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Η Κατασκήνωση στον Οδηγισμό 
 

Η κατασκηνωτική εμπειρία έχει αναγνωρισθεί ως σημαντικός παράγοντας της ανάπτυξης 

του παιδιού και κατ’ επέκταση της βελτίωσης της κοινωνίας μας (Miller, 1997). 
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Η Κατασκήνωση ανά Κλάδο 
 

Κλάδος Αστεριών 
Σκοπός: 
Ολοκλήρωση της Οδηγικής δουλειάς συμφωνά με τους στόχους, την δυναμική της ομάδας, την 

εξέλιξη των παιδιών και Στελεχών κατά τη διάρκεια της Οδηγικής Χρονιάς και τις ανάγκες των 

Γαλαξιών – κοινωνικοποίηση Αστεριών – αυτοδιοίκηση - προσωπική ανάπτυξη – ζωή στη φύση 

με τη φύση - εφαρμογή του ρητού «Πάντα Φίλοι». 

 

Χαρούμενο Ταξίδι 

 

ΑΡΧΗΓΟΣ Αρχηγός Κατασκήνωσης του Κλάδου Αστεριών με Άδεια και Εντολή ή Δίπλωμα 
και Εντολή Κατασκηνωτή.  
 
Στέλεχος με Δίπλωμα Κατασκηνωτή και εντολή άλλου Κλάδου εφόσον:  

i. Έχει τη σύμφωνη γνώμη του Κλάδου αυτού 

ii. Η/Ο Υπαρχηγός Προγράμματος είναι έμπειρο Στέλεχος του Κλάδου του 
οποίου η κατασκήνωση υλοποιείται και έχει προηγούμενη συμμετοχή σε 
κατασκήνωση του Κλάδου αυτού.  

Απαλλάσσεται της δεύτερης υποχρέωσης, μετά την υλοποίηση δύο 
κατασκηνώσεων του Κλάδου αυτού εντός τετραετίας και με την σύμφωνη 
γνώμη του Εφόρου του Κλάδου αυτού, εφόσον έχει προηγηθεί επίσκεψη του 
ιδίου στην Κατασκήνωση, ή Βοηθού του, ή εκπροσώπου του. 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ Μέγιστο 15 -Ελάχιστο 9 Στελέχη: 
● Αρχηγός  
● Υπαρχηγός-Υπεύθυνος  Προγράμματος  
● Υπαρχηγός-Υπεύθυνος Λειτουργιάς 
● Υπεύθυνος Αποθήκης 
● Υπεύθυνος Ταμείου 
● Υπεύθυνοι Υπηρεσιών (Σερβίρισμα ,Πλύσιμο Πιάτων, Εξωραϊσμός, 

Καθαριότητα ) 
● Υπεύθυνοι και Συνυπεύθυνοι Πεντάδας, 2 Στελέχη ανά 4-6 Αστέρια.  

Το Αρχηγείο αποτελείται από Στελέχη του Κλάδου Αστεριών και κυρίως από τον 
Γαλαξία ή τους Γαλαξίες που παίρνουν μέρος στο Χ.Τ. Αν δεν συμπληρώνεται ο 
αριθμός, μπορούν να βοηθήσουν Στελέχη άλλου Κλάδου ή μέλη του Τοπικού 
Συμβουλίου, όπως επίσης και Μεγάλοι Οδηγοί ηλικίας 16 ή 17 ετών, Στελέχη 
SOS, παλιοί Οδηγοί*, Φίλοι του Οδηγισμού. 
Σε κάθε περίπτωση ο Υπαρχηγός Προγράμματος του Χ.Τ θα πρέπει να 
είναι Στέλεχος του Κλάδου Αστεριών. 
Επιπλέον βοηθητικά μέλη*:  

● Νοσοκόμος ή Διπλωματούχος ΕΕΣ ή άλλης ισότιμης σχολής  
● Μαγείρισσα 
● Φύλακας. 

Σε κάθε περίπτωση και ειδικά αν δεν υπάρχει Νοσοκόμος ή Διπλωματούχος ΕΕΣ 
τότε ο Αρχηγός και κάποιο από τα μέλη του Αρχηγείου, θα πρέπει να έχουν 
βασικές γνώσεις Α’ Βοηθειών.      
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* Οι συγκεκριμένες κατηγορίες, δεν είναι απαραίτητο να είναι Μέλη με Οδηγική 
Ταυτότητα. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Μέγιστος 28-Ελάχιστος  12.  
Σε περίπτωση που είναι 12,  τα παιδιά  χωρίζονται σε 3 ομάδες των 4.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η κατασκήνωση στον Κλάδο Αστεριών διαρκεί 4  ημέρες μετά την ολοκλήρωση 
της Οδηγικής χρόνιας, η όποια ορίζεται σύμφωνα με τη σχολική χρονιά.  
Το Χ.Τ.  θα πρέπει να  ξεκινά το πρωί της πρώτης και να τελειώνει αργά το 
απόγευμα της τελευταίας ημέρας. 

ΧΩΡΟΣ Η διαμονή στο Χ.Τ. για Αστέρια και Στελέχη γίνεται σε σκηνές. Σε κάθε σκηνή 
διαμένουν τα Αστέρια με τον υπεύθυνο ή συνυπεύθυνο 5άδας. 
Το Χ.Τ. πραγματοποιείται μέσα σε περιφραγμένο χώρο που διαθέτει:  

● μόνιμες εγκαταστάσεις υγιεινής 
● παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 
● υφιστάμενη παροχή πόσιμου νερού  
● μικρό κατασκηνωτικό οίκημα που χρησιμοποιείται βοηθητικά για την 

εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της κατασκήνωσης και σε 
περίπτωση βροχής,  κουζίνα, τροφοδοσία, αποθηκευτικός χώρος 

● δυνατότητα εύκολης προμήθειας τροφίμων 
● απαραίτητο εξοπλισμό πυρόσβεσης 
● ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κοντινή απόσταση 
● απαραίτητος είναι ο προσεκτικός έλεγχος του χώρου να είναι ασφαλής. 
● Απαγορεύεται πραγματοποίηση Χ.Τ. σε εξοχικό σπίτι. Σε περίπτωση που 

υπάρχει ιδιόκτητο κτήμα με σπίτι που διαθέτει οικόπεδο μεγαλύτερο 
του στρέμματος, μπορεί να αξιοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι δεν θα 
γίνει χρήση του οικήματος, αλλά του περιβάλλοντος χώρου. 

● Απαγορεύεται  πραγματοποίηση Χ.Τ.  σε εξοχικό σπίτι. 
● Για Χ.Τ σε στεγασμένο χώρο, απαιτείται επιπλέον σχετική έγκριση από 

τον Κλ. Αστεριών και την/τον Γενική Έφορο. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ● Το Χ.Τ  πραγματοποιείται σε απόσταση έως 200 χιλιόμετρα από τον 
τόπο διαμονής  των Αστερίων, κατόπιν γραπτής αδείας των γονέων ή 
κηδεμόνων. 

● Η μεταφορά γίνεται με μισθωμένο πούλμαν ή με Μέσα Μεταφοράς 
(ΚΤΕΛ, ΟΣΕ) κατόπιν γραπτής άδειας Γονέων και Κηδεμόνων και έντυπη 
ενημέρωση του σχετικού Οργανισμού. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η  ασφαλής μεταφορά των παιδιών σύμφωνα με όσα 
ορίζονται και από το Κ.Ο.Κ. (1 άτομο ανά θέση, ζώνες ασφαλείας, σωστή 
συντήρηση οχήματος μεταφοράς , επαγγελματίας οδηγός).  

● Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε μετακίνηση Αστεριών με ιδιωτικά Ι.Χ. 
μελών του Αρχηγείου, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από το Χ.Τ. 

 
        Η μετακίνηση των Αστεριών με θαλάσσιο μέσο γίνεται: 

● με 1 συνοδό ανά 3 Αστέρια. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των     
συνοδών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 2. 

● κατόπιν γραπτής άδειας Γονέων και Κηδεμόνων για ακτοπλοϊκή 
μεταφορά και σχετικής άδειας από τον Κλάδο Αστεριών και την/τον 
Γενική/ο Έφορο. 

● συνοδοί για την μεταφορά μπορούν να είναι Στελέχη, Μέλη Τοπικών 
Συμβουλίων, Γονείς/Κηδεμόνες 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ● Τα Στελέχη καθώς και τα παιδιά παίρνουν μέρος στην Κεντρική Ιδέα του 
Χ.Τ σε δραστηριότητες που βασίζονται στο Οδηγικό Παιδαγωγικό 
Πρόγραμμα του Κλ. Αστεριών.  
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● Τα Αστέρια μπορούν να υλοποιήσουν νυχτερινές δραστηριότητες 
(Νυχτερινός περίπατος 30 λεπτών) με σκοπό την εξοικείωση τους με τον 
χώρο του Χ.Τ κατά τις νυχτερινές ώρες (να αποφεύγεται το Νυχτερινό 
Παιχνίδι).  

● Απαγορεύεται το μπάνιο στη θάλασσα 
● Στην περίπτωση παιχνιδιών στην παραλία, αυτά να πραγματοποιούνται 

σε  απόσταση ασφαλείας (5 έως 7 μέτρα) από τη θάλασσα. 

● Τα Αστέρια πρέπει να κοιμούνται πριν τις 10:00 μ.μ. ώστε να 

ξεκουράζονται και να μπορούν να ανταποκριθούν στο πρόγραμμα της 

Κατασκήνωσης. 

● Τελετές του Κλ. Αστεριών μπορούν να πραγματοποιούνται μετά την 

ολοκλήρωση του μύθου της Κ.Ι και αφού τα παιδιά ολοκληρώσουν το 

ρόλο που υποδύονται στο μύθο του Χ.Τ. 

ΠΟΡΟΙ Απαραίτητη είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργιά της 
Κατασκήνωσης και την καλή διατροφή των παιδιών. 
Οι πόροι προέρχονται από: 

● τις συμμετοχές των παιδιών 
● εκδηλώσεις των Ομάδων  
● δωρεές άλλων φορέων.  

Αν υπάρξει ανάγκη, το Ταμείο των Ομάδων ή των Τοπικών Τμημάτων που 
συμμετέχουν, (εφ’ όσον υπάρχουν χρήματα)  συμπληρώνει κατ’ αναλογία. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΓΟΝΕΩΝ 

Τρεις μήνες τουλάχιστον πριν την κατασκήνωση η/ο Αρχηγός της 
Κατασκήνωσης κατατοπίζει τους γονείς/κηδεμόνες είτε με γράμμα είτε με e-
mail και η/ο Αρχηγός του Γαλαξία κάνει μια συνάντηση και δίνει στους 
γονείς/κηδεμόνες τα σχετικά έντυπα για την Κατασκήνωση:  

1. Δήλωση Συμμετοχής με έγκριση του Γονέα για τη δημοσιοποίηση των 
φωτογραφιών με παιδιά 

2. Πιστοποιητικό Υγείας  
3. Ατομική Εξάρτυση 

Εάν έχει προγραμματιστεί ενασχόληση με extreme sports,  απαιτείται επιπλέον 
δήλωση του Γονέα/Κηδεμόνα  και αναφορά στην αρχική δήλωση 
κατασκήνωσης. 

ΕΓΚΡΙΣΗ Έξι (6) εβδομάδες τουλάχιστον, πριν από το Χ.Τ., υποβάλλονται στο Τμήμα 
Κατασκηνώσεων και στον Κλάδο Αστεριών  τα ακόλουθα έντυπα για έγκριση: 

● Άδειες χρήσης χώρων (από δημόσιο φορέα ή ιδιώτη, ανάλογα με την 
περίπτωση και  από το δασαρχείο, εφόσον απαιτείται.) 

● Αναλυτική Δήλωση Κατασκήνωσης, (σύνθεση Αρχηγείου, Ωρολόγιο & 
Αναλυτικό Πρόγραμμα, Διαιτολόγιο, Προϋπολογισμός). 

Το Τμήμα Κατασκηνώσεων, μετά τον έλεγχο, αποστέλλει έγγραφη έγκριση της 
Κατασκήνωσης στον Αρχηγό της Κατασκήνωσης με κοινοποίηση στον Κλάδο 
Αστεριών και στους εμπλεκόμενους Τοπικούς Εφόρους.  

