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 Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2021 

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων μέσω e-ΕΦΚΑ 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

 

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

αιτήσεων για τη θερινή περίοδο 2021. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από σήμερα 15/6/2021 

(9.00 π.μ.) έως και τη Δευτέρα 21/6/2021 23:59μμ, και για τις 5 κατασκηνωτικές περιόδους ταυτόχρονα. 

Συγκεκριμένα:  

  

 για την 1η κατασκηνωτική περίοδος (επικρατέστερες ημερομηνίες:  από 1/7/2021 έως 15/7/2021), 

 για την 2η κατασκηνωτική περίοδος (επικρατέστερες ημερομηνίες: από 16/7/2021 έως 30/7/2021),  

 για την 3η κατασκηνωτική περίοδος (επικρατέστερες ημερομηνίες: από 31/7/2021 έως 14/8/2021), 

 για την 4η κατασκηνωτική περίοδος (επικρατέστερες ημερομηνίες:  από 15/8/2021 έως 29/8/2021), 

με διάρκεια 15 ημέρες έκαστη, για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, καθώς και  

 για την 5η κατασκηνωτική περίοδο (επικρατέστερες ημερομηνίες: από 26/8/2021 έως 5/9/2021) με 

διάρκεια 10 ημέρες, που αφορά σε παιδιά με Αναπηρία. 

 

Οι ακριβείς ημερομηνίες των κατασκηνωτικών περιόδων για κάθε κατασκήνωση αναφέρονται στην λίστα 

των κατασκηνώσεων που είναι αναρτημένη πριν την είσοδο στην πλατφόρμα.  

 

Η υποβολή της αίτησης, για κάθε τέκνο χωριστά, γίνεται μέχρι τη Δευτέρα 21/6/2021 (23:59 μ.μ.), 

ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο  e-ΕΦΚΑ κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης με τους κωδικούς του TAXIS 

και μπορείτε να επιλέξετε μέχρι πέντε (5) κατασκηνώσεις με σειρά προτεραιότητας. 
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Λόγω της φετινής μείωσης των προσφερόμενων από τις κατασκηνώσεις θέσεων εξαιτίας της πανδημίας, 

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 για το φορολογικό έτος 2019 (δηλώσεις του 2020). 

 

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα είναι διαθέσιμα τη Δευτέρα 28/6/2021 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, την οποία πρέπει να εκτυπώσουν, να υπογράψουν και να 

παραδώσουν στην κατασκήνωση κατά την άφιξη του παιδιού.  

 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι προσβάσιμη και μέσα από την ενιαία διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου 

Gov.gr, στον παρακάτω σύνδεσμο: 

 https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-eephka  

(Αρχική->Εργασία και ασφάλιση -> Κατασκηνώσεις -> Προγράμματα κατασκηνώσεων (e - ΕΦΚΑ) 

 

 

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. 

 

Η από 18/6/1993 ΣΣΕ ΟΤΟΕ - Τραπεζών  προβλέπει βάσει του άρθρου ΙΙ.7 τη χορήγηση κατασκηνωτικού 

επιδόματος για τους υπαλλήλους των Τραπεζών που δεν έχουν ιδιόκτητες κατασκηνώσεις ή 

κατασκηνώσεις που καλύπτουν τα τέκνα του προσωπικού τους και τελούν υπό την αιγίδα των οικείων 

ταμείων. 

 

Σήμερα το ύψος του κατασκηνωτικού επιδόματος της ΣΣΕ 1993, έχει διαμορφωθεί με την ΣΣΕ 2016-2018 σε 

724 ευρώ και εξακολουθεί να ισχύει βάσει των τελικών διατάξεων της ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών 2019-2021. 

 

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-eephka
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Βάσει των παραπάνω, διασφαλίζεται πλήρως ο παραθερισμός του συνόλου των τέκνων των 

ασφαλισμένων συναδέλφων στο τ. ΤΑΥΤΕΚΩ. 

 

Όμως, λόγω της πανδημίας του Covid 19, οι κατασκηνώσεις που είναι συμβεβλημένες με τον ΕΦΚΑ θα 

λειτουργήσουν κατασκηνωτικές περιόδους συνεχούς διαμονής δεκαπέντε ημερών εκάστης (αντί τριών 

εβδομάδων) και στην περίπτωση αυξημένης ζήτησης οι αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν με βάση το ύψος του 

πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος.   

 

Ανεξαρτήτως διαδικασίας του ΕΦΚΑ και βάσει α) της από 23-6-2020 επιστολής με αρ. Πρωτ. 15437 που  

απέστειλε η ΟΤΟΕ β) της από 30/06/2020 επιστολής με αρ. Πρωτ. 24/2020 που στείλαμε ως Σύλλογος, η 

Τράπεζα οφείλει να αναλάβει την κάλυψη του κόστους των κατασκηνώσεων που θα επιλέξουν οι 

τραπεζοϋπάλληλοι για τα παιδιά τους, εφόσον βεβαίως αυτά δεν επιλεγούν για τις συμβεβλημένες 

κατασκηνώσεις με τις προϋποθέσεις του ΕΦΚΑ, τηρώντας πλήρως τον σκοπό των Συλλογικών Συμβάσεων 

για την πλήρη κάλυψη των αναγκών παραθερισμού των τέκνων των συναδέλφων μας, χωρίς καμιά 

διάκριση ή αποκλεισμό.  

 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΗΧΑΤΣΙΟΣ                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΑΝΑΣ 

  

  

 


