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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

Αθήνα, 26 Μαΐου 2022 

Α.Π.: 133 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ  

Κυριακή 5 Ιουνίου 

Ο Σύλλογος, την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, 

διοργανώνει επίσκεψη στις κατασκηνώσεις των 

παιδιών των υπαλλήλων του ΥΠΕΝ και ΥΜΕ (διάδοχοι του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ) 

https://goo.gl/maps/oGfmhu9cp6x6Yyh46 . 

Η κατασκήνωση λειτουργούσε για τα παιδιά των υπαλλήλων του για τουλάχιστον 50 έτη 

μέχρι την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της το 2015. Έκτοτε, «ξεκουράζεται» 

παραμένοντας σε αδράνεια, αναμένοντας την νέα φουρνιά κατασκηνωτών και επισκεπτών.  

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο χώρος έχει παραχωρηθεί, επ’ αόριστο, στο τ. ΥΠΕΧΩΔΕ για να 

χρησιμοποιείται ως κατασκήνωση των παιδιών των υπαλλήλων του.  

Συμμετέχουμε στην επίσκεψη στον χώρο μας, ώστε να γνωρίσουν οι συνάδελφοι τον 

εξαιρετικό αυτό χώρο, να επαναφέρουν τις μνήμες όσοι τον γνώρισαν και όλοι μαζί να δηλώσουμε 

ότι δεν θα τους αφήσουμε να προσπαθήσουν και πάλι να εκποιήσουν – «επιστρέψουν» την 

περιουσία μας.   

Για τα μέλη του και την οικογένειά τους ο Σύλλογος παρέχει την μετάβαση – επιστροφή με 

πούλμαν. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας μεταφορικό μέσο.  

 

Ώρα  Πρόγραμμα 

08:00 Συνάντηση στο ΥΠΕΝ (Μεσογείων 119) 
08:30 Αναχώρηση με το πούλμαν 
09:15  Άφιξη στην Κατασκήνωση μας – επίσκεψη στο χώρο και στο δάσος 
12:45 Αναχώρηση για Μαλακάσα  
13:00  Στάση για φαγητό – καφέ στην Μαλακάσα. Ελεύθερος χρόνος  
15:30  Αναχώρηση για ΥΠΕΝ  
16:30 Εκτιμώμενη άφιξη στο ΥΠΕΝ 
  

 

Για την καλύτερη οργάνωσή της , παρακαλούμε για την δήλωση συμμετοχής σας έως την 

ΤΡΙΤΗ 31 Μαΐου στους συναδέλφους Νέστορα Μαυρόπουλο (213 15 13 019 & 698 10 20 650) 

και Ανδρέα Χρονόπουλο (694 299 14 65).  
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Προσοχή: Επιβλέπουμε τα παιδιά και δεν επισκεπτόμαστε τα κτήρια. Η κατασκήνωση δεν 

λειτουργεί και δεν υπάρχει σε λειτουργία δίκτυο νερού, ηλεκτρικού ρεύματος καθώς 

και διαθέσιμοι χώροι υγιεινής. Στο χώρο της κολυμβητικής δεξαμενής δεν θα πρέπει 

να πλησιάζουν ανήλικοι χωρίς επίβλεψη. Προτείνεται να έχετε μαζί σας προμήθειες 

νερού, φαγητού, μπάλες κ.α. Προστατεύουμε τον χώρο. Συλλέγουμε τα απορρίμματα.  

Άλλα πληροφοριακά στοιχεία : Σε κοντινή απόσταση από την κατασκήνωσή μας, λειτουργούν 

επιχειρήσεις δραστηριοτήτων - καφέ που προσφέρουν ειδικές τιμές για ομάδες επισκεπτών. Στην 

Μαλακάσα λειτουργούν εστιατόρια και καφέ. Στο χώρο της κατασκήνωσης σταθμεύουν 

πυροσβεστικά οχήματα.  

 

Για το Δ.Σ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΝΕΣΤΩΡ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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