ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021
Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2019 μέχρι 28.000 €,
οι οποίοι το έτος 2020:
-είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ή
-έλαβαν τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
-έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
-συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες
εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) ή
-είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τεσσάρων μηνών κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι τα παιδιά των δικαιούχων που γεννήθηκαν από 01.01.2005 έως 14.06.2015.
Χρόνος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: από τις 26.04.2021 ώρα 08:00 έως την 08.05.2021 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”- “Ανεργία”- “Προγράμματα κατασκηνώσεων
(ΟΑΕΔ) “ https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/organismos-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed/
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
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 2020 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 2020 ή
-Φωτοαντιγράφων Δελτίων Ατομικών Εισφορών (ΔΑΤΕ) έτους 2020.

Στο πεδίο “ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΌ ΈΤΟΣ 2019 ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ” συμπληρώνετε “ ΝΑΙ”
μόνο στις περιπτώσεις που δεν είχατε το φορολογικό έτος 2019 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 2019.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συμπληρώνετε το πεδίο με την ένδειξη “ΟΧΙ”

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.

1. ΠΕΔΙΟ “ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΥΘΕΙ”
Συμπληρώνετε το πεδίο με την ένδειξη ΝΑΙ, όταν δηλώνετε παιδιά που προέρχονται από προηγούμενο γάμο σας που έχει
λυθεί (διακοπή συμφώνου συμβίωσης/ακυρωμένο γάμο), οπότε απαιτείται ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:
Α. όταν η επιμέλεια έχει ανατεθεί σε εσάς: Φωτοαντίγραφο Απόφασης Ανάθεσης της Επιμέλειας ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.
1599/86, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος ή θα έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την
ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr ότι έχετε την επιμέλεια των παιδιών και βεβαίωση ΑΜΚΑ των ωφελουμένων
παιδιών. Β. όταν η επιμέλεια έχει ανατεθεί στον άλλο γονέα: Φωτοαντίγραφο Απόφασης Ανάθεσης της Επιμέλειας και
Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος ή θα έχει εκδοθεί
ηλεκτρονικά από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr του γονέα που έχει την επιμέλεια, ότι συναινεί στη συμμετοχή
των παιδιών του στο πρόγραμμα και στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αποκλειστικά για τους σκοπούς του
προγράμματος και Βεβαίωση ΑΜΚΑ των ωφελουμένων παιδιών.
Τα ως άνω δικαιολογητικά είναι δυνατόν να επισυναφθούν και σε περιπτώσεις αναγνωρισμένων παιδιών εκτός γάμου, όταν
δεν έχει την επιμέλεια η μητέρα. Ομοίως, είναι δυνατόν να επισυναφθούν σε περιπτώσεις συζύγων σε διάσταση, όταν ήδη
έχει ανατεθεί η επιμέλεια με προσωρινή διαταγή σε έναν από τους δύο. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατόν να
προσκομισθεί και Φωτοαντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού για την ανάθεση της επιμέλειας.

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”

Η αναζήτηση των στοιχείων που πιστοποιούν την ιδιότητά σας ως δικαιούχων και των ωφελουμένων σας γίνεται με
αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το ηλεκτρονικό αρχείο των αρμοδίων υπηρεσιών βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτησή
σας. Ωστόσο, για ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω, κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η
με ηλεκτρονικό τρόπο διάθεση στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς ή η αναζήτηση αυτών, απαιτούνται δικαιολογητικά, τα
οποία σαρώνετε και επισυνάπτετε στην ηλεκτρονική αίτησή σας. Επισύναψη παραστατικών απαιτείται εκτός των ως άνω
αναφερομένων περιπτώσεων και όταν δεν μπορούν να ληφθούν ηλεκτρονικά στοιχεία για την οικογενειακή σας
κατάσταση, οπότε απαιτείται:


Άδεια Διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή και



Αυτοτελής Άδεια διαμονής μελών πολίτη τρίτης χώρας ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας
διαμονής
ΚΑΙ
Βεβαίωση ΑΜΚΑ των παιδιών που δηλώνετε στην αίτηση.

Με τη συμπλήρωση της αίτησης και την επισύναψη των απαιτούμενων παραστατικών ελέγχετε την ορθότητα των
δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση και επιλέγετε ΥΠΟΒΟΛΗ.

Με την κατάθεση της αιτήσεώς σας, το σύστημα σας χορηγεί αποδεικτικό της υποβολής, το οποίο φέρει αριθμό
πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και αναγράφει την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.
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.

