
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

«Κ.Π. ΝΕΑ ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ» 

 

1. Κράτηση θέσης 

 

Η κράτηση θέσης γίνεται τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 27220 22 363 ή 6983 952 838 ή μέσω 
email στην ηλεκτρονική διεύθυνση neaxryshammos@yahoo.gr κατά τα ορισμένα από την 
κατασκήνωση διαστήματα και έως ότου καλυφθούν οι θέσεις. Μόλις καλυφθούν οι θέσεις, 
ανοίγει η λίστα αναμονής για την οποία τηρείται αυστηρά η σειρά προτεραιότητας. 

 

2. Άφιξη – Αναχώρηση  

 

Η άφιξη και υποδοχή του παιδιού στο χώρο της κατασκήνωσης πραγματοποιείται φέτος 
κατόπιν ραντεβού, την ημέρα και ώρα που έχει συμφωνηθεί με την κατασκήνωση στα χρονικά 
διαστήματα 

• Πρωί   από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.  

• Απόγευμα  από 17:00 μ.μ. έως 20:00 μ.μ.  

  

Η αναχώρηση με τη λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου για κάθε παιδί πραγματοποιείται την 
τελευταία ημέρα παραμονής από την άφιξη του παιδιού, δηλαδή την 15η ημέρα για όλα τα 
ασφαλιστικά ταμεία. 

 

3. Επιλογή ομάδας / σκηνής 

 

Οι κατασκηνωτές κατανέμονται στις ομάδες/σκηνές ανάλογα με το φύλο και την ηλικία τους. 
Κάθε παιδί μπορεί να επιλέξει να είναι στην ίδια ομάδα/σκηνή με φίλους του, αρκεί το αίτημα 
αυτό να κοινοποιηθεί έγκαιρα από τους γονείς/κηδεμόνες στην κατασκήνωση. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις είναι τα παιδιά να έχουν ίδια περίπου ηλικία, ίδιο φύλο, και ημερομηνία άφιξης 
1 Ιουλίου, 16 Ιουλίου, 1 Αυγούστου, ή 16 Αυγούστου. Η τοποθέτηση του παιδιού στην ίδια 
ομάδα/σκηνή σε ημερομηνίες μεταγενέστερες από την εναρκτήρια ημέρα της βασικής 
περιόδου όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι δυνατή μόνο εφόσον υπάρχουν ελεύθερα 
κενά κρεβάτια στην ίδια σκηνή και πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις. 

 

4. Επισκεπτήριο – Άδειες εξοδου 
 

Για τη φετινή χρονιά, το επισκεπτήριο όπως και οι προσωρινές άδειες εξόδου απαγορεύονται 
αυστηρά και επιτρέπονται μόνο σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις, εάν υπάρχει ειδική 
ανάγκη. Στην πρώτη περίπτωση, μπορεί να έρχεται εντός της κατασκήνωσης αυστηρά ένας 
μόνο γονέας για κάθε κατασκηνωτή που θα φορά μάσκα και θα παραμένει σε προκαθορισμένο 
χώρο για σύντομο χρονικό διάστημα.  

 

Η είσοδος γονέων-επισκεπτών στους χώρους της κατασκήνωσης και στους κοιτώνες δεν 
επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. 

mailto:neaxryshammos@yahoo.gr


 

Η παράδοση/παραλαβή των παιδιών από το χώρο της κατασκήνωσης γίνεται μόνο από τους 
γονείς/κηδεμόνες ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και αποκλειστικά κατά τις 
ώρες που έχουν συμφωνηθεί με την κατασκήνωση.  

 

Η κατασκήνωση πρέπει να ενημερώνεται για αποφάσεις σχετικά με την επιμέλεια/κηδεμονία 
των παιδιών με προσκόμιση αντιγράφου της απόφασης του δικαστηρίου. 

 

Εάν οι γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν για οποιοδήποτε λόγο να παραλάβει το παιδί από την 
κατασκήνωση τρίτο πρόσωπο εκτός των ιδίων, απαραίτητη είναι η επίδειξη νόμιμης έγγραφης 
εξουσιοδότησης των γονέων/κηδεμόνων, η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους, και η επίδειξη 
αστυνομικής ταυτότητας του συνοδού.  

 

5. Τηλεφωνική επικοινωνία 
 

Στην κατασκήνωση λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο και η τηλεφωνική επικοινωνία των 
γονέων/κηδεμόνων με τα παιδιά τους γίνεται καθημερινά στο τηλέφωνο 27220 22 363 

• Απόγευμα από 18:00 μ.μ. έως 20:00 μ.μ. 

