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Θέμα: Φιλοξενία μαθητών Δημοτικών Σχολείων από την Ελλάδα στην Κύπρο
Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, προτίθεται να φιλοξενήσει και φέτος το καλοκαίρι
μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων από την Ελλάδα, στα πλαίσια του μνημονίου
συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας μεταξύ των δύο κρατών.
Τα παιδιά (60) και οι συνοδοί δάσκαλοι (6), θα φιλοξενηθούν στην Κατασκήνωση του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στον Πρόδρομο (ορεινό χωριό της οροσειράς Τροόδους)
από τις 3.7.2015 μέχρι τις 24.7.2015 ως εξής:
Α. Περίοδος: 3-12 Ιουλίου 2015
Μία αποστολή με 40 παιδιά και 4 συνοδούς δασκάλους, εκ των οποίων ο ένας να οριστεί
ως αρχηγός της αποστολής
ή
Δύο αποστολές με 18 παιδιά και 2 συνοδούς δασκάλους, εκ των οποίων ο ένας να οριστεί
ως αρχηγός της αποστολής. Μπορείτε επίσης, να συμπληρώσετε αριθμό ατόμων από τη μία
αποστολή στην άλλη, χωρίς όμως να ξεπεραστεί ο συνολικός αριθμός θέσεων.
Β. Περίοδος: 13-24 Ιουλίου 2015
Μία αποστολή με 18 παιδιά και 2 συνοδούς δασκάλους, εκ των οποίων ο ένας να
οριστεί ως αρχηγός της αποστολής
Στοιχεία φιλοξενίας για κάθε περίοδο/αποστολή:
 Παιδιά: ηλικίας 10-12 ετών. Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι οι κοιτώνες των
παιδιών στην Κατασκήνωση διαθέτουν 12 κρεβάτια. Για το λόγο αυτό:
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στην πρώτη περίοδο (3-12 Ιουλίου 2015) θα σας παραχωρηθούν δύο
κοιτώνες αγοριών και δύο κοιτώνες κοριτσιών (προσοχή στον αριθμό
παιδιών του ιδίου φύλου να μην ξεπερνά τον αριθμό 24).
στην δεύτερη περίοδο (13-24 Ιουλίου 2015) θα σας παραχωρηθεί ένας
κοιτώνας αγοριών και ένας κοιτώνας κοριτσιών (προσοχή στον αριθμό
παιδιών του ιδίου φύλου να μην ξεπερνά τον αριθμό 12).

Συνοδοί: Να οριστεί ένας αρχηγός για κάθε αποστολή ο οποίος θα συνεργάζεται
με τον Αρχηγό της Κατασκήνωσης ή/και τον Υπεύθυνο Φιλοξενίας ώστε να
καταρτιστεί το πρόγραμμα και να διασφαλιστεί η όσο καλύτερη διαμονή της
αποστολής στην Κύπρο.
Άφιξη: Στο αεροδρόμιο Λάρνακας ή Πάφου.
Αναχώρηση: Από το αεροδρόμιο Λάρνακας ή Πάφου
Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας ή Πάφου.
Διαμονή στις εγκαταστάσεις της Κατασκήνωσης Προδρόμου
Πλήρης διατροφή στην Κατασκήνωση (πρόγευμα, γεύμα, δείπνο) και γεύματα
στις δύο ολοήμερες εκδρομές.
Εκδρομές:
o Μία εκδρομή μισής μέρας σε κοντινό προορισμό (περιοχή Μαραθάσας ή
Τροόδους).
o Δύο ολοήμερες εκδρομές με περιηγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και
άλλα αξιοθέατα μέρη της Κύπρου (Λευκωσία και Λεμεσό ή Πάφο).
Επισκέψεις σε αξιοθέατα του χωριού και περίπατοι στο Εθνικό Δάσος
Τροόδους (πεζοί).
Στην Κατασκήνωση θα φιλοξενούνται και άλλα παιδιά από διάφορα σχολεία της
Κύπρου με τους ομαδάρχες τους, τα οποία θα ακολουθούν το Θερινό Πρόγραμμα της
Υπηρεσίας ή άλλα παιδιά από το εξωτερικό με τους συνοδούς τους.
Η Κατασκήνωση στελεχώνεται σε 24ωρη βάση από Επισκέπτρια Υγείας του
Υπουργείου Υγείας. Σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταφερθεί άτομο της
αποστολής σε ιατρικό κέντρο ή νοσοκομείο και πληρωθούν ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη ή/και νοσήλια, αυτά θα επιβαρύνουν την αποστολή και θα ισχύουν τα
τέλη όπως καθορίζονται από τις συμβάσεις για τις χώρες μέλη της Ε.Ε. Η Υπηρεσία
Κατασκηνώσεων εισηγείται όπως όσοι κατέχουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης
Ασθενείας να την έχουν μαζί τους ή/και να υπάρξει ασφαλιστική κάλυψη των
ατόμων της αποστολής πριν από το ταξίδι.
Η αποστολή θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα των αεροπορικών εισιτηρίων, τα
προσωπικά τους μικροέξοδα και τυχόν έξοδα για επιπρόσθετες εκδρομές
(ναύλα λεωφορείου και φαγητού στην εκδρομή).

Παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε ως τις 16/3/2015, αν το Υπουργείο Παιδείας &
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, προτίθεται να ανταποκριθεί στην προτεινόμενη
φιλοξενία, ώστε να γίνει ο προγραμματισμός μας και να δεσμεύσουμε τις θέσεις στην
Κατασκήνωση. Η ενημέρωση, παρακαλώ όπως γίνει γραπτώς με ηλεκτρονικό μήνυμα στη
διεύθυνση ypiresia_kataskinoseon@schools.ac.cy ή με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 0035722305126.
Δεκαπέντε ημέρες πριν την άφιξη κάθε αποστολής στην Κύπρο, θα πρέπει να
αποσταλούν με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με τηλεομοιότυπο:
(α) ονομαστικός κατάλογος παιδιών και συνοδών δασκάλων και τα τηλέφωνα
επικοινωνίας τους
(β) η ημέρα και η ώρα άφιξης, το αεροδρόμιο καθώς και ο αριθμός πτήσης, για να
οργανωθεί κατάλληλα η παραλαβή τους από το αεροδρόμιο.
Περισσότερες πληροφορίες για την Κατασκήνωση Προδρόμου (προγράμματα σίτισης,
δραστηριοτήτων, φωτογραφικό υλικό κτλ.) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας:
http://www.moec.gov.cy/dde/programs/kataskinoseis/index.html.

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την
Υπηρεσία Κατασκηνώσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στα τηλ.: 0035722800904/905/956, τηλεομοιότυπο: 00357-22305126, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
Λευκωσία (Μιχάλης Κωνσταντίνου - Ε.Δ.Ε. ή Στέλιο Παυλίδη - Διευθυντή Υπηρεσίας
Κατασκηνώσεων ή Άντρη Καρυδά - Β.Διευθύντρια/Λειτουργό Υπηρεσίας Κατασκηνώσεων)
ή στο τηλ.:00357-25462043, (Κατασκήνωση Προδρόμου) μετά τις 20 Απριλίου 2015.

(Ελπιδοφόρος Νεοκλέους)
για Γενική Διευθύντρια

Κοιν.:-- Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γενική Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπ/κών Θεμάτων
Δ/νση Διεθνών Εκπ/κών Σχέσεων
Τμήμα Β΄ Εκπ/κών Ανταλλαγών
(υπόψη κ. Μπαϊρακτάρη και κ. Τασοπούλου) Φαξ.: 0030-210-3442365
.
-- Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπ/σης
Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε.
Τμήμα Γ΄- Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής
(υπόψη κ. Λαπατά) – φαξ.: 0030-210-3443354
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