆. 4.  
 
 
 
    α) Βαθµοφόροι Ενήλικα Στελέχη 
� για θητεία δύο τεσσάρων ετών ως � 
� όλη όλες τις Περιφερειακές 
Εφορείες της χώρας µέχρι 300 
Βαθµοφόροι Ενήλικα Στελέχη
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Βαθµοφόρου. 
 
 
        αα) Για την εξεύρεση του αριθµού των 
Βαθµοφόρων που αναλογεί ν' αναδείξει κάθε 
Περιφερειακή Εφορεία ως εκπροσώπους της στη Γ.Σ., 
λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος δύο απογραφών της 
συνολικής δύναµης του Σ.Ε.Π., όπως ειδικότερα 
καθορίζεται στη συνέχεια. Στη δύναµη αυτή 
υπολογίζεται το σύνολο των Βαθµοφόρων, 
Λυκοπούλων, Προσκόπων και Ανιχνευτών, που έχουν 
εξοφλήσει τις συνδροµές τους προς την Κεντρική 
∆ιοίκηση του Σ.Ε.Π. κατά τη λήξη του αντίστοιχου 
Προσκοπικού Έτους (τέλος Αυγούστου) δηλαδή των 
δύο προηγουµένων απογραφών προ της συνόδου των 
Συνεδρίων των Περιφερειακών Εφορειών, στα οποία θα 
γίνει η ανάδειξη  (σύµφωνα µε την παρ. ββ του άρθρου 
αυτού) των εκπροσώπων τους για τη Γ.Σ.  Ο 
προκύπτων µέσος όρος, διαιρούµενος µε τον αριθµό 
των 300 θέσεων Βαθµοφόρων που θ' αναδειχθούν, 
δίνει το "µέτρο" µε το οποίο υπολογίζεται ο αριθµός 
των Βαθµοφόρων που µπορεί να αναδείξει, ανάλογα µε 
τον αντίστοιχο µέσο όρο της δύναµής της κάθε µία από 
τις Περιφερειακές Εφορείες της Χώρας. Εάν ο µέσος 
όρος της συνολικής δύναµης µίας Περιφερειακής 
Εφορείας υπερβαίνει το 50% του "µέτρου" αυτή η 
Περιφερειακή Εφορεία εκπροσωπείται στη Γενική 
Συνέλευση µε έναν αναδεικνυόµενο Βαθµοφόρο. 
 
         
        ββ) Η ανάδειξη των Βαθµοφόρων σε µέλη της 
Γενικής Συνέλευσης γίνεται στα Συνέδρια των 
Περιφερειακών Εφορειών, σύµφωνα µε διαδικασία που 
ορίζεται από το ∆.Σ. 
        γγ) Οι Έφοροι Κλάδων, Ειδικοτήτων ή Υπηρεσιών 
της Γενικής Εφορείας αναδεικνύονται από Συνέδριο 
Περιφερειακής Εφορείας, όπου, σύµφωνα µε την  
προτίµησή τους, έχουν απογραφεί. Οµοίως οι Έφοροι 
Κλάδων, Ειδικοτήτων η Υπηρεσιών των Εφορειών 
Περιοχής αναδεικνύονται από Συνέδριο Περιφερειακής 
Εφορείας, που υπάγεται στην οικεία Εφορεία Περιοχής, 
όπου έχουν απογραφεί κατά την προτίµησή τους. 
 
 
 
        δδ) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν κατά το χρόνο 
της ανάδειξής τους Εντολή ∆ιοίκησης, 2 ετή 
τουλάχιστον υπηρεσία Βαθµοφόρου και Πτυχίο Βασικής 
Εκπαίδευσης. 
 
 
Στην ανάδειξη των παραπάνω µετέχουν οι Βαθµοφόροι 

εγγεγραµµένα στα µητρώα του Σ.Ε.Π. 
που έχουν εν ισχύ Εντολή ∆ιοίκησης 
Βαθµοφόρου. 
      αα) α.1) Για την εξεύρεση του 
αριθµού των Βαθµοφόρων Ενηλίκων 
Στελεχών που αναλογεί � 
� ο µέσος όρος δύο τεσσάρων 
απογραφών της � 
 
� υπολογίζεται το σύνολο των 
Βαθµοφόρων Ενηλίκων Στελεχών, 
Λυκοπούλων, Προσκόπων, και 
Ανιχνευτών και Μελών των 
Προσκοπικών ∆ικτύων, που έχουν � 
� των δύο τεσσάρων προηγουµένων �
 
� µε την παρ. ββ το εδάφιο α.2 του 
άρθρου � 
 
� θέσεων Βαθµοφόρων Ενηλίκων 
Στελεχών που θ' � 
� των Βαθµοφόρων Ενηλίκων 
Στελεχών που µπορεί � 
 
 
 
 
� έναν αναδεικνυόµενο Βαθµοφόρο 
Ενήλικο Στέλεχος. 
 
    ββ) α.2) Η ανάδειξη των 
Βαθµοφόρων Ενηλίκων Στελεχών � 
 
 
    γγ) α.3) Οι Έφοροι Κλάδων � 
 
 
� έχουν απογραφεί. Οµοίως οι Έφοροι 
Κλάδων, Ειδικοτήτων η Υπηρεσιών των 
Εφορειών Περιοχής αναδεικνύονται από 
Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας, που 
υπάγεται στην οικεία Εφορεία Περιοχής, 
όπου έχουν απογραφεί κατά την 
προτίµησή τους. 
 
    δδ) α.4) Οι υποψήφιοι πρέπει να 
έχουν εν ισχύ, κατά το χρόνο της 
ανάδειξής τους, Εντολή ∆ιοίκησης, 2ετή 
τουλάχιστον υπηρεσία Βαθµοφόρου 
Ενήλικου Στελέχους και Πτυχίο 
Βασικής Εκπαίδευσης (???). 
� µετέχουν οι Βαθµοφόροι τα Ενήλικα 
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κάθε Π.Ε. που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας τους και είναι τόσον αυτοί όσον και οι 
υποψήφιοι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του Σ.Ε.Π. και 
έχουν εκπληρώσει κάθε οικονοµική υποχρέωση προς 
την Κεντρική ∆ιοίκηση. 
        εε) Οι Περιφερειακοί Έφοροι, εφ' όσον έχουν 
αναδειχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 
παραγρ. 1 ε.αα, καταλαµβάνουν αυτοδίκαια την πρώτη 
θέση του καταλόγου των αναδεικνυοµένων 
Βαθµοφόρων -  εκπροσώπων στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. 
για χρόνο ίσο µε τον χρόνο ισχύος της Εντολής 
∆ιοίκησής τους. 
 
       
 
      
      β) Μέλη Ε.Κ.Σ. 
Μετέχουν στην Γ.Σ. για θητεία δύο ετών 30 µέλη Ε.Κ.Σ. 
Εφορειών ή Συστηµάτων που έχουν διοριστεί σύµφωνα 
µε το άρθρο 26. 
        αα) Για την εξεύρεση του αριθµού των µελών των 
Ε.Κ.Σ. που αναλογεί να αναδείξει κάθε Εφορεία 
Περιοχής ως εκπροσώπους της στην Γ.Σ. λαµβάνεται 
υπόψη ο µέσος όρος των δύο τελευταίων απογραφών 
προ της συνόδου των ειδικών συναντήσεων για την 
ανάδειξη των εκπροσώπων για την Γ.Σ. σύµφωνα µε 
την παρ. ββ του άρθρου αυτού. Στη δύναµη της 
απογραφής υπολογίζεται το σύνολο των µελών Ε.Κ.Σ., 
που έχουν εξοφλήσει τις συνδροµές τους προς την 
Κεντρική ∆ιοίκηση του Σ.Ε.Π. κατά τη λήξη του 
αντίστοιχου Προσκοπικού έτους (τέλος Αυγούστου). Ο 
µέσος όρος της συνολικής δύναµης των µελών Ε.Κ.Σ. 
που προκύπτει σύµφωνα µε τον παραπάνω 
υπολογισµό, διαιρούµενος µε τον αριθµό των 30 
θέσεων Μελών Ε.Κ.Σ. που θ' αναδειχθούν, δίνει το 
"µέτρο" µε το οποίο υπολογίζεται ο αριθµός των Μελών 
Ε.Κ.Σ. που µπορεί να αναδείξει, ανάλογα µε τον 
αντίστοιχο µέσο όρο της δύναµής της κάθε µία από τις 
Εφορείες Περιοχής της χώρας. 
      ββ) Η ανάδειξη των µελών Ε.Κ.Σ. σε µέλη της Γ.Σ. 
γίνεται σύµφωνα µε διαδικασία που ορίζει το ∆.Σ. του 
Σ.Ε.Π. 
      γγ) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν κατά τον χρόνο 
ανάδειξής τους 2ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία ως µέλη 
Ε.Κ.Σ. Εφορειών ή Συστηµάτων και να έχουν 
εκπληρώσει αυτοί καθώς και οι συµµετέχοντες στην 
διαδικασία της παρ. ββ κάθε υποχρέωση εκ συνδροµών 
προς την Κεντρική ∆ιοίκηση. 
 
 
      γ) Μέλη Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων 
        1. Μετέχουν στη Γ.Σ., ως µέλη της για θητεία δύο 

Στελέχη κάθε Π.Ε. που έχουν 
συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 
τους και είναι � 
� οικονοµική υποχρέωση προς την 
Κεντρική ∆ιοίκηση το Σ.Ε.Π. 
    εε) α.5) Οι Περιφερειακοί Έφοροι, εφ' 
όσον έχουν αναδειχθεί σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 23 παραγρ. 1 ε.αα 
Κανονισµό που εγκρίνει το ∆.Σ., 
καταλαµβάνουν � 
� αναδεικνυοµένων Βαθµοφόρων 
Ενηλίκων Στελεχών-  εκπροσώπων 
στις συνεδριάσεις � 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:  
1. Αντικαθίστανται από τον επόµενο??? 
2. Αν δεν υφίσταται Π.Ε. ποιος µπαίνει?? 
 
 
 
 
    αα) β.1) Για την εξεύρεση � 
� κάθε Περιφερειακή Εφορεία 
Περιοχής ως � 
� όρος των δύο τεσσάρων τελευταίων 
απογραφών � 
 
� την παρ. ββ το εδάφιο β.2 του 
άρθρου αυτού � 
� έχουν εξοφλήσει τις συνδροµές τους 
εκπληρώσει κάθε οικονοµική 
υποχρέωση προς την Κεντρική 
∆ιοίκηση του το Σ.Ε.Π. κατά �  
 
 
 
 
 
� κάθε µία από τις Περιφερειακές 
Εφορείες Περιοχής της χώρας. 
    ββ) β.2) Η ανάδειξη � 
 
 
    γγ) β.3) Οι υποψήφιοι � 
 
 
 
� της παρ. ββ του εδαφίου β.2 κάθε 
οικονοµική υποχρέωση εκ συνδροµών 
προς την Κεντρική ∆ιοίκηση το Σ.Ε.Π. 
 
 
   1. γ.1) Μετέχουν στη Γ.Σ., ως µέλη 
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ετών, είκοσι συνολικά µέλη των Ενώσεων Παλαιών 
Προσκόπων που αναδεικνύονται κατά την διαδικασία 
που ορίζει το ∆ Σ του Σ.Ε.Π., εκ των οποίων δύο (2) 
Μέλη της Κ.Ε.Π.Π.Ε. και δέκα οκτώ (18) από τις 
Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων. 
    2. Για να εκλεγεί ή αναδειχθεί ως µέλος της Γενικής 
Συνέλευσης, οιοσδήποτε από τις τέσσερις κατηγορίες 
µελών της παραγράφου 1 πρέπει: α) να έχει την 
ελληνική ιθαγένεια και β) να µην βαρύνεται µε 
συµπεριφορά που αντιβαίνει στις Αρχές του Σ.Ε.Π. 
 
 
 
 
 
 
    3. ∆ιατελέσαντα Μέλη της Γ.Σ. έχουν δικαίωµα 
επανεκλογής στην Γ.Σ. 
 
 
 
 
 
 
 
    4. Η θητεία µέλους που µετέχει στην Γενική 
Συνέλευση λόγω ιδιότητας ή αναδείχθηκε µέλος της ως 
Βαθµοφόρος, παρατείνεται εφόσον εκλεγεί ως µέλος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέχρι την λήξη της θητείας 
του σ' αυτό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    5. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται 
νόµιµα έστω και αν από οποιαδήποτε αιτία δεν 
ορίσθηκαν ή αναδείχθηκαν µέλη, εν µέρει ή στο σύνολό 
τους, από οποιαδήποτε από τις κατηγορίες µελών της 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 
    6. Η διαδικασία ανάδειξης των µελών της παρ. 1∆ 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 
ηµερολογιακού έτους προ της Γενικής Συνέλευσης, 
στην οποία θα µετάσχουν τα αναδεικνυόµενα προς 
αντικατάσταση αυτών, των οποίων έληξε η θητεία. Τα 
ονόµατα των αναδεικνυοµένων µελών γνωστοποιούνται 
στη συνέχεια στο ∆.Σ. µέχρι τα τέλη του µηνός 

της για θητεία δύο τεσσάρων ετών � 
 
 
 
 
2. 5. Για να εκλεγεί ή αναδειχθεί ως 
µέλος της Γενικής Συνέλευσης, 
οιοσδήποτε από τις τέσσερις τρεις 
κατηγορίες µελών της παραγράφου 1 
πρέπει: α) να έχει την ελληνική ιθαγένεια 
υπηκοότητα και β) να µην βαρύνεται 
µε συµπεριφορά που αντιβαίνει στις 
Αρχές του έχει εκπληρώσει κάθε 
οικονοµική υποχρέωση προς το 
Σ.Ε.Π. 
 
  3. 6. ∆ιατελέσαντα Μέλη της Γ.Σ. έχουν 
δικαίωµα επανεκλογής στην Γ.Σ., µε την 
προϋπόθεση ότι µέχρι της 
επανυποβολής της υποψηφιότητάς 
τους έχουν εκπληρώσει τόσο τις 
οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς 
το Σ.Ε.Π. όσο και τις υποχρεώσεις 
παρουσίας τους στη Γ.Σ.  
 
  4. 7. Η θητεία µέλους της Γ.Σ. που 
ανεδείχθη σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. 4 του 
παρόντος Άρθρου µετέχει στην Γενική 
Συνέλευση λόγω ιδιότητας ή 
αναδείχθηκε µέλος της ως Βαθµοφόρος, 
παρατείνεται εφόσον εκλεγεί ως 
Τακτικό ή Αναπληρωµατικό µέλος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η ως 
Τακτικό ή Αναπληρωµατικό µέλος 
της Εξελεγκτικής Επιτροπής µέχρι 
την λήξη της θητείας του σ' αυτό το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο ή σ� αυτή την 
Εξελεγκτική Επιτροπή. 
 
