
 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                        Αθήνα, 25/06/2021 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας είναι στην 

ευχάριστη θέση, μετά από συντονισμένες προσπάθειες, να ανακοινώσει για άλλη μία 

χρονιά ότι  θα λειτουργήσει η Κατασκήνωση του Υπουργείου Υγείας .   

Και αυτό το καλοκαίρι είναι για όλους μας διαφορετικό.  

Παρ΄ όλα αυτά τα δύο Διοικητικά Συμβούλια Συλλόγου & Κατασκήνωσης εργάζονται 

σκληρά για να πραγματοποιηθεί και φέτος το κατασκηνωτικό πρόγραμμα και 

βρίσκονται σε άμεση και συνεχή συνεργασία και επικοινωνία με τη Διεύθυνση 

Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας. 

Έτσι οι σκηνές λόγω covid-19 είναι μειωμένες κατά 20% (έχοντας προβλεφθεί οι 

απαιτούμενες αποστάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες)με φυσικό επακόλουθο τη 

μείωση των κατασκηνωτών. 

Περιορισμοί και μέτρα προστασίας αυξημένα γιατί δυστυχώς ο ιός παραμένει και 

παραμονεύει……      

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε ένα χώρο όσο το δυνατόν καλύτερα 

προετοιμασμένο για τον εκμηδενισμό περίπτωσης εμφάνισης κρούσματος του ιού. 

Κύριο μέλημά μας είναι να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα αιτήματα 

συμμετοχής στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2021. 

Παρακαλούνται λοιπόν όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο κατασκηνωτικό 

πρόγραμμα 2021 να υποβάλουν ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη αίτηση- δήλωση στο 

e-mail του Συλλόγου syllogos_ergazomenwn@moh.gov.gr με συνημμένα τα σχετικά 

δικαιολογητικά ή  εναλλακτικά στα γραφεία του Συλλόγου 21-22, 3ος όροφος, 

Αριστοτέλους 17 στο Υπουργείο Υγείας από τις 28/06/2021 έως  01/07/2021 και ώρες 

10:00-14:00. 

Η ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την Α΄ Κατασκηνωτική περίοδο θα αναρτηθεί την 

Δευτέρα 05/07/2021 έως 14:00. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτωθι κατηγορίες: 

 

I. Κατασκηνωτές που είναι εν ενεργεία υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας 

του Υπουργείου Υγείας υπάλληλοι αποσπασμένοι στην Κεντρική 

Υπηρεσία ή υπάλληλοι αποσπασμένοι από την Κεντρική Υπηρεσία Υ.Υ. σε 

άλλους φορείς, οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας ΙΔΟΧ, οι 

συνταξιούχοι του Υ.Υ. και οι σύζυγοι αυτών, θα καταβάλουν το ποσό των 



4,00 ευρώ ανά άτομο. Οι γονείς και τα αδέλφια των ανωτέρω θα 

καταβάλουν το ποσό των 4,00 ευρώ ανά άτομο.  

 Τα τέκνα των ανωτέρω κατασκηνωτών κάτω των 18 ετών 

φιλοξενούνται δωρεάν καθώς και αυτά που έχουν την ιδιότητα του 

φοιτητή, σπουδαστή ή στρατευμένου. 

II. Κατασκηνωτές πρώην υπάλληλοι της Κ.Υ. του Υ.Υ. που μετακινήθηκαν 

βάση του ν.4052/2012 άρθρο 9 και είναι εν’ ενεργεία εμπίπτουν στις 

διατάξεις της παραπάνω κατηγορίας, κάνοντας χρήση μίας 

κατασκηνωτικής περιόδου. 

III. Κατασκηνωτές που είναι υπάλληλοι φορέων που εποπτεύονται από το 

Υπουργείο και οι σύζυγοι αυτών, θα καταβάλουν το ποσό των 8,00 ευρώ 

την ημέρα ανά άτομο. 

 Τα τέκνα των ανωτέρω κατασκηνωτών κάτω των 18 ετών 

φιλοξενούνται δωρεάν καθώς και αυτά που έχουν την ιδιότητα του 

φοιτητή, σπουδαστή ή στρατευμένου. 

 Τα τέκνα των ανωτέρω κατασκηνωτών που δεν ανήκουν στις 

παραπάνω κατηγορίες και είναι άγαμοι θα καταβάλουν το ποσό των 

8,00 ευρώ την ημέρα ανά άτομο. 

IV. Φιλοξενούμενοι: 

 Παιδιά κάτω των 12 ετών θα φιλοξενούνται δωρεάν. 

 Παιδιά άνω των 12 ετών που είναι μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, 

θα καταβάλουν 5,00 ευρώ την ημέρα ανά άτομο. 

 Λοιποί Φιλοξενούμενοι Φορέων θα καταβάλουν 10,00 ευρώ την 

ημέρα ανά άτομο. 

V. Ειδικές κατηγορίες: 

 Κατασκηνωτές ΑμεΑ(με απόφαση ΚΕΠΑ σε ισχύ),εν ενεργεία υπάλληλοι και 

συνταξιούχοι του Υπουργείου φιλοξενούνται δωρεάν. 

 Άνεργα τέκνα των ανωτέρω κατασκηνωτών, εγγεγραμμένα στον ΟΑΕΔ , μη 

δικαιούχοι επιδότησης ανεργίας με σχετική βεβαίωση ανεργίας από τον 

ΟΑΕΔ, φιλοξενούνται δωρεάν. 

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι διαμορφώνονται ως εξής: 

 Α΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ από Τετάρτη  07/07/2021 έως Τρίτη 20/07/2021     

 Β΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ από Πέμπτη  22/07/2021 έως Τετάρτη 04/08/2021 

 Γ΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ από  Παρασκευή 06/08/2021 έως  Τρίτη 17/08/2021 

 Δ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ από Πέμπτη 19/08/2021 έως Κυριακή 29/08/2021 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους υγειονομικούς κανόνες που θα τηρηθούν από κατασκηνωτές, 

φιλοξενούμενους και επισκέπτες κατά τη  φετινή κατασκηνωτική περίοδο, 

αναμένουμε την έκδοση υγειονομικού πρωτοκόλλου από τη αρμόδια επιτροπή 



περί κατασκηνώσεων τις επόμενες ημέρες ,για τους οποίους και θα ενημερωθείτε 

με νέα ανακοίνωση. 

 

Πληροφορίες : Δημητρανοπούλου Βασιλική 2132161754 

 

 

 

 

                                                  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ                                          ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ 


