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Λίγα Λόγια από τον 

Αρχηγό υστήματος 

Αγαπθτοί γονείσ και παιδιά, 
 
Με χαρά επικοινωνϊ μαηί ςασ με τθν ευκαιρία τθσ νζασ 
προςκοπικισ χρονιάσ για να ςασ διαβιβάςω τισ ευχζσ των 
Βακμοφόρων και τθσ Επιτροπισ Γονζων για μία παραγωγικι 
χρονιά. 
 
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ, 
μποροφμε να ατενίηουμε με αιςιοδοξία το μζλλον. 
 
Καλωςορίηω κερμά τα νζα μασ μζλθ και τουσ εφχομαι καλι 
Ρροςκοπικι Χρονιά. 
 
Οι φετινοί μασ ςτόχοι είναι θ ποιοτικι αναβάκμιςθ του 
προςκοπικοφ προγράμματοσ και θ περαιτζρω ανάπτυξθ του 
Συςτιματοσ μασ ςε όλουσ τουσ τομείσ. Θα καταβάλουμε κάκε 
δυνατι προςπάκεια για το ςκοπό αυτό. Πμωσ, απαραίτθτθ είναι θ 
ςυνεργαςία όλων μασ.  Σίγουρα όλοι μαηί μποροφμε καλφτερα. 
 
Ταυτόχρονα, ο κάκε ζνασ ξεχωριςτά και όλοι μαηί κα πρζπει να 
δϊςουμε μεγάλθ ςθμαςία ςτισ αρχζσ τθσ Ρροςκοπικισ Κίνθςθσ, 
τισ οποίεσ πρζπει να κάνουμε τρόπο ηωισ. Να αγαποφμε το 
ςυνάνκρωπο μασ, να είμαςτε ευκείσ και ειλικρινείσ ςτισ ςχζςεισ 
μασ, να παραμερίςουμε το ΕΓΩ και να φροντίςουμε να 
επικρατιςει το ΕΜΕΙΣ.  
 
Σασ ευχαριςτϊ όλουσ για τθ ςυνεργαςία και ςασ εφχομαι υγεία, 
χαρά και ευτυχία. 
 
Ο Αρχθγόσ 
Μάριοσ Κουδουνάσ 



Ηλικίεσ παιδιών και τμήματα ςτα οποία εντάςςονται 
 

Βάςει του Καταςτατικοφ του Σϊματοσ Ρροςκόπων Κφπρου, 
γίνονται δεκτά παιδιά  για εγγραφζσ ςτα διάφορα τμιματα 
του Συςτιματοσ ωσ εξισ: 
 
Μικροί Εξερευνητζσ: παιδιά Α και Β τάξθσ Δθμοτικοφ 
 
Αγζλη Λυκοποφλων: παιδιά Γ, Δ και Ε Δθμοτικοφ 
 
Ομάδα Προςκόπων: παιδιά Στ Δθμοτικοφ μζχρι και Β 
Γυμναςίου 
 
Κοινότητα Ανιχνευτών: παιδιά θλικίασ από Γ Γυμναςίου μζχρι 
και Β Λυκείου 

Ωράρια Λειτουργίασ Σμημάτων: 
 

Μικροί Εξερευνθτζσ: 13:45 – 15:15 (Ώρα άφιξθσ παιδιϊν από 13:30 – 
13:40) 
 
Λυκόπουλα και Ρρόςκοποι: 15:15 – 17:00 (Ώρα άφιξθσ παιδιϊν από 
15:00 – 15:10) 
 
Ανιχνευτζσ: 17:30 – 19:00 (Ώρα άφιξθσ παιδιϊν από 17:15 – 17:25) 
 
Σα παιδιά ςε καμία περίπτωςη δεν θα πρζπει να προςζρχονται ςτο 
φςτημα πιο νωρίσ από τισ καθοριςμζνεσ ώρεσ.  
 
