
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην κατασκήνωση του κρατικού 

προγράμματος «Παιδική Εξοχή Μάκρης» για το καλοκαίρι του 2022 

 

Ενημερώνουμε ότι από τις 06 έως τις 17 Ιουνίου 2022 θα κατατίθενται οι αιτήσεις των 

ενδιαφερομένων για την επιλογή τους για συμμετοχή στην κατασκήνωση του κρατικού προγράμματος 

«Παιδική Εξοχή Μάκρης» για το καλοκαίρι του 2022. 

Η Παιδική Εξοχή Μάκρης για το καλοκαίρι του 2022 θα φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις της 

εφτακόσια πενήντα (750) παιδιά, ηλικίας από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) ετών, αγόρια και κορίτσια (μικτή 

κατασκήνωση), με έτος γέννησης από 01/01/2015 έως 31/12/2007, σε πέντε (5) κατασκηνωτικές περιόδους 

των εννέα (9) ημερών, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2022. 

Στην κατασκήνωση θα φιλοξενηθούν Α.μεΑ. με τους συνοδούς τους. 

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) κατασκηνωτικές περιόδους διάρκειας εννέα (9) ημερών: 
 

 1η Περίοδος: 09 Ιουλίου – 18 Ιουλίου 2022 

 

 2η Περίοδος: 20 Ιουλίου – 29 Ιουλίου 2022 

 

 3η Περίοδος: 31 Ιουλίου – 9 Αυγούστου 2022 

 

 4η Περίοδος: 11 Αυγούστου – 28 Αυγούστου 2022 

 

 5η Περίοδος: 22 Αυγούστου – 31 Αυγούστου 2022 

 

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν παιδιά, που έχουν ανάγκη παραθερισμού, χωρίς 

μεταδοτικά νοσήματα (μέχρι να αποκατασταθεί η υγεία τους) ή ψυχοσωματικά (επιληψία κ.λ.π.). 

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

1. Δελτίο Κατασκηνωτή 

 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ή του κηδεμόνα, στην οποία να αναγράφεται το ύψος του ετήσιου 

οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου έτους, ο αριθμός μελών της οικογένειας και ο 

τύπος της (τρίτεκνη, πολύτεκνη, μονογονεϊκή κ.λ.π.), καθώς και άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά, 

όπως ανεργία, απορία, ασφάλιση, μειονότητα κ.λ.π.) 

 

 



 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και 

 

4. Απόδειξη κατάθεσης 30,00 € στον λογαριασμό της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας με αρ. 

ΙΒΑΝ: GR1608800100003010000797902 (ΑΦΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΠΙΛΕΓΗΚΑΤΕ) 

 

Εξαιρούνται από το οικονομικό αντίτιμο τα παιδιά πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, εφόσον ο 

ένας γονέας είναι άνεργος, καθώς και τα παιδιά των οικογενειών που δικαιούνται ΚΕΑ. 

 

 

Οδηγίες για την έκδοση του Δελτίου Κατασκηνωτή: 

Στο Δελτίο Κατασκηνωτή, (που είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής ή 

μπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά μετά από επικοινωνία με τα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου 

Κομοτηνής, στο τηλέφωνο 2531032401 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kekkomotinis@gmail.com.), 

που είναι ατομικό για κάθε παιδί, συμπληρώνονται από τον γιατρό, τα ατομικά στοιχεία του 

(ονοματεπώνυμο, ηλικία, κ.λ.π.), κάθε παρατήρηση για την υγεία του, καθώς και ο ασφαλιστικός φορέας, 

στον οποίο είναι το παιδί ασφαλισμένο. 

Για τη συμπλήρωση του Δελτίου Κατασκηνωτή είναι απαραίτητη η προσκόμιση στον ιατρό 

 Bιβλιαρίου ασθενείας του παιδιού (των ενταχθέντων ταμείων στον ΕΟΠΥΥ) 

 Bιβλιαρίου εμβολίων του παιδιού 

 Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης  

 

Η συμπλήρωση του Δελτίου Κατασκηνωτή μπορεί να συμπληρωθεί από γιατρό, που υπηρετεί στις 

Κρατικές Υγειονομικές Υπηρεσίες και από ιδιώτες γιατρούς. 

 

Για τους κατοίκους του Δήμου Κομοτηνής, οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Κέντρο Κοινότητας του 

Δήμου Κομοτηνής, στο Πολυλειτουργικό Κέντρο, στην οδό Γρ. Μαρασλή 1, ισόγειο. 

Επίσης, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

kekkomotinis@gmail.com. 

Το δελτίο κατασκηνωτή και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα 

του Δήμου Κομοτηνής, www.komotini.gr. Επίσης, μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά, μετά από 

επικοινωνία με τα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου Κομοτηνής, στο τηλέφωνο 2531032401 ή στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: kekkomotinis@gmail.com 

Για τις αιτήσεις συμμετοχής και για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση μπορείτε να 

απευθύνεστε στα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου Κομοτηνής, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Ήρα Καλυβιώτη και κ. 

Σωτήρης Καραολάνης. 

Τηλ. : 2531032401 

Ταχ. διεύθ.: Γρηγορίου Μαρασλή 1, 69133 Κομοτηνή 

Ηλ. διεύθ.: kekkomotinis@gmail.com 
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