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ΘΕΜΑ:  «Ενημζρωςη και ενζργειεσ ενόψει τησ Λειτουργίασ των Μαθητικϊν Καταςκηνϊςεων 

Μεταμόρφωςησ Ν. Χαλκιδικήσ κατά το θζροσ 2016» 
 

ΧΕΣ.:  
1. Α.Π.: ΙΒ/7243/28-6-1983 Τπουργικι Απόφαςθ (εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ 

Μακθτικϊν Καταςκθνϊςεων). 
2. Σο υπ. αρικμ. πρωτ.: Φ.29/809/11-02-2016 τθσ Δ.Π.Ε. Χαλκιδικισ με κζμα : 

«Λειτουργία Μακθτικϊν Καταςκθνϊςεων το κζροσ 2016» όπωσ αυτό 
τροποποιικθκε  με το υπ. αρικμ. πρωτ.: Φ.29/2781/09-05-2016 ζγγραφο τθσ 
υπθρεςίασ μασ.  

3. Σθν υπ. αρικμ. πρωτ.:  69158/Β1/22-04-2016 απόφαςθ του Τπουργείου Παιδείασ 
Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με κζμα :  «Μεταφορά πιςτϊςεων ςτον Κ.Α.Ε. 5297 του 
Ε.Φ. 181 του Προχπολογιςμοφ ζτουσ 2016». 

4. Σθν υπ. αρικμ. πρωτ.:  69163/Β1/22-04-2016 απόφαςθ του Τπουργείου Παιδείασ 
Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με κζμα :  «Μεταφορά πιςτϊςεων ςτον Κ.Α.Ε. 5297 του 
Ε.Φ. 181 του Προχπολογιςμοφ ζτουσ 2016». 

5. Σο υπ. αρικμ. πρωτ.: Φ.2/1008/76990/Δ1/13-05-2016 ζγγραφο του Τπουργείου 
Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με Θζμα: «Ανακακοριςμόσ καταςκθνωτικϊν 
περιόδων μακθτικισ καταςκινωςθσ Μεταμόρφωςθσ Χαλκιδικισ». 
 

 

 

         ΠΡΟ:  1.  Δ/νςθ Π.Ε. Ν. Δράμασ 
                   Διοικθτιριο 
                   66100 ΔΡΑΜΑ 

 
               2.  Δ/νςθ Π.Ε. Ν. Κιλκίσ 
                    Αγ. Γεωργίου 1 
                    61100 ΚΙΛΚΙ 
 
               3.  Δ/νςθ Π.Ε. Ν. ερρϊν 

       Κεραςοφντοσ 2 
        62110 ΕΡΡΕ 

           
                4. Δ/ντζσ - Προϊςταμζνουσ Δθμοτικϊν χολείων  

 τθσ Π.Ε. Ν. Χαλκιδικισ 

 
   
  

                                                                                                          

        

  



         το πλαίςιο  τθσ λειτουργίασ των μαθητικϊν καταςκηνϊςεων Μεταμόρφωςθσ 
Χαλκιδικισ κατά τθ φετινι θερινή περίοδο 2016, ςασ ενθμερϊνουμε ότι ο 
Προγραμματιςμόσ λειτουργίασ των Μαθητικϊν Καταςκηνϊςεων του ΤΠ.Π.Ε.Θ. ςτθ 
Μεταμόρφωςθ Ν. Χαλκιδικισ ζχει ωσ εξισ: 
 
1η Περίοδοσ Λειτουργίασ : Από  Δευτζρα 4/7/2016 ζωσ  Κυριακή 17/7/2016  
 
2η Περίοδοσ Λειτουργίασ : Από  Δευτζρα 18/7/2016 ζωσ  Κυριακή 31/7/2016 
 
Αναλυτικά οι περίοδοι  και οι διαδικαςίεσ κα  πραγματοποιθκοφν ωσ κάτωκι: 
 

1. 1η ΠΕΡΙΟΔΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (4/7/2016 – 17/7/2016) 
 

 Α) ΦΙΛΟΞΕΝΟΤΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΣΕ ΑΠΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΕΡΡΩΝ & ΚΙΛΚΙ  
 
    Άφιξθ:  Δευτζρα 4 Ιουλίου 2016 
 
   Αναχϊρθςθ : άββατο  16 Ιουλίου 2016 
 
   Αρικμόσ μακθτϊν από Ν. ερρϊν ςαράντα  (40) : (20 αγόρια - 20 κορίτςια) 
      
