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Λεπθσζία, 02 Μαΐνπ 2018
Αξ.Πξση.:2018/043
Πξνο: Γνλείο θαη Κεδεκόλεο
Λπθνπνύισλ Πξνζθόπσλ θαη Αληρλεπηώλ
ησλ έλδνμσλ ηκεκάησλ ηνπ 76νπ Σπζηήκαηνο
Παιαηνί Πξόζθνπνη 76νπ Σ.Π. Σηξνβόινπ
Φηινπξόζθνπνη ηνπ 76νπ Σ.Π. Σηξνβόινπ
Αγαπεηνί Γνλείο, Κεδεκόλεο θαη Φίινη

Θέκα : Δκλογές σνδέσμοσ Γονέων και Φίλων Προσκοπικής Δπιτροπής σστήματος
Με ηελ παξνύζα επηζηνιή ζαο πιεξνθνξνύκε όηη νη εθινγέο γηα ηελ Δπηηξνπή Γνλέσλ ηνπ Σπζηήκαηνο
ζα δηεμαρζνύλ ην Σάββαην 12 Μαΐνπ 2018 ζην ρώξνπ ηνπ Σπζηήκαηνο ζηηο 15:15.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ επηηξνπή έρνπλ όλοι νη γνλείο ησλ νπνίσλ ηα παηδηά είλαη κέιε ηνπ
Σπζηήκαηνο θαη όινη νη θηινπξόζθνπνη νη νπνίνη επηζπκνύλ λα ζπλδξάκνπλ ζην Σύζηεκα.
1.Βάζε ησλ εζσηεξηθώλ θαλνληζκώλ ηνπ Σώκαηνο ν ξόινο ησλ Σπλδέζκσλ Δπηηξνπώλ Πξνζθνπηθώλ
Σπζηεκάησλ ( Σ.Δ.Π.Σ.) είλαη:
α. λα θηλνύλ ην ελεξγό ελδηαθέξνλ ηεο θνηλσλίαο γηα ηνλ Πξνζθνπηζκό κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ηνπηθήο
ηνπο αξκνδηόηεηαο.
β. λα εμεπξίζθνπλ ρξεκαηηθνύο πόξνπο, πιηθά, ρώξνπο θαη εγθαηαζηάζεηο.
γ. λα κεξηκλνύλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αξρεγό Σπζηήκαηνο (A.Σ.), γηα ηελ εμεύξεζε Βαζκνθόξσλ θαη
γεληθά γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Σπζηήκαηνο.
2.

Οη Σύλδεζκνη Δπηηξνπώλ Πξνζθνπηθώλ Σπζηεκάησλ έρνπλ επίζεο ηελ επζύλε γηα:

α. ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ Σπζηήκαηνο.
β. ηελ επνπηεία, έιεγρν θαη θαιή δηαηήξεζε ηνπ πιηθνύ θαη γεληθά ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Σπζηήκαηνο.
γ. ηελ εμεύξεζε ρξεκαηηθώλ πόξσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σπζηήκαηνο, θαη
δ. ηελ παξνρή ζηελ Α.Σ. εζηθήο θαη πιηθήο ελίζρπζεο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη νκαιήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπζηήκαηνο.
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ πην πάλσ θαζεθόλησλ νη Σ.Δ.Π.Σ. νθείινπλ πάληνηε λα ελεξγνύλ κέζα ζηα
πιαίζηα πνπ θαζνξίδνληαη από ηνπο Καλνληζκνύο απηνύο θαη από ηνλ Οξγαληζκό ηνπ Σ.Π.Κ.
Όζνη από εζάο ελδηαθέξεζηε λα ζηεξίμεηε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Σπζηήκαηνο καο, ζηελ δηαπαηδαγώγεζε
ησλ λέσλ καο παξαθαινύκε όπσο ζπκπιεξώζεηε ηελ επηζπλαπηόκελε αίηεζε θαη λα ηελ επηζηξέςεηε ην
αξγόηεξν, κέρξη ην Σάββαην 5 Μαΐνπ 2018.
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Η εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Δθινγηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζα πεξηιακβάλεη:
α. Λνγνδνζία απεξρόκελεο Δπηηξνπήο.
β. Σπδήηεζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ζρεηηδόκελνπ κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο απεξρόκελεο
Δπηηξνπήο.
γ. Απνλνκή ηνπ ηίηινπ «Δπίηηκνπ Μέινπο».
δ. Δθινγή λέαο Δπηηξνπήο.
Η Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο κία θνξά ηνλ κήλα, κέρξη ζήκεξα ηελ πξώηε Τεηάξηε,
γύξσ ζηηο 18:00. Η ζπκκεηνρή είλαη ππνρξεσηηθή, εθηόο απξνόπηνπ. Πνιύ αξαηά γίλνληαη θαη έθηαθηεο
ζπλεδξηάζεηο, ζπλήζσο πξηλ από κεγάιεο εθδειώζεηο (πρ γηνξηή Φξηζηνπγέλλσλ). Δπίζεο, ε Δπηηξνπή
θαιείηαη λα βνεζήζεη ζε εθδειώζεηο έκπξαθηα πρ ςήζηκν, εηνηκαζία θαη ζεξβίξηζκα θαγεηνύ θαη πνηώλ,
ηήξεζε ηακείνπ θιπ. Η βνήζεηα είλαη εζεινληηθή αιιά πνιύ ζεκαληηθή.
Με ηα πην πάλσ, βιέπεηε όηη ε ζπκκεηνρή ζηελ Δπηηξνπή καο δελ έρεη ηελ θνύξαζε ησλ Σρνιηθώλ
Δπηηξνπώλ θαη είλαη ζίγνπξα πην δηαζθεδαζηηθή. Σαο πξνηξέπνπκε ινηπόλ λα εθδειώζεηε ελδηαθέξνλ γηα
εθινγή ζηελ Δπηηξνπή Γνλέσλ ηνπ Σπζηήκαηνο καο.
Όληαο ζίγνπξνη γηα ην ελδηαθέξσλ πνπ ζα επηδείμεηε ζαο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ.
Γηα ηπρώλ απνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο παξαθαιώ κελ δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο,
Αξγπξώ Καθεηδηή - 99 378 325
Γξεγόξεο Γξεγνξίνπ - Πξόεδξνο Δπηηξνπήο - 99 276 501

Με πξνζθνπηθνύο ραηξεηηζκνύο,

Αξγπξώ Καθεηδηή
ΛΔΩΝ
Αξρεγόο Σπζηήκαηνο
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Γξεγόξεο Γξεγνξίνπ
Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Γνλέσλ
76νπ Σ.Π. Σηξνβόινπ
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ΔΚΛΟΓΗ ΜΔΛΩΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΓΔΜΟΤ ΠΡΟΚΟΠΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
ΓΗΛΩΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ

Δγώ ν ππνθαηλόκελνο _____________________________________Α.Γ.Τ:_________________
δειώλσ όηη ππνβάιισ ηελ ππνςεθηόηεηά κνπ γηα εθινγή ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ ηνπ
Σπζηήκαηνο Πξνζθόπσλ

Σηξνβόινπ

76νπ

θαη παξαθαιώ όπσο ην όλνκά κνπ ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ πίλαθα

ππνςεθίσλ.
Γειώλσ όηη είκαη εγγεγξακκέλνο γνλέαο/θεδεκόλαο/θηινπξόζθνπνο

θαη έρσ ηαθηνπνηεκέλε ηε

ζπλδξνκή κνπ πξνο ην Σώκα Πξνζθόπσλ Κύπξνπ.

___________________________

____________________________

Υπνγξαθή

Ηκεξνκελία

Θεώξεζε Αξρεγνύ Σπζηήκαηνο:
Όλνκα:_____________________
Ηκεξνκελία:___________

Υπνγξαθή: ________________
(ζθξαγίδα)

Θεώξεζε Δπαξρηαθήο Δθνξείαο:
Όλνκα:_____________________
Ηκεξνκελία:___________

Υπνγξαθή: ________________
(ζθξαγίδα)

Θεώξεζε Γεληθήο Δθνξείαο:
Όλνκα:_____________________
Ηκεξνκελία:___________
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Υπνγξαθή: ________________
(ζθξαγίδα)
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