
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
ΘΕΜΑ:  «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ μακθτϊν για ςυμμετοχι τουσ ςτο 
πρόγραμμα διαμονισ και φιλοξενίασ ςτισ Μακθτικζσ Καταςκθνϊςεισ του 
Τπουργείου Παιδείασ ςτθ Μεταμόρφωςθ  Χαλκιδικισ  κατά το κζροσ 2019» 
 

 
Η Διευκφντρια Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Χαλκιδικισ και Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ 

Μακθτικϊν Καταςκθνϊςεων Φιλοξενίασ του Τπουργείου Παιδείασ ςτθ Μεταμόρφωςθ 
Χαλκιδικισ 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.29/2018α/20-03-2019 τθσ Δ.Π.Ε. Χαλκιδικισ με κζμα: 
«Λειτουργία Μακθτικϊν Καταςκθνϊςεων Μεταμόρφωςθσ Χαλκιδικισ το κζροσ 
2019» . 

3. Σο υπ. αρικμ. πρωτ.: 78708/Α2/17-05-2019 ζγγραφο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
τρατθγικοφ χεδιαςμοφ Προγραμματιςμοφ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 
Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν με κζμα: «Κακοριςμόσ καταςκθνωτικϊν περιόδων 
κζρουσ 2019». 

4. Σο υπ. αρικμ. πρωτ.: 78710/Α2/17-05-2019 ζγγραφο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
τρατθγικοφ χεδιαςμοφ Προγραμματιςμοφ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 
Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν με κζμα: «Λειτουργία μακθτικϊν καταςκθνϊςεων 
κζρουσ 2019». 

5. Σο υπ. αρικμ. 7.19.02.2/5-7.19.03.4/5/5-2-2019 ζγγραφο του Τπουργείου Παιδείασ 
και Πολιτιςμοφ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ με κζμα: «Πρόγραμμα υνεργαςίασ 
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                                            Πολφγυροσ,  28/5/2019 

                                                    Αρικ. Πρωτ.:Φ.29/3962 
 
ΠΡΟ:  
1. Δ/νςθ Π.Ε. Ν. Δράμασ 
Διοικθτιριο  Σ.Κ 66100 ΔΡΑΜΑ 
 
2.  Δ/νςθ Π.Ε. Ν. Κιλκίσ 
Αγ. Γεωργίου 1 Σ.Κ 61100 ΚΙΛΚΙ 
 
3.  Δ/νςθ Π.Ε. Ν. ερρϊν 
Κεραςοφντοσ 2  Σ.Κ 62110 ΕΡΡΕ 
 
4. Δ/νςθ  Π.Ε.Ν  Πζλλασ 
Εγνατίασ 91 Σ.Κ 58200   ΕΔΕΑ 
 
5. Δ/νςθ Π.Ε. Ν. Πιερίασ 
28θσ Οκτωβρίου 40 Σ.Κ. 60132 ΚΑΣΕΡΙΝΗ 
 
 6. Δ/ντζσ - Προϊςταμζνουσ  
     Δθμοτικϊν χολείων τθσ Π.Ε. Ν. Χαλκιδικισ 
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ςτον Σομζα τθσ Παιδείασ μεταξφ του Τπουργείου Παιδείασ και Πολιτιςμοφ τθσ 
Κυπριακισ Δθμοκρατίασ και του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων 
τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ – Άρκρο 7». 

6. Σο υπ. αρικμ. πρωτ.: Φ29/3548/14-05-2019 ζγγραφο τθσ Δ.Π.Ε. Χαλκιδικισ με κζμα: 
«Φιλοξενία Κυπρίων Μακθτϊν ςτισ Μακθτικζσ Καταςκθνϊςεισ Μεταμόρφωςθσ 
Χαλκιδικισ το κζροσ 2019». 

7. Σθν υπ. αρικμ.: 2θ Πράξθ/22-05-2019 τθσ Ε.Μ.Κ.Φ/κζμα 1ο : «Επικαιροποίθςθ 
Λειτουργίασ των Μακθτικϊν Καταςκθνϊςεων του Τπουργείου Παιδείασ ςτθ 
Μεταμόρφωςθ  Χαλκιδικισ  κατά το κζροσ 2019» 

8. Σισ υπ.αρικμ. πρωτ.: 1915/22-05-2019, 7361/22-05-2019, Φ.29/4490/22-05-2019, 
2187/Φ.29/22-05-2019 και Φ29/4081/22-05-2019 κετικζσ ειςθγιςεισ των Δ.Π.Ε. 
Κιλκίσ, Πζλλασ, ερρϊν, Δράμασ και Πιερίασ αντίςτοιχα.  

