Συχνές ερωτήσεις για το
Κατασκηνωτικό Πρόγραµµα e-ΕΦΚΑ 2022
Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις που έχουµε
δεχθεί σχετικά µε τις αιτήσεις για το κατασκηνωτικό πρόγραµµα του e-ΕΦΚΑ.
Η λίστα των ερωτήσεων εµπλουτίζεται µε βάση τα ερωτήµατα που δεχόµαστε.

Πώς έχω πρόσβαση στην πλατφόρµα υποβολής αιτήσεων για
τις κατασκηνώσεις;
Η πλατφόρµα για την υποβολή των αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραµµα του e-ΕΦΚΑ
είναι προσβάσιµη:
• Από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ στην διεύθυνση:
https://www.efka.gov.gr/el/aiteseis-kataskenoseon-2022,
• Μέσω του gov.gr, στην διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmatakataskenoseon-eephka
Για την σύνδεση στην πλατφόρµα θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας στο TAXIS.
Σηµειώστε ότι οι παραπάνω σελίδες, εκτός από σηµεία εισόδου στην πλατφόρµα περιέχουν
και τα ακόλουθα:
•
•
•
•

Λίστα µε τις κατασκηνώσεις που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, τις ηµεροµηνίες των
περιόδων και το πλήθος των θέσεων, τις οποίες έχουν προσφέρει.
Οδηγίες χρήσης για την πλατφόρµα
Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για το κατασκηνωτικό πρόγραµµα (αυτό το έγγραφο)
Σύνδεσµο προς την πλατφόρµα support.gov.gr, στην οποία µπορείτε να υποβάλετε
αιτήµατα υποστήριξης. ∆είτε την παράγραφο «Το πρόβληµα παραµένει. Τι µπορώ να
κάνω;» στο τέλος του εγγράφου για περισσότερες οδηγίες.

∆εν δικαιούνται όλοι οι ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι να
συµµετέχουν στο πρόγραµµα;
∆υστυχώς όχι.
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4387/2016 ( Α΄85) έως την έκδοση ενιαίου
Κανονισµού Παροχών, εφαρµόζονται οι διατάξεις των εντασσόµενων Φορέων στον e-ΕΦΚΑ,
µε αποτέλεσµα δικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα κατασκηνώσεων κατά την τρέχουσα
θερινή περίοδο έχουν µόνο οι ασφαλισµένοι και οι συνταξιούχοι για τους οποίους υπάρχει
σχετική πρόβλεψη στις καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων τους.

Να σηµειωθεί ότι βάσει καταστατικών διατάξεων οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ, αν και δεν έχουν
δικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ, έχουν όµως δικαίωµα
της παροχής, εφόσον δικαιούνται να συµµετέχουν στο πρόγραµµα κατασκηνώσεων του
ΟΑΕ∆.

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεων;
Όχι.
Οι δικαιούχοι, που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής και αποκλείστηκαν κατά την
εφαρµογή των οικονοµικών κριτηρίων, δεν έχουν δικαίωµα υποβολής ένστασης κατά των
αποτελεσµάτων.
Επίσης, οι δικαιούχοι δεν έχουν δικαίωµα ένστασης για επιλογή συγκεκριµένης
κατασκηνωτικής επιχείρησης.

Μπορεί τελικά να µην πραγµατοποιηθεί το πρόγραµµα
κατασκηνώσεων;
Τυπικά ναι, αλλά είναι µάλλον απίθανο να συµβεί κάτι τέτοιο. Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι
υποχρεούνται να τηρήσουν απαρέγκλιτα τους όρους των δηµόσιων αρχών για την
προστασία της υγείας των κατασκηνωτών, γεγονός που πιθανόν να περιορίσει τις
προσφερόµενες θέσεις.

