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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ -- ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Πληροφορείστε ότι η Υπηρεσία Κατασκηνώσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 

σε συνεργασία με επίσημους φορείς της Ελλάδας, οργανώνει κατά τη διάρκεια των θερινών 
διακοπών, όπως και κάθε χρόνο, αποστολές παιδιών σε κατασκηνώσεις στο εξωτερικό (Ελλάδα) 
όπως φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Απο
στ. 

Φορέας 
φιλοξενίας 
Αποστολής 

Περίοδος/ 
Διάρκεια 

Προορισμός/ 
Κατασκήνωση 

Μέγιστος 
αριθμός 
παιδιών 

Ενδεικτική 
τιμή  

συμμετοχής 

Α΄ Υ.Π.Ε.Θ. 
Ελλάδας 15/7/19-27/7/19 Μεταμόρφωση 

Χαλκιδικής  55 παιδιά €430 

Β΄ Δήμος 
Αθηναίων 

11/7/19-23/7/19 
ή 

12/7/19-24/7/19 
ή 

13/7/19-25/7/19  ⃰

Παιδικές Εξοχές 
Δήμου Αθηναίων – 

Άγιος Ανδρέας 
Αττικής  

46 παιδιά €430 

 
⃰ Η τελική περίοδος της αποστολής θα εξαρτηθεί από την κατακύρωση της προσφοράς για τη 
συγκεκριμένη αποστολή. 

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής: Παιδιά της Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης, Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου.  

3. Συνοδοί: Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται ανάλογα με τον τελικό αριθμό των παιδιών της 
αποστολής, από 3-5 έμπειρους δασκάλους/λες που έχουν υπηρετήσει στις Κατασκηνώσεις 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. 

4. Έξοδα συμμετοχής: Τα έξοδα συμμετοχής για την κάθε αποστολή φαίνονται στον πιο πάνω 
πίνακα και περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια, έξοδα συνοδείας, ναύλα λεωφορείων και 
φαγητού για τις ολοήμερες εκδρομές, είσοδο σε αξιοθέατα κτλ.  Επιπρόσθετα οι γονείς 
μπορούν να παραδώσουν ένα ποσό για τα προσωπικά μικροέξοδα του παιδιού τους, 
στο/η συνοδό δάσκαλο/λα  τους, στο αεροδρόμιο κατά την παραλαβή των παιδιών τους την 
ημέρα της αναχώρησης. Το ποσό μέχρι 120 ευρώ, θεωρείται λογικό και ικανοποιητικό.  
 

5. Έγκριση αιτήσεων ενδιαφέροντος: Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ώστε να 
ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις των σχολείων στις αποστολές που θα επιλέξουν οι γονείς. Σε 
περίπτωση που κάποια αποστολή συμπληρωθεί, τότε σε συνεννόηση με το σχολείο και τους  
γονείς θα καταβάλλεται προσπάθεια έγκρισης των παιδιών στην άλλη αποστολή, στην οποία 
θα υπάρχουν κενές θέσεις. Για το λόγο αυτό θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας στις 
δηλώσεις ενδιαφέροντος, όπως αυτές θα υποβάλλονται από τα σχολεία προς την Υπηρεσία 
Κατασκηνώσεων, αλλά και την έγκαιρη πληρωμή της προκαταβολής. 

 
6. Ολοκλήρωση της διαδικασίας: Θα ακολουθήσει ενημέρωσή σας, μέσω του Διευθυντή/τριας 

του σχολείου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  για την αποστολή στην οποία εγκρίθηκε να 
συμμετάσχει το παιδί σας. Επίσης θα ενημερωθείτε για τις παραπέρα αναγκαίες ενέργειες σας 
που αφορούν: ταξιδιωτικό έγγραφο, δελτίο υγείας, ευρωπαϊκή κάρτα νοσηλείας, λεπτομέρειες 
πτήσεων, καταβολή υπόλοιπου ποσού εξόδων  κτλ.  Τα στοιχεία των μαθητών/τριών που θα 
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συμμετέχουν στις αποστολές, θα δοθούν στον/στην αρχηγό της αντίστοιχης κατασκήνωσης 
που θα φιλοξενηθούν τα παιδιά. 

 
7. Τρόπος πληρωμής εξόδων συμμετοχής: Ταυτόχρονα με τη δήλωση ενδιαφέροντος θα 

πρέπει να καταβληθεί το ποσό των €210  στο σχολείο ως προκαταβολή και με την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας να καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό.  

 
8. Τονίζεται ότι η ακύρωση της αρχικής δήλωσης ενδιαφέροντος δημιουργεί σοβαρά 

προβλήματα στην οργάνωση των αποστολών (αύξηση του κόστους συνοδείας και 
εκδρομών ανά παιδί), καθώς και πληρωμές επιβαρύνσεων προς τα ταξιδιωτικά 
πρακτορεία. Γι’ αυτό δε θα επιστρέφεται η προκαταβολή των €210, εφόσον η ακύρωση 
οφείλεται σε προσωπικούς λόγους του αιτητή. Η προκαταβολή θα επιστρέφεται μόνο 
στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η παραχώρηση θέσεως σε μία από τις 
αποστολές και στην περίπτωση που δεν θα συμπληρωθεί επαρκής αριθμός παιδιών για 
συμμετοχή στην αποστολή. 

 
Υποβολή δήλωσης συμμετοχής: Γίνεται μέσω του σχολείου. Γι’ αυτό όσοι ενδιαφέρονται θα 
πρέπει να συμπληρώσουν το πιο κάτω έντυπο και να το αποστείλουν μέχρι τις 
……………………….. στο σχολείο μαζί με την προκαταβολή των €210.  
 
 
 
Ημερομηνία: …/…/2019 ..................................................... 
 Διευθυντής / Διευθύντρια 

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

 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ  

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Δημοτικό Σχολείο:   
 

Ονοματεπώνυμο παιδιού:   
 

Τάξη/τμήμα:  Ημερομηνία γέννησης:   
 
Επιλογή Αποστολής:  
 

Α΄ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ     Β΄ ΑΘΗΝΑ          
 

 
 

Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα:    

 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γονέα:  

 

 
Ημερομηνία:  Υπογραφή 

γονέα/κηδεμόνα: 
  

 
 
 


