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Λευκωσία, 12 Μαρτίου 2022 
 
Αρ.Πρωτ.:20212022/023 
 
Προς: Γονείς και Κηδεμόνες 

 Προσκόπων και Ανιχνευτών 
 Μέλη Προσκοπικού Δικτύου και Βαθμοφόροι 

 

Αγαπητοί Γονείς, Κηδεμόνες, μέλη του Προσκοπίκου Δικτύου και Βαθμοφόροι  

 

Θέμα : 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών “ΕΛΠΙΔΑ 2022” 
 

Είναι με μεγάλη χαρά που επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την 6η 

Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών “ΕΛΠΙΔΑ 2022”  η οποία είναι και η επετειακή χρονιά για 

την «ΕΛΠΙΔΑ», μιας και γιορτάζει τα 20 χρόνια από την πραγματοποίηση της πρώτης δράσης 

όπου το Σώμα Προσκόπων Κύπρου προτίθεται να συμμετέχει με οργανωμένη αποστολή. 

 

Η Δράση θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 3 μέχρι το Σάββατο 13 Αυγούστου 2022 στις 

ορεινές περιοχές της Ρούμελης και συγκεκριμένα στους ορεινούς          όγκους των Βαρδουσίων, της 

Οίτης, της Γκιώνας και του Παρνασσού. 

 

Η δράση χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί σε 4 “μονοπάτια”. Σε 

καθένα από αυτά οι Κοινότητες θα ερευνήσουν τον τόπο που θα επισκεφτούν, θα προσφέρουν 

σε αυτόν ανταποδίδοντας την φιλοξενία του και τέλος θα διαβούν την πανέμορφη φύση του. Πιο 

συγκεκριμένα τα μονοπάτια θα πραγματοποιηθούν στις ορεινές περιοχές του Παρνασσού, των 

Βαρδουσίων, της Οίτης και της Γκιώνας. Στο δεύτερο μέρος οι Ανιχνευτές θα έχουν τη δυνατότητα 

να βιώσουν μια μεγάλη κατασκήνωση στην περιοχή του «Καταφυγίου της Οίτης», όπου θα 

πραγματοποιηθούν ενδιαφέρουσες δραστηριότητες γεμάτες ενέργεια, κέφι, δημιουργία και 

περιπέτεια. 

 

Στην Κυπριακή αποστολή είναι δυνατόν να συμμετάσχουν Κοινότητες με τους Βαθμοφόρους τους 

ή μεμονωμένοι Ανιχνευτές, που θα ενταχθούν σε κάποια Κοινότητα της Δράσης. Ανάλογα με το 

πλήθος των Ανιχνευτών και των Συνοδών Βαθμοφόρων των Κοινοτήτων θα δημιουργηθούν οι 

Κοινότητες της  δράσης που θα απαρτίζονται από 15-22 Ανιχνευτές και 3-4 Βαθμοφόρους.  

 

Το κόστος συμμετοχής έχει ρυθμιστεί ώστε να είναι το χαμηλότερο δυνατό, ώστε όσο το δυνατόν 

περισσότεροι νέοι να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή του Προσκοπισμού. 

 

Το κόστος συμμετοχής κατά άτομο έχει οριστεί στο ποσό των διακοσίων Ευρώ (€200,00) για 

όλους τους συμμετέχοντες Ανιχνευτές και τους Συνοδούς Βαθμοφόρους Κοινοτήτων ενώ για 

τους Βαθμοφόρους και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων που θα συμμετάσχουν ως μέλη της Διεθνής 

Ομάδας   Υποστήριξης το κόστος έχει οριστεί στο ποσό των εκατό Ευρώ (€100,00). 



 

Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Δημοκρατίας 

 

ΣΩΜΑ  
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
ΚΥΠΡΟΥ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
76ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

 
 

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Μαρίνας 34, 2059 Στρόβολος , Λευκωσία, Κύπρος  Διεύθυνση Αλληλογραφίας : Τ.Θ. 28145, 2090 Λευκωσία  Τηλέφωνο :(+357) 22 422700 
 

 www.76thescouts.net  as@76thescouts.net  76Scouts 

 

Τα προαναφερθέντα ποσά συμμετοχής περιλαμβάνουν τα έξοδα διαμονής, διατροφής, 

αναμνηστικών, προγράμματος και μετακίνησης κατά τη διάρκεια της δράσης. 

Η εξόφληση της συμμετοχής μπορεί να γίνει και τμηματικά σε 2 δόσεις ως ακολούθως: 
 

1. Συμμετέχοντες Ανιχνευτές και Συνοδοί Βαθμοφόροι 
 

1η δόση 2η δόση 

€ 100 μέχρι 2 Απριλίου 2022 το 
αργότερο  μαζί με την αίτηση συμμετοχής 

(βλέπε αίτηση συμμετοχής πιο κάτω) 
€ 100 μέχρι 15 Μαΐου 2022 

 

2. Διεθνής Ομάδα Υποστήριξης (Βαθμοφόροι και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων) 

 

1η δόση 2η δόση 

€ 50 μέχρι 2 Απριλίου 2022 μαζί με 
την αίτηση συμμετοχής (βλέπε αίτηση 

συμμετοχής  πιο κάτω) 
€ 50 μέχρι 15 Μαΐου 2022 

 

To ΣΠΚ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβολή επιπρόσθετης επιβάρυνσης από τους 

διοργανωτές το  οποίο θα επιβαρυνθούν οι αιτητές. 

Εκτός από το παραπάνω τέλος συμμετοχής που καθορίστηκε από τους διοργανωτές, θα ζητηθεί 

από τους συμμετέχοντες να καλύψουν ένα επιπρόσθετο ποσό το οποίο θα καλύπτει τα 

ακόλουθα: 

1. Αεροπορικό εισιτήριο, το κόστος του οποίου θα είναι ανάλογα με το ύψος των 

προσφορών που         θα ζητηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΚ 

2. Μεταφορικά από και προς τα αεροδρόμια (Κύπρου και Ελλάδας). 

