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ΘΕΜΑ: Κατασκήνωση 2022 

Σας γνωρίζουμε ότι τη θερινή περίοδο θα λειτουργήσει η παιδική εξοχή της ΟΣΥΟ, η οποία 
βρίσκεται στο Σούνιο Αττικής και συγκεκριμένα στο 71ο χιλ. της Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου 
από παραλία και στο 67ο χιλ. από Μεσόγεια, στην οποία θα φιλοξενηθούν τα παιδιά των 
υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών. 
Συγκεκριμένα, θα φιλοξενηθούν παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/2009  μέχρι  31/12/2015, σε 
δύο  περιόδους των 290 παιδιών η κάθε μία ως εξής: 

 
Α΄ Κατασκηνωτική περίοδος*  02 Ιουλίου έως 15 Ιουλίου 
Β΄ Κατασκηνωτική περίοδος*  16 Ιουλίου έως 29 Ιουλίου 

 

* Σημειώνεται οι τι οι ημερομηνίες ενδέχεται να προσαρμοσθούν στο πλαίσιο 

γενικότερων κυβερνητικών αποφάσεων περί περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού. 
 
Κατασκηνωτική περίοδος πραγματοποιείται εφόσον συμμετάσχουν τουλάχιστον 150 

παιδιά. Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ανωτέρω απαιτούμενος αριθμός 
παιδιών για την κάθε περίοδο, θα ενοποιηθούν οι δύο περίοδοι σε μία. Εάν ο αριθμός των 
παιδιών είναι μεγαλύτερος από τη χωρητικότητα της κατασκήνωσης, βάσει των μέτρων 
προστασίας από τον covid-19, θα γίνει δημόσια κλήρωση.  

Οι γονείς που επιθυμούν να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους στην κατασκήνωση της ΟΣΥΟ, 
πρέπει απαραιτήτως να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στα γραφεία της Ομοσπονδίας 
(Λεωχάρους 2), ή στο Σύλλογο τους, μέχρι την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, στην οποία θα 
αναγράφουν απαραίτητα την περίοδο φιλοξενίας. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται 
ταχυδρομικά, ισχύει η ημερομηνία αποστολής τους. Πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής 
περιόδου, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία της ΟΣΥΟ στο τηλέφωνο 210-
3238339, για επιβεβαίωση της έγκρισης της αίτησης τους. Πληροφορίες και σχετικά έντυπα 
αιτήσεων, μπορούν οι συνάδελφοι να βρουν στο site της Ο.Σ.Υ.Ο. (www.osyo.gr). 

Με το έντυπο της αίτησης συνυποβάλλονται απαραιτήτως: 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού. 

 Εκκαθαριστικό πρόσφατης μηνιαίας  μισθοδοσίας  του γονέα υπαλλήλου του Υπουργείου 
Οικονομικών.  

 Βεβαίωση γιατρού (Επισυνάπτεται έντυπο). 
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 Δικαστική απόφαση από την οποία προκύπτει η επιμέλεια του παιδιού (Αφορά μόνο τους 
γονείς που είναι σε διάσταση ή  διάζευξη). 

 
Επισημαίνεται ότι θεωρούνται εμπρόθεσμα κατατεθειμένες, μόνο οι αιτήσεις που 

συνοδεύονται από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά. 
 

Η παραλαβή των παιδιών θα γίνει στο χώρο της κατασκήνωσης: 
-  το Σάββατο  02 Ιουλίου για την Α΄ κατασκηνωτική περίοδο και  
-  το Σάββατο  16 Ιουλίου για την Β΄ κατασκηνωτική περίοδο, 

στον οποίο οι κατασκηνωτές θα πρέπει να μεταβούν με ιδιωτικά μέσα (για την ώρα προσέλευσης 
θα ενημερωθείτε επακριβώς μετά την υποβολή των αιτήσεων με νέα ανακοίνωση)  
Στο χώρο της κατασκήνωσης θα γίνει και η παράδοση των παιδιών την τελευταία ημέρα κάθε 
κατασκηνωτικής περιόδου, δηλαδή την Παρασκευή 15 Ιουλίου  για την Α΄ κατασκηνωτική 
περίοδο και την Παρασκευή 29 Ιουλίου για τη Β΄ κατασκηνωτική  περίοδο με το ίδιο ωράριο 
προσέλευσης.  
 
 Για την καλύτερη οργάνωση της παραλαβής - παράδοσης των παιδιών, παρακαλείσθε να 
συμμορφώνεστε στις υποδείξεις των υπευθύνων. 
 
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας: 
α) δεν θα λειτουργήσει επισκεπτήριο, 
β) απαγορεύονται οι προσωρινές άδειες για έξοδο των κατασκηνωτών,  
γ) δεν θα επιτρέπεται, καθ’όλη τη διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων,  η είσοδος 

τρίτων στην κατασκήνωση. Παραλαβή παιδιών, πριν τη λήξη της περιόδου, θα γίνεται 
στην είσοδο της κατασκήνωσης με τη βοήθεια των εργαζομένων. 

