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Λεπθσζία, 10  επηεκβξίνπ 2018 

 
Αξ.Πξση.:2018/001 
 
Πξνο: Γνλείο θαη Κεδεκόλεο  
ηειερώλ Πξνζθόπσλ 76εο Οκάδαο “ΚΕΡΑΤΝΟ” 
 
Αγαπεηνί Γνλείο θαη Κεδεκόλεο, 

 
Θέκα :  Γηήκεξν Σδακπνξέην Δλσκνηαξρώλ 2018 ζηα Πιαηάληα 

 

Αξρηθά, εύρνκαη ζε όινπο θαιή λέα πξνζθνπηθή ρξνληά. Όπσο θάζε ρξόλν έηζη θαη θέηνο, 

ζύκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ Κιάδνπ Πξνζθόπσλ ηεο Επαξρίαο καο, ε πξνζθνπηθή 

ρξνληά μεθηλά κε ην Σδακπνξέην Ελσκνηαξρώλ (θαη Τπελσκνηαξρώλ). Σν Σδακπνξέην ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ Καηαζθελσηηθό ρώξν ηνπ .Π.Κ. ζηα Πιαηάληα, ην αββαηνθύξηαθν 

22 - 23 επηεκβξίνπ 2018. 

 

θνπόο ηνπ δηεκέξνπ είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ ππνςήθησλ Ελσκνηαξρώλ θαη Τπελσκνηαξρώλ 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαη’ Ελσκνηίαο ζπζηήκαηνο, ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Ελσκνηίαο, 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ Ελσκνηίαο θαη ηνπ πκβνπιίνπ Σηκήο Οκάδαο θαζώο θαη άιια 

ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληα ηνπο. Παξάιιεια, ηα παηδηά ηα νπνία ζα εγεζνύλ ησλ 

Ελσκνηηώλ ησλ Οκάδσλ καο κε ηε λέα πξνζθνπηθή ρξνληά, ζα έρνπλ ηελ επθαηξία κέζα από 

επράξηζηεο δξαζηεξηόηεηεο λα έξζνπλ πην θνληά, λα γλσξηζηνύλ κεηαμύ ηνπο θαη λα 

αλαπηύμνπλ πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαη άκηιιαο. 

 

ρεηηθά κε ηε δηνξγάλσζε γηα ην Σδακπνξέην ζαο κεηαθέξνπκε ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: 

 

1. Η αλαρώξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ην ρώξν ζηάζκεπζεο ηνπ Γεκαξρείνπ 

ηξνβόινπ, ζηηο 08:00 ηνπ αββάηνπ 22 επηεκβξίνπ 2018. Η επηζηξνθή ζα γίλεη ζηνλ 

ίδην ρώξν, πεξίπνπ ζηηο 13:00 ηελ Κπξηαθή 23 επηεκβξίνπ 2018. ην ρώξν ζα ππάξρεη 

βαζκνθόξνο ππεύζπλνο από ην επηηειείν ηεο δξάζεο. 

2. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ρώξν αλαρώξεζεο κε ζηνιή εξγαζίαο 

(θιεηζηά παπνύηζηα, πξνζθνπηθή θαλέια, καληίιη), ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηά πξηλ ηνλ θαζνξηζκέλν 

ρξόλν αλαρώξεζεο, δειαδή ζηηο 07:40 θαη κε ηα θαηάιιεια εθόδηα γηα κηα δηήκεξε δξάζε 

(ζπλεκκέλνο ελδεηθηηθόο θαηάινγνο). 

3. Σν ηίκεκα ζπκκεηνρήο ζηε δξάζε έρεη θαζνξηζηεί ζηα €20 θαη πεξηιακβάλεη ηα έμνδα 

δηακνλήο, δηαηξνθήο, εθπαηδεπηηθό πιηθό, ηα κεηαθνξηθά θαη ην αλακλεζηηθό ηεο δξάζεο. 
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Η επηζπλαπηόκελε δήισζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ζην επηηειείν ηεο Οκάδαο καο 

καδί κε ην ηίκεκα ζπκκεηνρήο ζην ρώξν ηνπ πζηήκαηνο κέρξη ηελ Σεηάξηε 12 

επηεκβξίνπ, όπνπ γηα ζθνπνύο πξνγξακκαηηζκνύ έρεη νξηζηεί θαη σο ε ηειεπηαία 

εκέξα παξαιαβήο δειώζεσλ ζπκκεηνρήο.   

