
 

1 

 

 

 

 

                                     Λεωχάρους 2  - 10562 Αθήνα      Τηλ.Κέντρο : 210 3238339  
                                                          e-mail:osyo@osyo.gr - osyo1984@gmail.com   

                      
               ΠΡΟΣ.: 

1.  ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ - ΜΕΛΗ Ο.Σ.Υ.Ο. 
2.  Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ. 
3.  Ο.Τ.Υ.Ε. 
4.  ΕΛ.ΣΤΑΤ 
5.  ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
6.  Γ.Γ.Π.Σ. 
7.  Μ.Τ.Π.Υ. 
8.  Πρώην Υ.Π.Ε.Θ.Ο. 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Κατασκήνωση 2022 - Οδηγίες στο πλαίσιο μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19 

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί με προηγούμενη ανακοίνωσή μας η προσέλευση των παιδιών στο 

χώρο της κατασκήνωσης θα γίνει με ιδιωτικά μέσα, σταδιακά και με τον εξής προγραμματισμό ώστε να 

αποφευχθεί ο συνωστισμός: 

Ώρες Προσέλευσης/Αποχώρησης Έτος Γέννησης Παιδιού 

09:00 - 10:00 2009 - 2010 

10:30 - 11:30 2011 - 2012 

12:00 - 13:00 2013 - 2014 - 2015 

 

Το ανωτέρω ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης ισχύει και για τις 2 κατασκηνωτικές περιόδους. 

Λόγω απαγόρευσης εισόδου των αυτοκινήτων στο χώρο της Κατασκήνωσης, στενότητας της οδού, 

πιθανής αυξημένης κίνησης οχημάτων λόγω θερινής περιόδου και προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα 

κινδύνων για τα παιδιά και τους γονείς, παρακαλούμε να ακολουθείτε και να εκτελείτε τις οδηγίες των 

υπευθύνων της κατασκήνωσης.  

Οι γονείς των κατασκηνωτών ενημερώνονται ότι τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν στην 

κατασκήνωση, δεν πρέπει να έχουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα που δημιουργούν την υποψία 

λοίμωξης από κορωνοϊό COVID-19 και θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί για αυτά πριν την προσέλευσή τους. 

Όλα τα παιδιά κατά την προσέλευσή τους πρέπει να διαθέτουν και να επιδεικνύουν στους 

υπεύθυνους αρνητικό αποτέλεσμα ελέγχου με ταχεία μέθοδο ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid-Test) 

που πραγματοποιήθηκε εντός 24 έως 48 ωρών από την προσέλευσή τους, από τον Ε.Ο.Δ.Υ. ή από 

πιστοποιημένο εργαστήριο, φαρμακείο. Επισημαίνεται ότι ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτά Rapid-Tests που 

έχουν πραγματοποιηθεί πέραν των 48 ωρών από την προσέλευση των κατασκηνωτών. Επίσης, ΔΕΝ θα 

γίνονται δεκτά self-tests.  

Ενημερώνονται οι γονείς ότι: 

α) Σε περίπτωση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού από κορωνοϊό COVID-19,  ειδοποιείται 

ο γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί άμεσα. 

β) Η είσοδος γονέων/επισκεπτών δεν επιτρέπεται στο χώρο της Κατασκήνωσης. 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία 

 

Οι Σύλλογοι και οι Ομοσπονδίες παρακαλούνται 

να ενημερώσουν εγκαίρως  όλους τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους. 

 

Για το Δ.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος                              Ο Γ. Γραμματέας 

Αθαν. Γλύκος                             Θεοδ. Ντούσκας 

 

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2022 
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