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ΑΡΘΡΟ 1Ο ΓΕΝΙΚΑ 

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

μέχρι να συμπληρώσουν το 26o έτος εντάσσονται στο ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Π.Δ.). Μέλη του 

Π.Δ. μπορούν να γίνουν επίσης νέες και νέοι 18-26 ετών που δεν υπήρξαν Πρόσκοποι. Νέα ή 

νέος, που για πρώτη φορά έρχεται στον Προσκοπισμό, προκειμένου να ονομαστεί και να γίνει 

μέλος του Σ.Ε.Π., πρέπει να δώσει την Υπόσχεση του Προσκόπου. 

Η δια βίου εκπαίδευση που παρέχει ο Προσκοπισμός συνεχίζεται στο ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ με 

κάθε μέλος να είναι υπεύθυνο για την προσωπική του/της ανάπτυξη και με την 

πραγματοποίηση δράσεων ανίχνευσης του φυσικού περιβάλλοντος, κοινωνικής αλληλεγγύης 

και προσφοράς, πολιτισμού και δημιουργίας, ποιότητας ζωής, ενίσχυση της Δημοκρατίας και 

των θεσμών της καθώς και της ενίσχυσης της προσωπικής ανέλιξής του/της, με στόχο την 

ενεργό συμμετοχή των Μελών του στο κοινωνικό γίγνεσθαι και την προβολή των θέσεων του 

Προσκοπισμού στο ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, παράλληλα με την καλλιέργεια των ηθικών, 

πνευματικών, φυσικών και κοινωνικών ικανοτήτων τους. 

 

2. Σκοπός και Πρόταση Αγωγής 

Ο σκοπός της δημιουργίας του Π.Δ. είναι να ενισχύσει το ηθικό, πνευματικό και κοινωνικό 

υπόβαθρο των νέων ηλικίας 18-26 ετών σε σχέση με τα θέματα που αντιμετωπίζουν στη ζωή 

τους, ώστε να γίνουν ακόμη πιο χρήσιμοι και υπεύθυνοι πολίτες και να διαδραματίσουν έναν 

δημιουργικό ρόλο στην κοινωνία. Στο Π.Δ. συμπληρώνεται και επεκτείνεται το έργο της 

Προσκοπικής Μεθόδου. Το Π.Δ. ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νέων που αφορούν στις 

ανθρώπινες σχέσεις, την ένταξη στο ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον, την 

υποστήριξη στις ανησυχίες τους, στη διέξοδο στους προβληματισμούς τους και γενικότερα 

συμβάλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

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

Λυκοπούλων, την Ομάδα Προσκόπων και την Κοινότητα Ανιχνευτών. 

Το Π.Δ. έχει τρία (3) μέχρι είκοσι πέντε (25) Μέλη (για τη λειτουργία Π.Δ. με περισσότερα μέλη 

απαιτείται σχετική έγκριση της Εφορείας Προσκοπικών Δικτύων Γ.Ε.), κατευθύνεται από τον 

Αρχηγό του, ο οποίος έχει και την ευθύνη της λειτουργίας του έναντι του Σώματος Ελλήνων 

Προσκόπων και δεν έχει άλλους Βαθμοφόρους όπως τα άλλα Προσκοπικά Τμήματα. 

Στο Συμβούλιο Βαθμοφόρων του Συστήματος μετέχει ο Αρχηγός του Π.Δ. και ο Πρόεδρος της 

Ολομέλειας του Π.Δ. ο οποίος μεταφέρει τις απόψεις των Μελών. Σε περίπτωση απουσίας ή 

έλλειψης Αρχηγού Π.Δ. τα καθήκοντα αυτά ανατίθενται στον Υπαρχηγό Συστήματος ή τα ασκεί 

ο Α.Σ. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που τοπικές συνθήκες δεν επιτρέπουν να ιδρυθεί Π.Δ. στο πλαίσιο 

του Προσκοπικού Συστήματος, μετά από εισήγηση του Εφόρου Προσκοπικού Δικτύου της 

Γενικής Εφορείας και σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. μπορεί να 

ιδρυθεί Π.Δ. στο πλαίσιο Τοπικής ή Περιφερειακής Εφορείας. Η κατ’ εξαίρεση ίδρυση Π.Δ. στο 

πλαίσιο Τ.Ε. ή Π.Ε. θα πρέπει να αποσκοπεί στη μεταφορά του στο άμεσο μέλλον σε κάποιο 

Προσκοπικό Σύστημα. 

Το σύνολο των Π.Δ. που λειτουργούν στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Εφορείας 

απαρτίζουν το Προσκοπικό Δίκτυο της Π.Ε. το οποίο παρακολουθεί και συντονίζει η ΟΜΑΔΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. Για να λειτουργήσει σε μία 
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Περιφερειακή Εφορεία εν λόγω ΟΜΑΔΑ θα πρέπει να βρίσκονται σε λειτουργία εντός των 

ορίων της τουλάχιστον τρία (3) Π.Δ. 

Υπεύθυνος της σύστασης και λειτουργίας της Ομάδας αυτής είναι ο Έφορος Προσκοπικού 

Δικτύου της Περιφερειακής Εφορείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο ΜΕΛΗ 

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

τους και μέχρι να συμπληρώσουν το 26ο. Τα Μέλη του Π.Δ. μπορεί να είναι :  

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

θέλουν να παραμείνουν στην Κίνηση και  

 Νέες και νέοι που υπήρξαν παλαιότερα μέλη του Σ.Ε.Π., καθώς και νέα Μέλη που δεν 

είχαν ενταχθεί ποτέ στην Κίνηση και έχουν την ηλικία που προβλέπει ο παρών 

Κανονισμός. 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

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

μετέχουν όλα τα Μέλη και ο Αρχηγός και προεδρεύει ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ. 

Ο Πρόεδρος της Ο.Π.Δ. εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων σε ειδική συνεδρίαση, 

η θητεία του είναι εξάμηνη και δεν μπορεί να υπερβεί σε διάρκεια τις δύο συνεχόμενες (12 

μήνες). Ο Πρόεδρος της Ο.Π.Δ.: 

 Φροντίζει για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία της Ο.Π.Δ. και το συντονισμό 

της εργασίας των Ομάδων Δράσεων, 

 Συμβάλλει στον προγραμματισμό, καθώς και στην υλοποίηση των δράσεων του Π.Δ., 

 Μετέχει στην «Ομάδα Υποστήριξης και Συντονισμού του Προσκοπικού Δικτύου», 

 Συνεργάζεται με τον Αρχηγό του Π.Δ. και τον αντίστοιχο Έφορο της Π.Ε. 

