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Αγαπητοί Ασφαλισμένοι/Συνταξιούχοι, 

 

Το ΤΕΑΕΑΠΑΕ μέχρι το 2012 ασκούσε τον θεσμό των Κατασκηνώσεων. Η Διοίκηση του 
Ταμείου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι από φέτος θα 
επαναλειτουργήσει το κατασκηνωτικό πρόγραμμα. Η παροχή αυτή επανέρχεται,  ως 
αποτέλεσμα της συμφωνίας ΟΑΣΕ - ΕΑΕΕ για τις εισφορές στο Ταμείο και μετά από 
ομόφωνη απόφαση όλων των φορέων που συμμετέχουν στο Δ.Σ. του.   

Σημειώνουμε ότι λόγω του μικρότερου διαθέσιμου ποσού για την παροχή, επιλέχθηκαν 
συνεργασίες με τρεις κατασκηνώσεις προκειμένου να εξασφαλισθούν περισσότερες από 
700 θέσεις παιδιών (όσες περίπου και τα προηγούμενα έτη εφαρμογής του θεσμού). Έτσι 
επιλέχθηκαν δύο κατασκηνώσεις στην Κρήτη, μία στη Χαλκιδική και μία στην Αττική.  

Παρακάτω  περιγράφονται οι όροι και ο τρόπος δήλωσης της συμμετοχής των παιδιών και 
οδηγίες στις οποίες παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή για την καλύτερη 
εξυπηρέτησή σας:  

1. Οι ηλικίες των παιδιών που μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι από 6 

έως 16 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου. Δηλαδή 

μπορούν να συμμετέχουν όσα παιδιά έχουν συμπληρώσει το 6ο έτος πριν την έναρξη 

της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου και όσα δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος 

πριν την έναρξη της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου. 

2. Η «Διαδικτυακή πύλη» (Web Portal) των κατασκηνώσεων για να μπορέσετε να 

υποβάλετε τις αιτήσεις συμμετοχής για τα παιδιά σας, θα ανοίξει την Πέμπτη 

26/04/2018 στις 18:00.  

3. Όσα παιδιά είναι υπεράριθμα μπαίνουν σε λίστα αναμονής και θα αναπληρώσουν 

κατά σειρά προτεραιότητας όσα παιδιά ακυρώσουν την συμμετοχή τους για 

οποιοδήποτε λόγο πριν την κατασκηνωτική περίοδο. Παράλληλα θα έχουν 

προτεραιότητα για τις δηλώσεις συμμετοχής του 2019.   

4. Παρακαλούμε να διαβάσετε τις αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία 

δηλώσεων συμμετοχής στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα, στο συνημμένο έντυπο 

οδηγιών κράτησης θέσεων. 
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Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι διαθέσιμες κατασκηνώσεις με τις αντίστοιχες κατασκηνωτικές 

περιόδους για τη φετινή χρονιά: 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΕΝΑΡΞΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΛΗΞΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

ΚΟΡΕΛΚΟ 

Κάλαμος Αττικής 

http://korelko-camp.gr/el/ 

16-06-2018 30-06-2018 151 

01-07-2018 15-07-2018 200 

16-07-2018 30-07-2018 200 

31-07-2018 14-08-2018 124 

ΕΛΑΙΩΝΕΣ 

Γομάτι  Χαλκιδικής 

https://www.eleonescamp.gr/ 

20-06-2018 04-07-2018 20 

04-07-2018 18-07-2018 10 

01-08-2018 15-08-2018 20 

ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΛΩΤΟΦΑΓΩΝ 
Χερσόνησος Ηρακλείου Κρήτης 
https://www.lotofagi.gr/el/ 

16-06-2018 30-06-2018 10 

ΤΣΙΚΙ ΜΠΟΥΜ 
Χωραφάκια Χανιά Κρήτης 
https://www.tsikiboom.com/el/index.php 

09-07-2018   23-07-2018 10 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:  

Τμήμα εξυπηρέτησης - τηλεφωνική υποστήριξη ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 π.μ. έως 17:00 
μ.μ. στα τηλέφωνα: 

α) 2103303333  β) 2182188880  
Παρακαλούμε να επικοινωνείτε απευθείας με Υπεύθυνες επικοινωνίας κ.κ. Γεωργακάκη, Γκινάλα, 
Κορέλλα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :  

1. Το Ταμείο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας θα παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη την Πέμπτη 

26/04/2018 από τις 17:00 έως τις 21:00 και τις υπόλοιπες καθημερινές από τις 09:00 έως τις 16:00 

στα τηλέφωνα 210-8221685, 210-8229778 και 210-8227387 (εσωτερικά 30,31 και 32) ή μπορείτε 

να αποστείλετε email στο camp@teaeapae.gr. 

2. Για ερωτήσεις και πληροφορίες που αφορούν τους κατασκηνωτικούς χώρους παρακαλούμε να 

επικοινωνείτε απευθείας με τις κατασκηνώσεις (βλ. παραπάνω πίνακα). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 
Για την εξοικείωση όλων μας με την διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα,  θα 

λειτουργεί περιβάλλον test από το Σάββατο 21/04/2018 προκειμένου όποιος επιθυμεί να δοκιμάσει 

τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων για τις κατασκηνώσεις.  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία 
μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 210-8221685, 210-8229778 και 210-8227387 (εσωτερικά 
30,31 και 32) τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 16:00 ή αποστείλετε email στο camp@teaeapae.gr . 
 
Το συγκεκριμένο περιβάλλον είναι αποκλειστικά περιβάλλον test και λήγει την Τρίτη 24/04/2018 και 
ώρα 16:00.  
Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την «Διαδικτυακή πύλη» (Web Portal) που  θα ανοίξει την 
Πέμπτη 26/04/2018 στις 18:00. 

Για το ΤΕΑΕΑΠΑΕ, 
Ο Πρόεδρος 

 
Χρήστος Παπαδόγιαννης 
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