
 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΕΣ 

 

 
1. Η προσέλευση των κατασκηνωτών στη κατασκήνωση θα γίνεται στις 11.00 το 

πρωί κάθε Παρασκευής. Η αποχώρηση από την κατασκήνωση θα πρέπει να γίνεται 

στις 10.00 η ώρα το πρωί.  Τα ωράρια αυτά θα πρέπει να τηρούνται από όλους τους 

κατασκηνωτές επακριβώς έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιοδήποτε επεισόδιο 

συνωστισμού στη κατασκήνωση. 

 

Μετά την άφιξη των κατασκηνωτών ο Αρχηγός κάθε υποκατασκήνωσης παραδίδει 

στον υπεύθυνο του Κατασκηνωτικού  Κέντρου ονομαστική κατάσταση των 

κατασκηνωτών, καταβάλλει το αντίστοιχο δικαίωμα συμμετοχής στη 

κατασκήνωση αν αυτό δεν έχει καταβληθεί από προηγουμένως και  τον ενημερώνει 

για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα της κατασκήνωσης. 

 

           Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, ο Αρχηγός κάθε υποκατασκήνωσης 

συμπληρώνει το «Έντυπο Παράδοσης - Παραλαβής» στη παρουσία του υπεύθυνου 

του Κατασκηνωτικού  Κέντρου κατά τη διάρκεια μιας σύντομης περιδιάβασης στο 

χώρο η διάρκεια της οποίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τριάντα λεπτά.  Η 

περιδιάβαση αυτή επαναλαμβάνεται και μετά τη λήξη της κατασκήνωσης για την 

παράδοση του χώρου.  Στην περίπτωση που στον χώρο έχει στο μεταξύ  αφιχθεί και 

ο επόμενος Αρχηγός υποκατασκήνωσης τότε η παράδοση γίνεται ταυτόχρονα με 

την παραλαβή. 

          

2 Την πρώτη μέρα κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, όλοι οι Βαθμοφόροι θα 

ενημερώνονται για το «Σχέδιο Δράσης για Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών» το 

οποίο θα τίθεται σε εφαρμογή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.  Την ίδια ημέρα, 

δηλαδή κάθε Παρασκευή στις 3.00 το απόγευμα,  θα πραγματοποιείται «άσκηση 

εγκατάλειψης της κατασκήνωσης από τους κατασκηνωτές» η οποία θα διαρκεί 

γύρω στα 30 λεπτά.  Στην άσκηση θα πρέπει να λαμβάνουν μέρος όλοι οι 

κατασκηνωτές. 

 

3 Το πρωί κάθε Δευτέρας στις 09:30,  θα γίνεται ενημέρωση  των κατασκηνωτών 

πάνω  σε  θέματα πυρόσβεσης από  Δασικό Λειτουργό του Τμήματος Δασών.  Η 

ενημέρωση θα διαρκεί 45 λεπτά και για το λόγο αυτό παρακαλούνται τα 

Συστήματα να  εντάξουν την ενημέρωση αυτή, στο πρόγραμμα της κατασκήνωσης 

τους.  

 

4 Οι κατασκηνωτές θα λαμβάνουν μέρος στον εκκλησιασμό που θα 

πραγματοποιείται κάθε Σάββατο από τις 7.00 μέχρι τις 8.00 το πρωί.  Μετά τον 

εκκλησιασμό θα ακολουθεί Θεία Κοινωνία για όσους κατασκηνωτές επιθυμούν να 

κοινωνήσουν.  Η  διάρκεια της Θείας Κοινωνίας θα  εξαρτάται πάντοτε από τον 

αριθμό των κατασκηνωτών που θα κοινωνήσουν.  Ο εκκλησιασμός θα πρέπει να 

είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα της κατασκήνωσης. 

 

5 Η  κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών από  Βαθμοφόρους  ή/και επισκέπτες της 

κατασκήνωσης δεν επιτρέπεται. 

