ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ
Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2008
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13
ΑΠΟ

:

Εφορεία Προσκοπικών Κέντρων

ΠΡΟΣ

:

Όλους τους Βαθμοφόρους του Σ.Ε.Π.

ΚΟΙΝ.

:

- Αρχηγούς Προσκοπικών Κέντρων
- Περιφερειακούς Εφόρους
- Εφόρους Περιοχής

ΘΕΜΑ

:

Τιμολόγιο Υπηρεσιών Προσκοπικών Κέντρων

Αγαπητοί μου,
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ./ΣΕΠ, με κριτήριο την όσο το δυνατόν καλύτερη και με το
χαμηλότερο οικονομικό κόστος φιλοξενία των μελών του Σ.Ε.Π., καθώς και την εύρυθμη
λειτουργία και οικονομική επιβίωση των Προσκοπικών Κέντρων, ενέκρινε τον πιο κάτω Πίνακα
Τιμών για τη χρήση των Προσκοπικών Κέντρων.
Α) Για Μέλη Σ.Ε.Π. (Τμήματα ή άτομα)
ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
€1
€2

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ (ΚΛΕΙΣΤΟΙ) ΧΩΡΟΙ
ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
€3
€8

Β) Για μη Μέλη Σ.Ε.Π. (Σύλλογοι, Οργανώσεις ή ιδιώτες)
ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ (ΚΛΕΙΣΤΟΙ) ΧΩΡΟΙ
ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
€3
€6
€5
€ 15
Όλα τα Προσκοπικά Κέντρα υποχρεούνται να τηρούν τον ανωτέρω τιμοκατάλογο εκτός εάν
υπάρχει διαφορετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Σ./ΣΕΠ.
Ο τιμοκατάλογος καθώς και κάθε τροποποίηση του, θα βρίσκεται αναρτημένος εντός των
καταφυγίων και κτισμάτων σε εμφανές σημείο, φέροντας τη σφραγίδα του Σ.Ε.Π.
Επιπλέον παρακαλώ να σημειώσετε τα εξής:
1. Η χρήση του υλικού και του κατασκηνωτικού εξοπλισμού των Κέντρων θα προσφέρεται στα
Τμήματα δωρεάν, με υποχρέωσή τους την επιστροφή του στην κατάσταση που παρελήφθη. Σε
περίπτωση απώλειας ή καταστροφής υλικού/εξοπλισμού θα καταβάλλεται το κόστος αγοράς
του.
2. Οι Σχολές θα καταβάλλουν στα Κέντρα το ποσό των € 50 για κάθε ημέρα χρήσης.
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3. Στις διημερεύσεις των Τμημάτων σε υπαίθριους χώρους, δε θα γίνεται χρήση των
εγκαταστάσεων κλειστού χώρου (μαγειρεία- εστιατόριο) πλην των τουαλετών.
4. Ο καθαρισμός των χώρων είναι ευθύνη των Τμημάτων. Τα Κέντρα έχουν την ευθύνη
καθαρισμού όλων των εσωτερικών χώρων, των κοιτώνων και των κλινοσκεπασμάτων.
5. Τα Κέντρα θα παρέχουν στους χρήστες για το τζάκι καθώς και τα απαραίτητα είδη
καθαριότητας (χαρτί τουαλέτας, σακούλες απορριμμάτων, απορρυπαντικά).
6. Ζημιές ή καταστροφές στο χώρο των Κέντρων θα αναγνωρίζονται κατά την αναχώρηση των
χρηστών και το κόστος θα αναλαμβάνεται εξ' ολοκλήρου από αυτούς.
7. Οι κλειστοί χώροι των Κέντρων θα παραχωρούνται κατόπιν γραπτής αιτήσεως και κατά
προτεραιότητα ζήτησης.
8. Το ποσό της χρήσης θα εξοφλείται με την αναχώρηση του Τμήματος, ενώ οι ιδιώτες θα πρέπει
οπωσδήποτε να προκαταβάλλουν το 50% του κόστους διαμονής.
9. Όλες οι εισπράξεις θα βεβαιώνονται με τριπλότυπη απόδειξη (αντίγραφα των οποίων θα
παραδίδονται ανά τρίμηνο στην Οικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π.)
10. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης:
α) από Μέλη του Σ.Ε.Π., θα πρέπει να ενημερώνεται το Κέντρο 10 ημέρες νωρίτερα. Σε άλλη
περίπτωση το Τμήμα θα καταβάλλει το 50% του κόστους χρήσης.
β) από μη Μέλη του Σ.Ε.Π., θα παρακρατείται η προκαταβολή.
11. Άλλες χρεώσεις, εκτός των εγκεκριμένων από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ./ΣΕΠ, θα
θεωρούνται παράνομες και δε θα καταβάλλονται από τους χρήστες.
12. Σε περίπτωση λειτουργίας πρατηρίου με αναμνηστικά είδη, υπηρεσιών εστιατορίου ή άλλων
υπηρεσιών ο εκάστοτε τιμοκατάλογος θα εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του
Δ.Σ./ΣΕΠ.

Παρακαλώ όλους για την πιστή τήρηση της Εγκυκλίου αυτής.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

Ισίδωρος Π. Κανέτης
Γενικός Έφορος