ΒΙΒΛΙΑ ● Ταμείο ( ενημερώνεται καθημερινά από τον Ταμία)  
● Τετράδιο Προγράμματος  
● Ντοσιέ με ονομαστικό κατάλογο των παιδιών (ενημερώνεται 

καθημερινά από τον Υπ. Προγράμματος), τις Δηλώσεις των 
Γονέων/Κηδεμόνων και τα Πιστοποιητικά Υγείας παιδιών & Στελεχών,  
Κανονισμό Κατασκηνώσεων, αντίγραφα με όλα τα στοιχεία που έχουν 
σταλεί στο Τμήμα Κατασκηνώσεων (Ωρολόγιο, Αναλυτικό, Διαιτολόγιο, 
σύσταση Αρχηγείου),  Κατάλογο τηλεφώνων πρώτης ανάγκης (γιατρού, 
αστυνομίας, πυροσβεστικής, κλπ.)   



6 
 

 
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού | Κανονισμός Κατασκηνώσεων | 2022 

 

 

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής Στελέχους ή παιδιού σε κάθε Κατασκήνωση είναι να έχει 

πληρώσει την ετήσια συνδρομή του και να έχει Πιστοποιητικό Υγείας. 

 

● Τετράδιο παραλαβής και παράδοσης Υλικού ( που τηρείται από το 
υπεύθυνο μέλος του Αρχηγείου). 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η πρόβλεψη μέτρων ασφαλείας είναι απαραίτητη σε κάθε κατασκήνωση για την 

πρόληψη και την αποφυγή ατυχημάτων καθώς και για την ορθή και έγκαιρη 

αντιμετώπιση αυτών. Ιδιαίτερα, είναι αναγκαίο να υπάρχουν: 

● πυροσβεστικά μέσα   
● σχέδιο πυροπροστασίας  
● σχέδιο εκκένωσης χώρου σε διάφορες έκτακτες καταστάσεις 

Λεπτομέρειες για τα παραπάνω υπάρχουν στο έντυπο ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ (μέσα από την ιστοσελίδα www.seo.gr _ Τμήματα Διοίκησης _ Τμήμα 

Κατασκηνώσεων _ Χρήσιμα Αρχεία) 

 

 

 

⮚ Χαρούμενο Ταξίδι, το οποίο δεν έχει Δηλωθεί όπως ορίζεται στο πεδίο “ Έγκριση” 

παραπάνω, δεν θα λάβει άδεια για την υλοποίηση του με απόφαση της/του Εφόρου 

Κατασκηνώσεων ή της/του Εφόρου Κλάδου ή της/του Γενικής/ού Εφόρου. 
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Κλάδος Πουλιών 
Σκοπός: 
Σκοπός του Χαρούμενου Δάσους είναι η εξοικείωση των παιδιών με τη φύση, η ανάπτυξη και 

ενίσχυση της αυτοδιοίκησης, η κοινωνικοποίηση μέσω της ομαδικής συμβίωσης, η προσωπική 

ανάπτυξη Πουλιών και Στελεχών και η εφαρμογή του Οδηγικού Παιδαγωγικού Προγράμματος. 

 

Χαρούμενο Δάσος 
 

ΑΡΧΗΓΟΣ Αρχηγός Κατασκήνωσης του Κλάδου Πουλιών με Άδεια και Εντολή ή Δίπλωμα 
και Εντολή Κατασκηνωτή.  
 
Στέλεχος με Δίπλωμα Κατασκηνωτή και εντολή άλλου Κλάδου εφόσον:  

i. Έχει τη σύμφωνη γνώμη του Κλάδου αυτού 

ii. Η/Ο Υπαρχηγός Προγράμματος είναι έμπειρο Στέλεχος του Κλάδου του 
οποίου η κατασκήνωση πραγματοποιείται και έχει προηγούμενη συμμετοχή 
σε κατασκήνωση του Κλάδου αυτού.  

Απαλλάσσεται της δεύτερης υποχρέωσης, μετά την πραγματοποίηση δύο 
κατασκηνώσεων του Κλάδου αυτού εντός τετραετίας και με την σύμφωνη 
γνώμη του Εφόρου του Κλάδου αυτού, εφόσον έχει προηγηθεί επίσκεψη του 
ιδίου στην Κατασκήνωση, ή Βοηθού του, ή εκπροσώπου του. 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ Μέγιστο 12- Ελάχιστο 8 Στελέχη: 
● Αρχηγός 
● Υπαρχηγός-Υπεύθυνος Προγράμματος 
● Υπαρχηγός-Υπεύθυνος Λειτουργίας 
● Υπεύθυνος Αποθήκης 
● Υπεύθυνος Ταμείου 
● Υπεύθυνοι Υπηρεσιών  

Το Αρχηγείο αποτελείται από Στελέχη του Κλάδου Πουλιών και κυρίως από το 
Σμήνος ή τα Σμήνη που παίρνουν μέρος στο Χ.Δ. Αν δεν συμπληρώνεται ο 
αριθμός, μπορούν να βοηθήσουν Στελέχη άλλου Κλάδου ή μέλη του Τοπικού 
Συμβουλίου, όπως επίσης και Μεγάλοι Οδηγοί 16 ή 17 ετών, Στελέχη SOS, 
παλιοί Οδηγοί*, Φίλοι του Οδηγισμού. 
Επιπλέον βοηθητικά μέλη*:  

● Νοσοκόμος ή Διπλωματούχος ΕΕΣ ή άλλης ισότιμης σχολής  
● Μαγείρισσα 
● Φύλακας 

Σε κάθε περίπτωση και ειδικά αν δεν υπάρχει Νοσοκόμος ή Διπλωματούχος 
ΕΕΣ τότε ο Αρχηγός και κάποιο από τα μέλη του Αρχηγείου, θα πρέπει να 
έχουν βασικές γνώσεις Α’ Βοηθειών.     
* Οι συγκεκριμένες κατηγορίες, δεν είναι απαραίτητο να είναι Μέλη με 
Οδηγική Ταυτότητα. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Μέγιστος 32 – Ελάχιστος 18 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Από 6 έως 8 ημέρες 

ΧΩΡΟΣ Το Χ.Δ. γίνεται σε οργανωμένο1 ή  διαμορφωμενο2 χώρο με σκηνές. Και στις 
δύο περιπτώσεις ο χώρος πρέπει να πληροί επιπλέον τις εξής προϋποθέσεις:  

● εύκολη πρόσβαση 
● δυνατότητα προμήθειας τροφίμων σε μικρή απόσταση 
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● άμεση πρόσβαση σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας 
● η περιοχή να έχει φυσική ομορφιά και αρκετό χώρο για υπαίθριες 

δραστηριότητες.  
Για Χ.Δ. σε στεγασμένο χώρο απαιτείται επιπλέον σχετική έγκριση από τον 
Κλ. Πουλιών & την/τον Γενική/ο Έφορο.  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ● Το Χ.Δ. πραγματοποιείται σε απόσταση έως 350 χλμ. από τον τόπο 
διαμονής του Σμήνους, με τη συνοδεία των Στελεχών του Αρχηγείου 
και  κατόπιν σχετικής γραπτής άδειας των Γονέων/Κηδεμόνων.  

● Για Χ.Δ. σε απόσταση πέραν των 350 χλμ. απαιτείται επιπλέον σχετική 
έγκριση από τον Κλ. Πουλιών και την/τον Γενική/ο Έφορο. 

Η μετακίνηση των Πουλιών με θαλάσσιο μέσο γίνεται: 
● με 1 συνοδό ανά 4 Πουλιά. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των     

συνοδών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 2. 
● κατόπιν γραπτής άδειας γονέων/κηδεμόνων για ακτοπλοϊκή 

μεταφορά και σχετικής άδειας από τον Κλάδο Πουλιών και την/τον 
Γενική/ο Έφορο. 

● Με συνοδούς  για την μεταφορά που  μπορεί  να είναι Στελέχη, Μέλη 
Τοπικών Συμβουλίων, γονείς/κηδεμόνες   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Χ.Δ. έχει πάντοτε μια Κεντρική Ιδέα. 
Κριτήριο για την επιλογή της είναι:  

● η ηλικία των Πουλιών του Σμήνους 
● οι δυνατότητές τους 
● ο τόπος στον οποίο γίνεται το Χ.Δ.  

(Αναλυτικότερες πληροφορίες: Βοήθημα Κατασκηνωτή Κλ. Πουλιών). 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Για την καλή λειτουργία του Χ.Δ. τα Πουλιά, ανά Φωλιές, αναλαμβάνουν κάθε 
μέρα και από μια υπηρεσία δηλ. Μαγείρεμα, Σερβίρισμα, Πλ. πιάτων, 
Καθαριότητα, Εξωραϊσμό, Σ.Ο.Σ (προαιρετικά). Την ευθύνη σε κάθε υπηρεσία 
έχει ένα μέλος του Αρχηγείου. 

ΠΟΡΟΙ Είναι απαραίτητη η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία της 
Κατασκήνωσης και την ισορροπημένη και πλήρη διατροφή των παιδιών.  
Οι πόροι προέρχονται από: 

● τις συμμετοχές των παιδιών 
● από εκδηλώσεις των Ομάδων ή 
● από δωρεές άλλων φορέων.  

Αν υπάρξει ανάγκη, το Ταμείο των Ομάδων ή των Τοπικών Τμημάτων που 
συμμετέχουν, (εφ’ όσον υπάρχουν χρήματα)  συμπληρώνει κατ’ αναλογία. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩ
Ν 

Τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν την κατασκήνωση η/ο Αρχηγός της 
Κατασκήνωσης ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες είτε με γράμμα είτε με e-
mail δίνοντάς τους τα σχετικά έντυπα για την Κατασκήνωση:  
Η ενημέρωση καλό είναι να γίνεται με συνάντηση γονέων και Αρχηγείου, 
ώστε να έχουν και οι γονείς να γνωριστούν μεταξύ τους. Όπως επίσης και για 
να ακούσουν όλοι τις τυχόν απορίες και διευκρινίσεις 

1. Δήλωση Συμμετοχής με έγκριση του γονέα/κηδεμόνα για τη 
δημοσιοποίηση των φωτογραφιών με τα παιδιά του 

2. Πιστοποιητικό Υγείας  
3. Ατομική Εξάρτυση. 

Εάν έχει προγραμματιστεί ενασχόληση με extreme sports ή ναυτοδηγικές 
δραστηριότητες, απαιτείται επιπλέον δήλωση του Γονέα/Κηδεμόνα και  
αναφορά στην αρχική δήλωση κατασκήνωσης. 

ΕΓΚΡΙΣΗ Έξι (6) εβδομάδες τουλάχιστον, πριν από το Χ.Δ., υποβάλλονται στο Τμήμα 
Κατασκηνώσεων και στον Κλάδο Πουλιών τα ακόλουθα έντυπα για έγκριση: 
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● Άδειες χρήσης χώρων (από δημόσιο φορέα ή ιδιώτη, ανάλογα με την 
περίπτωση και  από το δασαρχείο, εφόσον απαιτείται.) 

● Αναλυτική Δήλωση Κατασκήνωσης, (σύνθεση Αρχηγείου, Ωρολόγιο & 
Αναλυτικό Πρόγραμμα, Διαιτολόγιο, Προϋπολογισμός). 

Το Τμήμα Κατασκηνώσεων, μετά τον έλεγχο, αποστέλλει έγγραφη έγκριση της 
Κατασκήνωσης στον Αρχηγό της Κατασκήνωσης με κοινοποίηση στον Κλάδο 
Πουλιών και στους εμπλεκόμενους Τοπικούς Εφόρους. 

ΒΙΒΛΙΑ ● Ταμείο (ενημερώνεται καθημερινά από τον Ταμία) 
● Ντοσιέ Προγράμματος (προκειμένου να συντονίζονται καθημερινά 

όλα τα μέλη του Αρχηγείου ) 
● Ονομαστικός κατάλογος των παιδιών, με τις Δηλώσεις των 

Γονέων/Κηδεμόνων και τα Πιστοποιητικά Υγείας παιδιών και 
Στελεχών  

● Κανονισμός Κατασκηνώσεων  
● Αντίγραφα όλων των στοιχείων που έχουν σταλεί στον Κλάδο και το 

Τμήμα Κατασκηνώσεων (Ωρολόγιο, Αναλυτικό, Διαιτολόγιο, σύνθεση 
Αρχηγείου) 

● Κατάλογος τηλεφώνων πρώτης ανάγκης (γιατρού, αστυνομίας, 
πυροσβεστικής, κλπ.) 