 Σε συνεργασία με τον Αρχηγό του, συντονίζουν την επικοινωνία του Π.Δ. και τις 

δράσεις με τα άλλα Π.Δ. 

Βαθμοφόροι άλλων Τμημάτων μπορούν να μετέχουν στην Ο.Π.Δ., να εκφράζουν την άποψή 

τους, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ώστε το Π.Δ. να μπορεί να αποφασίζει τις 

δραστηριότητες που προγραμματίζει, βάσει των επιθυμιών των Μελών του. 

Η Ο.Π.Δ. πραγματοποιεί τακτικές συνεδριάσεις (τουλάχιστον μία κάθε τρίμηνο) και έκτακτες 

όταν το ζητήσει ο Αρχηγός ή το ένα τρίτο (1/3) των Μελών του. 

Η Ο.Π.Δ. ασχολείται με θέματα: 

 Διοίκησης και λειτουργίας του Π.Δ., 

 Ανάπτυξης συνεργασιών με άλλους φορείς και εθελοντικές οργανώσεις, 

 Προγραμματισμού, οργάνωσης, υλοποίησης και αξιολόγησης των δράσεων του Π.Δ., 

 Προόδου των Μελών, 

 Καταμερισμού αρμοδιοτήτων και συγκρότησης των Ομάδων Δράσης. 

Οι αποφάσεις της Ο.Π.Δ. λαμβάνονται πλειοψηφικά, αλλά πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των 

Αρχών της Κίνησης, του Οργανισμού και των Κανονισμών του Σ.Ε.Π. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα 

Μέλη του Π.Δ., μετά την τελετή εισδοχής τους, καθώς και ο Αρχηγός. 
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ΑΡΘΡΟ 5Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Ο Αρχηγός του Π.Δ. είναι Βαθμοφόρος του Σ.Ε.Π. και έχει όλα τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τα καθήκοντά του. 

Ειδικότερα ο ρόλος του Αρχηγού του Π.Δ. είναι να : 

 Παρακολουθεί τις δράσεις του Π.Δ. και να μετέχει των οργάνων του, 

 Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Ο.Π.Δ. για την αποτελεσματική λειτουργία και την 

υλοποίηση του προγραμματισμού του Π.Δ., 

 Ενδιαφέρεται για την πρόοδο και ανάπτυξη κάθε Μέλους του Π.Δ., 

 Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Ο.Π.Δ. για την ομαλή και αποτελεσματική 

λειτουργία της, 

 Φροντίζει ώστε να υπάρχει επαφή και επικοινωνία του Π.Δ. με τα υπόλοιπα Τμήματα 

του Συστήματος, 

 Έχει την ευθύνη της ετήσιας Απογραφής των Μελών του Π.Δ. έναντι του Αρχηγού 

Συστήματος, 

 Επικοινωνεί, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Ο.Π.Δ., με τα άλλα Π.Δ. και τον Έφορο 

Π.Δ. της Π.Ε., 

 Έχει το καθήκον και την ευθύνη της διασφάλισης της ασφάλειας των Μελών του Π.Δ. 

κατά τη διάρκεια των δράσεων του και 

 Έχει τη συνολική ευθύνη της λειτουργίας του Προσκοπικού Δικτύου του Συστήματος 

έναντι του Σ.Ε.Π. 

 

Ο Αρχηγός αν το κρίνει αναγκαίο και προκειμένου να διασφαλισθούν τα παραπάνω κάνει χρήση 

του δικαιώματός του της αρνησικυρίας (veto), παρέχοντας τεκμηριωμένες εξηγήσεις στα Μέλη 

του Π.Δ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Για τη διεξαγωγή κάθε συγκεκριμένης δράσης η Ο.Π.Δ. συστήνει ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Δ.) με 

σκοπό την αποτελεσματική προετοιμασία και διεξαγωγή της. Οι Ο.Δ. αποτελούνται από τρία (3) 

ως έξι (6) μέλη και σχηματίζονται ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και τις ανάγκες του Π.Δ. 

Για την πραγματοποίηση μιας δράσης μπορεί να λειτουργήσουν περισσότερες από μια Ο.Δ. με 

διαφορετικό περιεχόμενο (π.χ. επικοινωνία, μεταφορές, ταμείο, τροφοδοσία, κατασκηνωτικό / 

εκδρομικό υλικό κλπ). 

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

συστάθηκε. 

Εκτός των Ο.Δ. που συστήνονται για την υλοποίηση δράσεων μπορεί να συγκροτηθούν και Ο.Δ. 

σχετικές με την λειτουργία του Π.Δ., όπως διαχείριση, δημόσιες σχέσεις, εστία, γραμματεία 

κ.λ.π. 

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

των Ο.Δ. γίνεται με τρόπο που ορίζει η Ο.Π.Δ. Αντικειμενικός στόχος είναι να εξυπηρετούν τις 

λειτουργικές ανάγκες του Π.Δ. και των δράσεων που προγραμματίζει. 
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ΑΡΘΡΟ 7Ο ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Οι δράσεις του Π.Δ. έχουν ένταση, έκταση και περιεχόμενο ανάλογα με τις δυνατότητες και τις 

επιθυμίες των Μελών του. Οι δράσεις του Π.Δ. έχουν στοιχεία κοινωνικής παρέμβασης σε 

θέματα που η Προσκοπική Κίνηση εκφράζει, καθώς και στοιχεία διάδοσης της Προσκοπικής 

Ιδέας και του προσκοπικού τρόπου ζωής. Η Ο.Π.Δ. μπορεί να σχεδιάσει και δράση υποστήριξης 

άλλου Προσκοπικού Τμήματος του Συστήματος, αλλά μόνο μετά από σχετικό αίτημα του 

ενδιαφερόμενου Τμήματος. 

Κατά τη διεξαγωγή των δράσεων του Π.Δ. μπορούν να μετέχουν και άλλοι Βαθμοφόροι του 

Συστήματος ως ισότιμα μέλη. 

