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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Ε.Φ.Κ.Α. 14/22-03-2018 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η   280 

 

Το Διοικητικό  Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α., αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                       

1. Τις διατάξεις: 

- του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85) καθώς και του Ν. 4445/2016  

  (ΦΕΚ Α΄ 236), Εφαρμοστικές Διατάξεις του πρώτου. 

- του Ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- του Ν. 4270/2014 (Α' 143). 

- του Ν. 4250/2014 (Α' 74) και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1. 

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107). 

- του Ν. 4129/2013 (Α’ 52). 

- του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226). 

- του Ν. 4013/2011 (Α’ 204). 

- του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) και άλλες διατάξεις όπως 

τροποποιήθηκαν από τον Ν. 4057/12 και από το άρθρο 23 του 

Ν. 4210/12. 

- του Ν. 3310/2005 (Α' 30). 

- του Ν. 2859/2000 (Α’ 248). 

- του Ν. 2690/1999 (Α'45) και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

- των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν. 1276/1982 (ΦΕΚ 

100/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 

17 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α΄). 

- του άρθρου 90 «Κατασκηνώσεις» της με αριθμ. 

Φ.ΕΦΚΑ/οικ.59522/2205/29/12/2016 (ΦΕΚ 4486/Β’) 

Απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

- των Π.Δ. 39/2017 (Α΄ 64) , 28/2015 (Α' 34) και 80/2016 (Α΄ 

145).  
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2. Την  υπ’  αριθμ. πρωτ. Δ.9/56379/14950/28-12-2016 (ΦΕΚ 729/τ.    

Υ.Ο.Δ.Δ./30-12-2016) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς επίσης και τη με αριθμ. 

πρωτ. Δ9/13781/4467/24-03-2017 (ΦΕΚ 157/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./31-3-2017) 

τροποποιητική αυτής. 

3. Τη με αριθμ. Φ.43000/οικ.19551/865/08-05-2017 (ΦΕΚ 1677/Β΄) 

Κοινή Απόφαση των υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών. 

4. Τις υπ’ αριθμ. 57654/23-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781/23-05-2017) και υπ’ 

αριθμ. 56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/02-06-2017) Αποφάσεις 

του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

5. Τις καταστατικές διατάξεις των εντασσομένων στον ΕΦΚΑ Φορέων, 

όπως αυτές είχαν αποτυπωθεί στο σχέδιο εισήγησης της Γενικής 

Διεύθυνσης Καταβολής Παροχών Υγείας για την έγκριση του 

κατασκηνωτικού προγράμματος 2017, (σχετική η με αριθμ. 

105/Συν.14η/30-3-17 Απόφαση Δ.Σ. ΕΦΚΑ) και εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

6. Την υπ’ αριθμ. 413834/22-03-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και 

Διοικητικής Υποστήριξης, με θέμα: «Έγκριση κατασκηνωτικού 

προγράμματος ΕΦΚΑ για τον παραθερισμό παιδιών θερινής περιόδου 

έτους 2018 συνολικής δαπάνης 14.548.392,00€ συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ». 

7.  Τις απόψεις των μελών. 

8. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την Εισήγηση της Υπηρεσίας. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε  Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

                                                                                                                 

Α)  Την έγκριση του κατασκηνωτικού προγράμματος του ΕΦΚΑ θερινής 

περιόδου έτους 2018. 
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Β) Την έγκριση συνολικού ποσού δεκατεσσάρων εκατομμυρίων 

πεντακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ 

(14.548.392,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13% & 24%), για τον 

παραθερισμό των παιδιών ηλικίας από 6 ετών για διαμονή, διατροφή, 

άθληση, ψυχαγωγία και εκπαίδευση έως του ορίου ηλικίας σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις κείμενες καταστατικές διατάξεις κάθε εντασσόμενου στον 

ΕΦΚΑ Ταμείου-Φορέα,  όπως αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα για κάθε 

εντασσόμενο ταμείο/φορέα: 

 

Φορείς 
Αριθμ. 

