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Αποδέκτες

Στο πλαίσιο υλοποίησης του κατασκηνωτικού προγράμματος έτους 2022, σας γνωρίζουμε ότι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., θα
αναλάβει την κάλυψη του κόστους του ημερήσιου τροφείου για τη φιλοξενία των παιδιών των μισθωτών της σε
κατασκηνώσεις δικής τους επιλογής, όπως αυτό θα καθοριστεί με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών, για τις ημέρες που αντιστοιχούν σε μια (1) κατασκηνωτική περίοδο.
Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα αφορά στη συμμετοχή παιδιών ηλικίας 6 έως 16 ετών, (γεννηθέντα από
01.01.2006 έως 31.12.2016), υλοποιείται σε πέντε (5) κατασκηνωτικές περιόδους με ανώτατο όριο φιλοξενίας
τις δεκαπέντε (15) ημέρες (14 διανυκτερεύσεις), καθώς και παιδιών με ειδικές ανάγκες, σε κατασκηνώσεις που
πληρούν τις προϋποθέσεις, για διάστημα δέκα (10) ημερών (10 διανυκτερεύσεις), για την έκτη (6η)
κατασκηνωτική περίοδο.
Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Υποστήριξης (ΔΑΔΥ), η οποία είναι αρμόδια για την υλοποίηση του
Κατασκηνωτικού Προγράμματος των παιδιών των μισθωτών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., θα αποστέλλει ανά κατασκήνωση
και κατασκηνωτική περίοδο, τον αριθμό των παιδιών που πρόκειται να προσέλθουν.
Εντός των τεσσάρων (4) πρώτων ημερών κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, παρακαλείσθε για την
αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (k.barla@admie.gr), και (f.petropoulou@admie.gr) της
συνημμένης υπεύθυνης Δήλωσης Προσέλευσης, συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από το γονέα.
Ηλεκτρονικά επίσης και εντός τεσσάρων (4) ημερών θα αποστέλλεται:
1. Έντυπο άδειας εξόδου για σοβαρούς λόγους σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης του παιδιού και έως δύο
(2) ημέρες.
2. Υπεύθυνη Δήλωση Αποχώρησης του παιδιού πριν τη λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου, συμπληρωμένη και
υπογεγραμμένη από το γονέα.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει δειγματοληπτικό έλεγχο κατά τη διάρκεια του κατασκηνωτικού
προγράμματος που θα αφορά στην επιβεβαίωση της φυσικής παρουσίας – φιλοξενίας των παιδιών των μισθωτών
που υπέβαλαν αίτηση στη συγκεκριμένη κατασκήνωση.
Σε περίπτωση διαπίστωσης απουσίας κατασκηνωτή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δεν θα
καταβάλλεται τροφείο για το συγκεκριμένο κατασκηνωτή.
Η προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών προς και από τις κατασκηνώσεις γίνεται με ευθύνη και μέριμνα του
γονέα και επιβαρύνει αποκλειστικά αυτόν.
Σε περίπτωση αποχώρησης από την κατασκήνωση των παιδιών πριν τη λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου και
πριν τη συμπλήρωση δέκα (10) διανυκτερεύσεων, θα καταβάλλεται στην κατασκήνωση μόνο το αντίστοιχο
ποσό που θα αναλογεί στις ημέρες παραμονής του εκάστοτε παιδιού.
Σε περίπτωση αποχώρησης μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) διανυκτερεύσεων, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα καταβάλλει
στην κατασκήνωση το σύνολο της αποζημίωσης της κατασκηνωτικής περιόδου.
Σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης του παιδιού και έως δύο (2) ημέρες, θα καταβάλλεται κανονικά η
αποζημίωση στην κατασκήνωση.
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Επισημαίνεται ότι, και η ημέρα αποχώρησης καταβάλλεται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Για παιδιά ΑΜΕΑ, καταβάλλεται η δαπάνη που αντιστοιχεί στο διάστημα παραμονής των παιδιών.
Σε ενδεχόμενη αναστολή της λειτουργίας των κατασκηνώσεων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19,
η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα καταβάλλει μόνο τη δαπάνη των πραγματικών ημερών (διανυκτερεύσεων) παραμονής των
κατασκηνωτών.
Μετά το πέρας όλων των κατασκηνωτικών περιόδων και με σκοπό τη σωστή έκδοση του σχετικού παραστατικού,
θα πρέπει να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά:
1. Συγκεντρωτικές καταστάσεις που θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία του κάθε παιδιού και του γονέα μισθωτού/
μισθωτής της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., την κατασκηνωτική περίοδο, την ημέρα προσέλευσης και αποχώρησης, τις
συνολικές ημέρες φιλοξενίας, το κόστος αυτής.
2. Υπεύθυνες Δηλώσεις Προσέλευσης – Αποχώρησης.
3. Έντυπα άδειας εξόδου για σοβαρούς λόγους σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης των παιδιών και έως
δύο (2) ημέρες.
4. Τις Κάρτες Κατασκηνωτών.