● Τετράδιο παραλαβής και παράδοσης υλικού (τηρείται από το 
υπεύθυνο μέλος του Αρχηγείου).   

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η πρόβλεψη μέτρων ασφαλείας είναι απαραίτητη σε κάθε κατασκήνωση για 

την πρόληψη και την αποφυγή ατυχημάτων καθώς και για την ορθή και 

έγκαιρη αντιμετώπιση αυτών. Ιδιαίτερα, είναι αναγκαίο να υπάρχουν: 

● πυροσβεστικά μέσα   
● σχέδιο πυροπροστασίας  
● σχέδιο εκκένωσης χώρου σε διάφορες έκτακτες καταστάσεις 

Λεπτομέρειες για τα παραπάνω υπάρχουν στο έντυπο ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ (μέσα από την ιστοσελίδα www.seo.gr _ Τμήματα Διοίκησης _ 

Τμήμα Κατασκηνώσεων _ Χρήσιμα Αρχεία) 

 

Τριήμερο Κλάδου Πουλιών 
 

ΑΡΧΗΓΟΣ Αρχηγός του Κλάδου Πουλιών με Εντολή, που έχει ολοκληρώσει τη Γενική του 
Εκπαίδευση.  
Κατόπιν έγκρισης της/του Τ. Εφόρου και της/του Εφόρου Κλάδου. 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ Το Αρχηγείο αποτελείται από τα Στελέχη του Σμήνους, που πραγματοποιεί το 
τριήμερο και, στην περίπτωση που χρειαστεί, μπορούν να βοηθήσουν Στελέχη 
του ιδίου ή άλλου Κλάδου. 

ΑΡ. ΠΑΙΔΙΩΝ Η δύναμη του Σμήνους που πραγματοποιεί το τριήμερο. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ημέρες 

ΧΩΡΟΣ Το Τριήμερο γίνεται σε στεγασμένο(₃) ή οργανωμένο1  χώρο με σκηνές. Και στις 
δύο περιπτώσεις ο χώρος πρέπει να πληροί τους εξής όρους: 

● εύκολη πρόσβαση 
● δυνατότητα προμήθειας τροφίμων 
● δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας 
● η περιοχή να έχει φυσική ομορφιά και αρκετό χώρο για υπαίθριες 

δραστηριότητες. 
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Χαρούμενο Δάσος ή τριήμερο, το οποίο δεν έχει Δηλωθεί, όπως 
ορίζεται στο πεδίο “Έγκριση” παραπάνω, δεν θα λάβει άδεια για 
την πραγματοποίησή* του ύστερα από απόφαση της/του Εφόρου 
Κατασκηνώσεων ή της/του Εφόρου Κλάδου ή της/του Γενικής/ού 
Εφόρου. 

 

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής Στελέχους ή παιδιού σε κάθε Κατασκήνωση είναι να έχει 

πληρώσει την ετήσια συνδρομή του και να έχει Πιστοποιητικό Υγείας. 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η πρόβλεψη μέτρων ασφαλείας είναι απαραίτητη σε κάθε κατασκήνωση για την 

πρόληψη και την αποφυγή ατυχημάτων καθώς και για την ορθή και έγκαιρη 

αντιμετώπιση αυτών. Ιδιαίτερα, είναι αναγκαίο να υπάρχουν: 

● πυροσβεστικά μέσα   
● σχέδιο πυροπροστασίας  
● σχέδιο εκκένωσης χώρου σε διάφορες έκτακτες καταστάσεις 

Λεπτομέρειες για τα παραπάνω υπάρχουν στο έντυπο ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ (μέσα από την ιστοσελίδα www.seo.gr _ Τμήματα Διοίκησης _ Τμήμα 

Κατασκηνώσεων _ Χρήσιμα Αρχεία) 

 
1. Οργανωμένος κατασκηνωτικός χώρος θεωρείται εκείνος που έχει: 

● περίφραξη 
● μόνιμες εγκαταστάσεις υγιεινής  
● ασφαλές, κτιστό μαγειρείο  
● παροχή ηλεκτρικού ρεύματος  
● παροχή πόσιμου νερού 
● μέτρα πυρασφάλειας 

 
2. Διαμορφωμένος κατασκηνωτικός χώρος θεωρείται εκείνος που έχει: 

● περίφραξη  
● τρεχούμενο πόσιμο νερό 
● προσωρινές εγκαταστάσεις υγιεινής (“σκαφτές” ή χημικές) 
● ασφαλές υπαίθριο μαγειρείο 
● παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 
● μέτρα πυρασφάλειας 

 

3. Στεγασμένος χώρος θεωρείται εκείνος που έχει: 
● κτιριακές υποδομές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διανυκτέρευση 
● μόνιμες εγκαταστάσεις υγιεινής  
● παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 
● παροχή πόσιμου νερού 
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Κλάδος Οδηγών 
Σκοπός: 
Σκοπός της Κατασκήνωσης του Κλάδου Οδηγών είναι η εξοικείωση και άμεση επαφή των παιδιών 

με τη φύση, η απόκτηση εφοδίων για επιβίωση στην ύπαιθρο, η ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης και 

ιδιαίτερα της Ενωμοτίας και η εφαρμογή του Προγράμματος του Κλάδου Οδηγών. 

 

Πλήρης Κατασκήνωση Κλάδου Οδηγών 

 

ΑΡΧΗΓΟΣ Αρχηγός Κατασκήνωσης του Κλάδου Οδηγών με Άδεια και Εντολή ή Δίπλωμα 
και Εντολή Κατασκηνωτή.  
 
Στέλεχος με Δίπλωμα Κατασκηνωτή και εντολή άλλου Κλάδου εφόσον:  

i. Έχει τη σύμφωνη γνώμη του Κλάδου αυτού 

ii. Η/Ο Υπαρχηγός Προγράμματος είναι έμπειρο Στέλεχος του Κλάδου του 
οποίου η κατασκήνωση υλοποιείται και έχει προηγούμενη συμμετοχή σε 
κατασκήνωση του Κλάδου αυτού.  

Απαλλάσσεται της δεύτερης υποχρέωσης, μετά την υλοποίηση δύο 
κατασκηνώσεων του Κλάδου αυτού εντός τετραετίας και με την σύμφωνη 
γνώμη του Εφόρου του Κλάδου αυτού, εφόσον έχει προηγηθεί επίσκεψη του 
ιδίου στην Κατασκήνωση, ή Βοηθού του, ή εκπροσώπου του. 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ 
 
 

Μέγιστο 12 – Ελάχιστο 8 μέλη: 
● Αρχηγός 
● Υπαρχηγός-Υπεύθυνος Προγράμματος 
● Υπαρχηγός -Υπεύθυνος Λειτουργίας 
● Υπεύθυνος Ταμείου 
● Υπεύθυνος Αποθήκης 
● Υπεύθυνοι Υπηρεσιών 

Το Αρχηγείο αποτελείται από στελέχη του Κλ. Οδηγών. 
Σε περίπτωση ανάγκης όμως ο αριθμός των μελών μπορεί να συμπληρωθεί 
από  

● Σε περίπτωση ανάγκης ο αριθμός των μελών μπορεί να συμπληρωθεί 
από Στελέχη άλλων Κλάδων ή παλιά Στελέχη που αναλαμβάνουν 
υπεύθυνοι Υπηρεσιών. 

●  Όλα τα μέλη του Αρχηγείου εκτός από την ευθύνη της Υπηρεσίας που 
έχουν αναλάβει, ενδιαφέρονται και συμμετέχουν ενεργά σε όλο το 
πρόγραμμα της Κατασκήνωσης και συνεργάζονται στενά με την/τον 
Αρχηγό. 

● Σε περίπτωση που συμμετέχουν στην κατασκήνωση παιδιά άλλης 
Ομάδας ή Τοπικού Τμήματος, πρέπει να συνοδεύονται από ένα 
Στέλεχος της Ομάδας τους, που θα αποτελέσει και αυτό μέλος του 
Αρχηγείου της Κατ/σης.  

● Αν η Κατασκήνωση πραγματοποιηθεί σε χώρο κοντά στη θάλασσα, 
είναι απαραίτητο δύο τουλάχιστον από τα μέλη του Αρχηγείου να 
ξέρουν πολύ καλό κολύμπι, για να έχουν την ευθύνη των παιδιών στη 
θάλασσα. 

● Η/Ο Αρχηγός της Κατασκήνωσης και κάποιο από τα μέλη του 
Αρχηγείου θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις Α΄ Βοηθειών 
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ΑΡ. ΠΑΙΔΙΩΝ Μέγιστος 42 – Ελάχιστος 28 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 9 έως 12 ημέρες (8 έως 11 διανυκτερεύσεις αντίστοιχα)  
Υπάρχει η δυνατότητα της προκατασκήνωσης, στην οποία συμμετέχουν τα 
μέλη του Αρχηγείου, προκειμένου να οργανώσουν καλύτερα τον 
κατασκηνωτικό χώρο και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά διάφορα 
λειτουργικά θέματα. Στην προκατασκήνωση μπορούν να συμμετέχουν και 
Ενωμοτάρχες/Υπενωμοτάρχες. 
 

ΧΩΡΟΣ Η Κατασκήνωση του Κλάδου Οδηγών γίνεται σε μη οργανωμένο χώρο* που 
είναι 

● Ασφαλής και   
● κατάλληλος για  διανυκτέρευση σε σκηνές. 

 Ο χώρος, επίσης, πρέπει :  
● να είναι επαρκής και άνετος, για να στηθούν όλες οι απαραίτητες 

σκηνές και οι προβλεπόμενες κατασκευές για τις Υπηρεσίες καθώς 
και οι εγκαταστάσεις υγιεινής (τουαλέτες και ντους),  

● να διαθέτει πόσιμο νερό και σκιά στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση, 
● να είναι εύκολα προσβάσιμος με μέσα συγκοινωνίας, 
● να παρέχει τη δυνατότητα για την προμήθεια τροφίμων, 
● να έχει εύκολη  πρόσβαση σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας, 
● να εξασφαλίζει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν άνετες 

Ενωμοτιακές Γωνιές, αντίστοιχες με τον αριθμό των Ενωμοτιών της 
Κατασκήνωσης, 

● να έχει φυσική ομορφιά και να εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα της 
Κατασκήνωσης. 

Τέλος, δεν απαιτείται ο χώρος να είναι περιφραγμένος. 
 
*Ως μη οργανωμένος χώρος ορίζεται η χώρος όπου δεν υφίστανται καθόλου 
χτιστές εγκαταστάσεις . 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Δεν υπάρχουν χιλιομετρικές προϋποθέσεις για την μετακίνηση των Οδηγών 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα καταρτίζεται κυρίως από το Αρχηγείο της Κατασκήνωσης, 
αλλά κομμάτια του προγράμματος μπορούν να αναλάβουν και οι Οδηγοί.  

● Το Πρόγραμμα βασίζεται στις προτάσεις και τις επιθυμίες   των 
Οδηγών και ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και στις ανάγκες τους. 

● Στηρίζεται πάντα σε μια Κεντρική Ιδέα που εμπνέει τους Οδηγούς και 
τους δίνει ερεθίσματα και ευκαιρίες να απολαύσουν τη ζωή στη 
φύση. 

● Το Πρόγραμμα της Κατασκήνωσης αξιοποιεί τις δυνατότητες που 
προσφέρει ο τόπος για την καλύτερη δυνατή γνωριμία μαζί του 
(φυσικές ομορφιές, αρχιτεκτονική, πολιτιστική κληρονομιά, ιστορία, 
κ.λπ.). 

Στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα αναφέρονται οι καθημερινές δραστηριότητες της 
κατασκήνωσης. Στις καθημερινές δραστηριότητες περιλαμβάνονται τα: 

● Συμβούλια (Ομάδας, Ενωμοτίας, Υπευθύνων και Αρχηγείου) και  
● η Ώρα Γωνιάς.  

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει :  
● Στήσιμο σκηνών 
● Εκλογές Ενωμοταρχών 
● Ενωμοτιακό μαγείρεμα 
● Ατομική Πρόοδο 
● Εργαστήρια δημιουργίας 
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● Εργαστήρια με ποικίλο περιεχόμενο ( γνώσεων, τραγουδιών, κόμπων 
κ.λπ.) 