Είµαι ασφαλισµένος/συνταξιούχος του ΧΧΧΧΧ πρώην φορέα,
πού µπορώ να κάνω αίτηση και ποιον φορέα να επιλέξω;
Στο κατασκηνωτικό πρόγραµµα του e-ΕΦΚΑ µπορούν να συµµετέχουν συγκεκριµένες
κατηγορίες ασφαλισµένων και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ.
Ειδικότερα δικαίωµα συµµετοχής έχουν:
● Οι ενεργοί ασφαλισµένοι των πρώην φορέων ΤΑΞΥ, ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕΜ, ΤΥ∆ΚΥ,
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΣΕΥΠ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε,
ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ/ΤΠ∆Α (ΤΥ∆Α), ΕΤΑΑ/ΤΥ∆Π, ΕΤΑΑ/ΤΥ∆Θ, ΕΤΑΑ/ΤΑΣ,
ΕΤΑΑ/ΤΥ∆Ε (µόνο ∆ικαστικοί Επιµελητές), ΟΑΕΕ, ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ, ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠΟΤΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΕΛΤΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΟΣΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΤΡΕΝΟΣΕ και
ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ
● Οι συνταξιούχοι των πρώην φορέων ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ,
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΣΕΥΠ, ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΕΛΤΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ∆ΕΗ, ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΟΣΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΤΡΕΝΟΣΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ,
ETAA/TAN και ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ
Αν δεν είστε ασφαλισµένος ή συνταξιούχος ενός από τους παραπάνω φορείς δεν
έχετε δικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα.

Υπενθυµίζουµε ότι οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ, δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο
πρόγραµµα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ, έχουν όµως δικαίωµα της παροχής δια του
προγράµµατος κατασκηνώσεων του ΟΑΕ∆.

Είµαι γονέας δύο (τριών κλπ) παιδιών. Πρέπει να κάνω µία
αίτηση ή δύο (τρεις κλπ);
Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν για κάθε παιδί ξεχωριστά.
Κάποια στοιχεία (π.χ. τα στοιχεία επικοινωνίας) θα χρειαστεί να τα συµπληρώσετε µόνο µία
φορά.

Ποιος εκ των γονέων µπορεί να κάνει την αίτηση;
Την αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα µπορεί να την κάνει οποιοσδήποτε από τους δύο
γονείς, εφόσον οι διατάξεις του Φορέα ασφάλισής του δίνουν δικαίωµα συµµετοχής,
ανεξάρτητα εάν το παιδί έχει καταχωρηθεί στον άλλο γονέα.
Στην αρχική σελίδα, όπου συµπληρώνονται τα στοιχεία του/της αιτούντα/αιτούσας θα πρέπει
να συµπληρωθεί ο ΑΜΚΑ του άλλου γονέα, ειδικά στην περίπτωση που τα παιδιά έχουν
καταχωρηθεί για ασφαλιστική ικανότητα στον άλλο γονέα.
Προσοχή! Εάν το δικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα προέρχεται και από τους
δύο γονείς, το παιδί µπορεί να συµµετέχει µόνο µία φορά, συνεπώς η αίτηση
συµµετοχής θα υποβληθεί µόνο από τον ένα γονέα.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;
Οι απαιτούµενοι έλεγχοι γίνονται κατά τη διάρκεια υποβολής και επεξεργασίας της αίτησης
και δεν απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά για την παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή.
Σε περίπτωση που υπάρξουν προβλήµατα κατά την υποβολή της αίτησης ή τους µετέπειτα
ελέγχου (π.χ. κατά τον έλεγχο ασφαλιστικής ενηµερότητας) θα ενηµερωθείτε µε µηνύµατα τα
οποία εµφανίζονται όταν κάνετε προβολή της αίτησης µέσα στην πλατφόρµα.
Μπορείτε να επισκέπτεστε την πλατφόρµα των κατασκηνώσεων για να ελέγξετε την
κατάσταση των αιτήσεών σας ανά πάσα στιγµή.
Για τυχόν άλλα δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται κατά την προσέλευση στην
κατασκήνωση, θα πρέπει να ενηµερωθείτε από την κατασκήνωση.

Τα αδέρφια µπορούν δηλώσουν διαφορετικές περιόδους και
διαφορετικές κατασκηνώσεις;
Ναι. Τίποτε δεν εµποδίζει στις αιτήσεις δύο αδερφιών να δηλωθεί διαφορετική κατασκήνωση
ή/και περίοδος για το καθένα.

Μπορεί να εξασφαλιστεί ότι τα αδέρφια θα πάνε µαζί στην
κατασκήνωση;
∆υστυχώς όχι.
Κατά την κατανοµή των δικαιούχων στις κατασκηνώσεις υπάρχει πάντα η πιθανότητα δύο
αδέρφια να βρεθούν σε διαφορετικές κατασκηνώσεις.

