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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ 

Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Άρθρο Περιεχόμενο 

1 Εγκύκλιος 138 24-12-2015 2.5 

1. Καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης 
αποσπάσματος ποινικού μητρώου για τους 
Παλαιούς Προσκόπους που εγγράφονται για 
πρώτη φορά ως μέλη σε Ένωση Παλαιών 
Προσκόπων, καθώς και για τους Παλαιούς 
Προσκόπους που αιτούνται την ίδρυση νέας 
Ένωσης. 

2 Εγκύκλιος 138 24-12-2015 10.4.α 

Αφαιρείται από τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου το δικαίωμα ψήφου κατά τις 

εργασίες του Πανελληνίου Συνεδρίου 

Παλαιών Προσκόπων και κατά τη διαδικασία 

ανάδειξης των αιρετών μελών της Κεντρικής 

Επιτροπής Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος. 

3 Απόφαση ΔΣ 21-5-2017 3.Β.1 

Περιγραφή καθηκόντων μελών Ομάδας 

Συντονισμού και εναρμόνιση με τις διατάξεις 

του Κ.Ο.Δ.Ε. 

4 Απόφαση ΔΣ 21-5-2017 

5.1.στ, 

5.5, 6, 

9.4 

Εναρμόνιση με τις διατάξεις του Κ.Ο.Δ.Ε. 

8 Απόφαση ΔΣ 21-5-2017 15 

Εναρμόνιση με τις διατάξεις του Κανονισμού 

Στολών και Διακριτικών και του Κανονισμού 

Διοίκησης. 

9 Απόφαση ΔΣ 21-5-2017 ΠΑΡ. Γ Εναρμόνιση με τις διατάξεις του Κ.Ο.Δ.Ε. 

10 Απόφαση ΔΣ 21-10-2019 

2.1, 3.Β.2, 

8.1, 

10.4.γ, 

10.7.α, 

10.7.β, 14 

Μέλη Ε.Π.Π. Αντικατάσταση μελών Ομάδας 

Συντονισμού. Σύνθεση Κ.Ε.Π.Π.Ε. Ρυθμίσεις 

για το Πανελλήνιο Συνέδριο Παλαιών 

Προσκόπων. Προσθήκες στην αντιμετώπιση 

παραπτωμάτων. 

11 Απόφαση ΔΣ 19-11-2019 8.2ε Διαδικασία εκλογής Μελών Κ.Ε.Π.Π.Ε. 

12 Απόφαση ΔΣ 23-12-2020 

1, 3.Α.1, 

3.Β.1., 

3.Β.2, 4, 

7.4, 8.3, 

10.4.α 

Σκοπός Ε.Π.Π.  Καθήκοντα Ολομέλειας Ε.Π.Π. 

Καθήκοντα Ομάδας Συντονισμού. 

Αρμοδιότητες Κ.Ε.Π.Π.Ε. Σύνεδροι 

Πανελληνίου Συνεδρίου. 

13 Απόφαση ΔΣ 3-7-2021 14.1, 15 
Αντιμετώπιση παραπτωμάτων, Απαλοιφή 

εκπληρωμένων μεταβατικών διατάξεων 



Κανονισμός Παλαιών Προσκόπων 

3 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ .......................................................................................................................................... 4 
ΑΡΘΡΟ 1Ο – ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ................................................................. 4 
ΑΡΘΡΟ 2Ο – ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ..................................................................... 4 
ΑΡΘΡΟ 3Ο – ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ................................................................. 5 

Α. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ε.Π.Π. .................................................................................................................... 5 
Β. ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Π.Π. .................................................................................................. 7 

ΑΡΘΡΟ 4Ο – ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ............................................................................... 9 
ΑΡΘΡΟ 5Ο – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ........... 9 
ΑΡΘΡΟ 6Ο – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ..................................................................................................................................... 11 
ΑΡΘΡΟ 7Ο – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) ....................... 12 
ΑΡΘΡΟ 8Ο – ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) ....................................................................................................................... 13 
ΑΡΘΡΟ 9Ο – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) ....................................................................................................................... 14 
ΑΡΘΡΟ 10Ο – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ .................................................... 14 
ΑΡΘΡΟ 11Ο – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ .................................. 16 
ΑΡΘΡΟ 12Ο – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΗΜΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ....................... 16 
ΑΡΘΡΟ 13Ο – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ......... 17 
ΑΡΘΡΟ 14Ο – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ ........................................................................... 17 
ΑΡΘΡΟ 15Ο – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ........................................................................ 18 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ............................................................................................................................... 18 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Σ.Π.Π.Ο.Ε.) .................................................................................................................... 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ........................................... 20 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ........................................................ 21 

1. Αίτηση ίδρυσης νέας Ε.Π.Π ....................................................................................................... 21 

 



Κανονισμός Παλαιών Προσκόπων 

4 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τις διαδικασίες ίδρυσης, την οργάνωση και λειτουργία των Ενώσεων 
Παλαιών Προσκόπων (εφεξής Ε.Π.Π. ή Ενώσεις) εντός ή εκτός Ελλάδας, όπου δραστηριοποιείται το 
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (εφεξής Σ.Ε.Π.), καθώς και την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής 
Επιτροπής Παλαιών Προσκόπων Ελλάδας (εφεξής Κ.Ε.Π.Π.Ε.). 
Η δυνατότητα ίδρυσης Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων προβλέπεται από το νόμο 2091/1952 (ΦΕΚ 
Α’ 112/1952), η δε λειτουργία τους διέπεται από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη 
λειτουργία του Σ.Ε.Π., καθώς και τους εν γένει Κανονισμούς του Σ.Ε.Π. 
Η γενικότερη εποπτεία των Ενώσεων ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής Δ.Σ.) του 
Σ.Ε.Π., το οποίο δύναται με απόφασή του να αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες εποπτείας στην 
Κ.Ε.Π.Π.Ε. ή και σε άλλες Επιτροπές, Κλιμάκια και Βαθμοφόρους του Σ.Ε.Π. 
Το Σ.Ε.Π. είναι συνιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας Προσκοπικής και Οδηγικής Φιλίας (International 
Scout and Guide Fellowship – εφεξής ISGF), η οποία λειτουργεί παράλληλα και συνεργάζεται με την 
Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης (World Organization of the Scout Movement) και 
την Παγκόσμια Οργάνωση των Οδηγών (World Association of Girl Guides and Girl Scouts). Το Σ.Ε.Π. 
μετέχει στην ISGF μέσω της Επιτροπής Συνδέσεως Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών Ελλάδος 
(εφεξής Ε.Σ.Π.Π.Ο.Ε.) από κοινού με το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, η λειτουργία της οποίας 
περιγράφεται περιληπτικά στο Παράρτημα Α του παρόντος Κανονισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο – ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

Οι Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων λειτουργούν στα πλαίσια των Περιφερειακών Εφορειών στις 
οποίες ανήκουν γεωγραφικά. Τα Μέλη τους μπορούν να προέρχονται από ένα Προσκοπικό 
Σύστημα ή από περισσότερα γειτονικά Προσκοπικά Συστήματα ή από την πόλη ή την Περιφερειακή 
Εφορεία που έχει την έδρα της η Ένωση και αντίστοιχα διαμορφώνεται και η ονομασία της Ένωσης.  
Σκοπός των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων είναι:  

α) Η υποστήριξη του σκοπού του Σ.Ε.Π. και η ενίσχυση του προσκοπικού έργου που 
πραγματοποιείται στα Προσκοπικά Συστήματα και τις Περιφερειακές Εφορείες.  

β) Η ανάληψη πρωτοβουλίας για την ίδρυση νέων Προσκοπικών Συστημάτων σε συνεργασία 
με την αρμόδια Περιφερειακή Εφορεία. 

γ) Η αναζωογόνηση και ενδυνάμωση των προσκοπικών δεσμών των μελών τους και η σύσφιξη 
των μεταξύ τους σχέσεων. 

δ) Η διατήρηση του Προσκοπικού Πνεύματος και του σεβασμού στις Αρχές του Προσκοπισμού 
μεταξύ των Παλαιών Προσκόπων. 

ε) Η διαφύλαξη, στήριξη και μετάδοση της Προσκοπικής Ιδέας από τα μέλη των Ενώσεων στο 
περιβάλλον που ζουν και στην κοινωνία γενικότερα. 

στ) Η προσωπική ανάπτυξη, καλλιέργεια και ψυχαγωγία των μελών των Ενώσεων. 

 
ΑΡΘΡΟ 2Ο – ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

1. Μέλη σε Ένωση Παλαιών Προσκόπων μπορούν να γίνουν:  
α) Όσοι έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους και έχουν βιώσει στο παρελθόν την 
προσκοπική ζωή, έχοντας υπάρξει για ένα (1) τουλάχιστον έτος μέλη Τμημάτων του Σ.Ε.Π. ή 
Βαθμοφόροι του Σ.Ε.Π.  
β) Μετά από απόφαση της Ολομέλειας της Ένωσης μπορούν να εγγραφούν ως Μέλη πρόσωπα 
που τυγχάνουν της ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής και φίλοι του Προσκοπισμού, που δεν 
είχαν την ευκαιρία να βιώσουν την προσκοπική ζωή ως ανήλικοι ή ως Ενήλικα Στελέχη του 
Σ.Ε.Π. αλλά αποδέχονται τις Θεμελιώδεις Αρχές του Προσκοπισμού και τον σκοπό του Σ.Ε.Π. 
Μέλη με την παραπάνω ιδιότητα δεν μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στα Ιδρυτικά Μέλη 
της Ένωσης. 
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2. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη σε Ένωση όσοι έχουν διαγραφεί από τα μητρώα του Σ.Ε.Π. ή 
έχουν επιδείξει κατά το παρελθόν ανάρμοστη για τον Προσκοπισμό συμπεριφορά. Τη σχετική 
απόφαση λαμβάνει σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. 

3. Οι Παλαιοί Πρόσκοποι μπορούν να είναι μέλη μόνο μίας Ένωσης. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να 
ονομαστούν Επίτιμα Μέλη άλλης Ένωσης για τιμητικούς λόγους, χωρίς δικαιώματα και 
υποχρεώσεις προς την Ένωση αυτή. 

4. Οι εγγεγραμμένοι σε Ένωση Παλαιοί Πρόσκοποι δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα 
Βαθμοφόροι του Σ.Ε.Π. Μετά από την τήρηση της προβλεπόμενης από τους Κανονισμούς του 
Σ.Ε.Π. διαδικασίας μπορούν να διοριστούν ως μέλη Ε.Κ.Σ. 

