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Μαρούσι, 06Αυγούστου 2018
Πξνο ηα Μέιε ηεο ΠΟΤΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ ΤΠΠΕΘ
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
Έπεηηα από ηηο απνθάζεηο, 106836/Α2/27-06-2018 ηνπ Υπνπξγνύ Παηδείαο θαη
254/03-08-2018 ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ ΥΠΠΕΘ γηα ηελ παξαρώξεζε θαη ηηο
απνθάζεηο ηνπ Δ.Σ., ηεο θαηαζθήλσζεο πνπ νξίζζεθε κε ηελ ππ. αξηζκ. 118137/Α2/12-072018 Υ.Α., γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θαηαιπκάησλ ηνπ ΥΠ.Π.Ε.Θ. ζηε Νέα
Μάθξε, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Η θαηαζθήλωζε ζα ιεηηνπξγήζεη
από ηε Δεπηέξα 13-08-2018 έωο θαη ηελ Παξαζθεπή 14-09-2018.
πγθεθξηκέλα:
Τα θαηαιύκαηα ηνπ Αγ. Αλδξέα ζηε Νέα Μάθξε απνηεινύληαη από ζύλνιν
αλεμάξηεησλ θιηκαηηδόκελσλ νηθίζθσλ δπλακηθόηεηαο 4 θιηλώλ, κε ςπγείν θαη WC, όπνπ
ζα θηινμελεζνύλ νη ζπλάδειθνη καο κεηά ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο.
Σαο γλσξίδνπκε όηη νη αλεμάξηεηνη νηθίζθνη βξίζθνληαη ζηελ παξαιία Ζνύκπεξη,
Αγίνπ Αλδξέα, δίπια ζηελ ακκώδε θπζηθή παξαιία εληόο πεπθνδάζνπο πςεινύ θάιινπο.
Οη εγθαηαζηάζεηο είλαη πεξηθξαγκέλεο θαη δηαζέηνπλ ρώξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ,
ρώξνπο κε ζηέγαζηξα θαη πάγθνπο γηα ηε ρξήζε κηθξώλ εζηηώλ γηα ηελ παξαζθεπή
θαγεηνύ, θαζόηη ηα νηθήκαηα δελ δηαζέηνπλ θνπδίλα θαη απαγνξεύεηαη απζηεξώο ε
παξαζθεπή θαγεηνύ κε ηε ρξήζε πγξαεξίνπ (γθαδάθηα θαη θηάιεο).
Η δηάξθεηα ηεο παξακνλήο θάζε πεξηόδνπ νξίδεηαη ζε 14 εκέξεο θαη ην ζπκβνιηθό
θόζηνο δηακνλήο, γηα ηξέρνληα ιεηηνπξγηθά έμνδα, ζηα 10,00 επξώ/πεξίνδν.
Γηα ηελ ηειεπηαία πεξίνδν πνπ νξίδεηαη ζε 5 εκέξεο ην ζπκβνιηθό θόζηνο δηακνλήο,
γηα ηξέρνληα ιεηηνπξγηθά έμνδα, ζηα 5,00 επξώ.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ζαο θαινύκε λα ζπκπιεξώζεηε ηε ζπλεκκέλε αίηεζε,
ζηελ νπνία πξέπεη λα δειώζεηε:
1) ηελ πεξίνδν δηακνλήο πνπ ζαο ελδηαθέξεη
2) ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ ηεο νηθνγέλεηάο ζαο
Οη αηηήζεηο ζα ππνβάιινληαη από ηνπο πιιόγνπο κέρξη ηελ Πέκπηε09-08-2018ζην
email ηεο ΠΟΤΠposyp@minedu.gov.gr.
Αηηήζεηο κεηά ηελ παξαπάλω εκεξνκελία δελ ζα γίλνπλ δεθηέο.
H πξωηόηππε ηξαπεδηθή απόδεημε θαηάζεζεο ηνπ πνζνύ ηωλ 10,00ή ηωλ 5,00
επξώ, ζα πξνζθνκίδεηε ηελ πξώηε εκέξα ηεο θαηαζθελωηηθήο πεξηόδνπ θαη
αληίγξαθν ηεο ζην ύιινγν κε ηελ αίηεζε.

