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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, εξαιτίασ των περικοπών και γενικότερα των 

πολιτικών των μνθμονίων που εφαρμόηονται. 

Σο Δ.. τησ Ο.Λ.Μ.Ε. μετά από την ολοκληρωμζνη πρόταςη που παρουςίαςε το 

Δ.. του ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ. αποφάςιςε να χρηματοδοτήςει τη φιλοξενία 340 παιδιϊν 

ηλικίασ 6-14 ετϊν για περίοδο 11 ημερϊν, ςε παιδικζσ καταςκηνϊςεισ ςε όλη την 

Ελλάδα. 

Αναλυτικά: 

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

μόνιμοι και αναπλθρωτζσ που ζχουν καταβάλλει, ςτισ Ε.Λ.Μ.Ε. που 

ανικουν, τη ςυνδρομή τουσ για το ζτοσ 2012-2013. 

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. Η Ο.Λ.Μ.Ε. θα καλφψει το ποςό των 231 ευρϊ για την καταςκηνωτική 

περίοδο των 11 ημερϊν (21 ευρώ τθν θμζρα με ΦΡΑ) και οι γονείσ κα 

επιβαρυνκοφν με το ποςό των 50 ευρϊ (4,5 ευρώ τθν θμζρα με ΦΡΑ). 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. Για 

παραμονι λιγότερων θμερών από τισ 11 κα πλθρώνεται το ανάλογο ποςό 

(21 χ αρικμό θμερών). Μετά το τζλοσ τθσ διαμονισ ςτθν καταςκινωςθ οι 

γονείσ πλθρώνουν όλο το ποςόν (281 ευρώ), παίρνουν δφο τιμολόγια (ζνα 

με τα ςτοιχεία τθσ Ο.Λ.Μ.Ε. για τα 231 ευρώ κα ζνα για ιδία χριςθ των 50 

ευρώ.)   

4. Στθ ςυνζχεια, είτε: 

α) Ρροςκομίηουν αυτοπροςώπωσ, 

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

τιμολόγιο που τθν αφορά, τθν πρωτότυπθ βεβαίωςθ τθσ Ε.Λ.Μ.Ε., κακώσ και  

φωτοτυπία τθσ ςελίδασ με τα ςτοιχεία του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ τουσ, 

όπου κα κατατεκεί το ποςό των 231 ευρώ. 

5. Πςοι/όςεσ ενδιαφζρονται κα πρζπει μζχρι τισ 12 Απριλίου 2013 να ςτείλουν 

αίτηςη (επιςυνάπτεται) και απαραίτητα τη βεβαίωςη από την αντίςτοιχη 



Ε.Λ.Μ.Ε. ότι ζχει πληρωθεί η ςυνδρομή για το 2012-13, καθϊσ και 

φωτοτυπία τησ κάρτασ μζλουσ τησ Ο.Λ.Μ.Ε. Η αποςτολι κα γίνει με 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο: olme@otenet.gr ι με ΦΑΞ: 210-3311338 (με 

κανζνα άλλο τρόπο δεν θα γίνουν δεκτζσ οι αιτήςεισ και τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά). 

6. Η επιλογή των παιδιϊν, εάν ο αριθμόσ ξεπεράςει τα 340, θα γίνει με 

ηλεκτρονική κλήρωςη. Στθν κλιρωςθ κα υπάρχει και ζνασ αρικμόσ 

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

αδζλφια αυτόματα να κλθρώνονται και αυτά. 

7. Η κλήρωςη θα γίνει μζχρι 26 Απριλίου 2013 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 

15 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 τουσ επιλαχόντεσ. 

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

να υποβάλουν αιτιςεισ. 

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. (21 ευρώ θμερθςίωσ), που επιτρζπει τθ ςυμμετοχι ενόσ ικανοποιθτικοφ 
αρικμοφ παιδιών, για τθν πρώτθ χρονιά που πραγματοποιείται αυτό το εγχείρθμα. 

Η Ο.Λ.Μ.Ε. και το ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. από πζρυςι, που αποφάςιςαν να ενεργοποιιςουν τισ 
διαδικαςίεσ για το κζμα αυτό, ζκαναν επαφζσ με το Υπουργείο Ραιδείασ για να  
διερευνθκεί θ δυνατότθτα φιλοξενίασ παιδιών εκπαιδευτικών Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 
ςτισ καταςκθνώςεισ που λειτουργεί το Υπουργείο. Οι επαφζσ αυτζσ δεν είχαν κετικι 
κατάλθξθ.  

Το επόμενο βιμα ιταν θ εξαςφάλιςθ δωρεάν κζςεων ςε καταςκθνώςεισ Διμων ι 
άλλων Υπουργείων. Μετά από διερευνθτικζσ επαφζσ ζγινε δυνατι θ εξαςφάλιςθ 50 
κζςεων για δωρεάν φιλοξενία παιδιών 7-12 ετών ςτισ καταςκθνώςεισ του Διμου 
Ακθναίων και του Διμου Αγ. Δθμθτρίου Αττικισ. 

Για τθ φετινι χρονιά, πραγματοποιικθκαν εν νζου επαφζσ με το Υπουργείο για το 
κζμα αυτό, αλλά πάλι δεν υπιρξε κετικι κατάλθξθ. Κατόπιν αυτών αποφαςίςτθκε θ 
χρθματοδότθςθ από το ταμείο τθσ Ομοςπονδίασ. 

Σημειώζειρ: 

* Σηα δικαιολογηηικά θα ππέπει να επιζςνάπηεηαι Βεβαίωζη ηηρ ΕΛΜΕ όηι έσει πληπωθεί η 

ζςνδπομή και Όσι η Απόδειξη Πληπωμήρ, καθώρ και θωηοηςπία ηηρ Κάπηαρ Μέλοςρ ηηρ ΟΛΜΕ 

και Όσι απλώρ ο Απιθμόρ ηηρ Κάπηαρ Μέλοςρ. Σε διαθοπεηική πεπίπηωζη η αίηηζη δεν θα 

αξιολογείηαι. 

** Το ζύνολο ηων δικαιολογηηικών θα ππέπει να αποζηέλλεηαι με έναν από ηοςρ δύο ηπόποςρ, 

είηε με e-mail, είηε με Fax. 

*** Σηην πεπίπηωζη αποζηολήρ ηων δικαιολογηηικών με e-mail θα ππέπει ηα ζσεηικά 

δικαιολογηηικά είναι ζκαναπιζμένα.   

ΣΟ Δ.. τησ Ο.Λ.Μ.Ε. 

 