5. Προκειμένου να εγγραφεί κάποιος ως μέλος σε Ένωση απαιτείται να προσκομίσει σύντομο 
βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για την προσκοπική ζωή του και αντίγραφο αστυνομικής 
ταυτότητας, τα οποία η Ένωση διαβιβάζει στην αρμόδια Περιφερειακή Εφορεία και εφόσον 
πρόκειται για νέο μέλος του Σ.Ε.Π., να συμπληρώσει το σχετικό δελτίο εγγραφής νέου μέλους. 

6. Οι Παλαιοί Πρόσκοποι, μετά την εγγραφή τους σε Ένωση που λειτουργεί σύμφωνα με τον 
παρόντα Κανονισμό, θεωρούνται μέλη του Σ.Ε.Π. και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν την ιδιότητα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στον ιδρυτικό Νόμο, στον Οργανισμό και στους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π. 

7. Εάν  μέλος  Ένωσης  καταδικασθεί  για  κακούργημα  ή  στερηθεί  τα  πολιτικά  του  δικαιώμα
τα  ή  καταδικασθεί  σε  οποιαδήποτε  ποινή  για  κλοπή,  υπεξαίρεση,  απάτη, 
εκβίαση,  πλαστογραφία,  δωροδοκία,  καταπίεση,  απιστία  περί  την  υπηρεσία,  παραβίαση
  καθήκοντος,  έγκλημα  κατά  των  ηθών  ή  συκοφαντική  δυσφήμιση  ή  παραπεμφθεί  με 
τελεσίδικο  βούλευμα  για  κακούργημα  ή  για  ένα  από  τα  παραπάνω  πλημμελήματα, 
διαγράφεται από την Ένωση και από το Σ.Ε.Π. με απόφαση του Δ.Σ./Σ.Ε.Π., μετά από εισήγηση 
του Γενικού Εφόρου. 

 
ΑΡΘΡΟ 3Ο – ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

Τα όργανα κάθε Ένωσης, αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία της, είναι η Ολομέλεια και η Ομάδα 
Συντονισμού της Ένωσης. Η Ολομέλεια αποτελείται από το σύνολο των μελών της Ένωσης και 
λειτουργεί ανάλογα και κατά τα πρότυπα του Συμβουλίου Βαθμοφόρων Συστήματος, όπως αυτό 
περιγράφεται στον Κανονισμό Διοίκησης – Οργάνωση & Λειτουργία Σ.Ε.Π. Η Ομάδα Συντονισμού 
αποτελείται από τον Αρχηγό της Ένωσης, τον Υπαρχηγό Δράσεων και τον Υπαρχηγό Οικονομικών 
και είναι το κυρίως υπεύθυνο όργανο για την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται από 
την Ολομέλεια της Ένωσης. 
 

Α. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ε.Π.Π. 

1. Η Ολομέλεια της Ένωσης ασχολείται με θέματα:  
 α) διοίκησης και λειτουργίας της Ένωσης, εγκρίνοντας τον Ετήσιο Προγραμματισμό 

Δράσεων, τον Ετήσιο Οικονομικό Απολογισμό, τον Ετήσιο Οικονομικό Προϋπολογισμό, 
τις Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις, την Ετήσια Απογραφή Υλικού, τα Κριτήρια 
Αξιολόγησης της Ένωσης προ της υποβολής τους, την εγγραφή μελών που δεν έχουν 
διατελέσει Πρόσκοποι και την επιλογή των εκπροσώπων της Ένωσης στο ετήσιο 
Συνέδριο της Περιφερειακής Εφορείας,  

 β) ανάπτυξης συνεργασιών με τα Προσκοπικά Συστήματα και Εφορείες αλλά και άλλους 
φορείς,  

 γ) προγραμματισμού, οργάνωσης, υλοποίησης και αξιολόγησης των δράσεων της 
Ένωσης,  

 δ) καταμερισμού αρμοδιοτήτων και συγκρότησης ομάδων δράσης της Ένωσης, 
 ε) εκλογής των μελών της Ομάδας Συντονισμού της Ένωσης και  
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 στ) εκλογής των μελών της Ένωσης που συμμετέχουν ως Σύνεδροι στο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Παλαιών Προσκόπων.  

2. Η Ολομέλεια πραγματοποιεί τακτικές συνεδριάσεις, τουλάχιστον τέσσερις κατ’ έτος, τις 
οποίες συγκαλεί ο Αρχηγός της Ένωσης, και έκτακτες όταν το ζητήσει ο Αρχηγός της Ένωσης 
ή το 1/3 των απογεγραμμένων μελών της Ένωσης. Τη συζήτηση σε κάθε συνεδρίαση της 
Ολομέλειας διευθύνει και συντονίζει ο Αρχηγός της Ένωσης και ένας εκ των Υπαρχηγών της 
Ένωσης ή ο υπεύθυνος Γραμματείας ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση πρακτικών. Οι 
αποφάσεις της Ολομέλειας λαμβάνονται πλειοψηφικά και πάντοτε μέσα στα πλαίσια των 
Αρχών της Κίνησης, του Οργανισμού και των Κανονισμών του Σ.Ε.Π. 

3. Τα θέματα της ημερησίας διάταξης της συνεδρίασης της Ολομέλειας καθορίζονται από την 
Ομάδα Συντονισμού της Ένωσης ή από τους αιτούντες τη διενέργεια έκτακτης συνεδρίασης 
της Ολομέλειας. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συμφωνεί η πλειοψηφία της Ολομέλειας, 
μπορεί να συζητηθεί και οποιοδήποτε άλλο θέμα προταθεί από μέλος της Ολομέλειας. 

4. α) Η Ολομέλεια εκλέγει από ενιαίο κατάλογο τα μέλη της Ομάδας Συντονισμού της 
Ένωσης. Ο πρώτος σε προτίμηση εκλεγόμενος αναλαμβάνει τη θέση του Αρχηγού της 
Ένωσης εφόσον το επιθυμεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση πραγματοποιείται εσωτερική 
ψηφοφορία των μελών της Ομάδας Συντονισμού για την ανάδειξη του Αρχηγού της 
Ένωσης. Στη διαδικασία εκλογής μετέχουν με δικαίωμα ψήφου όλα τα μέλη της 
Ένωσης που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση και 
προς το Σ.Ε.Π. κατά το χρόνο της εκλογής. Η κατανομή των καθηκόντων στα μέλη της 
Ομάδας Συντονισμού της Ένωσης πρέπει να πραγματοποιείται εντός επτά (7) 
ημερολογιακών ημερών από τις αρχαιρεσίες και να ανακοινώνεται εντός τριών (3) 
ημερολογιακών ημερών στον Περιφερειακό Έφορο και στην Κ.Ε.Π.Π.Ε., με την 
κοινοποίηση σε αυτούς του σχετικού Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής και του 
Πρακτικού που συντάσσουν τα μέλη της Ομάδας Συντονισμού για την μεταξύ τους 
κατανομή καθηκόντων. 

 β) Η Ολομέλεια της Ένωσης εκλέγει από ενιαίο κατάλογο τα μέλη της Ένωσης που θα 
συμμετέχουν ως Σύνεδροι στο Πανελλήνιο Συνέδριο Παλαιών Προσκόπων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Στη διαδικασία εκλογής μετέχουν με 
δικαίωμα ψήφου όλα τα μέλη της Ένωσης που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις προς αυτήν και προς το Σ.Ε.Π. κατά το χρόνο της εκλογής. Οι εκλεγόμενοι 
ως Σύνεδροι σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό πρέπει να ανακοινώνονται με την 
αποστολή του σχετικού Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής στην Κ.Ε.Π.Π.Ε., το 
αργότερο δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία 
διεξαγωγής του Συνεδρίου. 

5. Η Ολομέλεια δύναται να προτείνει αιτιολογημένα στον αρμόδιο Περιφερειακό Έφορο τη 
λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση παραπτωμάτων μελών της Ένωσης, εάν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 14 του παρόντος Κανονισμού. Γίνεται ιδιαίτερη μνεία ότι πριν τη 
συζήτηση του θέματος σε συνεδρίαση της Ολομέλειας, ο Αρχηγός της Ένωσης πρέπει να 
μεριμνά για την επίλυση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται με φιλικό και 
προσκοπικό τρόπο. 

6. Όταν στη συνεδρίαση της Ολομέλειας περιλαμβάνεται ως θέμα ημερησίας διάταξης η 
διενέργεια αρχαιρεσιών κατά την παράγραφο 4 του παρόντος, εκλέγεται κατά την έναρξη 
της συνεδρίασης Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία μέλη, ένα ως Πρόεδρο και 
δύο ως Γραμματείς, η οποία συντονίζει και διευθύνει τη διενέργεια των αρχαιρεσιών. Μέλη 
της Ένωσης που έχουν θέσει υποψηφιότητα στις διενεργούμενες αρχαιρεσίες δεν μπορούν 
να είναι μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών τηρείται από 
την Εφορευτική Επιτροπή Πρακτικό, το οποίο καταχωρείται στο Βιβλίο Πρακτικών της 
Ένωσης και κοινοποιείται μετά το πέρας της διαδικασίας σε όσους προβλέπει ο παρών 
Κανονισμός.  
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7. Σε κάθε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ένωσης προσκαλείται με ευθύνη του Αρχηγού της 
Ένωσης ο αντίστοιχος Αρχηγός Συστήματος, ή ο Περιφερειακός Έφορος ή Έφορος Παλαιών 
Προσκόπων εφόσον η Ένωση λειτουργεί στην ευρύτερη πόλη ή Περιφερειακή Εφορεία, στο 
πλαίσιο της έμπρακτης συνεργασίας των Ενώσεων με τα Προσκοπικά Συστήματα και τις 
Περιφερειακές Εφορείες. Εφόσον ο Περιφερειακός Έφορος ή ο Αρχηγός Συστήματος 
κωλύονται, μπορούν να εξουσιοδοτήσουν άλλον Βαθμοφόρο για να παρευρεθεί στη 
συνεδρίαση της Ολομέλειας.  
Ειδικά στις περιπτώσεις που στη συνεδρίαση της Ολομέλειας περιλαμβάνεται ως θέμα 
ημερησίας διάταξης η διενέργεια αρχαιρεσιών κατά την παράγραφο 4 του παρόντος, 
υποχρεωτικά καλείται για να παρευρεθεί ο αντίστοιχος Περιφερειακός Έφορος ή εφόσον 
κωλύεται άλλος Βαθμοφόρος της Περιφερειακής Εφορείας, εξουσιοδοτημένος από αυτόν, 
ο οποίος έχει την ευθύνη του ελέγχου της τήρησης όλων των τυπικών και διαδικαστικών 
προϋποθέσεων των διενεργούμενων αρχαιρεσιών.  