-Πξνζνρή θάζε κέινο κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ δηθαηνύηαη έλαλ νηθίζθν.
Δεύηεξνο νηθίζθνο επηηξέπεηαη απζηεξά θαη κόλν ζε πνιύηεθλεο θαη ηξίηεθλεο
νηθνγέλεηεο.
ε πεξίπηωζε κεγαιύηεξεο δήηεζεο νηθίζθωλ από ηνπο ππάξρνληεο ζε κία
θαηαζθελωηηθή πεξίνδν, ζα πξνεγνύληαη νη πνιύηεθλεο θαη ηξίηεθλεο νηθνγέλεηεο
θαη νη νηθνγέλεηεο κε παηδηά, γηα ηνπο ινηπνύο ελδηαθεξόκελνπο ζα δηεμάγεηαη
θιήξωζε.
Σαο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή όηη ηελ επζύλε ηνπ θάζε νηθίζθνπ ηελ έρεη ν
ζπλάδειθνο πνπ ηνλ ρξεώλεηαη, ν νπνίνο ζα δηακέλεη εθεί κε ηνπο νηθείνπο ηνπ.
Επίζεο ζα πξέπεη λα γλωξίδεηε όηη ηα θαηνηθίδηα απαγνξεύνληαη απζηεξά.
Οη θαηαζθελώζεηο ζα ιεηηνπξγήζνπλ κε ην ζύλνιν ησλ νηθίζθσλ αλά πεξίνδν,
ηέζζεξηο (3) πεξηόδνπο ησλ 14 εκεξώλ θαη κία πεξίνδν ησλ 5 εκεξώλ, σο εμήο:

ζε

1ε - Δεπηέξα 13Απγνύζηνπ έωο θαη Κπξηαθή26 Απγνύζηνπ 2018
2ε - Δεπηέξα 27 Απγνύζηνπ έωο θαη Κπξηαθή 09 επηεκβξίνπ 2018
3ε - Δεπηέξα10 επηεκβξίνπ έωο θαη Παξαζθεπή 14 επηεκβξίνπ 2018
Η άθημε ζα γίλεηαη απζηεξά έσο ηηο 14:00 ην κεζεκέξη ηεο Δεπηέξαο θαη ε
αλαρώξεζε έσο ηηο 18:00 ηνπ Κπξηαθήο.
Οη ζπλάδειθνη ζα πξέπεη θαηά ηελ άθημε ζην ρώξν ησλ θαηαιπκάησλ λα πξνζθνκίζνπλ
ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα, θαζώο θαη ην θαηαζεηήξην ηνπ πνζνύ ησλ 10,00επξώ ή
5,00 επξώ γηα ηελ ηειεπηαία πεξίνδν.
Επίζεο, ζαο γλσξίδνπκε όηη ζα πξέπεη λα θέξεηε καδί ζαο θιηλνζθεπάζκαηα θαη
δηάθνξα είδε θαζαξηζκνύ (θνπβάο, ζθνπγγαξίζηξα, ζθνύπα, πγξά θαζαξηζκνύ κε
εμαίξεζε ηε ριωξίλε θιπ) απαξαίηεηα γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ νηθίζθνπ ζαο.
Η θαηάζεζε ζα γίλεηαη ζην ινγαξηαζκό ηεο ΠΟΣΥΠ, ζηελ Σξάπεδα
ΠΕΙΡΑΙΩGR50 0171 6660 0066 6610 5127 529 θαη ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν
ηνπ θαηαζέηε, ε αηηηνινγία «ζπλδξνκή θαηαζθήλσζεο» θαη ε πεξίνδνο ( π.ρ.
Ολνκαηεπώλπκν ζαο Σπλδξνκή Καηαζθήλσζεο 3ε ).
Γηα ην Δ.Σ.
Ο Πξόεδξνο
Σάββαο Φσηηάδεο

Η Γ. Γξακκαηέαο
Ειίλα Μαξηλίδε

