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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ με τον Γεν. Γραμματέα για τις Κατασκηνώσεις 

 

 

 

Πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 συνάντηση 

αντιπροσωπείας του ΔΣ της ΟΛΜΕ με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 

Παιδείας κ. Γεωργαντά. 

 

Στη συνάντηση το ΔΣ της Ομοσπονδίας έθεσε τα ακόλουθα ζητήματα: 

 την άμεση συγκρότηση με Υπουργική Απόφαση του Συμβουλίου για τη 

διαχείριση των οικίσκων της κατασκήνωσης του Αγ. Ανδρέα-Ζούμπερι, 

προκειμένου να γίνει έγκαιρα από την πλευρά της ΟΛΜΕ η προετοιμασία της 

συμμετοχής των καθηγητών-κατασκηνωτών και των οικογενειών τους,  

 την καταγραφή όλων των ελλείψεων και των ατελειών του συνόλου των 

οικίσκων από τις Τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου και την άμεση έναρξη 

των εργασιών συντήρησης και επισκευής των οικίσκων της κατασκήνωσης 

του Αγ. Ανδρέα-Ζούμπερι ώστε να καταστούν λειτουργικοί όσο το δυνατόν 

περισσότεροι και να καλυφθούν οι κατασκηνωτικές τους ανάγκες από τον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 

 την παραχώρηση (κάτι που αναφέρεται και στην Υπουργική Απόφαση) 

συγκεκριμένου αριθμού οικίσκων απευθείας στην ΟΛΜΕ, η οποία θα 

αναλάβει και την διαχείριση αυτών, 

 την παραχώρηση για πάντα μιας ολόκληρης κατασκήνωσης σε κάποιο σημείο 

της Ελλάδας (από τις 70 σε σύνολο που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας) 

στην ΟΛΜΕ, η οποία θα αναλάβει την διαχείριση όπως επίσης και τη 

αποκλειστική λειτουργία αυτής. Τονίστηκε επίσης ότι στην προσπάθεια 

εξερεύνησης κατασκήνωσης από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου να 

αποκλειστούν κατασκηνωτικοί χώροι που δεν έχουν ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό 

καθεστώς ή βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση. 

Ο Γενικός Γραμματέας συμφώνησε με τα δίκαια αιτήματα της Ομοσπονδίας για 

παραχώρηση συγκεκριμένου αριθμού οικίσκων στον Αγ. Ανδρέα-Ζούμπερι όπως 

επίσης και για παραχώρηση συγκεκριμένης κατασκήνωσης για τα παιδιά των 

καθηγητών και δεσμεύτηκε για τα ακόλουθα: 

 για ΑΜΕΣΗ έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τη συγκρότηση του 

Συμβουλίου διαχείρισης των οικίσκων της κατασκήνωσης του Αγ. Ανδρέα-

Ζούμπερι, 

 για την έγκαιρη έναρξη των διαδικασιών για τη συντήρηση και επισκευή των 

οικίσκων αυτών από τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου. 

mailto:olme@otenet.gr


 για την ΑΜΕΣΗ διερεύνηση και καταγραφή από τις υπηρεσίες του 

Υπουργείου όλων των κατασκηνωτικών χώρων που πληρούν τις 

προϋποθέσεις καλής λειτουργίας, ώστε αργότερα σε άλλη συνάντηση να 

προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα (παραχώρησης και λειτουργίας από την 

ΟΛΜΕ).  

 

 

 

 


