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Λεπθσζία, 20 Ιαλνπαξίνπ 2018 
 

Αξ.Πξση.:2018/021 
 

Πξνο: Γνλείο θαη Κεδεκόλεο 
  Πξνζθόπσλ θαη Αληρλεπηώλ 

 

Αγαπεηνί Γνλείο θαη Κεδεκόλεο,  

 

Θέκα : 24ν Παγθόζκην Τδάκπνξη 2019 

(Βόξεηνο Ακεξηθή/West Virginia: 22 Ινπιίνπ – 02 Απγνύζηνπ 2019)  

 

Δίλαη κε κεγάιε ραξά πνπ επηθνηλσλνύκε καδί ζαο γηα λα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα ηελ 24ε Παγθόζκηα 

Πξνζθνπηθή Καηαζθήλσζε (Τδάκπνξη) πνπ ζα δηεμαρζεί κεηαμύ ησλ 22 Ινπιίνπ – 02 Απγνύζηνπ 

2019 ζηε Βόξεηα Ακεξηθή θαη πνπ ην Σώκα Πξνζθόπσλ Κύπξνπ πξνηίζεηαη λα ζπκκεηέρεη κε 

νξγαλσκέλε απνζηνιή. 

 

Οη παγθόζκηεο θαηαζθελώζεηο είλαη έλαο ζεζκόο πνπ θαζηεξώζεθε από ην 1920 θαη πξαγκαηνπνηνύληαη 

θάζε 4 ρξόληα κε ηελ ζπκκεηνρή όισλ ησλ Δζληθώλ Πξνζθνπηθώλ Σσκάησλ ηνπ θόζκνπ. Οη αξηζκνί ησλ 

θαηαζθελσηώλ εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα μεπεξλνύλ ηηο 40.000. Οη εκπεηξίεο θαη ηα βηώκαηα πνπ δεη 

θάπνηνο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε έλα Παγθόζκην Τδάκπνξη είλαη κνλαδηθέο θαη αλακθίβνια ε ζπκκεηνρή 

ζε έλα Παγθόζκην Τδάκπνξη απνηειεί μερσξηζηή θαη αλεπαλάιεπηε εκπεηξία γηα ηνλ θάζε πξόζθνπν θαη 

ηδηαίηεξν ζηαζκό ζηελ πξνζθνπηθή ηνπ δσή.  

 

Η Κύπξνο ζπγθαηαιέγεηε κεηαμύ ησλ ρσξώλ θαηεγνξίαο Γ, ( πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ην κέζν θαηά 

θεθαιή εηζόδεκα), γη’ απηό θαη ην δηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρεη θαζνξηζηεί ζηα € 1.200 πνζό πνπ ζα 

πξέπεη λα πιεξσζεί ζε πέληε δόζεηο. 

 

Λόγν ηνπ κεγάινπ θόζηνπο, νη δηνξγαλσηέο έρνπλ θαζνξίζεη ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπο απνπιεξσκήο σο 

έμεο: 

 

1. Πξνθαηαβνιή από € 200 Μέρξη ηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 2018, ην αξγόηεξν καδί κε ηελ αίηεζε 

2. Γεύηεξε Γόζε από € 250 Μέρξη ηηο 31 Μαξηίνπ 2018 

3. Τξίηε Γόζε από € 250 Μέρξη ηηο 31 Μαΐνπ 2018  

4. Τέηαξηε Γόζε από € 250 Μέρξη ηηο 31 Ινπιίνπ 2018 

5. Πέκπηε Γόζε από € 250 Μέρξη ηηο 30 Σεπηεκβξίνπ 2018 

 

Τν δηθαίωκα ζπκκεηνρήο θαιύπηεη ηα αθόινπζα : 

 

 Όια ηα γεύκαηα από ην βξάδπ ηεο 22αο Ινπιίνπ κέρξη θαη ην πξόγεπκα ηεο 2αο Απγνύζηνπ 2019. 

 Τν θόζηνο ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Ιαηξηθά έμνδα ζε πεξίπησζε αζζελείαο κε ηξαπκαηηζκό ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κηθξώλ 

ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ ή ζεξαπεηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Τδάκπνξη.  