   Αρικμόσ μακθτϊν από το Ν. Κιλκίσ  ςαράντα (40) : (20 αγόρια – 20  κορίτςια ) 
 
Β) ΦΙΛΟΞΕΝΟΤΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΣΕ ΑΠΟ ΚΤΠΡΟ 
 
    Άφιξθ:  Σρίτθ 5 Ιουλίου 2016 
 
   Αναχϊρθςθ : Κυριακι   17 Ιουλίου 2016 
 
  Αρικμόσ μακθτϊν Πενιντα  (50) αγόρια και κορίτςια 
 
ΤΝΟΛΟ Α ϋΠΕΡΙΟΔΟΤ :  160  άτομα εκ των οποίων: 130 μακθτζσ και 30 ςτελζχθ, ομαδάρχεσ 
και εργατικό προςωπικό. 
 

2η ΠΕΡΙΟΔΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (18/7/2016 – 31/7/2016) 
 

 Α) ΦΙΛΟΞΕΝΟΤΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΣΕ ΑΠΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
 
    Άφιξθ:  Δευτζρα 18  Ιουλίου 2016 
 
   Αναχϊρθςθ : άββατο  30 Ιουλίου 2016 
 
   Αρικμόσ μακθτϊν από Ν. Δράμασ ςαράντα  (40) : (20 αγόρια - 20 κορίτςια) 
      
   Αρικμόσ μακθτϊν από το Ν. Χαλκιδικισ  ςαράντα (60) : (30 αγόρια – 30  κορίτςια ) 
 
Β) ΦΙΛΟΞΕΝΟΤΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΣΕ ΑΠΟ ΚΤΠΡΟ 
 
    Άφιξθ:  Σρίτθ 19 Ιουλίου 2016 
 
   Αναχϊρθςθ : Κυριακι   31 Ιουλίου 2016 
 



  Αρικμόσ μακθτϊν Πενιντα  (50) αγόρια και κορίτςια 
 
ΤΝΟΛΟ Β ϋΠΕΡΙΟΔΟΤ :  180  άτομα εκ των οποίων: 150 μακθτζσ και 30 ςτελζχθ, ομαδάρχεσ 
και εργατικό προςωπικό. 
 

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 
Η επιλογι των μακθτϊν καταςκθνωτϊν κα γίνει: 

 
Α. Για το Ν. Χαλκιδικισ με ευκφνθ τθσ  Δ/ντριασ Π.Ε. Ν. Χαλκιδικισ αφοφ   λθφκοφν υπόψθ 
οι προτάςεισ των διευκυντϊν των ςχολείων. 

 
Β. Για τουσ νομοφσ Δράμασ, ερρϊν και Κιλκίσ με ευκφνθ των Δ/ντϊν Π.Ε. των αντίςτοιχων 
νομϊν.   

 
 

 
 
 
 

 
Γ. Η επιλογή των μαθητϊν καταςκηνωτϊν κα γίνει από τα χολικά υμβοφλια των 
Δθμοτικϊν χολείων.  Κατά τθν επιλογι των παιδιϊν πρζπει να λθφκοφν ςοβαρά υπόψθ η 
οικογενειακή και οικονομική κατάςταςη των μαθητϊν (παιδιά πολυτζκνων, απόρων 
οικογενειϊν, άνεργων γονζων, ορφανά, παιδιά διαηευγμζνων γονζων, κλπ). 
 
Επιςθμαίνουμε τθν ανάγκθ, ο αρικμόσ των αγοριϊν και των κοριτςιϊν  που κα επιλεγοφν 
ςυνολικά να είναι ακριβήσ και χωρίσ διαφοροποιιςεισ από  τον αρικμό που ορίηεται ςτον 
παραπάνω πίνακα.  

 
 

3.  ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΘΑ ΤΠΟΒΛΗΘΟΤΝ ΣΗ Δ/ΝΗ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ 
 

1. Αίτηςη- δήλωςη ςυμπλθρωμζνθ από τον γονζα-κθδεμόνα του μακθτι 
(επιςυνάπτεται) . 

