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Λευκωσία, 26 Αυγούστου 2013 

 

Αρ. Πρωτ.: 2013/0736 

Αρ. Φακ.: 530 

ΠΡΟΣ:  Επαρχιακούς Εφόρους 
Εφόρους Κλ. Ανιχνευτών Ε.Ε. 
Αρχηγούς Συστηµάτων 
Αρχηγούς Κοινοτήτων 
 

  Αδελφοί µου,  
 

ΘΕΜΑ:  Τελετή Απονοµής Πτυχίου ∆ηµοκρατίας (τελικές λεπτοµέρειες) 

 

 
Σε συνέχεια της επιστολής µας 2013_0693, επικοινωνούµε µαζί σας για να σας µεταφέρουµε τις 
τελικές λεπτοµέρειες – οδηγίες που αφορούν την τελετή: 
 

1. ΥΠΟ∆ΟΧΗ - ΧΩΡΟΣ - ΩΡΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ :  
 

Οι Πρόσκοποι ∆ηµοκρατίας θα πρέπει να βρίσκονται στα Γραφεία του Σώµατος το 
αργότερο µέχρι τις 06:00µ.µ.  
 

Από τις 05:30µ.µ. θα είναι ήδη έτοιµα στο χώρο, τρία συνεργεία υποδοχής, για εγγραφή, 
έλεγχο της στολής και δηµιουργία του αγήµατος.   

 
Στις 06:30µ.µ. το άγηµα θα ξεκινήσει για το Προεδρικό Μέγαρο. 

 
Τα τρία συνεργεία που θα στηθούν για την υποδοχή θα εξυπηρετούν τους Πρόσκοπους 
∆ηµοκρατίας ως εξής :  

 
Συνεργείο Α’:  
 
16ο, 21ο, 23ο, 27ο, 30ο, 33ο, 40ο, 52ο, 53ο, 61ο, 66ο, 71ο. 

 
Συνεργείο Β’:  
 
75ο, 76ο, 81ο, 82ο, 86ο, 91ο, 99ο, 103ο, 107ο, 112ο, 123, 143ο, 245ο, 246ο, 250ο, 253ο.   

 
Συνεργείο Γ’:  
 
266ο, 273ο, 275ο, 276ο, 280ο, 283ο, 285ο, 287ο, 288ο, 289ο, 291ο, 293ο, 297ο, 301ο.  
 
 
 



 

 

 

Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
 

 

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ  
1913-2013   100 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ  

 

 

2013_0736   (Σελ. 2) 

 Τ.Θ. 24544,  1301 Λευκωσία 

Τ.: 22663587  ●  Φ.: 22662729  ●  www.cyprusscouts.org  ●  spk@cyprusscouts.org 

 

 

2.   ΣΤΟΛΗ :  
Οι Πρόσκοποι ∆ηµοκρατίας πρέπει να φέρουν πλήρη προσκοπική στολή µε µακρύ  
παντελόνι (ή τη φούστα της στολής οι κοπέλες), παπούτσια µαύρα ή καφέ, ανιχνευτικό 
µπερέ (µπορντό Ανιχνευτές Πρόσκοποι, σκούρο µπλε Ανιχνευτές Ν/Π και µπλε RAF 
Ανιχνευτές Α/Π), ανιχνευτικές επωµίδες και το Μαντήλι Προσκόπου ∆ηµοκρατίας.  
 

Τα µανίκια του πουκαµίσου πρέπει να είναι διπλωµένα και στο δεξί µανίκι να είναι ραµµένο 
το Πτυχίο ∆ηµοκρατίας και να έχουν αφαιρεθεί τα υπόλοιπα διακριτικά όπως το 
Πτυχίο Τελειοποιήσεως ή τα διακριτικά των Ανιχνευτικών Απαιτήσεων.  
 
Μαντήλια, επωµίδες, σήµατα, ζώνες, παντελόνια, µπερέ κλπ θα µπορείτε να προµηθευτείτε 
από το προσκοπικό κατάστηµα κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης. 

 
Όσοι δε θα φορούν πλήρη προσκοπική στολή δε θα συµµετέχουν στο άγηµα και 
δε θα παραλάβουν το Πτυχίο από τον Πρόεδρο. Θα παρακολουθήσουν την τελετή 
όπως και οι υπόλοιποι προσκεκληµένοι.  