 

Συστήνουμε η συχνή τηλεφωνική επικοινωνία, ειδικά κατά τις πρώτες ημέρες παραμονής του 
παιδιού στην κατασκήνωση, να αποφεύγεται για ψυχολογικούς λόγους καθώς και για λόγους 
πρόληψης και προστασίας της υγείας. Εάν χρειαστεί, η διεύθυνση και το προσωπικό της 
κατασκήνωσης επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες. 

 

6. Κινητά τηλέφωνα – ηλεκτρονικές συσκευές – πολύτιμα αντικείμενα 

 

Αντικείμενα αξίας, π.χ. κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές, tablet, και ηλεκτρονικά 
παιχνίδια, απαγορεύονται. Εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια κάθε γονέα/κηδεμόνα να 
προμηθεύσει το παιδί του με τέτοιου είδους συσκευές, ο οποίος μάλιστα αναλαμβάνει πλήρως 
την ευθύνη για τη χρήση και τη δραστηριότητα που αναπτύσσεται μέσω των συσκευών αυτών. 

 

Η κατασκήνωση δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης σε περίπτωση 
απώλειας, φθοράς, ή καταστροφής των ανωτέρω αντικειμένων και δεν φέρει οποιαδήποτε 
ευθύνη για την εύλογη χρήση αυτών από τα παιδιά ή την επίβλεψη των παιδιών κατά τη χρήση 
των εν λόγω συσκευών. 

 

 

7. Τράπεζα – Φύλαξη χρημάτων 

 

Για λόγους ασφαλείας, οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να καταθέσουν τα χρήματα των παιδιών 
τους στην «τράπεζα» της κατασκήνωσης. Συγκεκριμένα, τα χρήματα συλλέγονται και 
φυλάσσονται στη Γραμματεία, την οποία μπορούν να επισκέπτονται τα παιδιά κάθε ημέρα και 
να προμηθεύονται ένα ποσό από τα χρήματά τους για τα πιθανά ημερήσια έξοδα. 



 

Συστήνουμε στους γονείς/κηδεμόνες να υποχρεώνουν τα παιδιά τους να καταθέτουν όλα τα 
χρήματά τους στην «τράπεζα» της κατασκήνωσης ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειας 
χρημάτων. Σε περίπτωση που δεν έχουν παραδοθεί τα χρήματα στην «τράπεζα» για φύλαξη, 
η κατασκήνωση δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απώλειες χρημάτων. 

 

8. Προσωπικά αντικείμενα 

 

Όλα τα ρούχα και αντικείμενα του παιδιού πρέπει να είναι μαρκαρισμένα, ώστε να ξεχωρίζει 
ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Συστήνουμε να ετοιμάζεται η βαλίτσα με τα απαραίτητα εφόδια 
παρουσία του γονέα/κηδεμόνα καθώς και του παιδιού, ώστε να γνωρίζουν και οι δύο τι 
περιέχει η βαλίτσα. 

 

Η κατασκήνωση έχει δικαίωμα να φυλάσσει τυχόν αντικείμενο που φέρει το παιδί και κρίνεται 
ακατάλληλο, π.χ. αιχμηρά και επικίνδυνα αντικείμενα, και να το παραδίδει στους γονείς/ 
κηδεμόνες. 

 

Τυχόν ξεχασμένα ρούχα και αντικείμενα μπορούν οι γονείς/κηδεμόνες να αναζητήσουν έως 
το τέλος του καλοκαιριού στον ειδικό χώρο φύλαξης αυτών στην κατασκήνωση. 

 

Για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, απαγορεύεται η μεταφορά τροφίμων εντός της 
κατασκήνωσης. 

 

9. Ιατρικό δελτίο κατασκηνωτή – Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

 

Κατά την είσοδο στην κατασκήνωση, απαραίτητη είναι η ρητή, έγγραφη σύμφωνη γνώμη του 
θεράποντος ιατρού του παιδιού, δηλαδή το πιστοποιητικό υγείας του παιδιού. Επιπλέον, η 
εγγραφή του παιδιού συνοδεύεται από το Ιατρικό Δελτίο, το οποίο πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες 
να παραδώσουν πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο ιατρικό προσωπικό της 
κατασκήνωσης.  

 

Οι γονείς/κηδεμόνες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την αλήθεια των 
διαλαμβανόμενων στο Ιατρικό Δελτίο του παιδιού στοιχείων.  