Οι μζρεσ και ϊρεσ των ςυγκεντρϊςεων ενδζχεται να αλλάηουν ανάλογα 
με το πρόγραμμα των άλλων τμθμάτων ι/και λόγω άλλων 
υποχρεϊςεων των βακμοφόρων, γι’ αυτό ηθτάμε τθν κατανόθςθ ςασ. 
Κάποιεσ ςυγκεντρϊςεισ των τμθμάτων ενδζχεται να διεξαχκοφν 
Σάββατο πρωί. 



ΠΟΟ ΕΓΓΡΑΦΗ: 

Για ζνα παιδί  € 40 

Για δφο  παιδιά  € 49,50 

Για τρία  παιδιά  € 59 

 
 

ΕΣΗΙΟ ΠΟΟ ΜΙΚΡΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ : 

Για ζνα παιδί   € 80 

Για δφο ι και περιςςότερα παιδιά € 120 

Το ετιςιο ποςό ειςφοράσ κα καταβλθκεί ςε δφο δόςεισ. 

 
Οι ειςπράξεισ για το μικρό ταμείο, τισ δράςεισ και άλλεσ 

εκδθλϊςεισ κα γίνονται 30 λεπτά πριν τθν ζναρξθ των 
ςυγκεντρϊςεων, ςε θμερομθνίεσ που κα ανακοινϊνονται 
εκ τω προτζρων. Ραρακαλοφμε όπωσ τθρθκοφν τα πιο 
πάνω ωράρια. 



ΣΟΛΕ: 
Σε κάκε επιςτολι/μινυμα που κα λαμβάνετε κα αναγράφεται 
ποιά ςτολι κα πρζπει να φοροφν τα παιδιά και αυτό κα 
ιςχφςει αυςτθρά. 
Ακολουκεί θ περιγραφι των ςτολϊν και φωτογραφίεσ. 

ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΤΝΗΣΕ 
 

Πλήρησ Στολή  
 

 Ρροςκοπικό κοντό παντελόνι μπλε 

 Γαλάηια μπλοφηα προςκοπικι 

 Κάλτςεσ μπλε προςκοπικζσ 

 Τηόκεϊ γαλάηιο 

 Μαντιλι και κρίκο ςυςτιματοσ 

 Μαφρα παποφτςια χωρίσ διακριτικά και ςχζδια 

 
 
 

 

Στολή Συγκεντρώςεων 

(Χειμερινή / Καλοκαιρινή) 
 

 Φόρμεσ γκρίηεσ για το χειμϊνα 

 Κοντό πολιτικό παντελόνι για το καλοκαίρι 

 Γαλάηια μπλοφηα προςκοπικι 

 Τηόκεϊ γαλάηιο  

 Μαντιλι και κρίκο ςυςτιματοσ 

 Ακλθτικά παποφτςια 

 
 

 

 



ΑΓΕΛΗ ΛΤΚΟΠΟΤΛΩΝ 

Πλήρησ Στολή 
 

 Ρροςκοπικό κοντό παντελόνι μπλε 

 Κάλτςεσ μπλε προςκοπικζσ 

 Ρουκάμιςο προςκοπικό κίτρινο 

 Ρθλίδιο 

 Ηϊνθ μαφρθ προςκοπικι 

 Μαντιλι και κρίκο ςυςτιματοσ 

 Μαφρα παποφτςια χωρίσ διακριτικά και ςχζδια 
 
 

 

Στολή Εργαςίασ 
 

 Ρροςκοπικό κοντό παντελόνι μπλε 

 Κάλτςεσ μπλε προςκοπικζσ 

 Κίτρινθ φανζλα ςυςτιματοσ 

 Τηόκεϊ πορτοκαλί ςυςτιματοσ 

 Ηϊνθ μαφρθ προςκοπικι 

 Μαντιλι και κρίκο ςυςτιματοσ 

 Μαφρα παποφτςια χωρίσ διακριτικά και ςχζδια 

 

 

Στολή Συγκεντρώςεων 
(Καλοκαιρινή/Χειμερινή) 
 

 Φόρμεσ γκρίηεσ (χειμϊνα)/κοντό πολιτικό 
παντελόνι (καλοκαίρι) 