 

Β. ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Π.Π. 

1. Η Ομάδα Συντονισμού της Ένωσης αποτελείται από τον Αρχηγό της Ένωσης, τον Υπαρχηγό 
Δράσεων και τον Υπαρχηγό Οικονομικών, και λειτουργεί ανάλογα και κατά τα πρότυπα των 
Συμβουλίων Βαθμοφόρων των Τμημάτων του Σ.Ε.Π. Ειδικότερα: 

 i) Ο Αρχηγός έχει την ευθύνη του γενικού συντονισμού της Ένωσης και είναι υπεύθυνος 
για τη διοίκηση, την ανάπτυξη, την πρόοδο και την αποτελεσματική λειτουργία της 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π. Διασφαλίζει το κατάλληλο κλίμα 
συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των Προσκοπικών Συστημάτων και της 
Περιφερειακής Εφορείας της περιοχής της Ένωσης. Συνεργάζεται με τον Έφορο 
Παλαιών Προσκόπων της Περιφερειακής Εφορείας και με την Κ.Ε.Π.Π.Ε. για την 
υλοποίηση στόχων και προγραμμάτων. Συνεργάζεται με την Εφορεία Οικονομικών και 
Περιουσίας της Γενικής Εφορείας για θέματα που αφορούν στην απογραφή και την 
ετήσια συνδρομή μελών Σ.Ε.Π. των μελών της Ένωσης. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της 
Ολομέλειας της Ένωσης. 

 ii) Ο Υπαρχηγός Δράσεων έχει την ευθύνη του συντονισμού του σχεδιασμού και της 
οργάνωσης των δράσεων της Ένωσης. Λαμβάνει υπόψη του τις επιθυμίες των μελών 
της Ένωσης, τις κατευθύνσεις της Ολομέλειας και τις Ανακοινώσεις του Σ.Ε.Π. και της 
Περιφερειακής Εφορείας και εισηγείται στην Ομάδα Συντονισμού το ετήσιο 
πρόγραμμα δράσης της Ένωσης. Μεριμνά για την έγκαιρη σύνταξη απολογισμού έργου 
του προηγούμενου έτους. Εισηγείται στην Ολομέλεια τη συμπλήρωση των Κριτηρίων 
Αξιολόγησης Προσκοπικού Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 
Διοίκησης – Οργάνωση & Λειτουργία Σ.Ε.Π. 

 iii) Ο Υπαρχηγός Οικονομικών έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου. Φροντίζει για τις 
εισπράξεις και τις πληρωμές. Μαζί με τον Αρχηγό νομιμοποιούνται από το Σ.Ε.Π. για 
την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού της Ένωσης, ο οποίος έχει ανοιχθεί στο όνομα 
και στον Α.Φ.Μ. του Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τον Κ.Ο.Δ.Ε. Τηρεί το ηλεκτρονικό Σύστημα 
Ενιαίας Οικονομικής Διαχείρισης (e-finance), καθώς και Αρχείο Τριμηνιαίων 
Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Δ.Ε. Υπογράφει τις αποδείξεις 
είσπραξης και μαζί με τον Αρχηγό τα παραστατικά δαπανών της Ένωσης. Ενεργεί κάθε 
πράξη που ανάγεται στην ταμειακή διαχείριση της Ένωσης. 

 iv) 
 
 
 

Ανάλογα με τις ανάγκες της Ένωσης, η Ομάδα Συντονισμού μπορεί να αναθέτει σε μέλη 
της Ένωσης ειδικά καθήκοντα κατά τη κρίση της, με σκοπό την εύρυθμη και πιο 
αποτελεσματική λειτουργία της Ένωσης (ενδεικτικά Υπεύθυνος Εστίας, Υπεύθυνος 
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 Γραμματείας, Υπεύθυνος Ενημέρωσης, κλπ.) και ενημερώνει σχετικά την Κ.Ε.Π.Π.Ε., τον 
Περιφερειακό Έφορο και τον Αρχηγό Συστήματος. 

 v) Η Ομάδα Συντονισμού είναι υπεύθυνη για τη σωστή τήρηση των βιβλίων και των 
φακέλων της Ένωσης (Βιβλίο Πρακτικών Ολομέλειας, Φάκελος Πρακτικών Αναδείξεων, 
Φάκελος Τριμηνιαίων και Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, Βιβλίο Υλικού, Φάκελος 
εισερχόμενων - εξερχόμενων εγγράφων, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας). 

 vi) Ο Αρχηγός της Ένωσης είναι υπεύθυνος για την ορθή παρουσία της Ένωσης στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης και για τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό 
του Σ.Ε.Π. 

 vii) Ο Υπαρχηγός Δράσεων είναι υπεύθυνος για την τήρηση όσων προβλέπονται για την 
ασφάλεια των δράσεων της Ένωσης σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό του Σ.Ε.Π. 

2. Τα μέλη της Ομάδας Συντονισμού εκλέγονται από την Ολομέλεια της Ένωσης για τριετή 
θητεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Δικαίωμα εκλέγεσθαι στις 
ανωτέρω θέσεις έχουν μέλη της Ένωσης που έχουν εγγραφεί σε αυτήν τουλάχιστον έξι (6) 
μήνες πριν από την διενέργεια των αρχαιρεσιών έχουν παρακολουθήσει την Εκπαίδευση 
Παλαιών Προσκόπων ή Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων στο παρελθόν και 
πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία εκλογής που ορίζονται στην 
παράγραφο 4 του παρόντος. Εάν μέλος της Ομάδας Συντονισμού παραιτηθεί ή με 
οποιονδήποτε τρόπο εκπέσει από τα καθήκοντά του, τότε η Ολομέλεια της Ένωσης, στην 
επόμενη τακτική συνεδρίασή της εφόσον δεν απέχει περισσότερο από δύο (2) μήνες, 
προβαίνει στην πλήρωση της κενής θέσης, άλλως, εάν μεσολαβεί μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, τα εναπομένοντα μέλη της Ομάδας Συντονισμού συγκαλούν έκτακτη Ολομέλεια 
για την πλήρωση της κενής θέσης και στη συνέχεια ακολουθείται κατ’ αναλογία η διαδικασία 
της παραγράφου Α.4.α του παρόντος άρθρου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο τα μέλη της 
Ομάδας Συντονισμού περιοριστούν σε ένα (1), τότε το εναπομένον μέλος υποχρεωτικά 
συγκαλεί την Ολομέλεια εντός ενός (1) μήνα σε έκτακτη συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα την 
εκλογή νέας Ομάδας Συντονισμού. 
Μετά τη για οποιοδήποτε λόγο λήξη της θητείας της Ομάδας Συντονισμού και την εκλογή 
νέας: 

• Ο Περιφερειακός Έφορος ενημερώνει την Κεντρική Διοίκηση, για να προβεί στην 
αντικατάσταση των εξουσιοδοτημένων για την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού 
της Ένωσης προσώπων. 

• Οι Κωδικοί Χρήστη και Πρόσβασης των Χρηστών της απερχόμενης Ομάδας 
Συντονισμού για το Σύστημα Ενιαίας Οικονομικής Διαχείρισης (e-finance) 
απενεργοποιούνται. Μετά την εκλογή της νέας Ομάδας Συντονισμού χορηγούνται 
στους νέους Χρήστες νέοι κωδικοί. 

• Η απερχόμενη Ομάδα Συντονισμού παραδίδει στην νέα όλα τα κινητά περιουσιακά 
στοιχεία, τα μετρητά και το βιβλιάριο καταθέσεων του ταμείου, καθώς και τα 
τηρούμενα βιβλία και αρχεία. Αν δεν υφίσταται εκλεγμένη Ομάδα Συντονισμού, η 
παράδοση γίνεται προς την Ε.Κ.Σ. της Περιφερειακής Εφορείας. Σε κάθε περίπτωση, 
συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, το οποίο φυλάσσεται στο 
αρχείο της Ένωσης, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται ιεραρχικά προς την 
Οικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π. και την Εφορεία Οικονομικών και Περιουσίας της 
Γ.Ε., την Κ.Ε.Π.Π.Ε. και τον Περιφερειακό Έφορο.  

3. Η Ομάδα Συντονισμού της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις και τις αποφάσεις 
της Ολομέλειας, καθορίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης, το οποίο εισηγείται ο 
Υπαρχηγός Δράσεων. 

4. Η Ομάδα Συντονισμού της Ένωσης μεριμνά για την έγκαιρη καταβολή της ετήσιας 
συνδρομής των μελών της Ένωσης προς το Σ.Ε.Π. καθώς και την ολοκλήρωση της απογραφής 
τους ως Μέλη της Ε.Π.Π., σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του Σ.Ε.Π. 
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5. Η Ομάδα Συντονισμού της Ένωσης μεριμνά για την έγκαιρη υποβολή των αναφερομένων 
στο άρθρο 5 παράγραφος 5 του παρόντος Κανονισμού στοιχείων στον αρμόδιο 
Περιφερειακό Έφορο και στην Κ.Ε.Π.Π.Ε. 

6. Η Ομάδα Συντονισμού της Ένωσης μεριμνά για την εξεύρεση και προσέλκυση Παλαιών 
Προσκόπων και προσώπων που τυγχάνουν της ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής και είναι 
κατά τεκμήριο φίλοι του Προσκοπισμού και την ενθάρρυνσή τους να εγγραφούν ως μέλη 
στην Ένωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 4Ο – ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ, ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ 

1. Οι Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων, ως προσκοπικά κλιμάκια, εντάσσονται και λειτουργούν 
στις Περιφερειακές Εφορείες στις οποίες ανήκουν γεωγραφικά, σύμφωνα με τη διοικητική 
δομή και διάρθρωση του Σ.Ε.Π., και εποπτεύονται από αυτές στα θέματα που ορίζει ο παρών 
Κανονισμός.  
Ειδικότερα, η Περιφερειακή Εφορεία έχει την ευθύνη:  

 α) της διασφάλισης της αγαστής συνεργασίας των Ενώσεων με τα οικεία Προσκοπικά 
Συστήματα,  

 β) της εποπτείας της οικονομικής διαχείρισης των Ενώσεων,  
 γ) της διενέργειας οικονομικών ελέγχων των Ενώσεων,   
 δ) της παρακολούθησης της έγκαιρης καταβολής της ετήσιας συνδρομής των μελών των 

Ενώσεων προς το Σ.Ε.Π., 
 ε) της παρακολούθησης μέσω του Εφόρου Παλαιών Προσκόπων της οργάνωσης, της 

λειτουργίας και των δράσεων των Ενώσεων και 
 στ)  της παρακολούθησης της συμπλήρωσης και έγκαιρης αποστολής των Κριτηρίων 

Αξιολόγησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π. 
2. Η υποστήριξη του έργου του Σ.Ε.Π. από τις Ενώσεις καθώς και η ενίσχυση του προσκοπικού 

έργου που πραγματοποιείται στα Προσκοπικά Συστήματα και τις Περιφερειακές Εφορείες 
παρέχεται πάντα μετά από συνεννόηση με τους επικεφαλής των κλιμακίων αυτών και 
σύμφωνα με τον Οργανισμό του Σ.Ε.Π. και τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. Η 
συνεννόηση αυτή επιτυγχάνεται με την αμφίδρομη και συχνή επικοινωνία και συνεργασία 
των Ενώσεων με τα Προσκοπικά Συστήματα και τις Περιφερειακές Εφορείες. 