 Τν Αλακλεζηηθό παθέην ηνπ Τδάκπνξη πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ην αλακλεζηηθό ζήκα, ην καληήιη, 

ηνλ νδεγό θαη ηελ πξνζσπηθή ηαπηόηεηα θαζώο θαη ην εζληθό ( Κππξηαθό ) καληήιη, θαλειάθηα 

απνζηνιήο θαη άιια έμνδα ηεο απνζηνιήο.  
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Τν ππόινηπν πνζό, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην θόζηνο γηα ην αεξνπνξηθό εηζηηήξην ζα θαζνξηζηεί 

αξγόηεξα θαη ζα θαηαβιεζεί ζε δόζεηο κεηά ηελ εκεξνκελία απνπιεξσκήο ηνπ δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο. 

Δλδέρεηαη επίζεο λα ππάξμεη έλα επηπξόζζεην θόζηνο ζε πεξίπησζε πνπ ε απνζηνιή απνθαζίζεη λα 

παξαηείλεη ηελ παξακνλή ηεο ζηελ Βόξεηα Ακεξηθή γηα πεξηήγεζε. 

 

Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζηελ Κππξηαθή απνζηνιή έρνπλ όζα παηδηά έρνπλ γελλεζεί κεηαμύ 22 

Ινπιίνπ 2001 θαη 21 Ινπιίνπ 2005. 

 

Τνλίδεηε όηη, νη πξόζθνπνη θαη αληρλεπηέο πνπ πξνηίζεληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παγθόζκηα 

θαηαζθήλσζε ζα αληηπξνζσπεύνπλ ην 76ν Σύζηεκα Πξνζθόπσλ Σηξνβόινπ θαη θαη’ επέθηαζε ην Σώκα 

Πξνζθόπσλ Κύπξνπ θαη γη’ απηό ην ιόγσ έρεη απνθαζηζζεί όπσο όινη νη πξόζθνπνη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ 

ζπκπιεξώζεη ηνπιάρηζηνλ ηεο απαηηήζεηο ηνπ Χάιθηλνπ Τξίθπιινπ θαη νη αληρλεπηέο ηηο απαηηήζεηο πνπ 

απαηηνύληαη γηα εηζδνρή ζηελ Κνηλόηεηα Αληρλεπηώλ. Ννείηε δε όηη πξέπεη λα είλαη αθέξαηνπ ραξαθηήξα 

θαη ήζνπο θαη λα έρνπλ ζπλερείο παξνπζίεο ζε όιεο ηηο ζπγθεληξώζεηο θαη δξάζεηο ησλ ηκεκάησλ ηνπο.   

 

Πηζηεύνπκε όηη, αλ θαη ην θόζηνο ζπκκεηνρήο είλαη ςειό, δελ πξέπεη λα απνηειεί απνηξεπηηθό 

παξάγνληα αθνύ θαηαλέκεηε ζε κηθξόηεξεο δόζεηο γηα επθνιόηεξε απνπιεξσκή. Δπηπξόζζεηα, σο κέιε 

ηνπ 76νπ Σπζηήκαηνο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ απνζηνιή ζα δηεμάγνπκε δηάθνξεο εθδειώζεηο γηα ηελ 

ζπιινγή ρξεκάησλ ηόζν γηα ηελ αγνξά ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ απαηηείηε όζν γηα κείσζε ηνπ θόζηνπο 

ζπκκεηνρήο.  

 

Δπηζπλάπηνπκε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξωζεί θαη λα επηζηξαθεί θνληά 

καο ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ ζπλνδεπόκελε από ηελ πξώηε δόζε ηωλ  €200. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο δηεπθξηλήζεηο κελ δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ. Δπηπιένλ όζνη επηζπκείηε λα 

πάξεηε κηα πξώηε άπνςε από ηε δξάζε απηή κπνξείηε λα πεξηεγεζείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 24νπ 

Παγθόζκηνπ Τδάκπνξη ζην δηαδίθηπν https://www.2019wsj.org  

 
 Με πξνζθνπηθνύο ραηξεηηζκνύο,  
 

 
Αξγπξώ Καθεηδηή 

ΛΔΩΝ 
Αξρεγόο Σπζηήκαηνο 

99 378 325 
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