Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Από το ∆ήµο Χερσονήσου, ανακοινώνεται ότι το καλοκαίρι 2012 θα
λειτουργήσει η Παιδική Εξοχή Κοκκίνη Χάνι.
Σ’ αυτήν θα φιλοξενηθούν παιδιά από 6 έως 16 ετών που πληρούν τις
προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στην σχετική εγκύκλιο, σε δύο
κατασκηνωτικές περιόδους οι οποίες έχουν ως εξής:
• Α΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (µόνο κορίτσια)
Από 14/7/2012 έως και 23/7/2012
• Β΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (µόνο αγόρια)
Από 26/7/2012 έως και 4/8/2012
Οι εγγραφές των παιδιών θα γίνονται από την 26η Ιουνίου µέχρι 6η
Ιουλίου 2012, κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες ως εξής:
1. Οι ασφαλισµένοι στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µπορούν να απευθύνονται στο
Σταθµό Προστασίας Μάνας Παιδιού και Εφήβων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.Ηράκλειο τηλ. 2810 719191,κα Ανδρουλάκη
2. Οι κάτοικοι της υπαίθρου, στα Κέντρα Υγείας της περιφέρειας της
κατοικίας τους.
3. Για όσους δεν είναι ασφαλισµένοι στον ΕΟΠΥΥ αλλά και γι όσους είναι
ανασφάλιστοι οι εγγραφές θα γίνονται στο ∆ήµο Χερσονήσου, στην
έδρα του ∆ήµου στις Γούρνες (Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών) τηλ.
2813404623 και 2813404648, κ. Κασσωτάκη Καλλιόπη και κ.
Τασιούδη Καλλιρόη αντιστοίχως.
Κατά την εγγραφή των παιδιών στις ανωτέρω Υγειονοµικές Υπηρεσίες
(Κέντρα Υγείας και Σταθµό Προστασίας Μάνας Παιδιού και Εφήβων του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) οι γονείς θα πρέπει απαραίτητα να προσκοµίζουν :
1) Το ∆ελτίο κατασκηνωτή (Χορηγείται από την υπηρεσία εγγραφής –Κέντρα
Υγείας και Σταθµό Προστασίας Μάνας Παιδιού και Εφήβων του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
2) Το βιβλιάριο υγείας και εµβολίων του παιδιού (και φωτοτυπία αυτών)
3) Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού της εφορίας έτους 2011 ή της πλέον
πρόσφατης δήλωσής τους θεωρηµένο από τη ∆.Ο.Υ. ή δήλωση του Ν.
1599/86 που θα αναφέρει το ύψος του οικογενειακού εισοδήµατός τους.
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Σε περίπτωση που κάποιοι δεν υποχρεούνται στην υποβολή Φορολογικής
∆ήλωσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν Υπ. ∆ήλωση για την µη υποχρέωση
υποβολής Φορολογικής ∆ήλωσης θεωρηµένη από την εφορία.
Κατά την εγγραφή των παιδιών στο ∆ήµο Χερσονήσου οι γονείς θα πρέπει
απαραίτητα να προσκοµίζουν :
1) Το ∆ελτίο κατασκηνωτή (Χορηγείται από την υπηρεσία εγγραφής – ∆ήµο
Χερσονήσου)
2) Βεβαίωση υγείας του παιδιού από τον ιατρό του, που θα αναφέρει ότι: α) το
παιδί είναι υγιές β) ότι έχει γίνει πλήρης εµβολιασµός και γ) ότι δεν έχει
κανένα µεταδοτικό νόσηµα.
3) Το βιβλιάριο υγείας και εµβολίων του παιδιού (και φωτοτυπία αυτών)
4) Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού της εφορίας έτους 2011 ή της πλέον
πρόσφατης δήλωσής τους θεωρηµένη από τη ∆.Ο.Υ. ή δήλωση του Ν.
1599/86 που θα αναφέρει το ύψος του οικογενειακού εισοδήµατός τους.
Σε περίπτωση που κάποιοι δεν υποχρεούνται στην υποβολή Φορολογικής
∆ήλωσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν Υπ. ∆ήλωση για την µη υποχρέωση
υποβολής Φορολογικής ∆ήλωσης θεωρηµένη από την εφορία.
Οι γονείς των οποίων τα παιδιά θα επιλεγούν για να φιλοξενηθούν στην
παιδική εξοχή Κοκκίνη Χάνι και δηλώνουν εισόδηµα πάνω από 5.000,00 € θα
πληρώνουν στο κεντρικό ταµείο του ∆ήµου Χερσονήσου για το κάθε παιδί το
ποσό των 30,00 € (τριάντα ευρώ) και θα προσκοµίζουν το διπλότυπο
είσπραξης στο διαχειριστή της κατασκήνωση κατά την ηµέρα προσέλευσης του
παιδιού στην κατασκήνωση. Το ποσό θα κατατίθεται στο κεντρικό ταµείο του
∆ήµου Χερσονήσου στην έδρα του ∆ήµου στις Γούρνες Ηρακλείου (Πρώην
Αµερικανική Βάση Γουρνών) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από
7.30π.µ. – 13.30µ.µ.
Τα παιδιά µε ιδιαίτερα προβλήµατα (ΑΜΕΑ) καθώς και τα παιδιά των
τριτέκνων και πολυτέκνων δε θα καταβάλλουν συµµετοχή.
Για περισσότερες πληροφορίες στη ∆/νση Οικονοµικών ∆ήµου Χερσονήσου
(Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών) στις Γούρνες Ηρακλείου (Υπεύθυνη: κ.
Τασιούδη Καλλιρόη Τηλ. 2813404648, 2814404623)
Γούρνες:25/6/2012
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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