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07 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Προς: Όλους τους γονείς Λυκοπούλων, Προσκόπων, Ανιχνευτών 

 

Αγαπητοί γονείς, 

Έναρξη Προσκοπικής χρονιάς το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου. 

Επιτέλους επιστρέφουμε! Εντούτοις, λόγω της πανδημίας οφείλουμε και φέτος να 

προσαρμοστούμε σε διαφορετικά δεδομένα λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και 

για αυτό το σκοπό, θα ακολουθούμε πιστά το σχετικό πρωτόκολλο που μας έχει δοθεί από το 

Σώμα Προσκόπων Κύπρου. 

 
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο καταρχάς, κατά τη διάρκεια της προσκοπικής μας συγκέντρωσης 

είμαστε υποχρεωμένοι τα παιδιά να είναι χωρισμένα σε ομάδες των 25 ατόμων. Η διάρκεια της 

συγκέντρωσης θα είναι για τα Λυκόπουλα 1 ώρα και 30 λεπτά και για τους Προσκόπους 2 ώρες. 

Η Αγέλη Λυκοπούλων θα αρχίζει συγκέντρωση από τις 3 μέχρι τις 4.30, η Ομάδα Προσκόπων 

από τις 3 μέχρι τις 5 και η Κοινότητα Ανιχνευτών από τις 5 μέχρι τις 6.30. Η Αγέλη Λυκοπούλων 

θα χρησιμοποιεί την είσοδο του σχολείου που βρίσκεται κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα 

και η Oμάδα Προσκόπων την είσοδο που βρίσκεται κοντά στο Σύστημά μας. 

 
Σας παρακαλούμε θερμά για όσο χρόνο χρειαστεί να ακολουθούμε αυτό το πρωτόκολλο και για 

να μην δημιουργείται συνωστισμός, τα παιδιά σας να έρχονται στην ώρα τους (15 λεπτά 

πριν την έναρξη της συγκέντρωσης τους) και να φεύγουν αμέσως μόλις τελειώσει η 

συγκέντρωση. Δυστυχώς για φέτος τα παιδιά δεν θα μπορούν να μένουν για ελεύθερο παιχνίδι 

στην αυλή όπως γινόταν άλλες χρονιές. 

 
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πιο κάτω μία περίληψη των προνοιών του Υγειονομικού 

Πρωτοκόλλου που θα ακολουθούμε κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεών μας και οι οποίες 

αφορούν εσάς και τα παιδιά σας. Νοείται ότι από τους Βαθμοφόρους λαμβάνονται πρόσθετα 

μέτρα σχετικά με την επιλογή προγράμματος, τήρηση αποστάσεων, απολυμάνσεις επιφανειών, 

χρήση χώρων υγιενής κτλ όπως ορίζεται από το σχετικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο. 
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Υγειονομικό Πρωτόκολλο Προσκοπικών Συγκεντρώσεων (Απόσπασμα) 

 
1. Ελεγχόμενη είσοδος, απολύμανση χεριών και θερμομέτρηση 

Η προσέλευση στα Προσκοπικά Συστήματα θα πρέπει να προγραμματίζεται και η είσοδος των 

παιδιών να είναι ελεγχόμενη από τους Βαθμοφόρους. Τα παιδιά κατά την είσοδο στο Σύστημα 

απολυμαίνουν τα χέρια τους και θερμομετρούνται από τον Βαθμοφόρο Υπηρεσίας Υγείας. 

Θερμομέτρηση γίνεται και για τους γονείς ή τυχόν επισκέπτες (Δες σημείο 3). 

 
2. Η προσέλευση στις Προσκοπικές συναντήσεις προϋποθέτει για όλους άνω των 12 ετών, την 

κατοχή και προσκόμιση “safe pass” το οποίο θα ελέγχεται κατά την άφιξη των μελών στον 

χώρο διεξαγωγής της δράσης από τον ΒΥΥ που θα ορίζεται με ευθύνη του Αρχηγού του 

Τμήματος, ο οποίος επίσης είναι υπεύθυνος για την συμπλήρωση του εντύπου 

Εισερχομένων/Εξερχομένων Μελών και Στελεχών.  

Δηλαδή, για όλους άνω των 12 ετών, θα απαιτείται η κατοχή: 

• είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 

(Rapid Test) για την ασθένεια της COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί 

εντός 72 ωρών,  

• είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού για την ασθένεια της COVID-19 τουλάχιστον με τη μία 

δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία 

εμβολιασμού,  

• είτε αποδεικτικού στοιχείου αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που νόσησαν 

από την ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από 

την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης.  