 

Γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο αιιά θαη πξνο δηεπθόιπλζε ζαο, επηζπλάπηνπκε ηα αηνκηθά εθόδηα 

πνπ ζα ρξεηαζηεί ν θάζε Πξόζθνπνο θαηά ηε δηήκεξε δξάζε.  

 

Σν επηηειείν ηεο Οκάδαο  βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηεζδήπνηε επηπξόζζεηεο 

πιεξνθνξίεο ή/θαη δηεπθξηλίζεηο ηπρώλ ρξεηαζηείηε ζην 99 77 70 17 ( Δέζπσ Λαδάξνπ ) θαη 99 

755 051 (ηέιηνο Κνπλλακάο) 

 

Με πξνζθνπηθνύο ραηξεηηζκνύο, 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Αξγπξώ Καθεηδηή 
ΛΕΩΝ 

Αξρεγόο πζηήκαηνο 
 

Δέζπσ Λαδάξνπ 
ΑΛΚΜΗΝΗ 

Αξρεγόο Οκάδαο 
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ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 

Εγώ ν/ε ______________________________________________ παηέξαο/κεηέξα/θεδεκόλαο θαηαβάιισ ην πνζό 

ησλ 20 επξώ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο ____________________________________________ ζηε δηήκεξε 

δξάζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 22 – 23 επηεκβξίνπ ζηα Πιαηάληα. 

Α. ΙΑΣΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Πάζρεη ή Έπαζρε από  ρξόληεο παζήζεηο :  
(ΑΘΜΑ - ΚΑΡΓΙΑΚΔ ΠΑΘΗΔΙ - ΠΑΘΗΔΙ ΑΤΣΙΩΝ - 

ΓΙΑΒΗΣΗ - ΤΠΝΟΒΑΙΑ  θιπ.) 

 

_________________________________________________________________ 

Υνξεγείηαη ζην παηδί νπνηαδήπνηε 
ηαηξνθαξκαθεπηηθή αγσγή : 
(αλ λαη ζεκεηώζηε ηα αθξηβή θάξκαθα θαη δνζνινγία)   

 
 
ΝΑΙ    ΟΥΙ  _______________________________________________________________________ 

Δίλαη ην παηδί ζαο αιιεξγηθό ; 

 

ε θάξκαθα ; ____________________________________________________________________ 

ε ηξνθέο; _______________________________________________________________________ 

ε άιια ; (έληνκα, θπηά θιπ) ______________________________________________________ 

Έρεη νπνηαδήπνηε άιια ηαηξηθά πξνβιήκαηα 
πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζνύλ; 

 
__________________________________________________________________________________ 

Β. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ θαη ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ : 

Παξαθαιώ ζεκεηώζηε νηηδήπνηε άιιν λνκίδεηε όηη δελ έρεη θαιπθζεί από ηα αλσηέξσ θαη ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ νη Βαζκνθόξνη : 

 

 
Γ. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΟΝΔΩΝ : 

Όλνκα Παηέξα :  

____________________________________ 

Σειέθσλα : 1. ________________________________ 2. _________________________________ 

Όλνκα Μεηέξαο :  

__________________________________ 

Σειέθσλα : 1. ________________________________ 2. _________________________________ 

Τπνγξαθή Γνλέα ή Κεδεκόλα πνπ ζπκπιήξσζε ηελ αίηεζε : ________________________________   

Ηκεξνκελία : _________________________ 

ΝΑ ΔΠΙΣΡΑΦΔΙ ΣΙ 12/09 (ΣΔΣΑΡΣΗ) ΑΠΟ ΣΙ 18:00 - 20:00 
 
Όζνη δπζθνιεύνληαη λα ηππώζνπλ, ζα ππάξρεη απόθνκκα ηεο δήισζεο ζην ύζηεκα 

 