9. Σο υπ. αρικμ. πρωτ.: 23/08/03/2019 ζγγραφο του ςυλλόγου εκπαιδευτικϊν 
πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ Ν. Χαλκιδικισ ο «Αριςτοτζλθσ» με κζμα: «Αίτθμα για 
ςυμμετοχι παιδιϊν Εκπαιδευτικϊν – Μελϊν του ςυλλόγου ςτισ μακθτικζσ  
καταςκθνϊςεισ Μεταμόρφωςθσ Χαλκιδικισ». 

10. Σο υπ. αρικμ. Φακ.: 7.19.02.2 με θμερομθνία 23 Μαΐου 2019 ζγγραφο τθσ 
Διεφκυνςθσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ δια του Τπουργείου Παιδείασ και Πολιτιςμοφ 
τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ με κζμα: «Φιλοξενία παιδιϊν από τθν Κφπρο ςτθν 
Ελλάδα ςτα πλαίςια του μνθμονίου ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και τθσ 
Κφπρου». 

                                                                         Προςκαλεί  
Σουσ ενδιαφερόμενουσ Γονείσ - Κθδεμόνεσ των μακθτϊν των Δθμοτικϊν χολείων των 
Νομϊν Δράμασ, Κιλκίσ, ερρϊν, Πζλλασ, Πιερίασ και Χαλκιδικισ που επικυμοφν τα παιδιά 
τουσ να ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα διαμονισ και φιλοξενίασ ςτισ Μακθτικζσ 
Καταςκθνϊςεισ του Τπουργείου Παιδείασ ςτθ Μεταμόρφωςθ  Χαλκιδικισ  κατά το κζροσ 
2019, να υποβάλλουν αίτθςθ- υπεφκυνθ διλωςθ ςυμμετοχισ του παιδιοφ τουσ ςτο 
πρόγραμμα. Η αίτθςθ -υπεφκυνθ διλωςθ κα υποβλθκεί ςτο Διευκυντι του χολείου ςτο 
οποίο φοιτά ο μακθτισ ,από Σρίτθ 28 Μαΐου 2019 ζωσ και τθν Παραςκευι 07 Ιουνίου 
2019. 
 
Ο Προγραμματιςμόσ και θ διαδικαςία υλοποίθςθσ του προγράμματοσ κα γίνει ςφμφωνα 
με τα παρακάτω : 
 
1ο:  ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΠΟ 01/07/2019 ΕΩ 10/08/2019  
 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ & 
ΝΟΜΟΙ ΠΟΤ 
ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΝ: 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΑΘΗΣΩΝ 
ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΟΔΟ  

1θ Περίοδοσ Δευτζρα 
01/07/2019 

άββατο  
13 /7/2019 

ΕΡΡΩΝ: 50 
ΚΙΛΚΙ: 45 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ : 40 +15=55 

150 

2θ Περίοδοσ Δευτζρα 
15/7/2019 

άββατο  
27 /7/2019 

ΠΙΕΡΙΑ: 45 
ΚΤΠΡΟΤ: 55  
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ : 40 +10=50 

150 

3θ Περίοδοσ Δευτζρα 
29/7/2019 

άββατο  
10/8/2019 

ΔΡΑΜΑ: 45 
ΠΕΛΛΑ: 50 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ : 40 +15=55 

150 

                                                                                                          ΤΝΟΛΟ  450 

 
Παρακαλοφνται οι Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα κατά τθ 
διαδικαςία  επιλογισ των μακθτϊν να λάβουν υπόψθ ότι από τουσ ανωτζρω μακθτζσ το  
50% κα είναι κορίτςια και 50% αγόρια . 
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2ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ- 
ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΩΝ 

α) Δικαίωμα ςυμμετοχισ 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλα τα παιδιά θλικίασ από 9 ζωσ 12 ετϊν που φοιτοφν 

ςτο Δθμοτικό χολείο .  
Με δεδομζνο ότι τθν προθγοφμενθ χολικι Χρονιά 2017-18 δόκθκε θ δυνατότθτα 

ςυμμετοχισ, ςτουσ μακθτζσ που είναι γεννθμζνοι το 2007 και φοιτοφν το τρζχον χολικό 
ζτοσ 2018-19 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 2018-19 ςτθν 
Εϋ τάξθ. 

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

 ε περίπτωςθ που δεν καλυφκεί ο προβλεπόμενοσ αρικμόσ ανά νομό , κα 
ςυμπλθρωκοφν οι κενζσ κζςεισ με μακθτζσ που φοιτοφν ςτθν Σϋ τάξθ κατά το 
τρζχον χολικό ζτοσ 2018-19. 