Οι δράσεις του Π.Δ. περιλαμβάνουν θέματα από τους ΠΕΝΤΕ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(Κανονισμός-Τεύχος Γ-Προσκοπικοί Κλάδοι-Γενικές Διατάξεις, άρθρο 5.2). Ειδικότερα 

καλύπτουν τα παρακάτω (6) ΕΞΙ ΠΕΔΙΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ και αποτελούν οδηγό κατάρτισης του 

προγράμματος των δραστηριοτήτων του: 

 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΥΣΗΣ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 

 

Κάθε πεδίο ενασχόλησης έχει το παρακάτω περιεχόμενο και πλαίσιο αναφοράς: 

1. Ανίχνευση Φύσης 

Η Ανίχνευση της Φύσης δίνει την ευκαιρία στα Μέλη του Π.Δ. να βιώσουν τη χαρά της Φύσης 

και να ενστερνιστούν ότι είναι κομμάτι της.  

Περιλαμβάνει θέματα που έχουν σχέση με την απόκτηση ικανοτήτων διαβίωσης στη Φύση, με 

τη διεύρυνση των γνώσεων των Μελών του Π.Δ. για το φυσικό περιβάλλον, καθώς και με την 

υλοποίηση δραστηριοτήτων που τους βοηθούν να απολαύσουν το αγαθό της Φύσης και να 

νοιώσουν μέρος της. 

Επίσης περιλαμβάνει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ευαισθητοποίηση και την 

ενεργό παρέμβαση, τόσο την ατομική όσο και τη συνολική, καθώς και την ορθολογική και 

ισόρροπη διαχείριση των φυσικών πόρων. 

Πλαίσιο αναφοράς - Ιδέες για Δράσεις: 

 Διαβίωση στη Φύση, 

 Γνώσεις Αντικειμένων Προσκοπικής Τεχνικής, 

 Κατασκηνώσεις, 

 Εξερευνήσεις, 

 Σκαπανική, 

 Μετεωρολογία, 

 Αστρονομία, 

 Γεωγραφία, 

 Τοπογραφία, 
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 Ιστιοπλοΐα, 

 Κωπηλασία, 

 Σπηλαιολογία, 

 Αναρριχήσεις, 

 Ορειβασία, 

 Ποδήλατο βουνού, 

 Αεροναυτιλία, 

 Μελέτη οικοσυστημάτων, 

 Οικολογικές - περιβαλλοντικές και οικοαναπτυξιακές δραστηριότητες σε τοπικό 

επίπεδο για την αντιμετώπιση ή την πρόληψη περιβαλλοντικών προβλημάτων και τη 

διαχείριση του περιβάλλοντος, 

 Παγκόσμιες προκλήσεις περιβάλλοντος και ανάπτυξης, 

 Φυσιογνωσία, 

 Ψάρεμα. 

 

2. Κοινωνική Αλληλεγγύη και Συμμετοχή  

Η Κοινωνική Αλληλεγγύη και ο τρόπος που αυτή εκφράζεται αποτελεί στοιχείο και δείγμα 

πολιτισμού κάθε σύγχρονης κοινωνίας. 

Το πεδίο ενασχόλησης αυτό περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την ενεργοποίηση των Μελών 

του Π.Δ. αλλά και του κοινωνικού περίγυρου του σε θέματα κοινωνικής ευαισθησίας, αγωγής 

και συμπεριφοράς, καθώς και τη συμμετοχή και υλοποίηση δράσεων κοινωνικής προσφοράς 

και αλληλεγγύης στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. 

Πλαίσιο αναφοράς - Ιδέες για Δράσεις: 

 Ειρήνη, 

 Τρίτη Ηλικία, 

 Παιδιά και νέοι, 

 Άτομα με Αναπηρία, 

 Κοινωνικοί Φορείς, 

 Εθελοντισμός, 

 Κοινωνικές Ομάδες, 

 Οικονομικοί μετανάστες, 

 Κοινωνικές σχέσεις, 

 Κοινωνικά θέματα, 

 Απομόνωση, 

 Προβληματικές περιοχές, 

 Πρόνοια, 

 Εκπαίδευση, 

 Μόρφωση, 

 Φυσικές καταστροφές, 
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 Πόλεμος, 

 Ομάδες Έκτακτης Ανάγκης, 

 Α΄ Βοήθειες, 

 Αναπτυσσόμενες χώρες, 

 Προσφορά εθελοντικής εργασίας, συνεισφέροντας στην τοπική, κοινωνική ανάπτυξη 

και περιβαλλοντική αναβάθμιση στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, 

 Διεθνείς Σχέσεις, 

 Διεθνής Αλληλεγγύη, 

 Παγκόσμια Προσκοπική Αδελφότητα. 

 

3. Πολιτισμός και Δημιουργία 

Πολιτισμός είναι το σύνολο της κοινωνικής κληρονομιάς του ανθρώπινου γένους. Περιλαμβάνει 

τις αρχές, τη γνώση και τη συμπεριφορά και συνίσταται στη γλώσσα, στις ιδέες, στις 

πεποιθήσεις, στα ήθη και στα έθιμα, στους θεσμούς, στα εργαλεία και στις τεχνικές, στα έργα 

τέχνης, στις τελετουργίες και στις τελετές και σε άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες. 

Η ενασχόληση των Μελών του Π.Δ. με το πεδίο αυτό και την ενεργό συμμετοχή τους σε 

αντίστοιχες δράσεις ώστε όχι μόνο να γνωρίσουν αλλά και να αφομοιώσουν τα στοιχεία του 

πολιτισμού, καθώς και να φροντίσουν για την προαγωγή τους. Είναι μια ευκαιρία για μελέτη 

και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας καθώς και της πολιτισμικής 

πολυμορφίας της Ευρώπης και των άλλων λαών και πολιτισμών του πλανήτη μας, ενώ 

παράλληλα συμβάλει στην καλλιέργεια του πνευματικού και ψυχικού κόσμου. 

