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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΚΑΣΑΚΗΝΩΕΙ 
 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΣΗ Ο.Λ.Μ.Ε.  

ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 
 

 

υναδζλφιςςεσ / ςυνάδελφοι, 

Ππωσ γνωρίηετε, ο κλάδοσ μασ αν και ο πολυπλθκζςτεροσ των δθμοςίων υπαλλιλων, μζχρι ςιμερα 

δεν ζχει τθ δυνατότθτα φιλοξενίασ παιδιών ςε καταςκθνώςεισ όπωσ οι περιςςότεροι άλλοι κλάδοι.  

Θεωροφμε, ότι ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ, θ εξαςφάλιςθ καταςκθνώςεων για τα παιδιά των 

κακθγθτών και των κακθγθτριών αποτελεί αναγκαιότθτα αλλά και μια πράξθ αλλθλεγγφθσ και 

ςτιριξθσ προσ τουσ ςυναδζλφουσ/ιςςεσ και ιδιαίτερα τουσ νεότερουσ (που ζχουν και μικρότερα 

παιδιά) και που το ειςόδθμά τουσ ζχει μειωκεί  δραματικά τα τελευταία χρόνια. 

Σο Δ.. τθσ Ο.Λ.Μ.Ε. μετά από τθν ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ που παρουςίαςε το Δ.. του ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ. 

αποφάςιςε να χρθματοδοτιςει και φζτοσ τθ φιλοξενία 400 περίπου παιδιϊν θλικίασ 6-14 ετϊν 

για περίοδο 11 θμερϊν, ςε παιδικζσ καταςκθνϊςεισ ςε όλθ τθν Ελλάδα. 

Αναλυτικά: 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλεσ/όλοι οι ςυναδζλφιςςεσ/ςυνάδελφοι μόνιμοι και 

αναπλθρωτζσ που ζχουν καταβάλλει, ςτισ Ε.Λ.Μ.Ε. που ανικουν, τθ ςυνδρομι τουσ για το 

ζτοσ 2014-2015. 

2. Η επιλογι τθσ καταςκινωςθσ κα γίνει από τουσ γονείσ, από τουσ καταλόγουσ των 

καταςκθνώςεων που κα ανακοινωκοφν με τθν πρόςκλθςθ. Καλφπτεται οποιαδιποτε 

καταςκθνωτικι περίοδοσ επιλεγεί.  

3. Πςοι/όςεσ ενδιαφζρονται κα πρζπει αυςτθρά μζχρι τθν Παραςκευι 15 Μαΐου 2015 να 

ςτείλουν τθν αίτθςι τουσ (επιςυνάπτεται) και απαραίτθτα τθ βεβαίωςθ (ςκαναριςμζνθ) 

από τθν αντίςτοιχθ Ε.Λ.Μ.Ε. ότι ζχει πλθρωκεί θ ςυνδρομι για το 2014-15, κακϊσ και τθν 

κάρτα μζλουσ τθσ Ο.Λ.Μ.Ε. (ςκαναριςμζνθ). 

 Η αποςτολι κα γίνει με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτθ διεφκυνςθ: 

kataskinoseisolme@gmail.com (με κανζνα άλλο τρόπο δεν κα γίνουν δεκτζσ οι αιτιςεισ και τα 

υπόλοιπα δικαιολογθτικά). 

4. Η Ο.Λ.Μ.Ε. κα καλφψει το ποςό των 231 ευρϊ για τθν καταςκθνωτικι περίοδο των 11 

θμερϊν (21 ευρώ τθν θμζρα με ΦΡΑ) και οι γονείσ κα επιβαρυνκοφν ωσ εξισ:  
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Α. Για τισ καταςκθνϊςεισ Βορ. Ελλάδασ (ΕΛΠΕ): Με το ποςό των 50 ευρϊ (4,5 ευρϊ τθν 

θμζρα με ΦΠΑ). Τα 231 ευρώ είναι το ανώτερο ποςό που κα δοκεί από τθν Ο.Λ.Μ.Ε. Για 

περιςςότερεσ των 11 θμερών επιβαρφνεται εξ’ ολοκλιρου ο γονζασ. ε περίπτωςθ πρόωρθσ 

αποχϊρθςθσ του παιδιοφ από τθν καταςκινωςθ θ χρζωςθ για τουσ γονείσ και τθν ΟΛΜΕ 

αντίςτοιχα κα είναι ωσ εξισ: Για τισ πρϊτεσ 5 θμζρεσ πλθρϊνουν για τισ θμζρεσ που κάκιςε 

το παιδί ςτθν καταςκινωςθ. Μετά από τθν 5θ μζρα πλθρϊνουν όλο το ποςόν.  