Αδυνατώ να υποβάλλω την αίτηση διότι εµφανίζεται το µήνυµα
«Συνέβη κρίσιµο σφάλµα». Τι πρέπει να κάνω;
Είναι πιθανό ότι το σφάλµα προέρχεται από την υπερφόρτωση του συστήµατος.
Καταρχήν ∆οκιµάστε να κάνετε την αίτηση αργότερα ή/και να χρησιµοποιήσετε άλλο
browser. Αν όµως το πρόβληµα παραµένει, πρέπει να υποβάλετε στο support.gov.gr ένα
αίτηµα υποστήριξης µε όλα τα στοιχεία της αίτησης που αποτυγχάνετε να υποβάλετε.
∆είτε την παράγραφο «Το πρόβληµα παραµένει. Τι µπορώ να κάνω;» παρακάτω για
περισσότερες οδηγίες.

∆ε βρέθηκαν προστατευόµενα ανήλικα τέκνα µου,
εγγεγραµµένα στο Μητρώο Πολιτών. Τι πρέπει να κάνω;
Ίσως υπήρξε πρόβληµα στην επικοινωνία µε το Μητρώο Πολιτών ή τα στοιχεία του δεν είναι
ενηµερωµένα.
Σε κάθε περίπτωση εσείς µπορείτε να συνεχίσετε δηλώνοντας το πλήθος των ανήλικων
τέκνων σας στο σχετικό πεδίο στο τµήµα της υπεύθυνης δήλωσης.
Ολοκληρώστε την υποβολή των αιτήσεων σας κανονικά και στην συνέχεια υποβάλλετε στο
support.gov.gr, ένα αντίγραφο της οικογενειακής σας µερίδας, όπου να φαίνονται τα παιδιά
σας.
∆είτε την παράγραφο «Το πρόβληµα παραµένει. Τι µπορώ να κάνω;» παρακάτω για
περισσότερες οδηγίες.

Ποιο είναι το ετήσιο εισόδηµα µιας οικογένειας µε ανήλικα
παιδιά, που να επιτρέπει τη συµµετοχή τους στην
κατασκήνωση;
∆εν υπάρχει κάποιο ύψος εισοδήµατος το οποίο να αποκλείει τη συµµετοχή στο πρόγραµµα
κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ.

Όµως οι αιτήσεις µοριοδοτούνται µε βάση το ετήσιο εισόδηµα και το πλήθος των ανήλικων
παιδιών της οικογένειας και αυτές που συγκεντρώνουν περισσότερα µόρια επιλέγονται κατά
προτεραιότητα έναντι εκείνων µε λιγότερα µόρια.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να ανατρέξτε στην απόφαση ∆ιοικητικού. Συµβουλίου του e-ΕΦΚΑ αρ. 160/12ης Συν./24.3.2022 (Α∆Α: 9ΠΩΤ46ΜΑΠΣ-1ΓΦ)