Πλαίσιο αναφοράς - Ιδέες για Δράσεις: 

 Χριστιανισμός και Ορθοδοξία, 

 Θρησκείες του κόσμου, 

 Γλώσσα, 

 Επιστήμες, 

 Λογοτεχνία, 

 Μυθολογία, 

 Λαϊκή Τέχνη και Παράδοση, 

 Καλές Τέχνες, 

 Εικαστικές Τέχνες, 

 Τέχνη του Θεάματος, 

 Κινηματογράφος, 

 Μουσική, 

 Χορός, 

 Αρχιτεκτονική, 

 Χειροτεχνία, 

 Οπτικοακουστικός τομέας, 

 Τεχνολογία και πολυμέσα, 

 Ελληνικός, Ευρωπαϊκός και παγκόσμιος πολιτισμός, 



Κανονισμός Λειτουργίας Προσκοπικών Δικτύων 

 

10 

 

 Ελληνική, Ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία, 

 Πολιτιστικές εκδηλώσεις, 

 Ελεύθερη συλλογική και ατομική έκφραση των νέων. 

 

4. Ποιότητα ζωής 

Ποιότητα είναι κάθε ιδιότητα ενός πράγματος, είτε αυτή ανήκει εξαρχής στην ουσία του, είτε 

αποδίδεται επιπρόσθετα σ’ αυτήν. Όταν δε αναφερόμαστε στην ποιότητα ζωής έχουμε να 

κάνουμε με έννοιες όπως η αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της ζωής, η δημιουργία 

συνθηκών για μια ευχάριστη και δημιουργική ζωή, η ικανότητα να αντιμετωπίζουμε 

ικανοποιητικά τα προβλήματα της καθημερινότητας, η αυτοδυναμία του ατόμου και η 

ικανοποίηση των προσωπικών του αναγκών και γενικότερα η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. 

Η ενασχόληση των Μελών του Π.Δ. με το πεδίο αυτό αποσκοπεί στην έμπρακτη προσπάθεια 

και στη συμμετοχή για τη διατήρηση και την προαγωγή της ποιότητας ζωής σε ατομικό και 

συλλογικό επίπεδο, καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού περίγυρου στα θέματα 

αυτά. 

Πλαίσιο αναφοράς - Ιδέες για Δράσεις: 

 Υγεία, 

 Οικογενειακή ζωή, 

 Ανθρώπινες σχέσεις, 

 Θέματα ισότητας & ίσων ευκαιριών, 

 Καταναλωτές, 

 Τρόφιμα & ασφάλεια, 

 Περιβάλλον και υγεία, 

 Περιβάλλον (αστικό - φυσικό), 

 Ζωή στην πόλη, 

 Μετακινήσεις, 

 Επιβλαβείς συνήθεις και έξεις (ναρκωτικά, κάπνισμα, αλκοόλ), 

 Βιώσιμη ολοκληρωμένη ανάπτυξη, 

 Αειφόρος οικονομική ανάπτυξη, 

 Διαχείριση πηγών ζωής, 

 Ενέργεια, 

 Οικολογικές καλλιέργειες, 

 Οικολογία, 

 Οικοσύστημα, 

 Διαχείριση Τμημάτων οικολογικά ευαίσθητων περιοχών, 

 Μόλυνση Περιβάλλοντος, 

 Διαχείριση φυσικών πόρων, 

 Πυρκαγιές δασών, 

 Διατροφή, 

 Αθλητισμός, 
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 Παραολυμπιακά αθλήματα, 

 Αναπηρίες, 

 Ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία, 

 Κοινωνική ένταξη των μεταναστών, 

 Γήρανση πληθυσμού, 

 Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, 

 Πρόληψη και αποτροπή της κακοποίησης του παιδιού, της άσκησης βίας, των 

ρατσιστικών συμπεριφορών και συγκρούσεων μεταξύ ατόμων, ομάδων παιδιών και 

νέων. 

 

5. Αγωγή και Δημοκρατία 

Το περιεχόμενο αυτού του πεδίου φέρνει τα Μέλη του Π.Δ. σε επαφή με σημαντικά κοινωνικά 

και πολιτικά ζητήματα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η ενασχόληση των Μελών του 

Π.Δ. με το πεδίο αυτό δίνει την ευκαιρία να εξετασθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της 

κοινωνίας, οι δομές της και οι παράγοντες που κάνουν τον άνθρωπο μέλος μιας κοινωνίας. 

Ακόμη ανιχνεύονται οι δομές της δημοκρατικής κοινωνίας, τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις και 

τα δικαιώματα των πολιτών της, καθώς και ο ρόλος των Διεθνών Οργανισμών, της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η έννοια του Ευρωπαίου πολίτη και του πολίτη του κόσμου. 

Πλαίσιο αναφοράς - Ιδέες για Δράσεις: 

 Ελευθερία, 

 Ανθρώπινα Δικαιώματα, 

 Δημοκρατία, 

 Κοινοβουλευτισμός, 

 Διεθνείς Οργανισμοί, 

 Ευρωπαϊκά θέματα, 

 Εθνικά θέματα, 

 Πολιτική, 

 Συνδικαλισμός, 

 Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

 Οικογένεια, 

 Ισότητα, 

 Αξίες Ζωής, 

 Συγκρούσεις, 

 Πολιτικά & Κοινωνικά Κινήματα, 

 Κοινωνικές Ομάδες, 

 Κοινωνική Διαστρωμάτωση, 

 Κοινωνικά Προβλήματα, 

 Κοινωνία των Πολιτών, 

 Καθήκοντα, Δικαιώματα & Υποχρεώσεις του πολίτη, 

 Δικαιοσύνη, 
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 Οικονομία, 

 Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, 

 Διοίκηση - Οργάνωση, 

 Μειονότητες, 

 Μετανάστες, 

 Διεθνείς Σχέσεις, 

 Παγκόσμιος Οργανισμός της Προσκοπικής Κίνησης, 

 Οργανώσεις Νεολαιών - σε τοπικό, εθνικό και διεθνείς επίπεδο, 

 Συνεργασίες με Τμήματα και διδυμοποιήσεις με Συστήματα άλλων Προσκοπικών 

Οργανώσεων, 

 Συνεργασία με Διεθνή Προσκοπικά Δίκτυα. 

 

6. Σταδιοδρομία 

Μια από τις βασικές ανάγκες των νέων είναι η ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό και 

επαγγελματικό περιβάλλον. 