 
2.  Χρήση προστατευτικής μάσκας από όλα τα πρόσωπα ηλικίας 12 ετών και άνω τόσο 

σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους όπου υπάρχει αυξημένη συνάθροιση κοινού 

(παρουσία δύο προσώπων και άνω). Η χρήση της μάσκας θα ήταν καλό να γίνεται και από τα 

μέλη μας κάτω από 12 ετών εάν και εφόσον το επιθυμούν οι ίδιοι.  
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3. Είσοδος τρίτων προσώπων 

Η είσοδος τρίτων προσώπων (περιλαμβανομένων και των γονέων) στους χώρους των 

Συστημάτων κατά τις συγκεντρώσεις δεν επιτρέπεται εκτός από κάποια προκαθορισμένα μέλη 

του Συνδέσμου που έχουν εργασία ή άτομα που έκλεισαν προγραμματισμένο ραντεβού με τον 

Αρχηγό Συστήματος. Οι γονείς συνοδεύουν τα παιδιά τους ως την είσοδο των Συστημάτων για 

τη συγκέντρωση και παραλαμβάνουν τα παιδιά τους με τη λήξη του προγράμματος από το ίδιο 

σημείο.  

 
4. Δύο είσοδοι / έξοδοι στο Σύστημα 

Κατά τη διαδικασία προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών αποφεύγονται σημεία 

συνωστισμού. Για να υποβοηθηθεί η διαδικασία αυτή, σε κάθε Σύστημα θα πρέπει να 

καθορίζονται όπου είναι εφικτό δύο είσοδοι / έξοδοι. 

 
6. Συχνή χρήση απολυμαντικού σκευάσματος 

Στους χώρους των Συστημάτων και σε προσιτά και περίοπτα μέρη τοποθετούνται συσκευές 

απολυμαντικού σκευάσματος (περιεκτικότητας τουλάχιστον 70%) για συχνή χρήση από όλους. 

Στα Συστήματα τοποθετούνται επίσης ποδοκίνητοι κάλαθοι απορριμμάτων και στους νιπτήρες 

πλύσης χεριών τοποθετείται υγρό σαπούνι, χαρτοπετσέτες μιας χρήσης και απολυμαντικό 

χεριών.  

 
7. Τήρηση παρουσιολογίου 

Τηρείται ειδικό παρουσιολόγιο και ημερολόγιο παιδιών και επισκεπτών με ονοματεπώνυμο, 

τηλέφωνο επικοινωνίας, και την θερμομέτρηση αυτών όπως σημειώθηκε στην είσοδο. 

 
Παρακαλείστε θερμά όπως εφαρμόζετε και εσείς με τη σειρά σας όλα τα πιο πάνω και 

όπως τα επεξηγήσετε στα παιδιά σας, καθότι όλοι μας υποχρεούμαστε κατά τη φετινή 

χρονιά να συμβάλουμε στην τήρηση του Πρωτοκόλλου και την εφαρμογή των 

απαραίτητων μέτρων για την προστασία μας. 

 
 
 
 
 
 



 

Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Δημοκρατίας 

 

ΣΩΜΑ  
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
ΚΥΠΡΟΥ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΕΔΙΑΙΟΥ 

91ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 
 

Ταχ. Κιβ. 24433, 1704 ΛΕΥΚΩΣΙΑ       ΤΗΛ. ΕΣΤΙΑΣ: +357.22.878464 

 

Ιστοσελίδα:  http://www.91scouts.org         Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: scouts91@cytanet.com.cy 

 

Για την φετινή χρονιά επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω: 
 

1. Επιτελείο 

Οι φετινοί αρχηγοί τμημάτων είναι οι πιο κάτω: 

1 Αρχηγός Συστήματος Μαριάννα Φλωρίδου 99544477 

 
ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ (παιδιά Β’ Δημοτικού μέχρι Ε’ Δημοτικού) 

1 Αρχηγός Στέλλα Πανταζή 96442762 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (παιδιά Στ’ Δημοτικού μέχρι Γ’ Γυμνασίου) 

1 Αρχηγός Ανδρέας Χριστοδούλου 96320391 

 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΏΝ (παιδιά Α’ Λυκείου μέχρι Γ’ Λυκείου) 

1 Αρχηγός Αλεξάνδρα Αλεξάνδρου 99192800 

 

2. Εγγραφές Υφιστάμενων Μελών 

Οι εγγραφές θα γίνουν για τα παλιά μέλη μας με φυσική παρουσία στο Σύστημα μόνο το 

Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου από τις 3 μμ. μέχρι τις 4.30 μμ. Για όσους επιθυμούν να 

λάβουν την αίτηση εγγραφής τους και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά μπορούν να 

στείλουν ένα μήνυμα με το email τους στην Ξένια (99566791), να ελέγξουν τα στοιχεία 

της αίτησης (και εάν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή να τα σημειώσουν για διόρθωση) και 

να την αποστείλουν πίσω με email ή στο Viber υπογεγραμμένη μαζί με την απόδειξη 

πληρωμής (δες σημείο 4). 