● Μεγάλα Παιχνίδια 
● Νυχτερινά Παιχνίδια 
● Ζωηρά Παιχνίδια 
● Πορείες 
● Ψυχαγωγίες 
● Γνωριμία με τον τόπο 
● Κοινωνική Προσφορά 
● Δραστηριότητα Ενωμοτίας 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Στην κατασκήνωση εφαρμόζεται απαραίτητα το Ενωμοτιακό Σύστημα.  
 

● Οι Οδηγοί παραμένουν στην ίδια Ενωμοτία της Ομάδας τους.  
● Αν όμως λείπουν αρκετοί Οδηγοί από κάποια Ενωμοτία, τότε αυτή 

συγχωνεύεται με μια άλλη/άλλες (πιθανόν και από διαφορετικά 
Τοπικά Τμήματα) και έτσι οι Οδηγοί περισσότερων Ενωμοτιών 
συγκροτούν μια νέα Ενωμοτία.  

● Οι Οδηγοί χωρίζονται σε 4  έως 6 Ενωμοτίες και βοηθούν στη 
λειτουργία της Κατασκήνωσης αναλαμβάνοντας κάθε μέρα μια 
Υπηρεσία (Σερβίρισμα, Πλύσιμο πιάτων, Καθαριότητα, Εξωραϊσμό, 
Μαγείρεμα, ΣΟΣ ).  

● Αν οι Ενωμοτίες είναι λιγότερες από τις Υπηρεσίες της 
Κατασκήνωσης, τότε κάποιες Υπηρεσίες συγχωνεύονται.  
Εναλλακτικά, για μία μέρα ή και για περισσότερες, αν πρόκειται για 
έμπειρους Οδηγούς, οι Υπηρεσίες μπορούν να γίνουν Ενωμοτιακά 
(Ενωμοτιακό μαγείρεμα, κ.λπ.). 

● Ο μέγιστος αριθμός των Οδηγών σε κάθε Ενωμοτία είναι 7 Οδηγοί, 
ενώ ο ελάχιστος 5. 
 

ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Όλες οι πρόχειρες εγκαταστάσεις και οι κατασκευές της Κατασκήνωσης  που 
στήνονται στον κατασκηνωτικό χώρο διατηρούνται σε άριστη κατάσταση σε 
όλη τη διάρκεια της κατασκήνωσης. Με υποδειγματικό τρόπο και μεγάλη 
καθημερινή φροντίδα παραμένουν πάντα καθαρά:   

● Οι τουαλέτες και τα ντους. Η κατασκήνωση θα πρέπει να διαθέτει  
τουλάχιστον 1 για κάθε 10 άτομα. 

● Ο χώρος εναπόθεσης σκουπιδιών (λάκκος σκουπιδιών, αν τα 
σκουπίδια δεν απομακρύνονται τακτικά μέσω του Δήμου ή κάδοι 
απορριμμάτων). 

● Τα αυλάκια αποχέτευσης (στο πλύσιμο των πιάτων και στα ντους). 
● Ο χώρος πλυσίματος πιάτων.   
● Ο χώρος του μαγειρείου 

 

ΠΟΡΟΙ Απαραίτητη είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία της 
κατασκήνωσης και την καλή διατροφή των παιδιών.  
Οι πόροι προέρχονται από: 

● τις συμμετοχές των παιδιών 
● από εκδηλώσεις των Ομάδων ή 
● από δωρεές άλλων φορέων.  

Αν υπάρξει ανάγκη, το Ταμείο των Ομάδων ή των Τοπικών Τμημάτων που 
συμμετέχουν, (εφ’ όσον υπάρχουν χρήματα)  συμπληρώνει κατ’ αναλογία. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩ
Ν 

Τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν την κατασκήνωση η/ο Αρχηγός της 
Κατασκήνωσης κατατοπίζει τους γονείς/κηδεμόνες είτε με γράμμα είτε με e-
mail και τους δίνει τα σχετικά έντυπα για την Κατασκήνωση: 

1.  Δήλωση Συμμετοχής  
2.  Πιστοποιητικό Υγείας  
3.  Ατομική Εξάρτυση.  

Εάν έχει προγραμματιστεί ενασχόληση με extreme sports ή ναυτοδηγικές 
δραστηριότητες, απαιτείται επιπλέον δήλωση του Γονέα/Κηδεμόνα και  
αναφορά στην αρχική δήλωση κατασκήνωσης. 

ΕΓΚΡΙΣΗ Έξι (6) εβδομάδες τουλάχιστον, πριν από την Κατασκήνωση η/ο Αρχηγός της 
Κατασκήνωσης υποβάλλει ηλεκτρονικά  στο Τμήμα Κατασκηνώσεων και στον 
Κλάδο Οδηγών τα ακόλουθα έντυπα για έγκριση 

● Άδειες χρήσης χώρων (από δημόσιο φορέα ή ιδιώτη, ανάλογα με την 
περίπτωση και από το δασαρχείο, εφόσον απαιτείται.) 

● Αναλυτική Δήλωση Κατασκήνωσης (Σύνθεση Αρχηγείου, Ωρολόγιο & 
Αναλυτικό Πρόγραμμα, Διαιτολόγιο, Προϋπολογισμό). 

Το Τμήμα Κατασκηνώσεων μετά τον έλεγχο και σε συνεργασία με τον Κλάδο 
Οδηγών αποστέλλει έγγραφη έγκριση της Κατασκήνωσης στον Αρχηγό της 
Κατασκήνωσης με κοινοποίηση στον Κλάδο Οδηγών και στους Τοπικούς 
Εφόρους των Ομάδων που συμμετέχουν 
 

ΒΙΒΛΙΑ Στην Κατασκήνωση τηρούνται τα παρακάτω: 
● Ταμείο (ενημερώνεται καθημερινά από τον Υπεύθυνο 

Ταμείου). 
● Αρχείο με ονομαστικό κατάλογο των παιδιών, τις Δηλώσεις 

των Γονέων/Κηδεμόνων και τα Πιστοποιητικά Υγείας παιδιών 
& Στελεχών. 

● Αρχείο με αντίγραφα όλων των στοιχείων α που έχουν σταλεί 
στο Τμήμα  Κατασκηνώσεων (Ωρολόγιο, Αναλυτικό, 
Διαιτολόγιο, Σύνθεση Αρχηγείου, Προϋπολογισμός). 

● Κατάλογος τηλεφώνων πρώτης ανάγκης (Κέντρου 
Υγείας/γιατρού, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, κ.λπ.). 

● Αρχείο παραλαβής και παράδοσης υλικού (τηρείται από το 
υπεύθυνο μέλος του Αρχηγείου).  

 Η/Ο Αρχηγός έχει μαζί του και τον Κανονισμό Κατασκηνώσεων 
 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την πρόληψη και την αποφυγή ατυχημάτων στην Κατασκήνωση καθώς και 

για την ορθή και έγκαιρη αντιμετώπισή τους, είναι απαραίτητη η λήψη 

μέτρων προστασίας. Στον κατασκηνωτικό χώρο πρέπει να υπάρχουν επαρκή 

πυροσβεστικά μέσα τοποθετημένα σε διάφορα σημεία. Επίσης, το Αρχηγείο 

πρέπει να έχει καταρτίσει πριν την Κατασκήνωση σχέδιο πυροπροστασίας και 

εκκένωσης του χώρου, τα οποία και εφαρμόζει με τα παιδιά δοκιμαστικά μία 

από τις πρώτες μέρες της Κατασκήνωσης, ώστε όλοι να είναι ενήμεροι σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  

Λεπτομέρειες για τα παραπάνω υπάρχουν στο έντυπο ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ (μέσα από την ιστοσελίδα www.seo.gr _ Τμήματα Διοίκησης 

_ Τμήμα Κατασκηνώσεων _Χρήσιμα Αρχεία) 
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Κινητή Κατασκήνωση Κλάδου Οδηγών 

 
Σκοπός της Κινητής Κατασκήνωσης του Κλάδου Οδηγών είναι η εξάσκηση για επιβίωση στην 

ύπαιθρο και φυσικά η εφαρμογή του προγράμματος του Κλάδου Οδηγών. Η μετακίνηση από 

τόπο σε τόπο γίνεται με πεζοπορία, αν όμως το απαιτούν οι συνθήκες, μπορεί να γίνει με Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς. Τα ακριβή στοιχεία των μετακινήσεων (τόποι, ημερομηνίες, τρόπος 

μετακίνησης αναφέρονται στην Αναλυτική Δήλωσης της Κατασκήνωσης.  

ΑΡΧΗΓΟΣ Αρχηγός σε Κινητή Κατασκήνωση του Κλάδου Οδηγών αναλαμβάνει 
Κατασκηνωτής με Δίπλωμα και Εντολή Αρχηγού Κατασκήνωσης Κλάδου 
Οδηγών. 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ Μέγιστος αριθμός μελών: 10  
Ελάχιστος αριθμός μελών: 8 
 
Το Αρχηγείο αποτελείται από Στελέχη του Κλάδου Οδηγών που έχουν 
συμμετάσχει σε δύο τουλάχιστον πλήρεις κατασκηνώσεις του Κλάδου Οδηγών 
την τελευταία τετραετία. 
Η/Ο Αρχηγός και κάποιο από τα μέλη του Αρχηγείου θα πρέπει να έχουν βασικές 
γνώσεις Α΄ Βοηθειών.      
   

ΑΡ. ΠΑΙΔΙΩΝ Μέγιστος 36 – Ελάχιστος 24. Τα παιδιά πρέπει να έχουν κατασκηνωτική 
εμπειρία και να έχουν πολύ καλή υγεία. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 7–10  ημέρες (6 έως 9 διανυκτερεύσεις αντίστοιχα) στις οποίες 
συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος μετάβασης και επιστροφής. 

 

Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι αντίστοιχα με αυτά της πλήρους κατασκήνωσης Κλ. Οδηγών. 

 

Πενθήμερο Κλάδου Οδηγών 

 

ΑΡΧΗΓΟΣ Αρχηγός σε Πενθήμερο του Κλάδου Οδηγών αναλαμβάνει Αρχηγός του Κλάδου 
Οδηγών  με Εντολή   

● που έχει ολοκληρώσει τη Γενική Εκπαίδευση  
● που έχει συμμετάσχει τουλάχιστον μία φορά σε Πλήρη Κατασκήνωση 

του Κλάδου και 
     - μετά από έγκριση της/του Τ. Εφόρου και ενημέρωση της/του Εφόρου του 
Κλάδου Οδηγών. 
 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ Μέγιστος αριθμός μελών: 5  
Ελάχιστος αριθμός μελών: 3  
Ο Αρχηγός και κάποιο από τα μέλη του Αρχηγείου θα πρέπει να έχουν βασικές 
γνώσεις Α΄ Βοηθειών. 

ΑΡ. ΠΑΙΔΙΩΝ Μέγιστος 28 – Ελάχιστος 18 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4-5 ημέρες  (4 διανυκτερεύσεις) 

ΧΩΡΟΣ Διαλέγεται χώρος  
● ασφαλής και κατάλληλος που να διαθέτει νερό 
● δυνατότητα προμήθειας τροφίμων και 
● ιατρικής περίθαλψης 
● τακτική συγκοινωνία και τηλεφωνική επικοινωνία (σε περίπτωση 

ανάγκης). 
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Κατασκήνωση ή πενθήμερο, η οποία δεν έχει Δηλωθεί όπως ορίζεται στο πεδίο «Έγκριση» 

παραπάνω, δεν θα λάβει άδεια για την υλοποίηση του ύστερα από απόφαση της/του Εφόρου 

Κατασκηνώσεων ή της/του Εφόρου Κλάδου ή της/του Γενικής/ού Εφόρου. 

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής Στελέχους ή παιδιού σε κάθε Κατασκήνωση είναι να έχει 

πληρώσει την ετήσια συνδρομή του και να έχει Πιστοποιητικό Υγείας. 

 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η πρόβλεψη μέτρων ασφαλείας είναι απαραίτητη σε κάθε κατασκήνωση για την 

πρόληψη και την αποφυγή ατυχημάτων καθώς και για την ορθή και έγκαιρη 

αντιμετώπιση αυτών. Ιδιαίτερα, είναι αναγκαίο να υπάρχουν: 

● πυροσβεστικά μέσα   
● σχέδιο πυροπροστασίας  
● σχέδιο εκκένωσης χώρου σε διάφορες έκτακτες καταστάσεις 

Λεπτομέρειες για τα παραπάνω υπάρχουν στο έντυπο ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ (μέσα από την ιστοσελίδα www.seo.gr _ Τμήματα Διοίκησης _ Τμήμα 

Κατασκηνώσεων _Χρήσιμα Αρχεία) 

 

Για όλα τα υπόλοιπα ισχύουν ισχύουν όσα αναφέρονται στην Πλήρη Κατασκήνωση του Κλάδου 

Οδηγών. 

