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 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020 
 

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα και με σχετικό Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ, ξεκίνησε σήμερα η υποβολή 

των αιτήσεων για την πρώτη κατασκηνωτική περίοδο (1/07/2020 – 15/07/2020) για τα έμμεσα μέλη 

ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΕΦΚΑ καθώς και των 

παιδιών εργαζομένων στον ΕΦΚΑ. 

 

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μέχρι την Παρασκευή 26/06/2020, ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο  e-

ΕΦΚΑ κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης με τους κωδικούς του TAXIS και οι γονείς μπορούν να επιλέξουν 

μέχρι πέντε (5) κατασκηνώσεις με σειρά προτεραιότητας. 

 

Λόγω της φετινής μείωσης των προσφερόμενων από τις κατασκηνώσεις θέσεων εξαιτίας της πανδημίας 

του κορωνοϊου, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης οι αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν με βάση το ύψος του 

πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο τελευταίο 

εκκαθαριστικό σημείωμα της ΑΑΔΕ. 

 

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα είναι διαθέσιμα την Τρίτη 30/6/2020 οπότε και όσοι έχουν 

υποβάλει αίτηση θα λάβουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει με τις οδηγίες για 

την εκτύπωση της κάρτας κατασκηνωτή.  

 

Ακολούθως την Πέμπτη 2 Ιουλίου θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για τις 3 επόμενες  περιόδους 
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καθώς και για την 5η περίοδο (1-15 Σεπτεμβρίου) που αφορά σε παιδιά με Αναπηρία.   

 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

Ο ΕΦΚΑ, με τις από 9-6-2020 και 14-5-2020 εγκυκλίους και αποφάσεις του Δ.Σ του αντίστοιχα τροποποίησε 

τη διαδικασία χορήγησης του κατασκηνωτικού επιδόματος, παραβιάζοντας ουσιαστικά τη διάταξη του 

άρθρου 32 του ν.4387/2016 περί διατήρησης των καταστατικών διατάξεων των Ταμείων των Τραπεζών, 

μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του ΕΦΚΑ,. 

 

Αντιλαμβανόμενοι τα προβλήματα που δημιουργούν οι παραπάνω αποφάσεις θεωρούμε ότι είναι 

επιτακτικό όσο ποτέ να υλοποιηθεί η πρόταση της ΟΤΟΕ ως κλάδος για τη δημιουργία ενιαίου 

Τραπεζικού Ασφαλιστικού Φορέα. Η ίδρυση του θα εξασφαλίσει τη χορήγηση των παροχών σε χρήμα 

πρόσθετων και συμπληρωματικών (επιδότηση ασθενείας, επίδομα συμπαράστασης, κατασκηνωτικό 

επίδομα, έξοδα κηδείας), στο προσωπικό των Τραπεζών που ασφαλίζεται στο τ.ΤΑΥΤΕΚΩ.  

 

Παράλληλα να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις της ΟΤΟΕ στο Υπουργείο Εργασίας και στον ΕΦΚΑ 

ώστε να ανακληθούν οι εγκύκλιοι και οι αποφάσεις που παραβιάζουν τις καταστατικές διατάξεις  του 

τ.ΤΑΥΤΕΚΩ (τομέων ΤΑΑΠΤΓΑΕ -ΤΑΠΕΤΕ). 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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