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 Περί τροποποιήσεως του δια του Νόµου 2017/1920 κυρωθέντος απο 31.3.1919 Ν. 
∆/τος "περί τροποποιήσεως του Νόµου 1066/1917 περί ιδρύσεως Σώµατος Ελλήνων 
Προσκόπων". 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής απεφασίσαµεν: 
 

Άρθρον 1. 
 1. Το δια του Νόµου 1066/1917 ιδρυθέν Σώµα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) είναι 
νοµικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελούς χαρακτήρος, διεπόµενον υπό των περί 
ιδρυµάτων διατάξεων του Αστικού Κώδικος, καθ� ό µέτρον δεν αντίκεινται εις τας διατάξεις 
του παρόντος και εποπτευόµενον υπό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. 
 
 2. Το Σ.Ε.Π. σκοπόν έχει την παροχήν εξωσχολικής αγωγής εις Ελληνόπαιδας, δια 
της εφαρµογής του προσκοπικού συστήµατος συνισταµένου ιδία εις την δια της οµαδικής 
δράσεως της εν υπαίθρω ζωής και της παιδιάς, διάπλασιν ηθικού χαρακτήρος και 
προσφοράν φυσικής αγωγής, εντός των υπό του Συντάγµατος και των νόµων 
καθοριζοµένων πλαισίων διαπαιδαγωγήσεως και µορφώσεως της νεότητος. 
 

Άρθρον 2. 
 1. Τα της διοικήσεως, εκπροσωπήσεως, οργανώσεως, διαχειρίσεως και λειτουργίας 
του Σ.Ε.Π. καθορίζονται δια του Οργανισµού αυτού καταρτιζοµένου υπό του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και εγκρινοµένου δια Προεδρικού ∆ιατάγµατος, εκδιδοµένου τη προτάσει του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
 2. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον υποχρεούται να καταρτίση τον εν παραγράφω 1 του 
παρόντος άρθρου Οργανισµόν εντός έξ µηνών από της δηµοσιεύσεως του παρόντος. 
 
 3. Τροποποιήσεις του καταρτισθησοµένου κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
Οργανισµού, ενεργούνται δι� αποφάσεων της υπό του Οργανισµού προβλεφθησοµένης 
Γενικής Συνελεύσεως, εγκρινοµένων κατά την διαδικασίαν της παραγράφου ταύτης. 
 

Άρθρον 3. 
 1. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλισιν πάσης γενικής ή ειδικής διατάξεως, η υπό του 
∆ηµοσίου, των ∆ήµων, Κοινοτήτων και λοιπών Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, 
άνευ ανταλλάγµατος, µεταβίβασις κατά κυριότητα ή παραχώρησις της χρήσεως ακινήτων 
προς στέγασιν, εκπαίδευσιν ή κατασκήνωσιν προσκόπων ή ενώσεων παλαιών προσκόπων. 
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 2. Η µεταβίβασις της κυριότητος ή η παραχώρησις της χρήσεως ενεργείται: α) ως 
προς το ∆ηµόσιον, δι� αποφάσεως του Υπουργού Οικονοµικών, εκδιδοµένης µετ� εισήγησιν 
του οικείου Νοµάρχου. β) Ως προς τους ∆ήµους και τας Κοινότητας δι� αποφάσεως του 
οικείου Συµβουλίου, εγκρινοµένης υπό του αρµοδίου Νοµάρχου. γ) Ως προς τα Νοµικά 
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, δι� αποφάσεως του διοικούντος ταύτα οργάνου, εγκρινοµένης 
υπό της εποπτευούσης το νοµικόν πρόσωπον Αρχής. 
 
 3. Η µεταβίβασις της κυριότητος ή η παραχώρησις της χρήσεως ενεργούνται 
ατελώς, των οικείων εγκριτικών αποφάσεως αποτελουσών τον κατά περίπτωσιν 
µεταγραπτέον τίτλον ή τον της παραχωρήσεως της χρήσεως. 
 

Άρθρον 4. 
 1. Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων διαχειρίζεται και διαθέτει την περιουσίαν και τας 
πάσης φύσεως προσόδους, ως και τους πόρους του συµφώνως προς τον διέποντα τούτο 
Οργανισµόν και τας αποφάσεις της διοικήσεως αυτού. 
 