 

Β. Για τισ καταςκθνϊςεισ Κεντρ. και Νοτ. Ελλάδασ (ΠΕΛΚ) : Με το ποςό των 77 ευρϊ (7 

ευρϊ τθν θμζρα με ΦΠΑ). Τα 231 ευρώ είναι το ανώτερο ποςό που κα δοκεί από τθν 

Ο.Λ.Μ.Ε. Για περιςςότερεσ των 11 θμερών επιβαρφνεται εξολοκλιρου ο γονζασ. ε 

περίπτωςθ πρόωρθσ αποχϊρθςθσ του παιδιοφ από τθν καταςκινωςθ θ χρζωςθ κα είναι ωσ 

εξισ: Σε περίπτωςθ αποχώρθςθσ του καταςκθνωτι μζςα ςτισ 3 πρώτεσ θμζρεσ τθσ 

καταςκθνωτικισ περιόδου, οι γονείσ και θ ΟΛΜΕ κα πλθρώςουν το ακριβζσ θμεριςιο 

αντίτιμο. Από τθν 4θ θμζρα και μετά, οι γονείσ και θ ΟΛΜΕ καταβάλουν ολόκλθρο το ποςόν 

και για τισ 11 θμζρεσ.  

 

θμειϊνουμε ότι για λόγουσ λογιςτικισ τάξθσ όπωσ και για λόγουσ που αφοροφν τον τρόπο 

λειτουργίασ των καταςκθνϊςεων, οι γονείσ πλθρϊνουν όλο το ποςό με τθν αποχϊρθςθ 

των παιδιϊν τουσ από τθν καταςκινωςθ και με τθ διαδικαςία που περιγράφεται 

παρακάτω, προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά ςτθν ΟΛΜΕ για να πάρουν πίςω τα χριματα 

που κατζβαλαν επιπλζον του δικοφ τουσ μεριδίου.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΟΛΜΕ 

Οι γονείσ: 

α) Ρροςκομίηουν αυτοπροςώπωσ  

ι 

β) Στζλνουν ςτθν Ο.Λ.Μ.Ε. με courier,-με δικι τουσ χρζωςθ-, το πρωτότυπο τιμολόγιο που 

τθν αφορά (ςτοιχεία τιμολόγθςθσ: ΟΛΜΕ, υνδ. Οργάνωςθ, ΑΦΜ: 090056422, ΔΟΤ: τ 

Ακινασ, Ζδρα: Κορνάρου 2, 10563 Ακινα), κακώσ και φωτοτυπία τθσ ςελίδασ του 

βιβλιαρίου με τα ςτοιχεία του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ τουσ (κατά προτίμθςθ ALPHA Bank), 

όπου κα κατατεκεί το ποςό τθσ επιδότθςθσ. 

5. Η επιλογι των παιδιϊν, εάν ο αρικμόσ ξεπεράςει τα 400, κα γίνει με θλεκτρονικι 

κλιρωςθ. Η κλιρωςθ κα γίνει ςτο όνομα των γονζων, ώςτε αν υπάρχουν αδζλφια αυτόματα 

να κλθρώνονται και αυτά. 

6. Η κλιρωςθ κα γίνει μζχρι τισ 22 Μαΐου 2015 και τα ονόματα κα ανακοινωκοφν ςτισ 

ιςτοςελίδεσ τθσ Ο.Λ.Μ.Ε. (www.olme.gr), του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. (kemete.sch.gr), ςτο Ρ.Σ.Δ. και ςτισ 

άλλεσ εκπαιδευτικζσ ιςτοςελίδεσ. Μζχρι 30 Μαΐου, αν κάποιοι από αυτοφσ που κλθρώκθκαν, 

δεν επικυμοφν να ςτείλουν τα παιδιά τουσ ςτθν καταςκινωςθ, κα πρζπει να το δθλώςουν 

ώςτε να αντικαταςτακοφν από επιλαχόντεσ. 

