
 

 

 

Αρ. Πρωτ. 811 Αθήνα  19/7/2018 

Προσ: 

1. Συλλόγουσ Εκπ/κών Π.Ε. 

2. Περιφερειακέσ Δ/νςεισ Π.Ε. & Δ.Ε. 

3.  Δ/νςεισ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ  

 

 

Θϋμα: Αύτηςη ςυμμετοχόσ ςτην Ομϊδα Λειτουργύασ των καταςκηνώςεων του 

Υπουργεύου Παιδεύασ ςτον Άγιο Ανδρϋα Αττικόσ 

     

Συνάδελφοι, 

 ςυνεδρίαςε χθεσ, 18-7-2018, η επιτροπή για τη λειτουργία των 

καταςκηνώςεων του Υπουργείου Παιδείασ. Σε ένα χρονικό ςημείο όπου θα 

έπρεπε να είχαν ήδη ρυθμιςτεί όλεσ οι λεπτομέρειεσ λειτουργίασ ώςτε να 

υπήρχε η δυνατότητα τησ ενημέρωςησ των εκπαιδευτικών όταν τα ςχολεία 

λειτουργούςαν, είναι ακόμα αμφίβολο αν, τελικά, ξεπεραςτούν όλεσ οι τεχνικέσ 

δυςκολίεσ, για τισ οποίεσ ενημερωθήκαμε, ώςτε οι καταςκηνώςεισ να 

λειτουργήςουν. Αυτό θα είμαςτε ςε θέςη να το γνωρίζουμε την επόμενη 

Τετάρτη 25/7 όταν θα ςυνεδριάςει και πάλι η επιτροπή και θα εκδώςουμε 

άμεςα ςχετική ανακοίνωςη – πρόςκληςη για καταςκηνωτέσ. 

 Με την προοπτική λειτουργίασ των καταςκηνώςεων απαιτείται μια 

ςειρά ενεργειών. Μία από αυτέσ είναι και η ςτελέχωςη τησ Ομάδασ Λειτουργίασ 

των καταςκηνώςεων. Η Ομϊδα θα ϋχει ωσ ϋργο τησ την ευθύνη τησ 

καθημερινόσ λειτουργύασ  των καταςκηνώςεων (επιτόρηςη – επύβλεψη χώρων, 

καθαριότητα κοινόχρηςτων χώρων, φύλαξη ειςόδων, τόρηςη κανόνων 

λειτουργύασ, ευθύνη πυραςφϊλειασ κλπ.) και θα αναλϊβει καθόκοντα από 30 

Ιουλύου 2018 μϋχρι και 16 Σεπτεμβρύου 2018. Από τη ςτιγμή που ςτισ 

καταςκηνώςεισ θα ςυμμετέχουν από φέτοσ και οι εκπαιδευτικοί, μέλη τησ 

Δ.Ο.Ε. είναι αυτονόητο ότι μέλη μασ θα πρέπει να προςφέρουν τισ υπηρεςίεσ 

τουσ ςτην Ομάδα. Οι ςυμμετϋχοντεσ θα δικαιούνται για όλο το διϊςτημα τησ 

υπηρεςύασ τουσ οικύςκο (2 δωμϊτια με μπϊνιο με δυνατότητα φιλοξενύασ τησ 

οικογϋνειϊσ τουσ). Τα χρονικά διαςτήματα προςφοράσ τησ υπηρεςίασ αυτήσ θα 

καθοριςτούν ςτη ςυνέχεια με βάςη τισ ανάγκεσ, τισ καταςκηνωτικέσ περιόδουσ 



καθώσ και την εκδήλωςη ενδιαφέροντοσ. Στην αίτηςη που επιςυνάπτουμε 

μπορεί ο κάθε ςυνάδελφοσ να αναφέρει το χρονικό διάςτημα που τον 

ενδιαφέρει. Αίτηςη μπορούν να καταθέςουν όλοι οι εκπαιδευτικοί, μέλη τησ 

Δ.Ο.Ε. ςτο e-mail  ή ςτο φαξ τησ ομοςπονδίασ (secretariat@doe.gr και 

2103221314). Συνάδελφοι που είναι αποςπαςμένοι ςε φορείσ (Δ/νςεισ, 

Περιφερειακέσ Δ/νςεισ, Υπουργείο, κλπ.) θα πρέπει να έχουν και την υπογραφή 

– ςύμφωνη γνώμη του προΰςταμένου τουσ. Οι αιτόςεισ θα πρϋπει να 

κατατεθούν το αργότερο μϋχρι την Τρύτη 24 Ιουλύου 2018 και ώρα 13.00. 
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