  5. 8. Η Γενική Συνέλευση � 
 
 
 
 
  6. 9. Η διαδικασία ανάδειξης των µελών 
της παρ. 1∆ 4 του παρόντος Άρθρου 
πρέπει � 
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Φεβρουαρίου προ της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία 
θα µετάσχουν τα νεοαναδειχθέντα µέλη. Με απόφαση 
του ∆.Σ. τα αναδειχθέντα µέλη εγγράφονται στο 
Μητρώο των µελών της Γενικής Συνέλευσης. 
    7. Το ∆.Σ. οφείλει να γνωστοποιεί έγκαιρα όλα τα 
στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρµογή όσων 
ορίζονται στο άρθρο 9, να εκδίδει σχετικές κανονιστικές 
διατάξεις και να δίνει οριστικές λύσεις για κάθε 
σχετικό θέµα ή αµφισβήτηση που αναφύεται. 

Άρθρο 10 
Υποχρεώσεις Μελών της Γενικής Συνέλευσης 

 
    1. Τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης βοηθούν το έργο 
της ∆ιοίκησης του Σ.Ε.Π. µε κάθε τρόπο, συµµετέχουν 
δε ενεργά όταν τους ζητείται σε Συµβούλια, Επιτροπές 
και διασκέψεις γενικότερου ενδιαφέροντος. 
    2. Τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να 
ενηµερώνονται για την γενικότερη πορεία της 
Προσκοπικής Κίνησης και να εκθέτουν τις απόψεις και 
τις κρίσεις τους κατά την διάρκεια των εργασιών της 
Γενικής Συνέλευσης. 
    3. Η ευθύνη της προβολής του Προσκοπισµού και 
του έργου του Σ. Ε. Π. και η διατύπωση απόψεων επί 
θεµάτων πολιτικής του Ιδρύµατος ή άλλων 
προσκοπικών θεµάτων από τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης ανήκει στο  ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα 
εξουσιοδοτηµένα από αυτό Όργανα. 
 

Άρθρο 11 
Αποχώρηση και διαγραφή 

Μελών της Γενικής Συνέλευσης 
 
    1. Τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης, αποχωρούν αν 
υποβάλλουν την παραίτηση τους ή αν καθυστερούν την 
συνδροµή τους για δύο οικονοµικά έτη ή αν 
απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές 
συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης οπότε 
θεωρούνται αυτοδικαίως παραιτηθέντα. Με 
αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
διαγράφονται αν παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους 
που καθορίζονται από τον Οργανισµό ή τις αποφάσεις 
της Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
ή αν συµπεριφέρονται µε τρόπο ασυµβίβαστο στο 
σκοπό ή στις Αρχές του Σ.Ε.Π. ως επίσης αν 
καταδικαστούν αµετάκλητα για ατιµωτικά αδικήµατα. 
∆ια την λήψη της απόφασης αυτής πρέπει 
αποδεδειγµένα το ∆.Σ. να καλέσει τον υπό διαγραφή, 
προκειµένου, εφόσον αυτός επιθυµεί, να εκθέσει τις 
απόψεις του. 
    2. Κατά της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
περί διαγραφής µπορεί το διαγραφέν µέλος να 
προσφύγει στην πρώτη µετά από αυτή Τακτική Γενική 

 
 
 
 
  7. 10. Το ∆.Σ. οφείλει � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� παραίτηση τους ή αν καθυστερούν 
την συνδροµή τους δεν εκπληρώσουν 
κάθε οικονοµική υποχρέωση προς 
το Σ.Ε.Π. για δύο οικονοµικά έτη ή αν �
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Συνέλευση. Η άσκηση της πιο πάνω προσφυγής έχει 
ανασταλτικό  αποτέλεσµα. 
 

Άρθρο 12 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 
    1. α) Σύνθεση και εκλογή. Το Σ.Ε.Π. διοικείται από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από 
δεκαπέντε τακτικά µέλη και τέσσερα αναπληρωµατικά, 
που εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από την τακτική 
Γενική Συνέλευση των µελών. 
       β) Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει 
όσο είναι δυνατό να προέρχονται από περισσότερα 
διαµερίσµατα της Χώρας. 
       γ) Τα τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλη του 
∆.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση από ενιαίο 
πίνακα υποψηφίων που καταρτίζεται από το ∆.Σ. 
Υποψηφιότητες µπορούν να προτείνονται στο ∆.Σ. από 
είκοσι τουλάχιστον µέλη ή να υποβάλλονται σ' αυτό απ' 
ευθείας από το ίδιο το υποψήφιο µέλος. Τα πρόσωπα 
που προτείνονται ως υποψήφιοι θα πρέπει να  από µέλη 
της Γενικής Συνέλευσης που µπορούν να υπηρετήσουν 
γενικότερα το Σ.Ε.Π. λόγω πείρας και ικανοτήτων και 
να καταλάβουν υπεύθυνες αρµοδιότητες στο ∆.Σ. Οι 
υποψηφιότητες πρέπει να έχουν κατατεθεί στο Σ.Ε.Π. 
το αργότερο πέντε εργάσιµες ηµέρες πριν την 
ορισθείσα ηµέρα συνόδου της Γενικής Συνέλευσης. Οι 
υποψηφιότητες που περιέρχονται έγκαιρα στο Σ.Ε.Π. 
περιλαµβάνονται στον πίνακα που καταρτίζει το ∆.Σ. 
       δ) Θητεία των µελών ∆.Σ. Τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου εκλέγονται για θητεία τεσσάρων ετών. 
       ε) Αναπληρωµατικά µέλη. Η Γενική Συνέλευση 
κατά την εκλογή του ∆.Σ. εκλέγει και τέσσερα 
αναπληρωµατικά µέλη µε θητεία τετραετή. Η σειρά 
αρχαιότητος µεταξύ των Αναπληρωµατικών Μελών 
καθορίζεται µε βάση τον αριθµό των ψήφων που έλαβε 
καθένας. 
       στ) Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι κενή η θέση 
ενός µέλους του ∆.Σ. παίρνει τη θέση του το πρώτο σε 
σειρά αναπληρωµατικό µέλος. Αν έχει εξαντληθεί ο 
αριθµός των Αναπληρωµατικών µελών, το ∆.Σ. 
βρίσκεται σε νόµιµη σύνθεση αν τα µέλη του είναι 
τουλάχιστον οκτώ. 
       ζ) Αν για οποιοδήποτε λόγο µετά την εξάντληση 
του καταλόγου των αναπληρωµατικών δεν υπάρχουν 
οκτώ µέλη στο ∆.Σ. τότε συγκαλείται υποχρεωτικά 
έκτακτη Γενική Συνέλευση και διενεργούνται 
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντικαταστατών των 
µελών µέχρι της πλήρους συµπλήρωσης και των 
δεκαπέντε µελών του ∆.Σ. και των αναπληρωµατικών 
µελών. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται µέσα 
σε 30 ηµέρες από τη στιγµή που προκύπτει µη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� υπεύθυνες αρµοδιότητες στο ∆.Σ. Η 
ηλικία των υποψηφίων δεν πρέπει 
να ξεπερνά το 65ο έτος κατά την 
ηµεροµηνία υποβολής των 
υποψηφιοτήτων. Οι υποψηφιότητες 
πρέπει � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� αν τα µέλη του είναι τουλάχιστον 
έντεκα οκτώ. 
ζ) Αν για οποιοδήποτε λόγο µετά την 
εξάντληση του καταλόγου των 
αναπληρωµατικών δεν υπάρχουν οκτώ 
έντεκα µέλη στο ∆.Σ. τότε συγκαλείται 
υποχρεωτικά έκτακτη Γενική Συνέλευση 
και διενεργούνται αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη αντικαταστατών των µελών 
µέχρι της πλήρους συµπλήρωσης και των 
δεκαπέντε µελών του ∆.Σ. και των 
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συµπλήρωση των οκτώ µελών µετά την εξάντληση του 
καταλόγου των αναπληρωµατικών. Η έκτακτη Γενική 
Συνέλευση συγκαλείται από τα µέλη του ∆.Σ. που 
αποµένουν. Οι υποψηφιότητες πρέπει να έχουν 
κατατεθεί στο Σ.Ε.Π. το αργότερο τρεις εργάσιµες 
ηµέρες πριν την ορισθείσα της έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης. Κατά τα λοιπά τηρείται η διαδικασία 
πρόσκλησης και διεξαγωγής της Τακτικής Γ.Σ. Οι 
νεοεκλεγόµενοι από την έκτακτη Γενική Συνέλευση 
θεωρούνται  συνεχιστές του χρόνου θητείας των 
τακτικών µελών που αντικαθιστούν και ακολουθούν το 
υπόλοιπο της θητείας των τελευταίων. 
 
 
 
 
 
 
 
    2. Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορούν να 
υπηρετήσουν εκλεγόµενα µέλη της Γενικής Συνέλευσης 
για δύο συνεχόµενες θητείες και να επανεκλεγούν εκ 
νέου εφόσον περάσει µία τακτική Γενική Συνέλευση 
από τη λήξη της προηγούµενης θητείας τους. 
    3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί το 
Σ.Ε.Π., διαχειρίζεται την περιουσία του και τη διαθέτει 
για την πραγµατοποίηση των σκοπών του. 
 
 
 
 
 
 
Ειδικότερα και ενδεικτικά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: 
       α) Εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία από τα µέλη 
του τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, το Γενικό 
Γραµµατέα, το Γενικό Έφορο, τον Οικονοµικό 
Σύµβουλο, το Σύµβουλο Ακίνητης Περιουσίας, το 
Σύµβουλο ∆ιεθνών Σχέσεων, το Σύµβουλο ∆ηµοσίων 
Σχέσεων, µε εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα τον 
Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα και µε εισήγηση του 
Γενικού Εφόρου τον Αναπληρωτή Γενικό Έφορο. Το 
∆.Σ. ορίζει µετά από πρόταση του Γενικού Εφόρου τα 
ειδικότερα καθήκοντα του Αναπληρωτή Γενικού 
Εφόρου. 
 
 
 
 
 
 
 

αναπληρωµατικών µελών νέου ∆.Σ. Η 
έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται 
µέσα σε 30 ηµέρες από τη στιγµή που 
προκύπτει µη συµπλήρωση των οκτώ 
µελών µετά την εξάντληση του 
καταλόγου των αναπληρωµατικών. Η 
έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται 
από τα µέλη του ∆.Σ. που αποµένουν. Οι 
υποψηφιότητες πρέπει να έχουν 
κατατεθεί στο Σ.Ε.Π. το αργότερο τρεις 
εργάσιµες ηµέρες πριν την ορισθείσα της 
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Κατά τα 
λοιπά τηρείται η διαδικασία πρόσκλησης 
και διεξαγωγής της Τακτικής Γ.Σ. Οι 
νεοεκλεγόµενοι από την έκτακτη Γενική 
Συνέλευση θεωρούνται  συνεχιστές του 
χρόνου θητείας των τακτικών µελών που 
αντικαθιστούν και ακολουθούν το 
υπόλοιπο της θητείας των τελευταίων. 
 
 
 
 
 
 
 
� των σκοπών του. Τα µέλη του ∆.Σ. 
έχουν πρώτιστη υποχρέωση και 
καθήκον τη διαρκή επιδίωξη της 
ενίσχυσης της µακρόχρονης 
οικονοµικής αξίας του Σ.Ε.Π. και την 
προάσπιση του γενικού 
συµφέροντος. 
 
    α) Εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία 
από τα µέλη του τον Πρόεδρο, δύο 
Αντιπροέδρους εκ των οποίων ο ένας 
µε αρµοδιότητες ∆ιεθνών Σχέσεων 
και ο άλλος αυτές των ∆ηµοσίων 
Σχέσεων, το Γενικό Γραµµατέα, το 
Γενικό Έφορο, τον Οικονοµικό 
Σύµβουλο, το Σύµβουλο Ακίνητης 
Περιουσίας, το Σύµβουλο ∆ιεθνών 
Σχέσεων, το Σύµβουλο ∆ηµοσίων 
Σχέσεων, µε εισήγηση του Γενικού 
Γραµµατέα τον Αναπληρωτή Γενικό 
Γραµµατέα και µε εισήγηση του Γενικού 
Εφόρου τον Αναπληρωτή Γενικό Έφορο. 
Το ∆.Σ. ορίζει µετά από πρόταση του 
Γενικού Εφόρου τα ειδικότερα 
καθήκοντα του Αναπληρωτή Γενικού 
Εφόρου. Ειδικότερα τα καθήκοντα 
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      β) ∆ιορίζει και παύει το προσωπικό του Σ.Ε.Π., 
καταρτίζει σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του 
Ν.440/1976 τον Κανονισµό Προσωπικού και διορίζει και 
παύει δικηγόρους που αµείβονται µε πάγια µηνιαία 
αµοιβή η κατά υπόθεση. 
Επιτρέπεται και σε µέλη του Σ.Ε.Π., εκτός από τα µέλη 
του ∆.Σ. να παρέχουν υπηρεσίες ή να αναλαµβάνουν 
την εκτέλεση έργου µε αµοιβή, µέσα όµως στα πλαίσια 
της ελεύθερης επαγγελµατικής δραστηριότητάς τους. 
       
 
γ) Το ∆.Σ. διορίζει, ως ∆ιευθυντή, µε πλήρη 
απασχόληση, έµµισθο ή άµισθο πρόσωπο που 
προέρχεται από τους ενεργούς ή παλαιούς 
Βαθµοφόρους του Σ.Ε.Π., για να βοηθεί στην άσκηση 
των καθηκόντων τους τα µέλη του που εκλέγει 
σύµφωνα µε την παρ. α της παραγράφου αυτής. Ο 
∆ιευθυντής µετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του 
∆.Σ. όταν καλείται. 
      δ) Μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, 
καταρτίζει Κανονισµό που καθορίζει την εσωτερική 
λειτουργία των Εφορειών, Συστηµάτων και Τµηµάτων 
και κάθε άλλο σχετικό µε την εφαρµογή του 
προσκοπικού προγράµµατος και παρέχει τις αιτούµενες 
εντολές και οδηγίες. 
      ε) Καταρτίζει τον ειδικό κανονισµό "περί παλαιών 
προσκόπων" σύµφωνα µε το Ν. 2091/1952. 
      στ) Ασκεί την ανώτατη εποπτεία σε όλα τα έργα 
και τις δραστηριότητες του Σ.Ε.Π. και ελέγχει την 
πραγµατοποίησή τους. 
      ζ) Καταρτίζει τους πίνακες των υποψηφίων µελών 
του ∆.Σ., καθώς και πίνακες των νέων οµοτίµων µελών 
του Σ.Ε.Π. και τους υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση. 
      η) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καταρτίζει 
την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεών τους. 
      θ) Ρυθµίζει τις σχέσεις του Σ.Ε.Π. µε τις Αρχές, τις 
Προσκοπικές Οργανώσεις άλλων Χωρών και µε κάθε 
τρίτο. 
      ι) Συντάσσει τον Προϋπολογισµό, τον ισολογισµό 
και απολογισµό κάθε έτους και τους υποβάλλει για να 

του Προέδρου, του Γενικού 
Γραµµατέα και του Γενικού Εφόρου 
ανατίθενται ανά διετία και για την 
επανεκλογή τους απαιτείται 
αυξηµένη πλειοψηφία 3/5 των 
παρόντων κατά τη συνεδρίαση 
µελών του ∆.Σ. 
    β) Καταρτίζει και παρουσιάζει στην 
κίνηση, το αργότερο σε 6 µήνες από την 
ανάδειξή του το τετραετές στρατηγικό 
πρόγραµµά του.  
 
