
   

 
ΘΕΜΑ:  «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ μαθητϊν για ςυμμετοχή τουσ ςτο 
πρόγραμμα διαμονήσ και φιλοξενίασ ςτισΜαθητικζσ Καταςκηνϊςειστου 
Τπουργείου Παιδείασ ςτη Μεταμόρφωςη  Χαλκιδικήσ  κατά το θζροσ 2017» 
 

 
 
Θ Διευθφντρια Α/θμιασ Εκπαίδευςησ Χαλκιδικήσ και Πρόεδροσ τησ Επιτροπήσ Μαθητικϊν 
Καταςκηνϊςεων Φιλοξενίασ του Τπουργείου Παιδείασ ςτη Μεταμόρφωςη Χαλκιδικήσ, 
ζχοντασ υπόψθ τα παρακάτω ςχετικά : 
 

1. Α.Π.: ΙΒ/7243/28-6-1983 (ΦΕΚ 368 τ. Β’) Τπουργικι Απόφαςθ (εςωτερικόσ 
κανονιςμόσ λειτουργίασ Μακθτικϊν Καταςκθνϊςεων). 

2. Σο υπ. αρικμ. πρωτ.: Φ.29/1539/13-03-2017 τθσ Δ.Π.Ε. Χαλκιδικισ με κζμα : 
«Λειτουργία Μακθτικϊν Καταςκθνϊςεων το κζροσ 2017»  

3. Σθν υπ. αρικμ. πρωτ.:  63341/Β1/12-04-2017 ΑΔΑ:ΨΣΚ64653Π-ΟΩ9 απόφαςθ του 
Τπουργείου Παιδείασ Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με κζμα : «Μεταφορά 
πιςτϊςεων ςτον Κ.Α.Ε. 5297 του Ε.Φ. 181 του Προχπολογιςμοφ ζτουσ 2017». 

4. Σθν υπ. αρικμ. πρωτ.:  66101/Β1/24-04-2016 ΑΔΑ:Ω454653Π-Ε7Ωαπόφαςθ του 
Τπουργείου Παιδείασ Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με κζμα :  «Μεταφορά 
πιςτϊςεων ςτον Κ.Α.Ε. 5297 του Ε.Φ. 181 του Προχπολογιςμοφ ζτουσ 2017». 

5. Σο υπ. αρικμ. πρωτ.: Φ.2/ΓΛ/31768/64746/Δ1/19-04-2016 ζγγραφο του Τπουργείου 
Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με Θζμα: «Καταςκθνωτικζσ περίοδοι 2017 
και ζγκριςθ πρωτογενοφσ αιτιματοσ». 

 

                       
 
        EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
       ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ 
                & ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ 
        ΠΕΡΙΦ/ΚΘ Δ/ΝΘ Π.Ε. & Δ.Ε.  
          ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Δ/ΝΘ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ 
ΣΜΘΜΑ ΜΑΘΘΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΘΝΩΕΩΝ 
 
Σαχ.Δ/νςθ : 22ασ Απριλίου 1 
Σαχ.Κϊδικ. : 63100 ΠΟΛΤΓΤΡΟ 
Πλθροφορίεσ : Α.Μπιηζτασ 
                             : Η. Χριςτζλλθ 
Σθλζφωνο :23710-23055 
Tθλεμ. (φαξ) : 23710-24235 
e-mail                : mail@dipe.chal.sch.gr 
URL  :http://dipe.chal.sch.gr  

 
Πολφγυροσ,  05/5/2017 
Αρικ. Πρωτ.:Φ.29/2924 

 
ΠΡΟ:    1. Δ/νςη Π.Ε. Ν. Δράμασ 
                   Διοικθτιριο  Σ.Κ 66100 ΔΡΑΜΑ 
 
                 2.  Δ/νςη Π.Ε. Ν. Κιλκίσ 
                 Αγ. Γεωργίου 1 Σ.Κ 61100 ΚΙΛΚΙ 
 
                3.  Δ/νςη Π.Ε. Ν. ερρϊν 

    Κεραςοφντοσ 2  Σ.Κ 62110 ΕΡΡΕ 
 
 4.Δ/νςη  Π.Ε.Ν  Πζλλασ 
    Εγνατίασ 91 Σ.Κ 58200   ΕΔΕΑ 

 
                5. Δ/ντζσ - Προϊςταμζνουσ  
                    Δημοτικϊνχολείων τησ  
                     Π.Ε. Ν. Χαλκιδικήσ 
 