δ) δεν θα πραγματοποιηθεί γιορτή λήξης και για τις δύο κατασκηνωτικές περιόδους και 
    τέλος, στη περίπτωση που υπάρξουν, βάσει πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ, πρόσθετες 

προϋποθέσεις για τη λειτουργία της κατασκήνωσης και τους κατασκηνωτές, θα 
ενημερωθείτε εγκαίρως. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 

ΟΥΔΕΙΣ, πλην γονέα, παραλαμβάνει παιδιά από το χώρο της κατασκήνωσης, χωρίς να 
είναι εφοδιασμένος με εξουσιοδότηση γονέα θεωρημένη από Αστυνομική Αρχή.  
Ειδικά για διαζευγμένους γονείς και όσους τελούν σε διάσταση, απαιτείται, και για τον 
έτερο γονέα, εξουσιοδότηση του γονέα που έχει την επιμέλεια, θεωρημένη από 
Αστυνομική Αρχή.  
 

Η τηλεφωνική επικοινωνία των γονέων  γίνεται μέσω της γραμματείας της κατασκήνωσης 
τις ώρες 08.00 - 21.00 στο τηλέφωνο  22920 69710 & 22920 39396. Η επικοινωνία των παιδιών 
με τους οικείους τους  γίνεται μέσω καρτοτηλεφώνων, για το λόγο αυτό θα πρέπει τα παιδιά 
να είναι εφοδιασμένα με τηλεκάρτες, τις ώρες 11.00 - 12.00 & 17.30 - 19.30 καθημερινά.   

Χρηστικές πληροφορίες: Οι γονείς θα πρέπει να μεριμνήσουν τα παιδιά να έχουν μαζί 
τους αλλαξιές για το σύνολο των ημερών και κατ΄ ελάχιστο: αθλητικά κοντομάνικα και σορτσάκια, 
2 ζεύγη αθλητικά παπούτσια, φούτερ ή πουλόβερ, πολλές κάλτσες και εσώρουχα, ένα μακρύ 
παντελόνι, πιζάμες ή νυχτικό, μαγιό, σαγιονάρες, πετσέτες προσώπου και ποδιών, πετσέτα 
μπάνιου ή μπουρνούζι & σάκο για τα άπλυτα.  

Επίσης τσαντάκι που θα περιέχει: οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, χτένα, φθειροσαμπουάν, 
σαμπουάν, σαπούνι μέσα σε θήκη, σφουγγάρι μπάνιου, αντηλιακό. Για ευκολία των παιδιών 
χρήσιμο θα είναι, όλα τα παραπάνω είδη, να αναγράφουν το όνομά τους.  

Προαιρετικά μπορεί να έχουν: μουσικά όργανα, εργαλεία ζωγραφικής, βιβλία 
μορφωτικού περιεχομένου. 
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Απαγορεύονται: μαχαίρια, σουγιάδες, ψαλίδια, περιοδικά και  βιβλία ακατάλληλα για 
ανηλίκους, μεγάλα χρηματικά ποσά, είδη αξίας και ηλεκτρονικά παιχνίδια (π.χ. PSP κλπ). Επίσης 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της κατασκήνωσης, δεν επιτρέπεται η χρήση 
κινητών τηλεφώνων από τους κατασκηνωτές. 

Οι κατασκηνωτές δεν χρειάζεται να έχουν μαζί τους μαξιλάρια, κουβέρτες και σεντόνια. Τα 
είδη αυτά χορηγούνται  από την κατασκήνωση. 

Τέλος, εφόσον παρουσιαστεί σε  κατασκηνωτή πρόβλημα  υγείας που καθιστά 
αδύνατη τη περαιτέρω παραμονή του, οφείλουν, ύστερα από ενημέρωση-εισήγηση του 
γιατρού της κατασκήνωσης, οι γονείς να μεριμνήσουν για την αποχώρησή του από την 
κατασκήνωση. Επίσης, κατασκηνωτές που επιδεικνύουν συμπεριφορά που δημιουργεί 
προβλήματα, είτε συνολικά στη λειτουργία της κατασκήνωσης, είτε σε άλλους 
κατασκηνωτές ατομικά και δεν συμμορφώνονται στις υποδείξεις του  Αρχηγού και της 
Διοικούσας Επιτροπής, θα αποχωρούν από την κατασκήνωση με ευθύνη των γονιών τους, 
κατόπιν ενημέρωσης του αρχηγού της κατασκήνωσης. 
 

Την ευθύνη λειτουργίας της κατασκήνωσης έχει Διοικούσα Επιτροπή, η οποία κατά το 
χρονικό διάστημα φιλοξενίας των παιδιών θα διαμένει επί 24ώρου βάσεως εντός του χώρου της 
κατασκήνωσης προκειμένου να μεριμνά για την επίλυση προβλημάτων που θα ανακύπτουν. 

 
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 

 

 


