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ΘΕΜΑ:

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου στη συνεδρίαση του την 28/3/2013 (Πρακ. Νο 9)
αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού του Τομέα, την αποστολή των
ασφαλισμένων παιδιών για το έτος 2013 σε παιδικές Κατασκηνώσεις της επιλογής τους, ως οι
συνημμένες καταστάσεις.
Δικαίωμα συμμετοχής στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα έχουν ασφαλισμένα παιδιά του Τομέα τα
οποία γεννήθηκαν από έτος 1998 έως και 2007, δηλαδή ηλικίας από 6 έως 15 ετών.
• Για κάθε ασφαλισμένο παιδί θα υποβληθεί ξεχωριστή δήλωση συμμετοχής, ως
συνημμένο υπόδειγμα, στην οποία απαραιτήτως θα έχουν αναγραφεί και οι τρεις
επιλογές Κατασκηνώσεων από αυτές που επέλεξε ο Τομέας και αναφέρονται στους
πίνακες που επισυνάπτουμε.
• Θα αναγραφεί απαραίτητα το ΑΜΚΑ τόσο του άμεσα ασφαλισμένου όσο και αυτό του
ασφαλισμένου παιδιού.
• Για κάθε παιδί θα επισυνάπτεται μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας
ή διαβατηρίου, και όχι παλαιά ή φωτοαντίγραφο από το βιβλιάριο ασθενείας. (Αφορά
μόνο τα παιδιά των ασφαλισμένων του Ν. Αττικής).
• Μετά την υποβολή της Δήλωσης Συμμετοχής ουδεμία αλλαγή στην επιλογή της
Κατασκήνωσης ή της κατασκηνωτικής περιόδου θα γίνει δεκτή.
Η υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής θα γίνεται από 23-5-2013 έως και 12-6-2013, ως εξής:

1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
• Α΄ κατασκηνωτική περίοδος: Κατά τις 2 πρώτες ημέρες υποβολής των δηλώσεων δηλαδή
Πέμπτη & Παρασκευή 23 και 24 Μαΐου, ο Τομέας μας θα δεχθεί μόνο τις δηλώσεις
συμμετοχής των ασφαλισμένων που ενδιαφέρονται για την Α΄ κατασκηνωτική περίοδο κατά
τις ώρες από 08:00 έως 13:00.
• Β΄ & Γ΄ κατασκηνωτικές περίοδοι : Μετά τις 2 πρώτες ημέρες (από 27/5/2013 έως και
7/6/2013) ο Τομέας θα δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής για όλες τις περιόδους κατά τις ώρες από
08:00 έως 13:00.
Οι ασφαλισμένοι πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία του Τομέα προσκομίζοντας απαραίτητα
το βιβλιάριο ασθενείας και έχοντας συμπληρώσει από πριν τη δήλωση συμμετοχής και την
κάρτα κατασκηνωτή μαζί με την πρόσφατη φωτογραφία.
Μετά το έλεγχο από τους αρμοδίους Υπαλλήλους και αφού εγγραφεί επάνω στην δήλωση
συμμετοχής ο αριθμός πρωτοκόλλου, θα πρέπει να μεταβούν απαραίτητα στον αντίστοιχο
Υπάλληλο ο οποίος χειρίζεται την κατασκήνωση της επιλογής τους και να του παραδώσουν

την πρωτοκολλημένη δήλωση συμμετοχής προκειμένου να εγγραφούν στην κατάσταση της
κατασκήνωσης που επέλεξαν.
Όποιοι ασφαλισμένοι δε μεταβούν στον αντίστοιχο Υπάλληλο για να παραδώσουν την
πρωτοκολλημένη δήλωση συμμετοχής και να εγγραφούν, δεν θα συμπεριληφθούν τα
παιδιά τους στις καταστάσεις των συμμετεχόντων που θα αποσταλούν στις
κατασκηνώσεις, δηλαδή η διαδικασία συμμετοχής του παιδιού στην Κατασκήνωση
ολοκληρώνεται με την καταχώρηση του στην αντίστοιχη κατάσταση.
2. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
Οι ασφαλισμένοι των περιφερειακών πόλεων θα διαβιβάσουν τις δηλώσεις συμμετοχής μόνοι
τους στον Τομέα μας αποστέλλοντας ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία μέσω courier
ή μέσω ΕΛΤΑ.
Η δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται απαραίτητα με τα φωτοαντίγραφα των σελίδων
του βιβλιαρίου ασθενείας που βρίσκονται τα στοιχεία και οι φωτογραφίες του
ασφαλισμένου, ώστε να γίνεται απρόσκοπτα ο έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία του Τομέα.
Όσον αφορά την κάρτα Κατασκηνωτή, η οποία θα φέρει απαραίτητα την πρόσφατη φωτογραφία
του ασφαλισμένου παιδιού, θα την προσκομίζουν οι ίδιοι οι κατασκηνωτές στην Κατασκήνωση
της επιλογής τους, χωρίς προηγούμενα να παρεμβληθεί ο Τομέας.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
•