παιδιών 
Αριθμ. παιδιών 

ΑΜΕΑ Δαπάνη 

1. π.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 810 2 536.056 

2. π.ΤΑΞΥ 1.300   858.000 

3. π.ΤΥΔΚΥ 3.100 5 2.049.640 

4. π.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 280   184.800 

5. π.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 6.100 10 4.033.280 

6. π.ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 3.000   1.980.000 

7. π.ΕΤΑΑ-ΤΥΔΑ 500   330.000 

8. π.ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ 40   26.400 

9. π.ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ 150   99.000 

10. π.ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 50   33.000 

11. π.ΕΤΑΑ-ΤΑΣ 170   112.200 

12. π.ΟΑΕΕ 240 2 159.856 

13. π.ΤΑΝΤΠ 70   46.200 

14. π.ΟΓΑ 80   52.800 

15. π.ΤΥΔΕ 100   66.000 

16. π.ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕΜ 1.130   745.800 

17. π.ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠ-
ΟΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, 
ΚΑΠ-ΔΕΗ-ΣΥΝΤ/ΧΟΙ) 

4.880 20 3.235.360 

Γενικό Σύνολο 22.000 39 14.548.392 

     

Γ) Να εξουσιοδοτηθεί ο Διοικητής του ΕΦΚΑ για τον ορισμό 

Επιτροπών/Διαχειριστικών Επιτροπών, που θα αναλάβουν την επιμέλεια 

της διαδικασίας για την αποστολή παιδιών σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις, 

όπου κρίνεται απαραίτητο. 

Η δαπάνη της εν λόγω πίστωσης θα βαρύνει  τον ΚΑΕ 00.10.2632 

«Χορηγίες για τη λειτουργία Παιδικών Κατασκηνώσεων» του 

προϋπολογισμού έτους 2018 του ΕΦΚΑ, μετά την εξασφάλιση της 
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σχετικής αύξησης της πίστωσης από το Τμήμα Προϋπολογισμού της 

Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, με  κωδικό CPV 55243000-5 

«Παιδικές κατασκηνώσεις». 

Η παρούσα Απόφαση (μετά την εξασφάλιση της πίστωσης) θα 

αποσταλεί, από την αρμόδια Διεύθυνση, στο εποπτεύον Υπουργείο 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 

έγκριση διάθεσης ποσού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 της με 

αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.59522/2205 (ΦΕΚ 4486/30-12-16) Απόφασης του 

Υπουργείου. 

Η διαδικασία υλοποίησης του κατασκηνωτικού προγράμματος θα γίνει 

με ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ και σύμφωνα 

με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας.   

 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΚΑ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι Κατασκηνώσεις, που θα υποβάλουν προσφορά, πρέπει να  

λειτουργούν νόμιμα. 

Προς απόδειξη κατατίθεται άδεια Ίδρυσης (με όλες τις τυχόν 

τροποποιήσεις) και άδεια Λειτουργίας, του αρμόδιου Νομάρχη του 

τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση που η άδεια λειτουργίας για το τρέχον 

έτος δεν έχει ακόμα εκδοθεί, απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης 

του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’) του  νομίμου εκπροσώπου 

της κατασκήνωσης, στην οποία θα δηλώνει ότι έχουν τηρηθεί οι 

προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Δ22/οικ. 37641/1450 (ΦΕΚ Β’ 

2712/30-08-2016)  απόφασης της Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης 

και Τουρισμού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ισχύει και ότι θα 

προσκομισθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας του έτους 2018 κατά την 
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ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι χωρίς την 

προσκόμιση της εν λόγω άδειας λειτουργίας, δεν θα υπογράφεται η 

σχετική σύμβαση και κατ’ επέκταση δεν θα αποσταλούν παιδιά για 

φιλοξενία στις κατασκηνώσεις που δεν έχουν εξασφαλίσει την άδεια 

λειτουργίας πριν την έναρξη των εργασιών τους. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

α) Ο Ανάδοχος ασφαλίζει υποχρεωτικά τα παιδιά από την προσέλευσή 

τους και μέχρι την  αποχώρησή τους για κινδύνους ατυχήματος, με πλήρη 

Ιατρική και Νοσοκομειακή κάλυψη, καταθέτοντας υποχρεωτικά 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με όλες τις ανωτέρω καλύψεις (κατά την 

υπογραφή της σύμβασης). 

