
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Πάροχοι  του  προγράμματος  είναι  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  ή  ιδιωτικού  δικαίου  που  ασκούν
επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.

Χρόνος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: από την 29.04.2022 ώρα 15:00 έως  την 08.05.2022 ώρα 23:59.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Καταθέτετε αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr

Στην  περίπτωση  που  έχετε  την  εκμετάλλευση  περισσότερων  της  μίας  κατασκηνωτικών  επιχειρήσεων

(υποκαταστήματα),  τις  οποίες επιθυμείτε να εντάξετε στο πρόγραμμα,  υποβάλλετε ξεχωριστές ηλεκτρονικές

αιτήσεις για κάθε κατασκήνωση, οι  οποίες κατατίθενται  μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας στην Υπηρεσία

ΚΠΑ2 Δ.ΥΠ.Α. που είναι αρμόδια για το υποκατάστημα. Η υποβολή των ξεχωριστών αιτήσεων είναι εφικτή με τη

χρήση ξεχωριστών κωδικών πρόσβασης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική αίτηση γίνεται κατά περίπτωση ως εξής:

α. Αν  έχετε  χρησιμοποιήσει  στο  παρελθόν  τις  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  της  Δ.ΥΠ.Α.  και  διαθέτετε  κωδικούς

πρόσβασης σε αυτές, χρησιμοποιείτε τους κωδικούς που ήδη έχετε. Σε περίπτωση απώλειας για οποιονδήποτε

λόγο των κωδικών, πρέπει να ζητήσετε ανάκτηση αυτών, ενεργοποιώντας την επιλογή “Ξεχάσατε την ονομασία

χρήστη ή το συνθηματικό σας;” ενώ δεν πρέπει να επιχειρείτε είσοδο μέσω της πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται ότι η Δ.ΥΠ.Α χορηγεί ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης για την έδρα και για κάθε υποκατάστημα

παρόχου. Συνεπώς,  αν  θέλετε  να  υποβάλετε  αιτήσεις  για  περισσότερα  του  ενός  υποκαταστήματα,

χρησιμοποιείτε για κάθε αίτηση τους αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης.

β. Αν  δεν  έχετε  χρησιμοποιήσει  στο  παρελθόν  τις  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  της  Δ.ΥΠ.Α.   και  δεν  διαθέτετε

κωδικούς  πρόσβασης  σε  αυτές,  και  θέλετε  να  υποβάλετε  μόνο  μία  αίτηση  για  ένα  κατάστημα (έδρα  ή

υποκατάστημα), μπορείτε να υποβάλετε τις ηλεκτρονικές σας αιτήσεις με τη χρήση κωδικών TAXISnet.

γ.  Αν  δεν  έχετε  χρησιμοποιήσει  στο  παρελθόν  τις  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  της  Δ.ΥΠ.Α.  και  δεν  διαθέτετε

κωδικούς πρόσβασης σε αυτές, και θέλετε να υποβάλλετε αιτήσεις για περισσότερα του ενός υποκαταστήματα

(ή  και  την  έδρα),  μπορείτε  να  εγγραφείτε  και  να  κάνετε

είσοδο  στις  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  με  τους  κωδικούς  taxisnet  της  

επιχείρησής  σας  προκειμένου  να  υποβάλετε  αίτηση  για  την  έδρα  της  επιχείρησης  

και  θα  πρέπει  να  αιτηθείτε  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  από  την  Υπηρεσία  ΚΠΑ2  της  Δ.ΥΠ.Α.  στην

αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το κάθε υποκατάστημά σας τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης, συνοδεύοντας το

αίτημά  σας  με  τα  νομιμοποιητικά  δικαιολογητικά  της  επιχείρησης  και  με  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  νομίμου

εκπροσώπου της επιχείρησης που θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος ή θα έχει

εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr.

Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει αναλυτικά ως εξής:

- Επιλέγετε την αίτηση στη δ/νση: (Αρχική → Εργασία και ασφάλιση  → Κατασκηνώσεις → Πάροχοι κατασκήνωσης Δημόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α.)