    β) γ) ∆ιορίζει � 
 
 
� παύει δικηγόρους συµβούλους που 
αµείβονται � 
� εκτός από τα µέλη του ∆.Σ., για όσο 
χρόνο διαρκεί η θητεία τους στο 
∆.Σ. αλλά και των συζύγων του και 
συγγενών τους α� βαθµού, να 
παρέχουν υπηρεσίες � 
 
    γ) δ) Το ∆.Σ. διορίζει Μόνιµο Βοηθό 
Γενικό Έφορο µε καθήκοντα και 
∆ιευθυντού Υπηρεσιών της 
Κεντρικής ∆ιοίκησης, ως ∆ιευθυντή, 
µε πλήρη απασχόληση, έµµισθο ή 
άµισθο πρόσωπο που προέρχεται από �  
 
 
     δ) ε) Μετά από � 
 
 
 
 
 
      ε) στ) Καταρτίζει � 
 
      στ) ζ) Ασκεί � 
 
 
      ζ) η) Καταρτίζει � 
 
 
      η) θ) Συγκαλεί � 
 
      θ) ι) Ρυθµίζει �  
 
 
      ι) ια) Συντάσσει τον 
Προϋπολογισµό, τον ισολογισµό και 
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εγκριθούν στη Γενική Συνέλευση. 
 
 
  
      ια) Καταρτίζει επιτροπές από µέλη ή µη µέλη του 
και αναθέτει σ' αυτές ορισµένο έργο ή τοµέα έργου ή 
δραστηριότητας. Την σύνθεση, την χρονική διάρκεια 
λειτουργία, και το ειδικότερο αντικείµενο των 
επιτροπών αυτών καθορίζει µε απόφαση του το ∆.Σ. Οι 
επιτροπές πέραν των  περιοδικών ενηµερώσεων που 
πρέπει να κάνουν προς το ∆.Σ. οφείλουν να 
συντάσσουν έκθεση που διαβιβάζεται στα µέλη του 
∆.Σ., το οποίο και ενηµερώνει κατά την ετήσια τακτική 
Γενική Συνέλευση τα µέλη αυτής. 
      ιβ) Παρέχει εξουσιοδοτήσεις κάθε είδους σε µέλη 
του, σε επιτροπές, σε µέλη του Σ.Ε.Π. γενικά, σε 
υπαλλήλους του Σ.Ε.Π. ή και σε τρίτους. 
      ιγ) Λογοδοτεί στην τακτική Γενική Συνέλευση για 
τα πεπραγµένα του προηγουµένου έτους. 
      ιδ) Σχηµατίζει συµβουλευτικές επιτροπές από 
παλαιά στελέχη του Προσκοπισµού, ή και από τρίτους, 
προκειµένου να τις συµβουλεύεται για σηµαντικά 
θέµατα γενικότερης πολιτικής του Σ.Ε.Π. 
προγραµµάτων ή κατευθύνσεων του Ιδρύµατος ή της 
Προσκοπικής Κίνησης γενικά. 
      ιε) Καταρτίζει Εκτελεστική Επιτροπή από πέντε 
µέλη του. Μέλη της αποτελούν αυτοδικαίως ο Γενικός 
Έφορος που προεδρεύει στις συνεδριάσεις της, ο 
Γενικός Γραµµατέας, ο Οικονοµικός Σύµβουλος και ο 
Σύµβουλος Ακινήτου Περιουσίας. Η Εκτελεστική 
Επιτροπή αποφασίζει ή γνωµοδοτεί για θέµατα που της 
αναθέτει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αποφασίζει για τη 
διάθεση ειδών ρουχισµού και εξάρτησης σύµφωνα µε 
το άρθρο 18 του Ν. 2017/1920 και έχει τα καθήκοντα 
που απορρέουν από το άρθρο 26 σχετικά µε τις 
Επιτροπές Κοινωνικής Συµπαράστασης. 
 
 
 
 
Ο Γενικός Έφορος ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
σε κάθε συνεδρίασή του για τις αποφάσεις της 
Εκτελεστικής Επιτροπής και εισηγείται τα όσα αυτή 
προτείνει. 
      ιστ) Συνοµολογεί κάθε είδους συµβάσεις και 
αποφασίζει την αγορά και πώληση κινητών ή ακινήτων, 
την τοποθέτηση κεφαλαίων του, την εκµίσθωση και 
µίσθωση ακινήτων, την σύναψη δανείων κ.λ.π. Παρέχει 
για ασφάλεια δανείων υποθήκη η ενέχυρο η συναινεί σε 
εγγραφή προσηµειώσεων σε περιουσιακά στοιχεία του 
Σ.Ε.Π. Αποφασίζει την έγερση αγωγών ή άλλων ενδίκων 
µέσων και την παραίτηση απ' αυτά.  

απολογισµό τα οικονοµικά στοιχεία 
και καταστάσεις κάθε έτους και τα 
τους υποβάλλει � 
 
      ια) ιβ) Καταρτίζει � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ιβ) ιγ) Παρέχει � 
 
 
      ιγ) ιδ) Λογοδοτεί � 
 
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
� και ο Σύµβουλος Ακινήτου 
Προσκοπικής Περιουσίας. Το πέµπτο 
µέλος ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. 
για διετή θητεία. Η Εκτελεστική 
Επιτροπή αποφασίζει ή γνωµοδοτεί για 
θέµατα που της αναθέτει το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, αποφασίζει για τη διάθεση 
ειδών ρουχισµού και εξάρτησης 
σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 
2017/1920 και έχει τα καθήκοντα που 
απορρέουν από το άρθρο 26 σχετικά µε 
τις Επιτροπές Κοινωνικής 
Συµπαράστασης. 
� ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε κάθε 
συνεδρίασή του ανά τρίµηνο για τις 
αποφάσεις � 
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    4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει, τακτικά µία 
φορά το µήνα και έκτακτα όταν το καλέσει ο Πρόεδρος 
που είναι υποχρεωµένος να το καλέσει, αν το ζητήσουν 
τρία µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τα 
οκτώ από τα µέλη του και παίρνει αποφάσεις µε 
πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Σε 
περίπτωση νέας ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου του ∆.Σ. Για θέµατα που αφορούν τα µέλη 
του ∆.Σ. προσωπικά, οι ψηφοφορίες είναι µυστικές. 
Εφόσον εισήγηση µέλους του ∆.Σ. δεν γίνει δεκτή 
διατυπώνεται υποχρεωτικά στα πρακτικά το αιτιολογικό 
αυτής της απόφασης. 
    5. Μέλη του ∆.Σ. που απουσιάζουν αδικαιολόγητα 
από τρεις διαδοχικές  συνεδριάσεις, θεωρούνται ότι 
έχουν παραιτηθεί από τη θέση τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 13 
Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
    1. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. πρέπει να έχει την ιδιότητα 
του ενεργού µέλους του Σ.Ε.Π. ή να έχει διατελέσει 
ενεργό µέλος του. 
    2. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.: 
      α) Εκπροσωπεί το Σ.Ε.Π. 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.Ε.Π. 
      β) Συγκαλεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και διευθύνει 
τις συνεδριάσεις του. 
      γ) Υπογράφει µε τον Γενικό Γραµµατέα τα πρακτικά 
των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα 
έγγραφα του Σ.Ε.Π. προς αρχές και τρίτους γενικά. 
      δ) Εντέλλεται µαζί µε τον Οικονοµικό Σύµβουλο 
την πληρωµή κάθε δαπάνης. 
      ε) Έχει το δικαίωµα να παρευρίσκεται σε κάθε 
συνεδρίαση Επιτροπής ή Συµβουλίου του Σ.Ε.Π. και σε 
κάθε εκδήλωση της Προσκοπικής Κίνησης. 
    3. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν 
υπάρχει, τον αναπληρώνει ο πρώτος Αντιπρόεδρος και 
αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο 
δεύτερος και αυτόν ο πρεσβύτερος από τα µέλη του 
∆ιοικητικού  Συµβουλίου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Μέλη του ∆.Σ. που απουσιάζουν 
αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές  
πέντε εντός εκάστου έτους τακτικές 
συνεδριάσεις, θεωρούνται ότι έχουν 
παραιτηθεί από τη θέση τους. 
Αδικαιολόγητη θεωρείται κάθε 
απουσία, εκτός αυτών που 
οφείλονται σε ανωτέρα βία για 
ιατρικούς λόγους του µέλους ή α� 
βαθµού συγγενών του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� αναπληρώνει ο πρώτος πρεσβύτερος 
Αντιπρόεδρος και αν αυτός απουσιάζει ή 
κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο δεύτερος 
νεώτερος Αντιπρόεδρος και αυτόν ο 
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Άρθρο 14 
Γενικός Γραµµατέας 

 
    1. Ο Γενικός Γραµµατέας, πρέπει να έχει την ιδιότητα 
του ενεργού µέλους του Σ.Ε.Π. ή να έχει διατελέσει 
ενεργό µέλος του, και 
      α) Συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο τα πρακτικά του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκδίδει αποσπάσµατά του 
καθώς και τα έγγραφα του Σ.Ε.Π. προς αρχές και 
τρίτους γενικά. 
 
 
 
 
      β) Συντάσσει σε συνεργασία µε το Γενικό Έφορο, 
την ετήσια έκθεση πεπραγµένων του Σ.Ε.Π. η οποία, 
µετά την έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση. 
      γ) Έχει την ανώτερη εποπτεία του υπαλληλικού 
προσωπικού και της λειτουργίας των γραφείων της 
Κεντρικής ∆ιοίκησης του Σ.Ε.Π. 
      δ) Συντονίζει τις εργασίες των Συµβουλίων και των 
Επιτροπών που συγκροτούνται µε απόφαση του ∆.Σ. 
    2. Αν ο Γενικός Γραµµατέας απουσιάζει, κωλύεται ή 
δεν υπάρχει, τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός 
Γραµµατέας. 
 
 
 

Άρθρο 15 
Οικονοµικός Σύµβουλος 

 
    1. Ο Οικονοµικός Σύµβουλος:  
      α) Φροντίζει για την κατάρτιση του σχεδίου του 
προϋπολογισµού των εσόδων του Σ.Ε.Π. µε βάση τα 
προγράµµατα της Γενικής Εφορείας και των υπηρεσιών 
του Σ.Ε.Π. Παρέχει τα στοιχεία για την πορεία και την 
εκτέλεση του προϋπολογισµού και εισηγείται σχετικά 
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  
      β) Φροντίζει για την έγκαιρη πραγµατοποίηση των 
εσόδων από κάθε πηγή.  
      γ) Φροντίζει για την ακριβή τήρηση των 
λογαριασµών της ληψοδοσίας του Σ.Ε.Π. και για τη 
σύνταξη του απολογισµού και ισολογισµού.  
      δ) Παρακολουθεί ώστε τα όργανα ν' 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 τα έξοδα του αντίστοιχου οικονοµικού 

πρεσβύτερος � 
 
 

Άρθρο 14 16 
 
 
 
 
 

    α) Συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο τα 
πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
εκδίδει αποσπάσµατά του καθώς και τα 
έγγραφα του Σ.Ε.Π. προς αρχές και 
τρίτους γενικά. Εκδίδει αποσπάσµατα 
πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της 
Εκτελεστικής Επιτροπής. 
 
� την ετήσια έκθεση πεπραγµένων 
ετήσιο Απολογισµό Έργου του Σ.Ε.Π. 
� 
 
 
 
 
 
 
� τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής 
Γενικός Γραµµατέας µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου που 
ορίζεται µε απόφασή τούτου. 
 

Άρθρο 15 17 
 
 
 
� σχεδίου του οικονοµικού 
προϋπολογισµού των εσόδων του Σ.Ε.Π. 
�  
 
 
 
 
 
� τήρηση των οικονοµικών 
λογαριασµών της ληψοδοσίας του Σ.Ε.Π. 
� 
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έτους.  
      ε) Φροντίζει για τη ρύθµιση των οικονοµικών 
σχέσεων του Σ.Ε.Π. µε τα ∆ηµόσια Ταµεία, τις Τράπεζες 
κ.λ.π.  
      στ) Φροντίζει για την παροχή στα ελεγκτικά όργανα 
του άρθρου 4 παρ. 3 του Νόµου 440/1976 κάθε 
αναγκαίου στοιχείου για τη δικαιολόγηση των δαπανών 
και εισπράξεων και θέτει στην διάθεση της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής της ∆ιαχείρισης τα λογιστικά βιβλία του 
Σ.Ε.Π., τα διάφορα παραστατικά εσόδων και εξόδων, 
καθώς και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιµο για την 
εκτέλεση από την Επιτροπή του ελεγκτικού της έργου.  
      ζ) Συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα για την 
ακριβέστερη εναρµόνιση του κτηµατολογίου του Σ.Ε.Π. 
µε την εκάστοτε πραγµατικότητα και για την αρµόδια 
εισήγηση στο ∆.Σ. ώστε να παίρνονται τα αναγκαία 
µέτρα για την κατοχύρωση της ακίνητης περιουσίας του 
Σ.Ε.Π.  
      η) Υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο ή τον 
Αναπληρωτή του, την πληρωµή κάθε δαπάνης.  
      θ) Φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη των 
µετρητών που βρίσκονται στη διάθεση του Σ.Ε.Π. 
καθώς και των κάθε είδους κινητών αξιών και 
πολυτίµων αντικειµένων.  
      ι) Εποπτεύει για την είσπραξη των συνδροµών των 
µελών, των δωρεών, των επιχορηγήσεων και των 
εισοδηµάτων και πόρων γενικά του Σ.Ε.Π.  
      ια) Παρακολουθεί την εκτέλεση του 
προϋπολογισµού και εισηγείται στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο για κάθε θέµα που σχετίζεται µε τα 
οικονοµικά του Σ.Ε.Π. και την ταµειακή του διαχείριση. 
    2. Αν ο Οικονοµικός Σύµβουλος απουσιάζει, 
κωλύεται ή δεν υπάρχει τον αναπληρώνει µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται µε απόφαση 
τούτου.  
 