7. Μζλθ του Δ.Σ. τθσ Ο.Λ.Μ.Ε. και του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. δεν ζχουν δικαίωμα να υποβάλουν 

αιτιςεισ. 

 



Λόγω τθσ διεξαγωγισ του 17ου υνεδρίου τθσ Ομοςπονδίασ μασ κακϊσ και του γεγονότοσ ότι το 

Λογιςτιριο τθσ ΟΛΜΕ κα παραμείνει κλειςτό κατά το μινα Αφγουςτο ςασ γνωςτοποιοφμε ότι: 

όςοι γονείσ προςκομίςουν τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ (φωτοτυπία πρϊτθσ ςελίδασ βιβλιαρίου 

τραπζηθσ και τιμολόγιο καταςκινωςθσ) μζχρι τισ 30 Ιουνίου 2015, κα πλθρωκοφν άμεςα. Οι 

επόμενεσ πλθρωμζσ κα ξεκινιςουν από τθν 1θ επτεμβρίου 2015.  

 

Θα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε τθν  ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΡΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΒΟΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ και 
τθν ΡΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΡΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ για τθν 
οικονομικι προςφορά τουσ ςτθν Ο.Λ.Μ.Ε. 

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Παρακαλοφμε να διαβαςτοφν με προςοχι: 

* τθν προςπάκειά μασ να επωφελθκοφν από το καταςκθνωτικό πρόγραμμα ςυνολικά όςο 
περιςςότεροι ςυνάδελφοι γίνεται, επιςθμαίνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί των οποίων τα παιδιά 
κλθρϊκθκαν για το περςινό καταςκθνωτικό πρόγραμμα,  δθλαδι το καλοκαίρι του 2014, δεν 
μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθν τρζχουςα χρονιά.  

Συχόν αιτιςεισ ςυναδζλφων των οποίων τα παιδιά επιλζχκθκαν πζρςι δεν κα αξιολογθκοφν.  

** τα δικαιολογθτικά κα πρζπει να επιςυνάπτονται ςκαναριςμζνα θ Βεβαίωςθ τθσ ΕΛΜΕ ότι ζχει 
πλθρωκεί θ ςυνδρομι και Όχι θ Απόδειξθ Πλθρωμισ, κακϊσ και φωτοτυπία τθσ Κάρτασ Μζλουσ 
τθσ ΟΛΜΕ και Όχι απλϊσ ο Αρικμόσ τθσ Κάρτασ Μζλουσ. ε διαφορετικι περίπτωςθ θ αίτθςθ δεν 
κα αξιολογείται. 

*** Σο ςφνολο των δικαιολογθτικϊν ςκαναριςμζνα κα πρζπει να αποςταλοφν αποκλειςτικά και 
μόνο μζςω e-mail ςτθ διεφκυνςθ: kataskinoseisolme@gmail.com  

**** Παρακαλοφμε να τθρθκοφν αυςτθρά οι προκεςμίεσ για τθν υποβολι των αιτιςεων. Λόγω 
τθσ ζναρξθσ των διαδικαςιϊν τθσ διεξαγωγισ του 17ου Σακτικοφ υνεδρίου τθσ Ο.Λ.Μ.Ε. 
εκπρόκεςμεσ αιτιςεισ πζραν τθσ 15θσ Μαΐου 2015, δεν κα γίνουν δεκτζσ.  

***** Θερμι παράκλθςθ: ε περίπτωςθ πρόωρθσ αποχϊρθςθσ να δίνουν οι γονείσ προςοχι ςτο 
ποςό που αναγράφει το τιμολόγιο.  

(ςτθν επόμενθ ςελίδα ακολουκεί θ αίτθςθ που πρζπει να ςυμπλθρωκεί και να  

ςταλεί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά (ςκαναριςμζνα) μζχρι τθν 

 Παραςκευι, 15 Μαΐου 2015 ςτο: kataskinoseisolme@gmail.com) 
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