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Λευκωσία, 27 Μαΐου 2013 
 

Αρ. Πρωτ.: 2013/0581 

Αρ. Φακ.: 540 

  
  
ΠΡΟΣ: - 

- 
- 
- 

Επαρχιακούς Εφόρους, 
Εφόρους Επαρχιακών Εφορειών, 
Αρχηγούς Συστημάτων, 
Αρχηγούς και Υπαρχηγούς Κοινοτήτων Ανιχνευτών. 

   
ΘΕΜΑ:  Πτήση με μονοκινητήριο αεροσκάφος 
 
 
Αδελφοί μου, 
 
Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια επιστολής μου με αρ. πρωτ. 2013/0087, ημερομηνίας 
30 Ιανουαρίου 2013, σας πληροφορώ ότι μετά από συνεννόηση με την Αερολέσχη Λευκωσίας, οι 
πτήσεις θα πραγματοποιηθούν με το μονοκινητήριο αεροσκάφος Cessna 172 (5B-CEM). Οι πτήσεις θα 
πραγματοποιούνται από το διεθνές αεροδρόμιο Λάρνακας και στην κάθε πτήση θα συμμετάσχουν τρία 
(3) άτομα. Προτείνεται, για καλύτερη οργάνωση των πτήσεων, τα άτομα να είναι 1 Βαθμοφόρος και 2 
Ανιχνευτές, από το ίδιο Σύστημα. 
 
Η κάθε πτήση θα έχει διάρκεια 40 έως 50 λεπτά, ανάλογα με την αεροπορική κίνηση στον εναέριο χώρο 
της περιοχής του αεροδρομίου. Έχει καταρτιστεί το πρόγραμμα πτήσεων, το οποίο φαίνεται πιο κάτω. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά Ανιχνευτές και Βαθμοφόροι οι οποίοι έχουν 
τακτοποιημένες τις οικονομικές τους Υποχρεώσεις προς το Σ.Π.Κ.. Προτεραιότητα, συμμετοχής 
στην πτήση, έχουν οι Ανιχνευτές και οι Βαθμοφόροι των Αεροπροσκοπικών Συστημάτων. Το δικαίωμα 
συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των πενήντα ευρώ (€50). 
 
Για να μπορέσουν τα μέλη μας να συμμετάσχουν στην πτήση, θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν ως 
δόκιμα μέλη της Αερολέσχης Λευκωσίας (σχετική αίτηση επισυνάπτεται). Το ποσό εγγραφής, 
συμπεριλαμβάνεται στο πιο πάνω δικαίωμα συμμετοχής στην πτήση. 
 
Οι πτήσεις, έχουν καθοριστεί να πραγματοποιηθούν τις παρακάτω ημερομηνίες (8, 9, 15, 16, 29, 30 
Ιουνίου και 6, 7 Ιουλίου). Η ημερομηνίες, αυτές, είναι ημέρες Σάββατο και Κυριακή. Προτεραιότητα 
θα δοθεί στις ημερομηνίες που είναι Σάββατο. Το κάθε μέλος μας, μπορεί να επιλέξει δύο ημερομηνίες 



 

 
2013_0581i   (Σελ. 2) 

 

  
 

συμμετοχής στην πτήση. Θα καταβληθεί προσπάθεια να πραγματοποιηθούν τρείς (3) πτήσεις την κάθε 
μέρα. 
 
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πτήσεις, θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής, την 
συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα (σε περίπτωση που το μέλος δεν έχει κλείσει το 18ο έτος), αντίγραφο 
του δελτίου ταυτότητας (μπροστά - πίσω, για σκοπούς εισόδου στο χώρο του αεροδρομίου) και την 
αίτηση εγγραφής μέλους στην Αερολέσχη, στο προσωπικό μου φαξ (αρ. 22343243) το αργότερο μέχρι 
το Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013. Ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει και κράτηση θέσης στην πτήση στη 
γωνιά των Αεροπροσκόπων στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://cyairscouts.weebly.com. Οι 
πρωτότυπες αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να φτάσουν στα γραφεία του Σ.Π.Κ., τα αργότερο μέχρι 
την Παρασκευή πριν από την πτήση που έχει επιλεγεί. 
 
Επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, η οποία θα 
καθοριστεί από την ημέρα και ώρα λήψης της αίτησης συμμετοχής. 
 
