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    ΠΡΟΣ:     Όλους τους υπαλλήλους  

του Υπουργείου 
 Πολιτισμού & Αθλητισμού  

  και των  Νομικών Προσώπων, 
που εποπτεύονται από αυτό,                          

σε όλη τη χώρα 
                                                 (διά των κ. κ. Προϊσταμένων τους) 

 
 

                                            ΚΟΙΝ.:                                  1. ΥΠ.ΠΟ.Α. 
Γραφείο Υπουργού, 

 Κας Λυδίας ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ  
 

                                       2. Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ. 
                             Διοσκούρων 1β΄ 
                            105 55 – ΑΘΗΝΑ 

               3.  Α΄/ βάθμια Συνδικαλιστικά 
                      Σωματεία και Συλλόγους  

                      Υπαλλήλων Υπ.Πο.Α. 

 
ΘΕΜΑ: Συμμετοχή Παιδιών σε Κατασκηνώσεις  το 2017  
 

Κατόπιν ενεργειών της ΠΟΕ-ΥΠΠΟ και εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης της 
πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. στην απρόσκοπτη συνέχιση των χρηματοδοτήσεων 
του Ταμείου μας, σε εκτέλεση σχετικής  απόφασης, που είχε ληφθεί  στην αρ. 
264/04-05-17 συνεδρίαση του Δ.Σ. μας, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 
πληροφορήσουμε, ότι  και φέτος δίνεται η -με δαπάνη του Ταμείου μας- δυνατότητα 
συμμετοχής σε κατασκηνώσεις παιδιών, μονίμων και με σύμβαση εργασίας ιδ. 
δικαίου αορ. χρόνου υπαλλήλων ΥΠ.ΠΟ.Α. και των νομικών προσώπων που 
εποπτεύονται από αυτό και είναι απογραμμένοι στο Ταμείο μας, ηλικίας από 6 έως 
14 ετών. 
 

Στο παραπάνω πλαίσιο, λοιπόν, για οικονομία χρόνου και μη απώλεια  δικαιωμάτων 
συμμετοχής σε καμία από τις τρεις θερινές κατασκηνωτικές περιόδους, οι 
γονείς/δικαιούχοι που ενδιαφέρονται κρίνεται αναγκαίο : 
 

(α) Να δηλώσουν τα στοιχεία που απαιτούνται, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας 
στο Ταμείο μας με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο  το συνημμένο «Υπόδειγμα Ι»  
αίτησης / δήλωσης,  το  συντομότερο  δυνατόν  και πάντως πριν τις 23 Ιουνίου 
2017, επισυνάπτοντας και τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται. 
 

(β)  Μετά την εκ μέρους τους πληρωμή του ποσού  συμμετοχής του παιδιού (ή 
παιδιών) τους στην κατασκήνωση που έχουν επιλέξει, θα πρέπει να επισυνάψουν το 
νόμιμο αποδεικτικό πληρωμής, το οποίο θα έχει εκδοθεί στο όνομά τους,  στο 
συνημμένο «Υπόδειγμα ΙΙ», και να μας το αποστείλουν, προκειμένου να τους 
επιστραφεί  το  ποσό, με  το  οποίο  θα  συμβάλουμε  φέτος  στην  όλη διαδικασία, με  
 
 



- 2 - 
 
κατάθεση στον προσωπικό τους τραπεζικό λογαριασμό, που θα μας δηλώσουν. 
 
Με έμφαση σημειώνουμε : (α) Το ποσό, με το οποίο θα συμμετάσχει το Ταμείο μας 
ανά περίπτωση, υπολογίζεται με βάση το ύψος του κρατικού τιμολογίου που θα 
ισχύσει για φέτος ανά ημέρα συμμετοχής σε ιδιωτική κατασκήνωση (του ΦΠΑ μη 
συμπεριλαμβανομένου) και θα πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντα 
γονέα/κηδεμόνα υπαλλήλου/δικαιούχου μας. (β) Υποβάλλοντας ο υπάλληλος το 
αποδεικτικό του ποσού της δαπάνης που θα έχει πραγματοποιήσει, θα του 
επιστρέφεται από το Λογιστήριό μας: (β.1)  ακέραιο μεν, αν είναι ίσο ή μικρότερο του 
πηλίκου της διαίρεσης του συνολικού ποσού που έχει τη δυνατότητα να διαθέσει για 
φέτος το Ταμείο μας, δια του αριθμού των δικαιουμένων αιτούντων, και με τον όρο 
ότι δεν ξεπερνά το ύψος του ισχύοντος κρατικού τιμολογίου,    (β.2) μέρος αυτού δε, 
στην περίπτωση που το ως άνω πηλίκο, είναι μικρότερο του ποσού που θα 
αναγράφει το υποβαλλόμενο τιμολόγιο, λόγω αθρόας υποβολής  αιτήσεων 
δικαιουμένων υπαλλήλων.   
 
ΙΙΙ. Η, εκ μέρους του Ταμείου μας, οικονομική συμβολή στις φετινές κατασκηνωτικές 
δαπάνες των γονέων / δικαιούχων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα και θα 
τηρήσουν την υποδεικνυόμενη διαδικασία, ευελπιστούμε να ξεκινήσει είκοσι (20) 
μέρες μετά τη λήξη της Γ΄ Κατασκηνωτικής Περιόδου. 
 

Έντυπα αιτήσεων  (: Υπόδειγμα Ι και ΙΙ) διατίθενται από τα γραφεία μας                          
(: Πατησίων 100 και Τροίας 43, 6ος όροφος),  καθώς και από τους ιστότοπους:                                
(α)  www.poeyppo.gr, και (β) www.ergatotexnites.gr, καθώς ο δικός μας βρίσκεται 
υπό ανακατασκευή.  
 
Σχετικές πληροφορίες και διευκρινίσεις για ο,τιδήποτε σχετικό  παρέχονται 
καθημερινά από την  κα Αργυρώ ΠΑΡΑΝΥΧΙΑΝΑΚΗ, στο τηλέφωνο 210 82 32 903,  
από 09:30΄-14:30΄.- 
 
 
Συνημμένα: 1. Ένα (1) υπόδειγμα αιτήσεως 
                         συμμετοχής παιδιού σε κατασκήνωση  
                     2. Ένα (1) υπόδειγμα αιτήσεως  
                         κάλυψης εξόδων συμμετοχής 

παιδιού σε κατασκήνωση. 
(Παρακαλούμε να φωτοαναπαραχθούν με την ευθύνη των  Υπηρεσιών για διανομή 
και διευκόλυνση των υπαλλήλων τους.) 
 
 
 

 