Άρθρο 16 
Σύµβουλος ∆ιεθνών Σχέσεων   
(Έφορος ∆ιεθνών Σχέσεων) 

 
 
    1. Ο Σύµβουλος ∆ιεθνών Σχέσεων: 
 
      α) Μεριµνά για την προαγωγή των σχέσεων του 
Σ.Ε.Π. µε την Παγκόσµια Οργάνωση της Προσκοπικής 
Κίνησης και διατηρεί επικοινωνία µε τα Όργανα της 
καθώς και µε τις Προσκοπικές (και Οδηγικές) 
Οργανώσεις άλλων Κρατών. 
      β) Εκπροσωπεί το Σ.Ε.Π. στο Παγκόσµιο 
Προσκοπικό Γραφείο, στην Ευρωπαϊκή Προσκοπική 
Επιτροπή του και στα ∆ιεθνή Συνέδρια, συγκεντρώσεις 
ή άλλες προσκοπικές οργανώσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τη 
µεταφορά κονδυλίων του 
προϋπολογισµού, αν τούτο κρίνεται 
αναγκαία, καθώς και για κάθε θέµα 
που � 
 
 
 

Άρθρο 16 14 
Σύµβουλος Αντιπρόεδρος ∆ιεθνών 

Σχέσεων   
(Έφορος ∆ιεθνών Σχέσεων) 

 
  1. Ο Σύµβουλος Αντιπρόεδρος 
∆ιεθνών Σχέσεων: 
 
� µε την Παγκόσµια Οργάνωση τον 
Παγκόσµιο Οργανισµό της 
Προσκοπικής � 
 
      β) Εκπροσωπεί το Σ.Ε.Π. στην 
Παγκόσµια και την Ευρωπαϊκή 
Προσκοπική Επιτροπή, στο 
Παγκόσµιο Προσκοπικό Γραφείο και στα 
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      γ) Φροντίζει να συµβάλλει ενεργά στην προώθηση 
της φιλίας, της συνεργασίας και της συναδέλφωσης 
µεταξύ των Προσκοπικών Οργανώσεων των διαφόρων 
Κρατών που συµµετέχουν στην παγκόσµια Προσκοπική 
Κίνηση και στην προαγωγή διεθνών προσκοπικών 
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων Ειρήνης. 
      δ) Εισηγείται µαζί µε τον Γενικό Έφορο στο ∆.Σ. 
την διεξαγωγή διεθνών προσκοπικών εκδηλώσεων στην 
Ελλάδα και την συµµετοχή αντιπροσωπείας του Σ.Ε.Π. 
σε διεθνή προσκοπικά συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις. 
Προτείνουν µε τον Γενικό Έφορο τα κατάλληλα 
πρόσωπα που θα ηγηθούν και θα συµµετέχουν σ' αυτά.
      ε) ∆ιεξάγει την σχετική µε τα θέµατα της 
αρµοδιότητάς του αλληλογραφία. 
     
 
 
    2. Τον Σύµβουλο (Έφορο) ∆ιεθνών Σχέσεων 
υποβοηθεί στο έργο του η Επιτροπή ∆ιεθνών Σχέσεων 
που αποτελείται από 6-9 µέλη, µέχρι δύο Έφοροι 
Βοηθοί και ο Γραµµατέας ∆ιεθνών Σχέσεων που τους 
προτείνει στο ∆.Σ. για διορισµό. Τον Έφορο ∆ιεθνών 
Σχέσεων αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο 
Αναπληρωτής τον οποίο ορίζει το ∆.Σ. 
    3. Ο Έφορος ∆ιεθνών Σχέσεων πρέπει να χειρίζεται 
ευχερώς και να αλληλογραφεί σε µία από τις 
χρησιµοποιούµενες γλώσσες στα Παγκόσµια 
Προσκοπικά Συνέδρια (Αγγλική ή Γαλλική) και να έχει 
την δυνατότητα να συµµετέχει σε αυτά. 
 

Άρθρο 17 
Σύµβουλος Ακίνητης Περιουσίας 

 
 
Ο Σύµβουλος Ακίνητης Περιουσίας: 
 
      α) Προτείνει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενέργειες 
για την αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του Σ.Ε.Π. 
και µεριµνά για την στέγαση των Τµηµάτων και την 
εξασφάλιση Εκπαιδευτικών Κέντρων, Κατασκηνωτικών 
Χώρων και Ναυτοπροσκοπικών βάσεων µε τις 
απαραίτητες εγκαταστάσεις, την λειτουργία των οποίων 
εποπτεύει και ελέγχει µε τους υπεύθυνους που το ∆.Σ. 
ορίζει µετά από πρότασή του. 
 
 
 
 
      β) Τηρεί και ενηµερώνει το Κτηµατολόγιο του 

περιφερειακά του γραφεία, στην 
Ευρωπαϊκή Προσκοπική Επιτροπή του και 
στα ∆ιεθνή Συνέδρια, � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    στ) Αναπληρώνει τον Πρόεδρο 
του ∆.Σ. όταν απουσιάζει ή κωλύεται 
ή δεν υπάρχει. 
  2. Τον Σύµβουλο Αντιπρόεδρο 
(Έφορο) ∆ιεθνών � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 17 18 
Σύµβουλος Προσκοπικής Ακίνητης 

Περιουσίας 
 

Ο Σύµβουλος Προσκοπικής Ακίνητης 
Περιουσίας: 
 
� αξιοποίηση της Κινητής και Ακίνητης 
Περιουσίας του Σ.Ε.Π. και µεριµνά για 
την στέγαση των Συστηµάτων και 
Εφορειών Τµηµάτων και την 
εξασφάλιση Εκπαιδευτικών Κέντρων, 
Κατασκηνωτικών Χώρων και 
Ναυτοπροσκοπικών βάσεων 
Προσκοπικών Κέντρων 
Εκπαίδευσης, Κατασκήνωσης και 
Περιβαλλοντικής Αγωγής µε τις 
απαραίτητες εγκαταστάσεις � 
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Σ.Ε.Π., διαφυλάττει τους τίτλους κυριότητας και κάθε 
αποδεικτικό των εµπραγµάτων δικαιωµάτων του Σ.Ε.Π. 
      γ) Εισηγείται στο ∆.Σ. σε συνεργασία µε την 
Νοµική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π. τα αναγκαία µέτρα για την 
κατοχύρωση της ακίνητης περιουσίας του Σ.Ε.Π.  
       
      δ) Μεριµνά για την εκπόνηση µελετών για την 
ανέγερση, διαρρύθµιση, επισκευή, συντήρηση ακινήτων 
του Σ.Ε.Π. και µεσολαβεί, όπου είναι δυνατόν, για την 
διευκόλυνση των Τµηµάτων µε την παροχή τεχνικών  
συµβουλών, σχεδίων κατασκευής και γενικά τεχνικής 
βοήθειας. 
 
      ε) Χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες ειδικών, φροντίζει, 
όπου τούτο απαιτείται, για την σύνταξη διακηρύξεων 
δηµοπράτησης έργων, τον έλεγχο των προσφορών και 
εισηγείται ανάλογα στο ∆.Σ. για την ανάθεση του έργου 
και την επίβλεψη της κατασκευής. 
 

Άρθρο 17Α 
Σύµβουλος ∆ηµοσίων Σχέσεων 

 
 
Ο Σύµβουλος ∆ηµοσίων Σχέσεων: 
 
      α) Επιµελείται της προβολής του Προσκοπικού 
έργου πανελλήνια και ειδικότερα προς τις Αρχές και την 
Κοινωνία και γενικότερα τους κύκλους και φορείς που 
µπορούν να συµπαρασταθούν στο ΣΕΠ. 
      β) Ο Σύµβουλος ∆ηµοσίων Σχέσεων υποβοηθείται 
στο έργο του από ειδικούς στον τοµέα της επικοινωνίας 
και των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. 
      γ) Για την προβολή του έργου του ΣΕΠ ο 
Σύµβουλος ∆ηµοσίων Σχέσεων συνεργάζεται µε τον 
Γενικό Έφορο. 
     

 
 
 
 

Άρθρο 18 
Γενικός Έφορος 

 
    1. Ο Γενικός Έφορος: 
      α) Πρέπει να έχει την ιδιότητα του Βαθµοφόρου ή 
να έχει διατελέσει Βαθµοφόρος του Σ.Ε.Π., να είναι 
κάτοχος πτυχίου της ανώτατης εκπαίδευσης 
Βαθµοφόρων του ∆ιακριτικού ∆άσους και να µην έχει 
υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του. Είναι ο ανώτατος 
Βαθµοφόρος στην  προσκοπική ιεραρχία και 
προϊστάµενος των Βαθµοφόρων του Σ.Ε.Π. 
 

 
 
 
 
� κατοχύρωση της κινητής και 
ακίνητης � 
 
 
 
� διευκόλυνση των Τµηµάτων 
Συστηµάτων και Εφορειών µε την 
παροχή � 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 17 Α  15 
Σύµβουλος Αντιπρόεδρος ∆ηµοσίων 

Σχέσεων 
 

Ο Σύµβουλος Αντιπρόεδρος ∆ηµοσίων 
Σχέσεων: 
 
 
 
 
      β) Ο Σύµβουλος Αντιπρόεδρος 
∆ηµοσίων Σχέσεων � 
 
� ο Σύµβουλος Αντιπρόεδρος 
∆ηµοσίων Σχέσεων � 
      δ)    Αναπληρώνει τον Πρόεδρο 
του ∆.Σ. όταν απουσιάζει ή κωλύεται 
ή δεν υπάρχει. 
 
 
 

Άρθρο 18 19 
Γενικός Έφορος 

 
 

 
 
 
� να µην έχει υπερβεί το 60ο 55ο έτος 
της ηλικίας του � 
 
� των Βαθµοφόρων Ενηλίκων 
Στελεχών του Σ.Ε.Π. 



 

 

24

Ασκεί τη γενική εποπτεία όλων των Ελλήνων 
Προσκόπων και φροντίζει για την ορθή εφαρµογή του 
προγράµµατος δράσεων και για την εκπαίδευση των 
ενεργών µελών.  
      β) Είναι υπεύθυνος απέναντι στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο για την εφαρµογή του προσκοπικού 
προγράµµατος σ' όλη τη Χώρα και για την ανάπτυξη, 
την οργάνωση και τη διοίκηση των Εφορειών και των 
Προσκοπικών Τµηµάτων, γενικά, σύµφωνα µε τον 
Οργανισµό, τις Αρχές και κατευθύνσεις που διέπουν το 
Σ.Ε.Π. και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
      γ) Εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάθε µέτρο 
που αφορά την Προσκοπική Κίνηση και συνυπογράφει 
µε τους αρµόδιους συµβούλους εισηγήσεις προς το ∆.Σ.
      δ) Εκτελεί, σε συνεργασία µε τους Εφόρους Γενικής 
Εφορείας τις αποφάσεις του ∆.Σ. που αφορούν την 
Προσκοπική Κίνηση και τα ενεργά µέλη και αποφασίζει 
για την πραγµατοποίηση των αναγκαίων προγραµµάτων 
και δράσεων. 
      ε) Αλληλογραφεί µε τις δηµόσιες αρχές και µε 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για ζητήµατα που ανάγονται 
στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Για θέµατα όµως 
γενικότερης σηµασίας, καθώς και σε περιπτώσεις που 
το Σ.Ε.Π. απευθύνεται στην Κυβέρνηση ή στις 
Κεντρικές αρχές, η  αλληλογραφία του Σ.Ε.Π. 
υπογράφεται σύµφωνα µε τα άρθρα 13 και 14 του 
Οργανισµού.  
      στ) Ενεργεί κάθε τι που απαιτείται για την εκτέλεση 
του έργου του, µέσα στα πλαίσια των σκοπών και των 
επιδιώξεων του Σ.Ε.Π. 
      ζ) Έχει το δικαίωµα να παρίσταται σε κάθε 
συνεδρίαση Επιτροπής ή Συµβουλίου του Σ.Ε.Π. και σε 
κάθε εκδήλωση µέσα στην Προσκοπική Κίνηση. 
    2. Τον Γενικό Έφορο βοηθούν στο έργο του ο 
Αναπληρωτής Γενικός Έφορος, οι Βοηθοί Γεν. Έφοροι 
και οι Έφοροι Γενικής Εφορείας. 
    3. Αν ο Γενικός Έφορος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν 
υπάρχει, τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός 
Έφορος. Αν και αυτός απουσιάζει ή δεν υπάρχει τον 
αναπληρώνει µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που 
ορίζεται µε απόφαση τούτου. 
 

Άρθρο 19 
Γενική Εφορεία 

 
    1. Η Γενική Εφορεία είναι το κεντρικό επιτελικό 
όργανο του Σ.Ε.Π. που φροντίζει για την µελέτη, τον 
προγραµµατισµό και την εφαρµογή του προγράµµατος 
δράσης και εκπαίδευσης των ενεργών µελών. 
    2. Η Γενική Εφορεία αποτελείται από τον Γενικό 

 
 
� των ενεργών µελών του Σ.Ε.Π. 
 
 
 
 
� και των Προσκοπικών Συστηµάτων 
Τµηµάτων, γενικά, σύµφωνα � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 19 20 
Γενική Εφορεία 

 
 
 
 
� των ενεργών µελών του Σ.Ε.Π. 
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Έφορο, τον Αναπληρωτή Γενικό Έφορο, µέχρι δύο 
Βοηθούς Γενικούς Εφόρους και τους Εφόρους Κλάδων 
ή Υπηρεσιών της Γενικής Εφορείας µε τους 
αντίστοιχους  αναπληρωτές τους που διορίζονται 
αναλόγως των αναγκών από το ∆.Σ. µε προτάσεις του 
Γενικού Εφόρου για δύο έτη. Ο Αναπληρωτής Γενικός 
Έφορος, οι Βοηθοί Γενικοί Έφοροι, οι Έφοροι Κλάδων 
και ο Έφορος Σχολών πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου 
της Ανώτατης Προσκοπικής Εκπαίδευσης του 
"∆ιακριτικού ∆άσους". 
    3. Οι Έφοροι της Γενικής Εφορείας υποβάλλουν 
µέσω του Γενικού Εφόρου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή 
στις αρµόδιες Επιτροπές, προτάσεις που κρίνουν 
εποικοδοµητικές για την καλύτερη λειτουργία και 
απόδοση του Σ.Ε.Π. 
    4. Η Γενική Εφορεία συνεδριάζει τουλάχιστον µία 
φορά το µήνα µε Πρόεδρο το Γενικό Έφορο ή τον 
Αναπληρωτή του. 
    5. Στην συνεδρίαση της Γενικής Εφορείας τηρούνται 
πρακτικά που υπογράφονται από τον Γενικό Έφορο και 
το Γραµµατέα της. 
     
 

Άρθρο 20 
Προσκοπικά Τµήµατα 

 
    1. Το Σ.Ε.Π. για την πραγµατοποίηση του σκοπού 
του, απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια που 
κατατάσσονται στα Τµήµατά ανάλογα µε την ηλικία 
τους. 
                       
 
 
 
    2. Τα τµήµατα διακρίνονται σε τρεις κλάδους: 
 
 
      α) αγέλες για παιδιά ηλικίας 7-11 ετών, κλάδου 
Λυκοπούλων, 
      β) οµάδες για παιδιά ηλικίας 11-15 ετών, κλάδου 
Προσκόπων και 
      γ) κοινότητες ή οµίλους για εφήβους 15-18 ετών, 
κλάδου Ανιχνευτών. 
 
 
Το ∆.Σ. µπορεί να µεταβάλει τον αριθµό των κλάδων 
και να ορίζει την ηλικία που αντιστοιχεί σε καθένα. 
    3. Τα τµήµατα ένα από κάθε κλάδο αποτελούν 
Σύστηµα Προσκόπων, Ναυτοπροσκόπων ή 
Αεροπροσκόπων. Τα Συστήµατα µπορούν ν' 
αποκτήσουν ειδικότητες ως ∆ασοπροσκόπων, 
Ναυαγοσωστών, Ακτοφυλάκων,  Τραυµατιοφορέων 

� µέχρι δύο τους Βοηθούς Γενικούς 
Εφόρους και � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� το Γραµµατέα της, που ορίζεται από 
τον Γενικό Έφορο. 
 

