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Κυρία Υπουργέ 

Κυρία Υφυπουργέ 

Κυρία Γενική Γραμματέα, 

 

Σύμφωνα με το  άρθρο 35 του Ν.4415/2016: ««Ρυθμίσεις για τις 
εγκαταστάσεις των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων στο Δήμο Μαραθώνα», με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

ανατίθεται η οργάνωση, η λειτουργία ή/και η παραχώρηση των συγκριμένων 

καταλυμάτων «σε σύλλογο ή ομοσπονδία των υπαλλήλων ή/και των εκπαιδευτικών του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την φιλοξενία των υπαλλήλων 

ή/και των εκπαιδευτικών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του και των 

οικογενειών τους». 

Για πρώτη φορά φέτος, υλοποιήθηκε η παραπάνω θετική ρύθμιση με τη 

συμμετοχή εκτός των διοικητικών υπαλλήλων και οικογενειών εκπαιδευτικών της 

ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ.  

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για διαμονή στην κατασκήνωση ήταν πάρα 

πολλές, -ικανοποιήθηκε μόνον ένας μικρός αριθμός-, πράγμα που μαρτυρά την ανάγκη 

τέτοιων ανταποδοτικών ενεργειών στους δοκιμαζόμενους από τις οικονομικές 

συνθήκες,  Έλληνες εκπαιδευτικούς. 

Παρ΄όλα αυτά, πολλές υπήρξαν επίσης και οι δυσλειτουργίες που δεν 

επέτρεψαν να αξιοποιηθεί όσο θα ήταν δυνατό, η κατασκήνωση στο Ζούμπερι του 

Δήμου Μαραθώνα.  

Εκτίμηση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. είναι ότι χρειάζεται να γίνουν συγκεκριμένες 

ενέργειες από την πλευρά της Πολιτικής ηγεσίας που θα αξιοποιήσουν πλήρως τις 

κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας προς όφελος των οικογενειών των 

διοικητικών υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών,  όχι μόνον στο Δήμο Μαραθώνα, αλλά 

και σε άλλες περιοχές της χώρας. 

Για το λόγο αυτό ζητάμε να γίνει άμεσα μια συνάντηση μαζί σας, προκειμένου 

να εκθέσουμε τις προτάσεις μας για την οργάνωση και λειτουργία των 

κατασκηνώσεων. 

Στη συνάντηση αυτή η Ομοσπονδία θα θέσει ζητήματα προτεραιότητας όπως: 

http://www.olme.gr/


 Άμεση συγκρότηση και λειτουργία του ΔΣ των κατασκηνώσεων 

 Ίδρυση αυτοτελούς τμήματος κατασκηνώσεων στο ΥΠΑΙΘ 

 Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου (υπουργικών αποφάσεων) για τη 

στελέχωση και τις αρμοδιότητες του ΔΣ του τμήματος Α των καταλυμάτων 

 Άμεση δημοσίευση των προκηρύξεων  για προμήθειες και αναθέσεις έργου στις 

κατασκηνώσεις. Πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτές οι διαδικασίες που βρίσκονται υπό 

τον αποκλειστικό έλεγχο και εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών φέτος 

καθυστέρησαν υπερβολικά με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός οικίσκων να 

παραμείνει μη λειτουργικός και αναξιοποίητος. 

 Καταγραφή των κατασκηνώσεων του Υπουργείου και της χρήσης τους σε όλη 

τη χώρα. 

 

 

 

 

 

 


