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ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΩΣΤΕ  ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

      Το ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α. µε την απόφαση 390 θέµα 15 της 24/3/2016 
συνεδρίασης και η ∆ιοικούσα Επιτροπή Υγειονοµικών µε την  απόφαση 
αριθ.23/1-3-2016, ενέκρινε  τη φιλοξενία 3000 παιδιών, που ασφαλίζονται 
στον ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  και έχουν γεννηθεί από 1/1/2002 
έως 31/12/2010 σε παιδικές κατασκηνώσεις µε τις οποίες έχει συµβληθεί το 
Ε.Τ.Α.Α., για τρεις (3) περιόδους είκοσι δύο (22) ηµερών η κάθε µία. 

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει µε εισοδηµατικά κριτήρια, όπως αναφέρεται 
στη σχετική αίτηση. Το όριο των 3000 παιδιών θα προκύψει από την 
συµπλήρωση του αριθµού των παιδιών σε συνδυασµό  µε το Ε1. Για τον 
υπολογισµό του ποσού αθροίζονται όλα τα εισοδήµατα ανεξάρτητα της πηγής 
που προέρχονται και για τους 2 συζύγους (µισθωτές υπηρεσίες , ελεύθερο 
επάγγελµα, ενοίκια, τόκοι καταθέσεων κ.λ.π. 

∆εν υπάρχει καµία εξαίρεση για την υποβολή του Ε1 και για καµιά κατηγορία 
ασφαλισµένων. 

Η κατάταξη των παιδιών στην κατασκήνωση της επιλογής τους και εφ όσον 
εξαντληθούν οι προσφερόµενες θέσεις ,θα γίνει µε συνδυασµό του αριθµού 
των προσφεροµένων θέσεων και των εισοδηµατικών κριτηρίων.  

Από τις τυχόν κληρώσεις των υπεράριθµων παιδιών σε κατασκηνώσεις και 
εφόσον πληρούν τα εισοδηµατικά κριτήρια εξαιρούνται και µόνο για αυτές , τα 
παιδιά των πολυτέκνων µε την προσκόµιση της κάρτας πολυτέκνων,  τα 
παιδιά των µονογονεϊκών οικογενειών -προσκοµίζοντας υποχρεωτικά 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης- και τα παιδιά θανόντων 
υγειονοµικών που λαµβάνουν σύνταξη. 

            Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές: 

Στην Κεντρική Υπηρεσία του Τοµέα Υγειονοµικών  στην Αθήνα, στη ∆/νση 
του Τοµέα Υγειονοµικών Θεσσαλονίκης, καθώς και στα Τµήµατα και 
Γραφεία Τ.Υγειονοµικών Αχαϊας, Τρίπολης, Μεσσηνίας, Φθιώτιδας, 
Μαγνησίας, Λάρισας, Καρδίτσας  Κοζάνης, Ιωαννίνων, Έβρου, Λέσβου, 
Ρόδου, Σερρών και Ηρακλείου, για την 1η, 2η 3η 4η περίοδο από 30 Μαϊου 
8.00 π.µ  έως 10 Ιουνίου 13.00 µ.µ. (εκτός της Πέµπτης 2 και 9 Ιουνίου), 
πέραν των οποίων καµία αίτηση δε θα γίνεται δεκτή. 

 

Οι Υγειονοµικοί που υποβάλλουν αίτηση στις υπηρεσίες του Τοµέα, θα 
έχουν µαζί τους απαραιτήτως το ασφαλιστικό τους βιβλιάριο, το Ε1 ή το 
εκκαθαριστικό σηµείωµα του φορολογικού έτους 2014, το βιβλιάριο ασθενείας 



του παιδιού και µία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, για κάθε 
παιδί προκειµένου να εκδοθεί από την Υπηρεσία η κάρτα κατασκηνωτή (η 
φωτογραφία στην κάρτα κατασκηνωτή µονογράφεται και σφραγίζεται από τον 
υπάλληλο). 