 
β) Επιλογι των μακθτϊν καταςκθνωτϊν 

Η επιλογι των μακθτϊν καταςκθνωτϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα  παρακάτω: 
 
Για το Ν. Χαλκιδικισ με ευκφνθ τθσ  Δ/ντριασ Π.Ε. Ν. Χαλκιδικισ, αφοφ λθφκοφν υπόψθ οι 
προτάςεισ των Διευκυντϊν /Προϊςταμζνων των Δθμοτικϊν χολείων τθσ Π.Ε. Χαλκιδικισ. 

 
Για τουσ νομοφσ Δράμασ, ερρϊν ,Κιλκίσ, Πζλλασ  και Πιερίασ  με ευκφνθ των Δ/ντϊν Π.Ε., 
αφοφ  λθφκοφν υπόψθ οι προτάςεισ των Διευκυντϊν /Προϊςταμζνων των Δθμοτικϊν 
χολείων αρμοδιότθτάσ τουσ.  
 
Οι Διευκυντζσ/ Προϊςτάμενοι των  Δθμοτικϊν χολείων κατά τθ διαδικαςία επιλογισ  των 
προτεινόμενων μακθτϊν παρακαλοφνται να ςυνεργαςτοφν με το φλλογο Διδαςκόντων. 
Κατά τθν επιλογι των παιδιϊν πρζπει να λθφκοφν ςοβαρά υπόψθ τα κοινωνικοοικονομικά 
κριτιρια των μακθτϊν (ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ: παιδιά πολυτζκνων, απόρων 
οικογενειϊν, άνεργων γονζων, ορφανά, παιδιά διαηευγμζνων γονζων, κ.λ.π). 
Επίςθσ επιςθμαίνουμε  τθν ανάγκθ, ο αρικμόσ των αγοριϊν και των κοριτςιϊν  που κα 
επιλεγοφν ςυνολικά να είναι ακριβισ και χωρίσ διαφοροποιιςεισ από τον αρικμό που 
ορίηεται ςτουσ παραπάνω πίνακεσ.  
τθ ςυνζχεια οι Διευκυντζσ/ντριεσ των Δθμοτικϊν χολείων  κα υποβάλλουν ζωσ 
10/06/2019 ςτθ Διεφκυνςθ ςτθν οποία υπάγονται τον επιςυναπτόμενο πίνακα με τουσ 
προτεινόμενουσ μακθτζσ.  
Οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ επιλζγουν τουσ προτεινόμενουσ μακθτζσ και ςυντάςςουν 
τον οριςτικό πίνακα των ςυμμετεχόντων μακθτϊν (τακτικοφσ και αναπλθρωματικοφσ) 
και ορίηουν τον υπεφκυνο κοινοτάρχθ για τθ μεταφορά των μακθτϊν και  τον οποίο 
αποςτζλλουν ζωσ 12/06/2019: 
Α) τα  Δθμοτικά ςχολεία αρμοδιότθτάσ τουσ προκειμζνου να ενθμερωκοφν οι μακθτζσ 
και οι γονείσ – κθδεμόνεσ, &  
 Β) τθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Χαλκιδικισ / Επιτροπι Μακθτικϊν Καταςκθνϊςεων  για τον 
προγραμματιςμό και ςυντονιςμό των ενεργειϊν τθσ.  
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3ο: Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 
1. Αίτθςθ - διλωςθ ςυμπλθρωμζνθ από τον γονζα-κθδεμόνα του μακθτι 

(επιςυνάπτεται) και κα υποβλθκεί ςτο Διευκυντι του χολείου ςτο οποίο φοιτά ο 
μακθτισ. 

2. υμπλθρωμζνο 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. 

 
Σα ανωτζρω δικαιολογθτικά κα κατατεκοφν από τον υπεφκυνο ςυνοδό εκπ/κό ςτον 
αρχθγό τθσ καταςκινωςθσ κατά τθσ άφιξι τουσ. 

