ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Σας γνωστοποιούµε ότι παρατείνεται η προθεσµία εγγραφής παιδιώνκατασκηνωτών για την Γ΄ και Δ΄ κατασκηνωτική περίοδο στην Παιδική Εξοχή
Κοκκίνη Χάνι καθώς και για την Ε΄ κατασκηνωτική περίοδο που αφορά εγγραφή
ηλικιωµένων ατόµων, µέχρι 30.06.2017 ηµέρα Παρασκευή.
Υπενθυµίζουµε ότι:
• η Γ΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (κορίτσια και αγόρια από 6 έως 16
ετών) αφορά το χρονικό διάστηµα από 04.08.2017 (Παρασκευή) έως και
13.08.2017 (Κυριακή)
• η Δ΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (κορίτσια και αγόρια από 6 έως 16
ετών) αφορά το χρονικό διάστηµα από 16.08.2017 (Τετάρτη) έως και
25.08.2017 (Παρασκευή)
και
• η Ε΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ηλικιωµένοι)
Από 28.08.2017 (Δευτέρα) έως και 08.09.2017 (Παρασκευή)

Οι εγγραφές των κατασκηνωτών (πλην των ατόµων µε αναπηρίες) θα
γίνονται στο Δήµο Χερσονήσου, στο Δηµαρχείο στις Γούρνες (εντός
της πρώην Αµερικανικής Βάσης Γουρνών), κατά τις εργάσιµες µέρες
και ώρες από 09.00π.µ.-13.00µ.µ.
Αρµ. Υπάλληλος για παραλαβή αιτήσεων: κ. Κασσωτάκη Καλλιόπη, τηλ.
2813404623 φαξ: 2813404608
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)
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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.

Γούρνες: 23.06.2017
Εκ του Δήµου Χερσονήσου
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