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3 Μαΐου 2021 
 
Προς:  Γονείς  Λυκοπούλων, Προσκόπων, Ανιχνευτών και Βαθμοφόρων 
 

Θέμα: Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη  
Επιτροπών Συνδέσμων Προσκοπικών Συστημάτων 

 
Αγαπητοί γονείς, 
 
Μετά από επιστολή του Γενικού Εφόρου και σύμφωνα με τον Οργανισμό του ΣΠΚ η θητεία της 
υφιστάμενης Επιτροπής Γονέων του Συστήματος μας λήγει οπόταν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε 
εκλογές για ανάδειξη νέας Επιτροπής. 
 
Μέλη της Επιτροπής αυτής μπορούν να είναι οι γονείς ή κηδεμόνες των Λυκοπούλων, Προσκόπων και 
Ανιχνευτών, οι γονείς των Βαθμοφόρων και φιλοπρόσκοποι οι οποίοι επιλέγονται από τον Αρχηγό 
Συστήματος και εγκρίνονται από τον Επαρχιακό Έφορο. 
 
Ο Σύνδεσμος αποτελείται από 7-12 μέλη και η  θητεία του ισχύει για 3 χρόνια. 
 
Σκοπός του Συνδέσμου είναι α) να κινούν το ενεργό ενδιαφέρον της κοινωνίας για τον προσκοπισμό 
μέσα στα πλαίσια της τοπικής τους αρμοδιότητας, β) να εξευρίσκουν χρηματικούς πόρους, υλικά, 
χώρους και εγκαταστάσεις, γ) να μεριμνούν σε συνεργασία με τον Αρχηγό Συστήματος, για την εξεύρεση 
Βαθμοφόρων και γενικά για την υποστήριξη του έργου του Συστήματος.  
 
Οι Σύνδεσμοι Προσκοπικών Συστημάτων έχουν την ευθύνη α) για τη διαχείριση της περιουσίας και των 
οικονομικών του Συστήματος, β) για την εποπτεία, έλεγχο και καλή διατήρηση του υλικού και γενικά της 
περιουσίας του Συστήματος, γ) για την εξεύρεση χρηματικών πόρων για τις ανάγκες του Συστήματος και 
δ) για την παροχή στο Αρχηγό Συστήματος ηθικής και υλικής ενίσχυσης για την εκπλήρωση του έργου 
και των σκοπών του Συστήματος. 
 
Για το σκοπό αυτό σας παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρεστε να είστε μέλη στο Σύνδεσμο Γονέων του 
Συστήματός μας να συμπληρώσετε τη δήλωση υποψηφιότητας που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα μας και 
να την στείλετε το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 5 Μαΐου υπογραμμένη στο email του Συστήματος 
scouts91@cytanet.com.cy ή στο email της Αρχηγού Συστήματος xenia.an.91@gmail.com. 
 
Οι εκλογές θα γίνουν το Σάββατο 15 Μαΐου στο Σύστημα μας (εάν επιτρέπεται) αλλιώς θα σας 
ειδοποιήσουμε για τη διαδικασία. 
 
Σας ευχαριστούμε. 
 
Με εκτίμηση 
 

 
Ξένια Αντωνιάδου Χριστοδούλου 
Αρχηγός Συστήματος 
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