ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΑΡΩΓΩΝ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.

(Εγκρίθηκε από το Δ.Σ./ΣΕΠ στη συνεδρίαση της 19ης Απριλίου 1983)

Κανονισμός Αρωγών Μελών ΣΕΠ
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Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Αρωγά Μέλη του ΣΕΠ εγγράφονται φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Παλαιοί Πρόσκοποι, γονείς
προσκόπων και φίλοι του Προσκοπισμού, ως επίσης Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων.
Τα Αρωγά Μέλη του ΣΕΠ που απαρτίζουν στο σύνολο τους τον «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΚΛΟ ΑΡΩΓΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ» έχουν αποστολή την ηθική συμπαράσταση και υλική ενίσχυση
του Ελληνικού Προσκοπισμού.
Τα Αρωγά Μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση και αποδέχονται να καταβάλλουν στο ΣΕΠ
ετήσια δωρεά. Το ύψος της δωρεάς ορίζεται, με βάση το ποσό της ετήσιας συνδρομής του
Τακτικού μέλους, στο δεκαπλάσιο αυτής κατ΄ ελάχιστο όριο.
Τα ποσά των δωρεών διατίθενται με απόφαση του ΔΣ του ΣΕΠ μετά από εισήγηση της
Διευθύνουσας Επιτροπής (Δ.Ε.) για την ενίσχυση της δραστηριότητας του ΣΕΠ και την
δημιουργία ενός κεφαλαίου, με τις προσόδους του οποίου να υποστηρίζονται οι δραστηριότητα
του ΣΕΠ.
Τα Αρωγά Μέλη επιδεικνύουν ξεχωριστό ενδιαφέρον για την ευόδωση των προσπαθειών του
Πανελλήνιου Κύκλου Αρωγών Μελών του Προσκοπισμού και την διεύρυνση του Κύκλου,
εγγράφοντας και άλλα Αρωγά Μέλη και συνεργάζονται με την Διευθύνουσα Επιτροπή (άρθρο
12) υπόψη της οποίας θέτουν ιδέες και προτάσεις για την προαγωγή του θεσμού των Αρωγών
Μελών και των επιδιώξεων της Επιτροπής τους.
Όποιος επιθυμεί να γίνει Αρωγό Μέλος του ΣΕΠ προκαθορίζει το ύψος της ετήσιας δωρεάς που
έχει διάθεση να προσφέρει στο ΣΕΠ, δύναται δε αν το ποσό της δωρεάς του είναι μεγάλο να
ορίζει την καταβολή της σε 2‐4 δόσεις. Τακτικά, Ενεργά, Επί Θητεία και Επίτιμα Μέλη του ΣΕΠ
μπορούν να καταστούν και Αρωγά Μέλη του.
Το Δ.Σ. αποδεχόμενο τη δωρεά απονέμει τον τίτλο του Αρωγού Μέλους στο δωρητή καθώς και
το Ειδικό Σήμα των Αρωγών Μελών του Προσκοπισμού. Στα Αρωγά Μέλη που επιδεικνύουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ευόδωση του έργου του Πανελληνίου Κύκλου Αρωγών Μελών του
Προσκοπισμού παρέχονται, τιμητικά από το Δ.Σ. του ΣΕΠ, ειδικές Αναγνωρίσεις της συμβολής
τους.
Τα ποσά των δωρεών κατατίθενται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας στον ειδικό Λογαριασμό
Καταθέσεως επ’ ονόματι του ΣΕΠ.
Τα ποσά των δωρεών προς το ΣΕΠ εκπίπτονται από το φορολογητέο εισόδημα του Αρωγού
Μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Το ΣΕΠ εφοδιάζει τα μέλη με
τις σχετικές αποδείξεις.
Η παράλειψη της εκπληρώσεως των υποχρεώσεων του Αρωγού Μέλους θεωρείται εκδήλωση
επιθυμίας αποχωρήσεως του από τον Πανελλήνιο Κύκλο των Αρωγών Μελών του
Προσκοπισμού.
