ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2022
«Δικαιούχοι» του Προγράμματος είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.)
ωφελουμένων παιδιών, οι οποίοι δήλωσαν το φορολογικό έτος 2020 οικογενειακό εισόδημα – είτε φορολογείται
με τις γενικές διατάξεις είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου είτε φορολογείται αυτοτελώς - μέχρι 30.000,00 €
κατ’ ανώτατο όριο και παράλληλα:
α. συγκέντρωσαν κατά το έτος 2021 50 ημέρες
α1. από την ασφάλισή τους στον eΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου με εισφορές υπέρ
των συνεισπραττόμενων κλάδων ή /και
α2. από τη χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρ. 142 του ν.3655/2008, όπως ισχύει,
ή /και
α3. από τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις ή/και
α4. από τη χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργων της παρ. ΙΑ.1.ΙΙΙ του ν. 4093/2012.
β. είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. για συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας
κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.
Ωφελούμενοι του προγράμματος

είναι τα παιδιά των δικαιούχων που γεννήθηκαν από 01.01.2006 έως

14.06.2016.
Χρόνος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: από τις 29.04.2022 ώρα 15:00 έως την 08.05.2022 ώρα 23:59.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση στην ψηφιακή πύλη του Δημοσίου (www.gov.gr) είναι δυνατή μόνο σε
πιστοποιημένους χρήστες του ΟΑΕΔ (χρήστες που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του ΟΑΕΔ). Οι νέοι χρήστες (χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ΟΑΕΔ) μπορούν να
εισαχθούν στην ηλεκτρονική αίτηση με τους κωδικούς TAXISnet. Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της
ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει ως εξής:
Μέσω της δ/νσης www.gov.gr ακολουθείτε τη διαδρομή “Εργασία και Ασφάλιση”- “Κατασκηνώσεις”“Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α. (πρώην
ΟΑΕΔ)https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-oaed
Μετά την είσοδό σας μεταφέρεστε στις e-Υπηρεσίες για την υποβολή της αίτησής σας. Επιλέγετε “ΑΙΤΗΣΕΙΣ” &
στη συνέχεια “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ”

Ελέγχετε τα στοιχεία σας και επιλέγετε “Επόμενο” και συμπληρώνετε τα πεδία της αίτησης:

-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ e ΕΦΚΑ (ΑΜΑ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ” 0 “ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ.

Για το πεδίο “ΟΙ ΗΜΈΡΕΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΟΥΣ Ή ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ”, επιλέγετε “ΝΑΙ” αν δεν έχετε μηχανογραφημένες ημέρες εργασίας, οπότε και
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ:
-Βεβαίωσης από τον φορέα απασχόλησής σας στην οποία θα αναγράφεται είτε ο αριθμός των ημερών εργασίας
που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2021 με κρατήσεις υπέρ της Εργατικής Εστίας είτε η ακριβής ημερομηνία
έναρξης της ασφάλισής σας από τον φορέα, με την επισήμανση ότι παρακρατούνται εισφορές υπέρ της
Εργατικής Εστίας και ότι πρόκειται περί συνεχούς ασφάλισης από την αναγραφείσα ημερομηνία και εξής που
αφορά σε πλήρη απασχόληση ή
-Φωτοαντιγράφων Ατομικών Δελτίων Εισφορών (ΑΔΕΙ) έτους 2021ή
-Φωτοαντιγράφων Δελτίων Ατομικών Εισφορών (ΔΑΤΕ) έτους 2021.

Στο πεδίο “ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΌ ΈΤΟΣ 2020

ΕΙΧΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ”

συμπληρώνετε “ΟΧΙ” μόνο στις περιπτώσεις που δεν είχατε το φορολογικό έτος 2020 υποχρέωση δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος, επειδή δεν είχατε αποκτήσει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Σε αυτή την
περίπτωση, απαιτείται επισύναψη Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 περί μη υποχρέωσης δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συμπληρώνετε το πεδίο με την ένδειξη “ΝΑΙ”

Με την επιλογή “ΠΡΟΣΘΗΚΗ” εγγράφετε τα ανήλικα τέκνα ωφελούμενα και μη.
Συμπληρώνετε υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική αίτησή σας τον ΑΜΚΑ και τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης) όλων των ανήλικων παιδιών σας (έως 18 ετών), επιλέγοντας
την ένδειξη «ΝΑΙ» για κάθε παιδί που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα ως ωφελούμενο και «ΟΧΙ» για κάθε
παιδί που δεν είναι ωφελούμενο, αλλά δηλώνεται για τη μοριοδότησή σας στο σχετικό κριτήριο. Εσφαλμένη
συμπλήρωση στοιχείων ή παράλειψη δήλωσης κάποιου ανήλικου παιδιού μπορεί να οδηγήσει: α) σε
αποκλεισμό σας από το πρόγραμμα β) σε αποκλεισμό κάποιου παιδιού σας από το πρόγραμμα γ) σε μειωμένη
μοριοδότησή σας. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή ή μη της ένδειξης «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ», γιατί :


Αν θέλετε να συμμετάσχει το παιδί στο πρόγραμμα και δεν το δηλώσετε ως ωφελούμενο, θα
αποκλεισθεί από το πρόγραμμα του τρέχοντος έτους



Αν το δηλώσετε ως ωφελούμενο, ενώ δεν θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θα σας επιβληθεί ως κύρωση
η μη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα του επόμενου έτους.

