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Κοιν.:

Υπουργό Υ.Π.ΕΝ., κ. Γ. Σταθάκη

Θέμα: Συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων του Υ.Π.ΕΝ. σε κατασκηνωτικά
προγράμματα θέρους 2018.
Κυρία Γενικέ,
Παρά τις επισημάνσεις μας σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες που θα έπρεπε να
γίνουν για την έγκαιρη εξασφάλιση των πιστώσεων για την αποστολή των παιδιών των
υπαλλήλων του Υ.Π.ΕΝ. σε κατασκηνωτικά προγράμματα θέρους του 2018 (όπως έγινε
τα δύο προηγούμενα χρόνια, εξαιτίας της αδυναμίας σας να θέσετε σε επαναλειτουργία
την κατασκήνωση στη Μαλακάσα Αττικής), αυτό δεν κατέστη δυνατό.
Αποτέλεσμα αυτής της καθυστέρησης, ήταν να μην υπάρχουν πλέον θέσεις σε
κατασκηνωτικά προγράμματα για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, παρά μόνο για το μήνα
Αύγουστο, χρονική περίοδος που σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί την πλειοψηφία
των συναδέλφων, καθώς τον Αύγουστο παρατηρείται και το μεγαλύτερο κύμα
καλοκαιρινών αδειών.
Η μη έγκαιρη προώθηση εκ μέρους σας των απαραίτητων ενεργειών, έχει ως
αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός παιδιών να μη μπορέσει τη φετινή χρονιά να συμμετάσχει
σε κάποιο κατασκηνωτικό πρόγραμμα και να επωφεληθεί αυτών των ολιγοήμερων
διακοπών.
Παράλληλα, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι εκκρεμεί εκ μέρους σας η
συγκρότηση της Επιτροπής που θα εξέταζε τις συνθήκες, κατά τις οποίες οι
εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης στη Μαλακάσα Αττικής έγιναν στόχος διαρρηκτών με
συνέπεια να προκληθεί οικονομική ζημιά απροσδιορίστου ακόμα μεγέθους, καθώς όπως
μας είχατε πληροφορήσει στη συνάντηση που πραγματοποιήσαμε μαζί σας στις 27-2-

2018 δεν είχε γίνει καμία ενέργεια μέχρι εκείνη τη στιγμή για την εκτίμηση του ύψους
της ζημιάς και την απόδοση ευθυνών.
Κυρία Γενικέ,
Αναμένουμε, έστω και καθυστερημένα, τη συγκρότηση της Επιτροπής,
στην οποία θα συμμετέχουμε, προκειμένου να συμβάλουμε κι’ εμείς στην
προσπάθεια για την επαναλειτουργία της κατασκήνωσης στη Μαλακάσα
Αττικής.