2. υμπλθρωμζνο το Ατομικό Δελτίο Τγείασ (Α.Δ.Τ) του μακθτι ι πιςτό αντίγραφο του 
Α.Δ.Τ. 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 ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΩΝ 
 

Η μεταφορά των καταςκθνωτϊν από τουσ νομοφσ Κιλκίσ, ερρϊν και Δράμασ κα γίνει με 
ευκφνθ των Δ/νςεων Π.Ε. και των παιδιϊν τθσ Χαλκιδικισ με ευκφνθ των γονζων- 
κθδεμόνων τουσ. 
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 αποβίβαςθ τουσ ςτο χϊρο τθσ Καταςκινωςθσ κα πραγματοποιθκεί με τθν 
ευκφνθ των Δ/νςεων ΠΕ και τθ ςυνοδεία του κοινοτάρχθ εκπ/κοφ και των ομαδαρχϊν. 
 
 

 

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ζχουν όλα τα παιδιά που θα φοιτήςουν ςτη Σϋ τάξη Δημοτικοφ το ςχολικό 
ζτοσ 2016-2017 και είναι γεννημζνα το 2005 και μόνο εάν δεν ςυμπληρωθεί ο απαιτοφμενοσ 
αριθμόσ,  παιδιά που φοιτοφν το τρζχον ςχολικό ζτοσ 2015-16 ςτη Σ’ τάξη γεννημζνα το 2004. 



 
 

Ενζργειεσ των Δ/ντων Π.Ε.  και των Δ/ντων/ ντριϊν  των χολείων τησ Χαλκιδικήσ. 
Παρακαλοφνται : 

 
1.   Οι Δ/ντζσ των Δ/νςεων ερρϊν, Κιλκίσ και Δράμασ παρακαλοφνται  να 

αποςτείλουν ςτθ Δ.Π.Ε Χαλκιδικισ  μζχρι την Παραςκευή 3 Ιουνίου 2016 
ςυμπλθρωμζνο τισ ςυνθμμζνεσ καταςτάςεισ με τουσ επιλεγζντεσ μακθτζσ. 
 Σα απαραίτθτα δικαιολογθτικά (αίτθςθ γονζα και ΑΔΤΜ)  των  40 
επιλεγζντων μακθτϊν κα τα  προςκομίςουν ςτθ Δ.Π.Ε. Χαλκιδικισ οι 
υπεφκυνοι Κοινοτάρχεσ των Νομϊν κατά τθν θμζρα  προςζλευςι τουσ ςτθν 
καταςκινωςθ . Οι κοινοτάρχεσ κα ςυνοδεφουν τουσ μακθτζσ – καταςκθνωτζσ 
του αντίςτοιχου  νομοφ κακ’ όλθ τθσ διάρκεια τθσ καταςκθνωτικισ περιόδου.  

  Η επικφρωςθ τθσ ςτελζχωςθσ των 3 κζςεων κοινοταρχϊν/ιςςϊν από τουσ 
προτεινόμενουσ από τισ Δ/νςεισ ερρϊν, Κιλκίσ και Δράμασ εκπαιδευτικοφσ, κα 
γίνει και  από τθν Ε.Μ.Κ.Φ. κατά τθ διαδικαςία επιλογισ και των υπολοίπων 
εκπαιδευτικϊν – ςτελεχϊν τθσ καταςκινωςθσ. 

  
2.      Οι Δ/ντζσ – Προϊςτάμενοι των Δημοτικϊν χολείων του Ν. Χαλκιδικήσ να 

ςτείλουν  ςυμπλθρωμζνεσ τισ ςυνθμμζνεσ καταςτάςεισ τοποκετϊντασ τα 
ονόματα των προτεινόμενων μακθτϊν κατά ςειρά προτεραιότθτασ, ςφμφωνα 
με τισ αντίςτοιχεσ αποφάςεισ των ςχολικϊν ςυμβουλίων κακϊσ και τα 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά των  προτεινόμενων μακθτϊν ςτθ Δ/νςθ , μζχρι 
την Παραςκευή 3 Ιουνίου 2016 
 
υνημμζνα: 

 
1. Αίτθςθ Μακθτι  
2. 2 Καταςτάςεισ Μακθτϊν- Μακθτριϊν 
3. Πλθροφοριακό Δελτίο Γονζων 

 
 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Μ.Κ.Φ.                                      
   
 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΕΤΣΤΧΙΑ  

                      ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
  
 
 
 
 

 

ΚΟΙΝ. 
1. ΤΠ.Π.Ε.Θ . 

ΣΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΣΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 

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

Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
4.   ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ    
       ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΤΠΡΟΤ 
       ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ  
       ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 


