ΤΜΕΔΕ – Πρόσκληση δικαιούχων Β’, Γ”
κατασκηνωτικής περιόδου
Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2017
της Β’ και Γ” περιόδου, ξεκινά στις 19/06/2017 9:00 π.μ. και λήγει στις
30/06/2017 2:00 μ.μ.
Για την υποβολή της αίτησης, πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς σας και
στη συνέχεια, από την ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», να επιλέξετε
«Κατασκηνώσεις» –> «Υποβολή Αίτησης».

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ Β’, Γ” & Δ’΄ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Η κάρτα κατασκηνωτή, θα παραλαμβάνεται από τον αιτούντα τόσο από την Κεντρική Υπηρεσία
(Π.Π. Γερμανού 3-5 Αθήνα 4ος όροφος), όσο και από τα περιφερειακά τμήματα και γραφεία,
καθημερινά από 08:00 έως 14:00, ως εξής:

Β” Κατασκηνωτική Περίοδος
Από Δευτέρα 26/06/2017 μέχρι και Πέμπτη 06/07/2017

Γ” και Δ” Κατασκηνωτικές Περίοδοι
Από Πέμπτη 29/06/17 μέχρι και Πέμπτη 06/07/17

Προσκομίζοντας τα κάτωθι:

1. Βιβλιάριο υγείας άμεσα ασφαλισμένου και παιδιού
2. 1 φωτογραφία
3. Εκτυπωμένη αίτηση υπογεγραμμένη από τον άμεσα ασφαλισμένο – αιτούντα
4. Αποδεικτικό κράτησης της θέσης από την κατασκήνωση με ημερομηνία από
09/06/2017 και εφεξής
5. Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει, η κάρτα κατασκηνωτή θα
παραλαμβάνεται με την προσκόμιση της δικαστ. απόφασης επιμέλειας
6. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα ότι ο δικαιούχος – τέκνο του, δεν πρόκειται
να συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατασκηνώσεων άλλου φορέα.
7. Σε περίπτωση παραλαβής της
κάρτας κατασκηνωτή από τρίτο πρόσωπο
απαιτείται εξουσιοδότηση από τον αιτούντα, με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής

Εξυπακούεται ότι το παιδί θα διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα.
Επισημαίνεται ότι με το τέλος της προθεσμίας (που θα τηρηθεί αυστηρά) για την παραλαβή

της κάρτας κατασκηνωτή, σε περίπτωση μη προσέλευσης για την παραλαβή της κάρτας
κατασκηνωτή, η θέση θα ακυρώνεται και θα δίδεται στον επόμενο που βρίσκεται στη λίστα
αναμονής.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει χρήση της παροχής σχετικά με το
Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2017 μετά την έκδοση της κάρτας κατασκηνωτή,
παρακαλείται ο ασφαλισμένος να επιστρέφει την κάρτα κατασκηνωτή στην
Υπηρεσία, προκειμένου η θέση να καλυφθεί από άλλον ενδιαφερόμενο από τη
λίστα αναμονής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, ο έλεγχος των στοιχείων από την
ΗΔΙΚΑ, επέστρεψε λάθος στα πεδία «ΕΠΩΝΥΜΟ» ή «ΟΝΟΜΑ» (π.χ. την ένδειξη «ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ»,
«ΑΡΡΕΝ» ή «ΘΗΛΥ») πρέπει να κάνετε επικαιροποίηση των στοιχείων του δικαιούχου στο μητρώο
της ΗΔΙΚΑ μέσω ΚΕΠ , καθώς και στην περίπτωση που δε βρέθηκε Ασφαλιστική Ικανότητα του
δικαιούχου από τον Φορέα του, πρέπει να κάνετε επικαιροποίηση των στοιχείων του
δικαιούχου στο μητρώο της ΗΔΙΚΑ (μέσω ΚΕΠ, ή μέσω του Ασφαλιστικού Φορέα).
Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο της
συνολικής διαδικασίας αναφορικά με το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΕΦΚΑ για τη θερινή
περίοδο έτους 2017 και σύμφωνα με την αριθμ.123/2017 Πράξη του Ζ΄κλιμακίου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων συμβάσεων μεταξύ του ΕΦΚΑ και των εταιρειών:

ΒΡΑΚΑ-ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΟΕ

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ-Β.ΣΚΕΝΤΖΟΣ-Π.ΣΚΟΥΡΑΣ ΟΕ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡ ΕΜΑΣΕ ΑΕ

Θα σας ενημερώσουμε για την οριστική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με Νεότερη
Ανακοίνωση.

Συνεργαζόμενες Κατασκηνώσεις για ΕΦΚΑ τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 2017