1. ΠΕΔΙΟ “ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΥΘΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ / ΛΥΣΗ Η

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ/ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ Η ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ/ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ”
Αν συμπληρώσετε ΝΑΙ στο πεδίο αυτό και συμπληρώνετε ΟΧΙ στο επόμενο αναδυόμενο ερώτημα για την άσκηση της γονικής
μέριμνας , δηλαδή δεν ασκείτε από κοινού τη γονική μέριμνα, επειδή δια συμφωνητικού ή δικαστικής αποφάσεως κατά το
άρθρ. 1514 ΑΚ αυτή ανατέθηκε στον ένα εκ των δύο γονέων, απαιτείται η επισύναψη: Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86
του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του ή θα έχει εκδοθεί
ηλεκτρονικά από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr, ότι συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών του στο πρόγραμμα
και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος και Βεβαίωση
ΑΜΚΑ των ωφελουμένων παιδιών.

Αν η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού δεν απαιτείται η προσκόμιση κανενός δικαιολογητικού, απαιτείται,
ωστόσο, να δηλωθεί σχετικά στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής η από κοινού άσκηση αυτής.

Αν είστε πατέρας που υποβάλλει αίτηση για ωφελούμενα αναγνωρισμένα παιδιά εκτός γάμου, απαιτείται η
επισύναψη Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 της μητέρας η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου
υπογραφής της ή θα έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr, ότι συναινεί
στη συμμετοχή των παιδιών της στο πρόγραμμα και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους
αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος και Βεβαίωση ΑΜΚΑ των ωφελουμένων παιδιών. Στην
περίπτωση που ασκείτε από κοινού με τη μητέρα τη γονική μέριμνα δεν απαιτείται η προσκόμιση κανενός
δικαιολογητικού, απαιτείται, ωστόσο, να το δηλώσει σχετικά στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του.
Η επιλογή «ΝΑΙ» στην ερώτηση : ΑΣΚΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΓΟΝΕΑ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, δεν απαιτεί
επισύναψη παραστατικών . Η επιλογή «ΟΧΙ» στο ερώτημα, απαιτεί την επισύναψη παραστατικών σύμφωνα με
τα ανωτέρω.

2. ΠΕΔΙΟ “ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΦΥΣΙΚΟΣ ή ΘΕΤΟΣ ΓΟΝΕΑΣ, ΑΛΛΑ ΑΣΚΩ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ”
Συμπληρώνετε το πεδίο με την ένδειξη ΝΑΙ όταν δεν είστε φυσικός ή θετός γονέας των παιδιών, αλλά τρίτο πρόσωπο που έχει
τη γονική μέριμνα/επιμέλεια/ επιτροπεία αυτών, οπότε απαιτείται:
-η επισύναψη επίσημου δικαιολογητικού από αρμόδια αρχή περί ανάθεσης της επιμελείας/επιτροπείας και
-Βεβαίωσης ΑΜΚΑ των ωφελουμένων παιδιών.

3. ΠΕΔΙΟ “ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑμεΑ”
Συμπληρώνετε ΝΑΙ όταν οι ωφελούμενοι είναι παιδιά με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω, οπότε και απαιτείται
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ Βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ αρμόδιου Δημόσιου Φορέα από την οποία προκύπτει το ποσοστό
αναπηρίας του ωφελούμενου ή αίτηση για επανεξέταση από την αρμόδια Επιτροπή, εάν η σχετική βεβαίωση έχει λήξει και
εκκρεμεί η εκ νέου πιστοποίηση της αναπηρίας.

Με την καταχώριση των στοιχείων ανήλικου ωφελούμενου ή και μη τέκνου επιλέγετε“ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ”
Για νέα καταχώριση επιλέγετε προσθήκη και επαναλαμβάνετε τη διαδικασία .

Σε περίπτωση που απαιτείται η επισύναψη παραστατικών επιλέγετε “ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ”

Επιλέγετε το δικαιολογητικό που θέλετε να επισυνάψετε και ολοκληρώνετε τη διαδικασία επιλέγοντας «καταγραφή».

Αν γνωρίζετε ότι για οποιονδήποτε λόγο δεν θα μπορούν να ληφθούν ηλεκτρονικά στοιχεία για την οικογενειακή σας
κατάσταση (πχ εκκρεμότητες σε αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες για επικαιροποίηση στοιχείων οικογενειακής κατάστασης
κ.λπ), απαιτείται η επισύναψη στην αίτηση:
-Βεβαίωσης ΑΜΚΑ των παιδιών και
-Παραστατικού βεβαίωσης της γονεϊκής σχέσης (πχ για περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών το παραστατικό μπορεί να είναι
άδεια Διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή και αυτοτελής Άδεια διαμονής μελών πολίτη τρίτης χώρας κ.λπ.).
Με τη συμπλήρωση της αίτησης και την επισύναψη των απαιτούμενων παραστατικών ελέγχετε την ορθότητα των
δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση και επιλέγετεΥΠΟΒΟΛΗ.
Με την κατάθεση της αιτήσεώς σας, το σύστημα σας χορηγεί αποδεικτικό της υποβολής, το οποίο φέρει αριθμό
πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) με την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η υποβολή αίτησης με συμπλήρωση λανθασμένων στοιχείων δεν είναι εφικτό να διορθωθεί με τη διαδικασία της
ένστασης.
Διόρθωση των αιτήσεων ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται έως τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων σε αντικατάσταση των προηγουμένων, κατόπιν ακύρωσής τους.

Στη συνέχεια Επιλέγετε και πάλι την ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2022.
Συμπληρώνετε όλα τα πεδία της αίτησης και προστίθενται όλα τα παιδιά, όπως στην αρχική αίτηση. Επισυνάπτετε εκ νέου
ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται.

