
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Θϋμα: Κϊλεςμα εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για: 

 ςυμμετοχό ςτην ομϊδα λειτουργύασ των καταςκηνώςεων του 
Υπουργεύου Παιδεύασ ςτην περιοχό Ζούμπερι του Δόμου Μαραθώνα 

 εκπαιδευτικούσ - καταςκηνωτϋσ ςτισ καταςκηνώςεισ του Υπουργεύου 
Παιδεύασ ςτην περιοχό Ζούμπερι του Δόμου Μαραθώνα για το ϋτοσ 2022 

  

Συναδϋλφιςςεσ και ςυνϊδελφοι, 

 Θα λειτουργόςει και φϋτοσ για τουσ εκπαιδευτικούσ μϋλη τησ Δ.Ο.Ε, τησ 

Ο.Λ.Μ.Ε. και των δυο Ομοςπονδιών των Διοικητικών Υπαλλόλων του 

Υπουργεύου Παιδεύασ η καταςκόνωςη ςτην περιοχό Ζούμπερι του Δόμου 

Μαραθώνα. 

 Τα καταλύματα τησ καταςκόνωςησ εύναι ϋνα ςύνολο ανεξϊρτητων 

κλιματιζόμενων οικύςκων δυναμικότητασ ϋωσ 4 κλινών, με ψυγεύο, WC, 

ντουλϊπα, τραπϋζι και καρϋκλεσ  όπου θα φιλοξενηθούν οι εκπαιδευτικού με τισ 

οικογϋνειϋσ  τουσ. Η διϊρκεια τησ παραμονόσ ορύζεται ςε δυο εβδομϊδεσ. 

Οι καταςκηνωτικϋσ περύοδοι εύναι: 

 Α. Για του καταςκηνωτϋσ: 

1η -  11  Ιουλύου με αναχώρηςη  24 Ιουλύου 2022 (μεςημϋρι)                     

2η -  25 Ιουλύου με αναχώρηςη  7 Αυγούςτου 2022 (μεςημϋρι)                           

3η – 8 Αυγούςτου με αναχώρηςη 21 Αυγούςτου 2022 (μεςημϋρι) 

4η- 22 Αυγούςτου με αναχώρηςη 4 Σεπτεμβρύου 2022 (μεςημϋρι) 

5η – 5 Σεπτεμβρύου με αναχώρηςη 15 Σεπτεμβρύου 2022 (μεςημϋρι) 
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Β. Για τισ ομϊδεσ εργαςύασ: 

1η -  10  Ιουλύου με αναχώρηςη  24 Ιουλύου 2022 (μεςημϋρι)                    

2η -  24 Ιουλύου (μεςημϋρι)  με αναχώρηςη  7 Αυγούςτου 2022 (μεςημϋρι)                           

3η – 7 Αυγούςτου (μεςημϋρι) με αναχώρηςη 21 Αυγούςτου 2022 (μεςημϋρι) 

4η- 21 Αυγούςτου (μεςημϋρι) με αναχώρηςη 4 Σεπτεμβρύου 2022 (μεςημϋρι) 

5η – 4 Σεπτεμβρύου (μεςημϋρι) με αναχώρηςη 15 Σεπτεμβρύου 2022 (μεςημϋρι) 

 

 Οι δικαιούχοι και οι φιλοξενούμενοι για να ςυμμετϋχουν θα πρϋπει να 

προςκομύςουν κατϊ την ϊφιξό τουσ εκτυπωμϋνο αρνητικό rapid test ό μοριακό 

τεςτ αναρτημϋνο ςτην πλατφόρμα, το αργότερο ϋωσ και 48 ώρεσ πριν την 

προςϋλευςη τουσ. Εξαιρούνται τα βρϋφη. 