β) Για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί κατά τη διάρκεια της 

κατασκηνωτικής περιόδου στα παιδιά, ο Ανάδοχος φέρει την πλήρη και 

αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη.  

Ομοίως, ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως, σε περίπτωση σοβαρής 

ασθένειας κατασκηνωτή - παιδιού ή δυστυχήματος, να ειδοποιήσει, 

αμέσως, τηλεφωνικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο τους γονείς του 

ασθενούς κατασκηνωτή και τον Αρμόδιο Υπάλληλο ή τον Προϊστάμενο 

της Διεύθυνσης Λοιπών Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. και σε περίπτωση 

κατεπείγουσας ανάγκης να εισάγει τον κατασκηνωτή σε οποιαδήποτε 

κλινική ή Νοσοκομείο. 

γ) Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει να έχουν τηρηθεί οι 

νόμιμες διαδικασίες (άδεια εργασίας, ασφάλιση κτλ).  

δ) Το σύνολο του προσωπικού θα πρέπει να ελέγχεται για το ανεπίληπτο 

ήθος του. 

ε) Για τη φιλοξενία παιδιών ηλικίας 13 έως 16 ετών και των δύο φύλλων 

στις ίδιες κατασκηνωτικές περιόδους, οι κατασκηνώσεις πρέπει να 

λειτουργούν σε χωριστές κοινότητες με χωριστούς κοιτώνες. 
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στ) Οι Κατασκηνώσεις υποχρεούνται, όπως δέχονται τους κατασκηνωτές 

βάσει εγγράφου σημειώματος (Καταστάσεων) του Ε.Φ.Κ.Α., πάνω στο 

οποίο θα αναγράφονται, κατά περίοδο και τοποθεσία, το ονοματεπώνυμο 

του παιδιού, το πατρώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό του. 

ζ) Με το πέρας της κατασκηνωτικής περιόδου, οι Κατασκηνώσεις 

υποχρεούνται να προσκομίσουν στον Ε.Φ.Κ.Α. καταστάσεις με τα 

ονόματα και τα λοιπά στοιχεία των παιδιών που, τελικά, φιλοξενήθηκαν 

στις κατασκηνώσεις, κατά περίοδο και τοποθεσία και τις ημέρες 

παραμονής. 

Όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις πλην της (α) θα αποδεικνύονται με 

Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου της Κατασκήνωσης, στην 

οποία θα δηλώνει επιπρόσθετα ότι, κατά τον χρόνο υπογραφής της 

σύμβασης, υποχρεούται να προσκομίσει.  

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι 

αποδέχονται το ημερήσιο τροφείο που θα καθορισθεί από την 

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με κοινή Υπουργική 

Απόφαση για το τρέχον έτος 2018. 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι 

έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς 

και τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί, οι κυριότεροι εκ των 

οποίων αναγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση. 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Οι προσφορές, θα υποβληθούν σύμφωνα με το Υπόδειγμα υποβολής 

προσφοράς και θα πρέπει να αναφέρουν το χρονικό διάστημα (κατ’ 

ανώτατο όριο είκοσι δύο (22) ημερών) για κάθε κατασκηνωτική περίοδο 

(Α’, Β’ και Γ΄ κατασκηνωτικές περίοδοι) και (κατ’ ανώτατο όριο 
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δεκατεσσάρων (14) ημερών) για την κατασκηνωτική περίοδο Δ’ για 

παιδιά ΑμεΑ, καθώς και τον ανώτατο αριθμό των παιδιών των 

εργαζομένων ή των ασφαλισμένων του εκάστοτε πρώην ενοποιημένου 

Ταμείου του Ε.Φ.Κ.Α. που έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν οι 

προσφέροντες για κάθε μία από τις τρεις κατασκηνωτικές περιόδους, 

αναλυτικά και για κάθε ξεχωριστή εγκατάσταση, που τυχόν διαθέτουν 

πανελλήνια. 

Διευκρινίζουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να αναπροσαρμοστεί ο αριθμός 

των προσφερόμενων θέσεων και μετά την υποβολή των προσφορών των 

κατασκηνώσεων και κατά την διάρκεια των αιτήσεων με αντίστοιχη 

έκδοση από την κατασκήνωση συμπληρωματικής εγγυητικής συμμετοχής 

ή και καλής εκτέλεσης. 

Οι οικονομικοί φορείς με την τεχνική τους προσφορά θα πρέπει: 

α)  να επισυνάπτουν prospectus 

β)  να επισυνάπτουν το  εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαιτολογίου. 

 Η Κατασκήνωση πρέπει να προσφέρει στους κατασκηνωτές πέντε (5) 

γεύματα ημερησίως, ήτοι πρωινό, πρόγευμα, γεύμα, πρόδειπνο και δείπνο 

από υλικά πρώτης ποιότητας και περιεκτικότητας τουλάχιστον 3.000 

θερμίδων ημερησίως. 

γ) να επισυνάπτουν τα εβδομαδιαία παιδαγωγικά-εκπαιδευτικά 

προγράμματα  

Υποχρεούνται να παρέχουν την απαιτούμενη ψυχαγωγία με παιδαγωγικά 

και εκπαιδευτικά προγράμματα στους κατασκηνωτές, με την προβολή 

κατάλληλων ταινιών ή κουκλοθέατρου ή θεάτρου σκιών κ.λ.π. 

τουλάχιστον τρεις (3) φορές την εβδομάδα άρθρο 5 παρ. 7 του (ΦΕΚ 

2712 Β) 30-08-2016. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η Πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας του Τιμολογίου Παροχής 

Υπηρεσιών στο τέλος κάθε  κατασκηνωτικής περιόδου. 

ΑΔΑ: Ψ5ΖΨ465ΧΠΙ-ΙΨΕ



 8 

- Στο τιμολόγιο θα αναγράφονται ο αριθμός των παιδιών ανά 

εντασσόμενο τομέα/φορέα ανά κατασκηνωτική περίοδο το σύνολο των 

ημερών φιλοξενίας και το αντίστοιχο ποσό.   

-   Το τιμολόγιο θα συνοδεύεται από : 

i) Αναλυτικές ειδικές καταστάσεις παιδιών ανά περίοδο και χρονική 

διάρκεια φιλοξενίας για κάθε παιδί με τα πλήρη στοιχεία τα οποία θα 

ζητήσει ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης από τους γονείς. Οι καταστάσεις 

αυτές θα υποβάλλονται ξεχωριστά για τα παιδιά α) των υπαλλήλων του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, β) των ασφαλισμένων του τ. ΤΑΞΥ, γ) των ασφαλισμένων 

και των υπαλλήλων του Τομέα ΤΥΔΚΥ, δ) των ασφαλισμένων και 

συνταξιούχων των Β’, Γ’ και Δ’ Διευθύνσεων του ΕΤΑΜ-ΜΜΕ, ε) των 

ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ζ) των ασφαλισμένων του ΕΤΤΑ-

ΤΣΑΥ, η) των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-ΤΠΔΑ, θ) των ασφαλισμένων 

του ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ, ι) των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ, ια) των 

υπαλλήλων και συνταξιούχων  του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ,  ιβ) των ασφαλισμένων 

του ΕΤΑΑ-ΤΑΣ, ιγ) των υπαλλήλων του ΟΑΕΕ, ιδ) των υπαλλήλων, 

συνταξιούχων και ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ, ιε) των 

ασφαλισμένων υπαλλήλων και συνταξιούχων υπαλλήλων του ΟΓΑ, ιστ) 

των ασφαλισμένων του ΤΑΥΤΕΚΩ, ιζ) των ασφαλισμένων του ΤΠΔΕ, 

και ιη) των ασφαλισμένων του ΤΑΠΙΤ,  στο τέλος κάθε κατασκηνωτικής 

περιόδου.  

