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Λεπθσζία, 29 επηεκβξίνπ 2018 
 

Αξ.Πξση.:2018/004 
 

Πξνο Γνλείο θαη Κεδεκόλεο 
Λπθνπνύισλ, Πξνζθόπσλ, Αληρλεπηώλ 
 

Αγαπεηνί Γνλείο θαη Κεδεκόλεο,  

Θέκα : Έναπξη νέαρ Πποζκοπικήρ Υπονιάρ 2018 – 2019 

Δίλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ επηθνηλσλνύκε καδί ζαο κε αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο πξνζθνπηθήο 
ρξνληάο 2018 - 2019. Η ρξνληά πνπ καο έξρεηαη είλαη γεκάηε εθδειώζεηο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, 
Βαζκνθόξνπο κε όξεμε γηα παηρλίδη θαη άθζνλεο πξνζθνπηθέο πεξηπέηεηεο.   
 

Οη εγγξαθέο καο θέηνο μεθίλεζαλ γξήγνξα κε κόλν ζηόρν καο ηελ νκαιόηεξε δηεθπεξαίσζε ηνπο. Θα 
ζπλερηζηνύλ κέρξη ηελ επόκελε βδνκάδα (06/10) γηα ηα λέα καο κέιε, κέξα θαηά ηελ νπνία ζα 
καδεύνπκε θαη ηπρώλ πηζηνπνηεηηθά εθθξεκνύλ γηα ηνλ θάζε έλα από εζάο μερσξηζηά.  

Γηα ηελ νινθιήξσζε  ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο ζα πξέπεη λα παξαιάβνπκε απαξαίηεηα : 

 πιζηοποιηηικό γεννήζεωρ (αληίγξαθν) - γηα λέα κέιε 
 ιαηπική βεβαίωζη ηνπ παηδηνύ (αιιεξγίεο, αζζέλεηεο θηι.) – γηα ΟΛΟΤ 
 δήλωζη πποζωπικών δεδομένων – γηα όινπο 
 Σν θόζηνο εγγξαθήο πνπ αλέξρεηαη ζηα €40 γηα ην πξώην παηδί θαη €9,50 γηα ην δεύηεξν ή ηξίην παηδί 

θ.ν.θ.  

Θπκίδνπκε μαλά ζε όινπο όηη από ηνλ  Ιαλνπάξην ηνπ 2018 νη ηξνπνπνηήζεηο ηεο Πξνζθνπηθήο ζηνιήο 
έρνπλ σο αθνινύζσο : 
 

ηολή Κςκοπούλων : 

 Πανηελόνι: θνύξν κπιε (σο ησλ Πξνζθόπσλ). 
 Τποκάμιζο: Κίηξηλν. 
 Ζώνη: Δληαίνπ ρξώκαηνο καύξνπ. 
 Ιάλςμμα: Πειίθην. 
 Ιάληζερ: Υξώκαηνο κπιε γηα όινπο 

 

ηολή Πποζκόπων και Ανισνεςηών : 

 Πανηελόνι: θνύξν κπιε – Δληαίν γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο. 
 Τποκάμιζο: Μπεδ γηα Πξνζθόπνπο, Γαιάδην γηα Αεξνπξνζθόπνπο (Αληρλεπηέο) 
 Ζώνη: Δληαίνπ ρξώκαηνο καύξνπ 
 Ιάλςμμα: Μπεξέ ρξώκαηνο πξάζηλνπ (Πξόζθνπνη) θαη κπιε ζθνύξνπ (Αληρλεπηέο) 
 Ιάληζερ: Υξώκαηνο κπιε γηα όινπο 

 
Πποζκοπικό Λανηήλι : Σο μανηήλι μαρ μποπείηε να  ηο αγοπάζεηε  ΛΟΜΟ από ηο Πποζκοπικό 

Ππαηήπιο. 
 

Παληειόληα ππάξρνπλ 3 είδε (θνληό, καθξύ θαη θνληό πνπ γίλεηαη καθξύ 2-ζε-1). 
 