 



6 Όσοι από τους Βαθμοφόρους, το προσωπικό, τους προμηθευτές ή τους επισκέπτες 

της κατασκήνωσης  καπνίζουν, θα πρέπει υποχρεωτικά να παίρνουν τις ανάλογες 

προφυλάξεις έτσι ώστε κατά την διάρκεια του καπνίσματος να μην έχουν οπτική 

επαφή με τα παιδιά.  Το κάπνισμα μπροστά σε παιδιά απαγορεύεται αυστηρά.   

 

7 Η διανυκτέρευση στο Κατασκηνωτικό Κέντρο τρίτων ατόμων ή/και Βαθμοφόρων 

οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στην ονομαστική κατάσταση των κατασκηνωτών 

ή που δεν περιλαμβάνονται στα προγράμματα κατασκήνωσης των Τμημάτων δεν 

επιτρέπεται.   Στη κατασκήνωση επιτρέπονται μόνο οι ολιγόωρες επισκέψεις.   

 

8 Κατά τη διάρκεια της ημέρας και για λόγους ασφάλειας των κατασκηνωτών τόσο 

η κεντρική πύλη όσο και η πλαϊνή είσοδος του κατασκηνωτικού χώρου θα πρέπει 

να παραμένουν κλειστές.  Σε περίπτωση που παρουσιαστούν επισκέπτες τότε ο 

Βαθμοφόρος της κατασκήνωσης που ορίστηκε για την υποδοχή των επισκεπτών 

και για την φιλοξενία τους,  ανοίγει / κλείνει  κατάλληλα την είσοδο.  

 

9 Η τραπεζαρία που θα χρησιμοποιεί κάθε υποκατασκήνωση καθορίζεται σε 

συνεννόηση με τον υπεύθυνο  του Κατασκηνωτικού  Κέντρου.  Οι τραπεζαρίες 

ετοιμάζονται για χρήση από τους ίδιους τους κατασκηνωτές. 

 

10 Στα μαγειρεία εισέρχεται μόνο το προσωπικό της κατασκήνωσης.  Για λόγους 

υγιεινής και ασφάλειας, οι κατασκηνωτές δεν πρέπει να εισέρχονται σο χώρο αυτό.  

Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για επαφή/επικοινωνία κάποιου κατασκηνωτή 

με το προσωπικό των μαγειρείων τότε αυτό θα πρέπει να γίνεται μέσω του 

υπευθύνου το Κατασκηνωτικού  Κέντρου. 

 

11 Όλα τα εργαλεία ή άλλος ειδικός εξοπλισμός του κέντρου παραδίδονται σε 

Βαθμοφόρους της κατασκήνωσης μέσω του υπευθύνου το Κατασκηνωτικού  

Κέντρου για συγκεκριμένη χρήση.  Κατά την παραλαβή συμπληρώνεται  και 

υπογράφεται το σχετικό έντυπο χρέωσης και οι Βαθμοφόροι θα πρέπει να 

επιστρέψουν τον εξοπλισμό στην ίδια κατάσταση που τον έχουν παραλάβει.  

 

12 Είναι  εκπαιδευτικά ωφέλιμο οι επισκέψεις των γονέων στο Κατασκηνωτικό  

Κέντρο να περιορίζονται μόνο σε αυτές που καθορίζονται στο πρόγραμμα της 

κατασκήνωσης.  

 

13 Σε περίπτωση που υπάρξει  οριστική αποχώρηση κατασκηνωτή από την 

κατασκήνωση τότε το παιδί θα παραλαμβάνεται από τον γονέα/κηδεμόνα του αφού 

αυτός συμπληρώσει το ειδικό «Δελτίο Αποχώρησης Κατασκηνωτή».  Αν η 

αποχώρηση του κατασκηνωτή γίνει μέχρι και την δεύτερη ημέρα της 

κατασκήνωσης τότε ο γονέας/κηδεμόνας του παιδιού δικαιούται επιστροφής του ½ 

του δικαιώματος συμμετοχής στη κατασκήνωση που έχει καταβληθεί στη Γενική 

Εφορεία. Σε τέτοια περίπτωση ο γονέας/κηδεμόνας του παιδιού θα πρέπει να 

συμπληρώσει αντί του πιο πάνω εντύπου το ειδικό «Δελτίο Αποχώρησης 

Κατασκηνωτή και Αίτηση Επιστροφής Μέρους του Δικαιώματος Συμμετοχής στη 

Κατασκήνωση». Τα πιο πάνω έντυπα συμπληρώνονται στη παρουσία του Αρχηγού 

της υποκατασκήνωσης και του Έφορο της Γενικής Εφορείας.  Το «Δελτίο 

Αποχώρησης Κατασκηνωτή και Αίτηση Επιστροφής Μέρους του Δικαιώματος 

Συμμετοχής στη Κατασκήνωση» κατακρατείται από τον Έφορο της Γενικής 

Εφορείας που βρίσκεται στη κατασκήνωση. 