Άρθρο 20 21 
Προσκοπικά Συστήµατα Τµήµατα 

 
    1. 2. Το Σ.Ε.Π. για την 
πραγµατοποίηση του σκοπού του, 
απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια που 
κατατάσσονται εγγράφονται στα 
Προσκοπικά Συστήµατα της 
περιοχής τους, τα οποία 
απαρτίζονται από Τµήµατα µε νέους 
και παιδιά ανάλογα µε την ηλικία τους. 
    2. 3. Τα Τµήµατα στα Προσκοπικά 
Συστήµατα διακρίνονται σε τρεις 
τέσσερις Κλάδους: 
 
 
 
� Προσκόπων και , 
 
 
      δ) Προσκοπικά ∆ίκτυα για νέους 
18-26 ετών. 
 
 
    3. 4. Τα τµήµατα � 
 
� ή Αεροπροσκόπων. Τα Συστήµατα 
µπορούν ν' αποκτήσουν ειδικότητες ως 
∆ασοπροσκόπων, Ναυαγοσωστών, 
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κ.λ.π. 
    4. Σύστηµα είναι η αυτάρκης προσκοπική µονάδα 
που αποτελεί το προσκοπικό περιβάλλον όπου το παιδί 
από Τµήµα σε Τµήµα δέχεται διαδοχικά τα βιώµατα και 
τις εµπειρίες της Προσκοπικής του ζωής. 
    5. Υπεύθυνος για κάθε Σύστηµα είναι ο Αρχηγός 
Συστήµατος και υπεύθυνος κάθε Τµήµατος ο Αρχηγός 
Τµήµατος που έχει ως Βοηθούς και συνεργάτες του 
Υπαρχηγούς Τµήµατος. 
    6. Ο τρόπος εγγραφής στα Προσκοπικά Τµήµατα, η 
διαγραφή απ' αυτά, ο τρόπος ίδρυσης, ο τρόπος 
αναγνώρισης και λειτουργίας των Συστηµάτων και 
Τµηµάτων και κάθε άλλη λεπτοµέρεια λειτουργίας και 
κατάργησης Συστηµάτων και Τµηµάτων ορίζονται µε 
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
     

Άρθρο 21 
Εφορείες Περιοχών - Εφορείες Περιφερειών - Τοπικές 

Εφορείες 
 
 
    1. Για την εύρυθµη λειτουργία του Σ.Ε.Π. και µε 
απόφαση του ∆.Σ. η χώρα διαιρείται διοικητικά σε 
Εφορείες Περιοχών, Περιφερειακές και Τοπικές 
Εφορείες. Το ∆.Σ. καθορίζει τις προϋποθέσεις σύστασης 
και λειτουργίας κάθε κλιµακίου, τα όρια ευθύνης και 
την µεταξύ των κλιµακίων εξάρτηση. Εφορείες 
δηµιουργούνται και στις Περιοχές του Αποδήµου 
Ελληνισµού.  
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
     
    2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει τα όρια 
δικαιοδοσίας κάθε Εφορείας λαµβάνοντας υπόψη του 
γεωπολιτική δοµή και τη διοικητική διαίρεση της Χώρας 
σε συνάρτηση µε τις συνθήκες επικοινωνίας και 
συγκοινωνίας και τις οργανωτικές ανάγκες της 
Κεντρικής ∆ιοίκησης του Σ.Ε.Π. 
    3. Το σύνολο των Εφορειών Περιοχής της χώρας δεν 
µπορεί να υπερβεί τις δέκα, των Περιφερειακών 
Εφορειών τις εξήντα, και των Περιφερειακών Εφορειών 
της Εφορείας Περιοχής Απόδηµου Ελληνισµού τις επτά. 
 

Ακτοφυλάκων,  Τραυµατιοφορέων κ.λ.π. 
    4. 1. Σύστηµα είναι η αυτάρκης 
προσκοπική παιδαγωγική µονάδα �  
� όπου το παιδί και ο νέος από Τµήµα 
� 
� είναι ο Αρχηγός Συστήµατος που έχει 
ως βοηθούς και συνεργάτες του 
µέχρι δύο (2) Υπαρχηγούς 
Συστήµατος και υπεύθυνος � 
� στα Προσκοπικά Συστήµατα 
Τµήµατα, η διαγραφή � 
 
 
 
 
 

Άρθρο 21 22 
Εφορείες Περιοχών - Εφορείες 
Περιφερειών - Τοπικές Εφορείες 

∆ιοικητική ∆ιαίρεση 
 
  1. Για την εύρυθµη λειτουργία του 
Σ.Ε.Π. µετά από εισήγηση του 
Γενικού Εφόρου και µε απόφαση του 
∆.Σ. καθορίζεται η διοικητική 
κατανοµή της χώρας σε Εφορείες. η 
χώρα διαιρείται διοικητικά σε Εφορείες 
Περιοχών, Περιφερειακές και Τοπικές 
Εφορείες. Το ∆.Σ. καθορίζει τις 
προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας 
αυτών κάθε κλιµακίου, και τα όρια 
ευθύνης τους και την µεταξύ των 
κλιµακίων εξάρτηση. Εφορείες 
δηµιουργούνται και στις Περιοχές του 
Αποδήµου Ελληνισµού. λαµβάνοντας 
υπόψη του γεωπολιτική δοµή και τη 
διοικητική διαίρεση της Χώρας σε 
συνάρτηση µε τις συνθήκες 
επικοινωνίας και συγκοινωνίας και 
τις οργανωτικές ανάγκες του Σ.Ε.Π. 
 
∆ΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ (Ενσωµατώθηκε µέρος 
του στο 1) 
 
 
 
 
  3. 2. Το σύνολο των Εφορειών 
Περιοχής της χώρας δεν µπορεί να 
υπερβεί τις δέκα, των Περιφερειακών 
Εφορειών τις εξήντα, και των 
Περιφερειακών Εφορειών της Εφορείας 
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Άρθρο 22 
Βαθµοφόροι του Σ.Ε.Π. 

 
 
    1. Βαθµοφόροι του Σ.Ε.Π. είναι οι Έφοροι, οι 
Αρχηγοί Συστηµάτων και οι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί 
Τµηµάτων, που έχουν "Εντολή ∆ιοίκησης 
Βαθµοφόρου". 
Εντολή ∆ιοίκησης χορηγείται µετά τη συµπλήρωση του 
18ου έτους της ηλικίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2. Με απόφαση του ∆.Σ. ορίζονται τα προσόντα που 
πρέπει να έχουν οι Βαθµοφόροι, οι προϋποθέσεις για 
την παροχή εντολών διοίκησης, οι περιπτώσεις 
αναστολής ή άρσης των εντολών αυτών, τα αρµόδια 
όργανα που τις παρέχουν, τις αίρουν ή τις αναστέλλουν 
και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 
    3. Η χορήγηση Εντολής ∆ιοίκησης Βαθµοφόρου 
δηµιουργεί γι' αυτόν υποχρεώσεις και ευθύνες που 
αναλαµβάνει, για να εκτελεί τα συγκεκριµένα 
καθήκοντα της θέσης στην οποία τοποθετείται και για 
να εφαρµόζει ή να εποπτεύει την εφαρµογή της 
Προσκοπικής Μεθόδου χωρίς παρεκκλίσεις και 
σύµφωνα µε τον Οργανισµό και τους Κανονισµούς του 
Σ.Ε.Π. και τις κατευθύνσεις που παρέχονται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Γενική Εφορεία. 
    4. Ο Βαθµοφόρος που έχει Εντολή µπορεί να 

Περιοχής Απόδηµου Ελληνισµού τις 
επτά. 
  3. Στις κοινότητες του Απόδηµου 
Ελληνισµού, όπου ενεργοποιούνται 
Ελληνικά Προσκοπικά Συστήµατα 
είναι ενταγµένα στις αντίστοιχες 
εθνικές Προσκοπικές Οργανώσεις 
και αποτελούν δίκτυο που 
συντονίζεται από Έφορο της 
Γενικής Εφορείας.   
 
 
 

Άρθρο 22 23 
Βαθµοφόροι του Σ.Ε.Π. 
Ενήλικα Στελέχη 

 
  1. Βαθµοφόροι Ενήλικα Στελέχη του 
Σ.Ε.Π. είναι οι Έφοροι, οι Αρχηγοί 
Συστηµάτων και οι Αρχηγοί και 
Υπαρχηγοί Τµηµάτων, που έχουν 
"Εντολή ∆ιοίκησης Βαθµοφόρου". 
Εντολή ∆ιοίκησης χορηγείται µετά τη 
συµπλήρωση του 18ου έτους της 
ηλικίας. 
Η Εντολή ∆ιοίκησης εκδίδεται το 
αργότερο σε τριάντα (30) ηµέρες 
από την ηµεροµηνία κατάθεσης της 
πρότασης, µε την προϋπόθεση ότι 
δεν υπάρχει στο διάστηµα αυτό 
έγγραφη αιτιολογηµένη απόρριψη. 
Η έκδοση σχετικού δελτίου και 
ανακοίνωσης αποτελούν τυπική 
διαδικασία που πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί εντός σαρανταπέντε 
(45) ηµερών.  
 
� να έχουν οι Βαθµοφόροι τα Ενήλικα 
Στελέχη, οι προϋποθέσεις � 
 
 
 
    3. Η χορήγηση Εντολής ∆ιοίκησης 
Βαθµοφόρου δηµιουργεί γι' αυτόν για 
το Ενήλικο Στέλεχος υποχρεώσεις και 
ευθύνες � 
 
 
 
 
 
 4. Ο Βαθµοφόρος Το Ενήλικο 
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συµµετέχει στις διαδικασίες της ανάδειξης των µελών 
της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον συγκεντρώνει τις 
προϋποθέσεις που τίθενται µε το Άρθρο 9, να 
αναδειχθεί ο ίδιος µέλος της Γενικής Συνέλευσης, και να 
εκλεγεί µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σ.Ε.Π., 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Αίρεται η 
Εντολή ∆ιοίκησης Βαθµοφόρου που εκλέγεται µέλος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκτός αν το ∆.Σ. κρίνει ότι 
η Εντολή του δεν είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα 
του µέλους του ∆.Σ. 
 
5. Η Εντολή ∆ιοίκησης Βαθµοφόρου αίρεται αν ο 
Βαθµοφόρος αναλάβει άλλα καθήκοντα, αποσυρθεί της 
ενεργούς δράσης ή παραιτηθεί. 
    6. Η Εντολή ∆ιοίκησης Βαθµοφόρου αίρεται αν ο 
Βαθµοφόρος: 
 
      α) ∆εν συµµετέχει ενεργά στις δραστηριότητες του 
Τµήµατος ή της Εφορείας του. 
      β) Η προσφερόµενη υπηρεσία του δεν είναι 
ικανοποιητική. 
      γ) Συµπεριφέρεται εντός ή εκτός της Προσκοπικής 
Κίνησης ανάρµοστα για Βαθµοφόρο του Σ.Ε.Π. ή µε την 
συµπεριφορά του προκαλεί δυσµενείς κρίσεις για την 
Προσκοπική Κίνηση και 
      δ) Παραβαίνει τις υποχρεώσεις που του 
επιβάλλονται από τις διατάξεις του Οργανισµού και των 
Κανονισµών του Σ.Ε.Π. και τις αποφάσεις του ∆.Σ. και 
των Προϊσταµένων του. 
    7. Την άρση της Εντολής ∆ιοίκησης προτείνει ο 
Προϊστάµενος Έφορος του Βαθµοφόρου στον Έφορο 
που έχει την αρµοδιότητα έκδοσης της σχετικής 
Εντολής και σε κάθε περίπτωση ο Γενικός Έφορος. Σε 
περίπτωση άρσης Εντολής ο Έφορος που την 
ανακάλεσε οφείλει να αιτιολογεί γραπτά τους λόγους 
που την προκάλεσαν. Εφόσον ο Βαθµοφόρος ζητήσει 
επανεξέταση των λόγων άρσης της Εντολής του και 
συντρέχουν κατά την κρίση του Γενικού Εφόρου 
σοβαροί λόγοι, η συγκεκριµένη περίπτωση µπορεί να 
επανεξεταστεί από τον Γενικό Έφορο ή να την 
παραπέµψει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τελική κρίση. 
 
 
 
 
    
    8. Το όριο ηλικίας των Βαθµοφόρων ορίζεται από το 
∆.Σ. Με εισήγηση του Γενικού Εφόρου το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο µπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να παρατείνει 
κατ' εξαίρεση το καθορισµένο από αυτό όριο ηλικίας 
Βαθµοφόρου. 
    9. Οι Βαθµοφόροι εκθέτουν τις απόψεις τους για την 

Στέλεχος που έχει Εντολή � 
 
 
 
 
� Αίρεται η Εντολή ∆ιοίκησης 
Βαθµοφόρου Ενηλίκου Στελέχους που 
εκλέγεται µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου εκτός αν το ∆.Σ. κρίνει ότι η 
Εντολή του δεν είναι ασυµβίβαστη µε 
την ιδιότητα του µέλους του ∆.Σ. 
� ∆ιοίκησης Βαθµοφόρου αίρεται αν ο 
Βαθµοφόρος το Ενήλικο Στέλεχος 
αναλάβει � 
    6. Η Εντολή ∆ιοίκησης Βαθµοφόρου 
αίρεται αν ο Βαθµοφόρος το Ενήλικο 
Στέλεχος: 
� του Τµήµατος Συστήµατος ή της 
Εφορείας του. 
 
 
 
� για Βαθµοφόρο Μέλος του Σ.Ε.Π. � 
 
 
 
 
 
 
� προτείνει ο Προϊστάµενος Αρχηγός 
Συστήµατος ή ο Έφορος του 
Βαθµοφόρου Ενηλίκου Στελέχους 
στον Έφορο που έχει την αρµοδιότητα 
έκδοσης της σχετικής Εντολής στην 
Γενική Εφορεία, που έχει την 
ευθύνη χορήγησης των Εντολών 
∆ιοίκησης και σε κάθε περίπτωση ο 
Γενικός Έφορος. Σε περίπτωση 
πρότασης άρσης Εντολής ο Αρχηγός 
Συστήµατος ή ο Έφορος που την 
ανακάλεσε οφείλει να αιτιολογεί γραπτά 
τους λόγους που την προκάλεσαν. 
Εφόσον ο Βαθµοφόρος το Ενήλικο 
Στέλεχος ζητήσει επανεξέταση των 
λόγων άρσης � 
 
� ηλικίας των Βαθµοφόρων Ενηλίκων 
Στελεχών ορίζεται � 
 
 
 
 9. Οι Βαθµοφόροι Τα Ενήλικα 
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ανάπτυξη της Προσκοπικής Κίνησης, για την πιο 
αποτελεσµατική εφαρµογή του Προσκοπικού 
Προγράµµατος και για την βελτίωση των διαδικασιών 
λειτουργίας Εφορειών και Τµηµάτων, στα Συµβούλια 
των Βαθµοφόρων του κλιµακίου στο οποίο ανήκουν, 
στις Συνάξεις Βαθµοφόρων και στα Συνέδρια στα οποία 
µετέχουν, και ιεραρχικά προς τους προϊσταµένους 
Εφόρους ή µέσω αυτών προς τα ανώτερα διοικητικά 
κλιµάκια του Σ.Ε.Π. 
 