3. Οι επαφές της Ένωσης, η αλληλογραφία της και κάθε ενέργεια προς τις αρχές, άλλους 
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πραγματοποιείται 
πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Περιφερειακού Εφόρου και του αντίστοιχου 
Αρχηγού Συστήματος. 

4. 
 

Στην αρχή της προσκοπικής χρονιάς, με ευθύνη του Περιφερειακού Εφόρου, μπορεί να 
πραγματοποιείται συμβούλιο με τη συμμετοχή των Εφόρων της Περιφερειακής Εφορείας, 
των Αρχηγών Συστημάτων, των Προέδρων των Ε.Κ.Σ. και των Αρχηγών των Ενώσεων, με 
σκοπό τον προγραμματισμό και το συντονισμό των αναγκαίων δράσεων για την ενίσχυση 
του προσκοπικού έργου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Εφορεία και στα 
Προσκοπικά Συστήματα. Περαιτέρω, ο Περιφερειακός Έφορος μπορεί να προσκαλεί τους 
Αρχηγούς των Ενώσεων και στα συμβούλια Εφόρων και Αρχηγών Συστημάτων της 
Περιφερειακής Εφορείας, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. 

5. Τα μέλη των Ενώσεων συμμετέχουν ως παρατηρητές στα ετήσια Συνέδρια των 
Περιφερειακών Εφορειών σύμφωνα με τον Κανονισμό Διοίκησης και έχουν δικαίωμα λόγου 
για ζητήματα σχετικά με το έργο και τη δράση των Ενώσεων. 

 
ΑΡΘΡΟ 5Ο – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
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1. Ο προγραμματισμός του προσκοπικού έργου των Ενώσεων βασίζεται στους έξι τομείς 
προσκοπικού έργου που περιγράφονται στον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π., οι οποίοι 
προσαρμόζονται αναλόγως με τον σκοπό των Ενώσεων, όπως περιγράφεται στον παρόντα 
Κανονισμό.  
Ειδικότερα για τις Ενώσεις, ο κάθε τομέας προσκοπικού έργου περιλαμβάνει κυρίως: 

 α) Προσκοπική Ανάπτυξη – Μέλη: i) όλα τα εγγεγραμμένα μέλη να είναι κάτοχοι 
προσκοπικής ταυτότητας, ii) εγγραφές νέων μελών, iii) αριθμός μελών ανάλογος των 
προβλεπόμενων στον παρόντα Κανονισμό. 

 β) Προσκοπικό Πρόγραμμα: i) έμπρακτη εφαρμογή των Θεμελιωδών Αρχών του 
Προσκοπισμού, ii) προγράμματα ενεργειών και δραστηριοτήτων που ενισχύουν το 
προσκοπικό πρόγραμμα των Συστημάτων και Περιφερειακών Εφορειών, iii) δράσεις 
Κοινωνικής Συνεργασίας και Προσφοράς, iv) σύνταξη απολογισμού εργασίας και 
δράσεων, v) συμμετοχή σε δραστηριότητες της ISGF. 

 γ) Οργάνωση και Διοίκηση: i) αριθμός μελών Ομάδας Συντονισμού ανάλογος των 
προβλεπόμενων από τον παρόντα Κανονισμό, ii) εσωτερική οργάνωση (γραμματεία, 
διαχείριση, τήρηση σχετικών εντύπων, βιβλίων και φακέλων), iii) τακτική σύγκληση 
Ολομέλειας σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, λήψη και υλοποίηση αποφάσεων, 
iv) ενημέρωση μητρώων μελών, v) εστίες - γραφεία με λειτουργική οργάνωση και 
διακόσμηση, σύμφωνα με τις ανάγκες του προσκοπικού προγράμματος. 

 δ) Ηγεσία – Εκπαίδευση: i) ενθάρρυνση και συμμετοχή μελών σε σεμινάρια και 
εκπαιδεύσεις Παλαιών Προσκόπων, εξασφάλιση υλικών και οικονομικών 
προϋποθέσεων, ii) ανεπίσημη εκπαίδευση, σεμινάρια, συζητήσεις. 

 ε) Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις: i) εξασφάλιση καλής εσωτερικής επικοινωνίας και 
ενημέρωσης (γρήγορη, σωστή και έγκαιρη διακίνηση ανακοινώσεων Δ.Σ./Σ.Ε.Π., 
Κ.Ε.Π.Π.Ε., Γ.Ε., Π.Ε., Ε.Σ.Π.Π.Ο.Ε., έκδοση ενημερωτικού δελτίου, αμφίδρομη συνεχής 
προφορική επικοινωνία, ii) επικοινωνία και ενημέρωση κοινωνικού συνόλου για την 
ενίσχυση της εικόνας του Προσκοπισμού(δημοσιεύσεις στα μέσα ενημέρωσης), iii) 
δημόσιες εμφανίσεις, iv) ενέργειες και δραστηριότητες Κοινωνικής Συνεργασίας. 

 στ) Οικονομικά: i) τήρηση του Συστήματος Ενιαίας Οικονομικής Διαχείρισης Σ.Ε.Π. (e-
finance), έγκαιρη σύνταξη προϋπολογισμών, σύνταξη οικονομικών απολογισμών μέσω 
του Συστήματος Ενιαίας Οικονομικής Διαχείρισης Σ.Ε.Π. (e-finance), σύμφωνα με το 
ισχύον νομικό και φορολογικό πλαίσιο καθώς και τις οδηγίες του Σ.Ε.Π., ii) έγκαιρη 
καταβολή ετήσιας συνδρομής μελών Σ.Ε.Π., iii) πραγματοποίηση προσοδοφόρων 
δράσεων. 

2. Λαμβανομένης υπόψη της ανωτέρω παραγράφου, οι δράσεις που πραγματοποιούν οι 
Ενώσεις ενδεικτικά μπορούν να είναι:  

 α) Δράσεις για την ενίσχυση και την προβολή της Προσκοπικής Κίνησης και την ενίσχυση 
του έργου των Προσκοπικών Συστημάτων και Περιφερειακών Εφορειών, 

 β) Εκδηλώσεις για την Ημέρα Σκέψης, την Ημέρα Διεθνούς Φιλίας, κοινωνικές, 
πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις,  

 γ) Δράσεις κοινωνικής προσφοράς σε τοπικό ή ευρύτερο επίπεδο, 
 δ) Εκδρομές στη φύση, 
 ε) Κοινές δράσεις με τα Προσκοπικά Συστήματα και Εφορείες, 
 στ) Δράσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνει η Κ.Ε.Π.Π.Ε. σε πανελλήνιο ή περιφερειακό 

επίπεδο, 
 ζ) Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και συνεστιάσεις. 
3. Οι δράσεις των Ενώσεων πρέπει να περιλαμβάνονται σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης 

προσκοπικής χρονιάς, το οποίο με ευθύνη της Ομάδας Συντονισμού της Ένωσης 
υποβάλλεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου της προσκοπικής χρονιάς που αφορά στον αρμόδιο 
Περιφερειακό Έφορο και Αρχηγό Συστήματος, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται ο συντονισμός 
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του προσκοπικού έργου των Ενώσεων των Προσκοπικών Συστημάτων και Περιφερειακών 
Εφορειών.  

4. Στο πλαίσιο της συνεργασίας και του συντονισμού του προσκοπικού έργου των Ενώσεων και 
των Προσκοπικών Συστημάτων και Περιφερειακών Εφορειών, κάθε δράση που 
πραγματοποιούν οι Ενώσεις, στην οποία συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο ή 
απευθύνεται σε τρίτους (τοπική κοινωνία, κοινωνικοί φορείς, τοπικές αρχές κλπ.) πρέπει να 
γνωστοποιείται εγγράφως, τουλάχιστον ένα μήνα πριν, στον αρμόδιο Περιφερειακό Έφορο 
και τον αντίστοιχο Αρχηγό Συστήματος. Ο Περιφερειακός Έφορος, εφόσον παρίσταται 
ανάγκη, σε συνεργασία με τον Αρχηγό Συστήματος συζητά τις πτυχές της δράσης με τον 
Αρχηγό της Ένωσης και προτείνει βελτιώσεις ή αναγκαίες τροποποιήσεις. 

5. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του προσκοπικού έργου, οι Ενώσεις κάθε έτος και μέχρι το 
τέλος Φεβρουαρίου υποβάλλουν στον αρμόδιο Περιφερειακό Έφορο προς ενημέρωσή του 
και στην Κ.Ε.Π.Π.Ε.: 

 α) Απολογισμό εργασίας και δράσεων του προηγούμενου έτους ή της προηγούμενης 
προσκοπικής χρονιάς. 

 β) Οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους, μέσω του Συστήματος Ενιαίας 
Οικονομικής Διαχείρισης Σ.Ε.Π. (e-finance). 

 γ) Οικονομικό προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. 
 δ) Τα Κριτήρια Αξιολόγησης του Προσκοπικού Έργου. 
Υπεύθυνος για την έγκαιρη, ορθή και πλήρη αποστολή των ως άνω στοιχείων στους αρμοδίους 
είναι ο Αρχηγός της κάθε Ένωσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 6Ο – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

1. Οικονομικοί πόροι των Ενώσεων είναι: 
 α) Η ετήσια συνδρομή των μελών προς την Ένωση, η οποία καθορίζεται με απόφαση της 

Ολομέλειας της Ένωσης, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη συνδρομή μέλους Σ.Ε.Π. που 
αποδίδεται προς την Κεντρική Διοίκηση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διαδικασίες. 

