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ΚΟΙΝ. : Ε.Σ.ΠΕ.Κ.Μ.
ΘΕΜΑ: Παιδικές Κατασκηνώσεις
1. Σας γνωρίζουμε ότι έχουμε γίνει δέκτης παραπόνων, στελεχών της Π.Α. που
υπηρετούν σε Μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς μας και οι οποίοι θίγουν το θέμα
των παιδικών κατασκηνώσεων. Συγκεκριμένα:
α. Ο Στρατός Ξηράς έχει δικές του παιδικές κατασκηνώσεις όπου
εξυπηρετούνται (κατά ένα ποσοστό) τα τέκνα των στρατιωτικών που υπηρετούν στον
Στρατό Ξηράς.
β. Το Πολεμικό Ναυτικό χορηγεί οικονομική ενίσχυση για την
πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δράσης στα στελέχη του, των οποίων τα τέκνα
πηγαίνουν σε παιδικές κατασκηνώσεις.
γ. Η Πολεμική Αεροπορία σε αυτό το χρονικό διάστημα δυστυχώς δεν
χορηγεί τίποτα. Σε παλαιότερο χρόνο και πριν την έναρξη της οικονομικής κρίσης
χορηγούσε οικονομική ενίσχυση, στα στελέχη των οποίων τα τέκνα πήγαιναν σε
παιδικές κατασκηνώσεις με την προϋπόθεση ότι το στέλεχος την ίδια καλοκαιρινή
περίοδο, δεν θα έκανε χρήση διακοπών σε κάποιο ΚΕΔΑ. Η εν λόγω οικονομική
ενίσχυση ανεξαρτήτως προϋποθέσεων έπαψε να ισχύει στις αρχές της δεκαετίας.
2.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, δηλαδή ότι για άλλη μία φορά λοιπόν
συναντούμε το παράδοξο του ενός Υπουργείου με τρείς διαφορετικούς τρόπους
αντιμετώπισης των στελεχών του, καθώς επίσης ότι στην πλειοψηφία των Οργανισμών
του ευρύτερου Δημόσιου τομέα υπάρχει πρόβλεψη κοινωνικής πολιτικής (οικονομική
κάλυψη) στο θέμα αυτό, παρακαλούμε όπως εξετάσετε την δυνατότητα παρέμβασης
σας ώστε :
α. Σε πρώτο χρόνο, την οικονομική ενίσχυση των στελεχών της Π.Α.
που τα τέκνα τους θα πάνε στην φετινή καλοκαιρινή περίοδο σε κάποια κατασκήνωση
και οι ίδιοι τους δεν θα κάνουν χρήση διακοπών σε κάποιο ΚΕΔΑ. Επικουρικά και εάν η
Π.Α. δεν θέλει να προβεί στην απευθείας οικονομική ενίσχυση των στελεχών της, θα
μπορούσε η ίδια να συνάψει συμβάσεις – συμφωνίες με επιχειρήσεις κατασκηνώσεων
ανά την χώρα για την εξυπηρέτηση των τέκνων των στελεχών της.
β.
Σε δεύτερο χρόνο, την επίτευξη μιας κοινής πολιτικής του ΥΠΕΘΑ
στο εν λόγω θέμα, με την χρησιμοποίηση πιθανώς των προϋπαρχόντων
εγκαταστάσεων των Ε.Δ. και όπου αυτές δεν επαρκούν με την σύναψη συμβάσεων –
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συμφωνιών με επιχειρήσεις κατασκηνώσεων ανά την χώρα, για την εξυπηρέτηση όλων
των τέκνων των στελεχών του Υπουργείου.
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