 
 
 
    10. Βαθµοφόροι που άσκησαν επιτυχώς τα 
καθήκοντά τους ως Αρχηγοί Τµηµάτων, Αρχηγοί 
Συστηµάτων Προϊστάµενοι και Επιτελείς Εφορειών, µε 
το πέρας της Εντολής ∆ιοίκησης και εφόσον η Εντολή 
τους δεν ανανεωθεί ή δεν χορηγηθεί νέα, µπορούν να 
προσφέρουν υπηρεσίες στο Σ.Ε.Π., εντασσόµενοι σε 
Οµάδες Εργασίας που λειτουργούν σαν Κοινότητες 
Στελεχών. Κοινότητες Στελεχών µπορούν να 
λειτουργούν σε επίπεδο Περιφερειακής Εφορείας. Την 
οργάνωση, τις προϋποθέσεις λειτουργίας και το 
αντικείµενο των δραστηριοτήτων των Κοινοτήτων 
αυτών καθορίζει µε Ειδικό Κανονισµό το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. Τα µέλη των Κοινοτήτων Στελεχών θα είναι 
σε ετοιµότητα να συνδράµουν το έργο της 
Περιφερειακής Εφορείας, των Τοπικών Εφορειών και 
Τµηµάτων της εφόσον τους ζητηθεί από τον 
Περιφερειακό Έφορο σε διάφορες δραστηριότητες 
καθώς και στο σχεδιασµό ή και την διεξαγωγή αυτών 
κ.α. 
     

Άρθρο 23 
Έφοροι Περιοχής,  

Περιφερειακοί και Τοπικοί Έφοροι 
 
 
    1. Ο Έφορος Περιοχής, ο Περιφερειακός Έφορος και 
ο Τοπικός Έφορος: 
      α) είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη και την 
προαγωγή της Προσκοπικής Κίνησης στα όρια της 
διοικητικής αρµοδιότητας καθενός, όπως ορίζονται τα 
όρια αυτά µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
      β) συντονίζουν τις δραστηριότητες ο Έφορος 
Περιοχής των Περιφερειακών Εφορειών, ο 
Περιφερειακός Έφορος των Τοπικών Εφορειών, ο δε 
Τοπικός Έφορος των Συστηµάτων της δικαιοδοσίας 
του,  
      γ) εκπροσωπούν το Σ.Ε.Π. στον χώρο τους και 
έρχονται σε επαφή µε τις τοπικές αρχές για ζητήµατα 
της δικαιοδοσίας τους, έχουν την ευθύνη της προβολής 

έ ύ ύ

Στελέχη εκθέτουν � 
 
 
� λειτουργίας Εφορειών και Τµηµάτων 
Συστηµάτων, στα Συµβούλια των 
Βαθµοφόρων του κλιµακίου στο οποίο 
της Εφορείας ή του Συστήµατος που 
ανήκουν, στις Συνάξεις Βαθµοφόρων και 
στα Συνέδρια στα οποία µετέχουν, και 
ιεραρχικά προς τους προϊσταµένους 
Εφόρους ή µέσω αυτών προς τα 
ανώτερα διοικητικά κλιµάκια τη Γενική 
Εφορεία του Σ.Ε.Π. 
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 23 24 
Έφοροι Περιοχής,  

Περιφερειακοί και Τοπικοί Έφοροι 
Περιφερειακός Έφορος 

 
 1. Ο Έφορος Περιοχής, ο Περιφερειακός 
Έφορος και ο Τοπικός Έφορος: 
� υπεύθυνοιος � 
 
� αρµοδιότητας καθενός του, όπως � 
 
    β) συντονίζουνει τις δραστηριότητες 
ο Έφορος Περιοχής των Περιφερειακών 
Εφορειών, ο Περιφερειακός Έφορος των 
Τοπικών Εφορειών, ο δε Τοπικός Έφορος 
των Συστηµάτων της δικαιοδοσίας του, 
γ) εκπροσωπούνεί το Σ.Ε.Π. στον χώρο 
τους και έρχονεται σε επαφή µε τις 
τοπικές αρχές για ζητήµατα της 
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του έργου του Προσκοπισµού και ενεργούν για την 
εξύψωση του κύρους της Προσκοπικής Κίνησης τοπικά 
και ευρύτερα, 
 
      δ) επιλέγουν τον Αναπληρωτή τους και τους 
Εφόρους του Επιτελείου τους και εισηγούνται ιεραρχικά 
για την χορήγηση Εντολής ∆ιοίκησης σ' αυτούς. 
      ε) προτείνουν: 
        αα) Ο Έφορος Περιοχής στο Γενικό Έφορο 
κατάλληλα πρόσωπα που αναδείχθησαν από τους 
Βαθµοφόρους για την χορήγηση Εντολής ∆ιοίκησης 
Περιφερειακού Εφόρου, την άρση της ή την διαγραφή 
τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του σχετικού 
Κανονισµού που εγκρίνει το ∆.Σ. 
        ββ) Ο Περιφερειακός Έφορος, µέσω του Εφόρου 
Περιοχής, στον Γενικό Έφορο κατάλληλα πρόσωπα, 
που αναδείχθηκαν από τους Βαθµοφόρους σύµφωνα µε 
τον Κανονισµό που εγκρίνει το ∆.Σ., για την χορήγηση 
Εντολής ∆ιοίκησης Τοπικού Εφόρου, την άρση της ή 
την διαγραφή τους. 
        γγ) Ο Τοπικός Έφορος, µέσω του Περιφερειακού 
Εφόρου, στον Έφορο Περιοχής κατάλληλα πρόσωπα, 
που αναδείχθηκαν σύµφωνα µε τον Κανονισµό που 
εγκρίνει το ∆.Σ., για την χορήγηση Εντολής ∆ιοίκησης 
Αρχηγού  Συστήµατος ή υποδείχθηκαν για τις θέσεις 
Βαθµοφόρων των Τµηµάτων, την άρση της Εντολής 
τους ή την διαγραφή τους. 
      στ) Επισκέπτονται και παρακολουθούν τις Εφορείες 
ή τα Συστήµατα της Εφορείας τους για να 
διαπιστώσουν την καλή λειτουργία τους, την ορθή 
εφαρµογή της προσκοπικής µεθόδου και την από 
µέρους των βαθµοφόρων εκτέλεση των καθηκόντων 
τους σύµφωνα µε τον Οργανισµό και τους Κανονισµούς 
του Σ.Ε.Π. 
      ζ) Φροντίζουν για τον διορισµό Επιτροπής 
Κοινωνικής Συµπαράστασης στις Εφορείες και τα 
Συστήµατα της δικαιοδοσίας τους. 
 
      η) Φροντίζουν και ενεργούν ώστε τα µέλη των 
Τµηµάτων και οι Επιτροπές Κοινωνικής Συµπαράστασης 
να καταβάλλουν έγκαιρα στην Κεντρική ∆ιοίκηση του 
Σ.Ε.Π. τις συνδροµές τους. 
      θ) Συνεργάζονται µε τους Εφόρους ή τους 
Αρχηγούς Συστηµάτων της δικαιοδοσίας τους για την 
ανάπτυξη και πρόοδο της Προσκοπικής κίνησης και 
θέµατα που ανακύπτουν στις σχέσεις συνεργασίας 
κ.λ.π. µεταξύ Βαθµοφόρων ή Βαθµοφόρων και µελών 
των Ε.Κ.Σ. 
 
      ι) Όταν δεν υπάρχει ή εµποδίζεται ο υπεύθυνος 
Βαθµοφόρος Εφορείας ή Συστήµατος στην εκτέλεση 
των καθηκόντων του, αναλαµβάνει προσωρινά και για 

δικαιοδοσίας τους, έχουν την ευθύνη της 
προβολής του έργου του Προσκοπισµού 
και ενεργούν για �  
 
    δ) επιλέγουν τον Αναπληρωτή, τους 
Βοηθούς τους και � 
 
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 
    ε) προτείνει στον Γενικό Έφορο 
κατάλληλα πρόσωπα, που αναδείχθηκαν 
από τους Βαθµοφόρους σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό που εγκρίνει το ∆.Σ., για την 
χορήγηση Εντολής ∆ιοίκησης Αρχηγού 
Συστήµατος ή υποδείχθηκαν για τις 
θέσεις Ενηλίκων Στελεχών των 
Τµηµάτων, την άρση της ή την 
διαγραφή τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    στ) Επισκέπτονεται και 
παρακολουθούνεί τις Εφορείες ή τα 
Συστήµατα της Εφορείας τους για � 
 
� µέρους των βαθµοφόρων Ενηλίκων 
Στελεχών εκτέλεση � 
 
    ζ) Φροντίζουν για Εισηγείται τον 
διορισµό Επιτροπής Κοινωνικής 
Συµπαράστασης στις στην Εφορείεςα 
και τα Συστήµατα της δικαιοδοσίας τους. 
    η) Φροντίζουνει και ενεργούνεί ώστε 
τα µέλη των Τµηµάτων και οι Επιτροπές 
Κοινωνικής Συµπαράστασης 
Συστηµάτων να καταβάλλουν � 
    θ) Συνεργάζονεται µε τους Εφόρους 
του Επιτελείου του και ή τους 
Αρχηγούς Συστηµάτων της δικαιοδοσίας 
τους � 
� µεταξύ Βαθµοφόρων ή Βαθµοφόρων 
και µελών των Ε.Κ.Σ. Ενηλίκων 
Στελεχών, µελών Ε.Κ.Σ. και Ε.Π.Π. 
    ι) Όταν δεν υπάρχει ή εµποδίζεται ο 
υπεύθυνος Βαθµοφόρος Εφορείας ή 
Αρχηγός Συστήµατος της 
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διάστηµα που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξη µήνες 
τη διοίκηση αυτής της Εφορείας ή Συστήµατος 
αντίστοιχα ο Περιφερειακός ή ο Τοπικός Έφορος µε τη 
σύµφωνη γνώµη του Εφόρου του προϊσταµένου 
κλιµακίου. 
 
 
 
 
 
      ια) Τηρούν µητρώο των Βαθµοφόρων για τους 
οποίους έχουν την αρµοδιότητα χορήγησης Εντολής 
∆ιοίκησης, καθώς και Αρχείο της Εκπαίδευσής τους. 
 
 
      ιβ) Συγκαλούν ο Έφορος Περιοχής και ο 
Περιφερειακός Έφορος το Συνέδριο της Εφορείας τους 
και τις ετήσιες συνάξεις των Βαθµοφόρων τους και 
προεδρεύουν στο Συµβούλιο Εφόρων, οι δε Τοπικοί 
Έφοροι συγκαλούν και προεδρεύουν στο Συµβούλιο 
των Βαθµοφόρων της Εφορείας τους. 
 
 
 
 
 
      ιγ) Εισηγούνται ιεραρχικά ο Περιφερειακός και ο 
Τοπικός Έφορος την ίδρυση, παύση ή αναστολή 
λειτουργίας Συστηµάτων και Τµηµάτων και τηρούν 
αντίγραφα των αδειών. 
      ιδ) Ο Περιφερειακός Έφορος έχει την ευθύνη για 
την προστασία και διασφάλιση της Ακίνητης Περιουσίας 
του ΣΕΠ που βρίσκεται µέσα στα όρια της διοικητικής 
του δικαιοδοσίας. Σ' αυτό το έργο βοηθείται από τον 
Έφορο Ακίνητης Περιουσίας της Περιφερειακής 
Εφορείας του καθώς και από Επιτροπή Ακίνητης 
Περιουσίας που µπορεί να συστήσει µε τη συµµετοχή σ' 
αυτή καταλλήλων προσώπων (αρχιτεκτόνων, 
µηχανικών, νοµικών κ.λ.π.). Για κάθε ανακύπτον θέµα 
ενηµερώνει αµέσως το Σύµβουλο Ακίνητης Περιουσίας. 
 
      ιε) Όλοι οι Έφοροι ενεργούν για τη διατήρηση και 
την αύξηση του ενδιαφέροντος των Βαθµοφόρων για 
το έργο τους, την τεχνική Προσκοπική κατάρτιση και 
εκπαίδευσή τους και την συµπλήρωση της προσωπικής 
τους επιµόρφωσης ώστε να εφαρµόζουν 
αποτελεσµατικά το Προσκοπικό πρόγραµµα. 
      ιστ) Με απόφαση του ∆.Σ. προσδιορίζονται µε 
Κανονισµό τα ειδικότερα καθήκοντα και οι 
αρµοδιότητες των Εφόρων Περιοχής, Περιφερειακών 
και Τοπικών Εφόρων και καθορίζονται κριτήρια 
αξιολόγησης και ελέγχου του έργου των. 

δικαιοδοσίας του και δεν υπάρχει 
Υπαρχηγός να τον αναπληρώσει 
στην εκτέλεση των καθηκόντων του, 
αναλαµβάνει προσωρινά και για διάστηµα 
που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξη 
µήνες τη διοίκηση αυτής της Εφορείας ή 
του Συστήµατος αντίστοιχα ο 
Περιφερειακός ή ο Τοπικός Έφορος µε 
τη σύµφωνη γνώµη του Εφόρου του 
προϊσταµένου κλιµακίου. 
    ια) Τηρούνεί αντίγραφο µητρώου 
των Βαθµοφόρων Ενηλίκων Στελεχών 
για τους οποίους έχουν την αρµοδιότητα 
χορήγησης Εντολής ∆ιοίκησης, καθώς � 
    
    ιβ) Συγκαλούνεί ο Έφορος Περιοχής 
και ο Περιφερειακός Έφορος το Συνέδριο 
της Εφορείας τους και τις ετήσιες 
συνάξεις των Βαθµοφόρων Ενηλίκων 
Στελεχών τους και προεδρεύουν στο 
Συµβούλιο Αρχηγών Συστηµάτων 
Εφόρων, οι δε Τοπικοί Έφοροι 
συγκαλούν και προεδρεύουν στο 
Συµβούλιο των Βαθµοφόρων της 
Εφορείας τους. 
 
    ιγ) Εισηγούνείται ιεραρχικά ο 
Περιφερειακός και ο Τοπικός Έφορος την 
ίδρυση, παύση � 
 
    ιδ) Ο Περιφερειακός Έφορος Έχει την 
ευθύνη �            � της Κινητής και 
Ακίνητης Περιουσίας � 
 
� Έφορο Ακίνητης Προσκοπικής 
Περιουσίας � 
 
 
 
� Σύµβουλο Ακίνητης Προσκοπικής 
Περιουσίας. 
    ιε) Όλοι οι Έφοροι ενεργούν Ενεργεί 
για τη �             � των Βαθµοφόρων 
Ενηλίκων Στελεχών για � 
 
 
 
 
� ειδικότερα καθήκοντα και οι 
αρµοδιότητες των Εφόρων Περιοχής, 
Περιφερειακών και Τοπικών Εφόρων και 
καθορίζονται � 
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    2. Οι Έφοροι Περιοχής µετέχουν στην Γενική 
Συνέλευση ως µέλη "λόγω ιδιότητας" (ΕΧ OFFICIO) για 
όσο διάστηµα διαρκεί η Εντολή ∆ιοίκησής τους, ως 
ορίζεται στο Άρθρο 9. 
 

