
Την ευκαιρία να ανακαλύψουν ένα διαφορετικό κόσμο που είναι κρυμμένος  μέσα σε δάση 
από οξιές στο Νυμφαίο δίνει σε νέους ηλικίας 14 έως 16 ετών ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. 
Σε συνεργασία με το Παράρτημα της ΧΑΝΘ Ασβεστοχωρίου παρέχεται η δυνατότητα σε 
νέους αυτής της ηλικίας που κατοικούν στον δήμο να περάσουν μία εβδομάδα στο Ορεινό 
Εκπαιδευτικό - Κατασκηνωτικό Κέντρο της ΧΑΝΘ στο Νυμφαίο. Τα παιδιά που θα 
παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα συμμετέχουν σε εκδρομές στην ευρύτερη περιοχή του 
Νυμφαίου, θα ευαισθητοποιηθούν σε θέματα περιβάλλοντος με προσέγγιση και γνώση της 
χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής, θα γνωρίσουν την ιστορία της περιοχής, θα λάβουν 
μέρος σε ομαδικές και ατομικές αθλητικές δραστηριότητες, θα κάνουν ποδήλατο βουνού, 
ιππασία, τοξοβολία, χειροτεχνίες και κατασκευές και θα διοργανώσουν ψυχαγωγικές 
βραδιές. 
Το πρόγραμμα εντάσσεται στην προσπάθεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, να προσφέρει 
ποιοτικές υπηρεσίες στους κατοίκους του και ιδιαίτερα να διευρύνει τις επιλογές των νέων 
παιδιών προσφέροντας τους κάτι διαφορετικό. Η κατασκήνωση βρίσκεται λίγο έξω από το 
χωριό, με εγκαταστάσεις που ακολουθούν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του Νυμφαίου 
και δένουν αρμονικά με το μοναδικής ομορφιάς φυσικό του περιβάλλον. 
Το πρόγραμμα, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του «Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ 
του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και της Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης παράρτημα Ασβεστοχωρίου», θα 
υλοποιηθεί από τις 16 Ιουλίου έως τις 27 Ιουλίου και περιλαμβάνει 11 διανυκτερεύσεις.  Το 
κόστος για τους γονείς/κηδεμόνες θα είναι μόνο 84€ για το σύνολο του προγράμματος, ενώ 
το υπόλοιπο θα καλύψει ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά που κατοικούν στο Δήμο, έχουν γεννηθεί τα έτη 2003, 
2004 και 2005, ενώ για την επιλογή τους θα ληφθεί υπόψη το συνολικό εισόδημα του 
νοικοκυριού όπως αυτό προκύπτει από το οικείο Εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και στη 
συνέχεια να δηλώσουν συμμετοχή και να καταθέσουν αίτηση, έως τις 20 Ιουνίου 2019, τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες,  στα παρακάτω σημεία: 
 
-Πυλαία, Δημαρχείο, τηλ. 2313302677 
-Ασβεστοχώρι, Δημαρχείο, τηλ. 2313302034 
-Φίλυρο, Δημοτικό Κατάστημα, τηλ. 2310678546 
-Πανόραμα, ΚΕΠ Υγείας, τηλ. 2310343662 
-Απογευματινές ώρες:  -  ΧΑΝ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 2310 357171 
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