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ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ,
ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΙ ΣΤΈΓΑΣΗΣ
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ: Προμηθειών
ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Διαγωνισμών & 
Υλοποίησης Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22
Πληροφορίες: Θ.Ξυλογιάννη
Τηλ.: 210.36.66.314 Προς

Fax: 210.37.29.791 Τις εταιρείες που παρέλαβαν τη με
Ε-mail: thxilogianni@efka.gov.gr αρ.πρωτ. 108556/03-06-20 Πρόσκληση

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων επί της με αριθ. πρωτ.108556/03-06-20 Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις 
σε πανελλήνια κλίμακα για τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών 
εργαζομένων/ασφαλισμένων/συνταξιούχων κατά περίπτωση του e-ΕΦΚΑ για την θερινή περίοδο 
2020». (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΣΗΔΗΣ: 93023).
Σχετ. Η από 04/06/2020 Επιστολή υποβολής ερωτήματος της εταιρείας ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ Ε.Π.Ε., όπως κατατέθηκε ψηφιακά 
υπογεγραμμένη στις 04/06/2020.

Σε απάντηση της αναφερόμενης σχετικής επιστολής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ερώτηση: Με βάση τη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. 11/14-05-20 και την απόφαση 116, 
ορίζεται στην παράγραφο Δ) Η καλοκαιρινή κατασκηνωτική περίοδος έτους 2020, να αρχίσει για 
τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης από την 01/07/2020 έως και 30/08/2020.
Στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Π. 108556/03-06-2020 του Ε.Φ.Κ.Α 
δεν αναφέρεται πουθενά κάτι για τις παραπάνω ημερομηνίες. Το ερώτημα λοιπόν που 
προκύπτει και παρακαλούμε να απαντηθεί το συντομότερο δυνατό είναι: Μπορεί η 
κατασκήνωση να λειτουργήσει νωρίτερα από την 1η Ιουλίου? Η πρόθεσή μας είναι να 
ξεκινήσουμε 29 Ιουλίου όπως επιτρέπει η κυβερνητική ανακοίνωση. Καλυπτόμαστε από τον 
Ε.Φ.Κ.Α. να φιλοξενήσουμε παιδιά ασφαλισμένων του ή υποχρεωτικά πρέπει να δεχθούμε 
παιδιά από τον Ε.Φ.Κ.Α. την 1η Ιουλίου?
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Απάντηση:
Σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν τα οριζόμενα της παρ. Δ΄ της αρ.116/11ηςΣυν./14.5.2020 Απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού μας (ΑΔΑ:ΨΒΕ9465ΧΠΙ-ΧΜ6), και συγκεκριμένα: 
η καλοκαιρινή κατασκηνωτική περίοδος έτους 2020, για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης θα αρχίσει 
στις 1/7/2020 έως 30/8/2020.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
           Γ.ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ
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