Κατασκήνωση ή Πενθήμερο που δεν έχει δηλωθεί όπως ορίζεται παραπάνω στο πεδίο “Έγκριση”, 

δεν θα λάβει την άδεια να πραγματοποιηθεί, ύστερα από απόφαση της/του Εφόρου 

Κατασκηνώσεων ή της/του Εφόρου Κλάδου Οδηγών ή της Γενικής / του Γενικού Εφόρου. 
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Κατασκήνωση Ειδικών Ομάδων ΑμεΑ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ ΑμεΑ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑμεΑ |2020-21) 

 

Αρχηγός Κατασκήνωσης Ειδικών Ομάδων ΑμεΑ:  

Για να γίνει κάποιος/α Κατασκηνωτής/τρια Ειδικών Ομάδων ΑμεΑ πρέπει:  

• να έχει ολοκληρώσει τη Γενική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση «Ενσωμάτωση ΑμεΑ στον 

Οδηγισμό»  

• να έχει δουλέψει τουλάχιστον 2 χρόνια σε Αρχηγείο Ειδικής Ομάδας ΑμεΑ και να έχει 

συμμετάσχει τουλάχιστον 1 φορά σε κατασκήνωση Ειδικών Ομάδων ΑμεΑ.  

• να έχει συμμετάσχει ως μέλος Αρχηγείου σε 3 κατασκηνώσεις ( μία υποχρεωτικά σε 

κατασκήνωση Ειδικών Ομάδων ΑμεΑ) με ρόλο Υπαρχηγού σε 2 από αυτές: μια Υπαρχηγού 

Προγράμματος και μια Υπαρχηγού Λειτουργίας.  

• να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την Τεχνική Κατασκηνωτική Εκπαίδευση στον Κλάδο 

Οδηγών 

 

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής σε κατασκήνωση  

Αν πρόκειται να συμμετέχουν όλες οι Ειδικές Ομάδες ΑμεΑ, ο αριθμός των παιδιών / νέων που 

συμμετέχουν πρέπει να είναι από 28-42 άτομα.  

Ο αριθμός μελών του Αρχηγείου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 άτομα. Υποστηρικτικά προς 

το Αρχηγείο μπορεί να υπάρχει βοηθητικό προσωπικό, όπως μάγειρας/ρισσα, φύλακας.  

Ένα μέλος του Αρχηγείου της Κατασκήνωσης να έχει πιστοποιημένες γνώσεις Α’ Βοηθειών ή 

ιατρικές/νοσηλευτικές γνώσεις.  

Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Αρχηγείου είναι μικρότερος, απαιτείται έγκριση από 

το Τμήμα Κατασκηνώσεων και την Επιτροπή Ειδικών Ομάδων ΑμεΑ.  

 

Ειδική Ομάδα ΑμεΑ που θέλει: 

α) να διοργανώσει πενθήμερη κατασκήνωση, ο/η Αρχηγός της Ομάδας πρέπει:  

• να ενημερώσει και να έχει την έγκριση του Τμήματος Κατασκηνώσεων και του/της 

Πρόεδρου Επιτροπής Ειδικών Ομάδων ΑμεΑ 4 μήνες νωρίτερα για τον τόπο /χρόνο και 

τις λεπτομέρειες  

• να στείλει δήλωση οργάνωσης πενθήμερης Κατασκήνωσης στην Επιτροπή 

Κατασκηνώσεων.  

• να ενημερώσει έγκαιρα τους γονείς/κηδεμόνες.  

• να έχει στελεχώσει το Αρχηγείο της Κατασκήνωσης με επαρκή αριθμό μελών  

• να συμπληρώσει τα απαραίτητα έντυπα και να τα καταθέσει έγκαιρα στην Επιτροπή  

• Κατασκηνώσεων  

β) να συμμετέχει σε πλήρη Κατασκήνωση με κάποια άλλη Ομάδα (Ειδική Ομάδα ΑμεΑ ή μή), ο/η 

Αρχηγός πρέπει:  

• να στείλει δήλωση πρόθεσης συμμετοχής σε Κατασκήνωση στο Τμήμα Κατασκηνώσεων 

να βρει την Ομάδα που θα συνεργαστεί  

• να ενημερώσει τουλάχιστον 4 μήνες νωρίτερα τον/την Πρόεδρο Επιτροπής Ειδικών 

Ομάδων ΑμεΑ ή τον/την Τοπικό/ή Έφορο και να έχει τη σύμφωνη γνώμη του/της.  

 

Τα παιδιά/νέοι Ειδικών ομάδων ΑμεΑ που συμμετέχουν σε μια Κατασκήνωση πρέπει:  

• να αυτοεξυπηρετούνται  

• να είναι λειτουργικά  

• να μην είναι επιθετικά  
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• να μην έχουν τάσεις φυγής  

• να δίνουν πάντοτε την ιατρική βεβαίωση με τα λεπτομερή και αληθή στοιχεία της 

κατάστασής τους, καθώς και των φαρμάκων που λαμβάνουν. Τα φάρμακα πρέπει να 

δίνονται στο υπεύθυνο Στέλεχος, στα εργοστασιακά τους κουτιά με το ένθετο φύλλο 

οδηγιών για τον/την χρήστη.  

 

2. Αρχηγείο Κατασκήνωσης Ειδικών ομάδων ΑμεΑ  

 

Αρχηγός:  

α) Κατασκηνωτής/τρια με Άδεια/Δίπλωμα και Εντολή: πρέπει να έχει γνώσεις και εμπειρία με 

παιδιά/νέους με αναπηρία. Να είναι ή να ήταν κατά το παρελθόν Στέλεχος των Ειδικών 

Ομάδων ΑμεΑ.  

 

β) Κατασκηνωτής/τρια με Δίπλωμα και Εντολή: χωρίς προηγούμενη εμπειρία σχετικά με άτομα 

με αναπηρία και χωρίς την Εκπαίδευση «Ενσωμάτωση ΑμεΑ στον Οδηγισμό», μπορεί να 

αναλάβει την Αρχηγία Κατασκήνωσης Ειδικών Ομάδων ΑμεΑ, με την προϋπόθεση να 

πλαισιώνεται από Υπαρχηγούς και Στελέχη μέλη Ειδικών Ομάδων ΑμεΑ εν ενεργεία.  

 

Μέλη Αρχηγείου:  

Μέλη Αρχηγείου Κατασκήνωσης Ειδικών Ομάδων ΑμεΑ μπορούν να είναι τα Στελέχη των 

Αρχηγείων των Ειδικών Ομάδων ΑμεΑ, Στελέχη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού ή/και 

εθελοντές που ενδιαφέρονται να αλληλεπιδράσουν με παιδιά/νέους με αναπηρία. 

Όλα τα μέλη του Αρχηγείου εκτός από την ευθύνη της υπηρεσίας που έχουν αναλάβει, 

συμμετέχουν ενεργά σε όλο το πρόγραμμα της Κατασκήνωσης και συνεργάζονται στενά με 

τον/την Αρχηγό. Μεταξύ των μελών του Αρχηγείου υπάρχουν ένα ή δύο μέλη που έχουν την 

αποκλειστική ευθύνη της τήρησης των πιστοποιητικών υγείας και της χορήγησης της 

φαρμακευτικής αγωγής των Ειδικών ομάδων ΑμεΑ.  

(Επισήμανση: τα φάρμακα φυλάσσονται και χορηγούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού, 

πάντοτε, από το υπεύθυνο Στέλεχος, ακόμα και στην περίπτωση που οι γονείς διαβεβαιώνουν ότι 

τα παιδιά τα λαμβάνουν μόνα τους.)  

 

3. Λειτουργία Κατασκήνωσης  

Οι Κατασκηνώσεις των Ειδικών Ομάδων ΑμεΑ λειτουργούν σε κατασκηνωτικές συνθήκες, όπως 

ακριβώς και οι Κατασκηνώσεις των υπολοίπων Ομάδων του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού .  

Αν η Κατασκήνωση γίνει σε παραθαλάσσιο χώρο και το πρόγραμμα της Κατασκήνωσης 

περιλαμβάνει κολύμπι ή θαλάσσια σπόρ, τότε απαιτείται γραπτή γονική συναίνεση. Επίσης 

πρέπει τουλάχιστον δύο από τα μέλη του Αρχηγείου να ξέρουν καλό κολύμπι, ώστε να έχουν την 

ευθύνη των παιδιών/νέων ΑμεΑ κατά τη διάρκεια της κολύμβησης.  

 

Διάρκεια: Η διάρκεια είναι από 8 ως 10 ημέρες.  

 

Χώρος: Επιλέγεται χώρος ασφαλής, κατάλληλος και προσβάσιμος, με πόσιμο νερό, συγκοινωνία, 

δυνατότητα προμήθειας τροφίμων, άμεση πρόσβαση σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας, 

τηλεφωνική επικοινωνία (σε περίπτωση ανάγκης).  

 

Πρόγραμμα: Το πρόγραμμα καταρτίζεται από το Αρχηγείο της Κατασκήνωσης και στηρίζεται στις 

ανάγκες, τις επιθυμίες και τις δυνατότητες των παιδιών/νέων ΑμεΑ. Περιλαμβάνει ασχολίες 
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υπαίθρου, ατομική πρόοδο, Μεγάλα Παιχνίδια, Νυχτερινά Παιχνίδια, εργαστήρια, σύμφωνα με 

το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα του Κλάδου Οδηγών.  

Λειτουργία: Στην Κατασκήνωση διατηρούμε απαραίτητα το ενωμοτιακό σύστημα. Οι Οδηγοί 

βοηθούν στη λειτουργία της Κατασκήνωσης. Κάθε ενωμοτία αναλαμβάνει μια υπηρεσία είτε καθ  ́

όλη τη διάρκεια της Κατασκήνωσης, είτε αλλάζοντας στα ενδιάμεσα της Κατασκήνωσης.  

 

Συμβούλια Κατασκήνωσης:  

α) Συμβούλιο Ομάδας: γίνεται καθημερινά και συμμετέχουν όλοι οι Οδηγοί και τα μέλη του 

Αρχηγείου. Στόχος είναι να αξιολογηθεί το πρόγραμμα, η λειτουργία της Κατασκήνωσης, ώστε 

οι Οδηγοί να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα την άποψη τους και να ενισχυθεί 

η ενεργή συμμετοχής τους.  

β) Συμβούλιο Aρχηγείου: γίνεται καθημερινά, συμμετέχουν όλα τα μέλη του Αρχηγείου και 

συζητούνται και αξιολογούνται θέματα σχετικά με τους Οδηγούς, το πρόγραμμα και τη 

λειτουργία της Κατασκήνωσης, με οδηγικό πνεύμα.  

 

Πόροι:  

Οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι προέρχονται από τις συμμετοχές των Οδηγών, από εκδηλώσεις 

των Ειδικών Ομάδων ΑμεΑ, τις συμμετοχές των Στελεχών, από επιχορήγηση της Επιτροπής 

Ειδικών Ομάδων ΑμεΑ ή/και από δωρεές/χορηγίες.  

Αν γίνονται περισσότερες από μια Κατασκηνώσεις, το ποσό της επιχορήγησης από την Επιτροπή 

Ειδικών Ομάδων ΑμεΑ θα μοιράζεται κατ’ αναλογία του αριθμού των Οδηγών της κάθε 

Κατασκήνωσης.  

 

Ενημέρωση γονέων:  

Τρεις μήνες (3) τουλάχιστον πριν την Κατασκήνωση ο/η Αρχηγός ενημερώνει τους γονείς 

εγγράφως ή σε ειδική συγκέντρωση και τους δίνει τα σχετικά έντυπα: 

1. Δήλωση συμμετοχής. 

2. Προσαρμοσμένο πιστοποιητικό υγείας.  

3. Ατομική εξάρτυση. 
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Κλάδος Μεγάλων Οδηγών 
Σκοπός: 
Η κατασκήνωση του κλάδου Μεγάλων Οδηγών είναι η Κατασκήνωση Κοινοτικής Ανάπτυξης. Μια 
δεκαήμερη συνύπαρξη εφήβων και ενηλίκων που έχει πολύ ισχυρό το βίωμα της ανιδιοτελούς 
προσφοράς και την αλληλεπίδραση με τους κατοίκους του τόπου όπου πραγματοποιείται. Ο 
σκοπός της είναι το ολοκληρωμένο προσφερόμενο έργο. 
 