Τι σηµαίνει το µήνυµα «∆εν έχει επιβεβαιωθεί ότι έχετε
ασφαλιστική ικανότητα από φορέα που συµµετέχει στο
πρόγραµµα κατασκηνώσεων» και τι πρέπει να κάνω γι’ αυτό.
Όπως αναφέραµε και παραπάνω, στο πρόγραµµα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ έχουν
δικαίωµα συµµετοχής συγκεκριµένες κατηγορίες ασφαλισµένων και συνταξιούχων του
Φορέα.
Το παραπάνω µήνυµα σηµαίνει ότι ο γονέας, που υποβάλλει την αίτηση, ή το παιδί για το
οποίο υποβάλλει την αίτηση δεν έχει ασφαλιστική ικανότητα (ανεξάρτητα από το φορέα
προέλευσής της) ή ότι η ασφαλιστική ικανότητα του γονέα δεν προέρχεται από κάποιο
ταµείο από αυτά που συµµετέχουν στο πρόγραµµα κατασκηνώσεων.
Σε περίπτωση που στην αίτηση σας εµφανίζεται το παραπάνω µήνυµα, θα πρέπει να
ελέγξετε την ασφαλιστική σας ικανότητα και την ασφαλιστική ικανότητα του παιδιού σας.
Ειδικότερα για τη δική σας ασφαλιστική ικανότητα θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι
προέρχεται από κάποιον από τους πρώην φορείς που συµµετέχουν στο πρόγραµµα
κατασκηνώσεων.
Εφόσον θεωρείτε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να υποβάλετε κάποιο
αποδεικτικό για την ασφαλιστική σας ικανότητα και το φορέα από τον οποίο προέρχεται, στο
support.gov.gr.
∆είτε την παράγραφο «Το πρόβληµα παραµένει. Τι µπορώ να κάνω;» παρακάτω για
περισσότερες οδηγίες.
Ειδικότερα στην περίπτωση των ασφαλισµένων του ΤΑΞΥ και του ΤΑΠΕ Μετάλλου, αν στην
αίτηση σας εµφανίζεται το παραπάνω µήνυµα υποβάλετε ως αποδεικτικό ένα αντίγραφο του
Ατοµικού Λογαριασµού Ασφάλισής σας για το 2021.
Εφόσον περιέχει τους αναµενόµενους κωδικούς ειδικότητας και πακέτου κάλυψης, θα
προχωρήσουµε την αίτησή σας. Λάβετε µόνο υπόψη σας ότι η ενηµέρωση της κατάστασης
της αίτησης γίνεται χειρωνακτικά µε αποτέλεσµα η ενηµέρωση της κατάστασης να µην είναι
άµεση.
Σηµείωση: Αντίγραφο του Ατοµικού Λογαριασµού Ασφάλισής σας µπορείτε να το λάβετε
από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ και πιο συγκεκριµένα από την διεύθυνση:
https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/misthotoi/atomikos-logariasmos-asphalises

Τι σηµαίνει το µήνυµα «∆εν έχει επιβεβαιωθεί ότι είστε
υπάλληλος του e-ΕΦΚΑ» και τι πρέπει να κάνω γι’ αυτό.
Οι υπάλληλοι που εργάζονται στον e-ΕΦΚΑ καθώς και οι συνταξιούχοι, πρώην υπάλληλοι
των φορέων που συγχωνεύτηκαν στον e-ΕΦΚΑ συµµετέχουν στο πρόγραµµα
κατασκηνώσεων ως ξεχωριστή κατηγορία.
Αν στην αίτηση σας εµφανίζεται το παραπάνω µήνυµα αυτό σηµαίνει ότι υποβάλατε αίτηση
υπαλλήλου και το σύστηµα δεν µπόρεσε να σας αναγνωρίσει αυτόµατα ως υπάλληλο (εν
ενεργεία ή συνταξιούχο).
Αν είστε όντως υπάλληλος, τότε στείλτε µας στο support.gov.gr, κάποιο αποδεικτικό (π.χ.
µια µισθοδοσία) ότι είστε υπάλληλος του e-ΕΦΚΑ, ή τουλάχιστον αναφέρετέ µας την
υπηρεσία, στην οποία εργάζεστε (ή εργαζόσασταν πριν τη συνταξιοδότηση σας).
∆είτε την παράγραφο «Το πρόβληµα παραµένει. Τι µπορώ να κάνω;» παρακάτω για
περισσότερες οδηγίες.
Εφόσον τα στοιχεία που θα µας στείλετε επαληθευτούν, θα προχωρήσουµε την αίτησή σας.
Λάβετε υπόψη σας ότι η ενηµέρωση της κατάστασης της αίτησης γίνεται χειρωνακτικά µε
αποτέλεσµα η ενηµέρωση της κατάστασης να µην είναι άµεση.
Αν δεν είστε υπάλληλος του e-ΕΦΚΑ, ακυρώστε την ή τις αιτήσεις, που τυχόν έχετε
κάνει. Στην συνέχεια θα χρειαστεί να κάνετε νέα είσοδο στην πλατφόρµα και να
επιλέξετε τον κατάλληλο για την περίπτωσή σας φορέα.
Υπενθυµίζουµε ότι δεν έχουν όλοι οι ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ δικαίωµα
συµµετοχής στο πρόγραµµα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σχετική ερώτηση
παραπάνω.

