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ΕΠΕΙΓΟΝ 

Διευθυντές/Διευθύντριες  

Δημόσιων και Ιδιωτικών 

Δημοτικών Σχολείων 

 

Θέμα: Θερινές Κατασκηνώσεις Προδρόμου 

 

Πληροφορείστε ότι λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας COVID-19, το 
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.) δεν θα 
υλοποιήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Υπηρεσίας Κατασκηνώσεων για την άνοιξη.  
 Εντούτοις, το Υ.Π.Π.Α.Ν. θα προβεί σε όλες τις ενέργειες, ώστε να 
προγραμματιστεί για τις Θερινές Κατασκηνώσεις του στον Πρόδρομο, καθότι θεωρεί 
πολύ σημαντική την ψυχολογική στήριξη των παιδιών και αναγνωρίζει την ανάγκη τους, 
για ψυχαγωγία και κοινωνικοποίηση. Εάν με τη λήξη του διατάγματος του Υπουργού 
Υγείας της 8ης Μαΐου 2021 ή με οποιοδήποτε άλλο διάταγμα εκδοθεί πριν την 31η Μαΐου 
2021, επιτραπεί η χρήση των κατασκηνωτικών χώρων, το Υ.Π.Π.Α.Ν. θα είναι έτοιμο να 
τις υλοποιήσει, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που πρέπει να 
ακολουθήσει. 
 
Αναλυτικότερα: 
1. Θα λειτουργήσουν το μέγιστο οκτώ θερινές κατασκηνωτικές σειρές στον Πρόδρομο, 

το διάστημα 4 Ιουλίου – 28 Αυγούστου 2021, ανάλογα με τη ζήτηση που θα 
υπάρξει.  

2. Η φιλοξενία σε κάθε κατασκηνωτική σειρά θα διαρκεί επτά ημέρες (από Κυριακή ως 
Κυριακή), εκτός στην τελευταία σειρά που θα διαρκεί έξι ημέρες.  

3. Θα παραχωρηθεί μικρός αριθμός θέσεων σε κάθε σχολείο. Δικαίωμα συμμετοχής 
έχουν παιδιά της Ε΄ και Στ΄ τάξης, που προέρχονται κατά προτεραιότητα από 
οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και δεν έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε άλλη 
κατασκήνωση που οργανώνουν διάφοροι φορείς (ομοσπονδίες, συντεχνίες, δήμοι, 
κ.λπ.). Φέτος δίνεται το δικαίωμα και στα παιδιά της Στ΄ τάξης, γιατί δεν τους δόθηκε 
η ευκαιρία κατά το περσινό καλοκαίρι να συμμετέχουν. 

4. Κάθε παιδί, που τελικά θα επιλεγεί, θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των €70,00 ως 
δικαίωμα συμμετοχής του. 

5. Υποβολή δηλώσεων:  Για υποβολή δηλώσεων παρακαλούνται οι 
διευθυντές/διευθύντριες να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα: 

5.1. Να συμπληρώσουν το έντυπο ΥΚ-Θ1 Αίτηση για συμμετοχή στις Θερινές 
Κατασκηνώσεις. Τα ονόματα των παιδιών να αναγραφούν με σειρά 
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προτεραιότητας, σύμφωνα με τα πιο κάτω κριτήρια επιλογής. Παιδιά που 
πληρούν τα περισσότερα από τα πιο κάτω κριτήρια θα πρέπει να βρίσκονται 
ψηλά στον κατάλογο, ενώ παιδιά που τηρούν μόνο ένα κριτήριο θα πρέπει να 
βρίσκονται πιο χαμηλά: 

 Να προέρχεται από οικογένεια που κατέχει Πιστοποιητικό Απορίας. 

 Να προέρχεται από οικογένεια με χαμηλό εισόδημα. 

 Να προέρχεται από οικογένεια που και οι δύο γονείς/κηδεμόνες είναι 
άνεργοι. 

 Να προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια. 

 Να ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια. 

 Να προέρχεται από εκτοπισμένη οικογένεια. 

 Να προέρχεται από οικογένεια που έστω ο ένας εκ των δύο γονέων 
έχει μόνιμη αναπηρία πέραν του 50%. 

 Άλλα κριτήρια με βάση τις ιδιαιτερότητες του σχολείου. 

Σημειώσεις: 

Α.  Παρακαλούνται οι διευθυντές/διευθύντριες να λάβουν σοβαρά υπόψη τις 
ιδιαίτερες συνθήκες της κατασκήνωσης, όπου τα παιδιά θα χρειαστεί να 
συμβιώσουν με άλλα παιδιά και να προσαρμόζονται εύκολα σε νέες 
καταστάσεις. 

Β.   Αν δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενα παιδιά, που να ικανοποιούν τα πιο πάνω 
κριτήρια, να μη δηλωθούν άλλα. 

 
5.2. Επιτροπή επιλογής και καθορισμού προτεραιότητας: 

Τη σειρά προτεραιότητας των μαθητών/τριών που θα επιδείξουν ενδιαφέρον, 
θα καθορίσει επιτροπή που θα αποτελείται από ένα μέλος της διευθυντικής 
ομάδας και τους/τις υπεύθυνους/ες εκπαιδευτικούς των τμημάτων της Ε΄ και Στ΄ 
τάξης του σχολείου. 
 
Για ευκολία ενημέρωσης των γονέων/κηδεμόνων για τις Θερινές 
Κατασκηνώσεις του Υ.Π.Π.Α.Ν., μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο ΥΚ-
Θ8 – Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τις Θερινές Κατασκηνώσεις, 
διαμορφώνοντάς το όπως θέλετε και προσθέτοντας την ημερομηνία που 
επιθυμείτε να σας φέρουν οι γονείς/κηδεμόνες τις αιτήσεις.  

