
1. ΓΕΝΙΚΑ

• Θα εφαρµοστούν πιστά όλες οι οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη λειτουργία 
κατασκηνώσεων φιλοξενίας. 

• Κάθε κατασκηνωτής πρέπει να έχει µαζί του ατοµικό υγρό αντισηπτικό ή µαντηλάκια αντισηπτικά και παγούρι νερού 
καθώς και όσα περιγράφονται στο ηλεκτρονικό ενηµερωτικό αρχείο σχετικά µε τον απαραίτητο εξοπλισµό των 
κατασκηνωτών.

2. ΑΦΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ 

Θα πραγµατοποιείται αυστηρά µε τη συνοδεία ενός και µόνο γονέα. Κατά την διαδικασία παραλαβής θα τηρούνται οι 
απαραίτητες οδηγίες και τα µέτρα ατοµικής προστασίας. Οι κατασκηνωτές θα ελέγχονται κατά την άφιξή τους, σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη λειτουργία των κατασκηνώσεων.

3. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ

Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης, οι γονείς µπορούν να συννενοηθούν µε τη γραµµατεία ώστε να προγραµµατιστεί 
µόνο σε συγκεκριµένες ώρες. 

4. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

Το επισκεπτήριο δεν επιτρέπεται παρά µόνο εάν υπάρξει ειδική ανάγκη και µόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Συστήνουµε 
στους γονείς να φροντίσουν για την επάρκεια των ρούχων των παιδιών. 

5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για την τηλεφωνική επικοινωνία µε τους γονείς, οι κατασκηνωτές πρέπει να χρησιµοποιούν τα προσωπικά τους κινητά 
τηλέφωνα και δεν θα γίνεται χρήση τηλεκάρτας. Στα παιδιά µικρότερης ηλικίας θα παρέχεται βοήθεια χρήσης τους από 
τους οµαδάρχες. Τα αδέρφια που είναι σε διαφορετικές οµάδες θα µπορούν να συναντιούνται τηρώντας πάντοτε τα 
απαραίτητα µέτρα ατοµικής προστασίας.

6. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στο αθλητικό πρόγραµµα θα τηρηθούν όλες οι πρακτικές οδηγίες γ’ φάσης για την ασφαλή άσκηση σε οργανωµένους 
αθλητικούς χώρους, σύµφωνα µε την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. 

7. ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Οι εκδηλώσεις θα πραγµατοποιούνται σε ξεχωριστούς χώρους ανά κοινότητα.

8. ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΛΙΚΕΙΟ

Τηρούµε όλα τα µέτρα ατοµικής προστασίας µέσα στον χώρο του εστιατορίου και χωρίζουµε τους κατασκηνωτές σε 
µικρές οµάδες τηρώντας παράλληλα τις απαραίτητες αποστάσεις για τα υγειονοµικά πρωτόκολλα τουριστικών 
επιχειρήσεων.

9. ΧΩΡΟΙ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ

Στους κοιτώνες θα υπάρχει αντισηπτικό στην είσοδο και υγρό σαπούνι στο µπάνιο, ενώ οι κατασκηνωτές θα κοιµούνται µε 
διάταξη κεφάλι-πόδια. Επιπρόσθετα, θα τηρούνται οι αποστάσεις που συστήνονται µεταξύ των κρεβατιών και τα προσωπικά 
είδη των παιδιών θα αποθηκεύονται ξεχωριστά. Τα παιδιά δεν ανταλλάσσουν ή µοιράζονται το κρεβάτι τους µε άλλο παιδί.

10. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ

Τηρούµε αυστηρό πρωτόκολλο καθαριότητας και απολυµαίνουµε περιοχές και επιφάνειες όπου απαιτείται.

Οργάνωση της κατασκηνωτικής ζωής 
με επίκεντρο την δημιουργία μικρών και σταθερών ομάδων 
παιδιών σε όλο το φάσμα της διαμονής, των δραστηριοτήτων
και διασφάλιση της ελάχιστης ανάμιξής τους.