Το περιεχόμενο του πεδίου αυτού αφορά στην ανάπτυξη πρακτικών και κοινωνικών 

ικανοτήτων κάθε νέου, στη διεύρυνση των ενδιαφερόντων του, τη βοήθεια στην ανάληψη 

ευθυνών και την ανάπτυξη του αισθήματος της αυτοπεποίθησης, ώστε να αντιμετωπίσει με 

αισιοδοξία το ξεκίνημα της ζωής του. 

Η ενασχόληση των Μελών του Π.Δ. με το πεδίο αυτό θα τους δώσει την ευκαιρία για 

συνεργαστούν με άλλους ανθρώπους και να αναγνωρίσουν την αξία της ομαδικής εργασίας. 

Ακόμη θα κατανοήσουν καλλίτερα τον εαυτόν τους, τις δυνάμεις αλλά και τις ικανότητες που 

διαθέτουν και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Επίσης θα τους βοηθήσει 

να αποκτήσουν εμπειρίες και ικανότητες που θα τους είναι χρήσιμες ιδιαίτερα στο ξεκίνημα 

της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Σ’ αυτό θα βοηθήσει και η υλοποίηση δράσεων 

ακαδημαϊκής και επαγγελματικής μετεκπαίδευσης και δράσεις επαγγελματικού 

προσανατολισμού. Πάνω απ’ όλα θα τους βοηθήσει να βάλουν στόχους, να δοκιμάσουν νέες 

ευκαιρίες και να αξιολογήσουν την προσπάθειά τους. 

Πλαίσιο αναφοράς - Ιδέες για Δράσεις: 

 Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 

 Αγορά Εργασίας και εξοικείωση με αυτή, 

 Επαγγελματικός προσανατολισμός, 

 Δια βίου εκπαίδευση, 

 Εξοικείωση με διαδικασίες πρόσληψης (συνεντεύξεις, σύνταξη βιογραφικού κλπ), 

 Ανεργία, 

 Γνωριμία με επαγγέλματα, 

 Ηγεσία, 

 Διοίκηση, 

 Διαχείριση χρόνου, 

 Κοινωνικές Σχέσεις, 

 Ομαδική Εργασία, 
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 Δικαιώματα - υποχρεώσεις εργαζομένων, 

 Ξένες γλώσσες, 

 Επιστήμη και τεχνολογία, 

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, 

 Τεχνικές Δεξιότητες, 

 Ικανότητα παρουσιάσεων, 

 Ικανότητα δημοσίου διαλόγου, 

 Διαχείριση κρίσεων, 

 Διαχείριση έργου, 

 Χρήσιμες γνώσεις και ικανότητες (οδήγηση, χρήση Η/Υ, μικροεπισκευές κλπ). 

 

Οι Δράσεις του Π.Δ. πραγματοποιούνται είτε ομαδικά ως ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ή 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ, είτε ατομικά ως ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Η ατομική ενασχόληση κάθε 

Μέλους μπορεί να γίνει δράση του Π.Δ. με τη μορφή παρουσίασης στην οποία μπορεί να 

συμμετέχουν τα Μέλη του Π.Δ., οι Βαθμοφόροι του Συστήματος, η Κοινότητα Ανιχνευτών του 

Συστήματος καθώς και άλλοι προσκεκλημένοι με τη σύμφωνη γνώμη της Ο.Π.Δ. 

Οι Δράσεις του Π.Δ. ανεξάρτητα εάν γίνονται ατομικά ή ομαδικά αποσκοπούν στη συνεργασία 

των Μελών του Π.Δ. με άλλα Π.Δ. ή κοινωνικούς φορείς που όμως πρέπει να έχουν συγγενές 

πλαίσιο αρχών. 

Οι ομαδικές δράσεις του Π.Δ. προγραμματίζονται από την Ο.Π.Δ., ενώ οι ατομικές από το 

ενδιαφερόμενο Μέλος, σύμφωνα με τους Ετήσιους Στόχους του Π.Δ., τους στόχους του 

Συστήματος και τους προσωπικούς στόχους κάθε Μέλους. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ Π.Δ. 

Το Πρόγραμμα Προόδου του Π.Δ. προσφέρει στους νέους κίνητρα για προσωπική, φυσική, 

ηθική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη μέσα από τις δραστηριότητες της Προσκοπικής 

Κίνησης γενικότερα και του Π.Δ. ειδικότερα. Ο στόχος της Προόδου είναι να παρακινεί τα μέλη 

να οργανώνουν και να λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες, ατομικές ή ομαδικές. Η πρόοδος 

κάθε Μέλους είναι προαιρετική προσωπική επιλογή του και περιλαμβάνει την Εισδοχή, το 

Σακίδιο του Ταξιδιώτη, το Σακίδιο του Πληρώματος, το Σακίδιο του Εξερευνητή, τον Ταξιδευτή 

του Κόσμου και το πρόγραμμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης 

«Πρόσκοπος του Κόσμου – Scout of the World».  

 

Αφού ολοκληρώσει τις απαιτήσεις της Εισδοχής, το Μέλος δύναται να αρχίσει να συγκεντρώνει 

τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τα υπόλοιπα στοιχεία του προγράμματος της Προόδου 

του. Κάθε Μέλος μπορεί να κάνει τη δική του επιλογή και το δικό του «πρόγραμμα» σύμφωνα 

με τον χρόνο, τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τις γνώσεις που θέλει να αποκτήσει ή και τα 

ενδιαφέροντα που θέλει να ικανοποιήσει.  

 

Στον σχεδιασμό της Προόδου του Μέλους του Π.Δ. κάθε δράση ή στάδιο, που το Μέλος 

ακολουθεί, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ενασχόληση με άλλη δράση ή στάδιο. 
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1. Εισδοχή: 

Η Εισδοχή του Μέλους γίνεται στην Τελετή Εισδοχής. Στην Τελετή αυτή το Μέλος διαβεβαιώνει 

την Ο.Π.Δ. ότι πιστεύει στις Αρχές του Προσκοπισμού και επιβεβαιώνει ότι θα τηρεί την 

Υπόσχεση και τον Νόμο του Προσκόπου. 

Για να ονομαστεί κάποιος Μέλος θα πρέπει να έχει αποδεχτεί το πλαίσιο αρχών του 

Προσκοπισμού όπως αυτές εκφράζονται από τον Νόμο του Προσκόπου και την Υπόσχεση. 