Άρθρο 24 
Συνέδρια 

 
Κάθε τρία χρόνια συγκαλείται Πανελλήνιο Προσκοπικό 
Συνέδριο, στο οποίο µετέχει αντιπροσωπευτικός 
αριθµός Βαθµοφόρων Συστηµάτων και Εφορειών από 
όλες τις Περιφερειακές Εφορείες της Χώρας. Οι 
προτάσεις του Συνεδρίου λαµβάνονται υπόψη στον 
προγραµµατισµό και την προαγωγή της Προσκοπικής 
Κίνησης από το ∆.Σ.  Τα πορίσµατα του Συνεδρίου 
γνωστοποιούνται στα µέλη της Γενικής Συνέλευσης. 
 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από εισήγηση του 
Γενικού Εφόρου καθορίζει µε Ειδικό Κανονισµό τις 
διαδικασίες συγκρότησης, οργάνωσης, λειτουργίας του 
Πανελληνίου Προσκοπικού Συνεδρίου, των Συνεδρίων 
Εφορειών Περιοχής και Περιφερειακών Εφορειών και 
λοιπών συναντήσεων των Βαθµοφόρων, 
προσδιορίζοντας το γενικότερο αντικείµενο αυτών και 
τις προϋποθέσεις συµµετοχής των µελών του Σ.Ε.Π. σ' 
αυτά. 
     

Άρθρο 25 
Παλαιοί Πρόσκοποι 

  
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2091/1952, όσοι 
έχουν διατελέσει Πρόσκοποι και έχουν υπερβεί το 20ο 
έτος της ηλικίας τους, αλλά δεν είναι πια ενεργά µέλη 
του Σ.Ε.Π. µπορούν να αποτελέσουν οµάδες, 
σχηµατισµούς ή ενώσεις παλαιών προσκόπων υπό το 
Σώµα Ελλήνων Προσκόπων, όπως ορίζει ειδικός 
Κανονισµός τον οποίο καταρτίζει το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Σ.Ε.Π. 
 
     

Άρθρο 26 
Επιτροπές Κοινωνικής Συµπαράστασης 

 
    1. Για την ηθική και υλική ενίσχυση του έργου των 
Εφορειών και Συστηµάτων συνιστώνται από το Σ.Ε.Π. 
µε µέριµνα των αρµοδίων Εφόρων, Επιτροπές 
Κοινωνικής Συµπαράστασης (Ε.Κ.Σ.), σε Εφορείες 
Περιοχών, Περιφερειακές Εφορείες, Τοπικές Εφορείες 
και στα Συστήµατα. 
 
 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 
 
 
 
 

Άρθρο 24 25 
Συνέδρια 

 
Κάθε τρία τέσσερα χρόνια � 
 
� αριθµός Βαθµοφόρων Συστηµάτων και 
Εφορειών Ενηλίκων Στελεχών από 
όλες � 
 
� Τα πορίσµατα του Συνεδρίου 
γνωστοποιούνται στα µέλη της Γενικής 
Συνέλευσης υποβάλλονται από τον 
Γενικό Έφορο στην πρώτη τακτική 
Γενική Συνέλευση που ακολουθεί 
για έγκριση. �  
 
� των Συνεδρίων Εφορειών Περιοχής και 
Περιφερειακών Εφορειών και λοιπών 
συναντήσεων των Ενηλίκων Στελεχών 
Βαθµοφόρων, προσδιορίζοντας � 
 
 
 

Άρθρο 25 26 
Παλαιοί Πρόσκοποι 

 
 
 
 
 
� υπό το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων, οι 
οποίες συνιστώνται στα πλαίσια των 
Προσκοπικών Συστηµάτων ή 
Εφορειών, όπως ορίζει �  
 
 

Άρθρο 26 27 
Επιτροπές Κοινωνικής Συµπαράστασης 

 
 
 

� των αρµοδίων Εφόρων, Επιτροπές 
Κοινωνικής Συµπαράστασης (Ε.Κ.Σ.), 
στις σε Εφορείες Περιοχών, 
Περιφερειακές Εφορείες, Τοπικές 
Εφορείες και στα Προσκοπικά 
Συστήµατα. 
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    2. Σκοπός των Επιτροπών αυτών είναι: 
      α) Να κινούν το ενεργό ενδιαφέρον της κοινωνίας 
για τον προσκοπισµό µέσα στα πλαίσια της τοπικής 
αρµοδιότητάς τους. 
      β) Να βρίσκουν χρηµατικούς πόρους, υλικά, 
χώρους και εγκαταστάσεις για την λειτουργία της 
Εφορείας ή του Συστήµατος, για το οποίο έχουν ιδρυθεί 
και να παρακολουθούν το έργο τους. 
      γ) Να βοηθούν τον Έφορο ή τον Αρχηγό του 
Συστήµατος για την  εξεύρεση Βαθµοφόρων και άλλων 
προσώπων, κατάλληλων για την µετάδοση ειδικών 
γνώσεων και ικανοτήτων, να συµπαρίστανται 
γενικότερα στους Βαθµοφόρους και στις προσπάθειές 
τους. 
    3. Κάθε Ε.Κ.Σ. απαρτίζεται από 5-15 µέλη. Τα µέλη 
των Ε.Κ.Σ. των Εφορειών Περιοχής διορίζονται από την 
Εκτελεστική Επιτροπή του Σ.Ε.Π. µετά από πρόταση 
του αρµόδιου Εφόρου. Τα µέλη των Ε.Κ.Σ. των 
Περιφερειακών και Τοπικών Εφορειών διορίζονται από 
τον Έφορο  Περιοχής µετά από πρόταση των αρµοδίων 
Εφόρων που υποβάλλεται ιεραρχικά. Τα µέλη των 
Ε.Κ.Σ. των Συστηµάτων διορίζονται από τον 
Περιφερειακό Έφορο, µετά από πρόταση του Αρχηγού 
Συστήµατος που υποβάλλεται ιεραρχικά. Η θητεία των 
µελών των Ε.Κ.Σ. είναι δύο ετών. Ως µέλη των Ε.Κ.Σ. 
υποδεικνύονται παλαιοί πρόσκοποι, φίλοι του 
προσκοπισµού, γονείς ή κηδεµόνες των µελών του 
αντίστοιχου Προσκοπικού Τµήµατος που πιστεύουν 
στον προσκοπικό τρόπο διαπαιδαγώγησης και 
επιθυµούν να εργαστούν για τους σκοπούς της Ε.Κ.Σ. 
 
 
 
 
    4. α) Η Ε.Κ.Σ. εκλέγει, αµέσως µετά τον διορισµό 
των µελών της, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα και 
Ταµία. 
      β) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ε.Κ.Σ. συγκαλεί και 
διευθύνει τις συνεδριάσεις της, εκτελεί τις αποφάσεις 
της, συντονίζει τις ενέργειες του Γραµµατέα και του 
Ταµία και υπογράφει µε τον Γραµµατέα όλα τα  
έγγραφα. 
      γ) Ο Γραµµατέας συντάσσει τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων, τηρεί την αλληλογραφία και τα 
αναγκαία βιβλία και το αρχείο της Ε.Κ.Σ. 
 
 
      δ) Ο Ταµίας φροντίζει για τις εισπράξεις και 
πληρωµές, κρατεί τα βιβλία διαχείρισης και ενεργεί κάθε 
πράξη που ανάγεται στην ταµειακή διαχείριση και τη 
διαχείριση του υλικού της Ε.Κ.Σ. 
    5. Οι Ε.Κ.Σ. ενεργούν µέσα στα πλαίσια της τοπικής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� εξεύρεση Βαθµοφόρων Ενηλίκων 
Στελεχών και άλλων �  
 
� γενικότερα στους Βαθµοφόρους στα 
Ενήλικα Στελέχη και στις � 
� Τα µέλη των Ε.Κ.Σ. των Εφορειών 
Περιοχής διορίζονται από την 
Εκτελεστική Επιτροπή του Σ.Ε.Π. µετά 
από πρόταση του αρµόδιου Εφόρου ή 
Αρχηγού Συστήµατος ιεραρχικά. Τα 
µέλη των Ε.Κ.Σ. των Περιφερειακών και 
Τοπικών Εφορειών διορίζονται από τον 
Έφορο  Περιοχής µετά από πρόταση των 
αρµοδίων Εφόρων που υποβάλλεται 
ιεραρχικά. Τα µέλη των Ε.Κ.Σ. των 
Συστηµάτων διορίζονται από τον 
Περιφερειακό Έφορο, µετά από πρόταση 
του Αρχηγού Συστήµατος που 
υποβάλλεται ιεραρχικά. Η θητεία των 
µελών των Ε.Κ.Σ. είναι δύο τριών ετών 
και λήγει αυτοδικαίως µε τη λήξη 
της Εντολής ∆ιοίκησης του Εφόρου 
ή του Αρχηγού Συστήµατος που 
ανήκει η Ε.Κ.Σ. Ως µέλη των Ε.Κ.Σ. � 
 
� εκλέγει, αµέσως µετά τον διορισµό 
των µελών της, Πρόεδρο, �  
 
 
 
 
 
 
 
� τηρεί την αλληλογραφία, η οποία 
διεξάγεται αποκλειστικά δια του 
Εφόρου ή του Αρχηγού Συστήµατος, 
και τα αναγκαία � 
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αρµοδιότητάς τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κανονισµού Λειτουργίας τους, όπως διαµορφώνει αυτόν 
το ∆.Σ. του Σ.Ε.Π. και µε τις εξουσιοδοτήσεις που 
παρέχει σ' αυτές το ∆.Σ. του Σ.Ε.Π. 
Αντικείµενο τέτοιων εξουσιοδοτήσεων µπορεί 
ειδικότερα να είναι η είσπραξη χρηµάτων, η οργάνωση 
εκδηλώσεων για την εξεύρεση και συγκέντρωση 
πόρων, η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων κινητών η 
ακινήτων και κάθε άλλη που συντείνει στην 
πραγµατοποίηση του σκοπού της Ε.Κ.Σ. 
    6. α) Η διαχείριση των Ε.Κ.Σ. γίνεται για λογαριασµό 
του Σ.Ε.Π. σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και κανόνες 
που καθορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας και στον 
Κανονισµό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης των Ε.Κ.Σ. Η 
διαχείριση των Ε.Κ.Σ. και της Κ.Ε.Π.Π.Ε. υπόκειται στον 
έλεγχο του ∆.Σ./ΣΕΠ 
      β) Μέσα σε δύο µήνες από τη λήξη κάθε 
οικονοµικού έτους το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 
και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου οι Ε.Κ.Σ. καταρτίζουν τον 
Ετήσιο Απολογισµό της ∆ιαχείρισής τους και Έκθεση 
των Πεπραγµένων τους, που υποβάλλουν οι µεν Ε.Κ.Σ. 
των Εφορειών Περιοχής κι η Κ.Ε.Π.Π.Ε. στην 
Εκτελεστική Επιτροπή του ∆.Σ. του Σ.Ε.Π. οι δε Ε.Κ.Σ. 
των Περιφερειακών και Τοπικών Εφορειών στον Έφορο 
Περιοχής τους. Οι Ε.Κ.Σ. των Συστηµάτων υποβάλλουν 
τα παραπάνω στοιχεία στον  Περιφερειακό τους 
Έφορο. 
 
 
 
 
 
    7. Οι Ε.Κ.Σ. έχουν σφραγίδα κυκλική που φέρει στη 
µέση το έµβληµα του Σ.Ε.Π. και γύρω τον τίτλο της 
Ε.Κ.Σ. 
    8. α) Η λειτουργία Ε.Κ.Σ. στις Εφορείες και στα 
Συστήµατα είναι υποχρεωτική εκτός της περίπτωσης 
της παρ. 8γ του παρόντος άρθρου. Το  ∆.Σ. δύναται να 
λάβει µέτρα ή και να ανατείλει τη λειτουργία Εφορείας 
ή Συστήµατος στο οποίο δεν λειτουργεί Ε.Κ.Σ. 
      β) Το ∆.Σ. του Σ.Ε.Π. µπορεί να καταργεί Ε.Κ.Σ. 
Εφορείας που δεν εκπληρώνει τον σκοπό της ή 
παραβαίνει τις διατάξεις του Οργανισµού ή τις οδηγίες 
της διοίκησης του Σ.Ε.Π. µετά πρόταση του Γενικού 
Εφόρου και να ορίζει την ενέργεια ελέγχου της 
διαχείρισής της και εκκαθάρισή της. Το ίδιο δικαίωµα 
έχει ο Περιφερειακός Έφορος για τις Ε.Κ.Σ. 
Συστηµάτων της Περιφέρειάς του. 
      γ) Προκειµένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική 
συνεργασία µεταξύ των Ε.Κ.Σ. µιας πόλης στην οποία 
συνυπάρχουν περισσότερες Ε.Κ.Σ. ο Έφορος Περιοχής 
µετά από εισήγηση του Π.Ε. επιλέγει κατά περίπτωση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� καταρτίζουν τον Ετήσιο Απολογισµό 
της ∆ιαχείρισής τους και Έκθεση των 
Πεπραγµένων τους για το 
προηγούµενο έτος, καθώς και 
Προϋπολογισµό του εποµένου έτους 
που υποβάλλουν οι µεν Ε.Κ.Σ. των 
Εφορειών Περιοχής όπως κι η Κ.Ε.Π.Π.Ε. 
στην Εκτελεστική Επιτροπή του ∆.Σ. του 
Σ.Ε.Π. οι δε Ε.Κ.Σ. των Περιφερειακών 
και Τοπικών Εφορειών στον Έφορο 
Περιοχής τους. Οι Ε.Κ.Σ. των 
Συστηµάτων υποβάλλουν τα παραπάνω 
στοιχεία στον  Περιφερειακό τους 
Έφορο. 
 
 
 
� στις Περιφερειακές Εφορείες και στα 
Συστήµατα είναι υποχρεωτική εκτός της 
περίπτωσης της παρ. 8γ του παρόντος 
άρθρου. Το  ∆.Σ. δύναται � 
 
 
 
 
 
 
� και εκκαθάρισή της. Το ίδιο δικαίωµα 
έχει ο Περιφερειακός Έφορος για τις 
Ε.Κ.Σ. Συστηµάτων της Περιφέρειάς του. 
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 
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την πιό ενδεδειγµένη λύση που µπορεί να είναι και η 
λειτουργία µίας Ε.Κ.Σ. κοινής για την Περιφέρεια και τις 
Τοπικές της Εφορείες. 
     