ii) Κάρτες Κατασκηνωτών και Υπεύθυνες δηλώσεις προσέλευσης και 

αποχώρησης του γονέα με την ημερομηνία προσέλευσης και 

αποχώρησης του παιδιού από την κατασκήνωση και τον συνολικό αριθμό 

ημερών παραμονής σε αυτή ξεχωριστά για τα παιδιά α) των υπαλλήλων 

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, β) των ασφαλισμένων του τ. ΤΑΞΥ, γ) των 

ασφαλισμένων και των υπαλλήλων του Τομέα ΤΥΔΚΥ, δ) των 

ασφαλισμένων και συνταξιούχων των Β’, Γ’ και Δ’ Διευθύνσεων του 

ΕΤΑΜ-ΜΜΕ, ε) των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ζ) των 

ασφαλισμένων του ΕΤΤΑ-ΤΣΑΥ, η) των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-
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ΤΠΔΑ, θ) των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ, ι) των ασφαλισμένων 

του ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ, ια) των υπαλλήλων και συνταξιούχων  του ΕΤΑΑ-

ΤΑΝ,  ιβ) των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-ΤΑΣ, ιγ) των υπαλλήλων του 

ΟΑΕΕ, ιδ) των υπαλλήλων, συνταξιούχων και ασφαλισμένων του 

ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ, ιε) των ασφαλισμένων υπαλλήλων και συνταξιούχων 

υπαλλήλων του ΟΓΑ, ιστ) των ασφαλισμένων του ΤΑΥΤΕΚΩ, ιζ) των 

ασφαλισμένων του ΤΠΔΕ, και ιη) των ασφαλισμένων του ΤΑΠΙΤ. 

iii) Θεωρημένο έντυπο άδειας εξόδου για σοβαρούς λόγους σε περίπτωση 

προσωρινής αποχώρησης του παιδιού ξεχωριστά για τα παιδιά α) των 

υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, β) των ασφαλισμένων του τ. ΤΑΞΥ, γ) των 

ασφαλισμένων και των υπαλλήλων του Τομέα ΤΥΔΚΥ, δ) των 

ασφαλισμένων και συνταξιούχων των Β’, Γ’ και Δ’ Διευθύνσεων του 

ΕΤΑΜ-ΜΜΕ, ε) των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ζ) των 

ασφαλισμένων του ΕΤΤΑ-ΤΣΑΥ, η) των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-

ΤΠΔΑ, θ) των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ, ι) των ασφαλισμένων 

του ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ, ια) των υπαλλήλων και συνταξιούχων  του ΕΤΑΑ-

ΤΑΝ,  ιβ) των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-ΤΑΣ, ιγ) των υπαλλήλων του 

ΟΑΕΕ, ιδ) των υπαλλήλων, συνταξιούχων και ασφαλισμένων του 

ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ, ιε) των ασφαλισμένων υπαλλήλων και συνταξιούχων 

υπαλλήλων του ΟΓΑ, ιστ) των ασφαλισμένων του ΤΑΥΤΕΚΩ, ιζ) των 

ασφαλισμένων του ΤΠΔΕ, και ιη) των ασφαλισμένων του ΤΑΠΙΤ.   

iv) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του εκπροσώπου της 

κατασκήνωσης, ότι οι συνημμένες σ’ αυτήν και αποτελούσες με αυτή 

ενιαίο σύνολο, καταστάσεις άφιξης και αναχώρησης κατασκηνωτών είναι 

αληθείς και φέρουν τις αληθείς ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης των 

κατασκηνωτών, τον αριθμό μητρώου, τα ονοματεπώνυμα και τις 

υπογραφές των γονέων και κηδεμόνων αντιστοίχως προς το όνομα κάθε 

κατασκηνωτή και ότι ουδεμία αξίωση έχει για άλλους κατασκηνωτές ή 

άλλους χρόνους παραμονής στην κατασκήνωσή τους. 
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Θα επιβάλλονται όλες οι από το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις στις 

περιπτώσεις που είτε αποδεικνύεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία είναι 

ψευδή ή βρεθούν στις κατασκηνώσεις υπογεγραμμένες δηλώσεις από τον 

γονέα με κενές ημερομηνίες. 