 
5.3.  Αριθμός παιδιών που μπορούν να δηλωθούν στο έντυπο ΥΚ-Θ1: 

Το σχολείο μπορεί να συμπληρώσει πάνω στο έντυπο ΥΚ-Θ1 μέχρι και 20 
δικαιούχους/ες μαθητές/μαθήτριες, με απόλυτη σειρά προτεραιότητας.  

Σημ.: Είναι βοηθητικό, ως προς τον καταρτισμό των σειρών, ο αριθμός των 
αγοριών και των κοριτσιών που δηλώνονται να είναι περίπου ισοδύναμος (ιδίως 
για τις πρώτες 4, 6 και 8 θέσεις αντίστοιχα με το πλήθος των παιδιών της Ε΄ και 
Στ΄ τάξης του σχολείου. 

 

5.4. Να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά το έντυπο ΥΚ-Θ1 – Αίτηση συμμετοχής 
στις Θερινές Κατασκηνώσεις. Το έντυπο θα πρέπει να ανοίξει σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή που χρησιμοποιεί έκδοση Office 2010 ή νεότερη. Το αρχείο, αφού 
συμπληρωθεί και φυλαχθεί στον υπολογιστή, θα πρέπει να αποσταλεί σε 
μορφή excel file, μέσω του επίσημου ταχυδρομείου του σχολείου 
(………….@schools.ac.cy) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Υπηρεσίας 
Κατασκηνώσεων, ypiresia_kataskinoseon@schools.ac.cy, μέχρι την 27η Μαΐου 
2021. Η ορθή συμπλήρωση και αποστολή ηλεκτρονικά του εντύπου ΥΚ-Θ1 
στην Υπηρεσία Κατασκηνώσεων είναι απαραίτητη, διότι η Υπηρεσία Διαδικτύου 
θα δώσει έναν μοναδικό κωδικό στον/στην κάθε μαθητή/τρια, για να μπορεί να 
γίνει η πληρωμή εκ μέρους του/της μέσω του συστήματος της JCC-Smart. 
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Δεν θα λαμβάνονται υπόψη: 

 εκπρόθεσμες αιτήσεις, 

 έντυπες αιτήσεις των σχολείων (υπογεγραμμένες ή μη), οι οποίες δεν θα 
συνοδεύονται και από το ηλεκτρονικό αρχείο (ΥΚ-Θ1) σε μορφή excel και 

 ηλεκτρονικές αιτήσεις των σχολείων από ηλεκτρονική διεύθυνση άλλη από 
την επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου. 
 

6. Κατανομή θέσεων 

Οι θέσεις στις κατασκηνώσεις θα παραχωρηθούν στα παιδιά με βάση τη σειρά 
προτεραιότητας που θα αποστείλει το σχολείο, λαμβάνοντας, όμως, υπόψη το 
φύλο και την επαρχία. Τονίζεται ότι ίσως δεν θα παραχωρηθούν όλες οι θέσεις 
που θα ζητήσει το κάθε σχολείο. Για τον λόγο αυτό, η κατάταξη των παιδιών 
στην αίτηση, με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 5.1 πιο πάνω είναι πολύ 
σημαντική. 

Σημ.: Η κατασκηνωτική σειρά στην οποία θα συμμετάσχουν τα παιδιά που θα 
εγκριθούν, θα σας ανακοινωθεί ταυτόχρονα με την κατανομή των θέσεων. 

 

 
Εάν υπάρχουν στο σχολείο σας παιδιά που ανήκουν στη Μαρωνίτικη κοινότητα, 

παρακαλώ να ενημερωθούν σχετικά για την ειδική κατασκηνωτική σειρά που θα 
πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για τα παιδιά αυτά, την περίοδο 28 Ιουνίου - 4 Ιουλίου 
2021. Οι γονείς των ενδιαφερόμενων παιδιών, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το 
Γραφείο του Εκπροσώπου των Μαρωνιτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στο 
τηλέφωνο 99851629 και να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους έγκαιρα. Σχετική ενημέρωση 
θα εκδοθεί και από το Γραφείο του Εκπροσώπου των Μαρωνιτών. 

 
Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι δεν θα υπάρξουν κατά το φετινό καλοκαίρι 

αποστολές παιδιών Δημοτικής Εκπαίδευσης σε κατασκηνώσεις στο εξωτερικό. 
 

Όλα τα έντυπα της Υπηρεσίας Κατασκηνώσεων μπορείτε να τα βρείτε στην 
ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy/dde/programs/kataskinoseis/entypa.html.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία 
Κατασκηνώσεων στο τηλ. 22800904, φαξ 25462695 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
ypiresia_kataskinoseon@schools.ac.cy. 

                                                                           

  

 

Δρ Μάριος Στυλιανίδης 

Διευθυντής  

Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 

 

Κοιν.   :  Εκπρόσωπο των Μαρωνιτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

 :  Επίτροπο Προεδρίας 

 :  Δ.Μ.Γ.Ε. – Γενικό Συντονιστή για θέματα Θρησκευτικών Ομάδων 

 :  Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας 

: Αν. Λογιστή Υ.Π.Π.Α.Ν. 

:  Π.Ο.Ε.Δ. 

: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων 

Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 

      : Υπηρεσία Διαδικτύου 

 

ΥΚ/ΣΠ//ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ/ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ/ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ/Εκπαιδευτικές΄και Θερινές - 

2021.Εγκύκλιος.docx 

http://www.moec.gov.cy/dde/programs/kataskinoseis/entypa.html
mailto:ypiresia_kataskinoseon@schools.ac.cy