 Σε περύπτωςη νόςηςησ κατϊ τη διϊρκεια τησ διαμονόσ, πρϋπει να 

ενημερώνεται ϊμεςα το προςωπικό τησ καταςκόνωςησ και να αποχωρούν όςοι 

νοςούν. Εύναι υποχρεωτικό η χρόςη μϊςκασ ςε όλουσ τουσ κλειςτούσ 

κοινόχρηςτουσ χώρουσ.  

  

α) ςυμμετοχό ςτην ομϊδα λειτουργύασ των καταςκηνώςεων 

  Επειδό το Υπουργεύο Παιδεύασ παραχωρεύ μόνο τουσ οικύςκουσ και η 

ευθύνη καθαριότητασ των οικύςκων και των κοινόχρηςτων χώρων 

επιβαρύνουν τουσ χρόςτεσ και για να υπϊρξει η δυνατότητα ομαλόσ 

λειτουργύασ των καταςκηνώςεων εύναι απαραύτητο να προγραμματιςτούν  μια 

ςειρϊ από ενϋργειεσ. Μύα από αυτϋσ εύναι και η ςτελϋχωςη τησ Ομϊδασ 

Λειτουργύασ 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, δραςτηριότητεσ πολιτιςτικϋσ και 

αθλητικϋσ, κλπ.)  

 Από τη ςτιγμό που ςτισ καταςκηνώςεισ θα ςυμμετϋχουν  εκπαιδευτικού, 

μϋλη τησ Δ.Ο.Ε. εύναι αυτονόητο ότι μϋλη μασ θα πρϋπει να προςφϋρουν τισ 

υπηρεςύεσ τουσ ςτην παραπϊνω Ομϊδα. Οι ςυμμετϋχοντεσ θα δικαιούνται για 

όλο το διϊςτημα τησ υπηρεςύασ τουσ οικύςκο (2 δωμϊτια με μπϊνιο με 

δυνατότητα φιλοξενύασ τησ οικογϋνειϊσ τουσ).  



 

 

 Στην ηλεκτρονικό αύτηςη ο κϊθε ςυνϊδελφοσ να επιλϋξει το χρονικό 

διϊςτημα που τον ενδιαφϋρει. Μπορεύ επύςησ να δηλώςει ότι ενδιαφϋρεται όχι 

μόνον για μύα αλλϊ και για περιςςότερεσ καταςκηνωτικϋσ περιόδουσ. 

 

β) εκπαιδευτικού – καταςκηνωτϋσ 

Οι εκπαιδευτικού που ενδιαφϋρονται να ςυμμετϋχουν μόνο ωσ καταςκηνωτϋσ 

θα πρϋπει να ςυμπληρώςουν την ηλεκτρονικό αύτηςη, ςτην οπούα πρϋπει να 

δηλώςουν:  

 την περύοδο διαμονόσ που τουσ ενδιαφϋρει  

 τον αριθμό των ατόμων τησ οικογϋνειϊσ τουσ 

 Κϊθε μϋλοσ με την οικογϋνειϊ του δικαιούται ϋναν οικύςκο. Δεύτεροσ 

οικύςκοσ επιτρϋπεται αυςτηρϊ και μόνο ςε πολυμελεύσ οικογϋνειεσ. 

 Σασ εφιςτούμε την προςοχό ότι την ευθύνη του κϊθε οικύςκου και ό,τι 

ςυμπεριλαμβϊνεται ςε αυτόν την ϋχει ο/η ςυνϊδελφοσ που τον χρεώνεται, που 

θα διαμϋνει εκεύ με τουσ οικεύουσ του. Επύςησ θα πρϋπει να γνωρύζετε ότι τα 

κατοικύδια απαγορεύονται αυςτηρϊ ςτην καταςκόνωςη.  