 2. Η κατά το άρθρον 8 του Ν. 1066/1917 ετησία επιχορήγησις παρέχεται επί τη 
βάσει του ετησίου προϋπολογισµού του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων, καταρτιζόµενον 
υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτού και υποβαλλοµένου προς το Υπουργείον Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
 3. Ο ετήσιος έλεγχος της διαχειρίσεως ως και του οικονοµικού απολογισµού του 
Σ.Ε.Π. ενεργείται υπό Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οριζοµένου υπό του Προέδρου 
τούτου, επικουρούµενου υπό υπαλλήλου Α� κατηγορίας επί βαθµώ 5ω τουλάχιστον της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, οριζοµένου υπό 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 

Άρθρον 5. 
 1. Η προσφορά των πάσης φύσεως υπηρεσιών της ∆ιοικήσεως του Σ.Ε.Π. και των 
ανηκόντων εις την εν γένει προσκοπικήν κίνησιν προσώπων, είναι εθελοντική και άµισθος. 
 
 2. α) ∆ια την διεκπεραίωσιν τρεχούσης υπηρεσίας ή την εκτέλεσιν ειδικής τοιαύτης, 
δι� ην απαιτείται κατ� επάγγελµα τακτική απασχόλησις προσλαµβάνεται προσωπικόν επί 
σχέσει Ιδιωτικού ∆ικαίου, δι� αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σ.Ε.Π. 
     β) ∆ια Κανονισµού καταρτιζοµένου υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Σώµατος και εγκρινοµένου δι� αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, καθορίζονται ο αριθµός του κατ� ανώτατον όριον δυναµένου να 
προσληφθή προσωπικού, τα των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων αυτού ως και πάσα 
σχετική λεπτοµέρεια. 
 

Άρθρον 6.  
 1. Καταργούνται: τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (παρ. 2), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
19, 20, 21, 22 και 26 του Ν. ∆/τος της 31ης Μαρτίου/10ης Μαΐου 1919 "περί τροποποιήσεως 
του Ν. 1066/1917", το από 19 Ιανουαρίου 1922 Β.∆. "περί κανονισµού καθηκόντων 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων", το άρθρον 3 του Ν. ∆/τος 
123/1974 "περί επαναγωγής του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων και των Σωµατείων "Σώµα 
Ελληνίδων Οδηγών" και "Σώµα Ελλήνων Αλκίµων" υπό την εποπτεία του Υπουργού 
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Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ως και πάσα γενική ή ειδική διάταξις αντικειµένη εις 
τας διατάξεις του παρόντος Νόµου. 
 
 2. Οι δυνάµει των καταργουµένων άρθρων 9 και 10 του Ν. ∆/τος της 31ης 
Μαρτίου/10ης Μαΐου 1919 "περί τροποποιήσεως του Νόµου 1066/1917" συνεστηµένοι 
Τοπικοί Προσκοπικοί Σύνδεσµοι, διαλύονται από της ισχύος του παρόντος, της περιουσίας 
αυτών παρερχοµένης αµέσως και αυτοδικαίως εις το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων, όπερ 
αναλαµβάνει και τας τυχόν υφισταµένας συναφείς υποχρεώσεις. Η µεταγραφή της 
ακινήτου περιουσίας ενεργείται δυνάµει της παρούσης παραγράφου αιτήσει του Σώµατος 
Ελλήνων Προσκόπων. 
 
 3. Μέχρι της επί τη βάσει του καταρτισθησοµένου Οργανισµού, αναδείξεως του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σ.Ε.Π., το υφιστάµενον, κατά την δηµοσίευσιν του παρόντος, 
∆ιοικητικόν Συµβούλιον, συνεχίζει την άσκησιν των αρµοδιοτήτων του. Τα µέλη αυτού 
δύνανται κατά τον χρόνον τούτον ν� αντικαθίστανται εν όλω ή εν µέρει ή, τυχόν 
ελλείποντα, απόντα ή κωλυόµενα ν� αναπληρώνται δι� αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 

Άρθρον 7. 
 ∆ια Προεδρικού ∆ιατάγµατος, εκδιδοµένου προτάσει του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, δύναται να κωδικοποιηθούν εις ενιαίον κείµενον αι κείµεναι 
διατάξεις περί του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων, ως τροποποιούνται και συµπληρούνται 
δια του παρόντος νόµου, επιτρεποµένης της µεταβολής της σειράς των άρθρων, 
παραγράφων και εδαφίων. 
 

Άρθρον 8. 
 Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δηµοσιεύσεώς του δια της Εφηµερίδος της 
Κυβερνήσεως. 
 
Ο παρών νόµος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ� Ηµών σήµερον κυρωθείς, 
δηµοσιευθήτω δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόµος του 
Κράτους. 
 
 Εν Αθήναις τη 24 Σεπτεµβρίου 1976 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΤΣΑΤΣΟΣ 

 
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΙΠΠΟΚΡ. ΙΟΡ∆ΑΝΟΓΛΟΥ 
ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ 
  
 Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους σφραγίς 

Εν Αθήναις τη 25 Σεπτεµβρίου 1976 
 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 
 