Αν ο υποψήφιος προέρχεται από την Ομάδα Προσκόπων ή την Κοινότητα Ανιχνευτών 

ονομάζεται αμέσως Μέλος ανανεώνοντας την Προσκοπική Υπόσχεσή του. 

Αν δεν υπήρξε Πρόσκοπος, του παρέχεται από την Ο.Π.Δ. εύλογο διάστημα προσαρμογής (2 

έως 3 μήνες), κατά το οποίο του δίνεται η ευκαιρία μέσα από τις δράσεις του Π.Δ. να γνωρίσει 

τις Προσκοπικές Αρχές και να αποκτήσει γνώσεις υπαίθριας διαβίωσης. Μετά την περίοδο αυτή 

δίνει την Προσκοπική Υπόσχεση. 

 

2. Τα Σακίδια του Ταξιδιώτη, του Πληρώματος και του Εξερευνητή: 

Μετά την Εισδοχή το μέλος, με την ενεργό συμμετοχή του στη ζωή του Π.Δ., συμπληρώνει τα 

τρία «Σακίδια». Τα «Σακίδια» είναι ίδια και ισότιμα και συμπληρώνονται ταυτοχρόνως και με 

όποια σειρά επιθυμεί το μέλος. Το κάθε «Σακίδιο» περιλαμβάνει τα εξής: 

α. Ένα (1) Ατομικό Έργο, που επιλέγει από τα έξι Πεδία Ενασχόλησης, σε έκταση και βάθος 

που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες του Μέλους. 

β. Ένα (1) Ταξίδι (σύνθετη δράση που περιλαμβάνει θέματα από περισσότερα του ενός 

Πεδίου Ενασχόλησης, έχει διάρκεια τουλάχιστον επτά (7) ημερών και πραγματοποιείται 

εκτός της έδρας του Π.Δ.). 

γ. Μία (1) δράση προσφοράς σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. 

δ. Μία (1) δραστηριότητα Ανίχνευσης Φύσης. 

ε. Διοργάνωση και συμμετοχή σε μια (1) δράση σε συνεργασία με άλλους φορείς σε τοπικό, 

εθνικό ή διεθνές επίπεδο. 

ζ. Συμμετοχή σε ένα (1) Φόρουμ Π.Ε. ή ενεργό συμμετοχή σε άλλο φορέα. 

η. Βοήθεια σε μία (1) τουλάχιστον δραστηριότητα άλλου Τμήματος του Συστήματος. 

θ. Συμμετοχή σε (1) σεμινάριο ή Σχολή του ΣΕΠ ή άλλου φορέα. 

 

3. Ταξιδευτής του Κόσμου: 

Σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του στο Π.Δ. το Μέλος μπορεί να πραγματοποιήσει μια 

δραστηριότητα και να ονομαστεί Ταξιδευτής του Κόσμου. Αυτή πραγματοποιείται είτε με ένα 

ταξίδι στο εξωτερικό που συνδυάζει την έρευνα, την ανακάλυψη, την περιπέτεια και την 

προσφορά που οργανώνει το Μέλος ή το Π.Δ. που ανήκει είτε με τη συμμετοχή του σε ένα 

ανάλογου περιεχομένου πρόγραμμα σε άλλη χώρα που οργανώνει το Σ.Ε.Π. ή άλλος φορέας με 

τον οποίο συνεργάζεται το Σ.Ε.Π. Τη δραστηριότητα αυτή μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιο 

μέλος μόνο του ή μαζί με άλλα μέλη του Π.Δ. 

 

4. Πρόσκοπος του Κόσμου – Scout of the World 

Το Μέλος του Π.Δ. επίσης έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα που έχει 

θεσμοθετήσει η Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.) με την ονομασία 

Πρόσκοπος του Κόσμου – Scout of the World.  

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία στους νέους και νέες να έρθουν σε 

επαφή με θέματα που έχουν παγκόσμιο ενδιαφέρον, όπως το περιβάλλον, η κοινοτική 

ανάπτυξη και η ειρήνη και να αποκτήσουν τις γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες και συμπεριφορές 

που αρμόζουν στον πολίτη του κόσμου. Το πρόγραμμα είναι μια εμπειρία μάθησης, η οποία 

αποσκοπεί στην αυτοδέσμευση να γίνει η κοινωνία καλύτερη. 
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Το πρόγραμμα υλοποιείται, υποστηρίζεται και προωθείται από την Ομάδα Υποστήριξης του 

προγράμματος Πρόσκοπος του Κόσμου. Η ομάδα αυτή αποτελείται από Ενήλικα Στελέχη με 

σχετική εμπειρία στην υλοποίηση του προγράμματος Πρόσκοπος του Κόσμου και συντονίζεται 

από έναν από αυτούς (Scout of the World Award Coordinator). 

 

Η αναγνώριση του «Προσκόπου του Κόσμου» πραγματοποιείται σε δύο (2) στάδια, την 

«Ανακάλυψη του Προσκόπου του Κόσμου» και την «Εθελοντική Υπηρεσία του Προσκόπου του 

Κόσμου».  

 

α. Η Ανακάλυψη του Προσκόπου του Κόσμου 

Η Ανακάλυψη του Προσκόπου του Κόσμου διαρκεί τουλάχιστον είκοσι μία (21) ώρες, 

διοργανώνεται από το Σ.Ε.Π. (ή Προσκοπικό Σώμα άλλης χώρας) και ασχολείται με ένα 

συγκεκριμένο θέμα το οποίο εμπίπτει σε μια από τις 3 προαναφερθείσες κατηγορίες 

(περιβάλλον, κοινοτική ανάπτυξη, ειρήνη). 

Κατά τη διάρκεια της Ανακάλυψης το μέλος του Προσκοπικού Δικτύου συλλέγει και 

επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικές με το θέμα που έχει επιλεγεί από το Σ.Ε.Π. (ή το 

Προσκοπικό Σώμα άλλης χώρας), μέσω συζητήσεων με εμπειρογνώμονες, προσωπικών 

συνεντεύξεων, παρουσιάσεων φορέων αλλά και μέσω ενεργής εξερεύνησης στον τόπο όπου 

εντοπίζεται κάποιο σχετικό με το θέμα πρόβλημα. Επίσης εκπαιδεύεται μέσω εργαστηρίων 

δεξιοτήτων σε δεξιότητες χρήσιμες για την Εθελοντική του Υπηρεσία, όπως τεχνικές επίλυσης 

προβλήματος, δεξιότητες επικοινωνίας, μεσολάβηση και διαπραγμάτευση κ.ά. Τέλος, 

καταστρώνει πρόγραμμα δράσης για τη συμβολή του στην επίλυση του προβλήματος και 

σχεδιάζει την Εθελοντική του Υπηρεσία. 

