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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Λειτουργία κατασκηνώσεων του Υπουργείου Παιδείας στην περιοχή Ζούμπερι 

του Δήμου Μαραθώνα 

 

 

Μετά από προσπάθειες και διαβήματα πολλών ετών προς το Υπουργείο 

Παιδείας  η ΟΛΜΕ πέτυχε  την υπογραφή  υπουργικής απόφασης  με την οποία  – για 

πρώτη φορά φέτος - παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των παραθεριστικών 

καταλυμάτων στην περιοχή Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα    και στις οικογένειες 

εκπαιδευτικών. 

Δυστυχώς η καθυστέρηση στην υπογραφή της απόφασης για τη  συγκρότηση 

Διοικητικού Συμβουλίου για την οργάνωση και λειτουργία των καταλυμάτων 

προκάλεσε προβλήματα που δεν στάθηκε δυνατόν να ξεπεραστούν στην παρούσα 

φάση.  

Η καθυστέρηση στην  έναρξη των εργασιών για την αποψίλωση, την 

αποκατάσταση και τον καθαρισμό του χώρου της κατασκήνωσης, η απουσία των 

αναγκαίων  στους κοινοχρήστους χώρους (πλυντήρια – κουζίνα), καθώς και η ανάγκη 

καθαρισμού- απολύμανσης των οικίσκων με ευθύνη των ίδιων  των  παραθεριστών, 

δεν παρέχει τις εγγυήσεις για την άνετη και αξιοπρεπή διαμονή τους.  

Δεν στάθηκε δυνατό να υπάρξει στοιχειώδης και έγκαιρος προγραμματισμός  

για αναγκαίες παρεμβάσεις της ΟΛΜΕ τόσο στο επίπεδο του κατασκηνωτικού χώρου 

όσο και για την παρουσία συναδέλφων-επιμελητών στον χώρο για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών των εκπαιδευτικών παραθεριστών. 

Δεν δόθηκε επίσης η δυνατότητα στην Ομοσπονδία να απευθύνει ανοικτή 

πρόσκληση προς όλους τους εκπαιδευτικούς σε χρόνο που θα μπορούσαν να 

προγραμματίσουν το θερινό παραθερισμό τους αλλά και να ενημερωθούν μέσω των 

σχολικών μονάδων. 

Σε κάθε περίπτωση, η Ομοσπονδία θεωρεί θετική έκβαση τη συμμετοχή 

της στην οργάνωση και Διοίκηση των κατασκηνώσεων και δεσμεύεται απέναντι 

σε όλους τους συναδέλφους ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την έγκαιρη και 

σωστή λειτουργία των κατασκηνώσεων, την εξασφάλιση των απαραίτητων 

κονδυλίων για τη συντήρηση και τον εξωραϊσμό του χώρου αλλά  και την ανάληψη 

των αναγκαίων δράσεων ώστε από το επόμενο καλοκαίρι να διασφαλιστεί η 

αξιοπρεπής και ασφαλής διαμονή καθώς  και η ισότιμη συμμετοχή των συναδέλφων. 

Κατόπιν τούτου και με δεδομένη την καθυστερημένη απόφαση παραχώρησης 

του χώρου το ΔΣ της ΟΛΜΕ εκτιμά ότι δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί ο 

παραχωρηθείς χώρος από τους εκπαιδευτικούς της Β/βάθμιας την τρέχουσα θερινή 

περίοδο. Το αίτημά μας βεβαίως για παραχώρηση του χώρου παραμένει εν ισχύ 

γιατί οι συνεχιζόμενες πολιτικές της λιτότητας στερούν από την πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών τη δυνατότητα διακοπών. 

http://www.olme.gr/


Το επόμενο χρονικό διάστημα το ΔΣ της ΟΛΜΕ θα εντατικοποιήσει την 

προσπάθειά του ώστε οι παραπάνω διαπιστωθείσες αδυναμίες να διορθωθούν και ο 

χώρος να αποδοθεί στους συναδέλφους την επόμενη χρονική περίοδο. Για το λόγο 

αυτό θα επιδιώξουμε συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία προκειμένου από κοινού να 

αντιμετωπιστούν τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν στον κατασκηνωτικό 

χώρο.  

 

 

 

 

 