 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η παραλαβή όλων των δικαιολογητικών θα γίνει από τις διαχειριστικές 

επιτροπές που θα οριστούν για τον σκοπό αυτό. 

Οι διαχειριστικές επιτροπές υποχρεούνται να προβαίνουν σε τακτικούς 

ελέγχους των κατασκηνώσεων για την διαπίστωση της τήρησης των 

όρων των συμβάσεων. Το πόρισμα ελέγχου υποχρεούνται να υποβάλλουν 

στη Διεύθυνση Επιθεώρησης της ΓΓΚΑ. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΦΚΑ  

1. Ο Ε.Φ.Κ.Α. δεν έχει την υποχρέωση να καλύψει όλες τις θέσεις που 

αναφέρονται στην αρχή της πρόσκλησης για τις τρεις (3) 

κατασκηνωτικές περιόδους. Ο αριθμός αυτός θα καθοριστεί μετά από τις 

οριστικές δηλώσεις συμμετοχής των υπαλλήλων του Ε.Φ.Κ.Α. σε 

συσχετισμό με τον προσφερόμενο αριθμό θέσεων, ανά περίοδο και 

τοποθεσία. 

2. Η προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών θα γίνεται με ευθύνη και 

μέριμνα των γονέων τους/δικαιούχων. 

3. Σε περίπτωση αποχώρησης από την κατασκήνωση παιδιών, πριν τη 

λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου, ο Ε.Φ.Κ.Α. θα καταβάλλει στην 

Κατασκήνωση μόνο το αντίστοιχο ποσό, που θα αναλογεί, στις ημέρες 

παραμονής του παιδιού, όταν το παιδί παραμείνει μέχρι και δεκαπέντε 

(15) ημέρες. Μετά τις δεκαπέντε (15) ημέρες παραμονής και μέχρι λήξης 

της κατασκηνωτικής περιόδου, θα καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αποχώρησης του παιδιού μετά τις 12.00 

μ.μ. λαμβάνεται σαν επόμενη ημέρα. Για ΑΜΕΑ καταβάλλεται δαπάνη 
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που αντιστοιχεί στο διάστημα παραμονής των παιδιών. Σε κάθε 

περίπτωση, η δαπάνη καταβάλλεται, αφού αφαιρεθούν, οι ημέρες 

απουσίας. 

Ο Ε.Φ.Κ.Α. καθιστά σαφές ότι θα επιβάλλονται όλες οι από το νόμο 

προβλεπόμενες κυρώσεις στις περιπτώσεις που, είτε αποδεικνύεται ότι τα 

αναγραφόμενα στοιχεία είναι ψευδή, είτε βρεθούν στις Κατασκηνώσεις 

υπογεγραμμένες δηλώσεις από το γονέα με κενές ημερομηνίες. 

Υπέρβαση της ημερήσιας κατασκηνωτικής δαπάνης ρητώς απαγορεύεται. 

Η ζήτηση από γονέα ή κηδεμόνα κατασκηνωτή πρόσθετης αμοιβής 

αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης επιφυλασσομένης 

και κάθε άλλης αξιώσεως του ΕΦΚΑ για αποζημίωση. 

Δ) Την άμεση επικύρωση των Πρακτικών. 

 

 

Παραλήπτες: 

 1) Γραφείο Διοικητή ΕΦΚΑ 

 2) Γραφείο Υποδιοικητών ΕΦΚΑ 

     -κ. Λ. Σέμπου 

     -κ. Δ. Τσακίρη 

 3) Γραφείο Αναπλ.  Προϊσταμένης  Γενικής  Διεύθυνσης            

     Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, κ. Π. Κωνσταντέλλου 

 4) Γραφείο  Προϊσταμένης Διεύθυνσης Προμηθειών, κ. Π. Κωνσταντέλλου 

 

  

 

 

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. - 

ΑΝ/ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ 

                   ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ 
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