
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Έλαξμε ππνβνιήο αηηήζεωλ αζθαιηζκέλωλ ηνπ e-ΕΦΚΑ  

γηα ηε ζεξηλή θαηαζθελωηηθή πεξίνδν 2021 
                                         

Αθήνα, 15/6/2021 

 
Σε ιεηηνπξγία ηέζεθε ζήκεξα ε ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ e-ΕΦΚΑ γηα 
ηελ ππνβνιή ηωλ αηηήζεωλ ζπκκεηνρήο γηα ηελ ζεξηλή θαηαζθελωηηθή 
πεξίνδν 2021. Δηθαηνύρνη είλαη ηα έκκεζα κέιε ειηθίαο 6 έωο 16 
εηώλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηώλ αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνύρσλ ηνπ e-
ΕΦΚΑ θαζώο θαη ησλ παηδηώλ ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηνλ Φνξέα.  
  
Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο γίλεηαη απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθό ηόπν 
ηνπ e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr  (https://www.efka.gov.gr/el/aiteseis-
kataskenoseon-2021) θαηόπηλ πηζηνπνηεκέλεο πξόζβαζεο κε ηνπο θσδηθνύο 
ηνπ TAXIS. 
  
Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη από ζήκεξα 15/6/2021 (9.00 π.κ.) 
έωο θαη ηελ Δεπηέξα 21/6/2021 (11:59 κ.κ.), θαη γηα ηηο 5 θαηαζθελσηηθέο 
πεξηόδνπο ηαπηόρξνλα. Σπγθεθξηκέλα:  
  
-γηα ηελ 1ε θαηαζθελωηηθή πεξίνδνο (επηθξαηέζηεξεο εκεξνκελίεο:  από 
1/7/2021 έσο 15/7/2021), 
  
-γηα ηελ 2ε θαηαζθελωηηθή πεξίνδνο (επηθξαηέζηεξεο εκεξνκελίεο: από 
16/7/2021 έσο 30/7/2021),  
  
-γηα ηελ 3ε θαηαζθελωηηθή πεξίνδνο (επηθξαηέζηεξεο εκεξνκελίεο: από 
31/7/2021 έσο 14/8/2021), 
  
-γηα ηελ 4ε θαηαζθελωηηθή πεξίνδνο (επηθξαηέζηεξεο εκεξνκελίεο:  από 
15/8/2021 έσο 29/8/2021), κε δηάξθεηα 15 εκέξεο έθαζηε, γηα παηδηά ηππηθήο 
αλάπηπμεο, θαζώο θαη  
  
-γηα ηελ 5ε θαηαζθελωηηθή πεξίνδν (επηθξαηέζηεξεο εκεξνκελίεο: από 
26/8/2021 έσο 5/9/2021) κε δηάξθεηα 10 εκέξεο, πνπ αθνξά ζε παηδηά κε 
Αλαπεξία. 
  
Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο ησλ θαηαζθελσηηθώλ πεξηόδσλ γηα θάζε 
θαηαζθήλσζε αλαθέξνληαη ζηελ ιίζηα ησλ θαηαζθελώζεσλ πνπ είλαη 
αλαξηεκέλε πξηλ ηελ είζνδν ζηελ πιαηθόξκα.  
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Σην πξόγξακκα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ηα παηδηά δηθαηνύρσλ 
αζθαιηζκέλσλ 15 ηέσο Τακείσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηνλ e-ΕΦΚΑ, ππό ηελ 
πξνϋπόζεζε όηη έρνπλ αζθαιηζηηθή ηθαλόηεηα θαη δελ έρνπλ δηθαίωκα 
ηεο παξνρήο από νπνηνλδήπνηε άιιν Φνξέα γηα ην έηνο 2021.  
  
Εηδηθόηεξα νη δηθαηνύρνη είλαη: 

     Παηδηά ειηθίαο 6-16 εηώλ, ελ ελεξγεία αζθαιηζκέλσλ ησλ πξώελ θνξέσλ 
ΤΑΞΥ, ΤΥΔΚΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ, ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ/ΤΣΕΥΠ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ/ΤΠΔΑ-ΤΥΔΑ, 
ΕΤΑΑ/ΤΥΔΠ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΘ, ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ (Δηθαζηηθνί Επηκειεηέο), ΕΤΑΑ/ΤΑΣ, 
ΟΑΕΕ, ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ, ΤΑΥΤΕΚΩ θαη ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕ Μεηάιινπ 
  

     Παηδηά ειηθίαο 6-16 εηώλ, ζπληαμηνύρσλ ησλ πξώελ θνξέσλ ETAA/TAN, 
ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΣΕΥΠ 
θαη ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ. 
  

     Παηδηά ειηθίαο 6-16 εηώλ, ελ ελεξγεία ππαιιήισλ θαη ζπληαμηνύρσλ 
ππαιιήισλ ησλ πξώελ θνξέσλ, πνπ ζπγρσλεύηεθαλ ζηνλ e-ΕΦΚΑ. 

Οη γνλείο κπνξνύλ λα επηιέμνπλ κέρξη 5 θαηαζθελώζεηο κε ζεηξά 

πξνηίκεζεο. 

Λόγσ ηεο κείσζεο ησλ πξνζθεξόκελσλ ζέζεσλ (24.309 θέηνο), εμαηηίαο ησλ 

πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ ηεο παλδεκίαο, ζε πεξίπησζε απμεκέλεο δήηεζεο νη 

αηηήζεηο ζα κνξηνδνηεζνύλ κε βάζε ην ύςνο ηνπ πξαγκαηηθνύ νηθνγελεηαθνύ 

εηζνδήκαηνο από θάζε πεγή, όπσο απηό εκθαλίδεηαη ζην εθθαζαξηζηηθό 

ζεκείσκα ηεο ΑΑΔΕ γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2019 (δειώζεηο ηνπ 2020). 

Τα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ζα είλαη δηαζέζηκα ζηηο 

28/6/2021 νπόηε, όζνη έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε, ζα ιάβνπλ κήλπκα ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε πνπ ζα έρνπλ δειώζεη ζηελ αίηεζή ηνπο, κε ηηο 

νδεγίεο γηα ηελ εθηύπσζε ηεο θάξηαο θαηαζθελσηή, ηελ νπνία πξέπεη λα 

εθηππώζνπλ, λα ππνγξάςνπλ θαη λα παξαδώζνπλ ζηελ θαηαζθήλσζε θαηά 

ηελ άθημε ηνπ παηδηνύ. 

Η ειεθηξνληθή πιαηθόξκα είλαη πξνζβάζηκε θαη κέζα από ηελ εληαία 

δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Δεκνζίνπ Gov.gr, ζηνλ παξαθάησ 

ζύλδεζκν: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-

asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-eephka (Αξρηθή-

>Εξγαζία θαη αζθάιηζε -> Καηαζθελώζεηο -> Πξνγξάκκαηα θαηαζθελώζεσλ 

(e - ΕΦΚΑ) 

Από ηε Δηνίθεζε ηνπ e-ΕΦΚΑ 
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