
 

ΟΔΗΓΙΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ 

Α΄ ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ 
 Κάθε κατασκηνωτής θα πρέπει να φέρει µαζί του: 
 α)  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: Μαξιλάρι µε δύο (02) µαξιλαροθήκες, σεντόνια, πετσέτες, πιζάµες,  
εσώρουχα, µαγιό, πετσέτα θαλάσσης, παντόφλες θαλάσσης, µακρυµάνικη µπλούζα – ζακέτα, δύο (02) 
ζευγάρια παπούτσια (εκ των οποίων το ένα (01) υποχρεωτικώς αθλητικά),  αθλητική περιβολή (φόρµα 
– κοντό παντελόνι), το ατοµικό βιβλιάριο υγείας, κάρτα εµβολίων, πιστοποιητικό καλής υγείας, είδη 
καθαριότητας, λοιπά ατοµικά είδη και τέλος ένα (01) σάκο για την τοποθέτηση των 
χρησιµοποιηθέντων ρούχων. 
 β)  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ:  Μουσικά όργανα, εργαλεία χειροτεχνίας, ζωγραφικής και βιβλία 
µορφωτικού περιεχοµένου. 
 Δ Ε Ν  Ε Π Ι Τ Ρ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι :  Οι κολυµβητικές µάσκες, µαχαίρια, σουγιάδες, ψαλίδια, 
περιοδικά και βιβλία ακατάλληλου περιεχοµένου. Ακόµα δεν  ενδείκνυται  να φέρουν µαζί τους 
µεγάλα χρηµατικά ποσά, τιµαλφή - κοσµήµατα, παιχνίδια, κινητά τηλέφωνα, φορητούς ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές - tablet - ηλεκτρονικά παιχνίδια κ.λπ., µεγάλης αξίας, αποκλειόµενης τυχόν ευθύνης της 
Κατασκήνωσης σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή ζηµίας. 

Β΄  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
        α) To πρόγραµµα του επισκεπτηρίου θα διαµορφωθεί ανάλογα και σύµφωνα µε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που θα ορισθούν για τον περιορισµό της εξάπλωσης του ιού covid-19 από τις   
αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

β)  Το τηλέφωνο που θα εξυπηρετεί τους γονείς για επικοινωνία µε τους κατασκηνωτές είναι το 
22940-93511. Η τηλεφωνική επικοινωνία θα γίνεται ΜΟΝΟ κατά τις ώρες 17.30 - 20.00.   

γ)  Η καθαριότητα και ο σεβασµός του περιβάλλοντος χώρου και η τήρηση του προγράµµατος 
λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών αποτελεί µέληµα όχι µόνο των κατασκηνωτών και του 
προσωπικού, αλλά και των επισκεπτών. 

δ)  Η είσοδος στους κοιτώνες φιλοξενίας των κατασκηνωτών επιτρέπεται αποκλειστικά στους 
γονείς ή κηδεµόνες κατά τις ώρες του επισκεπτηρίου, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια, παρέµβαση 
κ.λπ. εντός αυτών, έχοντας πάντοτε υπόψη ότι οι χώροι χρησιµοποιούνται και από άλλα παιδιά. 

ε) Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση στους κοιτώνες των κατασκηνωτών τροφίµων, τα οποία δε 
βρίσκονται σε τυποποιηµένη συσκευασία. 

στ)  Τα Στελέχη ή οι κατασκηνωτές που, ύστερα από γνωµάτευση του Ιατρού της 
κατασκήνωσης, δε θα πρέπει να παραµείνουν πλέον σε αυτήν για λόγους υγείας, αποχωρούν άµεσα 
και παραλαµβάνονται από τους γονείς ή κηδεµόνες τους ειδοποιούµενοι προς τούτο από το 
προσωπικό των Παιδικών Εξοχών και κατ’ εντολή της Διευθύντριας των Παιδικών Εξοχών. 

ζ) Στελέχη ή κατασκηνωτές που επιδεικνύουν ανάρµοστη και κακή συµπεριφορά θα 
αποχωρούν άµεσα από την Κατασκήνωση και θα παραλαµβάνονται από τους γονείς ή κηδεµόνες 
τους, µε απόφαση της Διευθύντριας των Παιδικών Εξοχών, ειδοποιούµενοι προς τούτο από το 
επιφορτισµένο σχετικά προσωπικό. 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η         Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ 
Ι Δ Ρ Υ Μ Α  ΜΕΡΙΜΝΑΣ  &  ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – Ν.Π.Δ.Δ. 

                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I



Επισηµαίνεται ότι οι γονείς των παιδιών, όταν ειδοποιηθούν για την παραλαβή των παιδιών τους 
για τους ανωτέρω υπό στοιχεία (στ-ζ) λόγους, υποχρεούνται να προσέρχονται το συντοµότερο δυνατό 
στις εγκαταστάσεις της Κατασκήνωσης και να λαµβάνουν γνώση από το υπεύθυνο προς τούτο 
προσωπικό. 