 Φανζλα προςκοπικι κίτρινθ 

 Τηόκεϊ πορτοκαλί 

 Μαντιλι και κρίκο ςυςτιματοσ 

 Ακλθτικά παποφτςια 
 
 

 

 



Ομάδα Προςκόπων και Κοινότητα Ανιχνευτών 

Πλήρησ Στολή 
 

 Ρροςκοπικό παντελόνι μπλε 2 ςε 1 (κοντό ι 
μακρφ) 

 Κάλτςεσ μπλε προςκοπικζσ 

 Ρουκάμιςο προςκοπικό γαλάηιο 

 Μπερζ 

 Ηϊνθ μαφρθ προςκοπικι 

 Μαντιλι και κρίκο ςυςτιματοσ 

 Μαφρα παποφτςια χωρίσ διακριτικά και ςχζδια 
 
 

 

Στολή Εργαςίασ 
 

 Ρροςκοπικό κοντό παντελόνι μπλε 

 Κάλτςεσ μπλε προςκοπικζσ 

 Μπλε φανζλα ςυςτιματοσ 

 Τηόκεϊ πορτοκαλί ςυςτιματοσ 

 Ηϊνθ μαφρθ προςκοπικι 

 Μαντιλι και κρίκο ςυςτιματοσ 

 Μαφρα παποφτςια χωρίσ διακριτικά και ςχζδια 
 

 

 

Στολή Συγκεντρώςεων 
(Καλοκαιρινή/Χειμερινή) 
 

 Φόρμεσ μπλε ι μαφρεσ (χειμϊνα) / πολιτικό 
παντελονάκι κοντό (καλοκαίρι) 

 Φανζλα προςκοπικι μπλε 

 Τηόκεϊ πορτοκαλί ςυςτιματοσ 

 Μαντιλι και κρίκο ςυςτιματοσ 

 Ραποφτςια ακλθτικά 
 
 

 
 

 



Προςκοπικό κατάςτημα: 
 
Το Ρροςκοπικό κατάςτθμα βρίςκεται ςτθν οδό Καςςιανισ και 
λειτουργεί κατά τισ πιο κάτω μζρεσ και ϊρεσ: 
 
Δευτζρα  09:30 – 12:30 
Σρίτη  09:30 – 12:30 / 15:00 -18:00 
Σετάρτη  09:30 – 12:30 / 15:00 -18:00 
Πζμπτη  09:30 – 12:30 / 15:00 -18:00 
Παραςκευή 15:00 -18:00 
άββατο  10:30 -12:30 
 
Οι πιο πάνω ϊρεσ λειτουργίασ ενδζχεται να αλλάξουν γι’ 
αυτό ειςθγοφμαςτε όπωσ, πριν μεταβείτε ςτο κατάςτθμα, να 
επικοινωνείτε μαηί τουσ ςτο τθλζφωνο 25 662530. 
 

Προμήθεια ςτολών: 
 
Τα πιο κάτω είδθ κα μπορείτε να τα προμθκευτείτε από το 
Σφςτθμα ςε μζρεσ και ϊρεσ που κα ανακοινωκοφν: 
 Φανζλεσ (ειςηγοφμαςτε όπωσ αγοραςτοφν τουλάχιςτον 2) 

 Τηόκεϊ  
 Μαντιλι 
 Κρίκο  
 
Τα πιο κάτω είδθ κα πρζπει να αγοραςτοφν από το 
προςκοπικό κατάςτθμα: 
 Ρουκάμιςο 
 Ραντελόνι 2 in 1 (κοντό για Μ.Εξερευνθτζσ και Λυκόπουλα) 

 Σιματα 
 Ηϊνθ μαφρθ 
 Κάλτςεσ 
 



Επικοινωνία: 

Ριο κάτω κα βρείτε τα τθλζφωνα των Αρχθγϊν Τμθμάτων.   