 Τϋλοσ,  ςασ γνωρύζουμε ότι οι ανεξϊρτητοι οικύςκοι  βρύςκονται ςτην 

παραλύα Ζούμπερι, Αγύου Ανδρϋα, δύπλα ςτην αμμώδη φυςικό παραλύα εντόσ 

πευκοδϊςουσ. Οι εγκαταςτϊςεισ εύναι περιφραγμϋνεσ και διαθϋτουν χώρουσ 

ςτϊθμευςησ αυτοκινότων, χώρουσ με ςτϋγαςτρα και  πϊγκουσ, κοινόχρηςτεσ 

ηλεκτρικϋσ κουζύνεσ για παραςκευό  φαγητού και κοινόχρηςτα ηλεκτρικϊ 

πλυντόρια. 

 Τα οικόματα δεν διαθϋτουν κουζύνα.  Απαγορεύεται αυςτηρώσ η χρόςη 

ςυςκευών υγραερύου (γκαζϊκια και φιϊλεσ). Επιτρϋπεται η χρόςη ηλεκτρικών 

ςυςκευών για παραςκευό πρόχειρου φαγητού π.χ. τοςτιϋρα.  

  Οι ςυνϊδελφοι θα πρϋπει κατϊ την ϊφιξη ςτο χώρο των καταλυμϊτων 

να προςκομύςουν την αςτυνομικό τουσ ταυτότητα ό ϊλλο δημόςιο ϋγγραφο 

ςτουσ υπεύθυνουσ τησ καταςκόνωςησ για την ταυτοπούηςό τουσ.  

  Επύςησ, ςασ γνωρύζουμε ότι θα πρϋπει να φϋρετε μαζύ ςασ  

κλινοςκεπϊςματα και διϊφορα εύδη καθαριςμού (κουβϊσ, ςφουγγαρύςτρα, 

ςκούπα, υγρϊ καθαριςμού με εξαύρεςη τη χλωρύνη κλπ) απαραύτητα για τον 

καθαριςμό του οικύςκου ςασ καθώσ και μαγειρικϊ ςκεύη και εύδη εςτύαςησ.             



 

 

  Οι αιτόςεισ όλων των ςυναδϋλφων τόςο για τη ςυμμετοχό ςτην Ομϊδα 

Λειτουργύασ των Καταςκηνώςεων όςο και για καταςκηνωτϋσ θα πρϋπει να 

κατατεθούν από τη Πϋμπτη 30 Ιουνύου 2022 ϋωσ και τη Δευτϋρα 4 Ιουλύου 2022 

και ώρα 16:00. 

Αιτόςεισ μετϊ την παραπϊνω ημερομηνύα δεν θα γύνουν δεκτϋσ.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρϋπει ςτην ηλεκτρονικό αύτηςό τουσ να επιςυνϊψουν 

βεβαύωςη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. του οπούου εύναι μϋλη ότι εύναι 

οικονομικϊ τακτοποιημϋνοι για το ςυνδ. ϋτοσ 2021-2022.  

  

Οι αιτόςεισ θα γύνονται ηλεκτρονικϊ ςτην ιςτοςελύδα τησ Δ.Ο.Ε. (www.doe.gr)  

 Σε περύπτωςη που ο αριθμόσ των ενδιαφερομϋνων υπερβαύνει τον 

αριθμό των διαθϋςιμων θϋςεων θα πραγματοποιηθεύ κλόρωςη μεταξύ τουσ 

ςτα γραφεύα τησ Δ.Ο.Ε. την Πϋμπτη 7 Ιουλύου 2022.  

 

 

Α ΔΝΗΜΔΡΩΝΟΤΜΔ ΟΣΙ ΓΙΑ ΣΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΔΞΟΓΑ ΣΗ 

ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ ΘΑ ΔΠΙΒΑΡΤΝΘΔΙ ΜΔ ΣΟ ΠΟΟ ΣΩΝ 20 ΔΤΡΩ Ο ΚΑΘΔ  

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΔΙ ΣΟΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΗ Γ.Ο.Δ. ΣΗΝ 

ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ 

 

  

Από τη Δ.Ο.Ε.  

http://www.doe.gr/