Ιζρύεη ε εγγξαθή ηεο ρξνληάο 2017 – 2018 αλ θάπνηνο δελ θαηαθέξεη λα θάλεη γηα ηελ λέα 

ρξνληά. 
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ΑΣΟΜΙΚΑ ΔΦΟΓΙΑ 

Παξαθάησ ζεκεηώλνληαη ηα ππνρξεσηηθά θαζώο θαη θάπνηα πξναηξεηηθά εθόδηα πνπ ζα πξέπεη 

λα έρεη ν θάζε Πξόζθνπνο. ε θακία πεξίπησζε ε έιιεηςε νπνηνπδήπνηε από ηα 

αλαθεξόκελα εθόδηα δελ πξέπεη λα απνηειέζεη ιόγσ γηα ηε κε ζπκκεηνρή ηνπ 

Πξνζθόπνπ ζηε δηήκεξε δξάζε. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έιιεηςε θάπνηνπ είδνπο 

παξαθαινύκε όπσο ελεκεξώζεηε ην Επηηειείν ηεο Οκάδαο έγθαηξα νύησο ώζηε λα θαιύςεη ην 

θελό όζν ην δπλαηό θαιύηεξα. 

 
Πξηλ θύγσ από ην ζπίηη θάλσ έιεγρν αλ έρσ πάξεη καδί κνπ όια ηα απαξαίηεηα είδε 

 

Αηνκηθά Εθόδηα Πιεξνθνξίεο Έιεγρνο (√) 

Πεξηβνιή εξγαζίαο 
Παληειόλη καθξύ, παπνύηζηα θιεηζηά, πξνζθνπηθή 
θαλέια (αλ δελ έρεηε νπνηαδήπνηε θαλέια), καληήιη 

 

Πιήξεο Πξνζθνπηθή ηνιή 
Σελ έρνπκε καδί καο 

(Μπεξέ, Μαληήιη, Παπνύηζηα, Κάιηζεο) 

 

1 καθξύ θαη 1 θνληό παληειόλη   

Δπν δεπγάξηα εζώξνπρα θαη 

θάιηζεο 

  

Μαθξπκάληθε θαλέια θαη θόξκα   

1-2 Επηπιένλ θαλέιεο θνληνκάληθεο   

Αδηάβξνρν    

Καπειάθη   

αθάθη ή θαη πνπιόβεξ   

Τπλόζαθν θαη/ή θνπβέξηα   

Τπόζηξσκα   

Είδε θαγεηνύ 
πηξνύλη, θνπηάιη, καραίξη, πηάην, πνηήξη (ΟΥΙ 
γπάιηλα) 

 

Παγνύξη   

Είδε αηνκηθήο θαζαξηόηεηαο πεηζέηα, ζαπνύλη, νδνληόβνπξηζα, νδνληόπαζηα θηι  

Υαξηί πγείαο   

Φαλάξη   

Πξνζθνπηθόο νπγηάο    

Γξαθηθή ύιε   

Ραπηηθή ύιε πξναηξεηηθή  

Ό, ηη άιιν ζεσξείηε ζεκαληηθό   

 

Τ.Γ. : Κάζε πξόζθνπνο ζα πξέπεη λα θέξεη ηα πξνζσπηθά ηνπ είδε ζε ζαθίδην 

πνξείαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί πνξεία 2-3km όπνπ νη 

πξόζθνπνη ζα πξέπεη λα κεηαθέξνπλ όια ηνπο ηα πξάγκαηα. Σν επηηειείν ΓΔΝ ζα 

κεηαθέξεη ππλόζαθνπο, ηζαληνύιεο ή άιια ήδε πνπ είλαη εθηόο ζαθηδίσλ νύηε 

ηαμηδησηηθέο ηζάληεο ηύπνπ ηξόιετ. Δπζύλε γηα ηελ θαηαιιειόιεηα, ηαθηνπνίεζε θαη 

πξνζαξκνγή ησλ ζαθηδίσλ έρνπλ νη ίδηνη. Όινη πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο αδηάβξνρα, 

παπνύηζηα πνξείαο, δεζηά ξνύρα θαη ππμίδα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πνξεία. 