Το δικαίωμα συμμετοχής, θα πρέπει να καταβληθεί απ’ ευθείας στον λογαριασμό της Αερολέσχης 
Λευκωσίας (Τράπεζα Κύπρου, 0140-05-022550). Στην κατάθεση θα πρέπει να σημειώνεται και το(α) 
ονοματεπώνυμο(α) του(ων) Βαθμοφόρου(ων)/Ανιχνευτή(ων) που θα λάβει(ουν) μέρος στην πτήση, 
αποστέλλοντας αντίγραφο στο προσωπικό μου φαξ ή να μου σταλεί με e-mail στην διεύθυνση της 
ειδικότητας cyairscouts@gmail.com.  
 
Για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία ή/και διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου ή στο e-mail 
της ειδικότητας cyairscouts@gmail.com. 
 
Προσμένοντας στη δική σας συνεργασία για την επιτυχία της δράσης μας, σας ευχαριστώ εκ των 
προτέρων. 
 
 
Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς, 
 

  Νίκος Α. Μαννούρης 
 

Νίκος Α. Μαννούρης, «Ωρίωνας» 
Έφορος Αεροπροσκόπων Γ.Ε. 
 
 
Κοιν.:  -  Γενικό Έφορο Σ.Π.Κ., 
    -  Αναπληρωτή Γενικό Έφορο, 
    - Βοηθούς Γενικούς Εφόρους, 

- Έφορο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Συντονιστής Κλάδων, 
- Εφόρους Γ.Ε.. 



 

 

 

Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
 

 
ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ  

 
 

Plane Flight Application   (Σελ. 1) 

 Τ.Θ. 24544,  1301 Λευκωσία 

Τ.: 22663587  ●  Φ.: 22662729  ●  www.cyprusscouts.org  ●  spk@cyprusscouts.org 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΤΗΣΗ 
 

Ονοματεπώνυμο:    

Σύστημα:  Θέση:  Ανιχνευτής      Βαθμοφόρος 

Ημ. Γέννησης:  Ηλικία:   

Τηλ. Σπιτιού:  Κινητό Τηλ.:  e-mail:  

Α.Π.Τ.*:  Α.Μ.**  : Α.Ε.Δ.***  : Α.Τ.Ε.****  : 

*   Αναγράφετε ο Αριθμός Προσκοπικής Ταυτότητας (Ισχύει μόνο για Ανιχνευτές)             **  Αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου (Ισχύει μόνο για Βαθμοφόρους) 

***  Αναγράφετε ο Αριθμός Εντολής Διοίκησης σε Ισχύει (Ισχύει μόνο για Βαθμοφόρους)       ****

 
 Αναγράφετε ο Αριθμός Τριπλοτύπου Εγγραφής 

 

ΠΤΗΣΗ:  8/6/2013  9/6/2013  15/6/2013  16/6/2013  29/6/2013  30/6/2013  6/7/2013  7/7/2013 

 

    Υπογραφή:  

    Ημερομηνία:    /    /        
Η  Η  Μ  Μ  Χ  Χ  Χ  Χ 

 

 

Σε περίπτωση που ο/η αιτητής/ρια είναι κάτω των 18 χρονών, απαιτείται η έγγραφη 
συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα. 

 
 

Έγκριση από Αρχηγό Συστήματος  Έγκριση από Επαρχιακό Έφορο 

Ονοματεπώνυμο:   Ονοματεπώνυμο:  

Υπογραφή:   Υπογραφή:  

Ημερομηνία:    /    /        
Η  Η  Μ  Μ  Χ  Χ  Χ  Χ 

 

 Ημερομηνία:    /    /        
Η  Η  Μ  Μ  Χ  Χ  Χ  Χ 

 

 
 

  Έγκριση από Έφορο Αεροπροσκόπων Γ.Ε. 

   Εγκρίνεται: ΝΑΙ  /  ΟΧΙ 

Α/Α: ……………………… 

 Υπογραφή:  

Ημερομηνία:    /    /        
Η  Η  Μ  Μ  Χ  Χ  Χ  Χ 

 

 Ημερομηνία:    /    /        
Η  Η  Μ  Μ  Χ  Χ  Χ  Χ 
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ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

Εγώ ο/η Γονέας/Κηδεμόνας του/της Ανιχνευτή/ριας  

δηλώνω ότι επιτρέπω στο παιδί μου να λάβει μέρος στη πτήση με το μονοκινητήριο αεροσκάφος Cessna 172 
(5B-CEM), η οποία διοργανώνεται από την Εφορεία Αεροπροσκόπων της Γενικής Εφορείας του Σώματος 
Προσκόπων Κύπρου σε συνεργασία με την Αερολέσχη Λευκωσίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 
ημερομηνία που έχει επιλεγεί στην αίτηση συμμετοχής του παιδιού μου. 