 β) Οι πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις από εκδηλώσεις της Ένωσης και από νομικά 
ή φυσικά πρόσωπα εκτός Σ.Ε.Π. 

 γ) Η οικονομική συμμετοχή των μελών της Ένωσης σε δράσεις 
 δ) Οι τόκοι των καταθέσεων 
 ε) Οι αποδόσεις Χορηγιών, Δωρεών, Κληρονομιών, Επιχορηγήσεων Εταιρειών, Δημοσίων 

Αρχών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο, το οποίο 
εισπράττεται από την Κεντρική Διοίκηση και αποδίδεται προς την Ένωση. 

Τυχόν αιτήσεις για επιχορήγηση των Ενώσεων από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα 
υποβάλλονται πρώτα προς έγκριση και συνυπογράφονται από τον αρμόδιο Περιφερειακό 
Έφορο. 

2. Όλοι οι οικονομικοί πόροι διατίθενται για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού. 

3. Η εν γένει Οικονομική διαχείριση των Ενώσεων γίνεται σύμφωνα με το 3ο Μέρος του 
Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου και τις σχετικές εγκυκλίους του Σ.Ε.Π. 

4. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των Ενώσεων διενεργείται από την Επιτροπή 
Κοινωνικής Συμπαράστασης της Περιφερειακή Εφορείας με την αρωγή του Εφόρου 
Οικονομικών & Περιουσίας της Περιφερειακής Εφορείας, τακτικά στο τέλος του οικονομικού 
έτους ή εκτάκτως αν παρίσταται ανάγκη, και τα αποτελέσματά του κοινοποιούνται στην 
Κεντρική Διοίκηση του Σ.Ε.Π. 
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ΑΡΘΡΟ 7Ο – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) 

1. Με απόφαση του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. έχει συγκροτηθεί Κεντρική Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων 
Ελλάδας η οποία εδρεύει στην Αθήνα. Η Κ.Ε.Π.Π.Ε. λειτουργεί ως επιτροπή του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού του Σ.Ε.Π. και, εκπροσωπώντας το Σ.Ε.Π., είναι 
μέλος της Παγκόσμιας Προσκοπικής και Οδηγικής Φιλίας (International Scout and Guide 
Fellowship - ISGF), στην οποία συμμετέχει από κοινού με το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, 
μέσω της Επιτροπής Συνδέσεως Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών Ελλάδος (Ε.Σ.Π.Π.Ο.Ε.). Η 
Κ.Ε.Π.Π.Ε. λειτουργεί σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. και του 
παρόντος Κανονισμού. 

2. Σκοπός της Κ.Ε.Π.Π.Ε. είναι η εποπτεία και παρακολούθηση των Ενώσεων σε όλη τη χώρα, η 
εξασφάλιση και διατήρηση καλής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ενώσεων και των 
Προσκοπικών Συστημάτων και Περιφερειακών Εφορειών, ο συντονισμός σε πανελλήνιο 
επίπεδο του έργου των Ενώσεων και η εκπροσώπηση του Σ.Ε.Π. στην Ε.Σ.Π.Π.Ο.Ε. Για τους 
παραπάνω λόγους, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Κ.Ε.Π.Π.Ε. δύνανται να παρίστανται σε όλες 
τις δράσεις των Ενώσεων. 

  Στο πλαίσιο του σκοπού αυτού, μέριμνα της Κ.Ε.Π.Π.Ε. είναι:  
 α) η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ενώσεων,  
 β) η ενθάρρυνση της ίδρυσης Ενώσεων σε περιοχές που δεν υπάρχουν,  
 γ) η προώθηση της φιλίας μεταξύ των μελών των Ενώσεων και της συνεργασίας τους με 

αντίστοιχες οργανώσεις του εξωτερικού,  
 δ) η διοργάνωση σε πανελλήνιο ή περιφερειακό επίπεδο δράσεων και συναντήσεων 

Παλαιών Προσκόπων, 
 ε) η συνεχής ενημέρωση, υποστήριξη και ενθάρρυνση της συμμετοχής των μελών των 

Ενώσεων σε διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια και δράσεις που διοργανώνει η ISGF, 
 στ) Η διοργάνωση κάθε τέσσερα χρόνια Πανελληνίου Συνεδρίου Παλαιών Προσκόπων, 
 ζ) η προβολή του πραγματοποιούμενου προσκοπικού έργου της Κ.Ε.Π.Π.Ε. και των 

Ενώσεων. 
3. Η Κ.Ε.Π.Π.Ε. είναι αρμόδια: 
 α) για την τήρηση μητρώου Παλαιών Προσκόπων καθώς και μητρώου Ενώσεων Παλαιών 

Προσκόπων, στο οποίο τηρούνται όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 5 
του παρόντος Κανονισμού στοιχεία και 

 β) για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων και της 
αποστολής πάσης φύσεως αναφορών και στοιχείων προς την ISGF. 

4. Η Κ.Ε.Π.Π.Ε εποπτεύει το έργο των Ενώσεων τηρώντας φακέλους που περιλαμβάνουν: 
 1. Τις Εγκυκλίους του Σ.Ε.Π. για την ίδρυση και την αναστολή λειτουργίας Ενώσεων. 
 2. Τις εισηγήσεις της Κ.Ε.Π.Π.Ε. για την ίδρυση και την αναστολή λειτουργίας Ενώσεων. 
 3. Την αλληλογραφία μεταξύ Κ.Ε.Π.Π.Ε. και Ενώσεων. 
 4. Τα στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση) των Ενώσεων. 
 5. Την Κατάσταση Απογραφής των μελών των Ενώσεων κατά τη λήξη της προσκοπικής 

χρονιάς. 
 6. Τον ετήσιο Προγραμματισμό Δράσεων των Ενώσεων. 
 7. Τον  Απολογισμό εργασίας και δράσεων των Ενώσεων. 
 8. Τον ετήσιο Οικονομικό Προϋπολογισμό των Ενώσεων. 
 9. Τον ετήσιο Οικονομικό Απολογισμό των Ενώσεων. 
 10. Αρχείο Οικονομικών Ελέγχων των Ενώσεων. 
 11. Τα ετήσια Κριτήρια Αξιολόγησης του Προσκοπικού Έργου που υποβάλλουν οι Ενώσεις. 
 12. Τα πρακτικά ανάδειξης των Ομάδων Συντονισμού και ανάθεσης καθηκόντων στα μέλη 

τους. 
 13. Τα πρακτικά ανάδειξης εκπροσώπων των Ενώσεων στο Πανελλήνιο Συνέδριο Παλαιών 

Προσκόπων. 
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 Με βάση τα ως άνω στοιχεία η Κ.Ε.Π.Π.Ε. εποπτεύει, αξιολογεί και υποβοηθά το έργο των 
Ενώσεων. Ειδικά για τις Ενώσεις όπου παρατηρείται ανεπαρκής λειτουργία, προ της 
εισήγησης αναστολής λειτουργίας η Κ.Ε.Π.Π.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
ενίσχυσή της. 

5. Η Κ.Ε.Π.Π.Ε. εισηγείται στο Δ.Σ./Σ.Ε.Π. την παύση λειτουργίας Ένωσης στις περιπτώσεις που  
 α) δεν ακολουθεί τις Αρχές του Προσκοπισμού και τις κατευθύνσεις του Δ.Σ./Σ.Ε.Π., 
 β) δεν ακολουθεί τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π., 
 γ) ο αριθμός των μελών της επί δύο (2) συνεχόμενα έτη είναι μικρότερος των δώδεκα 

(12). Το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. αποφασίζει σχετικά, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη του αρμοδίου 
Περιφερειακού Εφόρου, δια του Γενικού Εφόρου. 

 δ) στην αξιολόγηση της από την Κ.Ε.Π.Π.Ε. για δύο (2) συνεχόμενα έτη κρίθηκε 
ανεπαρκής. 

 Μετά την παύση λειτουργίας Ένωσης, το αρχείο και η σφραγίδα της παραδίδονται για 
φύλαξη στην Κ.Ε.Π.Π.Ε. ενώ το ταμείο και τα υλικά της παραδίδονται για αξιοποίηση στην 
οικεία Περιφερειακή Εφορεία. 

 
ΑΡΘΡΟ 8Ο – ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) 

1. Η Κ.Ε.Π.Π.Ε. αποτελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη, εκ των οποίων:  
 α) Επτά (7) μέλη αναδεικνύονται μεταξύ των μελών των Ενώσεων για τετραετή θητεία, η 

οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της ανάδειξης και λήγει την 31η 
Δεκεμβρίου του τετάρτου έτους και 

 β) Ένα (1) μέλος προέρχεται από το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. και  
  Ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ./Σ.Ε.Π., με κριτήριο το ενδιαφέρον του για 

το εν γένει έργο των Παλαιών Προσκόπων. 
2. α) Τα τακτικά αιρετά μέλη της Κ.Ε.Π.Π.Ε. καθώς και τρία (3) αναπληρωματικά αυτών 

εκλέγονται από το Πανελλήνιο Συνέδριο Παλαιών Προσκόπων που προηγείται της λήξης 
της θητείας των αιρετών μελών της Κ.Ε.Π.Π.Ε. 

 β) Οι υποψηφιότητες των υποψηφίων αιρετών μελών της Κ.Ε.Π.Π.Ε., μαζί με το 
βιογραφικό τους σημείωμα, κατατίθενται στο Σ.Ε.Π. το αργότερο δέκα (10) 
ημερολογιακές ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα πραγματοποίησης του 
Πανελληνίου Συνεδρίου Παλαιών Προσκόπων. Οι υποψηφιότητες που περιέρχονται 
έγκαιρα στο Σ.Ε.Π. περιλαμβάνονται στον πίνακα υποψηφίων που καταρτίζει η 
Κ.Ε.Π.Π.Ε. 

 γ) Προκειμένου να εκλεγεί κάποιος ως αιρετό μέλος της Κ.Ε.Π.Π.Ε. θα πρέπει i) πριν από 
την υποβολή της υποψηφιότητας να έχει διατελέσει μέλος σε Ένωση για τουλάχιστον 
τρία (3) συνεχόμενα έτη, ii) να είναι απογεγραμμένο μέλος Ένωσης κατά το χρόνο 
πραγματοποίησης του Συνεδρίου και iii) να μην έχει οικονομικές εκκρεμότητες προς το 
Σ.Ε.Π. 

 δ) Αιρετό μέλος που έχει αναδειχθεί και συμμετάσχει στην Κ.Ε.Π.Π.Ε. για δύο (2) 
συνεχόμενες θητείες, δεν μπορεί να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα στη διαδικασία 
ανάδειξης αιρετών μελών για την επόμενη θητεία. 

