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Λευκωσία, 01 Οκτωβρίου 2022 
 
Αρ.Πρωτ.:20222023/005 
 
Προς Γονείς και Κηδεμόνες 
Λυκοπούλων και Προσκόπων 
 
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,  

Θέμα : Λεπτομέρειες για Στολή 

Τα νέα μέλη του Συστήματος μας όπως και τα μέλη που έχουν προχωρήσει στο επόμενο τμήμα 
θα πρέπει μέχρι και τις 22 Οκτωβρίου να προμηθευτούν την στολή μας από το Προσκοπικό 
Κατάστημα.  
 
Κατά την επίσκεψη σας στο προσκοπικό κατάστημα θα βρείτε διαθέσιμα σε απόθεμα όλα τα μέρη 
της προσκοπικής στολής ΕΚΤΟΣ από το παντελονάκι. Μετά από ενημέρωση της επιτροπής του 
προσκοπικού καταστήματος μας διαβεβαίωσαν ότι έκαναν τις απαραίτητες παραγγελίες και 
αναμένουν να τα έχουμε κοντά μας εντός των επόμενων μηνών. 
 
Για την βέλτιστη βοήθεια και ομοιομορφία των παιδιών ως προς το πιο πάνω θέμα, παροτρύνουμε 
τους γονείς των παιδιών που διαθέτουν παντελονάκια της στολής μας και δεν τα χρησιμοποιούν, 
ένεκα αλλαγής μεγέθους, όπως μας τα παραδόσουν στο αρχηγειο για να τα δανείσουμε και εμείς 
με την σειρά μας στα παιδιά που δεν θα έχουν, μέχρι να αποκατασταθεί το θέμα με το απόθεμα.  
 
Επίσης, σε μια από τις επόμενες μας δράσης τα νέα μέλη της οικογένειας μας θα έχουν την 
δυνατότητα να κάνουν την Υπόσχεση τους. Γι ‘ αυτό όσα μέλη μας θα λάβουν μέρος στην Τελετή 
Υπόσχεσης θα χρειαστούν τα πιο κάτω ( τα παιδιά σας γνωρίζουν ποια θα είναι αυτά που θα 
δώσουν Υπόσχεση ) : 

 
Για Λυκόπουλα και Προσκόπους που θα δώσουν Υπόσχεση : 
 
1. Σήμα Υπόσχεσης (μπλε)  
2. Πηλίκιο – ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ 
3. Μπερέ Πράσινο – ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥΣ 
3. Σήμα για το πηλίκιο ή μπερέ  
4. Κρίκος  
5. Μαντήλι (αγοράζεται από το προσκοπικό κατάστημα)  
6. Διεθνές Σήμα (Λιλά)  
7. 3 παραμάνες  
8. Να γνωρίζουν το νόμο και την υπόσχεση των λυκοπούλων/προσκόπων 
 

Εννοείται ότι θα πρέπει να φορούν και την πλήρη προσκοπική στολή που μπορείτε να 
προμηθευτείτε όλα τα μέρη της όπως αναγράφονται πιο κάτω από το προσκοπικό κατάστημα : 
 
 

Στολή Λυκοπούλων 
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Στολή Λυκοπούλων : 
• Παντελόνι: Σκούρο μπλε (ως των Προσκόπων). 
• Υποκάμισο: Κίτρινο με τα σήματα  
• Ζώνη: Ενιαίου χρώματος μαύρου. 
• Κάλυμμα: Πηλίκιο και σήμα 
• Κάλτσες: Χρώματος μπλε για όλους 

 
Στολή Προσκόπων : 

• Παντελόνι: Σκούρο μπλε – Ενιαίο για όλες τις ειδικότητες. 
• Υποκάμισο: Μπεζ για Προσκόπους με τα σήματα 
• Ζώνη: Ενιαίου χρώματος μαύρου 

• Κάλυμμα: Μπερέ χρώματος πράσινου και σήμα 
• Κάλτσες: Χρώματος μπλε για όλους 

 
Προσκοπικό Μαντήλι : Το μαντήλι μας μπορείτε να  το αγοράσετε  ΜΟΝΟ από το 

Προσκοπικό Κατάστημα. 
 

Κατά την αγορά προϊόντων από το Προσκοπικό πρατήριο θα πρέπει να αναφαίρετε το Σύστημα 

μας (76ο Σύστημα Προσκόπων Στροβόλου) για να καταγραφεί στον υπολογιστή η αγορά σας. 

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 08:30 - 13:00 14:00 – 17:00 

ΤΡΙΤΗ 08:30 - 13:00 ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 08:30 - 13:00 14:00 – 17:00 

ΠΕΜΠΤΗ 08:30 - 13:00 14:00 – 17:00 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟ 14:00 – 17:00 

ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00 - 13:00 ΚΛΕΙΣΤΟ 

 
ΤΗΛ. ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ: 22 662 621 

 

 

 

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,  

 

 

Αργυρώ Καφετζιή 
ΛΕΩΝ 

Αρχηγός Συστήματος 
Τηλ: 99 378 325 

 

Στολή Προσκόπων 


