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                                                                                         Αθήνα :12-5-2022            
                                                                                                                                
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
 
 

 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ                                                        
 
 

 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2022 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  

 
 
1.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
Σας γνωρίζουμε ότι ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, υλοποιεί και φέτος το παιδικό κατασκηνωτικό 
πρόγραμμα.   
 
Το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2022 αφορά την 
φιλοξενία χιλίων πεντακοσίων (1.500) παιδιών, δικαιούχων του ΛΑΕ ηλικίας 6 έως 
16 ετών, σε συμβεβλημένες με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ παιδικές κατασκηνώσεις.  
 
 
Το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα ισχύει  από  15-06-2022  έως    α) 03-09-
2022 (καταληκτική ημερομηνία αναχώρησης από την κατασκήνωση) για τα παιδιά  
τυπικής ανάπτυξης  και   β)  20-09-2022(καταληκτική ημερομηνία αναχώρησης από 
την κατασκήνωση)  για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό  50%  και άνω  και 
εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας. 
 
 
Οι δικαιούχοι του παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος μπορούν να  
φιλοξενηθούν σε  συμβεβλημένες με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ παιδικές κατασκηνώσεις, μέχρι 
δεκαέξι (16) ημέρες (15 διανυκτερεύσεις), συμπεριλαμβανομένης  και της ημέρας 
άφιξης.  
 
Η επιλογή της παιδικής κατασκήνωσης γίνεται ελεύθερα από τον γονέα, κηδεμόνα 
κ.ο.κ. του δικαιούχου, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο της κατασκήνωσης και 
απαγορεύεται ρητά η μεσιτεία από άλλα πρόσωπα. 
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Οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν πιστά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα 
μέτρα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές για την αποφυγή μετάδοσης 
ασθενειών και πρόκλησης ατυχημάτων. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για 
παραλείψεις και παραβατικές συμπεριφορές των επιχειρήσεων με τις οποίες 
συμβάλλεται. 

 
Ο κατάλογος των συμβεβλημένων παιδικών κατασκηνώσεων με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.opeka.gr) από τον οποίο οι 
δικαιούχοι του παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος μπορούν να 
ενημερώνονται. 
 
 
2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2022 απευθύνεται σε χίλια 
πεντακόσια (1.500)παιδιά δικαιούχους του ΛΑΕ από όλους τους νομούς της 
χώρας, ηλικίας 6 έως 16 ετών, γεννηθέντα δηλαδή από 1-1-2006 έως 31-12-2016. 
 
Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα έχουν: 
 
α. τα παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, τα οποία είναι τέκνα συνταξιούχων ή 
ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ(ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η 
Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2021) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής   
 
β. τα παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών,  εφόσον λαμβάνουν σύνταξη ορφανείας ή 
επίδομα  παραπληγίας- τετραπληγίας από τον e-ΕΦΚΑ(ΟΓΑ). 
 
Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 16ου έτους ηλικίας, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 
του έτους 2022,  ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης. 
 

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα πρέπει να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με 
ενεργή ασφαλιστική ικανότητα και ειδικότερα τα προστατευόμενα τέκνα με 
δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. 
 
Οι δικαιούχοι θα είναι κάτοχοι ατομικού δελτίου παιδικού κατασκηνωτικού 
προγράμματος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2022. 
 
 
3.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  
 
Ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ επιδοτεί τις επιχειρήσεις που παρέχουν φιλοξενία σε δικαιούχους 
κατά τη διάρκεια ισχύος του παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος έτους 2022, 
για κάθε παιδί και κατ΄ ανώτατο όριο μέχρι δεκαέξι (16) ημέρες                                  

http://www.opeka.gr/
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(15 διανυκτερεύσεις), συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας άφιξης, ως 
ακολούθως:  
 
α) ημερήσια δαπάνη  τροφείων  30,00 €, για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και 
β) ημερήσια δαπάνη τροφείων  52,00 €, για  παιδιά με αναπηρία σε ποσοστό 50% 

και  άνω. 
 
Η  ημερήσια δαπάνη τροφείων  περιλαμβάνει τις υπηρεσίες διαμονής, τη 
συμμετοχή σε δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην κατασκήνωση και 
γενικά όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται βάσει της υποχρεωτικής υποδομής και 
στελέχωσης των παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με το Κανονιστικό Πλαίσιο 
Ίδρυσης και Λειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων  και τους όρους του 
προγράμματος. 
 