 ε) Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία από ενιαίο πίνακα υποψηφίων, στον 
οποίο ο κάθε Σύνεδρος θέτει έως επτά (7) σταυρούς προτίμησης. Μετά το πέρας της 
ψηφοφορίας και της εξαγωγής των αποτελεσμάτων συντάσσεται από την Εφορευτική 
Επιτροπή σχετικό Πρακτικό το οποίο διαβιβάζεται στην Κ.Ε.Π.Π.Ε. και μέσω αυτής στο 
Δ.Σ./Σ.Ε.Π., τα δε ψηφοδέλτια και λοιπά παραστατικά παραδίδονται προς φύλαξη στην 
Κ.Ε.Π.Π.Ε. 

3. Εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη της θητείας των αναδειχθέντων μελών της Κ.Ε.Π.Π.Ε., το 
μέλος Δ.Σ./Σ.Ε.Π. που έχει οριστεί μέλος της Κ.Ε.Π.Π.Ε. καλεί τα νέα μέλη της Κ.Ε.Π.Π.Ε. σε 
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πρώτη συνεδρίαση, κατά την οποία αναδεικνύονται μεταξύ των μελών ο Πρόεδρος, ο 
Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας, ο Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων και ο Υπεύθυνος Δράσεων. 
Ειδικά ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Π.Π.Ε. επιλέγεται μεταξύ των αιρετών μελών αυτής. Επίσης, στην 
πρώτη συνεδρίαση ορίζονται και τα μέλη της Κ.Ε.Π.Π.Ε. που θα συμμετέχουν στην 
Ε.Σ.Π.Π.Ο.Ε. 

4. Σε περίπτωση εκλείψεως αιρετού μέλους για οποιονδήποτε λόγο, στη θέση του καλούνται 
τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά ανάδειξής τους. Αντίστοιχα, εάν συντρέχει 
περίπτωση αντικατάστασης ορισθέντος από το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. μέλους, στη σχετική διαδικασία 
προβαίνει με απόφασή του το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. Σε κάθε περίπτωση, η Κ.Ε.Π.Π.Ε. συνεχίζει τη 
λειτουργία της ακόμη και αν δεν υπάρχουν άλλα αναπληρωματικά μέλη προκειμένου να 
αντικαταστήσουν τακτικά αιρετά μέλη ή δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των οριζόμενων 
από το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. μελών, εφόσον ο συνολικός αριθμός των μελών που απομένουν δεν είναι 
μικρότερος από πέντε (5). 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) 

1. Η Κ.Ε.Π.Π.Ε. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο (2) μήνες και εκτάκτως όταν το 
ζητήσει ο Πρόεδρος ή τρία (3) μέλη της. 

2. Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Π.Π.Ε. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Ειδικά σε θέματα που άπτονται του Οργανισμού και 
των Κανονισμών του Σ.Ε.Π. και του σκοπού της Κ.Ε.Π.Π.Ε., το μέλος του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. που 
συμμετέχει ως μέλος στην Κ.Ε.Π.Π.Ε. έχει δικαίωμα να ζητήσει να παραπεμφθεί το θέμα για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο Δ.Σ./Σ.Ε.Π. 

3. Το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους η Κ.Ε.Π.Π.Ε. υποβάλλει στο Δ.Σ./Σ.Ε.Π. προς έγκριση 
οικονομικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους, για τις προγραμματισμένες ενέργειες και 
δράσεις και για την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων του Σ.Ε.Π. προς την ISGF. Μετά 
την έγκριση του προϋπολογισμού από το Δ.Σ./Σ.Ε.Π., τα σχετικά κονδύλια τίθενται στη 
διάθεση της Κ.Ε.Π.Π.Ε. για την αξιοποίησή τους.  

4. Η Κ.Ε.Π.Π.Ε. υποβάλλει στο Δ.Σ./Σ.Ε.Π. και κοινοποιεί στις Ε.Π.Π. μέχρι το τέλος Μαρτίου 
κάθε έτους: 

 α) έκθεση πεπραγμένων για το προηγούμενο έτος, 
 β) έκθεση για την εν γένει λειτουργία των Ενώσεων,  
 γ) ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το οποίο, μετά την έγκρισή του από το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. 

κοινοποιείται από την Κ.Ε.Π.Π.Ε. σε όλες τις Ενώσεις ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη 
στον προγραμματισμό τους και 

 δ) οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους, μέσω του Συστήματος Ενιαίας 
Οικονομικής Διαχείρισης Σ.Ε.Π. (e-finance). 

 
ΑΡΘΡΟ 10Ο – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

1. Το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. συγκαλεί κάθε τέσσερα (4) χρόνια Πανελλήνιο Συνέδριο Παλαιών Προσκόπων, 
το οποίο συνέρχεται στο χρονικό διάστημα των μηνών Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου του έτους 
που συγκαλείται. Την όλη ευθύνη οργάνωσης και διεξαγωγής του Συνεδρίου έχει η 
Κ.Ε.Π.Π.Ε. 

2. Σκοπός του Συνεδρίου είναι η από κοινού μελέτη και εξέταση θεμάτων που απασχολούν 
τους Παλαιούς Προσκόπους, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η διατύπωση προτάσεων.  
Ειδικότερα, το Συνέδριο ασχολείται με: 

 α) τον καθορισμό στόχων και προτεραιοτήτων για την πρόοδο, την ανάπτυξη και την 
προαγωγή του έργου των Ενώσεων, 
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 β) την ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων και την έκφραση θέσεων επί θεμάτων που 
απασχολούν τους Παλαιούς Προσκόπους σε πανελλήνιο και παγκόσμιο επίπεδο, 

 γ) την ενημέρωση σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία των Ενώσεων, 
 δ) την ενημέρωση σε γενικότερα θέματα που απασχολούν την Προσκοπική Κίνηση, 
 ε) την αξιολόγηση του έργου των Ενώσεων, 
 στ) την προαγωγή της Προσκοπικής Αδελφότητας μέσα από τη σύσφιξη των σχέσεων και 

την αλληλογνωριμία των μελών Ενώσεων των διαφόρων περιοχών της χώρας, 
 ζ) την ανάδειξη των αιρετών μελών της Κ.Ε.Π.Π.Ε. 
3. Τα θέματα του Συνεδρίου εγκρίνει το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. μετά από πρόταση της Κ.Ε.Π.Π.Ε. Το 

πρόγραμμα εργασιών και τα θέματα του Συνεδρίου γνωστοποιούνται έγκαιρα, ούτως ώστε 
όλες οι Ενώσεις να έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν και να διαμορφώσουν τις θέσεις 
τους επ’ αυτών. Η Κ.Ε.Π.Π.Ε. ορίζει εγκαίρως την Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (Ο.Ε.Σ.), 
η οποία έχει την ευθύνη οργάνωσης και οικονομικής διαχείρισης του Συνεδρίου. Πρόεδρος 
της Ο.Ε.Σ. ορίζεται ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Π.Π.Ε. 

4. Στο Συνέδριο μετέχουν ως Σύνεδροι με δικαίωμα ψήφου: 
 α) Μέλη Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων από όλη την Ελλάδα, ο αριθμός των οποίων 

καθορίζεται αναλογικά με τη δύναμη κάθε Ένωσης.  Οι Ενώσεις που έχουν τουλάχιστον 
δώδεκα (12) απογεγραμμένα μέλη συμμετέχουν με δύο (2) συνέδρους, οι Ενώσεις που 
έχουν από δεκατρία (13) έως και είκοσι (20) απογεγραμμένα μέλη συμμετέχουν με 
τρεις (3) συνέδρους, οι Ενώσεις που έχουν από εικοσιένα (21) έως και τριάντα (30) 
απογεγραμμένα μέλη συμμετέχουν με τέσσερις (4) συνέδρους, οι Ενώσεις που έχουν 
από τριανταένα (31) έως και σαράντα (40) απογεγραμμένα μέλη συμμετέχουν με πέντε 
συνέδρους. Για Ενώσεις που έχουν από σαράντα ένα (41) απογεγραμμένα μέλη και 
άνω, προστίθεται αναλογικά ένας (1) ακόμη σύνεδρος για κάθε δέκα (10) 
απογεγραμμένα μέλη. Για τον υπολογισμό του αριθμού των Συνέδρων που αντιστοιχεί 
σε κάθε Ένωση λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της απογραφής της 31ης Αυγούστου 
που προηγείται του Συνεδρίου. Η ανάδειξη των Συνέδρων γίνεται από την Ολομέλεια 
της κάθε Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος. 

 β) Τα μέλη της Κ.Ε.Π.Π.Ε. 
 γ) Διατελέσαντες Πρόεδροι της Κ.Ε.Π.Π.Ε., εφόσον είναι απογεγραμμένα Μέλη σε Ε.Π.Π. 
 δ) Οι Έφοροι Παλαιών Προσκόπων ή, εφόσον δεν έχουν οριστεί, οι Περιφερειακοί Έφοροι 

των Περιφερειακών Εφορειών στις οποίες λειτουργούν Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων. 
5. Στο Συνέδριο μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου: 
 α) Τα μέλη του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. 
 β) Μέλη Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων ως Παρατηρητές, σε αριθμό που δεν υπερβαίνει 

τον αριθμό των Συνέδρων που αναλογούν σε κάθε Ένωση. 
6. Όλοι οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους απαιτείται να 

έχουν απογραφεί για την προσκοπική περίοδο κατά την οποία πραγματοποιείται το 
Συνέδριο. 

7. Διεξαγωγή του Συνεδρίου 
 α) Στην έναρξη του Συνεδρίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Π.Π.Ε. και καθήκοντα 

γραμματείας ασκεί για την εγγραφή και την τακτοποίηση των Συνέδρων η Ο.Ε.Σ. Μετά 
την έναρξη εκλέγεται ύστερα από πρόταση της Ο.Ε.Σ. ή οποιουδήποτε Συνέδρου 
τριμελές Προεδρείο, το οποίο έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του Συνεδρίου, 
συνεργαζόμενο γι’ αυτό με την Ο.Ε.Σ και ασκεί παράλληλα και καθήκοντα Εφορευτικής 
Επιτροπής για τη διαδικασία ανάδειξης των αιρετών μελών της Κ.Ε.Π.Π.Ε. Υποψήφια 
αιρετά μέλη της Κ.Ε.Π.Π.Ε. δεν μπορούν να είναι μέλη του Προεδρείου / Εφορευτικής 
Επιτροπής. Οι αποφάσεις του Προεδρείου σε διαδικαστικά θέματα είναι τελεσίδικες.  

