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Αλαθνίλωζε 
 

Σν Γ.. ηεο Γ.Ο.Δ., γηα ηέηαξηε ζπλερή ρξνληά, κεηά ηελ επαλαιεηηνπξγία ρώξωλ 

θαηαζθήλωζεο πνπ θηινμελνύλ παηδηά, από ηε Γεπηέξα 29 Ηνπλίνπ 2020, πινπνηεί ηελ απόθαζή ηνπ 

γηα ηε δωξεάλ θηινμελία παηδηώλ εθπαηδεπηηθώλ ζε θαηαζθελώζεηο θαιύπηνληαο έλα δηαρξνληθό 

έιιεηκκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ κέρξη ζήκεξα δελ έρεη κεξηκλήζεη, όπωο ζπκβαίλεη κε 

πνιινύο θιάδνπο, γηα ηε ζπκκεηνρή ζε θαηαζθελώζεηο ηωλ παηδηώλ ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο 

Πξωηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Σο Γ.. ηηρ Γ.Ο.Δ. αποθάζιζε να σπημαηοδοηήζει και θέηορ, ηη θιλοξενία 500 παιδιών 

ηλικίαρ 6-14 εηών, ζε παιδικέρ καηαζκηνώζειρ ζε όλη ηην Δλλάδα με ηο ποζό ηων 200 εςπώ 

ανά παιδί. 

 

 Αναλςηικά: 

 

1. Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όινη νη ζπλάδειθνη, κόληκνη θαη αλαπιεξωηέο, πος έσοςν 

καηαβάλλει ζηνπο πιιόγνπο Δθπαηδεπηηθώλ Π.Δ., όπνπ αλήθνπλ, ηη ζςνδπομή ηοςρ για ηο 

ζςνδικαλιζηικό έηορ 2019-2020. 

2. ε πεπίπηωζη πος και οι δύο γονείρ ςπηπεηούν ζηην Π.Δ. ηην αίηηζη ηην ζςμπληπώνει 

μόνο ο έναρ. Δθόζον καηά ηη διαδικαζία ελέγσος διαπιζηωθεί πωρ και οι δύο γονείρ έσοςν 

ςποβάλλει αίηηζη, η μία αςηόμαηα θα διαγπάθεηαι. 
3. Οη ζπλάδειθνη εθείλνη νη νπνίνη ρξεκαηνδνηήζεθαλ από ηε Γ.Ο.Δ. ηηο πξνεγνύκελεο ζεξηλέο 

πεξηόδνπο 2017 – 2019 δελ απνθιείνληαη από ην λα ππνβάιινπλ αίηεζε αιιά ζα κπνπλ ζε θιήξωζε 

κόλν εάλ θαη εθόζνλ κείλνπλ ειεύζεξεο ζέζεηο από ηελ ηθαλνπνίεζε ηωλ αηηήζεωλ εθείλωλ πνπ 

ππνβάιινπλ γηα πξώηε θνξά. 

4. Ζ επηινγή ηεο θαηαζθήλωζεο θαη ηεο θαηαζθελωηηθήο πεξηόδνπ γίλεηαη από ηνπο γνλείο.  

5. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηηζή ηοςρ ηλεκηπονικά (η θόπμα 

θα βπίζκεηαι αναπηημένη ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Γ.Ο.Δ. ζε ιδιαίηεπο πεδίο με ηην ονομαζία 

«Καηαζκηνώζειρ 2020») από ηην Πέμπηη 11 Ιοςνίος 2020 μέσπι και ηη Γεςηέπα 22 Ιοςνίος 

2020 και ώπα 12:00. Δθπξόζεζκεο αηηήζεηο δελ ζα γίλνπλ δεθηέο. Η αίηηζη έσει γίνει δεκηή όηαν 

εμθανιζηεί ζηην οθόνη ηο μήνςμα «ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ 

ΑΙΣΗΗ Α». 