 



14 Ο Αρχηγός κάθε υποκατασκήνωσης είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ολιγόωρης 

αποχώρησης κατασκηνωτών από την κατασκήνωση.  Στις περιπτώσεις αυτές θα 

πρέπει να συμπληρώνεται το ειδικό «Δελτίο Αποχώρησης Κατασκηνωτή για λίγη 

ώρα»  από τον γονέα/κηδεμόνα του παιδιού το οποίο θα κρατά ο Αρχηγός της 

υποκατασκήνωσης.  

 

15 Στη κατασκήνωση δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανένα άγνωστο  πρόσωπο. 

 

16 Όλα τα αυτοκίνητα θα πρέπει να σταθμεύουν  έξω από την υποκατασκήνωση των 

προσκόπων και κατά μήκος του ποταμού.  Η στάθμευση αυτοκινήτων σε άλλα 

σημεία της κατασκήνωσης για λόγους ασφάλειας δεν επιτρέπεται.  Οι επισκέπτες 

της κατασκήνωσης θα πρέπει να συμβουλεύονται εκ των προτέρων να σταθμεύουν 

τα αυτοκίνητα τους στο χώρο του παλαιού στρατοπέδου.  

 

17 Οι κατασκηνωτές θα πρέπει να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε να 

αποφεύγονται ζημιές στο χώρο και στον εξοπλισμό της κατασκήνωσης.  Θα πρέπει 

επίσης να αποφεύγουν την χρήση του ποδοσφαιρικού γηπέδου της κατασκήνωσης 

ως χώρου πραγματοποίησης παιχνιδιών τύπου «στίβος μάχης» ή/και «commando 

cross».  Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη διεξαγωγής τέτοιων δραστηριοτήτων 

τότε ο χώρος  διεξαγωγής θα καθορίζεται σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του 

Κατασκηνωτικού  Κέντρου.  

 

18 Όταν χρησιμοποιείται ο χώρος της πυράς θα πρέπει να λαμβάνονται πρόσθετα 

μέτρα ασφάλειας.  Στο χώρο πρέπει να υπάρχουν κουβάδες με νερό, φτυάρια και 

κασμάδες.  Πρέπει να υπάρχει «Βαθμοφόρος σε καθήκον»  ο οποίος να φροντίζει 

έτσι ώστε οι φλόγες της πυράς να έχουν περιορισμένο ύψος. 

 

19 Η υδατοδεξαμενή που υπάρχει στη κατασκήνωση διατηρείται γεμάτη με νερό για 

σκοπούς πυρασφάλειας.  Δεν επιτρέπεται η χρήσης της για οποιοδήποτε άλλο 

σκοπό. 

 

20 Θεωρείται καλή εκπαιδευτική πρακτική οι κατασκηνωτές  κάθε κατασκηνωτικής 

περιόδου,  να αναλαμβάνουν την εκτέλεση εργασιών για εξωραϊσμό ή/και βελτίωση 

του χώρου της κατασκήνωσης ανάλογα με την δυνατότητα των Τμημάτων και του 

διαθέσιμου χρόνου. 

 

21 Το έργο των Βαθμοφόρων στη κατασκήνωση είναι επίπονο και πολλές φορές 

εξαντλητικό.  Για το λόγο  αυτό η κατάκλιση το βράδυ για τους Βαθμοφόρους, θα 

πρέπει να γίνεται το αργότερο η ώρα 12.00 τα μεσάνυκτα έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται σε όλους η αναγκαία ξεκούραση.   

 

 

 