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/parokhoi-kataskenoses

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/parokhoi-kataskenoses


 Στη συνεχεία, εισέρχεσθε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τους κωδικούς πρόσβασής σας σύμφωνα με τα παραπάνω.

Επιλέγετε “ΑΙΤΗΣΕΙΣ” & στη συνέχεια “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ”

Ελέγχετε τα στοιχεία σας και επιλέγετε “Επόμενο”. 

Συμπληρώνετε τα πεδία της αίτησης:

Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης (π.χ σε χρονικά διαστήματα) εμφανίζεται μήνυμα ειδοποίησης 
στην οθόνη.

Μήνυμα επίσης, εμφανίζεται για την επισύναψη των απαιτούμενων παραστατικών, προκειμένου να 
συνεχιστεί η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης. 

Δεν απαιτείται η προσέλευσή σας στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α.: Σαρώνετε τα δικαιολογητικά και τα 
συνυποβάλλετε ηλεκτρονικά με την αίτηση συμμετοχής σας. 

Συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που οφείλετε να επισυνάψετε ηλεκτρονικά στην αίτησή σας είναι τα εξής: 

α. άδεια ίδρυσης της κατασκήνωσης, εκδοθείσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

β. άδεια λειτουργίας της κατασκήνωσης έτους 2022, εκδοθείσα επ’ ονόματι του παρόχου σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που η άδεια έτους 2022 δεν έχει ακόμα εκδοθεί, απαιτείται επισύναψη:

-άδειας λειτουργίας έτους 2021, εκδοθείσα επ’ ονόματι του παρόχου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε 
περίπτωση που η κατασκήνωση δεν λειτούργησε το έτος 2021 ή λειτούργησε από άλλον εκμεταλλευτή, 
επισυνάπτεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με ρητή αναφορά στον λόγο για τον οποίο δεν λειτούργησε η 
κατασκήνωση. 

-αντιγράφου  της αιτήσεως για έκδοση άδειας λειτουργίας έτους 2022, το οποίο θα φέρει αριθμό 
πρωτοκόλλου, και 

-Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή 

ηλεκτρονικά εκδοθείσα από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr.: ότι έχουν τηρηθεί οι 
προϋποθέσεις της Αριθ. Δ22/οικ. 37641/1450/2016 ΚΥΑ, ότι η άδεια λειτουργίας έτους 2022 θα προσκομισθεί
στην αρμόδια Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. μόλις εκδοθεί και οπωσδήποτε πριν από την ημερομηνία έναρξης του 
προγράμματος.



Η ημερομηνία προσκόμισης της άδειας λειτουργίας έτους 2022, στις περιπτώσεις που αυτή δεν έχει 
συνυποβληθεί ηλεκτρονικά με την αίτηση, θα πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα τίθεται 
από τις Υπηρεσίες ΚΠΑ2 με την παραλαβή της.

Σε περίπτωση μη χορήγησης άδειας λειτουργίας έτους 2022 από τον αρμόδιο φορέα ή μη προσκόμισης αυτής
στην Υπηρεσία,  εφόσον έχετε ενταχθεί στο Μητρώο, θα διαγράφεστε από αυτό αυτοδίκαια με ευθύνη του 
Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας ΚΠΑ2. 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

Με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης επιλέγετε ΥΠΟΒΟΛΗ.

Με την κατάθεση της αιτήσεώς σας, το σύστημα σας χορηγεί αποδεικτικό της υποβολής, το οποίο φέρει αριθμό 
πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και αναγράφει την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

Διόρθωση των αιτήσεων ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται έως τη λήξη της προθεσμίας

υποβολής των αιτήσεων σε αντικατάσταση των προηγουμένων, κατόπιν ακύρωσής τους.

 Επιλέγετε το πεδίο «ΑΚΥΡΩΣΗ»

 Επιλέγετε και πάλι η ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις

έτους 2022.

 Συμπληρώνετε όλα τα πεδία της αίτησης, όπως στην αρχική αίτηση.

 Επισυνάπτετε εκ νέου ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται.


