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Λευκωσία, 11 Μαρτίου 2020 
 
Αρ.Πρωτ.:20192020/032 
 
Προς:  Γονείς και Κηδεμόνες  

Λυκοπούλων, Προσκόπων και Ανιχνευτών 
 
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

 
Θέμα : Ιός COVID-19  

 

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις αλλαγές στο πρόγραμμα των 

συγκεντρώσεων του Συστήματος μας ένεκα του πιο πάνω ιού. 

 

Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου σε επίσημη ενημέρωση του σε συνέχεια απόφασής του Υπουργικού 

Συμβουλίου ως μέτρο πρόληψης εξάπλωσης του ιού COVID-19 μας πληροφόρησε για τα εξής : 

 

‘‘1. Απαγορεύονται οι οποιεσδήποτε εκδηλώσεις των Κλιμακίων του ΣΠΚ με τη συγκέντρωση άνω 

των 75 ατόμων σε κλειστούς χώρους ή η συμμετοχή σε οποιεσδήποτε μαζικές εκδηλώσεις μέχρι 

τις 31 Μαρτίου 2020. 

 

2. Όλες οι δράσεις των Κλιμακίων του ΣΠΚ μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 αναβάλλονται ή 

ακυρώνονται. 

 

3. Οι Παρελάσεις, οι Λαμπαδηφορίες και οι Εορτασμοί της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου που 

έχουν προγραμματιστεί να διοργανωθούν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 ακυρώνονται ή αναβάλλονται 

αναλόγως. 

 

4. Οι εκδηλώσεις (Λαμπαδηφορίες και Εορτασμοί) που αφορούν την Εθνική Επέτειο της 1ης 

Απριλίου και που έχουν προγραμματιστεί να διοργανωθούν μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2020 

ακυρώνονται ή αναβάλλονται. Για τις Παρελάσεις, τις Λαμπαδηφορίες και τους Εορτασμούς για 

την Εθνική Επέτειο της 1ης Απριλίου οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να διοργανωθούν από την 

1 Απριλίου 2020 και μετά, θα εκδοθούν νέες οδηγίες σε εύθετο χρόνο. 

 

5. Όλες οι εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις όλων των Κλιμακίων του ΣΠΚ του Σαββατοκύριακου 14-

15 Μαρτίου 2020 ακυρώνονται. Για τις συγκεντρώσεις των επόμενων εβδομάδων θα εκδοθούν 

νέες οδηγίες ανάλογα με την εξέλιξη των δεδομένων. 

 

Αναφορικά με τις διοργανώσεις του καλοκαιριού (Eurojam 2020 και Πανελλήνιο Τζάμπορι) είμαστε 

σε επικοινωνία τόσο με τους διοργανωτές όσο και με το ταξιδιωτικό πρακτορείο και σύντομα θα 

επανέλθουμε με σχετική πληροφόρηση.’’  
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Σε συνέχεια των πιο πάνω αναβάλλονται μέχρι νεωτέρας το μονοήμερο της Ομάδας στις 21 

Μαρτίου και  το διήμερο της Ομάδας που ήταν προγραμματισμένο για τις 28-29 Μαρτίου 2020. 

Όσο για τις συγκεντρώσεις των επόμενων εβδομάδων θα αναμένουμε νέες οδηγίες ανάλογα με 

τις εξελίξεις. 

 

Πρωταρχικό μέλημα μας σαν Σύστημα είναι η ασφάλεια και η προστασία των Μελών μας, ενήλικων 

και ανήλικων. Θα αναμένουμε λοιπόν ενημέρωση και οδηγίες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 

κράτους και θα σας ενημερώνουμε για σχετικές αλλαγές στις συγκεντρώσεις και δράσεις μας. 

 

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση σας και παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε 

διευκρινήσεις χρειαστείτε. 

Μέχρι τότε να θυμάστε ότι οι Πρόσκοποι είμαστε πάντα ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΙ. 

 Με προσκοπικούς χαιρετισμούς, 

  

 

 
 Αργυρώ Καφετζιή 

ΛΕΩΝ 
Αρχηγός Συστήματος 