 

Τα προσωπικά δεδομένα υγείας του παιδιού, τα οποία χορηγούν οι γονείς/κηδεμόνες μέσω 
της συμπλήρωσης του Ιατρικού Δελτίου, συλλέγονται και επεξεργάζονται από το αρμόδιο 
προσωπικό με σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των κατασκηνωτών και 
αποσκοπούν αποκλειστικά στην ομαλή οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης. Τα 
ιατρικά δεδομένα παραμένουν απολύτως εμπιστευτικά και δεν κοινοποιούνται/διαβιβάζονται 
σε τρίτους πέραν των εργαζομένων της κατασκήνωσης, με εξαίρεση την περίπτωση 
διακομιδής του παιδιού σε νοσοκομείο, κέντρο υγείας, ή εξωτερικό ιατρό για παροχή 
κατάλληλης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

 



Σε περίπτωση άρνησης συμπλήρωσης του Ιατρικού Δελτίου ή ανάκλησης της συγκατάθεσης 
επεξεργασίας των δεδομένων υγείας, η κατασκήνωση διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την 
(περαιτέρω) παραμονή του παιδιού στην κατασκήνωση για λόγους ασφαλείας της 
κατασκηνωτικής κοινότητας. 

 

Σε περίπτωση που το παιδί ακολουθεί για οποιοδήποτε λόγο φαρμακευτική αγωγή κατά τη 
διάρκεια των διακοπών, πρέπει τα φάρμακα να παραδοθούν κατά την άφιξη στον/ην ιατρό της 
κατασκήνωσης που θα φροντίσει για τη φύλαξη και τη σωστή λήψη τους. Οι γονείς/κηδεμόνες 
αναλαμβάνουν με δική τους αποκλειστική ευθύνη να ενημερώσουν τον/ην ιατρό σχετικά με 
την αιτία λήψης της αγωγής, τη συνιστώμενη δοσολογία, και τη διάρκεια θεραπείας. 

 

Για λόγους ασφαλείας, όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα που φέρουν τα παιδιά μαζί τους 
πρέπει να παραδίδονται στον/ην ιατρό της κατασκήνωσης κατά την είσοδό τους στην 
κατασκήνωση.  

 

Σε ενδεχόμενη ασθένεια ή ατύχημα, η κατασκήνωση παρέχει ιατρική περίθαλψη και πρώτες 
βοήθειες στα παιδιά. Για τα ιατρικά συμβάντα των παιδιών, το ιατρείο αναλαμβάνει υπεύθυνα 
να ενημερώσει άμεσα τους γονείς/κηδεμόνες. 

 

Σε τυχόν απόφαση του ιατρικού προσωπικού για αποχώρηση του παιδιού από την 
κατασκήνωση ή εφόσον κριθεί αναγκαία από τον/ην ιατρό της κατασκήνωσης η διακομιδή του 
παιδιού σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας για παροχή κατάλληλης φροντίδας, οι γονείς/ 
κηδεμόνες υποχρεούνται να συμμορφωθούν με την απόφαση. 

 

Εφόσον κριθεί αναγκαία η χορήγηση εξατομικευμένης φαρμακευτικής αγωγής, το κόστος των 
φαρμάκων καλύπτεται από τους γονείς/κηδεμόνες.  

 

10.  Συμμετοχή σε δραστηριότητες 

 

Οι οργανωμένες δραστηριότητες για τα παιδιά εντός και εκτός της κατασκήνωσης θεωρούνται 
αποδεκτές από τους γονείς/κηδεμόνες, εκτός εάν έχει δοθεί διαφορετική, γραπτή εντολή από 
τους ίδιους.  

 

11.  Περιπτώσεις που δικαιούται η κατασκήνωση να προβεί στην 
 απομάκρυνση παιδιού από το χώρο της κατασκήνωσης 

 

Μεριμνώντας για την ομαλή διεξαγωγή όλων των κατασκηνωτικών περιόδων και λαμβάνοντας 
τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για όλα τα παιδιά, η κατασκήνωση διατηρεί το δικαίωμα να 
ζητήσει την αποχώρηση παιδιού από την κατασκήνωση, ειδικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Όταν η συμπεριφορά του παιδιού θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του 
ίδιου, άλλων παιδιών, ή του προσωπικού της κατασκήνωσης.  

• Όταν διαπιστωθεί ότι το παιδί αναπτύσσει έντονα επιθετική συμπεριφορά έναντι των 
υπόλοιπων παιδιών ή αρνείται κατ’ εξακολούθηση να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις 
του προσωπικού της κατασκήνωσης. 



• Όταν οι γονείς/κηδεμόνες έχουν αποκρύψει από το ιατρικό προσωπικό την ύπαρξη 
σοβαρού ιατρικού προβλήματος ή ασθένειας του παιδιού. 

• Όταν διαπιστωθεί ότι το παιδί παρενόχλησε σεξουαλικά άλλο παιδί. 

• Όταν διαπιστωθεί ότι το παιδί φέρει μαζί του αιχμηρά και επικίνδυνα αντικείμενα, π.χ. 
μαχαίρια, σουγιάδες, λοιπά αντικείμενα δυνάμενα να προκαλέσουν τραυματισμό, 
προϊόντα καπνού, ή ηλεκτρονικό τσιγάρο. 