Θ επικοινωνία κα γίνεται μόνο με τα άτομα αυτά: 

 

Αρχθγόσ Συςτιματοσ      Μάριοσ Κουδουνάσ 96 650454 

Βοθκόσ Αρχθγόσ Συςτιματοσ      Ελζνθ Νικολάου 99 836200 

Βοθκόσ Αρχθγόσ Συςτιματοσ       Αντρζασ Νικολαίδθσ 99 010508 

Αρχθγόσ Μ.Εξερευνθτϊν       Μαρία Νικολαίδου 99 354141 

Αρχθγόσ Λυκοποφλων      Ζλενα Τςίκκου 99 551624 

Αρχθγόσ Ρροςκόπων      Νίκοσ Τςίκκοσ 99 441733 

Αρχθγόσ Ανιχνευτϊν      Χρίςτοσ Καςίνθσ 99 548050 

 

email: 289sap@cyprusscouts.org 

Ενημζρωςη Γονζων για Δράςεισ και Εκδηλώςεισ: 
 

Για τθν καλφτερθ ενθμζρωςθ ςασ, μπορείτε να επιςκζπτεςτε τθν 

ιςτοςελίδα μασ ςτο www.289scoutgroup.com και τθ ςελίδα μασ ςτο  

Facebook www.facebook.com/289scoutgroup/ 

 
 
 
 

Σε περίπτωςθ απουςίασ του παιδιοφ ςασ, κα πρζπει να ενθμερϊνεςτε 

ζγκαιρα για ανακοινϊςεισ και νζα, είτε από τθν ιςτοςελίδα μασ, είτε 

από τον Αρχθγό Τμιματοσ. 
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την ιςτοςελίδα μασ μπορείται να βρείτε: 

• Ρλθροφορίεσ για το Σφςτθμα  

•Ανακοινϊςεισ για δράςεισ και εκδθλϊςεισ 

• Ζντυπα και επιςτολζσ 

• Εκπαιδεφςεισ   

• Φωτογραφίεσ από τισ δράςεισ μασ 

• Συνδζςμουσ για άλλεσ Ρροςκοπικζσ ςελίδεσ 

• Θμερολόγιο με όλεσ τισ δράςεισ, ςυγκεντρϊςεισ και 
εκδθλϊςεισ του Συςτιματοσ μασ 
 
Θ ςελίδα μασ εμπλουτίηεται ςυνεχϊσ με καινοφργια 
κζματα. 

