
 
 
 
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ:«Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ  εκπαιδευτικών - φοιτητών και 
μαθητών για ςυμμετοχή τουσ ςτη ςτελζχωςη των  Μαθητικών Καταςκηνώςεων 
του Τπουργείου Παιδείασ ςτη Μεταμόρφωςη  Χαλκιδικήσ  κατά το θζροσ 2017» 
 

 
 
Η Διευθφντρια Α/θμιασ Εκπαίδευςησ Χαλκιδικήσ και Πρόεδροσ τησ Επιτροπήσ Μαθητικών 
Καταςκηνώςεων και 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». 

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» 

 

                      
           EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
   ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ 
           & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
      ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε.  
        ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΕΩΝ 
 
Σαχ.Δ/νςθ : 22ασ Απριλίου 1 
Σαχ.Κϊδικ. : 63100 ΠΟΛΤΓΤΡΟ 
Πλθροφορίεσ : Α.Μπιηζτασ 
                             : Η. Χριςτζλλθ 
Σθλζφωνο :23710-23055/24509 
Tθλεμ. (φαξ) : 23710-24235 
e-mail  : mail@dipe.chal.sch.gr 
URL  : http://dipe.chal.sch.gr  

 
Πολφγυροσ,  05/5/2017 
Αρικ. Πρωτ.:Φ.29/2925 

 
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. ερρών 

Κεραςοφντοσ 2  Σ.Κ 62110 ΕΡΡΕ 
 

               4.Δ/νςη  Π.Ε.Ν  Πζλλασ 
    Εγνατίασ 91 Σ.Κ 58200   ΕΔΕΑ 

 
                5. Δ/ντζσ - Προϊςταμζνουσ  
                    Δημοτικών  χολείων  τησ  
                         Π.Ε. Ν. Χαλκιδικήσ 
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7. Σο υπ. αρικμ. πρωτοκ.: Φ.29/2924/5-5/2017 ζγγραφο τθσ Δ.Π.Ε. Χαλκιδικισ  με  
κζμα: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ μακθτϊν για ςυμμετοχι τουσ ςτο 
πρόγραμμα διαμονισ και φιλοξενίασ ςτισ  Μακθτικζσ Καταςκθνϊςεισ του 
Τπουργείου Παιδείασ ςτθ Μεταμόρφωςθ  Χαλκιδικισ  κατά το κζροσ 2017» 

 
                                                            προςκαλεί 

Α.: Σουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ και κατά προτεραιότθτα τουσ 

εκπαιδευτικοφσ των Νομών Δράμασ, Κιλκίσ, ερρών, Πζλλασ και Χαλκιδικήσ που 

επιθυμοφν να υπηρετήςουν  εθελοντικά ωσ ςτελζχη ςτισ Μακθτικζσ Καταςκθνϊςεισ του 

Τπουργείου Παιδείασ ςτθ Μεταμόρφωςθ Χαλκιδικισ κατά το κζροσ 2017, να υποβάλλουν 

ςτθ Δ/νςθ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Χαλκιδικισ μζχρι τισ 31-5-2017 τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1.    Aίτθςθ (επιςυνάπτεται) 

 2.   Τπεφκυνθ Διλωςθ (επιςυνάπτεται) 

 3.    Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ 

 4.    Βεβαίωςθ υπθρεςίασ  (εκδίδεται από τθ Δ/νςθ ςτθν οποία υπθρετεί ο εκπαιδευτικόσ)  

 5.   Βιογραφικό ςθμείωμα 

Οι κζςεισ που καλοφνται να ςτελεχϊςουν οι εκπαιδευτικοί είναι: 

1.  Προϊςτάμενοσ Καταςκινωςθσ  (1 ανά περίοδο) 

2.  Διαχειριςτισ υλικοφ (1 ανά περίοδο) 

3.  Διαχειριςτισ τροφίμων (1 ανά περίοδο) 

4.  Οικονόμοσ (1 ανά περίοδο) 

5. Κοινοτάρχεσ ( 4 ανά περίοδο) 

 

Για τισ παραπάνω κζςεισ δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί τθσ Δθμοτικισ 

Εκπαίδευςθσ. Προτεραιότθτα κα δοκεί ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των νομϊν από τουσ οποίουσ 

κα φιλοξενθκοφν μακθτζσ.  Διευκρινίηεται ότι επίκειται Τπουργικι απόφαςθ για τθν 

υπερωριακι αμοιβι των εκπαιδευτικϊν, θ οποία ςε κάκε περίπτωςθ αποτελεί ςυμβολικι 

αμοιβι για τθ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα. 

Σα ςτελζχθ που κα επιλεγοφν για τισ περιόδουσ λειτουργίασ, πλθν των κοινοταρχϊν που κα 

ςυνοδεφουν τουσ μακθτζσ – καταςκθνωτζσ κατά τθ μεταφορά τουσ από τουσ 

φιλοξενοφμενουσ νομοφσ, κα πρζπει να προςζλκουν ςτο χϊρο των καταςκθνϊςεων 

Μεταμόρφωςθσ ζγκαιρα και  κατόπιν ειδοποίθςθσ από τθν υπθρεςία μασ. 

