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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ,
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΚΗΝΩΔΩΝ
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Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015
Α.Π.: 80/67552

ΠΡΟ : όπωο Πίλαθαο Απνδεθηώλ
Σαρ.Γ/λζε: Μελάλδξνπ 22
Σ.Κ: 105 52 Αζήλα

Αλαθνηλώλνπκε ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ παηδηθώλ θαηαζθελώζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (πξώελ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ) γηα ην έηνο 2015 θαη παξαθαινύκε λα δώζεηε ηε
κεγαιύηεξε δπλαηή δεκνζηόηεηα ζην έγγξαθν ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο
Καηαζθελώζεσλ, ώζηε λα ιάβνπλ γλώζε όινη νη ππάιιεινη θαη ηδίσο νη αγξόηεο ηεο
πεξηνρήο ζαο.
Οη θαηαζθελώζεηο ζα είλαη εληειώο δσξεάλ όπσο αλαγξάθεηαη θαη ζηελ
επηζπλαπηόκελε Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο Καηαζθελώζεσλ, εθηόο ησλ εμόδσλ
εηζηηεξίσλ κεηαθίλεζεο, από ηνλ ηόπν δηακνλήο ησλ κέρξη ηελ Αζήλα, πνπ ζα
βαξύλνπλ ηνπο θαηαζθελσηέο.
Σα παηδηά ηεο επαξρίαο ζα ζπλνδεύνληαη από ππαιιήινπο ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ή
ησλ Πεξηθεξεηαθώλ καο Τπεξεζηώλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα εθδίδνληαη εγθξηηηθέο εθηόο
έδξαο θηλήζεηο από ηηο Τπεξεζίεο ηνπο.

Ο ΑΝ. ΤΠΟΤΡΓΟ
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ :
1) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ,
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ (πξώελ ΤΠΑΑΣ)
-Γεληθέο Γ/λζεηο
-Γ/λζεηο & Σκήκαηα Κ.Τ.
-Απηνηειή Σκήκαηα & Γξαθεία
-Απνθεληξσκέλεο Τπεξεζίεο πξώελ ΤΠ.Α.Α.Σ.
2) Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο -Γξαθεία Γελ. Γξακκαηέσλ
3) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ
-Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρώλ
(κε ηελ παξάθιεζε γηα ηε κεγαιύηεξε δηάδνζε ηεο εγθπθιίνπ ζηνλ αγξνηηθό
ρώξν & ζηα Πεξ/θά Γξαθεία ηεο Α/βζηαο & Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο)
- Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο, Γηεπζύλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο
4) Ν.Π.Γ.Γ. ΤΠ.Α.Α.Σ. & ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ
5) ΠΟΓΔΓΤ-ΠΟΔΤΓ
6) ΠΑΔΓΔ –Αγξνηηθνύο πιιόγνπο ΔΓΡΔ ΣΟΤ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΔΙ:
1)
2)
3)
4)
5)

Γξ. θ.θ. Τπνπξγνύ,
Γξ. θ.θ. Αλ.Τπνπξγνύ,
Γξ. Τθππνπξγνύ,
Γξ. Γελ. Γξακκαηέα,
Γξ. Αλ. Γελ.Γξακκαηέα