Παιδαγωγικά η Κ.Κ.Α. είναι μοναδική ευκαιρία για Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα βασισμένο 
στο «Υπηρετείν», το Ρητό, την Υπόσχεση του Κλάδου, το οποίο τόσο προσωπικά όσο και 
κοινωνικά  εκφράζει εφήβους και νέους (Μ.Ο. και Στελέχη). 
 
Ανάλογα με τις συνθήκες του τόπου, τον προσανατολισμό των ομάδων (Μ.Ο. ή Ναυτοδηγοί) και 
τα τυπικά προσόντα του αρχηγού (σύμφωνα με τον οργανισμό του Σ.Ε.Ο.) μπορούν να 
εφαρμοστούν οι εξής μορφές κατασκήνωσης κοινοτικής ανάπτυξης: 
 
α) Κατασκήνωση Κοινοτικής Ανάπτυξης  
β) Ναυτοδηγική Κ.Κ.Α.   
γ) Κινητή Κ.Κ.Α. 
Με γνώμονα τη σωστή γνωριμία των ΜΟ και ΝΟ με την έννοια του "Υπηρετείν" και 
τους Κλάδους και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της κατασκήνωσης, κατόπιν 
συνεννόησης με τους Βοηθούς του Κλάδου ΜΟ, προτείνουμε τα εξής: 
 
Οι ΜΟ/ΝΟ μπορούν να βοηθήσουν στα πλαίσια Υπηρετείν τα αρχηγεία σε 
κατασκηνώσεις εφόσον: 

● αφορά Χαρούμενο Ταξίδι ή Χαρούμενο Δάσος, αλλά όχι κατασκήνωση Κλάδου 
Οδηγών (Χαρούμενο Χωριό, σκεπτικό: μικρή διαφορά ηλικίας), 

● να έχουν τελειώσει την 1η Λυκείου, 
● να έχουν δώσει Υπόσχεση, 
● να έχουν βοηθήσει τουλάχιστον μια φορά σε συγκέντρωση Γαλαξία ή Σμήνους, 
● να συμμετέχουν ενεργά την Ομάδα ή το Πλήρωμά τους,  
● να έχουν την σύμφωνη γνώμη και σύσταση του Αρχηγού τους. 

Οι Μεγάλοι Οδηγοί και Ναυτοδηγοί παραδίδουν κανονικά στον Αρχηγό της εκάστοτε 
κατασκήνωσης Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής και Πιστοποιητικό Υγειάς 
υπογεγραμμένα από γονέα ή Κηδεμόνα. 
 
Δεν αναλαμβάνουν ευθύνες ενηλίκων, όπως φαρμακείο, (νυχτερινός) φύλακας, 
συνοδεία παιδιών έξω από την κατασκήνωση κ.α.  
 
 
Κατασκήνωση Κοινοτικής Ανάπτυξης Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 

ΑΡΧΗΓΟΣ Αρχηγός Κατασκήνωσης του Κλάδου Μεγάλων Οδηγών με Άδεια και Εντολή ή 
Δίπλωμα και Εντολή Κατασκηνωτή.  
 
Στέλεχος με Δίπλωμα Κατασκηνωτή και εντολή άλλου Κλάδου εφόσον:  

i. Έχει τη σύμφωνη γνώμη του Κλάδου αυτού 
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ii. Η/Ο Υπαρχηγός Προγράμματος είναι έμπειρο Στέλεχος του Κλάδου του 
οποίου η κατασκήνωση υλοποιείται και έχει προηγούμενη συμμετοχή σε 
κατασκήνωση του Κλάδου αυτού.  

Απαλλάσσεται της δεύτερης υποχρέωσης, μετά την υλοποίηση δύο 
κατασκηνώσεων του Κλάδου αυτού εντός τετραετίας και με την σύμφωνη 
γνώμη του Εφόρου του Κλάδου αυτού, εφόσον έχει προηγηθεί επίσκεψη του 
ιδίου στην Κατασκήνωση, ή Βοηθού του, ή εκπροσώπου του. 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ Μέγιστος 15-Ελάχιστος 8 μέλη:  
● Αρχηγός 
● Υπαρχηγός- Υπεύθυνος Προγράμματος 
● Υπαρχηγός -Υπεύθυνος Λειτουργίας 
● Υπεύθυνος Ταμείου 
● Υπεύθυνος Αποθήκης 

Στο Αρχηγείο της κατασκήνωσης μπορεί να συμμετέχουν Ειδικοί για 
συγκεκριμένα και εξειδικευμένα μέρη του προγράμματος ή που να 
σχετίζονται με τον τόπο. 

● Όλα τα μέλη του αρχηγείου που είναι Στελέχη σε Ομάδες 
ανεξαρτήτως του ρόλου που έχουν στην Κατασκήνωση παίρνουν 
μέρος στις επιτροπές προγράμματος.  

Αν μια Ομάδα κατασκηνώσει σε παραθαλάσσιο χώρο, είναι απαραίτητο, δύο 
από τα μέλη του Αρχηγείου να ξέρουν καλό κολύμπι, για να έχουν την ευθύνη 
των παιδιών στη θάλασσα. 
Ο Αρχηγός και κάποιο από τα μέλη του Αρχηγείου, θα πρέπει να έχουν 
βασικές γνώσεις Α’ Βοηθειών.      

ΑΡ. ΠΑΙΔΙΩΝ Μέγιστος 50 – Ελάχιστος 20, από περισσότερες από μια Ομάδες ή Τ. 
Τμήματα. 

⮚ Τα παιδιά κάθε ομάδας που συμμετέχουν στην κατασκήνωση καλό 
είναι να συνοδεύονται από ένα Στέλεχος της Ομάδας τους, που είναι 
και μέλος του Αρχηγείου.  

⮚ Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, Μεγάλοι Οδηγοί μπορούν να συμμετέχουν 
στην κατασκήνωση και χωρίς τη συνοδεία Στελέχους.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Από 9 έως 12 ημέρες, μαζί με το χρόνο μετάβασης και επιστροφής 

ΧΩΡΟΣ Επιλέγεται χώρος  
● ασφαλής και κατάλληλος 
● με πόσιμο νερό 
● τακτική συγκοινωνία 
● δυνατότητα προμήθειας τροφίμων 
● άμεση πρόσβαση σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας 
● τηλεφωνική επικοινωνία (σε περίπτωση ανάγκης),  
● κοντά ή μέσα σε χωριό με ενδιαφέρον σε πρόγραμμα κοινοτικής 

ανάπτυξης. 
Αν οι δυσχέρειες είναι ανυπέρβλητες, η κατασκήνωση μπορεί να γίνει σε 
κτίριο (π.χ. το σχολείο του χωριού) αλλά πάντοτε με κατασκηνωτικούς όρους 
λειτουργίας και προγράμματος. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Δεν υπάρχουν χιλιομετρικές προϋποθέσεις για την μετακίνηση των 
Μεγάλων Οδηγών/Ναυτοδηγών. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Το κύριο μέρος του προγράμματος της Κατασκήνωσης Κοινοτικής 
Ανάπτυξης αποτελούν οι Ομάδες Ενδιαφέροντος (Ο.Ε.) 
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● Κάθε Μ.Ο. και Στέλεχος επιλέγει τη συμμετοχή του σε Ο.Ε. ανάλογα 
με τα ενδιαφέροντα του. Στη συνέχεια 

● κάθε Ο.Ε. επιλέγει σταθερή υπηρεσία για την κατασκήνωση, 
ανάλογα με τις προτιμήσεις των μελών της.  

Κατά την προετοιμασία της κατασκήνωσης, κάθε Ο.Ε.  
● θέτει ξεκάθαρους και αποδεκτούς από όλους στόχους και  

● με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Κατασκήνωσης καταρτίζει το 
δικό της Αναλυτικό Πρόγραμμα δραστηριοτήτων ανάλογα με τις 
ανάγκες του έργου και τις επιθυμίες των μελών της.  

● Οι ώρες της προσφοράς του έργου σε μια κατασκήνωση 10 ημερών 
δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 30 στο σύνολο τους (10 
προγραμματικά 3ωρα στο αναλυτικό πρόγραμμα) 

Η ΟΕ 
● διαμορφώνει χρονοδιάγραμμα 
● υπολογίζει τα αναγκαία υλικά και τις αντίστοιχες ποσότητες τους  για 

τις προκαθορισμένες εργασίες της (τόσο για το Πρόγραμμα όσο και 
την υπηρεσία της) και  

● οργανώνει τη δουλειά της. 
Η κατασκήνωση συντονίζεται, αξιολογεί, επαναπροσδιορίζεται και 
προχωράει μέρα με τη μέρα μέσα από τα συμβούλια της 

⮚ Συμβούλιο Κατασκήνωσης (Σ.Κ.) 

⮚ Συμβούλιο Συντονισμού (Σ.Σ.) 

⮚ Συμβούλιο Ο.Ε.(Σ.Ο.Ε.) 

⮚ Συμβούλιο Στελεχών Κατασκήνωσης (Σ.Σ.Κ.) 

⮚ Συμβούλιο κάθε Ομάδας (Σ.Ο) 
 
Οι ΜΟ μπορούν να αναλάβουν  συγκεκριμένες Υπευθυνότητες  όπως  

●  Αποθήκη 
●  Λειτουργία 
●  Πρόγραμμα 
●  Τροφοδοσία 
●  Φαρμακείο 
●  Γραμματέα Συμβουλίου κατασκήνωσης  

 και συνεργάζονται στενά με το Υπεύθυνο Στέλεχος τόσο κατά την 
προετοιμασία όσο και κατά τη διάρκεια της Κατασκήνωσης. Επιπλέον, 
μπορούν να λειτουργήσουν οι Υπευθυνότητες που έχουν οι ΜΟ στις ομάδες 
τους  και Υπευθυνότητες στα πλαίσια των Ο.Ε. 
Όλα τα μέρη του προγράμματος που πλαισιώνουν το κυρίως έργο της 
κατασκήνωσης (ΜΠ, πορεία, εκδρομή, ΝΠ, εργαστήρια, ψυχαγωγίες κτλ.) 
οργανώνονται και πραγματοποιούνται από Επιτροπές.  
Η ΚΚΑ πρέπει να διασφαλίζει ευκαιρίες και να δημιουργεί ερεθίσματα 
στους ΜΟ έτσι ώστε να προχωρήσουν στην Ατομική τους Πρόοδο.  
Η ΚΚΑ είναι μια μοναδική ευκαιρία για ζωή στο ύπαιθρο και απόκτηση 

κατασκηνωτικής εμπειρίας. 

ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Η Κατασκήνωση Κοινοτικής Ανάπτυξης εκτός από τις άλλες πρόχειρες 
εγκαταστάσεις υγιεινής και κατασκευές που εξασφαλίζουν άνεση και έχουν 
Οδηγικό χαρακτήρα, έχει υποδειγματικά καθαρές και τις εξής εγκαταστάσεις: 

● αποχωρητήρια και  ντους: τουλάχιστον 1 για κάθε 10 άτομα 
● λάκκο σκουπιδιών ή βαρέλια (αν τα σκουπίδια δεν απομακρύνονται 

τακτικά μέσω του Δήμου) 
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● αυλάκια αποχέτευσης (στο πλύσιμο των πιάτων και στα ντους) 
● χώρο πλυσίματος πιάτων.   

ΠΟΡΟΙ Είναι ένα αυτοχρηματοδοτούμενο και αυτοδιαχειριζόμενο πρόγραμμα.   
Απαραίτητη είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία της 
Κατασκήνωσης και την καλή διατροφή των ΜΟ και Στελεχών, καθώς και το 
απαραίτητο υλικό του προγράμματος. Οι πόροι προέρχονται από 

● τις συμμετοχές των παιδιών και των Στελεχών 
● εκδηλώσεις των Ομάδων ή  
● δωρεές άλλων φορέων.  

