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Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2017
Προς τα Μέλη της ΠΟΣΥΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΥΠΠΕΘ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Έπειτα από την σηµερινή συνεδρίαση του ∆.Σ., της κατασκήνωσης που ορίσθηκε µε
την υπ. αριθµ. Φ.473/147/126143/Α2/24-7-2017 Υ.Α., για την οργάνωση και λειτουργία των
καταλυµάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στη Νέα Μάκρη, σας γνωρίζουµε τα εξής:

Η κατασκήνωση θα λειτουργήσει
από τη ∆ευτέρα 07-08-2017 έως και την Κυριακή 24-09-2017.
Συγκεκριµένα:
Τα καταλύµατα του Αγ. Ανδρέα στη Νέα Μάκρη αποτελούνται από σύνολο
ανεξάρτητων κλιµατιζόµενων οικίσκων δυναµικότητας 4 κλινών, µε ψυγείο και WC, όπου
θα φιλοξενηθούν οι συνάδελφοι µας µετά των µελών της οικογένειάς τους.
Σας γνωρίζουµε ότι οι ανεξάρτητοι οικίσκοι βρίσκονται στην παραλία Ζούµπερι,
Αγίου Ανδρέα, δίπλα στην αµµώδη φυσική παραλία εντός πευκοδάσους υψηλού κάλλους.
Οι εγκαταστάσεις είναι περιφραγµένες και διαθέτουν χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων,
χώρους µε στέγαστρα και πάγκους για τη χρήση µικρών εστιών για την παρασκευή
φαγητού, καθότι τα οικήµατα δεν διαθέτουν κουζίνα και απαγορεύεται αυστηρώς η
παρασκευή φαγητού µε τη χρήση υγραερίου (γκαζάκια και φιάλες).
Η διάρκεια της παραµονής κάθε περιόδου ορίζεται σε 14 ηµέρες και το συµβολικό
κόστος διαµονής, για τρέχοντα λειτουργικά έξοδα, στα 15,00 ευρώ/περίοδο.
Για την τελευταία περίοδο που ορίζεται σε 7 ηµέρες το συµβολικό κόστος διαµονής,
για τρέχοντα λειτουργικά έξοδα, στα 7,00 ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούµε να συµπληρώσετε τη συνηµµένη αίτηση,
στην οποία πρέπει να δηλώσετε:
1) την περίοδο διαµονής που σας ενδιαφέρει
2) τον αριθµό των ατόµων της οικογένειάς σας
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τους Σ υλλόγους µέχρι την Πέµπτη 03-08-2017
στο email της ΠΟΣΥΠ posyp@minedu.gov.gr.
Αιτήσεις µετά την παραπάνω ηµεροµηνία δεν θα γίνουν δεκτές.
H πρωτότυπη τραπεζική απόδειξη κατάθεσης του ποσού των 15,00 ή των 7,00
ευρώ, θα προσκοµίζετε την πρώτη ηµέρα της κατασκηνωτικής περιόδου, η δε
κατάθεση θα γίνει το αργότερο έως 04 Αυγούστου 2017.
-Προσοχή κάθε µέλος µε την οικογένεια του δικαιούται έναν οικίσκο.

∆εύτερος οικίσκος επιτρέπεται αυστηρά και µόνο σε πολύτεκνες και τρίτεκνες
οικογένειες.
Σε περίπτωση µεγαλύτερης ζήτησης οικίσκων από τους υπάρχοντες σε µία
κατασκηνωτική περίοδο, θα προηγούνται οι πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες
και οι οικογένειες µε παιδιά, για τους λοιπούς ενδιαφερόµενους θα διεξάγεται
κλήρωση.
Σας εφιστούµε την προσοχή ότι την ευθύνη του κάθε οικίσκου την έχει ο
συνάδελφος που τον χρεώνεται, ο οποίος θα διαµένει εκεί µε τους οικείους του.
Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα κατοικίδια απαγορεύονται αυστηρά.
Οι κατασκηνώσεις θα λειτουργήσουν µε το σύνολο των οικίσκων ανά περίοδο,
τέσσερις (3) περιόδους των 14 ηµερών και µία περίοδο των 7 ηµερών, ως εξής:

σε

1η - ∆ευτέρα 07 Αυγούστου έως και Κυριακή 20 Αυγούστου 2017
2η - ∆ευτέρα 21 Αυγούστου έως και Κυριακή 03 Σεπτεµβρίου 2017
3η - ∆ευτέρα 04 Σεπτεµβρίου έως και Κυριακή 17 Σεπτεµβρίου 2017
4η - ∆ευτέρα 18 Σεπτεµβρίου έως και Κυριακή 24 Σεπτεµβρίου 2017
Η άφιξη θα γίνεται αυστηρά έως τις 14:00 το µεσηµέρι της ∆ευτέρας και η
αναχώρηση έως τις 18:00 της Κυριακής.
Οι συνάδελφοι θα πρέπει κατά την άφιξη στο χώρο των καταλυµάτων να προσκοµίσουν
την αστυνοµική τους ταυτότητα, καθώς και το καταθετήριο του ποσού των 15,00 ή 7,00
ευρώ.
Επίσης, σας γνωρίζουµε ότι θα πρέπει να φέρετε µαζί σας κλινοσκεπάσµατα και
διάφορα είδη καθαρισµού (κουβάς, σφουγγαρίστρα, σκούπα, υγρά καθαρισµού µε
εξαίρεση τη χλωρίνη κλπ) απαραίτητα για τον καθαρισµό του οικίσκου σας.
Η κατάθεση θα γίνεται στο λογαριασµό της ΠΟΣΥΠ, στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
GR50 0171 6660 0066 6610 5127 529 και θα αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του
καταθέτη, η αιτιολογία
«συνδροµή κατασκήνωσης»
και η περίοδος ( π.χ.
Ονοµατεπώνυµο σας Συνδροµή Κατασκήνωσης 3η ).
Για το ∆.Σ.
Ο Πρόεδρος

Η Γ. Γραµµατέας

Σάββας Φωτιάδης

Ελίνα Μαρινίδη

