
Εκπαιδευτική επίςκεψη ςτην Κφπρο - Ενημζρωςη! γονζων-κηδεμόνων 

1. Check-in:  
γηα ηνπο καζεηέο [ΚΑΡΑΓΚΗΑΟΤΡΟΒΑ, ΥΑΜΟΓΗΩΡΓΑΚΖ, ΝΔΦΤΓΔ, ΣΕΗΝΑ, 
ΓΚΗΟΤΛΖ, ΜΑΡΚΟΓΗΑΝΝΑΚΖ, ΚΗΑΓΗΑ, ΚΑΜΠΟΤΡΖ, ΓΤΠΑΡΑΚΖ] έρεη γίλεη 
Check-in θαη έρνπλ εθηππσζεί νη θάξηεο επηβίβαζεο.  
Όλοι οι σπόλοιποι μαθητές ζα θάλνπλ Check-in [δσξεάλ] ζην αεξνδξόκην. Καιό 
ζα είλαη λα βξίζθνληαη εθεί όρη αξγόηεξα από ηηο 08:30!!! 

2. Αποζκεςέρ 
Μια(1) τειραποσκεσή 45Χ55Χ20cm απζηεξά!! κέζα θαη ηα ξνδάθηα. Βάξνο 10 θηιά 
[δπγηζηείηε ζηελ δπγαξηά ηνπ κπάληνπ κε ή ρσξίο ηελ βαιίηζα γηα έιεγρν. Τπάξρεη 
ρξέσζε γηα επηπιένλ θηιά]. Όρη πγξά!  Ίζσο κηα νκπξέια! Δλεκεξσζείηε γηα ηνλ 
θαηξό, γεληθά έρεη πςειόηεξε ζεξκνθξαζία ε Κύπξνο!  
Αθήζηε ρώξν γηα ηα πξνζνκνηώκαηα πνπ ζα παξνπζηάζνπκε! 
θαη μια(1) επιπλέον τσάντα τειρός 35Χ20Χ20cm 

3. Κινηηά ηηλέθωνα: 
Δπηθνηλσλήζηε κε ηελ εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλία ζαο θαη επηβεβαηώζηε  αλ έρεηε 
ήδε πεξηαγσγή (roaming) ζηα θηλεηά ησλ καζεηώλ ζαο ή ελεξγνπνηήζηε ηελ 
πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλείηε καδί ηνπο θαη καδί καο. Πξνζνρή  ζηηο ρξεώζεηο! 

Γηα λα θαιέζεηε Κύπξν πξώηα ην 0035 
Κηλεηά ζπλνδώλ: Μάληδηνο 6974804677 Μαληηάθε 6946955680 Βνπξεμάθε 
6944802171  θηλεηό ζπκβνύινπ θ. Μαξίαο Καιαζάθε 6946500408 θαη email 
kalathakimaria.edu@gmail.com 

4. Ππόγπαμμα-ενημέπωζη 
Πξόγξακκα επηζθέςεσλ-ζπλεδξίνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ www.msr.edu.gr 
Θα πξνζπαζήζνπκε θάζε βξάδπ λα ζαο ζηέιλνπκε έλα ζύληνκν email (γηα όζνπο 
έρνπλ) πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλεζηε γηα ηελ εκέξα πνπ πέξαζε!  

5. Γιαμονή-διαηποθή-μεηακίνηζη 
Ζ ηειηθή ζπλνιηθή ρξέσζε ηεο δηακνλήο είλαη 100,00€ καδί κε ην πξσηλό (κπνπθέ) 
ζην μελνδνρείν Paphos Gardens http://www.paphosgardens.com/ . Ζ ππόινηπε 
δηαηξνθή επηβαξύλεη ηνπο καζεηέο. Οη κεηαθηλήζεηο-μελαγήζεηο είλαη όιεο δσξεάλ 
πξνζθνξά ηνπ Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ. 

6. Κάπηα ςγείαρ. 
Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα λα εθδώζεηε θάξηα πγείαο γηα ηνπο καζεηέο. 
Πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε επξσπατθή θάξηα αζθάιηζεο πγείαο ΔΚΑΑ είλαη αλαγθαίν, ν 
αζθαιηζκέλνο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, λα ππνβάιιεη, έγθαηξα πξηλ ηελ αλαρώξεζε ηνπ, ηελ 
απαηηνύκελε αίηεζε, ζην Σκήκα Μεηξώνπ ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ηνπ ηόπνπ 
θαηνηθίαο ηνπ, έρνληαο καδί ηνπ ην ζεσξεκέλν αηνκηθό βηβιηάξην πγείαο ηνπ θαη ην 
Γηαβαηήξην ή λένπ ηύπνπ Σαπηόηεηα. Σελ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζνύλ θαη ηα 
πξνζηαηεπόκελα κέιε νηθνγέλεηαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ πξνζθνκίδνληαο ην ζεσξεκέλν 
αηνκηθό θαη ην νηθνγελεηαθό βηβιηάξην πγείαο.  

Πάντως να έτοσν σίγοσρα μαζί τοσς οι μαθητές το ΑΜΚΑ τοσς! (ίσως 
σημειωμένο στο κινητό ή σε ένα μικρό αστοκόλλητο πάνω στην ταστότητα) 

7. Απαπαίηηηα!!! 
 

ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ – ΒΑΛΙΣΑ(με ηα πποζομοιώμαηα) - ΑΜΚΑ 
 

ΜΔ ΣΟ ΚΑΛΟ ΝΑ ΒΡΔΘΟΤΜΔ  ΣΟ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟ ΣΑ ΥΑΝΙΑ ΣΗΝ 
ΠΔΜΠΣΗ 26/02/2015 ΓΤΡΩ ΣΙ 08:30 (για όζοςρ θέποςν ηοςρ 
μαθηηέρ) και η επιζηποθή μαρ ηην ΣΡΙΣΗ 03/03/2015 13:25 
 

Οι συνοδοί καθηγητές:  
Μάνηζιορ Υπήζηορ, Βοςπεξάκη Δπωθίλη, Μανιηάκη Θεοδώπα. 
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