Αν υπάρξει ανάγκη, το Ταμείο των Ομάδων ή των Τοπικών Τμημάτων που 
συμμετέχουν, συμπληρώνει (εφ’ όσον υπάρχουν χρήματα) κατ’ αναλογία. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩ
Ν 

Δύο μήνες πριν την κατασκήνωση η/ο Αρχηγός της Κατασκήνωσης 
κατατοπίζει τους γονείς/κηδεμόνες  είτε με γράμμα είτε με e-mail και τους 
δίνει τα σχετικά έντυπα για την Κατασκήνωση:  

1.  Δήλωση Συμμετοχής  
2.  Πιστοποιητικό Υγείας  
3.  Ατομική Εξάρτυση  

Εάν έχει προγραμματιστεί ενασχόληση με extreme sports ή ναυτοδηγικές 
δραστηριότητες, απαιτείται επιπλέον δήλωση του Γονέα/Κηδεμόνα και  
αναφορά στην αρχική δήλωση κατασκήνωσης. 

ΕΓΚΡΙΣΗ Έξι (6) εβδομάδες τουλάχιστον πριν από την Κατασκήνωση υποβάλλονται, 
στο Τμήμα Κατασκηνώσεων και  στον Κλάδο Μεγάλων Οδηγών τα ακόλουθα 
έντυπα για έγκριση: 

● Άδειες χρήσης χώρων (από δημόσιο φορέα ή ιδιώτη, ανάλογα με την 
περίπτωση και  από το δασαρχείο, εφόσον απαιτείται.) 

● Αναλυτική Δήλωση Κατασκήνωσης, (σύνθεση Αρχηγείου, Ωρολόγιο & 
Αναλυτικό Πρόγραμμα, Διαιτολόγιο, Προϋπολογισμός). 

Το Τμήμα Κατασκηνώσεων, μετά τον έλεγχο, αποστέλλει έγγραφη έγκριση της 
Κατασκήνωσης στον Αρχηγό της Κατασκήνωσης με κοινοποίηση στον Κλάδο 
Μ.Ο και στους εμπλεκόμενους Τοπικούς Εφόρους. 

ΒΙΒΛΙΑ ● Ταμείο (ενημερώνεται καθημερινά από τον Ταμία) 
●  Βιβλίο Πρακτικών/Ημερολόγιο των Ομάδων Ενδιαφέροντος  
●  Βιβλίο Πρακτικών Συμβουλίου Κατασκήνωσης  
● Βιβλίο Πρακτικών Συμβουλίου Συντονισμού 
●  Ντοσιέ με ονομαστικό κατάλογο των παιδιών, τις Δηλώσεις των 

Γονέων/Κηδεμόνων και τα Πιστοποιητικά Υγείας παιδιών και 
Στελεχών  

● Κανονισμό Κατασκηνώσεων  
● Αντίγραφα με όλα τα στοιχεία που έχουν σταλεί στο Τμήμα  

Κατασκηνώσεων (Ωρολόγιο, Αναλυτικό, Διαιτολόγιο, σύσταση 
Αρχηγείου)  

● Κατάλογο τηλεφώνων πρώτης ανάγκης (γιατρού, αστυνομίας, 
πυροσβεστικής, κλπ.) 

● Τετράδιο παραλαβής και παράδοσης υλικού (που τηρείται από το 
υπεύθυνο μέλος του Αρχηγείου).    

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η πρόβλεψη μέτρων ασφαλείας είναι απαραίτητη σε κάθε κατασκήνωση για 

την πρόληψη και την αποφυγή ατυχημάτων καθώς και για την ορθή και 

έγκαιρη αντιμετώπιση αυτών. Ιδιαίτερα, είναι αναγκαίο να υπάρχουν: 

● πυροσβεστικά μέσα   
● σχέδιο πυροπροστασίας  
● σχέδιο εκκένωσης χώρου σε διάφορες έκτακτες καταστάσεις 
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Λεπτομέρειες για τα παραπάνω υπάρχουν στο έντυπο ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ (μέσα από την ιστοσελίδα www.seo.gr _ Τμήματα Διοίκησης _ 

Τμήμα Κατασκηνώσεων _Χρήσιμα Αρχεία) 

 

Κινητή Κατασκήνωση Κοινοτικής Ανάπτυξης Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 
 
Κινητή ΚΚΑ ονομάζεται η Κατασκήνωση που δεν στήνεται μόνιμα σε ένα χώρο, αλλά μετακινείται 
με πεζοπορία από τόπο σε τόπο και όπου το απαιτεί η συνθήκη, η μετακίνηση μπορεί να γίνει με 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, (πρέπει να δηλωθεί στην Αναλυτική Δήλωση) μένοντας από λίγες 
μέρες στον καθένα. 
 

ΣΚΟΠΟΣ Ίδιος με την ΚΚΑ, σε περισσότερους τόπους.  

ΑΡΧΗΓΟΣ Αρχηγός Κατασκήνωσης του Κλάδου Μεγάλων Οδηγών με Δίπλωμα 
και Εντολή Κατασκηνωτή.  
 
Στέλεχος με Δίπλωμα Κατασκηνωτή και εντολή άλλου Κλάδου 
εφόσον:  

i. Έχει τη σύμφωνη γνώμη του Κλάδου αυτού 

ii. Η/Ο Υπαρχηγός Προγράμματος είναι έμπειρο Στέλεχος του Κλάδου 
του οποίου η κατασκήνωση υλοποιείται και έχει προηγούμενη 
συμμετοχή σε κατασκήνωση του Κλάδου αυτού.  

Απαλλάσσεται της δεύτερης υποχρέωσης, μετά την υλοποίηση δύο 
κατασκηνώσεων του Κλάδου αυτού εντός τετραετίας και με την 
σύμφωνη γνώμη του Εφόρου του Κλάδου αυτού, εφόσον έχει 
προηγηθεί επίσκεψη του ιδίου στην Κατασκήνωση, ή Βοηθού του, ή 
εκπροσώπου του. 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ Μέγιστο 6 –Ελάχιστο 4 μέλη, με κατασκηνωτική εμπειρία.  
Ο Αρχηγός και κάποιο από τα μέλη του Αρχηγείου, θα πρέπει να έχουν 
βασικές γνώσεις Α’ Βοηθειών.      

ΑΡ. ΠΑΙΔΙΩΝ Μέγιστος 25 – Ελάχιστος 15. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Από 7 έως 10 ημέρες, μαζί με το χρόνο μετάβασης  και επιστροφής. 

ΧΩΡΟΣ Επιλέγονται περιοχές ασφαλείς από κάθε πλευρά, που παρουσιάζουν 
πολιτιστικό  ενδιαφέρον ή φυσική ομορφιά με ενδιαφέροντα στοιχεία 
για κοινοτική ανάπτυξη και αλληλεπίδραση. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 2-5 μετακινήσεις, ανάλογα με τη 
διάρκεια της κατασκήνωσης. Οι ώρες προσφοράς προσαρμόζονται 
αναλόγως. 

ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Δεν έχουν καμία μονιμότητα, επιτρέπουν όμως την άνετη και υγιεινή 
λειτουργία και την ευπρεπή εμφάνιση της κατασκήνωσης. 

 

Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι ίδια με αυτά της Κατασκήνωσης Κοινοτικής Ανάπτυξης. 
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Ναυτοδηγική Κατασκήνωση Κοινοτικής Ανάπτυξης Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 
 
Είναι ΚΚΑ που περιλαμβάνει και Ναυτοδηγικές ασχολίες. 
 

ΣΚΟΠΟΣ Επιπλέον από το σκοπό της ΚΚΑ, σκοπός της Ναυτοδηγικής ΚΚΑ  είναι η 
γνωριμία και η εξοικείωση με το υγρό στοιχείο και ότι σχετίζεται με 
αυτό. 

ΑΡΧΗΓΟΣ Την Αρχηγία στην Κατασκήνωση αναλαμβάνει πάντα Αρχηγός 
Κατασκήνωσης με Δίπλωμα και Εντολή, που είχε Άδεια Αρχηγού 
Κατασκήνωσης στον Κλάδο Μεγάλων Οδηγών. 
Ο Αρχηγός πρέπει να έχει: 

● Δίπλωμα Ανοιχτής Θαλάσσης, εάν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν Ιστιοπλοϊκά σκάφη. 

● Δίπλωμα Κυβερνήτη, αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν λέμβοι. 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ Μέγιστο 8- Ελάχιστο 6μέλη, κατά προτίμηση Στελέχη Πληρωμάτων 
Ναυτοδηγών.   
Ο Αρχηγός και κάποιο από τα μέλη του Αρχηγείου, θα πρέπει να έχουν 
βασικές γνώσεις Α’ Βοηθειών.      

ΑΡ. ΠΑΙΔΙΩΝ Μέγιστο 24.Ο αριθμός συμμετεχόντων εξαρτάται από τα διαθέσιμα 
σκάφη (σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τους 24). Αν δεν 
χρησιμοποιηθούν σκάφη, ισχύει ότι και για την ΚΚΑ. Επίσης, πρέπει να 
γνωρίζουν όλοι καλό κολύμπι.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Από 9 έως 12 ημέρες, μαζί με το χρόνο μετάβασης και επιστροφής. 

ΧΩΡΟΣ Επιλέγεται χώρος ασφαλής και κατάλληλος κοντά σε  
● Θάλασσα, ποτάμι ή λίμνη 
● με πόσιμο νερό 
● τακτική συγκοινωνία 
● δυνατότητα προμήθειας τροφίμων 
● άμεση πρόσβαση σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας 
● τηλεφωνική επικοινωνία (σε περίπτωση ανάγκης). 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Όμοια με την ΚΚΑ. Το Πρόγραμμα επιπλέον περιλαμβάνει 
Ναυτοδηγικές δραστηριότητες. Οι ώρες προσφοράς προσαρμόζονται 
αναλόγως. 

 

Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι ίδια με αυτά της Κατασκήνωσης Κοινοτικής Ανάπτυξης. 

 

 

Άλλες Κατασκηνωτικές δραστηριότητες στον Κλάδο Μεγάλων Οδηγών 
 

Παρά 5 (Κλάδος Μεγάλων Οδηγών) 
 
Το Παρά 5 είναι κατασκήνωση που οργανώνεται από τον Κλάδο Μ.Ο. και απευθύνεται μόνο 

στους Μ.Ο. που έχουν τελειώσει τη Γ΄ Λυκείου. 

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της κατασκήνωσης είναι να δώσει μια ευκαιρία στους 
Μ.Ο. που εξαιτίας του τελευταίου φορτωμένου σχολικού έτους έχουν 
απομακρυνθεί από την Ομάδα να ξαναμπούν στο κλίμα του 
Οδηγισμού και να λειτουργήσει ως έμπνευση, ώστε μετά την 
κατασκήνωση να επιλέξουν ένα Κλάδο όπου θα δουλέψουν ως 
Στελέχη. 



26 
 

 
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού | Κανονισμός Κατασκηνώσεων | 2022 

 

ΑΡΧΗΓΟΣ Αρχηγός Κατασκήνωσης του Κλάδου Μεγάλων Οδηγών με Άδεια και 
Εντολή ή Δίπλωμα και Εντολή Κατασκηνωτή. 
 
Στέλεχος με Δίπλωμα Κατασκηνωτή και εντολή άλλου Κλάδου 
εφόσον:  

i. Έχει τη σύμφωνη γνώμη του Κλάδου αυτού 

ii. Η/Ο Υπαρχηγός Προγράμματος είναι έμπειρο Στέλεχος του Κλάδου 
του οποίου η κατασκήνωση υλοποιείται και έχει προηγούμενη 
συμμετοχή σε κατασκήνωση του Κλάδου αυτού.  

Απαλλάσσεται της δεύτερης υποχρέωσης, μετά την υλοποίηση δύο 
κατασκηνώσεων του Κλάδου αυτού εντός τετραετίας και με την 
σύμφωνη γνώμη του Εφόρου του Κλάδου αυτού, εφόσον έχει 
προηγηθεί επίσκεψη του ιδίου στην Κατασκήνωση, ή Βοηθού του, ή 
εκπροσώπου του. 
 
Σημ. Στην περίπτωση Κατασκηνωτή άλλου Κλάδου θα πρέπει αυτός να 
έχει προταθεί από τον  Κλάδο Μεγάλων Οδηγών. 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ Μέγιστο 6-Ελάχιστο 4 μέλη 
Ο Αρχηγός και κάποιο από τα μέλη του Αρχηγείου, θα πρέπει να έχουν 
βασικές γνώσεις Α’ Βοηθειών.      

ΑΡ. ΠΑΙΔΙΩΝ Μέγιστος 25 – Ελάχιστος 15 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Από 8 έως 12 ημέρες, μαζί με το χρόνο μετάβασης και επιστροφής. 

