Αγαπητοί Ασφαλισμένοι/Συνταξιούχοι,
Το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ για δεύτερη συνεχή χρονιά υλοποιεί το κατασκηνωτικό πρόγραμμα. Ήδη η
ανταπόκριση του κοινού κατά την πρώτη χρονιά επαναλειτουργίας του προγράμματος υπήρξε
ιδιαίτερα θετική. Η παροχή αυτή, υπενθυμίζουμε ότι επανήλθε, 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.
Το Ταμείο με στόχο τη διαρκή βελτίωση των παροχών του προς τους ασφαλισμένους και τους
συνταξιούχους και τις οικογένειές τους, προχώρησε σε συνεργασία με την εταιρία LTS – Lazaris
Travel Services για την υλοποίηση του κατασκηνωτικού προγράμματος έτους 2019, με την
εξασφάλιση διαθέσιμων θέσεων σε περισσότερες κατασκηνώσεις σε όλη την Ελλάδα.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στους παρακάτω
περιγραφόμενους όρους και τον τρόπο δήλωσης συμμετοχής των παιδιών:

1. Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να έχετε κάνει εγγραφή στο site www.teaeapae.gr ->
WebPortal -> «Είσοδος για Ασφαλισμένους» και να έχετε καταχωρήσει τα εξαρτώμενα
μέλη.

2. Οι ηλικίες των παιδιών που μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αναγράφονται στον
παρακάτω πίνακα αναλυτικά για την κάθε κατασκήνωση και την κάθε περίοδο ξεχωριστά. Η
ηλικία υπολογίζεται με την ημερομηνία έναρξης της κάθε περιόδου.

3. Η «Διαδικτυακή πύλη» (Web Portal) των κατασκηνώσεων για να μπορέσετε να υποβάλετε
τις αιτήσεις συμμετοχής για τα παιδιά σας, θα ανοίξει τη Δευτέρα 08/04/2019 στις 18:00.

4. Τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών [ΑΜΚΑ, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και
στοιχεία επικοινωνίας] που θα δηλωθούν στο Web Portal κατά την υποβολή της αίτησή
σας, θα κοινοποιηθούν στην εταιρεία LTS (LAZARIS TRAVEL SERVICES) που έχει αναλάβει την
εκτέλεση του έργου των κατασκηνώσεων.

5. Μετά την κράτησή σας, θα αποσταλεί στο email που δηλώσατε το «Δελτίο εγγραφής
κατασκηνωτή» της κατασκήνωσης που επιλέξατε. Θα πρέπει να το συμπληρώσετε και να το
αποστείλετε στον αποστολέα.

6. Όσα παιδιά είναι υπεράριθμα μπαίνουν σε λίστα αναμονής και θα αναπληρώσουν -κατά
σειρά προτεραιότητας - όσα παιδιά ακυρώσουν τη συμμετοχή τους για οποιοδήποτε λόγο
πριν την κατασκηνωτική περίοδο.

7. Παρακαλούμε να διαβάσετε τις αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία δηλώσεων
συμμετοχής στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα, στο συνημμένο έντυπο οδηγιών κράτησης
θέσεων.

8. Υπεύθυνος επικοινωνίας σχετικά με τις κατασκηνώσεις:
κος Αλέξιος Αναγνωστόπουλος
Τηλέφωνο 210-3637415
fax: 210-3247037
email: alex@lazaristravel.com
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Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι διαθέσιμες κατασκηνώσεις με τις θέσεις και τις κατασκηνωτικές
περιόδους και για τη φετινή χρονιά:
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ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

SPORT CAMP
Λουτράκι
https://www.sportcamp.gr/
ΤΖΙΟΝΙ SUMMERCAMP
Ακτή Καρδυλλίων
http://tzionicamp.gr

ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΛΟΤΟΦΑΓΩΝ
Κρήτη
https://www.lotofagi.gr

ΗΛΙΚΙΑ

ΗΛΙΚΙΑ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

Από τη κατασκήνωση ΚΟΡΕΛΚΟ αναμένονται απαντήσεις σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις, για τις
οποίες θα ενημερωθείτε με νέο μήνυμα.
Για το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ
Ο Πρόεδρος

Χρήστος Παπαδόγιαννης
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