 β) Κατά την έναρξη του Συνεδρίου το Προεδρείο προτείνει τα άτομα που θα αποτελέσουν 
την Επιτροπή Πορισμάτων, μαζί με τον γραμματέα της Ο.Ε.Σ. Η Επιτροπή αυτή 
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συγκεντρώνει όλες τις προτάσεις των κύκλων, τις ομαδοποιεί και ετοιμάζει τα τελικά 
κείμενα που θα παρουσιαστούν στην ολομέλεια του Συνεδρίου για να γίνουν 
αποφάσεις ή όχι.  

 γ) Σε κάθε θέμα προηγείται εισήγηση. Ακολουθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις και 
τοποθετήσεις των Συνέδρων με βάση κλειστό κατάλογο ομιλητών. Ο χρόνος των 
ομιλιών καθορίζεται από το Προεδρείο αναλόγως του αριθμού των ομιλητών και του 
διαθέσιμου χρόνου.  

 δ) Στο Συνέδριο λειτουργούν κύκλοι συζήτησης, οι οποίοι επεξεργάζονται τα θέματα 
ανάλογα με το χρόνο που διατίθεται από το Προεδρείο. Οι μετέχοντες σε κάθε κύκλο 
εκλέγουν ένα μέλος για να διευθύνει τις συζητήσεις και ένα γραμματέα, οι οποίοι 
διατυπώνουν και τα τελικά πορίσματα επί των συζητήσεων του κύκλου, σε συνεργασία 
με την Επιτροπή Πορισμάτων. Η κατανομή των Συνέδρων σε ισοδύναμους κύκλους 
γίνεται από την Ο.Ε.Σ., με βάση την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας, και η τελική 
ευθύνη της κατανομής ανήκει στο Προεδρείο. 

 ε) Μετά τη συζήτηση κατά κύκλους ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια του Συνεδρίου. 
Το Προεδρείο ορίζει καταμετρητές για τις ψηφοφορίες που θα ακολουθήσουν επί των 
προτάσεων. Οι προτάσεις των κύκλων επί των θεμάτων του Συνεδρίου, μετά την 
επεξεργασία τους από την Επιτροπή Πορισμάτων, κατατίθενται γραπτώς στο 
Προεδρείο και συζητούνται τυχόν ερωτήσεις στην ολομέλεια του Συνεδρίου. Εάν 
προτείνονται τροποποιήσεις στις προτάσεις, τίθενται πρώτα οι τροποποιήσεις σε 
ψηφοφορία. Εάν γίνουν δεκτές, τότε τροποποιούνται και οι αρχικές προτάσεις, αλλιώς 
τίθενται οι προτάσεις ως έχουν σε ψηφοφορία. Κάθε Σύνεδρος έχει μία ψήφο. Για κάθε 
ζήτημα που πιθανόν ανακύψει ή για την αποδοχή των διαφόρων προτάσεων γίνεται 
φανερή ψηφοφορία. Οι προτάσεις γίνονται δεκτές με απλή πλειοψηφία των παρόντων 
μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ή μειοψηφίας, η πρόταση απορρίπτεται. 

 στ) Οι προτάσεις που υιοθετούνται από την πλειοψηφία του Συνεδρίου αποτελούν τα 
πορίσματα αυτού και λαμβάνονται υπόψη από το Δ.Σ./Σ.Ε.Π., το οποίο διαμορφώνει 
ανάλογα τον στρατηγικό σχεδιασμό του Σ.Ε.Π. για την πρόοδο, την ανάπτυξη και την 
προαγωγή του έργου των Ενώσεων μέσα στο πλαίσιο αυτών των αποφάσεων. Τα 
πορίσματα του Συνεδρίου γνωστοποιούνται από το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. στα μέλη των Ενώσεων. 

 
ΑΡΘΡΟ 11Ο – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

1. Για την ίδρυση νέας Ένωσης απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) ιδρυτικά μέλη, τα οποία 
να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού. Οι ανωτέρω 
υποβάλλουν έγγραφη αίτηση για την ίδρυση της Ένωσης στον Περιφερειακό Έφορο της 
οικείας Περιφερειακής Εφορείας, συνοδευόμενη από 

 α) σύντομο βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για την προσκοπική ζωή των ιδρυτικών 
μελών και 

 β) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας των ιδρυτικών μελών. 
2. Ο Περιφερειακός Έφορος διαβιβάζει ιεραρχικά την ανωτέρω αίτηση προς έγκριση στο 

Δ.Σ./Σ.Ε.Π., μαζί με 
 α) τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα, 
 β) την εισήγησή του για την ίδρυση της Ένωσης,  
 γ) την εισήγηση του Αρχηγού Συστήματος της περιοχής στην οποία θα 

δραστηριοποιείται η υπό ίδρυση Ένωση. 
3. Την απόφαση για την ίδρυση νέας Ένωσης λαμβάνει το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. μετά από εισήγηση του 

Γενικού Εφόρου. 

 
ΑΡΘΡΟ 12Ο – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΗΜΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
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1. Ως έμβλημα των Παλαιών Προσκόπων Ελλάδας ορίζεται το Προσκοπικό Τριφύλλι, χρώματος 
βαθέως γαλάζιου, στο κέντρο ενός λευκού Οδηγικού Τριφυλλιού. 

2. Ως σήμα για έπαρση σε ιστό ορίζεται το έμβλημα της παραγράφου 1 με διαστάσεις 45x45 
εκ., στο κέντρο παραλληλόγραμμου υφάσματος χρώματος βαθέως γαλάζιου και 
διαστάσεων 90x135 εκ., χωρίς καμία άλλη ένδειξη. 

3. Η σφραγίδα είναι κυκλική, με διάμετρο 3,5 εκ., έχει μέσα σε δύο ομόκεντρους κύκλους το 
έμβλημα της παραγράφου 1 και στο χώρο μεταξύ των δύο ομόκεντρων κύκλων έχει την 
ονομασία της Ένωσης ή για την ΚΕ.Π.Π.Ε τη φράση «ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ – 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ». 

ΑΡΘΡΟ 13Ο – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

1. Η επιμόρφωση και εκπαίδευση των μελών του Σ.Ε.Π. αφορά και στα μέλη των Ενώσεων. 
Ειδικότερα, σκοπό έχει 

 α) την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των Ενώσεων, 
 β) την ενημέρωση των μελών των Ενώσεων για τη σημερινή εικόνα της Προσκοπικής 

Κίνησης σε πανελλήνιο και παγκόσμιο επίπεδο, 
 γ) την πιο αποτελεσματική συνεργασία των Ενώσεων με τα Προσκοπικά Συστήματα και 

Περιφερειακές Εφορείες και 
 δ) τον εμπλουτισμό των γνώσεων των μελών των Ενώσεων σε ζητήματα γενικότερου 

κοινωνικού ενδιαφέροντος. 
2. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, με ευθύνη της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε./Σ.Ε.Π. 

οργανώνονται εκπαιδεύσεις με συγκεκριμένη θεματολογία που αφορά στους Παλαιούς 
Προσκόπους ή σεμινάρια για ειδικότερα θέματα ή προβλέπεται η συμμετοχή Μελών Ε.Π.Π. 
σε ειδικές εκπαιδεύσεις. 

3. Ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου 
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης του Σ.Ε.Π. 

 
ΑΡΘΡΟ 14Ο – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ 

1. Τα παραπτώματα των μελών των Ενώσεων αντιμετωπίζονται, ανάλογα με τη σοβαρότητά 
τους, με τα ακόλουθα μέτρα: 

 α) Συμβουλές σε ιδιαίτερη συζήτηση, 

 β) Έγγραφη κριτική του παραπτώματος και κοινοποίηση της σχετικής επιστολής στο 
Γενικό Έφορο, 

 γ) Αναστολή της ιδιότητας του μέλους Ένωσης για εύλογο χρονικό διάστημα ή απαλλαγή 
από τα καθήκοντά του στην Ομάδα Συντονισμού, 

 δ) Παύση της ιδιότητας του μέλους σε μια Ε.Π.Π. 

 ε) Διαγραφή από το Σ.Ε.Π. 

  Τα ανωτέρω μέτρα επιβάλλονται ιδίως στις περιπτώσεις που μέλος Ένωσης:  

  i) Συμπεριφέρεται εντός ή εκτός της Προσκοπικής Κίνησης ανάρμοστα για μέλος 
του Σ.Ε.Π., 

  ii) Προκαλεί με τη συμπεριφορά του δυσμενείς κρίσεις για την Προσκοπική Κίνηση, 

  iii) Παραβαίνει τις υποχρεώσεις που του επιβάλλονται από τις διατάξεις του 
Οργανισμού, των Κανονισμών του Σ.Ε.Π. και τις αποφάσεις του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. 

2. Αρμόδιος για τη λήψη των μέτρων των περιπτώσεων α’ και β’ της προηγούμενης 
παραγράφου είναι ο οικείος Περιφερειακός Έφορος, ο οποίος είτε επιλαμβάνεται 
αυτοβούλως είτε μετά από πρόταση της Ολομέλειας της Ένωσης ή του αντίστοιχου Αρχηγού 
Συστήματος. Αρμόδιος για τη λήψη του μέτρου της αναστολής της ιδιότητας του μέλους 
Ένωσης ή της απαλλαγής του μέλους από τα καθήκοντά του στην Ομάδα Συντονισμού είναι 
ο Γενικός Έφορος, ο οποίος είτε επιλαμβάνεται αυτοβούλως είτε μετά από εισήγηση του 
Περιφερειακού Εφόρου. Αρμόδιο όργανο για τη λήψη του μέτρου της διαγραφής από το 
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Σ.Ε.Π. είναι το Δ.Σ./Σ.Ε.Π., το οποίο αποφασίζει σχετικά μετά από εισήγηση του Γενικού 
Εφόρου.  

3. Μέλος Ένωσης κατά του οποίου επιβλήθηκαν τα μέτρα της αναστολή της ιδιότητας του 
μέλους Ένωσης ή της απαλλαγής από τα καθήκοντά του στην Ομάδα Συντονισμού ή της 
διαγραφής από το Σ.Ε.Π. μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα την επανεξέταση από το 
Δ.Σ./Σ.Ε.Π. των λόγων επιβολής των ανωτέρω μέτρων. 

 
ΑΡΘΡΟ 15Ο – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 18 Μαΐου 2015, τέθηκε 
σε εφαρμογή στις 22 Μαΐου 2015 και τροποποιήθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2015, στις 21 
Μαΐου 2017, στις 21 Οκτωβρίου 2019, στις 19 Νοεμβρίου 2019 και στις 23 Δεκεμβρίου 
2020.  
 
