
 

 
Πρόςκληςη ςυμμετοχήσ ςε καταςκηνώςεισ για παιδιά εκπαιδευτικών – 

μελών τησ Δ.Ο.Ε. για τη θερινή περίοδο 2020 
 

υνάδελφοι, 
Στο ςχέδιο τησ κυβέρνηςησ για την περαιτέρω αποκλιμάκωςη των 

περιοριςτικών μέτρων προβλέπεται και η από Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 
επαναλειτουργία χώρων καταςκήνωςησ που φιλοξενούν παιδιά. 

Με βάςη την εξέλιξη αυτή, το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., για τέταρτη ςυνεχή χρονιά,  
υλοποιεί την απόφαςή του για τη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών των 
εκπαιδευτικών ςε καταςκηνώςεισ καλύπτοντασ ένα διαχρονικό έλλειμμα του 
Υπουργείου Παιδείασ που μέχρι ςήμερα δεν έχει μεριμνήςει, όπωσ ςυμβαίνει και με 
πολλούσ κλάδουσ, για τη ςυμμετοχή ςε καταςκηνώςεισ των παιδιών των 
εκπαιδευτικών τησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ.  

Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. αποφαςίζει να χρηματοδοτήςει και φέτοσ, τη φιλοξενία 
500 παιδιών ηλικίασ 6-14 ετών, ςε παιδικέσ καταςκηνώςεισ ςε όλη την Ελλάδα με 
το ποςό των 200 ευρώ ανά παιδί. 

 
 Αναλυτικά: 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ έχουν όλοι οι ςυνάδελφοι, μόνιμοι και    αναπληρωτέσ, που 
έχουν καταβάλλει ςτουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε., όπου ανήκουν, τη 
ςυνδρομή τουσ για το ςυνδικαλιςτικό έτοσ 2019-2020. 

2. ε περίπτωςη που και οι δύο γονείσ υπηρετούν ςτην Π.Ε. την αίτηςη την 
ςυμπληρώνει μόνο ο ένασ. Εφόςον κατά τη διαδικαςία ελέγχου διαπιςτωθεί πωσ 
και οι δύο γονείσ έχουν υποβάλλει αίτηςη, η μία αυτόματα θα διαγράφεται. 

3. Οι ςυνάδελφοι εκείνοι οι οποίοι χρηματοδοτήθηκαν από τη Δ.Ο.Ε. τισ 
προηγούμενεσ θερινέσ περιόδουσ 2017 – 2019 δεν αποκλείονται από το να 
υποβάλλουν αίτηςη αλλά θα μπουν ςε κλήρωςη μόνο εάν και εφόςον μείνουν 
ελεύθερεσ θέςεισ από την ικανοποίηςη των αιτήςεων εκείνων  που υποβάλλουν 
για πρώτη φορά. 

4. Η επιλογή τησ καταςκήνωςησ και τησ καταςκηνωτικήσ περιόδου γίνεται από τουσ 
γονείσ.  

5. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ςυμπληρώςουν την αίτηςή τουσ ηλεκτρονικά (η 
φόρμα θα βρίςκεται αναρτημένη ςτην ιςτοςελίδα τησ Δ.Ο.Ε. ςε ιδιαίτερο πεδίο με 
την ονομαςία «Καταςκηνώςεισ 2020») από την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 μέχρι και τη 
Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00.  Εκπρόθεςμεσ αιτήςεισ δεν θα γίνουν 
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δεκτέσ. Η αίτηςη έχει γίνει δεκτή όταν εμφανιςτεί ςτην οθόνη το μήνυμα 
«ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ Α». 

 
Κάθε ςυνάδελφοσ που υποβάλλει αίτηςη θα επιςυνάπτει ςτην ηλεκτρονική 

του αίτηςη, ςκαναριςμένη (εάν υπάρχει δυςκολία ςτη μεταφόρτωςη προτιμήςτε 
αρχείο jpg ή jpeg),  την προςωπική του βεβαίωςη πληρωμήσ τησ ςυνδρομήσ του 
για το ςυνδικαλιςτικό έτοσ 2019-2020 από τον αντίςτοιχο ύλλογο Εκπαιδευτικών 
Π.Ε.. 

 
ΠΡΟΟΧΗ: Η υποβολή να γίνει μόνο μέςω ςταθερού ηλεκτρονικού 

υπολογιςτή για να αποφευχθούν πιθανά τεχνικά προβλήματα.  
 
Με κανένα άλλο τρόπο και ςε καμία άλλη ηλεκτρονική διεύθυνςη δεν θα 

γίνονται δεκτέσ οι αιτήςεισ και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 
Οι γονείσ των παιδιών πληρώνουν, ςτην καταςκήνωςη, όλο το ποςό με την 

αποχώρηςη των παιδιών τουσ. Κατόπιν, προςκομίζουν τα δικαιολογητικά ςτη 
Δ.Ο.Ε. για να τουσ δοθεί το ποςό που τουσ αναλογεί. Η προςκόμιςη των 
δικαιολογητικών μπορεί να γίνει με τουσ παρακάτω τρόπουσ: 

α) Προςκομίζουν αυτοπροςώπωσ ή 
β) Στέλνουν ςτη Δ.Ο.Ε. αποκλειςτικά με courier (όχι ςυςτημένα με 

ταχυδρομείο γιατί δεν μπορούν να παραληφθούν), με δική τουσ χρέωςη, το 
εξοφλημένο νόμιμο πρωτότυπο παραςτατικό πληρωμήσ για το ποςό των 200 
ευρώ όπου θα αναγράφεται η φράςη «μέλοσ τησ Δ.Ο.Ε.» δίπλα ςτο όνομά τουσ 
καθώσ και φωτοτυπία τησ ςελίδασ του βιβλιαρίου με τα ςτοιχεία του τραπεζικού 
λογαριαςμού τουσ όπου εμφανίζεται το ΙΒΑΝ, όπου θα κατατεθεί από τη Δ.Ο.Ε. το 
ποςό. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ονοματεπωνύμου του κάθε παιδιού.  

 
Διευκρινίςεισ: 

 Η επιλογή των παιδιών, ςε περίπτωςη που ο αριθμόσ ξεπεράςει τα 500, θα γίνει με 
ηλεκτρονική κλήρωςη. Η κλήρωςη θα γίνει ςτο όνομα των γονέων (ένασ από κάθε 
οικογένεια). 

 Σε περίπτωςη που οι αιτήςεισ αφορούν αδέλφια, κληρώνονται όλα. 

 Η κλήρωςη θα γίνει την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και τα ονόματα θα ανακοινωθούν 
ςτην ιςτοςελίδα τησ Δ.Ο.Ε. (www.doe.gr) καθώσ και ςε εκπαιδευτικέσ 
ιςτοςελίδεσ.  

 Όςοι από αυτούσ που κληρώθηκαν, για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμούν, πλέον, 
τη ςυμμετοχή τουσ ςτη διαδικαςία, θα πρέπει να το δηλώςουν άμεςα ςτο email 
τησ Δ.Ο.Ε., secretariat@doe.gr, ώςτε να αντικαταςταθούν από επιλαχόντεσ. 

 Μέλη του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. και του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε.Μ. δεν έχουν δικαίωμα να 
υποβάλουν αιτήςεισ. 
 

 

http://www.doe.gr/