 

β. Η Εθελοντική Υπηρεσία του Προσκόπου του Κόσμου 

Με την ολοκλήρωση της Ανακάλυψης του Προσκόπου του Κόσμου το Μέλος του Προσκοπικού 

Δικτύου καλείται να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του για ένα διάστημα τουλάχιστον 

δύο (2) εβδομάδων πλήρους εργασίας (συνεχούς ή μη, τουλάχιστον 80 ωρών συνολικά) σε ένα 

πρόγραμμα σχετικό με το θέμα της Ανακάλυψης του Προσκόπου του Κόσμου. Το πρόγραμμα 

αυτό μπορεί να είναι οργανωμένο από το Σ.Ε.Π., άλλο μη κυβερνητικό φορέα ή ακόμα και από 

το ίδιο το Μέλος ή το Προσκοπικό του Δίκτυο. 

Η απονομή της διάκρισης του Προσκόπου του Κόσμου (Scout of the Word Award) γίνεται σε 

ειδική τελετή.  

 

Τα Μέλη του Π.Δ. που έχουν ονομαστεί «Πρόσκοποι του Κόσμου» δύνανται να γίνουν μέλη του 

Παγκόσμιου Δικτύου των «Προσκόπων του Κόσμου – Scouts of the World», κατόπιν αιτήσεως 

στο Παγκόσμιο Προσκοπικό Γραφείο. 

 

Στο πρόγραμμα Πρόσκοπος του Κόσμου - Scout of the World μπορούν επίσης να συμμετέχουν 

Ανιχνευτές, βαθμοφόροι του Σ.Ε.Π. καθώς και μη μέλη του Σ.Ε.Π. ηλικίας 15-26 ετών. 

 

5. Η Αναχώρηση: 

Όταν κάποιο Μέλος φτάσει το όριο ηλικίας, ολοκληρώσει την πρόοδό του ή νιώθει πως έχει 

φτάσει στον προορισμό του προσκοπικού του ταξιδιού, φτάνει η ώρα για την αναχώρησή του 

από το Π.Δ. Αυτή πραγματοποιείται σε μία εκδήλωση ή δράση με τη συμμετοχή όλων των 

Μελών του Π.Δ.  
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ΑΡΘΡΟ 9Ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Κάθε Μέλος του Π.Δ. συμβάλλει στη διαμόρφωση του Προγράμματος Δράσης του Π.Δ. με 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, που καταρτίζει και καταθέτει στην Ο.Π.Δ.  

 

1. Ετήσιοι Στόχοι 

Με την έναρξη της προσκοπικής περιόδου η Ο.Π.Δ. επιλέγει τους ΕΤΗΣΙΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ, 

λαμβάνοντας υπ’ όψη: 

α. Τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των Μελών του Π.Δ., 

β. Τα επίκαιρα κοινωνικά προβλήματα (οικονομικά, μορφωτικό επίπεδο, πολιτιστικό 

επίπεδο, περιβάλλον, διατροφή, υγεία, σύγχρονος τρόπος ζωής κλπ) που απασχολούν 

τον άμεσο κοινωνικό περίγυρο του Συστήματος (οικογένεια, συνοικία, πόλη-χωριό, 

περιοχή), 

γ. Τα επίκαιρα πανελλαδικά και παγκόσμια κοινωνικά προβλήματα, 

δ. Τις εκπαιδευτικές ανάγκες των άλλων Τμημάτων του Συστήματος και 

ε. Τις Αρχές και τον Σκοπό του Προσκοπισμού, καθώς και το βαθμό κατανόησής τους από 

τον κοινωνικό περίγυρο. 

Κατά την επιλογή των Ετήσιων Στόχων η Ο.Π.Δ. οφείλει να εναρμονίζεται με τους στόχους και 

των άλλων Προσκοπικών Κλιμακίων και να τους εντάσσει στο πρόγραμμα του Π.Δ., αν η ένταξή 

τους είναι υποχρεωτική. 

Οι Ετήσιοι Στόχοι διακρίνονται σε επιμέρους στόχους και μπορούν να κλιμακώνονται σε 

τέσσερα (4) τρίμηνα. Οι ετήσιοι στόχοι καθώς και η περιγραφή των στοιχείων των α, β, γ, δ και 

ε που αναφέρονται προηγούμενα, υποβάλλονται στον Α.Σ. μέσω του Αρχηγού του Π.Δ. 

Η σύμμετρη ενασχόληση με τα έξι Πεδία Ενασχόλησης δεν είναι υποχρεωτική και δεν είναι 

αντικείμενο ετήσιου προγραμματισμού. Θα πρέπει όμως στο σύνολο ενός προσκοπικού έτους 

(4 τρίμηνα) το Πρόγραμμα Δράσεων να περιέχει στοιχεία από όλα τα πεδία. 

 

2. Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων 

Οι Ετήσιοι Στόχοι υλοποιούνται με την εφαρμογή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, 

που περιλαμβάνει θέματα με τα οποία θ’ ασχοληθεί το Π.Δ. σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 

συνήθως τετράμηνο. Η μορφή των δράσεων και η χρονική τοποθέτηση τους καθορίζονται από 

την Ο.Π.Δ. 

Κάθε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ διαμορφώνεται ανάλογα με: 

 Τα ενδιαφέροντα των Μελών του Π.Δ., 

 Την επικαιρότητα, 

 Τις επικρατούσες συνθήκες, 

 Τις υπάρχουσες δυνατότητες, 

 Τις δράσεις που έχουν προγραμματίσει άλλα Προσκοπικά Κλιμάκια, 

 Τις δράσεις που έχουν προγραμματίσει Π.Δ. άλλων Συστημάτων και έχουν 

προσκαλέσει την Ο.Π.Δ. να ενισχύσει τη δράση τους, 

 Τις συνεργασίες που θέλει να αναπτύξει το Π.Δ. με άλλους φορείς και εθελοντικές 

οργανώσεις, 
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 Τα θέματα που απασχόλησαν το Ετήσιο Φόρουμ του Π.Δ. της Περιφερειακής 

Εφορείας και πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη την κάλυψη των Ετήσιων Στόχων μέσα 

στο πλαίσιο των Αρχών και του Σκοπού του Προσκοπισμού. 