Ως εκ τούτου, για τις ως άνω παρεχόμενες υπηρεσίες από την παιδική 
κατασκήνωση, δεν υπάρχει καμία οικονομική συμμετοχή των δικαιούχων δελτίου 
παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος έτους 2022 του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. 
 
4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  
 
Για τη συμμετοχή στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2022, απαιτείται η 
υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) από 
23-05-2022 έως και  07-06-2022. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται απευθείας στην ιστοσελίδα του 
ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) και όχι στα ΚΕΠ. 

 
Η αίτηση υποβάλλεται από οποιοδήποτε γονέα ή κηδεμόνα ή ανάδοχο κ.ο.κ ή 
γονέα που έχει την επιμέλεια σε περίπτωση διαζυγίου, δικαιούχο του 
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. 
 
4.1. Ο δικαιούχος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέας κ.ο.κ. καταχωρεί στην ηλεκτρονική 

αίτηση τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του. 
4.2. Το σύστημα θα ανατρέχει στο αρχείο και εφόσον οι γονέας κ.ο.κ. έχει 

ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητα θα εμφανίζονται 
προσυμπληρωμένα τα στοιχεία του και όλων των προστατευόμενων τέκνων 
του ηλικίας 6-16 ετών, γεννηθέντα δηλ. από 1/1/2006 έως 31/12/2016.  
Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 16ου έτους ηλικίας, θεωρείται η                
31η Δεκεμβρίου του έτους 2022, ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης. 

4.3. Ο δικαιούχος γονέας κ.ο.κ., εφόσον ταυτοποιήσει τα προσυμπληρωμένα 
στοιχεία στην αίτηση: 

 επιλέγει αν πρόκειται για τέκνο τυπικής ανάπτυξης ή για τέκνο με 
αναπηρία σε ποσοστό  50% και άνω. 

 συμπληρώνει το τηλέφωνο και τον Ταχυδρομικό Κώδικα της περιοχής 
του  

 υποβάλλει οριστικά την αίτηση συμμετοχής. 
Εφιστούμε την προσοχή των γονέων στην ανωτέρω επιλογή δεδομένου ότι το ποσό 

http://www.opeka.gr/
http://www.opeka.gr/
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επιδότησης της ημερήσιας απόδοσης  τροφείων  της κατασκήνωσης είναι 
διαφορετικό (βλ. σημείο 3 «Οικονομική συμμετοχή δικαιούχου»).   
 
Σε περίπτωση που η αίτηση συμμετοχής αφορά τέκνο με αναπηρία με ποσοστό  
50% και άνω, ο δικαιούχος γονέας κ.ο.κ. θα πρέπει να αποστέλλει στην Δ/νση 
Αγροτικής Εστίας αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης 
αναπηρίας ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής. Σε διαφορετική περίπτωση 
η αίτησή του δεν θα γίνεται δεκτή και το τέκνο θα αποκλείεται από το 
κατασκηνωτικό πρόγραμμα. 
 
4.4. Η εφαρμογή, μετά την οριστική υποβολή της αίτησης συμμετοχής, δίνει την 

δυνατότητα εκτύπωσής της. 
 
4.5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων 

δημιουργείται αρχείο δικαιούχων και διενεργείται κλήρωση εφόσον ο 
αριθμός των αιτήσεων ξεπεράσει τον αριθμό των δικαιούχων που 
καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση.  

 
Κάθε δικαιούχος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέας κ.ο.κ., έχει δικαίωμα υποβολής μιας και 
μόνο αίτησης για όλα τα τέκνα της οικογένειας.  
 
Επισημαίνεται ότι η αίτηση συμμετοχής  επέχει θέση υπεύθυνης Δήλωσης του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986(ΦΕΚ Α/75΄). 
 
 
5. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

 
Κάθε δικαιούχος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέας κ.ο.κ.,  μπορεί να ενημερωθεί για τα 
αποτελέσματα της κλήρωσης από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ(www.opeka.gr) 
καταχωρώντας τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του. 
 
 
6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2022 
 
Εφόσον, το αποτέλεσμα της κλήρωσης είναι θετικό, κάτω από τα στοιχεία του 
δικαιούχου γονέα κ.ο.κ., εμφανίζεται το δελτίο παιδικού κατασκηνωτικού 
προγράμματος έτους 2022 του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, κάθε παιδιού, το οποίο και μπορεί να 
εκτυπωθεί. 
 
Επισημαίνεται ότι κάθε γονέας κ.ο.κ. δικαιούχος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ μπορεί να 
εκτυπώσει ένα και μόνο δελτίο για κάθε του τέκνο. 
 