 

mailto:mail@dipe.chal.sch.gr


6. Σθν υπ.αρικμ.:2θ Πράξθ/04-05-2017τθσ Ε.Μ.Κ.Φ/κζμα 1ο : «Προγραμματιςμόσ  
Λειτουργίασ  των  Μακθτικϊν Καταςκθνϊςεων του Τπουργείου Παιδείασ ςτθ 
Μεταμόρφωςθ  Χαλκιδικισ  κατά το κζροσ 2017» 

                                                                         προςκαλεί  
τουσ ενδιαφερόμενουσ Γονείσ- Κηδεμόνεσ των μαθητϊν τω Δημοτικϊν χολείων των 
Νομϊν Δράμασ, Κιλκίσ, ερρϊν, Πζλλασ και Χαλκιδικήσπου επικυμοφν τα παιδιά τουσ να 
ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα διαμονισ και φιλοξενίασ ςτισ Μακθτικζσ Καταςκθνϊςεισ 
του Τπουργείου Παιδείασ ςτθ Μεταμόρφωςθ  Χαλκιδικισ  κατά το κζροσ 2017, να 
υποβάλλουν αίτηςη- υπεφθυνη δήλωςη ςυμμετοχήσ του παιδιοφ τουσ ςτο πρόγραμμα. 
Θ αίτθςθ -υπεφκυνθ διλωςθ κα υποβλθκεί ςτο Διευθυντή του χολείου ςτο οποίο φοιτά ο 
μαθητήσ ,από Δευτζρα 8 Μαΐου 2017 ζωσ και την Παραςκευή  19 Μαΐου 2017 
 
Ο Προγραμματιςμόσ και η διαδικαςία υλοποίηςησ του προγράμματοσ θα γίνει ςφμφωνα 
με τα παρακάτω : 
 
1ο:  ΚΑΣΑΚΘΝΩΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΠΟ 26/06/2017 ΕΩ 05/08/2017  
 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΘ  

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΛΘΞΘ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΜΑΘΘΣΩΝ & 
ΝΟΜΟΙ ΠΟΤ 
ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΝ: 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΑΘΘΣΩΝ 
ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΟΔΟ  

ΤΝΟΛΟ 
ΣΕΛΕΧΩΝ 
&ΕΡΓΑΣΩΝ 
ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΟΔΟ 

1η Περίοδοσ Δευτζρα 
26/6/2017 

άββατο  
08 /7/2017 

ΕΡΡΩΝ: 50  
ΚΙΛΚΙ: 60 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ : 30 

140 30 

2η Περίοδοσ Δευτζρα 
10/7/2017 

άββατο  
22 /7/2017 

ΕΡΡΩΝ: 50  
ΠΕΛΛΑ: 50 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ : 30 

140 30 

3η Περίοδοσ Δευτζρα 
24/7/2017 

άββατο  
05 /8/2017 

ΔΡΑΜΑ: 60 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ: 60 

120 30 

                                                                                                          ΤΝΟΛΟ  400 90 

 
ημείωςη : Παρακαλοφνται οι Δ/νςεισ Εκπαίδευςησ που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα 
κατά τη διαδικαςία  επιλογήσ των μαθητϊν να λάβουν υπόψη ότι από τουσ ανωτζρω 
μαθητζσ το  50% θα είναι κορίτςια και 50% αγόρια . 
 

2ο :ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΘ ΣΩΝ ΜΑΘΘΣΩΝ 
 

α) Δικαίωμα ςυμμετοχήσ 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλα τα παιδιά ηλικίασ από 6 ζωσ 12 ετϊν που φοιτοφν ςτο 
Δημοτικό χολείο .  
Με δεδομζνο ότι τθν προθγοφμενθ χολικι Χρονιά 2015-16 δόκθκε θ δυνατότθτα 
ςυμμετοχισ, ςτουσ μακθτζσ που είναι γεννθμζνοι το 2005 και φοιτοφν το τρζχον χολικό 
ζτοσ 2016-17 ςτθ Σϋ τάξθ, για τθ φετινι χρονιά θ επιλογι κα γίνει ςφμφωνα με τα 
παρακάτω:  

 Πρϊτα κα προτιμθκοφν μακθτζσ που φοιτοφν το τρζχον χολικό ζτοσ 2016-17 ςτην 
Εϋ τάξη. 

 Εάν δεν ςυμπλθρωκεί ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ τότε κα ςυμπλθρϊνεται με μακθτζσ 
τθσ Δϋ τάξθσ ,Γϋ τάξθσ …κ.ο.κ. 