Ταυτόχρονα µε την αίτηση θα υποβάλλεται υποχρεωτικά και η 
συνηµµένη  υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, του γονέα που ασφαλίζει 
το παιδί, στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει καταχωρηθεί στον 
Ηλεκτρονικό  Φάκελο θεώρηση ασφαλιστικής ικανότητας για τον ίδιο 
και τα προστατευόµενα µέλη και έχουν πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο . 

Η κάρτα κατασκηνωτή και η Υπεύθυνη ∆ήλωση προσέλευσης υπογράφονται 
από τους γονείς και είναι απαραίτητες για την παράδοση του παιδιού στην 
Κατασκήνωση. 

 Επισηµαίνουµε ότι  η Υπεύθυνη ∆ήλωση αποχώρησης δίδεται στον 
ασφαλισµένο για να συµπληρωθεί , να  υπογραφεί και να δοθεί στην 
κατασκήνωση κατά την αποχώρηση του παιδιού από αυτήν.  

      Οι γονείς µπορούν να επισκεφθούν τις κατασκηνώσεις της προτίµησής 
τους για να έχουν άµεση αντίληψη των εγκαταστάσεων. 

      Πληροφορίες παρέχονται  στο www.tsay.gr ,στο Ε.Τ.Α.Α.-ΤΟΜΕΑΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ στην Αθήνα , στη ∆/νση του Τοµέα Υγειονοµικών 
Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο 2310-513458, στο Τµήµα Πειραιά  210-
4125805, καθώς και  στα Τµήµατα Αχαΐας 2610-270511,Ηρακλείου 2810-
330341, Έβρου 25510-80262, Λάρισας 2410-250448, Ιωαννίνων 26510-
27868 , τα Γραφεία του Τοµέα Υγειονοµικών, Κοζάνης, Τρίπολης 2710-
234715, Μαγνησίας 24210-29540, Φθιώτιδας 22310-47462, Μυτιλήνης 
22510-29348, Μεσσηνίας 27210-94866, Καρδίτσας 24410-47094, Ρόδου 
22410-23466, Σερρών 23210-22202 .   

         Επίσης σας πληροφορούµε ότι εξακολουθεί να  ισχύει για το Τοµέα  η 
 µη συµµετοχή των ασφαλισµένων στο ηµερήσιο τροφείο. 

   Καταστάσεις µε τις συµβεβληµένες κατασκηνώσεις θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α και του Τοµέα Υγειονοµικών, όπου έχουν ήδη 
αναρτηθεί τα έντυπα των αιτήσεων, η υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης και 
αποχώρησης και η κάρτα κατασκηνωτή, µόλις εγκριθούν από το ∆.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α.   

Πριν την έναρξη της 1ης κατασκηνωτικής περιόδου θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr οι κατασκηνώσεις που τους έχει 
χορηγηθεί άδεια λειτουργίας  

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

1. Πριν την έναρξη της 1ης κατασκηνωτικής περιόδου θα αναρτηθούν 
στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. www.etaa.gr οι κατασκηνώσεις που τους 



έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας .Αν η κατασκήνωση της επιλογής 
σας δεν συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο , ο Τοµέας 
Υγειονοµικών δεν θα καταβάλει την δαπάνη  

2. Να αναγράφεται το επώνυµο του/των παιδιού(-ών) στην αίτηση και ο 
Α.Μ.Κ.Α.  

3. Οι αιτήσεις  υποβάλλονται µόνο µε το  σχετικό έντυπο που έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, www.tsay.gr.  

4. ∆εν γίνονται δεκτές σε καµιά περίπτωση αλλαγές στην 
κατασκήνωση και την περίοδο που δηλώθηκε αρχικά.  

5. Υποβάλλεται χωριστή αίτηση για αδέρφια που επιθυµούν άλλη 
περίοδο ή άλλη κατασκήνωση.  

6. Στην αίτηση πρέπει υπάρχει σφραγίδα µε το όνοµα του υπαλλήλου 
 που την παραλαµβάνει.  

 
                                                                               