Κάθε δελτίο παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος έτους 2022 του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, 
πρέπει να φέρει προεκτυπωμένη την υπηρεσιακή σφραγίδα και υπογραφή του 
Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΑΕ- Διοικητή του ΟΠΕΚΑ. 
 

http://www.opeka.gr/
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Κάθε δελτίο παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος έτους 2022 πρέπει να 
υπογράφεται από τον δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέα κ.ο.κ. και στα τρία 
στελέχη στο σημείο «Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ». 
 
Κατά την άφιξη του δικαιούχου στην κατασκήνωση, οι γονείς, κηδεμόνες, κ.ο.κ., 
παραδίδουν στον πάροχο της κατασκήνωσης το δελτίο και  επιδεικνύουν οποιοδήποτε 
παραστατικό (βιβλιάριο υγείας κλπ) από το οποίο ο επιχειρηματίας να μπορεί να 
διαπιστώσει αν τα στοιχεία του παιδιού ταυτίζονται με αυτά που αναγράφονται στο 
δελτίο. 
 

 

Σε περίπτωση ΑΠΩΛΕΙΑΣ δελτίου  δεν επανεκδίδεται νέο. 
 

 
 
7. ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ. 

 
 Η επιλογή της παιδικής κατασκήνωσης γίνεται ελεύθερα από τον δικαιούχο 

γονέα, κ.ο.κ., κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο της κατασκήνωσης και 
απαγορεύεται ρητά η μεσιτεία από άλλα πρόσωπα. 

 
  O γονέας μπορεί να επιλέξει, για κάθε παιδί του δικαιούχο του ΛΑΕ, διαφορετική 

κατασκήνωση και διαφορετική χρονική περίοδο φιλοξενίας σε αυτήν. 
 

 Ο δικαιούχος μπορεί να κάνει χρήση του δελτίου μία και μοναδική φορά και σε 
μία κατασκήνωση ακόμα και αν δεν έχει εξαντλήσει το μέγιστο αριθμό διαμονής 
των 16 ημερών (15 διανυκτερεύσεις), συμπεριλαμβανομένης  και της ημέρας 
άφιξης.  

 
 Ο γονέας κ.ο.κ., μέχρι και την ημέρα αποχώρησης του δικαιούχου τέκνου από την 

κατασκήνωση, παραλαμβάνει το «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ», αφού ελέγξει 
την ορθότητα των στοιχείων που συμπλήρωσε ο επιχειρηματίας της κατασκήνωσης 
και στα υπόλοιπα στελέχη «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», του δελτίου παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος έτους 2021. 

 
 Σε περίπτωση που δικαιούχο τέκνο αναχωρήσει πρόωρα από την κατασκήνωση, 

τότε στο δελτίο, πρέπει να αναφέρεται ο πραγματικός αριθμός  
διανυκτερεύσεων. 

 
 

 Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας του παιδιού από την κατασκήνωση, που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις  δύο(2) συνεχόμενες διανυκτερεύσεις, ο γονέας κ.ο.κ., θα 
συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση με τις ακριβείς ημερομηνίες και τον λόγο 
προσωρινής απουσίας του παιδιού. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα αποστέλλεται από την 
επιχείρηση στη Δ/νση Αγροτικής Εστίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
agrotikiestia@opeka.gr. 

 
 
 
 

mailto:agrotikiestia@opeka.gr
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8. ΕΛΕΓΧΟΙ  
Ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί, οποτεδήποτε, 
δειγματοληπτικούς ελέγχους με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να 
διαπιστώσει την τήρηση ή μη, των όρων του προγράμματος. 
 
 

9. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
Το δελτίο παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος έτους 2021, είναι 
αυστηρά προσωπικό και απαγορεύεται η χρήση του από άλλα άτομα, 
ακόμα και αν είναι μέλη της οικογένειάς του.  

 
Αν διαπιστωθεί ότι, δικαιούχος δελτίου παιδικού κατασκηνωτικού  προγράμματος 
έτους 2022 του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, δεν έκανε χρήση ο ίδιος, αλλά το διέθεσε, ο ίδιος ή ο 
γονέας του,  σε τρίτο πρόσωπο,  μετά από απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής 
θα αποκλείονται  από το δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ για τρία 
(3) έτη, όλα τα ανωτέρω πρόσωπα. 
 
 
                                                                                                      Η Διοικητής   
 
                                                                                                        Ξένια Π. Παπασταύρου 
 

 
 
 

 
 

 


