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ΟΔΗΓΙΕΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ  

ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΤΟΥΣ 2016 

 

   Από το Δ.Σ. της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι και το Δήµο Χερσονήσου, ανακοινώνεται 

ότι σύµφωνα µε την ΚΥΑ Δ22/οικ.22418/730/18-5-2016  ΦΕΚ 1488/2016 τεύχος Β΄,  

καλοκαίρι 2016 θα λειτουργήσει η Παιδική Εξοχή Κοκκίνη Χάνι. 

   

   Στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις σύµφωνα µε την ΚΥΑ  

Δ22/οικ.25290/830/02.06.2016 φιλοξενούνται: 

 

Α. παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, που έχουν ανάγκη παραθερισµού.  

Από τις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις αποκλείονται µέχρι αποκαταστάσεως της υγείας 

τους, τα παιδιά που πάσχουν από µεταδοτικά νοσήµατα (κοκίτης κ.λπ.) και εντελώς τα παιδιά 

που πάσχουν από ψυχονευρωτικά νοσήµατα (επιληψία κ.λπ.) σύµφωνα µε το άρθρο 1 § 3, 4 

του Ν. 749/1948. 

Στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις φιλοξενούνται και παιδιά µε αναπηρίες, που 

πληρούν τις προϋποθέσεις και διαθέτουν ιατρική βεβαίωση ότι η κατάσταση της υγείας τους 

επιτρέπει τη συµµετοχή τους σε πρόγραµµα Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης. 

Β. Ηλικιωµένοι είτε επισκέπτονται ΚΑΠΗ είτε όχι, εφόσον βρίσκονται σε οικονοµική 

αδυναµία, είναι µόνοι λόγω έλλειψης άλλης οικογένειας, χηρείας κλπ και διαθέτουν 

ιατρική βεβαίωση ότι η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει τη συµµετοχή τους σε 

πρόγραµµα κατασκήνωσης. 

Γ. Ενήλικοι µε αναπηρίες εφόσον προσκοµίσουν ιατρική βεβαίωση ότι η κατάσταση της 

υγείας τους επιτρέπει τη συµµετοχή τους σε πρόγραµµα κατασκήνωσης 

 

Επίσης, σύµφωνα µε την ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση : 

  Τα παιδιά που φιλοξενούνται σε Ιδρύµατα Παιδικής Προστασίας συµµετέχουν στις 

παιδικές εξοχές κατά προτεραιότητα.  Για τη φιλοξενία 10 παιδιών και άνω κάθε 

Ίδρυµα θα πρέπει να εξασφαλίσει και ένα (1) συνοδό.  

 Θα φιλοξενηθούν κατασκηνωτές και από άλλους Δήµους της χώρας, εφόσον 

υποβληθούν σχετικές αιτήσεις. 

 Κατά την επιλογή των κατασκηνωτών προτιµούνται οι οικονοµικά ασθενέστεροι. 

 

  Στην Παιδική Εξοχή Κοκκίνη Χάνι θα φιλοξενηθούν  παιδιά από 6 έως 16 ετών, 

κορίτσια και αγόρια, σε τρεις (3) κατασκηνωτικές περιόδους και ηλικιωµένα άτοµα σε µία 

(1) κατασκηνωτική περίοδο,  οι οποίες έχουν ως εξής:  

 

• Α΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (κορίτσια)  

    Από 12.07.2016 (Τρίτη) έως και 21.07.2016 (Πέµπτη) 

• Β΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (αγόρια )  
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   Από 24.07.2016 (Κυριακή) έως και 02.08.2016 (Τρίτη) 

• Γ΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (αγόρια & κορίτσια)  

   Από 05.08.2016 (Παρασκευή) έως και 14/8/2016 (Κυριακή) 

• Δ΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ηλικιωµένοι)  

   Από 17.08.2016 (Τετάρτη) έως και 26.08.2016 (Παρασκευή) 

 

  Οι εγγραφές των κατασκηνωτών (πλην των ατόµων µε αναπηρίες) θα 

γίνονται από 16/06/2016, ηµέρα Πέµπτη,  έως και 01/07/2016 ηµέρα 

Παρασκευή,  στο Δήµο Χερσονήσου, στο Δηµαρχείο στις Γούρνες (εντός 

της πρώην Αµερικανικής Βάσης Γουρνών), στον 1ο όροφο, κατά τις 

εργάσιµες µέρες και ώρες από 09.00π.µ.-13.00µ.µ. 