Σε κάθε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ περιλαμβάνονται θέματα από τα έξι Πεδία 

Ενασχόλησης. Τα θέματα αυτά δεν είναι πάντοτε αντικείμενα ξεχωριστής δράσης, αλλά είναι 

δυνατό και πολλές φορές σκόπιμο να εντάσσονται, στο πλαίσιο μιας δράσης, περισσότερα του 

ενός θέματα. Ο Αρχηγός Π.Δ. παρακολουθεί και μετέχει στην προετοιμασία των Δράσεων και 

γνωρίζει το πλάνο δράσης κάθε Ομάδας Δράσης, διασφαλίζοντας την τήρηση των Αρχών του 

Προσκοπισμού. 

Σε κάθε τρίμηνο θα πρέπει να προγραμματίζεται μια τουλάχιστον δραστηριότητα και στον 

ετήσιο προγραμματισμό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η διοργάνωση και διεξαγωγή μιας 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ. 

Μετά την πραγματοποίηση κάθε Δράσης πραγματοποιείται αξιολόγηση η οποία γίνεται στην 

Ο.Π.Δ., όπου συζητείται κάθε στοιχείο της δράσης με αντικειμενικό σκοπό τη βελτίωση των 

Μελών του Π.Δ. στην οργάνωση και τη διεξαγωγή μελλοντικών δράσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Το Π.Δ. κάθε Συστήματος, με τα άλλα αντίστοιχα, αποτελεί το Π.Δ. της Περιφερειακής Εφορείας, 

το οποίο παρακολουθεί και συντονίζει η ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, η οποία 

λειτουργεί με ευθύνη του Εφόρου Π.Δ. της Π.Ε. 

Στην ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ μετέχουν οι Πρόεδροι των Ο.Π.Δ. και οι Αρχηγοί 

των Π.Δ. και συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο. Πρόεδρος της ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ είναι ένας εκ των Προέδρων των Ο.Π.Δ. εκ περιτροπής. 

Τα θέματα που απασχολούν την ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ μπορούν να είναι: 

 Συντονισμός μεταξύ των Π.Δ. της Π.Ε., 

 Υποστήριξη και συμπαράσταση στο έργο κάθε Π.Δ., 

 Συμβολή στη δημιουργία νέων Π.Δ. και προσέλκυση νέων Μελών, 

 Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς και εθελοντικές οργανώσεις, 

 Προγραμματισμός δράσεων του Π.Δ. σε επίπεδο Π.Ε. σε συνεργασία με άλλους 

φορείς και εθελοντικές οργανώσεις, 

 Ό,τι άλλο θεωρείται χρήσιμο και έχει σχέση με τις δραστηριότητες των Π.Δ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο ΕΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Ο Έφορος Π.Δ. της Π.Ε. υποστηρίζει και ενθαρρύνει τη λειτουργία των Π.Δ. της Π.Ε. και 

ειδικότερα: 

 Φροντίζει για τον συντονισμό και τη σωστή λειτουργία της ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, 

 Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, 

 Παρακολουθεί και ενθαρρύνει τη σωστή λειτουργία των Π.Δ. των Συστημάτων, 

 Συμπαρίσταται και υποστηρίζει τις προσπάθειες των Αρχηγών Π.Δ. και των Μελών 

των Π.Δ., 
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 Συμβάλλει, σε συνεργασία με τους Αρχηγούς Π.Δ., στην ανάπτυξη προγραμμάτων 

και συνεργασιών μεταξύ των Π.Δ. και των τοπικών φορέων, καθώς και άλλων 

εθελοντικών οργανώσεων, 

 Υποστηρίζει την ανάπτυξη των Π.Δ. και τη δημιουργία νέων, 

 Είναι ο σύνδεσμος των Π.Δ. της Π.Ε. και της Εφορείας Π.Δ. της Γ.Ε., 

 Φροντίζει για τη σωστή οργάνωση και διεξαγωγή του Φόρουμ των Μελών των 

Προσκοπικών Δικτύων της Π.Ε. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Μία φορά το χρόνο οργανώνεται το Φόρουμ των Μελών των Προσκοπικών Δικτύων της 

Περιφερειακής Εφορείας. 

Στο Φόρουμ αυτό λαμβάνουν μέρος τα Μέλη των Π.Δ. της Π.Ε. και οι Αρχηγοί των Π.Δ. Επίσης 

στο Φόρουμ μπορούν να προσκληθούν και μέλη άλλων Π.Δ. ή και μέλη άλλων οργανώσεων και 

φορέων που συνεργάζονται ή προσβλέπουν στη συνεργασία τους στο μέλλον. 

Σκοπός του Φόρουμ είναι να δώσει την ευκαιρία στους νέους και τις νέες κάθε περιοχής να 

συζητήσουν για θέματα που τους αφορούν, τους εκφράζουν και τους ενδιαφέρουν. Η επιλογή 

των θεμάτων γίνεται από τους ίδιους. Αυτά μπορεί να είναι θέματα κοινωνικής ανάπτυξης ή 

άλλα κοινωνικά θέματα, θέματα λειτουργίας των Π.Δ., δράσεις και ανάπτυξη συνεργασιών με 

άλλους φορείς και οργανώσεις, θέματα νεολαίας ή άλλα θέματα με τοπικό, εθνικό ή διεθνές 

περιεχόμενο. 

Η οργάνωση του Φόρουμ γίνεται από την ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ. 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 2 Απριλίου 2007 και 

τροποποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2016 και στις 16 Νοεμβρίου 2018. 

 

Στον Κανονισμό έχουν ενσωματωθεί όλες οι Ανακοινώσεις, Εγκύκλιοι και Βασικές Εγκύκλιοι που 

μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί και είναι σχετικές με τα θέματά του και η ισχύς των οποίων παύει 

με τη δημοσίευσή του. 

 