• Όταν διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση των κατασκηνωτών ή των γονέων/κηδεμόνων 
τους με τους όρους του παρόντος κανονισμού. 

Διευκρινίζεται πως η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.   

 

Σε περίπτωση αποκλίνουσας συμπεριφοράς των στελεχών ή των γονέων/κηδεμόνων, η 
διεύθυνση της κατασκήνωσης διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει την απομάκρυνσή τους 
από το χώρο της κατασκήνωσης. 

 

12.  Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  
 

Η κατασκήνωση συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των παιδιών 
και των γονέων/κηδεμόνων τους σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων (GDPR) για τη διασφάλιση της εύρυθμης και ομαλής διαμονής των παιδιών στο 
χώρο της κατασκήνωσης κατά την εκάστοτε κατασκηνωτική περίοδο, την επικοινωνία των 
παιδιών και της κατασκήνωσης με τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών, και την προστασία της 
σωματικής υγείας των παιδιών. Εν ολίγοις, η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων αποσκοπεί αποκλειστικά στην ομαλή οργάνωση και λειτουργία της κατασκήνωσης 
και στη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των κατασκηνωτών. 

 

Η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η εκτέλεση της σύμβασης 
και η συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
των ίδιων και των παιδιών τους. 

 

Κατά την εγγραφή των κατασκηνωτών, η κατασκήνωση συλλέγει δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα όπως αναγνωριστικά στοιχεία των παιδιών και των γονέων/κηδεμόνων και τα 
στοιχεία επικοινωνίας αυτών (π.χ. ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, 
οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση οικίας, τηλέφωνο, email), δεδομένα που αφορούν στην 
υγεία των παιδιών, δεδομένα που αφορούν στην εργασία των γονέων/κηδεμόνων, και 
δεδομένα που αφορούν στην ακριβή ημερομηνία και ώρα εισόδου και εξόδου των 
κατασκηνωτών από το χώρο της κατασκήνωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκηνωτικής 
περιόδου. 

 

Επίσης, η κατασκήνωση δύναται να συλλέξει δεδομένα εικόνας (π.χ. φωτογραφικό υλικό, 
βίντεο) των στελεχών και των κατασκηνωτών σχετικά με τις δραστηριότητες και τη ζωή στην 
κατασκήνωση για το σκοπό δημιουργίας αναμνηστικού άλμπουμ ή διαφημιστικού βίντεο ή 
ανάρτησης του υλικού στην ιστοσελίδα της κατασκήνωσης ή στο διαφημιστικό φυλλάδιο. Η 
κατασκήνωση δεν μπορεί να κάνει χρήση των δεδομένων εικόνας εφόσον κάποιο στέλεχος, 
παιδί, ή γονέας/κηδεμόνας έχει αρνηθεί γραπτά και ενυπόγραφα. 

 

Οι γονείς/κηδεμόνες έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, 
και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των ίδιων και των παιδιών 



τους. Οι γονείς/κηδεμόνες έχουν επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή τη 
χορηγούμενη συγκατάθεσή τους μέσω αποστολής email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
neaxryshammos@yahoo.gr ή μέσω επικοινωνίας στο τηλέφωνο 27220 22 363. 

 
13.  Δικαίωμα συμμετοχής 

 

• Συμμετοχή μέσω συμβεβλημένων με την κατασκήνωση φορέων που καλύπτουν 
το κατασκηνωτικό κόστος 

Οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να παραδώσουν τα έντυπα υπογεγραμμένα και 
συμπληρωμένα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε σύμβασης και 
τον ενδεδειγμένο σύμφωνα με αυτήν τρόπο. Η μη έγκαιρη τήρηση των προβλεπόμενων 
υποχρεώσεων από τους γονείς/κηδεμόνες καθιστά τους ίδιους οικονομικά υπόχρεους 
έναντι της κατασκήνωσης. 

• Συμμετοχή ως ιδιώτες 

Το κατασκηνωτικό κόστος καλύπτεται από τους γονείς/κηδεμόνες οι οποίοι οφείλουν να 
προβούν στην εξόφληση του ποσού όπως έχει συμφωνηθεί με τη διεύθυνση της 
κατασκήνωσης. 

 

14.  Πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος Κανονισμού 

 

Οι γονείς/κηδεμόνες πληροφορούνται για το περιεχόμενο και τους όρους του παρόντος 
Κανονισμού δια της λήψεως αντιγράφου αυτού από τη Γραμματεία της κατασκήνωσης κατά 
την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου, αλλά και οποτεδήποτε επιθυμούν στη σελίδα της 
κατασκήνωσης ή μέσω αποστολής αυτού με email ύστερα από σχετική αίτηση των 
γονέων/κηδεμόνων στην ηλεκτρονική διεύθυνση neaxryshammos@yahoo.gr. 
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