 
Πλήρη προσκοπική στολή πρέπει να φέρουν και όλοι οι συµµετέχοντες 
Βαθµοφόροι. Οι κάτοχοι του Πτυχίου ∆ηµοκρατίας µπορούν αν θέλουν να 
προµηθευτούν και να φορούν το µαντήλι Προσκόπου ∆ηµοκρατίας ενώ οι 
υπόλοιποι το µαντήλι των 100χρονων.  
 

3.   ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥ :  
Το άγηµα θα παραταχθεί σε χώρο που µας έχει υποδειχθεί στον κήπο του Προεδρικού 
Μεγάρου. Την ώρα της απονοµής θα ανακοινώνονται τα ονόµατα των Προσκόπων 
∆ηµοκρατίας µε τη σειρά που θα είναι ήδη παραταγµένοι (κατά αύξοντα αριθµό των 
Συστηµάτων). Οι Πρόσκοποι ∆ηµοκρατίας θα πηγαίνουν µε συνεχή ροή προς τον Πρόεδρο 
της ∆ηµοκρατίας.  
 
Αυτός που θα έχει σειρά θα σταθεί απλά προσοχή µπροστά από τον Πρόεδρο, θα 
παραλάβει το πτυχίο, θα κάνει χειραψία και θα αποχωρήσει. ∆ε θα χτυπήσουµε το πόδι 
όταν πάµε µπροστά από τον Πρόεδρο, ούτε θα χαιρετίσουµε.  
 
Το πτυχίο θα απονεµηθεί µόνο στους παρόντες. Όσοι απουσιάζουν, τα πτυχία θα δοθούν 
στους Α.Σ. ή στους Α.Κ.Α. µε απόδειξη παραλαβής.  

 
4.     ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ :  

Κατά τη διάρκεια της τελετής θα υπάρχουν φωτογράφοι του Σώµατος οι οποίοι θα 
φωτογραφίζουν τις διάφορες φάσεις καθώς και τον κάθε Πρόσκοπο ∆ηµοκρατίας την ώρα 
που θα παραλαµβάνει το Πτυχίο. Επειδή θα είµαστε πάρα πολλοί δε θα επιτραπεί σε 
άλλους να βγάζουν φωτογραφίες (εκτός και αν φωτογραφίζουν από τη θέση τους).  

 
Με τη λήξη της τελετής θα βγει αναµνηστική φωτογραφία των Προσκόπων ∆ηµοκρατίας µε 
τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, τους άλλους επίσηµους, το Γ.Ε. και τον εκπρόσωπο του ∆.Σ. 
Στη συνέχεια οι Πρόσκοποι ∆ηµοκρατίας θα µπορούν να φωτογραφηθούν στους χώρους 
του Προεδρικού Μεγάρου µε τις δικές τους µηχανές.  
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5.   ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ :  

Οι προσκεκληµένοι (επίσηµοι, γονείς, Μέλη του ∆.Σ., Βαθµοφόροι κλπ) θα τοποθετηθούν σε 
χώρο που θα υποδειχθεί. Ο αριθµός των καρεκλών θα είναι περιορισµένος µε αποτέλεσµα να 
µην µπορούν να καθίσουν όλοι. Παρακαλώ όπως ενηµερωθούν όλοι οι προσκεκληµένοι για 
αποφυγή παρεξηγήσεων.  
 
Όλοι οι προσκεκληµένοι πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της τελετής το αργότερο 
στις 06:45µ.µ.  

 

6.   ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ :  
Οι στρατεύσιµοι Πρόσκοποι ∆ηµοκρατίας να αιτηθούν όπως προβλέπουν οι διαδικασίες τις 
Ε.Φ. τη σχετική διευκόλυνση που χρειάζονται (υπηρεσιακό ή ∆/Ν). Όπως µας έχουν 
ενηµερώσει από το Γ.Ε.Ε.Φ. µέχρι την Τρίτη θα έχουµε και τη θετική απάντηση του 
Αρχηγού.   

 
Συνηµµένο υπάρχει πρόχειρο σχεδιάγραµµα των Κήπων του Προεδρικού Μεγάρου µε τη διάταξη 
του χώρου κατά την τελετή απονοµής των Πτυχίων ∆ηµοκρατίας. 
 
 
Είµαι στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.  
 
 
Με προσκοπικούς χαιρετισµούς, 

 

Ανδρέας Σ. Παναγιώτου 
ΠΗΓΑΣΟΣ 
Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών / Γ.Ε. 
 
ΚΟΙΝ:  Εφόρους Γενικής Εφορείας 
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