
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
Λειτουργία  1. Το Σώµα Προσκόπων Κύπρου ιδρύει και λειτουργεί Ταµείο Αρωγής 

Συστηµάτων, σύµφωνα µε απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
του 2003. 

 
Σκοπός 2. Σκοπός του Ταµείου Αρωγής Συστηµάτων είναι να παρέχει οικονοµική βοήθεια 

σε Προσκοπικά Τµήµατα, Συστήµατα και Εφορείες, που έχουν οικονοµική 
ανάγκη. 

 
Πόροι  3. Πόροι του Ταµείου είναι: 

3.1. Τα έσοδα από ετήσια οικονοµική δραστηριότητα του Σώµατος, η οποία 
προγραµµατίζεται από το Σ.Π.Κ.. 
3.2. Ποσό µιας λίρας (£1,00) από την ετήσια συνδροµή του κάθε µέλους. 
3.3. Άλλοι πόροι, που θα εξευρεθούν από το Σ.Π.Κ.. 
 

Κριτήρια 4. Το Σύστηµα που υποβάλλει αίτηση για λήψη βοήθειας από το Ταµείο  πρέπει 
να ανταποκρίνεται στα πιο κάτω κριτήρια: 
4.1. Να έχει άδεια λειτουργίας από το Γενικό Έφορο. 
4.2. Να έχει τακτοποιηµένες τις οικονοµικές του υποχρεώσεις (εγγραφές, 
συνδροµές). 
4.3. Να έχει υποβάλει στη Γενική Εφορεία την αριθµητική του δύναµη, το 
επιτελείο των Βαθµοφόρων και την Επιτροπή του Συνδέσµου του Συστήµατος. 
4.4. Να συµµετέχει στις οικονοµικές δραστηριότητες που γίνονται για την 
ενίσχυση του Ταµείου, καθώς επίσης και στις άλλες δραστηριότητες του 
Σώµατος. 
 

∆ιαδικασία  5. Η διαδικασία υποβολής αίτησης για επιχορήγηση είναι η ακόλουθη: 
5.1. Το Σύστηµα υποβάλλει, ιεραρχικά, στο Γενικό Έφορο αίτηση 

υπογραµµένη από τον Αρχηγό και τον Πρόεδρο της Επιτροπής του 
Συνδέσµου του Συστήµατος, παραθέτοντας τους λόγους για τους οποίους 
ζητείται η επιχορήγηση. 

5.2. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τις εισηγήσεις και τα σχόλια 
του οικείου Επαρχιακού Εφόρου και του Προέδρου της Ε.Π.Ε., καθώς επίσης 
και του Γενικού Εφόρου. 
5.3. Η αίτηση συνοδεύεται από την τελευταία οικονοµική κατάσταση του 
Συστήµατος. 
5.4. Τα έντυπα αιτήσεων θα παραλαµβάνονται από τη Γενική Εφορεία. 
 

Ύψος  6. Το Ταµείο θα δίνει οικονοµική βοήθεια στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
Βοήθειας 6.1.     Σε     νέα     Προσκοπικά     Συστήµατα     ή     σε     Συστήµατα     που 

επαναδραστηριοποιούνται µέχρι £500,00. 
6.2. Για αντιµετώπιση ζηµιών λόγω καταστροφών που προέρχονται από 
θεοµηνίες (ανεµοστρόβιλους, σεισµούς κτλ) µέχρι £500,00. Το ποσό της 
χορηγίας δεν θα υπερβαίνει το 50% του ύψους των ζηµιών που προκαλούνται. 
6.3. Για απόκτηση στέγης, κατόπιν υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών 
και πιστοποιητικών, µέχρι £2500,00. Εφόσον χορηγηθεί το ποσό αυτό, δεν 
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θα ακολουθήσει οποιαδήποτε άλλη χορηγία για τον ίδιο λόγο ή επέκταση των 
εγκαταστάσεων, για τα επόµενα πέντε χρόνια. 
6.4. Για συντήρηση ή βελτίωση στέγης µέχρι £500,00. Ισχύουν και εδώ οι 
περιορισµοί της παραγράφου 6.3. 
6.5. Για επίπλωση ή εξοπλισµό µέχρι £500,00. Η χορηγία δεν θα υπερβαίνει το 
50% της συνολικής αξίας της επίπλωσης/εξοπλισµού. Ισχύουν και εδώ οι 
περιορισµοί της παραγράφου 6.3. 
 

∆ιαχείριση 7. Το Ταµείο το διαχειρίζεται Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από: 
7.1. Τον Οικονοµικό Σύµβουλο 
7.2. Το Σύµβουλο Ακίνητης Περιουσίας και Υλικού 
7.3. Το Γενικό Έφορο 
7.4. 1 Πρόεδρο Ε.Π.Ε., που εκλέγεται από τους Προέδρους των Ε.Π.Ε. και 
7.5. 1 Επαρχιακό Έφορο, που εκλέγεται από τους Επαρχιακούς Εφόρους. 
Νοείται   ότι   ο   Πρόεδρος   της   Ε.Π.Ε.   και   ο   Επαρχιακός  Έφορος   δεν 
προέρχονται από την ίδια Επαρχιακή Εφορεία. 
 
Η Επιτροπή   συνέρχεται δυο φορές το χρόνο, µέσα στους µήνες Νοέµβρη και 
Μάρτη και έκτακτα αν ζητηθεί από τουλάχιστον τρία µέλη της. Η Επιτροπή στην 
πρώτη της συνεδρία καταρτίζεται σε Σώµα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο 
και Γραµµατέα. 
Απαρτία υπάρχει όταν τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι 
αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο. 
Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής και συµπίπτει µε τη χρονική διάρκεια της 
θητείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 

Εκτέλεση 8. Η Επιτροπή µπορεί να διαθέσει ποσά µέχρι το 75% του υπόλοιπου, που 
αποφάσεων υπάρχει στο ταµείο. 

Οι αποφάσεις κοινοποιούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο τις εκτελεί. 
 

Τήρηση 9. Οι λογαριασµοί του Ταµείου τηρούνται από το λογιστή του Σώµατος και 
λογαριασµών υπόκεινται σε έλεγχο όπως προβλέπει ο Οργανισµός του Σώµατος για όλα  

τα οικονοµικά. 
 

Οι   Εσωτερικοί αυτοί  Κανονισµοί  εγκρίθηκαν από  το  ∆ιοικητικό   Συµβούλιο  κατά  τη 
συνεδρία του της 15.6.2005 και τέθηκαν σε ισχύ αυθηµερόν. 
 


