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Αναπληρωτή Γενικό Έφορο 
Βοηθούς Γενικούς Εφόρους 
Εφόρους Γενικής Εφορείας 
Επαρχιακούς Εφόρους 
Eφόρους Επαρχιακών Εφορειών 
Αρχηγούς Συστημάτων 
Αρχηγούς  και Υπαρχηγούς Τμημάτων 

 

 Αδελφοί μου, 

ΘΕΜΑ: Διαδρομή λεωφορείων και σημεία αποβίβασης Προσκόπων 
 

Επειδή η προσέλευση στο χώρο έναρξης της παρέλασης θα είναι σχεδόν ταυτόχρονη από όλες τις 

Επαρχίες έχουν γίνει οι πιο κάτω διευθετήσεις για την ασφάλεια των παιδιών και αποτροπή της 

συμφόρησης των λεωφορείων. 

 

Η Επαρχιακές Εφορείες : Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου θα ακολουθήσουν 

την διαδρομή που φαίνεται στο ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α΄. Τα λεωφορεία εισερχόμενα στην Λευκωσία 

θα ακολουθήσουν πορεία επί της Λεωφόρου Μακαρίου ΙΙΙ , θα προχωρήσουν από την 

διασταύρωση με την Διγενή Ακρίτα προς το Κέντρο της Πόλης και θα κατευθυνθούν δια της οδού 

Στασάνδρου προς την οδό Αγίας Ελένης, όπου και θα γίνει η αποβίβαση των παιδιών στο ύψος του 

Δημοτικού σχολείου Ελενείου. Τα παιδιά με τα πόδια θα προχωρήσουν προς το σημείο έναρξης της 

παρέλασης. 

 

Τα λεωφορεία θα κατευθυνθούν στο καθορισμένο χώρο στάθμευσης των λεωφορείων παρά το 

άνοιγμα ΚΟΛΟΚΑΣΗ ή όπου αλλού θα τους καθοδηγεί η Αστυνομία. Ο συγκεκριμένος χώρος 

βρίσκεται αμέσως μετά από το γήπεδο του Ολυμπιακού όπου θα πραγματοποιηθεί το τελετουργικό 

της εορτής. 

 

Οι Επαρχιακές Εφορείες: Λευκωσίας, Κερύνειας και Μόρφου , θα κατευθυνθούν στο χώρο 

έναρξης της παρέλασης από την οδό Ομήρου και θα εισέλθουν στην Λεωφόρο Στασίνου. 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β΄. Η αποβίβαση των παιδιών θα γίνει στα 200 μέτρα εντός της Λεωφόρου και 

όχι στην είσοδο της Λεωφόρου. Ακολούθως τα λεωφορεία θα ακολουθήσουν τις οδηγίες της 

Αστυνομίας προς τον χώρο στάθμευσης. 
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Στον μπροστινό ανεμοθώρακα του λεωφορείου πρέπει να επικολληθεί εσωτερικά  η επετειακή 

αφίσα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου για να αναγνωρίζουν οι αστυνομικοί τα λεωφορεία που θα 

χρησιμοποιήσουμε για να μας διευκολύνουν στην προσέλευση μας. 

 

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς 

 

 

Ανδρέας Λάμπρου 

Γενικός Έφορος 

 

Κοιν.: Πρόεδρο και Μέλη Δ.Σ./Σ.Π.Κ. 

 