 

Κάθε ζςνάδελθορ πος ςποβάλλει αίηηζη θα επιζςνάπηει ζηην ηλεκηπονική ηος αίηηζη, 

ζκαναπιζμένη (εάλ ππάξρεη δπζθνιία ζηε κεηαθόξηωζε πξνηηκήζηε αξρείν jpg ή jpeg), ηην 

πποζωπική ηος βεβαίωζη πληπωμήρ ηηρ ζςνδπομήρ ηος για ηο ζςνδικαλιζηικό έηορ 2019-2020 

από ηον ανηίζηοισο ύλλογο Δκπαιδεςηικών Π.Δ.. 

 

ΠΡΟΟΥΗ: Η ςποβολή να γίνει μόνο μέζω ζηαθεπού ηλεκηπονικού ςπολογιζηή για να 

αποθεςσθούν πιθανά ηεσνικά πποβλήμαηα. 
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Με κανένα άλλο ηπόπο και ζε καμία άλλη ηλεκηπονική διεύθςνζη δεν θα γίνονηαι δεκηέρ 

οι αιηήζειρ και ηα ςπόλοιπα δικαιολογηηικά. 

Οη γνλείο ηωλ παηδηώλ πιεξώλνπλ, ζηελ θαηαζθήλωζε, όιν ην πνζό κε ηελ απνρώξεζε ηωλ 

παηδηώλ ηνπο. Καηόπηλ, πξνζθνκίδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζηε Γ.Ο.Δ. γηα λα ηνπο δνζεί ην πνζό πνπ 

ηνπο αλαινγεί. Ζ πξνζθόκηζε ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ κπνξεί λα γίλεη με ηοςρ παπακάηω ηπόποςρ: 

α) Πξνζθνκίδνπλ απηνπξνζώπωο ή 

β) ηέιλνπλ ζηε Γ.Ο.Δ. αποκλειζηικά με courier (όσι ζςζηημένα με ηασςδπομείο γιαηί δεν 

μποπούν να παπαληθθούν), με δική ηοςρ σπέωζη, ην εμνθιεκέλν λόκηκν πξωηόηππν 

παξαζηαηηθό πιεξωκήο γηα ην πνζό ηωλ 200 επξώ, όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε θξάζε «κέινο ηεο 

Γ.Ο.Δ.» δίπια ζην όλνκά ηνπο, θαζώο θαη θωηνηππία ηεο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ηνπο, όπνπ εκθαλίδεηαη ην ΗΒΑΝ θαη ζα θαηαηεζεί από ηε Γ.Ο.Δ. ην πνζό. 

Δίλαη ππνρξεωηηθή ε αλαγξαθή ηνπ νλνκαηεπωλύκνπ ηνπ θάζε παηδηνύ. 

 

Γιεςκπινίζειρ: 

 

 Η επιλογή ηων παιδιών, ζε πεπίπηωζη πος ο απιθμόρ ξεπεπάζει ηα 500, θα γίνει με 

ηλεκηπονική κλήπωζη. Ζ θιήξωζε ζα γίλεη ζην όλνκα ηωλ γνλέωλ (έλαο από θάζε νηθνγέλεηα). 

 ε πεξίπηωζε πνπ νη αηηήζεηο αθνξνύλ αδέιθηα, θιεξώλνληαη όια. 

 Η κλήπωζη θα γίνει ηην Πέμπηη 25 Ιοςνίος 2020 θαη ηα νλόκαηα ζα αλαθνηλωζνύλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Γ.Ο.Δ. (www.doe.gr) θαζώο θαη ζε εθπαηδεπηηθέο ηζηνζειίδεο. 

 Όζοι από απηνύο πνπ θιεξώζεθαλ, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ επηζπκνύλ, πιένλ, ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία, ζα πξέπεη λα ην δειώζνπλ άκεζα ζην e-mail ηεο Γ.Ο.Δ., 

secretariat@doe.gr, ώζηε λα αληηθαηαζηαζνύλ από επηιαρόληεο. 

 

 

Γηα ην Γ.. 
 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Ζ Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

 

Διηζάβεη ππξηδάθε 
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