Η κατανομή των παιδιών στις παιδικές κατασκηνώσεις θα γίνει με απόλυτη σειρά
προτεραιότητας και ανάλογα με την δυνατότητα απορρόφησης των παιδιών από κάθε
Κατασκήνωση.

•

Εφ’ όσον καλυφθούν με σειρά προτεραιότητας οι προσφερόμενες θέσεις των
κατασκηνώσεων, ουδεμία παρέμβαση προς τους Κατασκηνωτάρχες, θα γίνει από το
Τομέα για νέες θέσεις.

•

Λόγω του περιορισμένου, συγκριτικά με την ζήτηση, θέσεων σε ορισμένες κατασκηνώσεις, για
την σωστή τήρηση της σειράς προτεραιότητας, κάθε προσερχόμενος θα καταθέτει δηλώσεις
συμμετοχής για όσα παιδιά περιλαμβάνονται σε ένα μόνο βιβλιάριο ασθενείας.

•

Η προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών από / προς τις Κατασκηνώσεις θα γίνει με την
επιμέλεια και ευθύνη των γονέων ή κηδεμόνων.

•

Όσες κατασκηνώσεις από την επισυναπτόμενη κατάσταση περιλαμβάνουν και Δ
περίοδο, αυτή η περίοδος αφορά αποκλειστικά θέσεις μόνο για άτομα ΑΜΕΑ.

•

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής του παιδιού στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα για
οποιοδήποτε λόγο, πρέπει να ειδοποιηθεί ο Τομέας πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από
την έναρξη κάθε περιόδου.

•

Κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής πρέπει να αναγραφεί ορθά ο Α.Μ. του
Ταμείου, δηλαδή αυτός που αναφέρεται στο βιβλιάριο ασθενείας, και όχι ο Α.Μ. της Τράπεζας
του.

•

Κατά την αναγραφή της επωνυμίας της Κατασκήνωσης θα αναγράφεται υποχρεωτικά και ο
κωδικός αριθμός της Κατασκήνωσης όπως αυτός αναφέρεται στον πίνακα των
Κατασκηνώσεων.

•

Κατά την ημερομηνία αποχώρησης του παιδιού από την Κατασκήνωση, οι γονείς ή οι
κηδεμόνες θα συμπληρώνουν μόνοι τους (χωρίς την παρέμβαση υπαλλήλων της

Κατασκήνωσης) και εν συνεχεία θα υπογράφουν το έντυπο με την Δήλωση αποχώρησης στην
οποία θα αναφέρεται σαφώς η ημερομηνία αποχώρησης του παιδιού από την Κατασκήνωση.
Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ο ασφαλισμένος θα υπόκειται στις κυρώσεις που
προβλέπονται από το άρθρο 9 του Καταστατικού του Τομέα στο οποίο αναφέρεται «στέρηση
όλων των ασφαλιστικών παροχών για χρονικό διάστημα 6 μηνών καθώς και καταλογισμός της
δαπάνης συμμετοχής του παιδιού στην Κατασκήνωση»
•

Οι ασφαλισμένοι των περιφερειακών Καταστημάτων, κατά την μετάβαση τους στις
κατασκηνώσεις της περιφέρειας, υποχρεούνται απαραίτητα να φέρουν μαζί τους κατά
την πρώτη ημέρα έναρξης της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, την κάρτα του
κατασκηνωτή μαζί με μία πρόσφατη φωτογραφία. Σε διαφορετική περίπτωση οι
κατασκηνώσεις έχουν εντολή να μη δέχονται τα ασφαλισμένα παιδιά.

Για την ομαλή διεξαγωγή του κατασκηνωτικού προγράμματος πρέπει να τηρηθούν πιστά όλες οι
ανωτέρω οδηγίες από τους ασφαλισμένους του Τομέα.
Έντυπα των αιτήσεων καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον Τομέα έχουν αναρτηθεί
και στην ιστοσελίδα μας www.taapt.gr
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