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ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΑΦΑΛΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ πρώθν-ΣΑΤΣΕΚΩ          

       ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2018 
 

ΘΕΜΑ: Κακοριςμόσ διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων αςφαλιςμζνων του ΣΑΤΣΕΚΩ / ΣΑΠ ΟΣΕ, 

ΣΑΑΠΣΠΓΑΕ και ΚΑΠ ΔΕΗ για ςυμμετοχι των παιδιϊν τουσ ςτο καταςκθνωτικό πρόγραμμα  

2018. 

 

ασ ενθμερϊνουμε ότι για το τρζχον ζτοσ, ςτο καταςκθνωτικό πρόγραμμα για τον ΕΦΚΑ 

(πρϊθν  ΣΑΤΣΕΚΩ / ΣΑΠ ΟΣΕ, ΣΑΑΠΣΠΓΑΕ και ΚΑΠ ΔΕΗ )  κα ακολουκθκεί θ εξισ διαδικαςία: 

1.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ – ΤΜΜΕΣΟΧΗ. 

Ηλικιακό δικαίωμα ςυμμετοχισ  ανά πρώθν Φορζα: 

 παιδιά αςφαλιςμζνων του πρώθν Σ.Α.Π.-Ο.Σ.Ε θλικίασ 6-14 ετών 

δθλαδι όςα γεννικθκαν από 1-1-2004 μζχρι και 31-12-2012 

 

 παιδιά αςφαλιςμζνων του πρϊθν Σ.Α.Α.Π.Σ.Π.Γ.Α.Ε.  θλικίασ 6-15 ετών δθλαδι όςα 

γεννικθκαν από 1-1-2003 μζχρι και 31-12-2012  

 

 παιδιά αςφαλιςμζνων πρϊθν Κ.Α.Π.-Δ.Ε.Η. (ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΟΙ)   θλικίασ 6-15 ετών 

δθλαδι όςα γεννικθκαν από 1-1-2003 μζχρι και 31-12-2012 

 

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΤ 

2. α     το διαδίκτυο www.tayteko.gr βρίςκει αναρτθμζνα:  

1)Αίτθςθ ςυμμετοχισ. 

2)Κάρτα Καταςκθνωτι, προσ ςυμπλιρωςθ (με πρόςφατθ φωτογραφία του παιδιοφ) -  

Τπεφκυνθ Διλωςθ Προςζλευςθσ  (όχι ςυμπλθρωμζνθ). 

3)  Πίνακασ Καταςκθνϊςεων 2018. 

 

2.β Τποβολι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ του παιδιοφ γίνεται: 

       ςτα γραφεία των κατά τόπουσ πρώθν φορζων : 

 Πατθςίων 54              3οσ  όροφοσ (ΣΑΠ ΟΣΕ) 

 Χ. Σρικοφπθ 6-8-10   2οσ  όροφοσ(ΣΑΑΠΣΠΓΑΕ)  

 Μυλλζρου 13             3οσ  όροφοσ (ΚΑΠ ΔΕΗ ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΩΝ) 

 

 

    Ωράριο υποβολισ 8.30π.μ.-13.30μ.μ. 
 

 

http://www.tayteko.gr/
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Ή αποςτζλλονται αιτιςεισ ςυμμετοχισ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά 

ταχυδρομικώσ ςτισ αντίςτοιχεσ διευκφνςεισ των φορζων.  
 

 Πατθςίων 54  Σ.Κ. 10682 (ΣΑΠ ΟΣΕ) 

 Χ. Σρικοφπθ 6-8-10 Σ.Κ. 10679 (ΣΑΑΠΣΠΓΑΕ)  

 Μυλλζρου 13 Σ.Κ. 10436 (ΚΑΠ ΔΕΗ ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΩΝ) 

και με τθν ζνδειξθ ςτο φάκελο «αίτηςη για καταςκήνωςη και περίοδοσ ςυμμετοχήσ» 

 

Δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθ ςυμμετοχι: 
  Αίτθςθ   

 Κάρτα καταςκθνωτι με φωτογραφία τζκνου 

 Φωτοτυπία α’ ςελίδασ βιβλιαρίου άμεςα αςφαλιςμζνου 

  Φωτοτυπία α’ ςελίδασ βιβλιαρίου ζμμεςα αςφαλιςμζνου παιδιοφ που      

πρόκειται να ςυμμετάςχει ςτο καταςκθνωτικό πρόγραμμα 

 Η προζγγριςθ κράτθςθσ κζςθσ από τθν καταςκινωςθ  

 Φφλλο μιςκοδοςίασ ι μθνιαίο φφλλο ςφνταξθσ κατα περίπτωςθ 

 

2.γ   Ημερομθνίεσ υποβολισ αιτιςεων: 

 

Α’ καταςκηνωτική περίοδοσ 08/06/2018 ζωσ 14/06/2018 

Β’ καταςκηνωτική περίοδοσ  18/06/2018ζωσ 29/06/2018 

Γ’ καταςκηνωτική περίοδοσ   18/06/2018 ζωσ 29/06/2018 
Στισ ανωτζρω ημερομηνίεσ αιτήςεων για τισ Β’ και Γ’  καταςκηνωτικζσ περιόδουσ, θα 

πραγματοποιηθοφν εγγραφζσ και για το πρόγραμμα παιδιών με ειδικζσ δεξιότητεσ 

(Δ΄περίοδοσ) ήτοι  18/06/2018 ζωσ 29/06/2018 

 

 

ΠΡΟΟΧΗ: 

 Μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ δεν κα γίνεται δεκτι καμία αλλαγι οφτε 

ςτθν καταςκινωςθ οφτε ςτθν καταςκθνωτικι περίοδο. Επίςθσ δεν κα 

γίνει δεκτι καμία εκπρόκεςμθ αίτθςθ, κακώσ κα τθρθκεί αυςτθρά θ 

ςειρά προτεραιότθτασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτισ ανωτζρω 

θμερομθνίεσ. 

 

        ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ ότι ςτισ περιπτϊςεισ που κα αποδεικνφεται ότι τα αναγραφόμενα 

ςτοιχεία ςτισ Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ είναι ψευδι ι ανακριβι το ΣΑΜΕΙΟ ΟΤΔΕΜΙΑ ΤΠΟΧΡΕΩΗ 

ΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟΤ ΣΡΟΦΕΙΟΤ ΒΑΡΤΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΟΝ 

ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ. 
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3.1.  Κατά τθν αποχϊρθςθ του παιδιοφ από τθν καταςκινωςθ κα ςυμπλθρϊνεται από τον 

γονζα ι τον νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο θ υπεφκυνθ Διλωςθ αποχϊρθςθσ από τθν 

καταςκινωςθ και κα παραδίδεται ςτθν καταςκινωςθ προκειμζνου να υποβλθκεί ςτο Σαμείο 

μαηί με τα προβλεπόμενα παραςτατικά για τθν εκκακάριςθ τθσ δαπάνθσ. 

 

 

3.2. ε περίπτωςθ προςωρινισ αποχϊρθςθσ του παιδιοφ, που δεν μπορεί να δικαιολογείται 

πζραν των (2) διανυκτερεφςεων και εφ’ όςον υπάρχουν λόγοι ςοβαροί (αςκζνεια – εξετάςεισ 

– ςοβαροί οικογενειακοί λόγοι) ο παραλαβϊν γονζασ ι κθδεμόνασ υποχρεοφται να υπογράφει 

το ειδικό ζντυπο αδείασ εξόδου το οποίο κα πρζπει να είναι κεωρθμζνο και αρικμθμζνο από 

τθν Δ/νςθ Επικεϊρθςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ι από τθν 

υπθρεςία που ζχει υποδείξει αυτι και ςτο οποίο κα αναφζρεται θ θμερομθνία παραλαβισ και 

κατά τθν επιςτροφι θ θμερομθνία επιςτροφισ. 

 

Διευκρινίηεται ότι θ ςυνολικι διαδικαςία τελεί υπό τθν αίρεςθ τθσ κετικισ ζκβαςθσ του  

ελζγχου νομιμότθτασ από το Ελεγκτικό υνζδριο.   

                                        

 Η Προϊςτάμενθ 

Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Αςφάλιςθσ και 

Παροχϊν Τπαλλιλων Σραπεηϊν και 

Επιχειριςεων Κοινισ Ωφζλειασ    

 

Καλλιόπθ τελλάκθ 

 