Μετά τον έλεγχο των στοιχείων και αφού υπάρξει μεταξύ μας συμφωνία επ΄ αυτών, θα πρέπει να αποστείλετε
τα πρωτότυπα παραστατικά στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΑΔΥ (κα Μπάρλα Κωνσταντίνα – Κωνσταντινουπόλεως 1 –
Περιστέρι – 12132), προκειμένου να δρομολογηθεί η διαδικασία πληρωμής.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να αποστείλετε φορολογική ενημερότητα για ποσά άνω των χιλίων πεντακοσίων ευρώ
(€1.500), ασφαλιστική ενημερότητα για ποσά άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000), καθώς και το ΙΒΑΝ του
λογαριασμού στον οποίο θα γίνει η κατάθεση των χρημάτων, σε έγγραφο που θα φέρει την υπογραφή του
υπεύθυνου και τη σφραγίδα της κατασκήνωσης.

Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Διευθύντρια
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΚΟΤΣΗ
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- ΠΕΛΚ - Παρνασσού 2 - Κλαυθμώνος - Αθήνα - 10562
- ΕΛΠΕ - Σοφοκλέους 5 - Αθήνα - 10562
- ΤΥΠΕΤ - Σοφοκλέους 15 - Αθήνα - 10552
- ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - Αλκιβιάδου 3-5 - Αθήνα - 10439
- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - Χαλκοκονδύλη 5 - Αθήνα - 10677
- Η ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - Κώστα Βάρναλη 11 - Χαλάνδρι - 15233
- Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - Κώστα Βάρναλη 11 - Χαλάνδρι - 15233
- ΤΟ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ - Βασ. Γεωργίου 24 - Χαλάνδρι - 15233
- KINDERLAND - Ζαλοκώστα 5 - Αθήνα – 10671
- SPORTS VILLAGE ATHITAKI - Μέρλιν 11 - Αθήνα - 10671
- ΑΧΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ - Φωσκόλου 4 και Κυπριάδου - Αθήνα - 11141
- THE RANCH K. SKOURAS A.E. - Ακτή Μιαούλη 5 - Πειραιάς - 18535
- SUMMER FUN - Ελ. Βενιζέλου 47 - Ελευσίνα - 19200
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DELPHI CAMP - Ξάνθου 31 - Γλυφάδα - 16674
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑ - Λάκκα Αναβύσσου - Ανάβυσσος - 19013
ΡΟΔΕΑ - 25ης Μαρτίου 60 - Πάτρα - 27225
ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΛΕΛΟΥΔΑ - Δάφνη Νεροτριβιάς - Εύβοια - 34400
GREEN CAMP - Λεχαινά Ηλείας - 27053
OLYMPIA CAMP - Σταδίου 7 - Αθήνα
SPORT CAMP - Κατουνίστρα - Λουτράκι - 20300
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ VILLAGE PARK A.E. - Εσπερίδων 1 - Ηράκλειο Κρήτης - 71307
Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΛΩΤΟΦΑΓΩΝ - Μεραμβέλλου 58 - Ηράκλειο Κρήτης - 71202
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΣΙΚΙΜΠΟΥΜ - Χωραφάκια - Χανιά Κρήτης - 73100
REAS FUN CLUB - Εφέδρων Πολεμιστών 103 - Χανιά Κρήτης - 73100
ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ - Μιλάτου 29 - Ηράκλειο Κρήτης
FREELAND - Χιλιομόδι Κορινθίας
YUPPI CAMP - Πρασακάκη 12 & Εγνατίας - Θεσσαλονίκη - 54622
ΓΛΑΡΟΙ - Θ. Σοφούλη 2 - Θεσσαλονίκη - 54646
ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ - Βασ Όλγας 76 - Θεσσαλονίκη - 54643
ΤΣΑΦ ΤΣΟΥΦ EXPRESS - Βασ. Όλγας 76 - Θεσσαλονίκη - 54643
SKOURAS CAMP - Ζαλοκώστα 2 - Θεσσαλονίκη - 54640
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ - Αριστοτέλους 22 - Θεσσαλονίκη - 54623
ΧΑΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -Πλατεία ΧΑΝ - Θεσσαλονίκη - 54621
ΧΑΝ ΠΗΛΙΟ - Πλατεία ΧΑΝ - Θεσσαλονίκη - 54621
PITSAS CAMP - Βότση 3 - Καβάλα - 65403
TZIONI SUMMER CAMP - Μεραρχίας 30 - Σέρρες - 62124
KALIVAS CAMP - Ιερέα Π. Καρατάσιου 1 - Χαριλάου - Θεσσαλονίκη - 54250
HAPPY DAYS - Εγνατίας 66 - Θεσσαλονίκη - 54624
ΕΛΑΙΩΝΕΣ - Τσιμισκή 71 - Θεσσαλονίκη - 54622
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - Ιωάννου Κωλέτη & Καβάλας 2 - Θεσσαλονίκη - 54627
ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΘΑΣΟΥ - Γ. Παπανδρέου 38 - Θεσσαλονίκη - 54646
ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ - Τρικάλων 10 - Καλαμπάκα - 42200
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΡΟΔΟΠΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) - Γ. Μαμέλη 7 - Κομοτηνή - 69100
- MOUNTAIN CAMP - Αμαλίας 30 - Τρίκαλα - 42132
- ΝΕΑ ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ - Ανάληψη Μεσσηνίας - 24200
- ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - Αγ. Σωτήρα - Παιανία - 19002
- ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΗΒΩΝ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ - Δαύλεια - Βοιωτίας - 32008
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