
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

                       Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την έναρξη της κατασκήνωσης       
«Ζ΄ Παιδική Εξοχή Κερατέας» για το καλοκαίρι του 2019 

Η κατασκήνωση θα ανοίξει τις πόρτες της για τους μικρούς μας φίλους                                   
τον  Αύγουστο του 2019 και θα λειτουργήσει για 3 περιόδους: 

Α’ Περίοδος:  1 Αυγούστου - 10 Αυγούστου 2019 

Β΄ Περίοδος:  12 Αυγούστου - 21 Αυγούστου 2019 

Γ’ Περίοδος:  23  Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου 2019 

Δεχόμαστε αιτήσεις από την Παρασκευή 14/6 μέχρι και τη Δευτέρα 15/7. 

Με έμφαση στην υψηλή ποιότητα και τα αυστηρά κριτήρια λειτουργίας, τις εξαιρετικές 
συνθήκες υγιεινής αλλά και το πολύ-επίπεδο διαδραστικό πρόγραμμα ψυχαγωγίας, βασικό 
μέλημα του Δήμου Λαυρεωτικής, είναι η ευχάριστη απασχόληση και προσεκτική φροντίδα 
των παιδιών.   Η Παιδική Εξοχή απευθύνεται σε παιδιά από 6-16 ετών. 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, το ποσό συμμετοχής, όπως και πέρυσι, καθορίζεται για τους κατασκηνωτές 
(παιδιά) σε 30,00€ / παιδί. Τα παιδιά των πολύτεκνων, των τρίτεκνων, των δικαιούχων ΚΕΑ 
και τα παιδιά που ο ένας εκ των δυο γονέων είναι άνεργος δεν θα καταβάλουν οικονομική 
συμμετοχή. 

Το IBAN του Δήμου Λαυρεωτικής στο οποίο θα κατατίθεται το ποσό της συμμετοχής 
στην Εθνική Τράπεζα, είναι GR0201101440000014454007320 . Το διπλότυπο απόδειξης 
κατάθεσης θα δίδεται στον διαχειριστή της κατασκήνωσης, κατά την είσοδο των παιδιών σε 
αυτή. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζεται να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι 
είναι: 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στη Κατασκήνωση του Δ. Λαυρεωτικής. 

2. Ιατρικό δελτίο Κατασκηνωτή με φωτογραφία του παιδιού (συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο από τον ιατρό). 

Παρακαλούμε να αναγράφεται στο φάκελο: «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ».  

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα εξής σημεία: 

Στο Δημαρχείο Κερατέας:  Πρωτόκολλο Κερατέας Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου 37, Τ.Κ. 19001                                                                                                                                            

Στο Δημαρχείο Λαυρίου: Πρωτόκολλο Λαυρίου Κουντουριώτου 1, Λιμάνι Λαυρίου, Τ.Κ. 19500
     

Για παροχή πληροφοριών, οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα:    

Για την Κερατέα: 22993 20238 κος Ματθαίου, 22993 20213 κα Στόμη, 2299320228 κα Μακρή 

Για το Λαύριο: 22923 20176 κα. Ζαρίφη 

 