 

3. Εγγραφές Νέων Μελών 

Για καινούριες εγγραφές, οι οποίες θα γίνονται μετά τις 18 Σεπτεμβρίου, παρακαλούμε 

όπως συμπληρώνετε  την αίτηση εγγραφής που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας 

και να την φέρετε μαζί σας μαζί με αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως του παιδιού σας 

όταν θα κάνετε την εγγραφή ή να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στο 

91sp@cyprusscouts.org ή στο scouts91@cytanet.com.cy μαζί με την απόδειξη 

πληρωμής (δες σημείο 4). 

 

 

mailto:91sp@cyprusscouts.org


 

Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Δημοκρατίας 

 

ΣΩΜΑ  
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
ΚΥΠΡΟΥ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΕΔΙΑΙΟΥ 

91ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 
 

Ταχ. Κιβ. 24433, 1704 ΛΕΥΚΩΣΙΑ       ΤΗΛ. ΕΣΤΙΑΣ: +357.22.878464 

 

Ιστοσελίδα:  http://www.91scouts.org         Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: scouts91@cytanet.com.cy 

 

4. Ανέπαφες πληρωμές 

Η πληρωμή μπορεί να γίνει ανέπαφα με τους ακόλουθους τρόπους: 

 Κατάθεση/Μεταφορά στην Ελληνική Τράπεζα γράφοντας στην περιγραφή της 

συναλλαγής το όνομα του παιδιού σας:  

Όνομα Δικαιούχου: 91ο Σύστημα Αγίου Ανδρέα 

Αριθμός Λογαριασμού: 125-01-024517-01   

Αριθμός ΙΒΑΝ: CY94005001250001250102451701  

SWIFT/BIC: HEBACY2N 

 Με quickpay ή με revolut στο τηλέφωνό (99566791) 
 

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

Προσκόπων Κύπρου, προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στον ελεύθερό τους 

χρόνο και δεν πληρώνονται για αυτό. 

 

6. 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, επιδιορθώσεις οικήματος και άλλα. 

 

7. Όλες τις ανακοινώσεις μας μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα μας 

www.91scouts.org. Παρακαλούμε να τις διαβάζετε πολύ προσεκτικά γιατί περιέχουν 

όλες τις λεπτομέρειες αναφορικά με τις διάφορες δράσεις του Συστήματός μας. Επίσης 

μπορείτε να παρακολουθείτε τα νέα μας και μέσω facebook και twitter και instagram. 

Κάντε Like στην σελίδα μας 91o Σύστημα Προσκόπων Αγίου Ανδρέα. Δεν θα 

αποστέλλονται επιστολές ή ανακοινώσεις με τα παιδιά σας για εξοικονόμηση χαρτιού. 

 

8. Οποιεσδήποτε ανακοινώσεις του Συστήματος θα σας αποστέλλονται και μέσω του 

κινητού της Αρχηγού Ξένιας. 

 

9. Λόγω κορονοϊού, τα παιδιά σας θα πρέπει να φέρνουν μαζί τους παγουράκι  ή 

μπουκαλίτσα με νερό στο οποίο να υπάρχει γραμμένο το όνομά τους και να 

βρίσκεται σε τσαντούλα. 
 

http://www.91scouts.org/
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10. Σας ενημερώνουμε ότι στο Σύστημα κάθε Σάββατο υπάρχουν βαθμοφόροι από τις 

2.30 μ.μ. μέχρι τις 6.00 μ.μ. Σας παρακαλούμε μην φέρνετε τα παιδιά σας νωρίτερα 

από τις 2.40 μ.μ. 

 

11. Τις ώρες λειτουργίας του προσκοπικού καταστήματος μπορείτε να τις βρείτε στην 

ιστοσελίδα του Σώματος www.cyprusscouts.org. Το τηλέφωνο του καταστήματος είναι 

22662621. 

 

Σας ευχαριστούμε και είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες χρειαστείτε. 

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς, 

 

 

 

Μαριάννα Φλωρίδου 

Αρχηγός 91ου Συστήματος Αγίου Ανδρέα 

http://www.cyprusscouts.org/