Α. Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται:  

1. Αίτηση του γονέα ή κηδεµόνα προς το Δήµο Χερσονήσου, ο οποίος έχει την ευθύνη 

οργάνωσης και λειτουργίας της κατασκήνωσης, στην οποία αναγράφεται το 

ονοµατεπώνυµο, το φύλο και η ηλικία του παιδιού (βλέπε συνηµµένο Α.1). 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ή κηδεµόνα στην οποία να αναγράφεται: 

α. το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος του προηγούµενου έτους,  

β. ο αριθµός των προστατευόµενων µελών,  

γ. οι ηλικίες των τέκνων,  

δ. ο τύπος της οικογένειας (π.χ. µονογονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη),  

ε. άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ένδειας, 

οικογένειες σε κρίση, πληθυσµιακές µειονότητες κ.λπ.) (βλέπε συνηµµένο Α.2) 

3. Πρόσφατη Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία 

υποχρεωτικά να αναγράφεται:  

α. η κατάσταση υγείας του παιδιού,  

β. ο εµβολιασµός του µε τα υποχρεωτικά εµβόλια, 

γ. ότι δεν πάσχει από µεταδοτικά νοσήµατα, 

δ. ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συµµετοχή του σε 

κατασκηνωτικό πρόγραµµα και 

ε. τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρµακευτική αγωγή, αλλεργίες κ.λπ.). 

Β. Για την εγγραφή ηλικιωµένων ατόµων απαιτείται: 

• Αίτηση του ατόµου στο Δήµο Χερσονήσου, ο οποίος έχει την ευθύνη οργάνωσης και 

λειτουργίας της κατασκήνωσης  (βλέπε συνηµµένο Β.1). 

• Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει το ύψος του οικογενειακού ή ατοµικού εισοδήµατός 

του.(βλέπε συνηµµένο Β.2). 

• Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά 

να αναγράφεται ότι δεν πάσχει από µεταδοτικά νοσήµατα και ότι η εν γένει κατάσταση της 

υγείας του επιτρέπει τη συµµετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραµµα. 

Οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται ατοµικά ή συλλογικά µέσω των ΚΑΠΗ που συµµετέχει 

κάθε ηλικιωµένος. 
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Γ. Για την εγγραφή ατόµων µε αναπηρίες: 

    Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Γονέων και 

Κηδεµόνων Ατόµων µε Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.µε.Α.) που εδρεύει επί της οδού Ελευθερίου 

Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, τηλέφωνο 2105236501, η οποία θα έχει και την ευθύνη 

επιλογής των κατασκηνωτών, των συνοδών και του ειδικού προσωπικού. Σχετικές οδηγίες θα 

εκδοθούν από τη ∆ιεύθυνση Προστασίας ΑµεΑ του Υπουργείου.  

    

  Οι κατηγορίες κατασκηνωτών θα καταβάλλουν ένα συµβολικό ποσό συµµετοχής ύψους 

30,00 € όπως αυτό έχει καθορισθεί µε την υπ’ αριθ. Δ22/οικ.25016/818/1-6-2016 

Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, όπου ρυθµίζονται και οι σχετικές λεπτοµέρειες. 

• Τα παιδιά των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών καθώς και των οικογενειών 

που ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι, δεν θα καταβάλλουν συµµετοχή. 

• Τα άτοµα µε αναπηρίες δεν θα καταβάλλουν συµµετοχή ανεξάρτητα από το πρόγραµµα 

που θα συµµετέχουν. 

• Το ποσό συµµετοχής επιστρέφεται στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος δεν θα 

συµµετέχει τελικά στο κατασκηνωτικό πρόγραµµα. 

  Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήµου Χερσονήσου  (Πρώην 

Αµερικανική Βάση Γουρνών) στις Γούρνες Ηρακλείου (Αρµόδ.Υπάλληλοι: κ. Λαµπράκη 

Μαρία, κ. Τασιούδη Καλλιρόη Τηλέφωνα: 2813404645 και 2813404614)             

                                                                                                                                                                                                                         

                                    Γούρνες: 15/6/2016 

                              ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 

Α.  Συνηµµένα (που αφορούν τις εγγραφές των παιδιών – κατασκηνωτών) 

1. Έντυπο Αίτησης εγγραφής κατασκηνωτού – παιδιού ( συµπληρώνεται 

από το γονέα ή κηδεµόνα του παιδιού) 

2. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (συµπληρώνεται από το γονέα ή 

κηδεµόνα του παιδιού) 

 

Β. Συνηµµένα (που αφορούν τις εγγραφές ηλικιωµένων ατόµων – 

κατασκηνωτών) 

1. Έντυπο Αίτησης εγγραφής  

2. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  

 

 