 
 



β) Επιλογή των μαθητϊν καταςκηνωτϊν 
Θ επιλογι των μακθτϊν καταςκθνωτϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα  παρακάτω: 
 
Για το Ν. Χαλκιδικήσ με ευκφνθ τησ  Δ/ντριασ Π.Ε. Ν. Χαλκιδικήσ,αφοφλθφκοφν υπόψθ οι 
προτάςεισ των Διευθυντϊν /Προϊςταμζνων των Δημοτικϊν χολείων τησ Π.Ε. Χαλκιδικήσ. 

 
Για τουσ νομοφσ Δράμασ, ερρϊν ,Κιλκίσ και Πζλλασ   με ευκφνθ των Δ/ντϊν Π.Ε., αφοφ  
λθφκοφν υπόψθ οι προτάςεισ των Διευθυντϊν /Προϊςταμζνων των Δημοτικϊν χολείων 
αρμοδιότητάσ τουσ.  
 
Οι Διευθυντζσ/ Προϊςτάμενοι των  Δημοτικϊν χολείων κατά τη διαδικαςία επιλογήσ  των 
προτεινόμενων μαθητϊν παρακαλοφνται να ςυνεργαςτοφν με το φλλογο Διδαςκόντων 
και το χολικό υμβοφλιο αρμοδιότθτάσ τουσ.Κατά τθν επιλογι των παιδιϊν πρζπεινα 
λθφκοφν ςοβαράυπόψθ τα κοινωνικοοικονομικά κριτιρια των μακθτϊν(παιδιά 
πολυτζκνων, απόρων οικογενειϊν, άνεργων γονζων, ορφανά, παιδιά διαηευγμζνων 
γονζων, κ.λ.π). 
Επιςθμαίνουμε επίςθσ  τθν ανάγκθ, ο αρικμόσ των αγοριϊν και των κοριτςιϊν  που κα 
επιλεγοφν ςυνολικά να είναι ακριβήσ και χωρίσ διαφοροποιιςεισ από τον αρικμό που 
ορίηεται ςτουσ παραπάνω πίνακεσ.  
τθ ςυνζχεια οι Διευθυντζσ/ντριεσ των Δημοτικϊν χολείων  θα υποβάλλουν ζωσ 
25/05/2017 ςτην Διεφθυνςη ςτην οποία υπάγονται τον επιςυναπτόμενο πίνακα με τουσ 
προτεινόμενουσ μακθτζσ.  
 
Οι Διευθφνςεισ Εκπαίδευςησ θα αποςτείλουν ηλεκτρονικά ςτη Δ/νςη Π.Ε. Χαλκιδικήσ ζωσ 
την Σετάρτη31/05/2017 ςυγκεντρωτικό πίνακα με τουσ προτεινόμενουσ μαθητζσ τησ 
Διεφθυνςήσ τουσ.  
 
Θ Διεφθυνςη Π.Ε. Χαλκιδικήσ  θα αποςτείλει ηλεκτρονικά ζωσ  06/06/2017 ςτισ Δ/νςεισ 
Π.Ε. που ςυμμετζχουν και ςτα Δημοτικά χολεία αρμοδιότητάσ τησ, επικυρωμζνο πίνακα 
με τουσ ςυμμετζχοντεσ μαθητζσ ςτο πρόγραμμα φιλοξενίασ ςτισ καταςκηνϊςεισ καθϊσ 
και τον υπεφθυνο κοινοτάρχη για τη μεταφορά των καταςκηνωτϊν. 
 

3ο: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ 
 

1. Αίτηςη- δήλωςη ςυμπλθρωμζνθ από τον γονζα-κθδεμόνα του μακθτι 
(επιςυνάπτεται) και κα υποβλθκεί ςτο Διευκυντι του χολείου ςτο οποίο φοιτά ο 
μακθτισ. 

2. υμπληρωμζνο το Ατομικό Δελτίο Τγείασ του μακθτι (Α.Δ.Τ.Μ) ι πιςτό αντίγραφο 
του Α.Δ.Τ.Μ που υπάρχει ςτο αρχείο του ςχολείου του, υπογεγραμμζνο από ιατρό 
και το οποίο να είναι ςε ιςχφ κατά τθν καταςκθνωτικι περίοδο φιλοξενίασ του 
μακθτι. 
 

4. ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΣΑΚΘΝΩΣΩΝ 
Θ μεταφορά των καταςκθνωτϊν από τουσ Νομοφσ Κιλκίσ, ερρϊν, Δράμασ και Πζλλασ θα 
γίνει με ευθφνη των αντίςτοιχων Δ/νςεων Π.Ε. με μιςθωμζνο λεωφορείο από την 
Ε.Μ.Κ.Φ. και δεν θα επιβαρφνει  τουσ μαθητζσ . 
Θ μεταφορά των καταςκθνωτϊν από τη Χαλκιδική θα γίνει με ευθφνη των γονζων- 
κηδεμόνων τουσ. 
Ϊρα άφιξθσ και υποδοχισ ςτο χϊρο τθσ καταςκινωςθσ ορίηεται θ 12θ μεςθμβρινι. 
Ϊρα αναχϊρθςθσ με τθ λιξθ τθσ περιόδου ορίηεται θ 9θ πρωινι τθσ θμζρασ εκείνθσ.  



Σονίηεται ιδιαίτερα ότι θ αςφαλισ μετακίνθςθ των παιδιϊν από το ςθμείο επιβίβαςθσ μζχρι 
τθν άφιξθ και αποβίβαςι τουσ ςτο χϊρο τθσ Καταςκινωςθσ κα πραγματοποιθκεί με 
ευκφνθ των Δ/νςεων Π.Ε. και τθ ςυνοδεία του κοινοτάρχθ εκπ/κοφ και των ομαδαρχϊν. 
Οι Διευθυντζσ Π.Ε. των Νομϊν θα ενημερϊςουν τουσ μαθητζσ για το χρόνο και το ακριβζσ 
δρομολόγιο και ςτάςεισ από τισ οποίεσ θα επιβιβαςτοφν οι μαθητζσ καταςκηνωτζσ. 

 
 

υνοπτικόσ Πίνακασ Ενεργειϊν 

Από 8/5/2017 ζωσ 
19/05/2017 :  

Τποβολή αιτήςεων ςυμμετοχήσ από τουσ γονείσ – κηδεμόνεσ ςτο 
Διευθυντή του χολείου  

‘Ζωσ 25/05/2017  Οι Διευθυντζσ των χολείων υποβάλλουν τον πίνακα με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά ςτισ Δ/νςεισ Εκπαίδευςησ  

Ζωσ 31/05/2017  Οι Διευθφνςεισ Π.Ε. υποβάλλουν τον τελικό πίνακα των 
προτεινόμενων μαθητϊν ςτη Δ/νςη Π.Ε. Χαλκιδικήσ.  
Σα δικαιολογητικά (αίτηςη γονζα, ΑΔΤΜ…) με αντίγραφο του 
πίνακα των ςυμμετεχόντων μαθητϊν θα δοθοφν από το Δ/νςη Π.Ε 
του Νομοφ ςτον υπεφθυνο κοινοτάρχη ο οποίοσ θα ςυνοδεφει τουσ 
μαθητζσ προκειμζνου να παραδοθεί ςτον Αρχηγό τησ 
καταςκήνωςησ. 

Ζωσ 06/06/2017  Θ Διεφθυνςη Π.Ε. Χαλκιδικήσ αποςτζλλει ςτισ Δ/νςεισ Π.Ε. και ςτα 
Δημοτικά χολεία αρμοδιότητάσ τησ , επικυρωμζνο πίνακα με τουσ 
ςυμμετζχοντεσ μαθητζσ , τουσ υπεφθυνουσ κοινοτάρχεσ , καθϊσ και 
απαραίτητεσ οδηγίεσ και λεπτομζρειεσ. 

 
 
Φωτογραφίεσ των εγκαταςτάςεων των καταςκθνϊςεων, κακϊσ και ζγγραφα, αιτιςεισ, 
λεπτομζρειεσ και οδθγίεσ για το γονζα και το μακθτι  βρίςκονται αναρτθμζνεσ ςτον 
ιςτότοπο τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Χαλκιδικισhttp://dipe.chal.sch.gr. 
 
Παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.  
 
υνημμζνα: 
 

1. Αίτθςθ  Γονζα – Κθδεμόνα του μακθτι  
2. υγκεντρωτικόσ πίνακασ ςυμμετεχόντων μακθτϊν  

(α- ΑΓΟΡΙΩΝ, β- ΚΟΡΙΣΙΩΝ) 
3. Πλθροφοριακό Δελτίο Γονζων 

 
 

Θ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ    
                                                                                                       & ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ Ε.Μ.Κ.Φ.                                                 

 
 

            Ευτυχία Παπανικολάου  
      

 
 
 

 

ΚΟΙΝ. 
1. ΤΠ.Π.Ε.Θ . 

ΣΜΘΜΑ Γ’ ΜΑΘΘΣΙΚΘ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ 
ΧΟΛΙΚΘ ΗΩΘ 

2. Π.Δ.Ε. ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
3. ΤΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Π.Ε.  

Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ 

 