-2-

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Αζήλα 17 Ινπλίνπ 2015
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
(πξώελ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ)
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΚΗΝΩΔΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ ΔΞΤΠ/Η ΚΑΣ/ΔΩΝ
Σαρ.Γ/λζε: Μελάλδξνπ 22
Σ.Κ: 105 52 Αζήλα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΔΠΑΝΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΙΓΙΚΩΝ
ΚΑΣΑΚΗΝΩΔΩΝ ΔΣΟΤ 2015
Αλαθνηλώλεηαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνύλ ζην πξώελ
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζηηο Γηεπζύλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη ζηνπο Αγξόηεο ηεο ρώξαο όηη ε δηακνλή
ησλ παηδηώλ ηνπο ζηελ θαηαζθήλσζε ηνπ πξώελ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, πνπ βξίζθεηαη ζην νύλην Αηηηθήο, ζα είλαη
ΔΝΣΔΛΩ ΓΩΡΔΑΝ, εθηόο ησλ εμόδσλ ησλ εηζηηεξίσλ κεηαθίλεζεο, από ηνλ
ηόπν δηακνλήο ηνπο κέρξη ηελ Αζήλα πνπ ζα βαξύλνπλ ηνπο θαηαζθελσηέο.
Οη Τπεξεζίεο ζηηο νπνίεο ζα ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα
κεξηκλνύλ ώζηε λα πξνζθνκίδνληαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη λα γίλεηαη
ν ζρεηηθόο έιεγρνο.
Η Κεληξηθή Δπηηξνπή Καηαζθελώζεσλ ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο 16/5/2015
απνθάζηζε λα ιεηηνπξγήζνπλ νη θαηαζθελώζεηο κε ηνπο πην θάησ όξνπο θαη
πξνϋπνζέζεηο.
Α. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο θαηαζθελώζεηο έρνπλ παηδηά αγξνηώλ (γεσξγώλ,
θηελνηξόθσλ, δαζεξγαηώλ θαη ςαξάδσλ) από όιε ηε ρώξα, θαζώο θαη ησλ
ππαιιήισλ ηνπ πξώελ ΤΠ.Α.Α.Σ. (Κεληξηθέο & Απνθεληξσκέλεο Τπεξεζίεο),
ησλ Ν.Π.Γ.Γ., ηνπ ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ, ησλ Γ.Α.Ο.Κ. ησλ Αηξεηώλ Πεξηθεξεηώλ,
βάζεη ησλ αηηήζεσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ νη γνλείο θαη κόλν εθόζνλ απηά:
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1) Δίλαη ειηθίαο 7 έσο 15 ρξόλσλ, πνπ βεβαηώλεηαη κε πηζηνπνηεηηθό
γέλλεζεο ή άιιν δεκόζην έγγξαθν (π.ρ Βηβιηάξην Αζζέλεηαο, Αζηπλνκηθή
Σαπηόηεηα, θιπ) , δει. παηδηά πνπ γελλήζεθαλ από ην 1-1-2000 κέρξη θαη
31-12- 2008.
Αηηήζεηο ρωξίο ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό απόδεημεο ειηθίαο ζα απνξξίπηνληαη.
2) Γελ πάζρνπλ από θάπνηα κεηαδνηηθή ή ςπρηθή λόζν ή θάπνην άιιν αίηην
ην νπνίν ζα ηα εκπνδίδεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εθδειώζεηο ηεο
θαηαζθήλσζεο, όπσο π.ρ. θνιύκπη, ηξέμηκν, αζινπαηδηέο θ.ιπ.
Σν γεγνλόο απηό ζα απνδεηθλύεηαη από ζρεηηθή γλσκάηεπζε ηαηξνύ.
Δπηπιένλ, γηα ηα παηδηά ησλ αγξνηώλ (γεσξγώλ, θηελνηξόθσλ θ.ιπ.) ζα
ρξεηαζζεί θαη κία βεβαίσζε από ηελ Κνηλόηεηα ή ηνλ πλεηαηξηζκό ή ηνλ
αγξνηηθό ή δαζηθό θ.ιπ. ζύιινγν πνπ αλήθνπλ νη γνλείο, όηη πξάγκαηη απηνί
είλαη αγξόηεο (θηελνηξόθνη, δαζεξγάηεο θ.ιπ).
Τπόδεηγκα ηεο αίηεζεο πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί, θαζώο θαη θάζε άιιν
ζρεηηθό έληππν πνπ ζα ηελ ζπλνδεύεη, ππάξρνπλ ζην ηέινο ηεο παξνύζαο.

Β. ΑΣΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΤΓΔΙΑ
Σα παηδηά πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηελ θαηαζθήλσζε ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί
ηνπο νπσζδήπνηε ην αηνκηθό βηβιηάξην πγείαο. Σνύην ζα παξαδίδεηαη ζηνλ
αξρεγό ηεο θαηαζθήλσζεο από ην παηδί, ζα θπιάζζεηαη από απηόλ, κε επζύλε
ηνπ, θαη ζα επηζηξέθεηαη ζην παηδί θαηά ηελ αλαρώξεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο
θαηαζθελσηηθήο πεξηόδνπ.

