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ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε.& Δ.Ε. 
  ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
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Σαχ.Δ/νςθ      : 22ασ Απριλίου 6β     
Σαχ.Κώδικ.     : 63 100 ΠΟΛΤΓΤΡΟ         
Πλθροφορίεσ :Παπανικολάου Ευτυχία 
                          : Παγώνθ Γεωργία       
Σθλ.                 : 23710-24509    
TELEFAX         : 23710-24235        
e-mail            : mail@dipe.chal.sch.gr     
URL              :http://dipe.chal.sch.gr          
 
ΘΕΜΑ: «Φιλοξενία μακθτών - τζκνων εκπαιδευτικών του υλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Χαλκιδικισ, ςτισ 
Μακθτικζσ Καταςκθνώςεισ του Τπουργείου Παιδείασ ςτθ Μεταμόρφωςθ  Χαλκιδικισ  κατά το κζροσ 2019» 
 
ΣΧΕΤ.:  1. Σο υπ΄αρικμ.  23/08-03-2019 αίτθμα του υλλόγου Εκπαιδευτικών  Π.Ε. Ν. Χαλκιδικισ  
            2.Σο υπ΄αρικμ. Φ.29/3962/Πολφγυροσ 28/5/2019 με κζμα: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ μακθτών 
για ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα διαμονισ και φιλοξενίασ ςτισ Μακθτικζσ Καταςκθνώςεισ του Τπουργείου 
Παιδείασ ςτθ Μεταμόρφωςθ  Χαλκιδικισ  κατά το κζροσ 2019» 
 
         
        ε ςυνζχεια των  ανωτζρω, ςασ ενθμερώνουμε ότι εγκρίκθκε από τθν Ε.Μ.Κ.Φ. Χαλκιδικισ, θ φιλοξενία 40 
μακθτών τζκνων εκπαιδευτικών των μελών του υλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Χαλκιδικισ "Ο Αριςτοτζλθσ" ςτισ 
Μακθτικζσ Καταςκθνώςεισ Μεταμόρφωςθσ Χαλκιδικισ.  
Ο Προγραμματιςμόσ και θ διαδικαςία υλοποίθςθσ του προγράμματοσ κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
ανωτζρω 2

ο
 ςχετικό και ςυγκεκριμζνα: 

 
1ο:  ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΠΟ 01/07/2019 ΕΩ 10/08/2019  
 
 
 

 
Παρακαλοφμε κατά τθ διαδικαςία  επιλογισ των μακθτών να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ώςτε το  50% να είναι 
κορίτςια και 50% αγόρια . 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗ 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΘΗΣΩΝ 
ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 

1
θ
 Περίοδοσ Δευτζρα 01/07/2019 άββατο 13 /7/2019 15 

2
θ
 Περίοδοσ Δευτζρα 15/7/2019 άββατο 27 /7/2019 10 

3
θ
 Περίοδοσ Δευτζρα 29/7/2019 άββατο 10/8/2019 15 

ΤΝΟΛΟ 40 
ΜΑΘΗΣΕ 

 

ΠΡΟ: φλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. 
Χαλκιδικισ "Ο Αριςτοτζλθσ" 
 
ΚΟΙΝ.:1.  Π.Δ.Ε. Κεντρικισ Μακεδονίασ 

         2.  χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.  Χαλκιδικισ 

           
 
 

 

 

 

     

            

Πολφγυροσ  29-05-2019 
Αρικ.Πρωτ.:Φ.29/4017 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ 
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 



 

 
 
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 ετών 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 Σ΄ τάξθ, για τθ φετινι χρονιά θ 
επιλογι κα γίνει ςφμφωνα με τα παρακάτω:  

 Πρώτα κα προτιμθκοφν μακθτζσ που φοιτοφν το τρζχον χολικό ζτοσ 2018-19 ςτθν Ε΄ τάξθ. 

 Εάν δεν ςυμπλθρωκεί ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ τότε κα ςυμπλθρώνεται με μακθτζσ τθσ Δ΄ τάξθσ ,Γ΄ τάξθσ 
…κ.ο.κ. 

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

 
β) Επιλογι των μακθτών καταςκθνωτών 

Η επιλογι των μακθτών καταςκθνωτών κα γίνει με ευκφνθ του υλλόγου Εκπαιδευτικών  Π.Ε. Ν. Χαλκιδικισ. 
Επίςθσ επιςθμαίνουμε  τθν ανάγκθ, ο αρικμόσ των αγοριών και των κοριτςιών  που κα επιλεγοφν ςυνολικά να είναι 
ακριβισ και χωρίσ διαφοροποιιςεισ από τον αρικμό που ορίηεται ςτον παραπάνω πίνακα.  
τθ ςυνζχεια με ευκφνθ του υλλόγου Εκπαιδευτικών  Π.Ε. Ν. Χαλκιδικισ ςυντάςςεται ο οριςτικόσ πίνακασ των 
ςυμμετεχόντων μακθτών (τακτικοί και αναπλθρωματικοί) και αποςτζλλεται ζωσ  τθν Σετάρτθ 12/06/2019: 
Α) τα  Δθμοτικά ςχολεία αρμοδιότθτάσ τουσ προκειμζνου να ενθμερωκοφν οι εκπαιδευτικοί και 
Β) τθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Χαλκιδικισ / Επιτροπι Μακθτικών Καταςκθνώςεων  για τον προγραμματιςμό και ςυντονιςμό 
των ενεργειών τθσ.  
 

3ο: Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 
1. Αίτθςθ - διλωςθ ςυμπλθρωμζνθ από τον γονζα-κθδεμόνα του μακθτι (επιςυνάπτεται) θ οποία  και κα 

υποβλθκεί ςτο φλλογο Εκπαιδευτικών  Π.Ε. Ν. Χαλκιδικισ. 
2. Μετά τθν επιλογι των μακθτών και κατά τθν προςζλευςι τουσ ςτθν καταςκινωςθ οι μακθτζσ οφείλουν 

να ζχουν μαηί τουσ ςυμπλθρωμζνο το Ατομικό Δελτίο Τγείασ του μακθτι (Α.Δ.Τ.Μ) ι πιςτό αντίγραφο του 
Α.Δ.Τ.Μ που υπάρχει ςτο αρχείο του ςχολείου τουσ, υπογεγραμμζνο από ιατρό και το οποίο να είναι ςε ιςχφ 
κατά τθν καταςκθνωτικι περίοδο φιλοξενίασ του μακθτι, το οποίο κα κατατεκεί ςτον αρχθγό τθσ 
καταςκινωςθσ κατά τθσ άφιξι τουσ. 

 
4. Μεταφορά καταςκθνωτών 

Η μεταφορά των καταςκθνωτών κα γίνει με ευκφνθ των γονζων- κθδεμόνων τουσ. 
Ώρα άφιξθσ και υποδοχισ ςτο χώρο τθσ καταςκινωςθσ ορίηεται θ 12

θ
 μεςθμβρινι. 

Ώρα αναχώρθςθσ με τθ λιξθ τθσ περιόδου, ορίηεται θ 9
θ
 πρωινι τθσ θμζρασ εκείνθσ.  

 
Φωτογραφίεσ των εγκαταςτάςεων των καταςκθνώςεων, κακώσ 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 μακθτών  

 
                                                                                         Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ & 

                                                                                                                      ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Μ.Κ.Φ.  
 

                                                                                                                       Ευτυχία Παπανικολάου  

 

 
 
 
 

http://dipe.chal.sch.gr/

