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10 Σεπτεμβρίου 2013 
 
 
Προς: Όλους του γονείς Λυκοπούλων, Προσκόπων, Ανιχνευτών 
 
 
 
Αγαπητοί γονείς, 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Σύστημά μας αρχίζει φέτος τις συγκεντρώσεις του για την νέα 
Προσκοπική περίοδο 2013-2014 το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2013. 
 
Με την έναρξη της νέας Προσκοπικής Χρονιάς θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε και να σας 
ενημερώσουμε για τα πιο κάτω: 
 

1. Η φετινή διάρθρωση του Συστήματος είναι: 
 
Αρχηγός Συστήματος:  Ξένια Αντωνιάδου         Τηλ: 99566791 
 
Αρχηγός Αγέλης:    Μαριάννα Ρωσσίδου       Τηλ: 99553203 

 
Υπαρχηγοί Αγέλης:   Αντρέας Κουτσίδης        Τηλ: 99409303 
         Ελβίρα Παλλήκαρου        Τηλ: 99029100 
         Μαρία Νικολαΐδου        Τηλ: 99221931 
         Μαρία Ειρήνα Κοκκινοτριμιθιώτου   Τηλ: 99032329 
         Κωνσταντίνα Κυριάκου       Τηλ: 96525653 
         Φανή Ορφανίδου         Τηλ: 99926793   
       
Αρχηγός Ομάδας:   Μαριάννα Φλωρίδου       Τηλ: 99544477 
 
Υπαρχηγοί Ομάδας:   Αυγουστίνος Ευσταθίου      Τηλ: 99934979 

Στέφανος Πανταζής        Τηλ: 99322997 
Μιχάλης Πατσαλίδης       Τηλ: 99981233 
Κωνσταντίνος Κοκκινοτριμιθιώτης   Τηλ: 99044048 
Γιάννης Δημητριάδης       Τηλ: 99088912 
Γρηγόρης Σατράκης        Τηλ: 97727012 
Θανάσης Πουλλικκάς       Τηλ: 96676559      

        
Αρχηγός Κοινότητας:  Αμαλία Δρουσιώτου        Τηλ: 99906327 
 
Υπαρχηγοί Κοινότητας  Πάνος Ευσταθίου        Τηλ: 99741310  
         Αλέξανδρος Παυλίδης       Τηλ: 99185681 
         Χρίστος Κοιλανιώτης       Τηλ: 99441987   
       
          

Στο Σύστημά μας υπάρχουν ακόμα 17 Βαθμοφόροι οι οποίοι είναι στρατιώτες ή φοιτητές στο εξωτερικό 
και θα μας βοηθούν όταν μπορούν. 
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2. Οι εγγραφές έχουν αρχίσει και θα παρακαλούσαμε εάν είναι εύκολο να γίνει η εγγραφή των 
παιδιών σας όσο πιο γρήγορα γίνετε για να μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις δράσεις του 
Συστήματος και για να είναι καλυμμένοι από την ασφάλεια του Σώματος. Το δικαίωμα εγγραφής 
για κάθε παιδί είναι €35 για ολόκληρη την προσκοπική χρονιά και σ’ αυτό συμπεριλαμβάνεται και 
ασφάλεια για τα παιδιά. Για κάθε έξτρα παιδί πληρώνεται μόνο η ασφάλεια €5,50 
 
Για καινούργιες εγγραφές παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής που 
βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας και να την φέρετε μαζί σας μαζί με πιστοποιητικό 
γεννήσεως του παιδιού σας όταν θα κάνετε την εγγραφή. 
 
Για παιδιά τα οποία είναι ήδη μέλη στο Σύστημά μας παρακαλούμε συμπληρώστε στην 
αίτηση μόνο το όνομα και το επίθετο του παιδιού, όνομα και τηλέφωνο των γονιών, 
υπογράψτε την αίτηση και φέρτε την μαζί σας όταν θα κάνετε την εγγραφή. Εάν υπάρχει 
οποιαδήποτε αλλαγή στα υπόλοιπα στοχεία της αίτησης παρακαλούμε γράψτε τα για να 
τα διορθώσουμε. 

            
3. Όλοι οι βαθμοφόροι του Συστήματος μας, όπως και όλοι οι Βαθμοφόροι τους Σώματος 

Προσκόπων Κύπρου, εργάζονται για τον προσκοπισμό εθελοντικά στον ελεύθερό τους χρόνο και 
δεν πληρώνονται για αυτό. 

 
4. Το Σύστημά μας δεν έχει οικονομικούς πόρους από πουθενά εκτός από τις διάφορες εκδηλώσεις 

που διοργανώνει. Όλα τα χρήματα που μαζεύονται είναι για τις ανάγκες του Συστήματος όπως 
αντίσκηνα, γραφική ύλη, επιχορήγηση κατασκηνώσεων, εκπαιδεύσεων, εκδρομών και άλλα. 

 
5. Όλες τις ανακοινώσεις μας μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.91scouts.org όπως 

και φωτογραφίες από τις διάφορες δράσεις μας. 
 

6. Σας παρακαλούμε να διαβάζετε πολύ προσεκτικά τις επιστολές που σας αποστέλλουμε, γιατί 
περιέχουν όλες τις λεπτομέρειες αναφορικά με τις διάφορες δράσεις του Συστήματός μας. 

 
7. Οποιεσδήποτε ανακοινώσεις του Συστήματος θα σας αποστέλλονται και μέσω του κινητού 

τηλεφώνου του Συστήματος 99399476. Σας παρακαλούμε οποιαδήποτε απάντησή σας να  
αποστέλλεται στα προσωπικά κινητά των βαθμοφόρων. Ο αριθμός αυτός είναι μόνο για να 
στέλλονται μηνύματα στα κινητά σας. 

 
8. Για τα νέα μέλη μας σας ενημερώνουμε ότι τα μαντήλια του Συστήματός μας μπορείτε να τα 

προμηθευτείτε από το Σύστημα μας στην τιμή των €6. Επίσης το Σύστημα μας διαθέτει και jockey 
καπελάκια €5 sweatshirts €17 και pins με το σήμα του Συστήματος €1. 

 
9. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι οι ώρες των συγκεντρώσεων είναι για τα Λυκόπουλα από τις 14.45 

μέχρι τις 16.30 (17.00 για τους Πρώτους και Δεύτερους των Εξάδων), για τους Πρόσκοπους από 
τις 14.30 μέχρι τις 17.00 (17.30 για τους Ενωμοτάρχες και Υπενωμοτάρχες) και για τους 
Ανιχνευτές 17.00 μέχρι 18.30. 
 

10. Τις ώρες λειτουργίας του προσκοπικού καταστήματος μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα μας, 
όπως και στην ιστοσελίδα του Σώματος www.cyprusscouts.org . Το τηλέφωνο του καταστήματος 
είναι 22662621. 
 

 
 

http://www.91scouts.org/
http://www.cyprusscouts.org/
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Σας ευχαριστούμε και είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες θέλετε. 
 

 
 
 
Με εκτίμηση, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ξένια Αντωνιάδου Χριστοδούλου 
Αρχηγός 91ου Συστήματος Αγίου Ανδρέα 