ΧΩΡΟΣ Επιλέγεται χώρος  
● ασφαλής και κατάλληλος 
● με πόσιμο νερό 
● τακτική συγκοινωνία 
● δυνατότητα προμήθειας τροφίμων 
● γιατρό 
● τηλεφωνική επικοινωνία (σε περίπτωση ανάγκης) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ίδιο με την ΚΚΑ σε συνάρτηση με το στόχο των κατασκηνώσεων Παρά 
5. Οι ώρες προσφοράς προσαρμόζονται αναλόγως. 

 

Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι ίδια με αυτά της Κατασκήνωσης Κοινοτικής Ανάπτυξης. 

 

Πενθήμερο Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 
 

ΑΡΧΗΓΟΣ Την αρχηγία στα πενθήμερα αναλαμβάνει πάντα Αρχηγός με Εντολή που έχει 
ολοκληρώσει τη Γενική του Εκπαίδευση και έχει κατασκηνωτική πείρα και μόνο 
για τη δική του Ομάδα, με την έγκριση του Τοπικού Εφόρου και  της/του Εφόρου 
Κλάδου. 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ Μέγιστος 5 - Ελάχιστος 3μέλη 

Ο Αρχηγός και κάποιο από τα μέλη του Αρχηγείου, θα πρέπει να έχουν βασικές 

γνώσεις Α’ Βοηθειών.      

ΑΡ. ΠΑΙΔΙΩΝ Μέγιστος 24 - Ελάχιστος  8. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Από 4 έως 6 ημέρες, μαζί με το χρόνο μετάβασης και επιστροφής 

 

Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι σε αναλογία με αυτά της Κατασκήνωσης Κοινοτικής Ανάπτυξης. 
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Κατασκήνωση, η οποία δεν έχει Δηλωθεί όπως ορίζεται στο πεδίο “ 
Έγκριση” παραπάνω, δεν θα λάβει άδεια για την υλοποίηση του 
ύστερα από απόφαση της/του Εφόρου Κατασκηνώσεων ή της/του 
Εφόρου Κλάδου ή της/του Γενικής/ού Εφόρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής Στελέχους ή παιδιού σε κάθε Κατασκήνωση είναι να έχει 

πληρώσει την ετήσια συνδρομή του και να έχει Πιστοποιητικό Υγείας. 

 
 

 

Χρονοδιάγραμμα…. Κατασκήνωσης 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΝΤΥΠΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ - ΜΕΣΑ 

Δήλωση 
Πρόθεσης 
Συμμετοχής σε 
Κατασκήνωση 

Αρχηγός 
Ομάδας 

● Κάθε Ιανουάριο, το Τμήμα 

Κατασκηνώσεων συνεργάζεται με 

του Εφόρους Περιφέρειας, οι 

οποίοι υπενθυμίζουν τις Ομάδες 

να συμπληρώσουν το αντίστοιχο 

έντυπο. 

● Συμπληρώνεται το αντίστοιχο 

έντυπο από τον Αρχηγό Ομάδας. 

● Υπογράφεται και κοινοποιείται 

στην/ον Τοπική/ό Έφορο 

● Αποστέλλεται στο camp@seo.gr το 

αργότερο μέχρι τέλη 

Φεβρουαρίου 

Κάθε φορά* μέσα από 
την ιστοσελίδα 
www.seo.gr _ Τμήματα 
Διοίκησης _ Τμήμα 
Κατασκηνώσεων 
_Χρήσιμα Αρχεία 
_Έντυπα  για 
κατασκηνωτές & 
Αρχηγούς  
 
 

Δήλωση 
Πρόθεσης 
Οργάνωσης 
Κατασκήνωσης 

Αρχηγός 
Κατασκήνωσης 

● Κάθε Ιανουάριο οι Κλάδοι 

επικοινωνούν με τους 

κατασκηνωτές τους για ανίχνευση 

της πρόθεσης τους να οργανώσουν 

κατασκήνωση 

● Συμπληρώνεται το αντίστοιχο 

έντυπο από τον Αρχηγό 

Κατασκήνωσης 

● Υπογράφεται και κοινοποιείται 

στην/ον Τοπική/ό Έφορο 

● Αποστέλλεται στο camp@seo.gr το 

αργότερο μέχρι τέλη Μαρτίου 

Κάθε φορά* μέσα από 
την ιστοσελίδα 
www.seo.gr _ Τμήματα 
Διοίκησης _ Τμήμα 
Κατασκηνώσεων 
_Χρήσιμα Αρχεία 
_Έντυπα  για 
κατασκηνωτές & 
Αρχηγούς  
 
 

Δήλωση 
Κατασκήνωσης 

Αρχηγός 
Κατασκήνωσης 

Συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο 
από τον Αρχηγό Κατασκήνωσης. 

 

mailto:camp@seo.gr
mailto:camp@seo.gr
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● Υπογράφεται και κοινοποιείται 

στην/ον Τοπική/ό Έφορο και στους 

εμπλεκόμενους Τοπικούς Εφόρους 

των Ομάδων που συμμετέχουν 

στην Κατασκήνωση 

 

● Αποστέλλεται μέσω email στο 

camp@seo.gr το αργότερο μέχρι 

τέλη Μαρτίου.  

 Εάν ο Αρχηγός έχει τις 
απαραίτητες πληροφορίες, μπορεί 
να παραλείψει την Δήλωση 
Πρόθεσης Οργάνωσης 
Κατασκήνωσης 

Κάθε φορά* μέσα από 
την ιστοσελίδα 
www.seo.gr _ Τμήματα 
Διοίκησης _ Τμήμα 
Κατασκηνώσεων_ 
Χρήσιμα Αρχεία 
_Έντυπα για 
κατασκηνωτές & 
Αρχηγούς 
 

Αναλυτική 
Δήλωση 
Κατασκήνωσης 

Αρχηγός 
Κατασκήνωσης 

Συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο 
από τον Αρχηγό Κατασκήνωσης. 

● Αποστέλλεται μέσω email στο 

camp@seo.gr το αργότερο έξι (6) 

εβδομάδες πριν την 

Κατασκήνωση. 

● Η Αναλυτική Δήλωση 

κοινοποιείται στους 

εμπλεκόμενους Τοπικούς 

Εφόρους των Ομάδων που 

συμμετέχουν στην 

Κατασκήνωση. 

 
Κάθε φορά* μέσα από 
την ιστοσελίδα 
www.seo.gr _ Τμήματα 
Διοίκησης _ Τμήμα 
Κατασκηνώσεων 
_Χρήσιμα Αρχεία 
_Έντυπα για 
κατασκηνωτές & 
Αρχηγούς 
 

Αξιολόγηση 
Κατασκήνωσης 

Αρχηγός 
Κατασκήνωσης 

Συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο 
από τον Αρχηγό Κατασκήνωσης. 
● Αποστέλλεται μέσω email στο 

camp@seo.gr το αργότερο μέχρι 

τις 15 Σεπτεμβρίου.  

 
Κάθε φορά* μέσα από 
την ιστοσελίδα 
www.seo.gr _ Τμήματα 
Διοίκησης _ Τμήμα 
Κατασκηνώσεων 
_Χρήσιμα Αρχεία 
_Έντυπα για 
κατασκηνωτές & 
Αρχηγούς 

Οικονομικός 
Απολογισμός 

Αρχηγός 
Κατασκήνωσης 

Συμπληρώνεται και υπογράφεται το 
αντίστοιχο έντυπο από τον Αρχηγό 
Κατασκήνωσης 
● Αποστέλλεται στο finance@seo.gr 

το αργότερο μέχρι τις 15 

Οκτωβρίου 

Κάθε φορά* μέσα από 
την ιστοσελίδα 
www.seo.gr _ Τμήματα 
Διοίκησης _ Τμήμα 
Κατασκηνώσεων 
_Χρήσιμα Αρχεία 
_Έντυπα για 
κατασκηνωτές & 
Αρχηγούς 

 

*   Εκεί βρίσκονται τα σωστά  Έντυπα - πάντοτε επικαιροποιημένα. 

mailto:camp@seo.gr
mailto:camp@seo.gr
mailto:camp@seo.gr
mailto:finance@seo.gr
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Οικονομική Διαχείριση Κατασκήνωσης 

 
Η Οικονομική Διαχείριση μιας Κατασκήνωσης περιγράφεται αναλυτικά στο αρχείο   “Οδηγίες για 

Ταμίες Κατασκηνώσεων”  στα Χρήσιμα Αρχεία του Τμήματος Κατασκηνώσεων, στην ιστοσελίδα 

μαςwww.seo.gr 

 

Η/Ο Αρχηγός έχει την ευθύνη της ορθής οικονομικής διαχείρισης της Κατασκήνωσης. 

 

Το ταμείο της κατασκήνωσης, μαζί με τον απολογισμό και τα υπόλοιπά παραστατικά εσόδων 

εξόδων, και τα πρωτότυπα τιμολόγια, αποστέλλονται όλα μαζί στο finance@seo.gr. 

 

Στο γράμμα ενημέρωσης Γονέων/Κηδεμόνων για την Κατασκήνωση, αναγράφεται 

απαραίτητα, η οικονομική συμμετοχή της Κατασκήνωσης καθώς και η πολιτική επιστροφής 

χρημάτων (προκαταβολής ή συνολικού ποσού, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

 

● Διαχείριση Κατασκηνωτικού Υλικού 

Εξασφαλίζεται το απαραίτητο υλικό από το Τοπικό Τμήμα ή την Περιφέρεια.  Αν το υλικό 

προέρχεται από διάφορα μέρη μαρκάρεται και καταγράφεται από το υπεύθυνο μέλος του 

Αρχηγείου.  Μετά το τέλος της κατασκήνωσης επιστρέφεται αμέσως καθαρό και περιποιημένο, 

αφού διορθωθεί κάθε ζημιά ή φθορά.  Αν χαθεί κάτι, πρέπει να αντικατασταθεί. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση ακύρωσης από τον συμμετέχοντα (Αστέρι, Πουλί, Οδηγό, Μ.Ο., 

Στέλεχος): 

Έως δύο (2) μήνες πριν την κατασκήνωση επιστρέφεται το σύνολο του ποσού που έχει 

καταβληθεί. 

 Έως ένα (1) μήνα  πριν την κατασκήνωση επιστρέφεται το 50% της συνολικής 

συμμετοχής . 

 Αν παρέλθει το χρονικό όριο του ενός (1) μήνα, δεν επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό 

συμμετοχής. 

 

Ειδική Σημείωση :Ο Κανονισμός Κατασκηνώσεων εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

Κάθε Αρχηγός που αποκλίνει από τον Κανονισμό Κατασκηνώσεων οφείλει να ενημερώνει 

το Τμήμα Κατασκηνώσεων εγκαίρως, διατυπώνοντας σε ποια σημεία παρεκκλίνει και γιατί,  

καθώς επίσης και να προτείνει λύσεις ως προς τις παρεκκλίσεις. Η τελική έγκριση δίνεται 

από την/τον Έφορο Κατασκηνώσεων, την/τον Έφορο του Κλάδου και την/τον Γενική/ο 

Έφορο. 
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Έντυπα  

Έντυπα για τον Αρχηγό Κατασκήνωσης 

 
● Δήλωση πρόθεσης οργάνωσης Κατασκήνωσης 

● Δήλωση Κατασκήνωσης 

● Αναλυτική Δήλωση Κατασκήνωσης 

● Αξιολόγηση Κατασκήνωσης 

● Οικονομικός Απολογισμός Κατασκήνωσης 

 

Έντυπα για τον Αρχηγό Ομάδας & τα Στελέχη 

 
● Δήλωση πρόθεσης Συμμετοχής σε κατασκήνωση 

● Πιστοποιητικό Υγείας Στελέχους 

● Δήλωση πρόθεσης οργάνωσης 3ημέρου Κλ. Πουλιών (Δήλωση Κατασκήνωσης) 

● Δήλωση πρόθεσης οργάνωσης 5νθημέρου Κλ. Οδηγών- Κλ. Μεγ. Οδηγών (Δήλωση 

Κατασκήνωσης) 

Έντυπα για τους Γονείς/Κηδεμόνες 

 
● Γράμμα για τους Γονείς/Κηδεμόνες 

● Δήλωση Συμμετοχής 

● Πιστοποιητικό Υγείας 

● Ατομική Εξάρτυση 

 