 

Δηλώνω ότι, δεν συντρέχει κανένας λόγος υγείας που να μην επιτρέπει στο παιδί μου να συμμετάσχει στην 
πτήση. Επίσης, γνωρίζω ότι το Σώμα Προσκόπων Κύπρου δεν ευθύνονται για κάτι που τυχόν πάθει και για το 
οποίο ενώ ήμουν γνώστης, δεν έχω ενημερώσει το Σώμα Προσκόπων Κύπρου. 

 

 Επιπρόσθετα δηλώνω τα παρακάτω:  

  

  

  

 

 

Γνωρίζω επίσης, ότι τα άτομα που θα λάβουν μέρος στην κάθε πτήση θα είναι τρία (3) και ότι θα τηρηθεί, 
αυστηρά, σειρά προτεραιότητας. 

Το δικαίωμα συμμετοχής στην Πτήση ανέρχεται στο ποσό €50,00 ευρώ και έχει κατατεθεί στον λογαριασμό 
της Αερολέσχης Λευκωσίας, αποστέλλεται αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης. 
 

    Υπογραφή:  

    Ημερομηνία:    /    /        
Η  Η  Μ  Μ  Χ  Χ  Χ  Χ 

 

 
 

Ενημέρωση Αρχηγού Συστήματος  Ενημέρωση Επαρχιακού Εφόρου 

Ονοματεπώνυμο:   Ονοματεπώνυμο:  

Υπογραφή:   Υπογραφή:  

Ημερομηνία:    /    /        
Η  Η  Μ  Μ  Χ  Χ  Χ  Χ 

 

 Ημερομηνία:    /    /        
Η  Η  Μ  Μ  Χ  Χ  Χ  Χ 

 

 



ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

  

 

Τ.Θ. 24521, 1300-Λεπθωζία ηει.: 22 38 21 12 θαμ.: 22 67 67 51 Αρ. Εγγραφής Σωματείου 75 

Πξνο ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην, 

Αεξνιέζρεο Λεπθωζίαο 

Αμηόηηκνη θύξηνη, 

Ο/Η θάηωζη ππνγεγξακκέλνο/ε, επηζπκώ λα εγγξαθώ ζαλ ΔΟΚΙΜΟ/ΤΑΚΤΙΚΟ κέινο ηεο Αεξνιέζρεο 

Λεπθωζίαο. Υπνβάιιω ηελ παξνύζα αίηεζε γηα έγθξηζε θαη δειώ όηη απνδέρνκαη ηηο αξρέο θαη αζπά-

δνκαη ηνπο ζθνπνύο θαη επηδηώμεηο ηνπ Σωκαηείνπ. Επίζεο αλαιακβάλω ηελ ππνρξέωζε λα ζέβνκαη  

* ην Καηαζηαηηθό 

* ηνπο Εζωηεξηθνύο Καλνληζκνύο 

* ηηο Οδεγίεο Πηήζεωλ 

* ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

 

Ο/Η Αηηώλ / Αηηνύζα .................................  (Υπνγξ.) Ηκεξνκελία ....... / ....../...........  

ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΑΘΣΗΣΟΤ/ΣΡΘΑ 

Επώλπκν ..................................................  Όλνκα ........................................... Αξηζ. Ταπη ...................  

Ταρπδξ. Δηεύζπλζε ...............................................................................................................................   

Τει: (θηλ) ...................................  (νηθ) ........................................  (εξγ) .................................................  

Ηιεθηξνληθό Ταρπδξνκείν ........  ...........................................................................................................   

Επάγγεικα ................................  ...........................................................................................................   

Τόπνο θαη Ηκεξνκελία γέλλεζεο..................................................      ........ / ....... / ..............  

Άδεηεο Φεηξηζηή (αλ ππάξρνπλ) .  ...........................................................................................................  

Εηδηθά ελδηαθέξνληα .............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

ΤΠΟΣΗΡΘΖΟΝΣΑ ΜΕΛΗ 
(γηα Ταθηηθά Μέιε κόλν) 

 Ολνκαηεπώλπκν Υπνγξαθή 

1   

2   

3   

Για επίσημη χρήση 

 

Ηκεξνκελ. 

Έγθξηζεο  ........ / ....... / ..........  

 

Υπνγξαθή 

Πξνέδξνπ 

 

Αξηζκόο 

Μεηξώνπ 

Αίτηση Εγγραφής Μέλους 
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