
 Σύμβαση ΟΑΕΔ Δικαιούχων – Παρόχων 

Τη Σύμβαση του ΟΑΕΔ την συμπληρώνει και εν συνεχεία υπογράφει μόνο ο Δικαιούχος του 
Προγράμματος ΟΑΕΔ, όπως ορίζεται στους οριστικούς πίνακες αποτελεσμάτων ΟΑΕΔ. 

Συμπληρώνετε την παρούσα σύμφωνα με το υπόδειγμα (1): PDF-1 

ΠΡΟΣΟΧΗ στις ημερομηνίες των περιόδων (15 ημέρες συμπεριλαμβανομένης της ημέρας 
άφιξης και αποχώρησης) 

Το ονοματεπώνυμο   του Δικαιούχου καθώς και των Ωφελούμενων  μελών (παιδιών που 
συμμετέχουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα), να αναγράφονται πλήρως και ευκρινώς 
ακριβώς όπως αναγράφονται στα έντυπα ταυτοπροσωπίας τους (ταυτότητα, διαβατήριο 
κ.α.) και να σημειώνονται ομοίως στο 1. Και στο 2. του άρθρου 3 με την ίδια σειρά. 

 

 Υπεύθυνη Δήλωση Πρόωρης Αποχώρησης ΟΑΕΔ 

Την Υπεύθυνη δήλωση την συμπληρώνετε σε περίπτωση πρόωρης οριστικής αποχώρησης. 
Συμπληρώνεται σε 2 αντίγραφα, υπογράφονται και τα δύο μόνο από τον Δικαιούχο γονέα 
στον ΟΑΕΔ και προσκομίζονται το μεν πρώτο, αυθημερόν από τον Δικαιούχο στο τοπικό 
ΚΠΑ2, το δε δεύτερο στην κατασκήνωση κατά την αποχώρηση του κατασκηνωτή. 

 

 Υπεύθυνη Δήλωση Αποχώρησης Ασφαλιστικών Ταμείων και Λοιπών Φορέων  

Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται και υπογράφεται σε κάθε περίπτωση 
οριστικής αποχώρησης από όλους τους άμεσα ασφαλισμένους των Ταμείων ή τους 
υπαλλήλους των Δημοσίων ή Ιδιωτικών λοιπών συνεργαζόμενων φορέων και μόνον. Εν 
συνεχεία προσκομίζεται στη Γραμματεία της κατασκήνωσης κατά την αποχώρηση του 
κατασκηνωτή. 

 

 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας κατασκηνωτών 

Συμπληρώνεται και εν συνεχεία υπογράφεται από τον γονέα/κηδεμόνα του κατασκηνωτή. 
Εάν έχετε παραπάνω από ένα παιδί, συμπληρώνεται ένα έντυπο γράφοντας όλα τα 
ονοματεπώνυμα των παιδιών που συμμετέχουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα σύμφωνα 
με το υπόδειγμα (2) PDF-2. Η συναίνεση σας είναι απαραίτητη πριν προβείτε στη 
διαδικασία συμμετοχής-εγγραφής του παιδιού στην κατασκήνωση, σύμφωνα με τον 
Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. 

 Δελτίο Συμμετοχής κατασκηνωτή 

Συμπληρώνεται (επισυνάπτεται απαραίτητα πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού), 
υπογράφεται από τον εργαζόμενο ή τον υπάλληλο του Ιδιωτικού ή Δημοσίου Φορέα, με τον 
οποίο συμμετέχει στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα δωρεάν και δεν παραλαμβάνει με την 
οριστική εγγραφή στον φορέα του αντίστοιχο έντυπο συμπλήρωσης στοιχείων του παιδιού 
(Κάρτα Κατασκηνωτή, Εγκριτικό Σημείωμα, κ.ο.κ.). Παραδίδεται στη γραμματεία της 
κατασκήνωσης κατά την άφιξη του κατασκηνωτή. 

 

 Ιατρικό Δελτίο 



     Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον Παιδίατρο ή τον Παθολόγο του παιδιού και 
προσκομίζεται στη γραμματεία της κατασκήνωσης με την άφιξη του κατασκηνωτή. 
Συστήνεται η επισύναψη σχετικής βεβαίωσης από τον ιατρό, σε περίπτωση λήψης 
οιασδήποτε φαρμακευτικής αγωγής ή ειδικής μέριμνας σύμφωνα με την κρίση του Ιατρού.  

 

 Εξουσιοδότηση παραλαβής παιδιού από τρίτο πρόσωπο εκτός του Νόμιμου 
Κηδεμόνα. 

Συμπληρώνεται από τον νόμιμο Κηδεμόνα του κατασκηνωτή, είτε στην περίπτωση 
προσωρινής, είτε οριστικής αποχώρησης, επικυρώνεται απαραίτητα για το γνήσιο της 
υπογραφής του από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα και προσκομίζεται στην γραμματεία της 
κατασκήνωσης κατά την παραλαβή του παιδιού (απαραίτητα το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 
πρέπει να φέρει μαζί του οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας). 

 

 

 