Με τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού παύει η ισχύς κάθε προηγούμενου 
Κανονισμού και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής Ανακοίνωσης, Εγκυκλίου και Βασικής 
Εγκυκλίου σχετικής με τα θέματά του, που έχει κυκλοφορήσει. 
 
  

1. Το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. με απόφασή του μπορεί να επιλύει οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από την 
εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού. 

2. Η προσκοπική στολή, η επίσημη εμφάνιση και τα διακριτικά των Παλαιών Προσκόπων 
περιγράφονται στον Κανονισμό Στολών και Διακριτικών του Σ.Ε.Π., ο οποίος ισχύει εν γένει 
και για τους Παλαιούς Προσκόπους. 

3. Οι διατάξεις του Κανονισμού Εικόνας, Εξωστρέφειας & Επικοινωνίας εφαρμόζονται 
αναλογικά και για τις Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων. 

4. Τα μετάλλια «Αθανάσιος Λευκαδίτης» και «Παλαιού Προσκόπου» που αφορούν στα μέλη 
των Ενώσεων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απονομής τους προβλέπονται από τον 
Κανονισμό Ηθικών Αμοιβών και Τιμητικών Διακρίσεων του Σ.Ε.Π. Η Κ.Ε.Π.Π.Ε. μεριμνά για 
την τήρηση μητρώου απονεμηθέντων μεταλλίων. 

5. Τυχόν μέλη Ενώσεων που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα αυτή πριν από την έκδοση του 
παρόντος Κανονισμού δεν την χάνουν, εάν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 
παράγραφος 1 του παρόντος. Οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τους Παλαιούς Προσκόπους 
που επιθυμούν να εγγραφούν για πρώτη φορά ως μέλη Ενώσεων μετά την έκδοση του 
παρόντος Κανονισμού. 

6. Με σχετική απόφαση του Δ.Σ./Σ.Ε.Π., παύει η λειτουργία των Ενώσεων που εμφανίζονται 
στα μητρώα του Σ.Ε.Π. αλλά δεν έχουν απογραφεί οι ίδιες και τα μέλη τους επί δύο (2) 
συνεχόμενα έτη. Εφόσον οι Ενώσεις αυτές επιθυμούν την επαναδραστηριοποίησή τους 
οφείλουν να ακολουθήσουν τις διαδικασίες ίδρυσης νέας Ένωσης. 

7. Τα Παραρτήματα που συνοδεύουν τον παρόντα Κανονισμό αποτελούν ενιαία και 
αναπόσπαστα μέρη αυτού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ 
ΟΔΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Σ.Π.Π.Ο.Ε.) 

1. Σκοπός της Ε.Σ.Π.Π.Ο.Ε. είναι η αποδοχή του Καταστατικού και των σκοπών της ISGF και 
συγκεκριμένα: 

 α) Η σύναψη δεσμών και συνεργασίας μεταξύ των Εθνικών Οργανώσεων, η ενθάρρυνση 
ιδρύσεως τέτοιων οργανώσεων σε χώρες που δεν υπάρχουν και η προαγωγή της φιλίας 
των Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών όλου του κόσμου. 

 β) Η βοήθεια προς τους Παλαιούς Προσκόπους και Οδηγούς προκειμένου να 
διαφυλάσσουν ζωντανό το πνεύμα της Προσκοπικής και Οδηγικής Φιλίας και του 
Νόμου του Προσκόπου στη ζωή τους, να μεταφέρουν το πνεύμα αυτό στις κοινότητες 
που ζουν και εργάζονται και να στηρίζουν ενεργά τον Προσκοπισμό και τον Οδηγισμό 
στις κοινότητές τους, στις χώρες τους και στον κόσμο, χωρίς να ξεχνούν τις υπόλοιπες 
υποχρεώσεις τους. 

 γ) Η προσπάθεια για την τήρηση των αρχών που επιβάλλουν το σεβασμό στην ανθρώπινη 
ζωή και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και τη δικαιοσύνη, για να δημιουργηθεί 
ένας κόσμος πιο ευτυχισμένος, και τη συνεισφορά στην παγκόσμια κατανόηση, με τη 
φιλία, την ανοχή και το σεβασμό των άλλων. 

 δ) Η συνεχής στενή επαφή και συνεργασία με την Κ.Ε.Π.Π.Ε. του Σ.Ε.Π. και το Τμήμα 
Συνεργασίας του ΣΕΟ για την προαγωγή και ανάπτυξη των Ενώσεων του Σ.Ε.Π. και των 
Τμημάτων Συνεργασίας του ΣΕΟ. 

2. Η Ε.Σ.Π.Π.Ο.Ε. αποτελείται από έξι μέλη, τρία προερχόμενα από την Κ.Ε.Π.Π.Ε., μεταξύ των 
οποίων ο Πρόεδρος αυτής, και τρία προερχόμενα από το Τμήμα Συνεργασίας, μεταξύ των 
οποίων ο Πρόεδρος αυτού. Οι Πρόεδροι της Κ.Ε.Π.Π.Ε. και του Τμήματος Συνεργασίας 
εναλλάσσονται στα καθήκοντα του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Ε.Σ.Π.Π.Ο.Ε. ανά διετία. 
Αν υπάρχει εκλεγμένο μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου της Διεθνούς Φιλίας προερχόμενο 
από την Ελλάδα, μετέχει λόγω ιδιότητας ως επιπλέον μέλος στην Ε.Σ.Π.Π.Ο.Ε., χωρίς 
δικαίωμα ψήφου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

Η διαδικασία ίδρυσης νέας Ένωσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 του Κανονισμού 
Παλαιών Προσκόπων είναι η ακόλουθη: 

1) Η ίδρυση νέας Ένωσης μπορεί να είναι πρωτοβουλία του Αρχηγού Συστήματος, του 
Περιφερειακού Εφόρου ή των ιδίων των ενδιαφερομένων να προβούν στην ίδρυση Ένωσης. 

2) Για την ίδρυση Ένωσης απαιτούνται τουλάχιστον 12 άτομα, που να έχουν συμπληρώσει το 
20ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν υπάρξει μέλη Τμημάτων του Σ.Ε.Π. ή να έχουν 
διατελέσει Βαθμοφόροι του Σ.Ε.Π. για ένα τουλάχιστον έτος.  

3) Οι ενδιαφερόμενοι έρχονται σε επαφή με τον Αρχηγό Συστήματος της περιοχής που θα 
δραστηριοποιείται η Ένωση και με τον αρμόδιο Περιφερειακό Έφορο και συζητούν το 
πλαίσιο συνεργασίας της υπό ίδρυση Ένωσης με το αντίστοιχο Προσκοπικό Σύστημα και την 
Περιφερειακή Εφορεία. 

4) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν έγγραφη αίτηση για την ίδρυση της Ένωσης στον 
Περιφερειακό Έφορο, συνοδευόμενη από 

 α) σύντομο βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για την προσκοπική ζωή των ιδρυτικών 
μελών και, 

 γ) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας των ιδρυτικών μελών. 
5) Ο Περιφερειακός Έφορος διαβιβάζει ιεραρχικά την ανωτέρω αίτηση προς έγκριση στο 

Δ.Σ./Σ.Ε.Π., μαζί με:  
 α) τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα, 
 β) την εισήγησή του για την ίδρυση της Ένωσης, 
 γ) την εισήγηση του Αρχηγού Συστήματος της περιοχής στην οποία θα 

δραστηριοποιείται η υπό ίδρυση Ένωση. 
6) Μετά την έγκριση της ίδρυσης της Ένωσης από το Δ.Σ./Σ.Ε.Π., ειδοποιείται ο αρμόδιος 

Περιφερειακός Έφορος και αναθέτει στο νεότερο από τα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης να 
μεριμνήσει ως προσωρινός Αρχηγός για την απογραφή όλων των ιδρυτικών μελών της 
Ένωσης εντός 15 ημερών. 

7) Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής ο προσωρινός Αρχηγός προβαίνει εντός 15 ημερών 
στη σύγκληση της Ολομέλειας της Ένωσης και τη διενέργεια των απαιτούμενων αρχαιρεσιών 
για την ανάδειξη της Ομάδας Συντονισμού της Ένωσης.  

8) Μετά την ανάδειξη των μελών της Ομάδας Συντονισμού, ακολουθεί εντός 7 ημερών η 
μεταξύ τους κατανομή των καθηκόντων του Αρχηγού, του Υπαρχηγού Δράσεων και του 
Υπαρχηγού Οικονομικών. Στη συνέχεια, εντός 7 ημερών πρέπει να ενημερώνονται σχετικά ο 
Περιφερειακός Έφορος και η Κ.Ε.Π.Π.Ε., με την κοινοποίηση σε αυτούς αφενός του 
Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη των μελών της Ομάδας 
Συντονισμού και αφετέρου του Πρακτικού που συντάσσεται από τα μέλη της Ομάδας 
Συντονισμού μετά την μεταξύ τους κατανομή των καθηκόντων. 

9) Εντός ενός μήνα από την κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των μελών της Ομάδας 
Συντονισμού, ο Αρχηγός της Ένωσης οφείλει να συγκαλέσει την Ολομέλεια της Ένωσης για 
να προβεί στον προγραμματισμό των δράσεών της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

1. Αίτηση ίδρυσης νέας Ε.Π.Π 

      



 
 
 
 
 
 
 

 
Προς τον 
Γενικό Έφορο Σ.Ε.Π. 
 
Οι κάτωθι υπογράφοντες Παλαιοί Πρόσκοποι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Παλαιών Προσκόπων, επιθυμούν την ίδρυση Ένωσης  

Παλαιών Προσκόπων (Ε.Π.Π.) _________________________________________________________________________________ 

με έδρα τη διεύθυνση: _______________________________________________________________________________________ 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

(e-mail) 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ  ΙΔΡΥΣΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 



 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

(e-mail) 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 
Βεβαιώνεται ότι όλοι οι ανωτέρω υπογράφοντες την αίτηση έχουν υπάρξει για ένα τουλάχιστον έτος μέλη Τμημάτων ή Βαθμοφόροι του Σ.Ε.Π. 

 
………………… , … / … / …… 

Ο/Η Περιφερειακός Έφορος 
 
 
 

________________________ 
(Υπογραφή, Σφραγίδα, Ονοματεπώνυμο) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στην παρούσα αίτηση επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα όλων των υπογραφόντων Παλαιών Προσκόπων: 
1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας 
2. Σύντομο Προσκοπικό Βιογραφικό 


