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ΑΠΟ:    Εφορεία Περιοχής Νήσων Αιγαίου
ΠΡΟΣ:  Περιφερειακoύς Εφόρους
             Αρχηγούς Συστημάτων

        ΘΕΜΑ: Διοικητικά και Οικονομικά Θέματα

 ,Αγαπητοί μου
  Οι Κανονισμοί        του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων που αναφέρονται στην  Λειτουργία  των Επιτροπών  

  Κοινωνικής Συμπαράστασης   καθώς επίσης στην    ' ,   Οικονομική Διαχείριση και Ελεγχο καθορίζουν   ρητά και
 ,  με σαφήνεια   το πλαίσιο         ,εντός του οποίου οφείλουν να δραστηριοποιούνται και να τηρούν    - τα Κλιμάκια οι 

  Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων  -    ,   .οι Επιτροπές Κοινωνικής Συμπαράστασης σε οικονομικά θέματα

   ,   Προφανές λοιπόν είναι ότι η υ    ποχρέωση μας ,    αυτή δηλαδή η   πιστή τήρηση    των Κανονισμών και η 
    , διαφάνεια των Οικονομικών μας ενεργειών       σκοπό έχει να πρ         οστατευτούν τα μέλη μας και το ίδιο το Σώμα  
 ,  Ελλήνων Προσκόπων    ,        οταν μάλιστα γνωρίζουμε όλοι την προ ολίγων ετών μεγάλη περιπέτεια που 
      . περάσαμε και η οποία ακόμα μας ταλαιπωρεί

   ,    ,     :Για τούς παραπάνω λόγους απευθυνόμενος πρός τούς επικεφαλής σας παρακαλώ για τα ακόλουθα

)          ,α Όλα τα κλιμάκια πρέπει να φροντίζουν να κινούνται χωρίς παρεγκλίσεις   μέσα στα    πλαίσια που ορίζουν οι 
Κανονισμοί,     να τηρούν όλα τα β  ιβλία       και στοιχεία της Οικονομικής τους διαχείρισης    με τον οριζόμενο στους 

 ,          Κανονισμούς τρόπο να φροντίζουν να υπάρχει πάντα εγκεκριμένη Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης 
      και να ενημερώνουν αρμοδίως τα προϊστάμενα   τους Προσκοπικά ,       κλιμάκια για κάθε μεταβολή και κάθε τι 

     .άλλο που οι σχετικοί Κανονισμοί ορίζουν

)       ,      β Όσα Κλιμάκια έχουν εκκρεμότητες εγκρίσεων ή ενημερώσεων θα πρέπει να τις τακτοποιήσουν το 
      12   2010.ταχύτερο και όχι αργότερα απο την η Μαίου

)  γ Οι      ,  Επιτροπές Κοινωνικής Συμπαράστασης των Περιφερειακών Εφορειών    πρέπει να προγραμματίσουν 
  άμεσα και  να        υλοποιήσουν το προβλεπόμενο έλεγχο των αντιστοίχων Επιτροπών Κοινωνικής  

   ,            Συμπαράστασης των Συστημάτων τους ενέργεια που δεν έχει άλλο σκοπό απο το να διασφαλίσει την ορθή  
   ,        . και χρηστή οικονομική διαχείρηση πρός όφελος των ιδίων των μελών της Κίνησης

   , Ταυτοχρόνως σας γνωρίζω ότι ο  ι . . .   Ε Κ Σ Των Περιφερειακων Εφορε    ιών θα πρέπει      να είναι έτοιμες για τον 
 προγραμματισμένο   Οικονομικό Έλεγχο     που θα γίνει αρμοδίως     από την Εφορεία Περιοχής  Νήσων Αιγαίου 

        ,και ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το προσεχές χρονικό διάστημα       με πρόγραμμα που θα καθοριστεί και 
  έγκαιρα θα κοινοποιηθεί. 

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς 
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