Τι σηµαίνει το µήνυµα «∆εν έχουµε λάβει το πιστοποιητικό
ΚΕΠΑ» και τι πρέπει να κάνω γι’ αυτό.
Στην περίπτωση που υποβάλετε αίτηση για την 6η κατασκηνωτική περίοδο, η οποία αφορά
παιδιά µε αναπηρία, πρέπει να µας στείλετε το πιστοποιητικό µέσω του support.gov.gr.
∆είτε την παράγραφο «Το πρόβληµα παραµένει. Τι µπορώ να κάνω;» παρακάτω για
περισσότερες οδηγίες.
Λάβετε υπόψη σας ότι η ενηµέρωση της κατάστασης της αίτησης γίνεται χειρωνακτικά µε
αποτέλεσµα η ενηµέρωση της κατάστασης να µην είναι άµεση.

Τι σηµαίνει το µήνυµα «Εκκρεµεί η µοριοδότηση της αίτησής»
και τι πρέπει να κάνω γι’ αυτό.
Σε περίπτωση, που οι αιτήσεις υπερβούν τις διαθέσιµες θέσεις, που µας έχουν προσφέρει οι
κατασκηνωτικές επιχειρήσεις ανά περίοδο, η επιλογή των αιτήσεων, που θα προκριθούν, θα
γίνει µε βάση µοριοδότηση, η οποία βασίζεται στο εισόδηµα και στο πλήθος των ανηλίκων
τέκνων των αιτούντων.
Το συγκεκριµένο µήνυµα απλά σηµαίνει ότι δεν έχουν συγκεντρωθεί τα απαραίτητα στοιχεία
και τη µοριοδότηση των αιτήσεων. Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια ενέργεια για το
θέµα αυτό.

Γιατί η «Κατασκήνωση Χ», δεν συµπεριλαµβάνεται στη λίστα
των κατασκηνώσεων;
Αυτό µπορεί να συµβεί, είτε διότι η κατασκήνωση δεν συµµετέχει στο πρόγραµµα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ, είτε γιατί δεν προσέφερε θέσεις για την συγκεκριµένη κατασκηνωτική
περίοδο που σας ενδιαφέρει.
Μπορείτε να επισκεφθείτε την αρχική σελίδα του φετινού κατασκηνωτικού προγράµµατος
του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el/aiteseis-kataskenoseon-2022), όπου θα βρείτε ένα
αρχείο pdf µε τις κατασκηνώσεις, που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Στην λίστα αυτή αναφέρονται αναλυτικά οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου
(προσοχή: διαφοροποιούνται ανά κατασκήνωση), καθώς και το πλήθος των θέσεων που
έχει προσφέρει η κάθε κατασκήνωση ανά κατασκηνωτική περίοδο.
Την λίστα θα βρείτε επίσης στην σχετική σελίδα για το κατασκηνωτικό πρόγραµµα
του e-ΕΦΚΑ στο gov.gr, στην διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-eephka.

Εάν επιλεγεί το παιδί µου τι πρέπει να κάνω;
Θα εκτυπώσετε την κάρτα κατασκηνωτή από την πλατφόρµα, την οποία θα παραδώστε
ενυπόγραφα στην κατασκήνωση κατά την είσοδο του παιδιού.
Ενηµερώνουµε ότι κατά την αποχώρηση του παιδιού από την κατασκήνωση, θα πρέπει να
συµπληρώστε στην κάρτα την ηµεροµηνία αποχώρησης του παιδιού και να υπογράψτε εκ
νέου.

Πρέπει να πληρώσω επιπλέον ποσό στην κατασκήνωση για
την συµµετοχή του παιδιού µου;
Σε κάθε περίπτωση, η ζήτηση πρόσθετης αµοιβής από το γονέα για την φιλοξενία
του παιδιού απαγορεύεται.

Το πρόβληµα παραµένει. Τι µπορώ να κάνω;
Αν δεν βρήκατε την απάντηση που ζητάτε στις συχνές ερωτήσεις, µπορείτε να απευθυνθείτε
στο support.gov.gr (https://support.gov.gr/guide/?type=govgr120).
Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, µην ξεχάσετε µεταξύ των άλλων να µας
αναφέρετε:
● το όνοµα, το επώνυµό και τον ΑΜΚΑ, το δικό σας, του παιδιού σας και του/της
συζύγου σας,
● τον πρώην φορέα του οποίου είστε ενεργός ασφαλισµένος, συνταξιούχος ή
υπάλληλος (ανάλογα µε την περίπτωση),
● τον αριθµό της αίτησης (εφόσον έχει ολοκληρωθεί η υποβολή της)
Μπορείτε στο αίτηµά σας να επισυνάψετε τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα που θα σας
ζητηθούν.