Καηά ηελ αγνξά πξντόλησλ από ην Πξνζθνπηθό πξαηήξην ζα πξέπεη λα αλαθαίξεηε ην ύζηεκα καο  

(76ν ύζηεκα Πξνζθόπσλ ηξνβόινπ) γηα λα θαηαγξαθεί ζηνλ ππνινγηζηή ε αγνξά ζαο. 
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ΠΡΟΚΟΠΙΚΟ ΠΡΑΣΗΡΙΟ 

ΩΡΑΡΘΟ ΠΡΟΙΟΠΘΙΟΤ ΠΡΑΣΗΡΘΟΤ ΚΕΤΙΩΘΑ 

ΓΔΤΣΔΡΑ 08:30 - 13:00 14:00 - 16:45 

ΣΡΙΣΗ 08:30 - 13:00 ------------- 

ΣΔΣΑΡΣΗ 08:30 - 13:00 14:00 - 16:45 

ΠΔΜΠΣΗ 08:30 - 13:00 14:00 - 16:45 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ ------------- 14:00 - 17:45 

ΑΒΒΑΣΟ 10:00 - 12:30 ------------- 

ΣΗΚ. ΠΡΑΣΗΡΘΟΤ: 22-662621 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σόζν νη Βαζκνθόξνη όζν θαη ε Δπηηξνπή Γνλέσλ ηνπ πζηήκαηνο, ζα ραξνύκε λα είκαζηε παξέα θαη 
απηή ηελ ρξνληά γηα λα δώζνπκε ζπλέρεηα ζηελ πεξζηλή καο επηηπρία θαη λα νδεγήζνπκε ην ύζηεκα 
καο ζε ςειόηεξα πξνζθνπηθά αλεβάζκαηα έηζη όπσο κόλν νη Πξόζθνπνη ηνπ ηξνβόινπ μέξνπλ. 

Με πξνζθνπηθνύο ραηξεηηζκνύο,  

 

 

Αξγπξώ Καθεηδηή 
ΛΔΩΝ 

Αξρεγόο πζηήκαηνο 
Σει: 99 378 325 
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Αγαπεηνί Γνλείο θαη Κεδεκόλεο,  

ΘΕΛΑ: Λήνςμα από ηον Ππόεδπο ηηρ Επιηποπήρ Γονέων 76ος ςζηήμαηορ ηποβόλος 
 

Με ηελ επηζηνιή απηή ζέισ λα θαισζνξίζσ εθ κέξνπο ηεο επηηξνπήο γνλέσλ όια ηα κέιε ηνπ 

πζηήκαηνο καο ζηε λέα πξνζθνπηθή ρξνληά, ηδηαίηεξα ηα λέα κέιε καο. Δίκαη ζίγνπξνο όηη ζα 

απνιαύζνπλ καδί καο ηηο εκπεηξίεο πνπ κόλν ν Πξνζθνπηζκόο κπνξεί λα πξνζθέξεη, κέζα από ηα 

παηρλίδηα, ηηο εθδειώζεηο θαη ηηο θαηαζθελώζεηο καο. 

 

Οη Βαζκνθόξνη καο έρνπλ ήδε πξνγξακκαηίζεη ηηο εθδειώζεηο καο γηα θέηνο θαη έρνπλ νξγαλσζεί γηα λα 

θπιήζεη ε ρξνληά όζν πην νκαιά γίλεηαη. Γηα λα επηηεπρζεί όκσο απηό, απαξαίηεηε είλαη θαη ε ζπκβνιή 

ησλ γνλέσλ θαη θίισλ. Πεξηκέλνπκε από εζάο εηζεγήζεηο γηα ηελ βειηίσζε καο. Ιδηαίηεξα ζα εθηηκεζεί ε 

νπνηαδήπνηε πξαθηηθή βνήζεηα πνπ κπνξείηε λα πξνζθέξεηε.  

 

Γηα επθνιία ζηελ επηθνηλσλία θαη νξγάλσζε ησλ πξαθηηθώλ ζεκάησλ γηα ηελ ζπκβνιή καο ζηελ εύξεζε 

πιηθώλ θαη πόξσλ γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ κειώλ καο, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε 

καδί κνπ ζην 99 276 501 θαη ειεθηξνληθά ζην epitropi@76thescouts.net 

 

Όια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο όπσο θαη ην επηηειείν ησλ Βαζκνθόξσλ ζα ραξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί 

ζαο. 

 
Δπραξηζηώ γηα ηνλ ρξόλν ζαο. 
 
Με πξνζθνπηθνύο ραηξεηηζκνύο, 
 
 
 
Γξεγόξεο Γξεγνξίνπ, 
Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Γνλέσλ  
76νπ πζηήκαηνο Πξνζθόπσλ ηξνβόινπ 
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