Άρθρο 27 
Πόροι του Σ.Ε.Π. και χρήση αυτών 

 
    1. Πόροι του Σ.Ε.Π. είναι: 
      α) Οι συνδροµές όλων των µελών του Σ.Ε.Π. και 
των µελών των  Ε.Κ.Σ.. των Ε.Π.Π. και της Κ.Ε.Π.Π.Ε. 
το ύψος των οποίων ορίζει το ∆.Σ./ΣΕΠ 
      β) Χορηγίες εν ζωή ή λόγω θανάτου µελών ή 
τρίτων 
      γ) Το προϊόν εράνων, αγορών και κάθε είδους 
εκδηλώσεων 
      δ) Οι πρόσοδοι από ακίνητη ή κινητή περιουσία 
      ε) Επιχορηγήσεις του κράτους, της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθµού (Νοµαρχίες, 
Νοµαρχιακές Επιτροπές, Έπαρχοι, ∆ήµοι, Κοινότητες, 
και οι Φορείς αυτών), ως και των Οργανισµών και 
Επιχειρήσεων. 
    2. Οι πόροι του Σ.Ε.Π. διατίθενται για την 
αντιµετώπιση των δαπανών της Κεντρικής ∆ιοίκησης 
του Σ.Ε.Π., την οργάνωση και διοίκηση των 
Προσκοπικών Τµηµάτων και υποβοήθηση της 
Προσκοπικής Κίνησης σε όλη τη Χώρα, την διατήρηση 
και συντήρηση Κέντρων Εκπαίδευσης, Κατασκηνωτικών 
Χώρων και Ναυτοπροσκοπικών Βάσεων και γενικότερα 
την εφαρµογή του προσκοπικού προγράµµατος καθώς 
και την αντιµετώπιση των διεθνών  υποχρεώσεων του 
Ιδρύµατος Σ.Ε.Π. 
    3. Κάθε Προσκοπική Εφορεία, Σύστηµα ή Τµήµα του 
φροντίζει να αντιµετωπίζει τις δικές του οικονοµικές 
υποχρεώσεις για την λειτουργία του και την εφαρµογή 
του προσκοπικού προγράµµατος σ' αυτό, µε τις 
συνδροµές των µελών του, και µε τα έσοδα που 
πραγµατοποιούν  αυτά ή η Ε.Κ.Σ. τους στο χώρο της 
δραστηριότητάς τους από διάφορες εκδηλώσεις τους, 
ώστε να έχει κάθε ένα οικονοµική αυτάρκεια. 
    4. Σε όλα τα µέλη του Σ.Ε.Π. (Άρθρο 4) χορηγείται 
ειδική ταυτότητα που επιβεβαιώνει την ιδιότητα τους 
ως µελών και την ταµειακή τους ενηµερότητα. 
    5. Για την ηθική και υλική ενίσχυση και γενικότερα 
την υποβοήθηση του έργου του ΣΕΠ το ∆.Σ. ιδρύει τον 
Πανελλήνιο Κύκλο Αρωγών Μελών  (Π.Α.Κ.Α.Μ.). 
Στον Πανελλήνιο Κύκλο Αρωγών Μελών εγγράφονται 
φυσικά και νοµικά πρόσωπα που επιθυµούν να 
συµπαρασταθούν στο έργο του ΣΕΠ. Ο Πανελλήνιος 
Κύκλος Αρωγών Μελών λειτουργεί σύµφωνα µε ειδικό 
Κανονισµό που εγκρίνει το ∆.Σ. Στον Π.Α.Κ.Α.Μ. 
µπορούν να εγγράφονται και τα µέλη του ΣΕΠ 
σύµφωνα µε το άρθρο 4. 

 
 
 
 

Άρθρο 27 28 
Πόροι του Σ.Ε.Π. και χρήση αυτών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� διοίκηση των Προσκοπικών 
Συστηµάτων και Εφορειών Τµηµάτων 
και υποβοήθηση �  
� συντήρηση Κέντρων Εκπαίδευσης, 
Κατασκηνωτικών Χώρων και 
Ναυτοπροσκοπικών Βάσεων των 
Προσκοπικών Κέντρων και γενικότερα 
� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 
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Άρθρο 28 
∆ιαχείριση 

 
    1 . Το οικονοµικό έτος για το Σ.Ε.Π. αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου. 
    2. Η οικονοµική διαχείριση του Σ.Ε.Π. γίνεται 
σύµφωνα µε τις γενικές λογιστικές αρχές, τις 
ειδικότερες αποφάσεις του ∆.Σ. και τον παρόντα 
Οργανισµό. 
    3. Οι εισπράξεις ενεργούνται µε απόδειξη που 
υπογράφεται από τον Οικονοµικό Σύµβουλο του Σ.Ε.Π. 
ή από εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ. ή υπαλλήλους 
εξουσιοδοτηµένους από τη ∆ιοίκηση του Σ.Ε.Π. 
    4. Οι πληρωµές ενεργούνται µε επιταγές Τραπέζης ή 
µετρητοίς  λαµβανοµένων πάντοτε των κατά 
περίπτωση αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων της 
γενοµένης συναλλαγής. 
    5. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Σ.Ε.Π. 
καταχωρίζεται στο βιβλίο απογραφών. Για την 
εισαγωγή και εξαγωγή υλικού τηρούνται τριπλότυπα 
στα οποία αναγράφονται οι εισαγωγές ή εξαγωγές 
υλικού από τις αποθήκες του Ιδρύµατος. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    6. Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 440/1976 
ασκείται ετήσιος έλεγχος της διαχείρισης και του 
οικονοµικού απολογισµού του Σ. Ε.Π. από Πάρεδρο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου βοηθούµενο από υπάλληλο του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
Η σχετική έκθεση στέλνεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του Σ.Ε.Π. και ανακοινώνεται υποχρεωτικά στην 
αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση. Έλεγχο της 
διαχείρισης και της οικονοµικής ευταξίας του ιδρύµατος 
ασκεί και η Γενική Συνέλευση που εκλέγει γι' αυτό 
Εξελεγκτική Επιτροπή της ∆ιαχείρισης. 
    7. Το Σ.Ε.Π. διατηρεί πρατήριο για την πώληση 
προσκοπικών ειδών. Το πρατήριο αποτελεί αυτοτελή 
οικονοµική διαχείριση, που το τελικό αποτέλεσµά της 
κάθε οικονοµικού έτους, περιλαµβάνεται στον ετήσιο 

 
Άρθρο 28 29 
∆ιαχείριση 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ: Θα µπεί κάποιο εδάφιο για 
την διαχείριση µέσω ενός 
χρηµατοοικονοµικού φορέα??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6. Η διαχείριση πανελληνίων και 
διεθνών δράσεων, αποστολών στο 
εξωτερικό και εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, την ευθύνη 
διεξαγωγής των οποίων έχει η 
Γενική Εφορεία, αποδίδονται και 
ελέγχονται από την Κεντρική 
∆ιοίκηση και περιλαµβάνονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις του Σ.Ε.Π., 
όπως ορίζεται από τον παρόντα 
Οργανισµό και ειδικό Κανονισµό 
που καταρτίζει το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Σ.Ε.Π. 
 
  6. 7. Σύµφωνα � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  7. 8. Το Σ.Ε.Π. � 
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ισολογισµό του Σ.Ε.Π. και υπόκειται στον οικείο έλεγχο.
     

Άρθρο 29 
Σηµαία - Έµβληµα � Σφραγίδα � Στολή �  

∆ιακριτικά - Εκδόσεις Σ.Ε.Π. 
 
    1. Σηµαία του Σ.Ε.Π. είναι η καθιερωµένη εθνική 
ελληνική σηµαία κατασκευασµένη από µεταξωτό 
ύφασµα µε χρυσούς κροσσούς µήκους 5 εκ. 
Είναι κυανόλευκη και αποτελείται από εννέα ίσου 
πλάτους οριζόντιες ταινίες, πέντε κυανές και τέσσερις 
λευκές, σε τρόπο ώστε η επάνω και η κάτω ταινίες να 
είναι κυανές, οι δε άλλες, εναλλάξ λευκές και κυανές. 
Στην επάνω προς τον ιστό ή κοντό γωνία, υπάρχει 
λευκός σταυρός µε ίσες κεραίες, που εκτείνεται µέχρι 
τις 4 πλευρές του κυανού τετραγώνου που τον περιέχει 
και καταλαµβάνει από επάνω προς τα κάτω 3 ταινίες 
κυανές και 2 λευκές. 
Το πλάτος των κεραιών του σταυρού, είναι ίσο µε το 
πλάτος των ταινιών. Οι διαστάσεις της σηµαίας είναι 
1,35 µ. Χ 0,90 µ. 
    2. Το Έµβληµα του Σ.Ε.Π. είναι άνθος κρίνου 
τρίφυλλο που έχει επάνω τον αναγεννώµενο από την 
τέφρα του µυθολογικό Φοίνικα. Στο κεντρικό Φύλλο 
υπάρχει µια αιχµή, ενώ στα δύο πλαϊνά από ένα 
πεντάκτινο αστέρι. Κάτω από το τρίφυλλο υπάρχει 
τοξοειδής ταινία µε τα δύο άκρα της αναδιπλωµένα και 
στραµµένα προς τα επάνω. Μέσα στην ταινία είναι 
γραµµένο το προσκοπικό ρητό "ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ". Επάνω 
από το τρίφυλλο και ηµικυκλικά είναι γραµµένη σαν 
επιστέγασµα η οµηρική φράση "ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ". 
    3. Η παραδοσιακή σηµαία του Σ.Ε.Π. και των 
Εφορειών µε το έµβληµα του Σ.Ε.Π. στο κέντρο του 
σταυρού που χρησιµοποιήθηκε στο παρελθόν, 
διατηρείται ως κειµήλιο και φέρεται στις Προσκοπικές 
τελετές και εκδηλώσεις ως λάβαρο. 
    4. Η σφραγίδα του Σ.Ε.Π. έχει στο κέντρο το 
εθνόσηµο και κυκλικά τις λέξεις ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ. Οι Εφορείες, τα Τµήµατα και οι 
Υπηρεσίες του Σ.Ε.Π. χρησιµοποιούν κυκλική σφραγίδα 
µε το έµβληµα του Σ.Ε.Π. στο κέντρο. 
    5. Η στολή, το εξαρτήµατα, το µετάλλια, τα σήµατα, 
τα διακριτικά γενικά εξωτερικής εµφάνισης, οι 
ονοµασίες των Τµηµάτων, των µονάδων και των 
διαβαθµίσεων των µελών καθώς και ο κώδικας 
συµπεριφοράς του  προσκόπου, (ο "Νόµος του 
Προσκόπου" και η "Υπόσχεση του Προσκόπου") 
καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα 
παραπάνω αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του 
Σ.Ε.Π. που προστατεύονται νοµίµως σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 1016/1949 περί Προστασίας του 
Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων, απαγορευοµένης 

 
 

Άρθρο 29 30 
Σηµαία - Έµβληµα � Σφραγίδα � Στολή �

∆ιακριτικά - Εκδόσεις Σ.Ε.Π. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� οι ονοµασίες των Τµηµάτων, των 
µονάδων Εφορειών, των 
Συστηµάτων και των διαβαθµίσεων � 
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απόλυτα της χρήσης αυτών από άλλους, της 
αποµίµησης ή της παραποίησής τους. Τυχόν παράβαση 
επισύρει τις κυρώσεις του Νόµου. 
    6. Τα µέλη του Σ.Ε.Π. φορούν στολή και διακριτικά 
ανάλογα µε την κατηγορία µέλους, την θέση, ευθύνη ή 
αρµοδιότητα που έχουν στο Σ.Ε.Π. όπως ορίζει ο 
σχετικός Κανονισµός. 
    7. Η χρησιµοποίηση από τρίτους των εκδόσεων του 
Σ.Ε.Π., τµηµάτων ή αποσπασµάτων τους επιτρέπεται 
µόνο µε προηγούµενη έγκριση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ή του εξουσιοδοτηµένου από αυτό 
Οργάνου. 
    8. Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί ως τώρα από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο για τα θέµατα αυτά του παρόντος 
Άρθρου, εξακολουθούν να ισχύουν. 
     

Άρθρο 30 
Τιµητικές ∆ιακρίσεις 

 
    1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απονέµει σε µέλη της 
Προσκοπικής Κίνησης µετάλλια µε διπλώµατα ως 
τιµητικές διακρίσεις για εξαιρετικές πράξεις αυτοθυσίας 
ή για προσφορά υπηρεσιών. Επίσης είναι δυνατόν να 
απονέµονται µετάλλια µε διπλώµατα ως τιµητικές 
διακρίσεις σε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για 
εξαιρετικές υπηρεσίες προς την Προσκοπική Κίνηση. 
    2. Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος απονοµής, οι 
διακρίσεις τους και ο τύπος των µεταλλίων και των 
διπλωµάτων ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Σ.Ε.Π.  
    3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στον αρµόδιο 
Υπουργό την απονοµή τιµητικών διακρίσεων της 
πολιτείας σε µέλη του ή και σε τρίτους που πρόσφεραν 
εξαιρετικές υπηρεσίες στην Προσκοπική Κίνηση.  
 

Άρθρο 31 
Μεταβατικές ∆ιατάξεις 

1. α) Οι διατάξεις του άρθρου 9 καθώς και ο τρόπος 
υπολογισµού του "µέτρου" για την ανάδειξη 
Βαθµοφόρων, µελών Ε.Κ.Σ. και Ε.Π.Π., ως µελών της 
Γ.Σ. για διετή θητεία, θα εφαρµοστούν επίσης για τις 
αναδείξεις Βαθµοφόρων και εκπροσώπων Ε.Κ.Σ. και 
Ε.Π.Π., προκειµένου οι αναδεικνυόµενοι να µετάσχουν 
στην µετά την δηµοσίευση του παρόντος πρώτη Γενική 
Συνέλευση µε θέµα Ηµερήσιας ∆ιάταξης την εκλογή 
νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
β) Σε κάθε περίπτωση και µετά την ανάδειξη των επί 
θητεία µελών µε το Π.∆. 313/91, το ∆.Σ. δύναται µε 
απόφασή του, να δίνει οδηγίες για την ανάδειξη 
συµπληρωµατικού αριθµού Βαθµοφόρων, µελών Ε.Κ.Σ. 
και Ε.Π.Π. που θα συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της 
Γ.Σ., έτσι ώστε µε τους ήδη αναδειχθέντες να 

 
 
 
 
 
 
 
7. Η χρησιµοποίηση αναπαραγωγή από 
τρίτους � 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 30 31 
Τιµητικές ∆ιακρίσεις 
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συµπληρώσουν τον απαιτούµενο από το άρθρο 9, για 
κάθε κατηγορία µελών, αριθµό. 
 
2. Η διάταξη που αφορά την εκλογή της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής για τετραετή θητεία θα έχει εφαρµογή κατά 
την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγµατοποιηθεί 
µετά την δηµοσίευση του παρόντος και θα έχει θέµα  
Ηµερήσιας ∆ιάταξης την εκλογή νέου ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
 
Κάθε προγενέστερη διάταξη αντικείµενη στον παρόντα 
Οργανισµό του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων 
καταργείται. 
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
αναθέτουµε την δηµοσίευση και εκτέλεση του 
παρόντος διατάγµατος. 
 
                       Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 1999 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                         ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ∆. ΑΡΣΕΝΗΣ  
 