www.289scoutgroup.com 

http://www.289scoutgroup.com/


Οι Βακμοφόροι του Συςτιματοσ 

Μάριοσ Κουδουνάσ, Αρχθγόσ Συςτιματοσ 

Ελζνθ Νικολάου, Βοθκόσ Αρχθγόσ Συςτιματοσ 

Μικροί Εξερευνητζσ 

• Μαρία Νικολαίδου, Αρχθγόσ  

• Ράνια Χουβαρτά, Υπαρχθγόσ 

• Ζφθ Φιλίππου, Υπαρχθγόσ 

• Ελπινίκθ Ραπαςτεφάνου, Υπαρχθγόσ 

• Άννα Νικολαίδου, Βοθκόσ 

Αγζλη Λυκοποφλων 

• Ζλενα Τςίκκου,  Αρχθγόσ 

• Σταφρθ Χριςτοφίδου, Υπαρχθγόσ  

• Ζφθ Σωτθρίου, Υπαρχθγόσ 

• Αντωνία Νικολάου, Υπαρχθγόσ 

• Χρυςάνκθ Χριςτοδοφλου, Υπαρχθγόσ 

• Αντρζασ Βοφρασ, Βοθκόσ 

• Χριςτίνα Τςίκκου, Βοθκόσ 

Ομάδα Προςκόπων 

• Νίκοσ Τςίκκοσ, Αρχθγόσ 

• Ανδρζασ Ξενι, Υπαρχθγόσ 

• Κυριάκοσ Κλαππισ, Υπαρχθγόσ 

• Χρίςτοσ Νικολάου, Υπαρχθγόσ 

•  αφαζλλοσ Χαραλάμπουσ, Βοθκόσ 

• Ηϊθ Χουβαρτά, Βοθκόσ 

Κοινότητα Ανιχνευτών 

• Χρίςτοσ Καςίνθσ, Αρχθγόσ 

• Μάριοσ Κουδουνάσ, Υπαρχθγόσ 

• Ράμποσ Κλαππι, Υπαρχθγόσ  

• Ελζνθ Νικολάου, Υπαρχθγόσ 



Κανονιςμοί Συςτιματοσ 

• τολή: Σε κανονικζσ ςυγκεντρϊςεισ τα παιδιά κα ζρχονται 
με ςτολι ςυγκζντρωςθσ.  Για άλλεσ δράςεισ θ ςτολι κα 
αναφζρεται ςτο ενθμερωτικό δελτίο/μινυμα.  Θ ςτολι κα 
πρζπει να τθρείται από όλουσ.  Ραιδιά χωρίσ τθν 
προβλεπόμενθ ςτολι δυνατό να μθν μποροφν να 
ςυμμετάςχουν ςε ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ. 

 
• ε κάθε ςυγκζντρωςη τα παιδιά κα πρζπει να ζχουν μαηί 

τουσ μια μικρή τςάντα πλάτθσ ςτθν οποία κα ζχουν το 
καπελάκι τουσ, γραφικι φλθ και απαραίτθτα ζνα παγοφρι με 
νερό. 

 
• Σε περίπτωςθ απουςίασ του παιδιοφ ςασ, παρακαλοφμε 

όπωσ ενθμερϊνεςτε από τθν ιςτοςελίδα του Συςτιματοσ 
μασ για τυχόν ανακοινϊςεισ που αφοροφν ςτο Σφςτθμα ι 
ςτο τμιμα του παιδιοφ ςασ. 

 
• Είναι ςθμαντικό να τθροφνται τα χρονοδιαγράμματα των 

δηλώςεων για τισ δράςεισ και εκδθλϊςεισ, ϊςτε να υπάρχει 
καλφτεροσ ςυντονιςμόσ των ενεργειϊν από μζρουσ μασ. 
Εκπρόκεςμεσ δθλϊςεισ δεν κα λαμβάνονται υπόψθ. 

 
• Κινητά τηλζφωνα κατά τθν διάρκεια των ςυγκεντρϊςεων 

και δράςεων απαγορεφονται. 
 
• Σε περίπτωςθ ςοβαρϊν πειθαρχικών παραπτωμάτων κα 

ενθμερϊνεςτε από τον Αρχθγό Τμιματοσ. Σε περίπτωςθ 
ςυνεχόμενων παραπτωμάτων δυςτυχϊσ κα είμαςτε 
αναγκαςμζνοι να προβοφμε ςε διαγραφι του παιδιοφ. 



 
Οι ςκοποί του Συνδζςμου Γονζων είναι: 
 
 θ ςτιριξθ των βακμοφόρων για να ςυνεχίςουν το ζργο 

τουσ και θ προςφορά βοικειασ, όπου χρειάηεται. 
 

 θ εξεφρεςθ οικονομικϊν πόρων και θ ςυντιρθςθ των 
κτιριακϊν εγκαταςτάςεων  του Συςτιματοσ. 

 

ΚΑΘΕ ΜΙΚΡΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΑ ΕΙΝΑΙ 

ΠΟΛΤΣΙΜΗ 

ΕΛΑΣΕ ΚΟΝΣΑ ΜΑ 

ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑ ΜΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΣΑΙ 

 

ΕΛΑΣΕ ΝΑ ΚΣΙΟΤΜΕ ΕΝΑ ΚΑΛΤΣΕΡΟ 

ΑΤΡΙΟ 

 
 
Για πληροφορίεσ: 
 
Γιϊργοσ Ιωάννου, Ρρόεδροσ  Επιτροπισ 97 700407 
Μάριοσ Κουδουνάσ, Αρχθγόσ Συςτιματοσ  96 650454 

 

 



Που βριςκόμαςτε: 
Αλζξανδρου Δελμοφηου 14 , Αγία Φφλα, 3115, 
Λεμεςόσ 
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