 

Β.: Σουσ φοιτητζσ/τριεσ και αποφοίτουσ των Παιδαγωγικών χολών ή των Σ.Ε.Φ.Α.Α και 

τουσ  μαθητζσ/τριεσ Λυκείου που επικυμοφν να υπηρετήςουν ωσ εθελοντζσομαδάρχεσ 



/ομαδάρχιςςεσ ςτισ Μακθτικζσ Καταςκθνϊςεισ ( 10 ομαδάρχεσ ανά περίοδο) να 

υποβάλλουν ςτθ Δ/νςθΑ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Χαλκιδικισ μζχρι τισ 31-5-2017 τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1.    Αίτθςθ (επιςυνάπτεται). 

2.   Τπεφκυνθ Διλωςθ (επιςυνάπτεται).  

2.    Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ.  

3.    Φωτοαντίγραφο του τίτλου ςπουδϊν τουσ ι βεβαίωςθ τθσ ςχολισ ι του Λυκείου 

φοίτθςθσ. 

4.   Βιογραφικό ςθμείωμα  

Οι υπθρεςίεσ των ομαδαρχϊν προςφζρονται αφιλοκερδϊσ. 

ε όλα τα ςτελζχη και τουσ ομαδάρχεσ θα δοθεί ΒΕΒΑΙΩΗ- ΕΠΑΙΝΟ για την κοινωνική 

και εκπαιδευτική προςφορά ςτουσ καταςκηνωτζσ. 

Θ Αίτηςη – Δήλωςη με όλα τα δικαιολογθτικά των υποψθφίων ςτελεχϊν και ομαδαρχϊν, 

κα υποβάλλονται  είτε προςωπικά ςτο γραφείο τησ Δ/νςησ Π.Ε. Χαλκιδικήσ (22ασ 

Απριλίου 1 Σ.Κ. 63100 Πολφγυροσ), είτε με φαξ ςτο 2371024235 ι με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ςτθ διεφκυνςθ mail@dipe.chal.sch.gr υπογεγραμμζνα και ςκαναριςμζνα. 

Επιπρόςθετα δικαιολογητικά: Οι ομαδάρχεσ και κοινοτάρχεσ που κα επιλεγοφν κα πρζπει 

να προςκομίςουν ςυμπλθρωμζνο πιςτοποιθτικό υγείασ, υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο 

από τον οικογενειακό τουσ Ιατρό ι από δθμόςιο νοςοκομείο . 

Κατά τθ διάρκεια των καταςκθνωτικϊν περιόδων, ςτα ςτελζχθ και τουσ ομαδάρχεσ κα 

παρζχεται ςίτιςθ και διαμονι ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ καταςκινωςθσ. 

Για ενθμζρωςθ όλων των υποψθφίων  παρακζτουμε πίνακα με ςτοιχεία για τθ λειτουργία 

τθσ καταςκινωςθσ το κζροσ του 2017. 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ & ΝΟΜΟΙ ΠΟΤ 
ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΝ: 

1η Περίοδοσ Δευτζρα 
26/6/2017 

άββατο 08 /7/2017 ΕΡΡΩΝ: 50  
ΚΙΛΚΙ: 60    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ : 30 

2η Περίοδοσ Δευτζρα 
10/7/2017 

άββατο 22 /7/2017 ΕΡΡΩΝ: 50  
ΠΕΛΛΑ: 60    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ : 30 

3η Περίοδοσ Δευτζρα 
24/7/2017 

άββατο 05 /8/2017 ΔΡΑΜΑ: 60 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ: 60 

 

Π α ρ α κ α λ ο φ ν τ α ι  οι Δ/ντζσ των Δ/νςεων Π.Ε. των Ν. Κιλκίσ, ερρών, 

Δράμασ, Πζλλασ, και οι Διευθυντζσ – Προϊςτάμενοι των ςχολείων αρμοδιότητασ τησ 

Δ/νςησ Π.Ε.  Χαλκιδικήσ να ενημερώςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ αρμοδιότητάσ τουσ. 
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Θα βοηθοφςε πάρα πολφ την υπηρεςία μασ  οι Δ/ντζσ  Π.Ε. και οι Δ/ντζσ των χολείων να 

ενημερώςουν επίςησ για την παροφςα πρόςκληςη ςτα Λφκεια τησ περιοχήσ τουσ με τον 

πλζον πρόςφορο  κατά την κρίςη τουσ τρόπο. 

 
Φωτογραφίεσ των εγκαταςτάςεων των καταςκθνϊςεων, οι προςκλιςεισ, οι αιτιςεισ, τα 
ζντυπα και οδθγίεσ για το γονζα , το μακθτι ,τον κοινοτάρχθ και τον ομαδάρχθ  βρίςκονται 
αναρτθμζνεσ ςτον ιςτότοπο τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Χαλκιδικισ http://dipe.chal.sch.gr. 
 
Παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.  
 
υνθμμζνα: 

1. Αίτθςθ τελεχϊν 

2. Αίτθςθ Ομαδαρχϊν 

3. Τπεφκυνθ Διλωςθ 

 
Θ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ    

                                                                                                          & ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ Ε.Μ.Κ.Φ.                                                 
 
                                                                                                                 Ευτυχία Παπανικολάου  
    

ΚΟΙΝ. 
1. ΤΠ.Π.Ε.Θ . 

ΣΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ 
ΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 

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

Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
         4.    ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕ ΧΟΛΕ  & Σ.Ε.Φ.Α.Α.  του Α.Π.Θ.  
                του ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &                                                      
του  ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟΤ ΠΕΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΡΑΚΗ  
 

 


