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Θέμα: Λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων Μαλακάσας θέρους 2018

Κύριοι Υπουργοί,
Όπως γνωρίζετε το 2016 για πρώτη φορά, οι παιδικές κατασκηνώσεις των Υπουργείων
Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος (του πρ. ΥΠΕΧΩΔΕ) στη Μαλακάσα Αττικής,
δεν λειτούργησαν μετά από 55 χρόνια αδιάλειπτης και συνεχούς λειτουργίας. Αιτίες αυτής
της εξέλιξης ήταν η κωλυσιεργία στην έναρξη των διαδικασιών λειτουργίας για το έτος
2016, παρά το γεγονός ότι η Ομοσπονδία με επιστολές της προς όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς είχε επισημάνει εγκαίρως το επείγον της έναρξης των διαδικασιών προετοιμασίας
και τον κίνδυνο μη λειτουργίας της κατασκήνωσης, καθώς και το γεγονός ότι στο χώρο
των εγκαταστάσεων το έτος 2017 εγκαταστάθηκε εργολαβία για την επισκευή και
συντήρηση κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων.
Σε συνέχεια με την υπ’ αριθ. 97/5-4-2017 επιστολή μας ζητήσαμε ενημέρωση για τις
ενέργειες που έχουν γίνει για την απόδοση ευθυνών στους υπευθύνους και την
αποκατάσταση της ζημιάς του Δημοσίου, όταν πληροφορηθήκαμε ότι οι εγκαταστάσεις των
παιδικών κατασκηνώσεων στη Μαλακάσα Αττικής έγιναν στόχος διαρρηκτών, οι οποίοι
αφαίρεσαν μεγάλο μέρος της κινητής περιουσίας της για το οποίο μέχρι και σήμερα δεν
έχουμε καμιά πληροφόρηση.

Δεδομένου ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων και επειδή το
χρονικό διάστημα που απομένει έως την κατασκηνωτική περίοδο είναι περιορισμένο για να
γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες (ορισμός επιτροπών λειτουργίας & εξελεγκτική,
προετοιμασία των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου, στελέχωση της
κατασκήνωσης, ενέργειες προς τις αρμόδιες αρχές για την έκδοση όλων των απαραίτητων
αδειών) για την ασφαλή, εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία της κατασκήνωσης, και
προκειμένου να αποφευχθούν οι δυστοκίες και τα λάθη των δύο τελευταίων ετών που
οδήγησαν στη μη λειτουργία της, παρακαλούμε όπως ορίσετε άμεσα εκπροσώπους
για συνάντηση μαζί μας, ώστε να ενημερωθούμε σχετικά με τις ενέργειες που
έχουν γίνει από τις υπηρεσίες τόσο για την εκτίμηση της ζημίας που προκλήθηκε,
όσο και για την προστασία του Δημοσίου συμφέροντος.
Σε κάθε περίπτωση, ζητάμε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, προκείμενου να
λειτουργήσουν οι παιδικές κατασκηνώσεις για το τρέχον έτος .