Όποιος με εφ’ άπαξ δωρεά, ή με δόσεις εντός τριετίας συμπληρώνει αρωγή ίση προς το
δεκαπλάσιο της συνδρομής του Αρωγού Μέλους, αναγνωρίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
αυτού, ως ΔΩΡΗΤΗΣ.
Όποιος με εφ’ άπαξ δωρεά ή με δόσεις εντός τριετίας συμπληρώνει αρωγή ίση προς το
δεκαπλάσιο της δωρεάς του ΔΩΡΗΤΟΥ αναγνωρίζεται από το Δ.Σ. του ΣΕΠ ως ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ του
Προσκοπισμού και ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ αν το ποσό της δωρεάς του υπερβαίνει το δεκαπλάσιο
του ύψους της δωρεάς του ΕΥΕΡΓΕΤΗ. Κατά την ανακήρυξη Δωρητών, Ευεργετών ή Μεγάλων
Ευεργετών, υπολογίζονται αθροιστικά διάφορες ετερόχρονες δωρεές του ιδίου προσώπου, κατά
τα εκάστοτε αντιστοιχούντα πολλαπλάσια σε συνδρομές, για τη συμπλήρωση του ποσού της
ανακήρυξης του ή τη μετάταξη του σε ανωτέρα βαθμίδα.
Ευεργέτες και Μεγάλοι Ευεργέτες του Προσκοπισμού αναγορεύονται ως ισόβια Αρωγά Μέλη,
απολαμβάνουν ειδικών τιμητικών διακρίσεων που προσδιορίζονται εκάστοτε με αποφάσεις του
Δ.Σ. και προσκαλούνται σε εκδηλώσεις του ΣΕΠ γενικότερου ενδιαφέροντος.
Ο Πανελλήνιος Κύκλος των Αρωγών Μελών του Προσκοπισμού διοικείται από 7μελή Επιτροπή. Η
Επιτροπή ορίζεται για τριετή θητεία από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠ, στο οποίο και
υπάγεται, μεταξύ των Αρωγών Μελών, των Μελών της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΠ, Παλαιών
Προσκόπων και Φιλοπροσκόπων
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Έργο της Επιτροπής είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας με τα Αρωγά Μέλη για το συντονισμό των
προσπαθειών όλων για τη μεγιστοποίηση της ηθικής συμπαράστασης και της υλικής ενίσχυσης
τους προς το ΣΕΠ, τη διεύρυνση του Πανελληνίου Κύκλου των Αρωγών Μελών του
Προσκοπισμού και την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας του θεσμού.
Στην επιδίωξη για τη μεγιστοποίηση της ενισχύσεως των Αρωγών Μελών προς το ΣΕΠ η
Επιτροπή:
Ενεργεί για την προβολή του έργου και των επιτευγμάτων του Πανελλήνιου Κύκλου των Αρωγών
Μελών
• Βοηθάει τις επιδιώξεις των μελών για τη διεύρυνση του Κύκλου και την εγγραφή νέων
μελών ή την εξεύρεση και δημιουργία πρόσθετων πόρων για το ΣΕΠ
• Μεθοδεύει την οργάνωση και λειτουργία του θεσμού του Πανελλήνιου Κύκλου Αρωγών
Μελών και προτείνει διαδικασίες για την ομαλή διεξαγωγή της σχετικής εργασίας,
(παρακολούθηση – διενέργεια εισπράξεων, έκδοση – επίδοση διακριτικών σημάτων,
διπλωμάτων κ.λ.π.)
• Ομοίως η Επιτροπή, με την βοήθεια των Αρωγών Μελών, δύναται, ύστερα από έγκριση
του Δ.Σ. του ΣΕΠ, να διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις για την ανάπτυξη της
δραστηριότητας της.
Τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού αυτού ρυθμίζουν αποφάσεις του Δ.Σ. του ΣΕΠ, το
οποίο και προβαίνει σε τροποποιήσεις των διατάξεων του, όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο. Στη
διαμόρφωση των αποφάσεων αυτών το Δ.Σ. λαμβάνει υπόψη και σχετικές εισηγήσεις ή
προτάσεις της Επιτροπής του Πανελληνίου Κύκλου των Αρωγών Μελών.
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