Γ. ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΓΟΙ - ΗΛΙΚΙΔ
Οη θαηαζθελσηηθέο πεξίνδνη ζα είλαη ηξεηο. Γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία θαη
νξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ (πνιηηηζηηθώλ, αζιεηηθώλ, ςπραγσγηθώλ θ.ιπ.) κε
ηα νπνία απαζρνινύληαη ηα παηδηά ζηηο θαηαζθελσηηθέο πεξηόδνπο θαη ηε
δηακνλή ηνπο κέζα ζε έλα πην νκνηνγελέο, από πιεπξάο ελδηαθεξόλησλ,
πεξηβάιινλ, απνθαζίζηεθε ε παξαθάησ νκαδνπνίεζε ησλ ειηθηώλ.
Παηδηά ειηθίαο από 7 κέρξη 12 ρξόλωλ (καζεηέο Γεκνηηθνύ) ζα ιάβνπλ
κέξνο ζηηο δύν (2) πξώηεο θαηαζθελσηηθέο πεξηόδνπο, νη νπνίεο ζα είλαη κηθηέο.
ηελ ηξίηε πεξίνδν ζα ιάβνπλ κέξνο παηδηά ειηθίαο 13 κέρξη 15 ρξνλώλ
(καζεηέο Γπκλαζίνπ) αγόξηα-θνξίηζηα.
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Οη θαηαζθελωηηθέο πεξίνδνη είλαη:
1) Από 29 Ινπλίνπ κέρξη 12 Ινπιίνπ
(ειηθίαο 7 – 12 ρξόλωλ αγόξηα-θνξίηζηα)
2) Από 12 Ινπιίνπ κέρξη 25 Ινπιίνπ
(ειηθίαο 7 – 12 ρξόλωλ αγόξηα-θνξίηζηα)
3) Από 25 Ινπιίνπ κέρξη 7 Απγνύζηνπ
( ειηθίαο 13 – 15 ρξόλωλ αγόξηα-θνξίηζηα)
ε πεξίπηωζε ηξνπνπνίεζεο ηωλ αλωηέξω θαηαζθελωηηθώλ πεξηόδωλ ζα
ππάξμεη έγθαηξε ελεκέξωζε ηωλ εκπιεθνκέλωλ Τπεξεζηώλ.
Δπηζεκαίλεηαη, όηη ζα ηεξεζνύλ απζηεξά ηα όξηα ηεο ειηθίαο.
Οη αηηήζεηο ησλ αλσηέξσ, πνπ θαηνηθνύλ εθηόο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο, ζα
θαηαηίζεληαη κόλν ζηηο θαηά ηόπνπο αξκόδηεο ππεξεζίεο θαη ζα απνζηέιινληαη
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ θαη κόλν θαη΄ εμαίξεζε κε FAX.
Η κεηαθνξά ησλ θαηαζθελσηώλ θαη ζηειερώλ γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ (πξώελ)
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, κε πνύικαλ πνπ κηζζώλνληαη
από απηό, κόλν από ην Κεληξηθό Κηίξην ηνπ Τπνπξγείνπ (Αραξλώλ 2- Αζήλα)
κέρξη ηελ θαηαζθήλσζε ζην νύλην θαη επηζηξνθή ηνπο ζην Τπνπξγείν.
Η εθθίλεζε ησλ πνύικαλ ζα γίλεηαη ώξα 7.00 π.κ., ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία
έλαξμεο ηεο θαηαζθελσηηθήο πεξηόδνπ. ε θάζε πεξίπησζε ε ελεκέξσζε γηα ηα
σξάξηα ησλ δξνκνινγίσλ ζα γίλεηαη από ηνπο αξκόδηνπο γηα ηηο πιεξνθνξίεο
ππαιιήινπο.
Γ. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ - ΔΠΙΛΟΓΗ
Όινη νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο καδί κε ηα
άιια δηθαηνινγεηηθά σο εμήο:
1) Οη αγξόηεο θαη νη ππάιιεινη πνπ είλαη δηθαηνύρνη, ζηηο πιεζηέζηεξεο
ππεξεζίεο ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα, ηνπ ηόπνπ πνπ θαηνηθνύλ. Οη ππεξεζίεο
