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Θέμα: Αίτηση συμμετοχής στην Ομάδα Λειτουργίας των κατασκηνώσεων του 

Υπουργείου Παιδείας στον Άγιο Ανδρέα Αττικής 

     

Συνάδελφοι, 
Μετά από προσπάθειες και διαβήματα πολλών ετών προς το Υπουργείο Παιδείας  η 
Ο.Λ.Μ.Ε.  πέτυχε  την υπογραφή  υπουργικής απόφασης  με την οποία  –  από την 
περσινή για πρώτη φορά χρονιά - παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των 
παραθεριστικών καταλυμάτων στην περιοχή Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα    και 
στις οικογένειες εκπαιδευτικών. 
Δυστυχώς η καθυστέρηση στην υπογραφή της απόφασης για τη  συγκρότηση 
Διοικητικού Συμβουλίου, στην έναρξη των εργασιών για την αποψίλωση, την 
αποκατάσταση και τον καθαρισμό του χώρου της κατασκήνωσης, τα τεχνικά και άλλα 
προβλήματα έκαναν αδύνατη τη συμμετοχή μας στην περσινή κατασκηνωτική 
περίοδο.  
Φέτος, η Υπουργική απόφαση για τη συγκρότηση του ΔΣ των κατασκηνώσεων 
εκδόθηκε νωρίτερα, αλλά και πάλι αρκετά καθυστερημένα και πάντως όχι στο 
χρόνο που θα έπρεπε ώστε να   είχαν ήδη ρυθμιστεί όλες οι λεπτομέρειες 
λειτουργίας και να υπήρχε η δυνατότητα της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών όταν 
τα σχολεία λειτουργούσαν. 
Στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ που έγινε την Τετάρτη 18/7,  ενημερωθήκαμε για το 
ότι είναι ακόμα αμφίβολο αν, τελικά, ξεπεραστούν όλες οι τεχνικές δυσκολίες, 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 Ομάδα θα έχει ως έργο της την ευθύνη της καθημερινής 
λειτουργίας  των κατασκηνώσεων (επιτήρηση – επίβλεψη χώρων, καθαριότητα 
κοινόχρηστων χώρων, φύλαξη εισόδων, τήρηση κανόνων λειτουργίας, ευθύνη 
πυρασφάλειας κλπ.) και θα αναλάβει καθήκοντα από 30 Ιουλίου 2018 μέχρι και 16 
Σεπτεμβρίου 2018. Από τη στιγμή που στις κατασκηνώσεις θα συμμετέχουν από 
φέτος και οι εκπαιδευτικοί, μέλη της Ο.Λ.Μ.Ε. είναι αυτονόητο ότι μέλη μας θα 
πρέπει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ομάδα. Οι συμμετέχοντες θα 
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δικαιούνται για όλο το διάστημα της υπηρεσίας τους οικίσκο (2 δωμάτια με μπάνιο 
με δυνατότητα φιλοξενίας της οικογένειάς 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 
Ο.Λ.Μ.Ε. στο e-mail  (olme@otenet.gr), για επιπρόσθετες πληροφορίες στο 
τηλ.2103221255. Συνάδελφοι που είναι αποσπασμένοι σε φορείς (Δ/νσεις, 
Περιφερειακές Δ/νσεις, Κεντρική Υπηρεσία) θα πρέπει να έχουν και την υπογραφή – 
σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου τους. Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν το 
αργότερο μέχρι την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 και ώρα 13.00. 
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