 
4. Μεταφορά καταςκθνωτϊν 

Η μεταφορά των καταςκθνωτϊν από τουσ Νομοφσ Κιλκίσ, ερρϊν, Δράμασ, Πιερίασ  και 
Πζλλασ κα γίνει με ευκφνθ των αντίςτοιχων Δ/νςεων Π.Ε. με μιςκωμζνο λεωφορείο από 
τθν Ε.Μ.Κ.Φ. και δεν κα επιβαρφνει  τουσ μακθτζσ . 
Η μεταφορά των καταςκθνωτϊν από τθ Χαλκιδικι κα γίνει με ευκφνθ των γονζων- 
κθδεμόνων τουσ. 
Η μεταφορά των Κυπρίων μακθτϊν από και προσ το αεροδρόμιο ¨ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ¨  κα γίνει 
με μιςκωμζνο λεωφορείο και με ευκφνθ τθσ Ε.Μ.Κ.Φ.  
Ώρα άφιξθσ και υποδοχισ ςτο χϊρο τθσ καταςκινωςθσ ορίηεται θ 12θ μεςθμβρινι. 
Ώρα 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 οικείων Δ/νςεων Π.Ε. και τθ ςυνοδεία του κοινοτάρχθ εκπ/κοφ και των 
ομαδαρχϊν. 
Οι Διευκυντζσ Π.Ε. των Νομϊν κα ενθμερϊςουν τουσ μακθτζσ για τον χρόνο και το 
ακριβζσ δρομολόγιο και ςτάςεισ από τισ οποίεσ κα επιβιβαςτοφν οι μακθτζσ 
καταςκθνωτζσ. 
 

υνοπτικόσ Πίνακασ Ενεργειϊν 

Από 28/5/2019 ζωσ 
07/06/2019 :  

Τποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ από τουσ γονείσ – κθδεμόνεσ ςτο 
Διευκυντι του χολείου . 

 
‘Ζωσ 10/06/2019  

Οι Διευκυντζσ των χολείων υποβάλλουν τον πίνακα με τα 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςτθ  Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ ςτθν οποία και 
υπάγονται. 

 
 

Ζωσ 12/06/2019  

Οι Διευκφνςεισ Π.Ε. αποςτζλλουν τον τελικό πίνακα των 
ςυμμετεχόντων μακθτϊν (τακτικϊν & αναπλθρωματικϊν) ςτα  
Δθμοτικά ςχολεία αρμοδιότθτάσ τουσ προκειμζνου να ενθμερωκοφν 
οι μακθτζσ  και οι γονείσ και ςτθ Δ/νςθ Π.Ε. Χαλκιδικισ.  
Σα δικαιολογθτικά (αίτθςθ γονζα, ΑΔΤΜ…) με αντίγραφο του πίνακα 
των ςυμμετεχόντων μακθτϊν κα δοκοφν από τθ Δ/νςθ Π.Ε του 
Νομοφ ςτον υπεφκυνο κοινοτάρχθ ο οποίοσ κα ςυνοδεφει τουσ 
μακθτζσ προκειμζνου να παραδοκεί ςτον Αρχθγό τθσ καταςκινωςθσ. 

Δευτζρα 01/07/2019 
Ζωσ  

      άββατο  13/7/2019 

Αϋ καταςκθνωτικι περίοδοσ  . 
Φιλοξενοφμενοι μακθτζσ από :ζρρεσ , Κιλκίσ & Χαλκιδικι 

Δευτζρα 15/7/2019 
Ζωσ  

      άββατο  27/7/2019 

Βϋ καταςκθνωτικι περίοδοσ  . 
Φιλοξενοφμενοι μακθτζσ από : Πιερία, Κφπρο & Χαλκιδικι 

Δευτζρα 29/7/2019 
Ζωσ  

      άββατο  10/8/2019 

Γϋ καταςκθνωτικι περίοδοσ  . 
Φιλοξενοφμενοι μακθτζσ από : Δράμα, Πζλλα & Χαλκιδικι 
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Φωτογραφίεσ των εγκαταςτάςεων των καταςκθνϊςεων, κακϊσ και ζγγραφα, 

αιτιςεισ, λεπτομζρειεσ και οδθγίεσ για το γονζα και το μακθτι  βρίςκονται αναρτθμζνεσ 
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Χαλκιδικισ http://dipe.chal.sch.gr.  
Παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.  
 
υνθμμζνα: 

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

(α- ΑΓΟΡΙΩΝ, β- ΚΟΡΙΣΙΩΝ) 
 
 
 

3. Πλθροφοριακό Δελτίο Γονζων                                         
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
  
 
                                                                                             
 
 
                                                                                                     Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ    
                                                                                                                     & ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Μ.Κ.Φ.                                                       

 
 

                                                                                                                  Ευτυχία Παπανικολάου 

ΚΟΙΝ. 
1. ΤΠ.Π.Ε.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

2. ΤΠ.Π.Ε.Θ . ΣΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ 
ΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ  

3. Π.Δ.Ε. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
4. ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΣΑΚΗΝΩΕΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ   ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ 
5. ΤΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Π.Ε.  

Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

  
 

 
 

 

http://dipe.chal.sch.gr/
ΑΔΑ: 6ΠΚΞ4653ΠΣ-4ΚΘ


		2019-05-28T12:10:57+0300
	Athens