πνπ ζα δερζνύλ ηηο αηηήζεηο ζα θξνληίζνπλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ
απνζηνιή ηνπο ειεθηξνληθά ή κε Fax ην αξγόηεξν 5 εκέξεο πξηλ από
ηελ έλαξμε θάζε θαηαζθελσηηθήο πεξηόδνπ.
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Αηηήζεηο πνπ ζα θζάζνπλ αξγόηεξα ζα ζεωξεζνύλ εθπξόζεζκεο θαη δελ ζα
γίλνπλ δεθηέο.
2) Οη ππάιιεινη θαη νη αγξόηεο πνπ θαηνηθνύλ ζην Λεθαλνπέδην Αηηηθήο θαη
επηζπκνύλ λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ θαηαζθήλσζε, ζα ππνβάιινπλ ηηο
αηηήζεηο επίζεο ειεθηξνληθά ή κε Fax επίζεο 5 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ από
ηελ έλαξμε ηεο θάζε θαηαζθελσηηθήο πεξηόδνπ.
ε πεξίπησζε πνπ νη αηηήζεηο ππεξβαίλνπλ ηελ δπλακηθόηεηα ηεο θαηαζθήλσζεο
ζα γίλεηαη επηινγή κε θιήξσζε. Η θιήξσζε δηελεξγείηαη παξνπζία ηνπ
Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ελόο κέινπο ηεο ΚΔΚ.
Οη αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνζηέιινληαη κε ειεθηξνληθό
ηαρπδξνκείν ζα πξέπεη λα είλαη ζθαλαξηζκέλεο.
πλεκκέλα ζαο απνζηέιινπκε ππόδεηγκα αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαηαζθελσηώλ
θαζώο θαη ινηπά έληππα πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ θαη ζηαινύλ καδί κε ηελ
αίηεζε.
Παξαθαινύληαη νη Πξνϊζηάκελνη ηωλ ππεξεζηώλ λα πξνβνύλ ζηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ώζηε λα ιάβνπλ γλώζε όινη νη ππάιιεινη θαη νη
αγξόηεο ηεο πεξηνρήο ηνπο.
Σέινο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ε παξνύζα αλαθνίλσζε θαη ηα ππνδείγκαηα ησλ
αηηήζεσλ ζα βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ καο www.minagric.gr
θαη ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο (e-mail) ηεο Κ.Δ.Κ. κε ηηο νπνίεο κπνξείηε λα
επηθνηλσλείηε θαη λα ππνβάιιεηε ειεθηξνληθά ηηο αηηήζεηο (ζθαλαξηζκέλεο κε ηηο
απαξαίηεηεο ππνγξαθέο). Σνλίδεηαη όηη γηα ηελ ηαρύηεηα δηεθπεξαίωζεο ηωλ
αηηήζεωλ πξνηηκάηαη ε ππνβνιή ηωλ αηηήζεωλ ειεθηξνληθά. Οη
Ηιεθηξνληθέο
Γηεπζύλζεηο
είλαη
:
me22u039@minagric.gr,
me22u001@minagric.gr, msallia@minagric.gr
Αηηήζεηο κπνξνύλ λα
ππνβάιινληαη θαη ζηα Fax 2105244816 θαη 2105248748.
Πιεξνθνξίεο ζα δίλνληαη από : 1) θα ώηε Μπόϊθνπ 2102125035, 2) θα
Ρίζθα Καλέιια 2102125198, 3) θα Μαξία άιιηα 2102125161.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Κ.Δ.Κ.
Γξ. Γεκήηξεο Σζαγθαιίδεο
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