3. Ιατρική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας με τραυματισμό, συμπεριλαμβανομένων 

μικρών χειρουργικών επεμβάσεων ή θεραπειών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

4. Ταξιδιωτική ασφάλεια που καλύπτει όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. 

 

Το επιπρόσθετο αυτό ποσό, ενδεικτικά αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ €400 – €500, το 

οποίο θα πληρωθεί σε δόσεις, μετά την ημερομηνία αποπληρωμής του δικαιώματος συμμετοχής 

που αναφέρεται πιο πάνω. Λεπτομέρειες για την αποπληρωμή αυτού του ποσού θα δοθούν σε 

μετέπειτα στάδιο. 

Η αίτηση συμμετοχής για όλους τους ενδιαφερόμενους, πρέπει να φτάσει στα γραφεία του 

Σώματος, μέχρι τις 2 Απριλίου 2022 στις 12μ.μ. το αργότερο και να συμπεριλαμβάνει 

ΟΛΑ τα ακόλουθα: 

1. Πρώτη δόση – κατάθεση στον λογαριασμό του ΣΠΚ 

Τράπεζα Κύπρου 
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Aριθμός λογαριασμού 013605002034 
IBAN no. CY17 0020 0136 0000 0005 0020 
3400 
SWIFT (BIC) BCYPCY2N 

 
Hellenic Bank 
Aριθμός λογαριασμού 1310163938101 

IBAN no. CY44 0050 0131 0001 3101 6393 
8101 SWIFT (BIC) HEBACY2N 

Πάνω στην κατάθεση να αναφέρεται ο αριθμός συστήματος ονοματεπώνυμο, η σχετική δόση 

και το “Elpida2022”. (Σημειώνουμε ότι συνήθως τα σχόλια επιτρέπουν μόνο τη χρήση λατινικών 

χαρακτήρων). 

Για παράδειγμα: “76 ARGYRO KAFEDGIE, 1 DOSI, ELPIDA 22”. 

2. Συμπλήρωση των στοιχείων στο έντυπο (Google form) πατώντας εδώ. 

3. Το συμπληρωμένο και υπογραμμένο έντυπο “Συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα και 

Δήλωση βαθμοφόρου’’ (Παράρτημα 1) να παραδοθεί στον Αρχηγό Συστήματος για 

έγκριση και προώθηση στον Επαρχιακό Έφορο, ο οποίος με τη σειρά του αφού τα 

εγκρίνει αποστέλλει τα πρωτότυπα στο ΣΠΚ. 

4. Φωτοτυπία του διαβατηρίου (έστω και αν είναι ληγμένο, για έλεγχο του ονόματος) 

στα email: elpida2022cyprus@gmail.com και spk@cyprusscouts.org 

5. Φωτοτυπία της απόδειξης κατάθεσης στα email: elpida2022cyprus@gmail.com και 

logistirio@cyprusscouts.org 

Πολιτική ακύρωσης: 

 
• Μετά τις 2 Απριλίου 2022 η πρώτη δόση των €100 δεν επιστρέφεται. 

• Μετά τις 30 Ιουνίου 2022 όλο το υπόλοιπο ποσό που έχει καταβληθεί 
δεν επιστρέφεται. 

 

Για περισσότερες διευκρινήσεις μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου τηλεφωνικός στο 99 

378 325 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που δημιούργησε το Σώμα Προσκόπων Κύπρου για την 

δράση, στο elpida2022cyprus@gmail.com. 

 

 Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,  
 

 
Αργυρώ Καφετζιή 
       ΛΕΩΝ 
Αρχηγός Συστήματος 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRArxH20aWvip0caUjCX0vpHjeC42_Dqa9Rvh2aYaTKY5A9w/viewform
mailto:elpida2022cyprus@gmail.com
mailto:spk@cyprusscouts.org
mailto:elpida2022cyprus@gmail.com
mailto:logistirio@cyprusscouts.org
mailto:elpida2022cyprus@gmail.com
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Συγκατάθεση Γονέα/Κηδεμόνα 

Εγώ ο/η ................................................. υπεύθυνα δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι ο υιός / η κόρη μου 

................................................. του συστήματος με αριθμό …....... να συμμετάσχει στην 6η 

Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών “ΕΛΠΙΔΑ 2022” στην Ελλάδα και ότι αναλαμβάνω να 

καλύψω τα σχετικά έξοδα. 
 

Ημερομηνία: ........ / ........ / ........ Υπογραφή: ...................................................... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Δήλωση βαθμοφόρου 

Υπεύθυνα δηλώνω ότι εγώ ο / η .................................................., βαθμοφόρος στο σύστημα με 

αριθμό ............. και καθήκοντα ............................................................... σκοπεύω να 

συμμετάσχω στην 6η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών “ΕΛΠΙΔΑ 2022” στη Ελλάδα, και ότι 

αναλαμβάνω να καλύψω τα σχετικά έξοδα. 
 

Ημερομηνία: ........ / ........ / ........ Υπογραφή: ...................................................... 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Ημερομηνία: ........ / ........ / ........ 

 

Υπογραφή: ....................................................... 

 
Ονοματεπώνυμο: .............................................. 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ 

 

Ημερομηνία: ........ / ........ / ........ 

 

Υπογραφή: ....................................................... 

 
Ονοματεπώνυμο: .............................................. 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

Ημερομηνία: ........ / ........ / ........ 

 

Υπογραφή: ....................................................... 

 
Ονοματεπώνυμο: .............................................. 

 


