
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  

ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΤΡΟΟΔΟΥΣ  

Τί πρέπέί να έχέί απαραίτητα μαζί του το καθέ παίδί; 

Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα είδη ατομικού εξοπλισμού, που περιέχονται στον πιο κάτω 
κατάλογο, επιπρόσθετα από τα ρούχα ενδυμασίας τους: 

✓1 κουβέρτα ή υπνόσακο 

✓2 σεντόνια (χειμερινά) 

✓2 μαξιλαροθήκες 

✓2 πετσέτες προσώπου 

✓1 πετσέτα μπάνιου 

✓1 πετσέτα ποδιών 

✓Πιτζάμες χειμερινές 

✓Εσώρουχα 

✓1 πουλόβερ/ζακέτα 

✓1 σάκο για άπλυτα ρούχα 

✓Προσωπικά είδη υγιεινής σε κατάλληλο βαλιτσάκι (σαμπουάν, οδοντόπαστα, σαπούνι, κλπ.) 

✓Αθλητικές φόρμες, παντελονάκια και παπούτσια γυμναστικής 

✓Διάφορα όργανα μουσικής και άλλα παιγνίδια προσωπικού ενδιαφέροντος του παιδιού 

✓Φαναράκι 

✓Λιπαντικό για τα χείλη 

✓Καπελάκι  

 

Τροποί μέταβασησ καί αποχωρησησ απο την κατασκηνωση 

Τα παιδιά θα αναχωρήσουν από Λευκωσία με λεωφορείο στις 8.30 π.μ., γι’ αυτό θα πρέπει να           
βρίσκονται στο  οίκημα της  ΠΑΣΥΔΥ, το  αργότερο μέχρι τις 8.00 π.μ. 
 
Για την παραλαβή των παιδιών κατά την ημερομηνία επιστροφής τους από την κατασκήνωση, οι γονείς 
θα πρέπει να βρίσκονται στο οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ στις 11.30 π.μ. για τις πρώτες 5 περιόδους, ενώ για 
την 6η περίοδο να βρίσκονται στο οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ στις 10.00 π.μ. 
 
Τα παιδιά που προέρχονται από τις επαρχίες θα πρέπει είτε να προσέλθουν στα Γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ 
στη Λευκωσία ή να φροντίσουν για τη μετάβασή τους στο Τρόοδος με δικό τους μεταφορικό μέσο. Σε 
τέτοια περίπτωση θα πρέπει να ειδοποιήσουν τα  Κεντρικά Γραφεία της Οργάνωσης, στο τηλ. 22844450 
ή 22844457. 

 
Χρηση κίνητων τηλέφωνων 

Η χρήση κινητών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών θα επιτρέπεται μόνο κατά τη μεσημβρινή ανάπαυση,   
δηλαδή μεταξύ των ωρών 14.00 – 16.00.   
Σε περίπτωση απώλειάς τους η ΠΑΣΥΔΥ δεν θα φέρει καμία ευθύνη. 

 
Επίκοίνωνία μέ το παίδί σασ 

Οι γονείς μπορούν να τηλεφωνούν στα παιδιά μόνο κατά τις ώρες 10.00 π.μ. μέχρι 12.00 το μεσημέρι 
στο τηλ. 25420151.  
 

Λέίτουργία Καντίνασ 

Στην κατασκήνωση λειτουργεί καντίνα από όπου τα παιδιά μπορούν να αγοράζουν σνακς και ποτά.   


