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ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ 

 

Οι ώρες κοινής ησυχίας είναι από 15.00 έως 17.00 μ.μ. και από τις 23.00 έως 7.30 μ.μ. 

Απαγορεύεται η είσοδος και η διέλευση αυτοκίνητων στον κατασκηνωτικό χώρο. Επιτρέπεται μόνο μετά από 

συνεννόηση με το Κεντρικό Αρχηγείο ή τον Υπεύθυνο. 

Τη θερινή περίοδο το κεντρικό αρχηγείο ενημερώνει τους Αρχηγούς των Κατασκηνωτικών Ομάδων σχετικά με την 

πυρασφάλεια του εκπαιδευτικού κατασκηνωτικού κέντρου και πραγματοποιεί ασκήσεις εκκένωσης του χώρου, στις 

οποίες η συμμετοχή των κατασκηνωτών είναι υποχρεωτική. 

Τους θερινούς μήνες χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατανάλωση νερού. Η εξοικονόμηση νερού είναι σημαντική 

για τη ζωή στο χώρο. 

Το μαγείρεμα στις κατασκηνώσεις επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στα στεγασμένα μαγειρεία που βρίσκονται στους 

κατασκηνωτικούς χώρους. Το μαγείρεμα στα οικήματα γίνεται μόνο από τις ομάδες που φιλοξενούνται στο οίκημα. 

Κάθε κατασκήνωση φροντίζει για τη μεταφορά των απορριμμάτων της στους ειδικούς κάδους που υπάρχουν έξω από 

τον κατασκηνωτικό χώρο. 

Όλοι οι κατασκηνωτές θα πρέπει να σέβονται και να μην ποδοπατούν τα δέντρα και τα φυτά που υπάρχουν στον 

χώρο, ιδιαίτερα δε το καλοκαίρι να φροντίζουν αυτά που περιλαμβάνονται στον Κατασκηνωτικό τους χώρο. 

Κάθε ομάδα, εφόσον έχει τη δυνατότητα, μπορεί να διαθέσει κατόπιν συνεννόησης μικρό χρονικό διάστημα για 

εργασία - προσφορά προς τον κατασκηνωτικό εκπαιδευτικό κέντρο. 

Η παραλαβή και η παράδοση του υλικού γίνεται στις αποθήκες από το κεντρικό αρχηγείο ή τον υπεύθυνο του 

κατασκηνωτικού κέντρου στον αρχηγό της ομάδας και τον υπεύθυνο Υλικού. Η φόρτωση-εκφόρτωση και μεταφορά 

του υλικού στους κατασκηνωτικούς χώρους επιβαρύνει την ομάδα. 

Η χρήση του κατασκηνωτικού υλικού πρέπει να γίνεται με προσοχή, ώστε να μην καταστρέφεται. Ο αρχηγός της 

Ομάδας κατασκήνωσης ή ο υπεύθυνος ενημερώνει το κεντρικό αρχηγείο ή τον υπεύθυνο του κέντρου για τυχόν 

φθορά η απώλεια του υλικού, καθώς επίσης και για ζημιά που προκλήθηκε από αμέλεια στο κατασκηνωτικό χώρο 

(οικοδομήματα ή όπου αλλού). Η αποκατάσταση του υλικού θα πρέπει να γίνει άμεσα με την παράδοση ειδάλλως θα 

παρακρατείται η προκαταβολή. 

Στις αποθήκες του κέντρου υπάρχουν 6 ψυγεία και 3 καταψύκτες προς χρήση των κατασκηνωτών. Κάθε ψυγείο 

αντιστοιχεί σε ένα κατασκηνωτικό χώρο που αναλαμβάνει και την καθαριότητα του. 

Με τη λήξη της δράσης, ο κατασκηνωτικός χώρος θα πρέπει να παραδίδεται καθαρός και περιποιημένος καθώς και τα 

ψυγεία, καταψύκτες. Σε αντίθετη περίπτωση (λόγω αδυναμίας, αμέλειας ή αδιαφορίας) το κεντρικό αρχηγείο ή ο 

υπεύθυνος του κατασκηνωτικού χώρου θα παρακρατεί την προκαταβολή για να καλύψει τα έξοδα καθαρισμού από 

αντίστοιχο συνεργείο. 

Σε περίπτωση που δεν γίνουν σεβαστές οι υποχρεώσεις από τους κατασκηνωτές και δημιουργείται πρόβλημα το 

κεντρικό αρχηγείο ή ο υπεύθυνος του χώρου μετά από συνεννόηση με την κεντρική διοίκηση ενδέχεται να ζητήσει 

την απομάκρυνση της ομάδας. 

Καλή διαμονή!! 

Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας και Τμήμα Κατασκηνώσεων 


