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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

Ως Αρχηγός Κατασκήνωσης ξέρεις, ότι έχεις την ευθύνη για την ασφάλεια όλων των 

μελών που συμμετέχουν στην κατασκήνωση σου. Τώρα, έχεις στα χέρια σου την 

δική σου λίστα για να κάνεις τα δικά σου √ ώστε να διασφαλίζεις ακόμα 

περισσότερο όλους τους συμμετέχοντες αλλά και εσένα τον ίδιο. Η κατασκήνωση 

είναι μία εμπειρία ζωής…είναι κρίμα να χαλάσει από κάτι που δεν σχεδιάσαμε 

σωστά σε θέματα Υγείας, Υγιεινής και Ασφάλειας!!! 

Είσαι έτοιμη/ος;;; Ξεκινάμε!!! 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Σίγουρα έχεις ακούσει ότι κάποια δεδομένα θεωρούνται 

προσωπικά και χρειάζεται να τα κρατάμε ασφαλή, μόνο για την χρήση την οποία 

προορίζονται και για όσο χρονικό διάστημα χρειάζονται. Ποια όμως είναι 

προσωπικά δεδομένα; 

  Προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση ενός 

ατόμου. Παράδειγμα: Όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, email, social media, 

φωτογραφίες, βίντεο.  

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, είναι οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, τα πιστεύω, 

θέματα υγείας και η ταυτότητα φύλλου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευαίσθητες πληροφορίες, όπως αυτά που περιλαμβάνονται στο Πιστοποιητικό 

Υγείας, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Θα πρόσεξες, ότι έχουμε νέο 

Πιστοποιητικό Υγείας. Δώσε προσοχή στις τελευταίες 2 παραγράφους και 

φρόντισε με το πέρας της κατασκήνωσης, να καταστρέψεις με ασφάλεια τα 

έντυπα, εκτός αυτών που για άλλους λόγους πρέπει να κρατήσεις για λίγο 

ακόμα. 

Τι σημαίνει καταστρέφω με ασφάλεια τα έντυπα;  Τα κόβω σε μικρά κομμάτια 

ώστε να μην μπορούν να ενωθούν μετά, με κίνδυνο κάποιος να τα κάνει χρήση. 

Φωτογραφίες, Video και Social Media: Πόσο σίγουρος είσαι ότι ενώ, με 

περισσή χαρά,  κάνεις χρήση των φωτογραφιών των παιδιών από την 

κατασκήνωση προκειμένου να κάνεις γνωστό το πόσο όμορφα περάσατε και να 

μοιραστείς την Οδηγική σου εμπειρία, κάποιος γονιός  δεν δυσαρεστείται για 

την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του παιδιού του καθώς δεν έχει 

δώσει τέτοια έγκριση; 

Τι μπορείς να κάνεις; Φρόντισε να εξηγήσεις και στο αρχηγείο σου, τις 

παραπάνω πληροφορίες για να γνωρίζετε όλοι. Στην συνέχεια, επιβεβαίωσε με 

τους αρχηγούς των ομάδων που συμμετέχουν, για ποια παιδιά δεν έχουν δώσει 

έγκριση οι γονείς κατά την εγγραφή τους στην ομάδα στην αρχική τους αίτηση.  
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ΘΥΜΗΣΟΥ!!!  Δεν μπορείς να κάνεις χρήση φωτογραφίας ή  video από 

κάποιον που δεν έχει δώσει έγκριση για αυτό. Η έγκριση της αρχικής 

αίτησης ισχύει για χρήση μόνο σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο του 

Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και όχι σε προσωπικούς 

λογαριασμούς!!! 

 

Μην ξεχνάς, δεν είμαστε γιατροί. Γιατί λοιπόν να κρατήσεις τέτοιον 

κίνδυνο επάνω σου; Σε κάθε περίπτωση, μην αμελήσεις την 

επικοινωνία με τον Γονιό. Είναι το παιδί του!!! 

ΘΥΜΗΣΟΥ!!!  Να ελέγξεις ότι το φαρμακείο της Κατασκήνωσης περιέχει όλα τα 

απαραίτητα υλικά και φάρμακα και δώσε ιδιαίτερη προσοχή στις ημερομηνίες 

λήξης των φαρμάκων! 

 Θυμάσαι ότι δεν μπορείς να χορηγήσεις φάρμακα εκτός από αυτά τα οποία 

δηλώνουν οι γονείς στο Πιστοποιητικό Υγείας και φέρουν μαζί τους, ή αυτά που 

έχει χορηγήσει γιατρός κατά την διάρκεια της κατασκήνωσης; 

ΘΥΜΗΣΟΥ!!! να αφήσεις ένα γράμμα στο Νοσοκομείο ή το Κέντρο Υγείας της 

περιοχής πριν την έναρξη της κατασκήνωσης, ώστε να γνωρίζουν σε ποιο σημείο 

θα κατασκηνώσεις, με πόσα παιδιά, τι ηλικίες, πόσους ενήλικες, σε περίπτωση που 

χρειαστεί άμεση επέμβαση!!! 

 

 

 

 

 

Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Μικροατυχήματα μπορούν να συμβούν κατά την διάρκεια της 

κατασκήνωσης. Κάποια, είναι πολύ απλά και ακίνδυνα όπως μία γρατζουνιά, ένα 

γδάρσιμο και μπορούν να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια στην κατασκήνωση από 

εσένα που γνωρίζεις Α’ Βοήθειες και κάποιο Στέλεχος σου, με το φαρμακείο που 

πρέπει να έχεις πάντα στην Κατασκήνωση σωστά οργανωμένο με τα απαραίτητα 

και επιτρεπτά υλικά και φάρμακα!!! 

Κάποια άλλα όμως χρήζουν επίσκεψης στο πλησιέστερο Νοσοκομείο ή Κέντρο 

Υγείας της περιοχής που κάνουμε κατασκήνωση. Μην αμελείς την επίσκεψη έστω 

και για προληπτικούς λόγους, ακόμα και αν σου φαίνεται π.χ ότι είναι ένα απλό 

στραμπούληγμα. 

Σε περιπτώσεις, δε, που υπάρχουν ομαδικά κρούσματα, όπως πχ, σημάδια ή 

σπυράκια σε παιδιά, εντερικές διαταραχές κλπ πήγαινε κατευθείαν στο 

πλησιέστερο Νοσοκομείο!  
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ΘΥΜΗΣΟΥ!!!  να αφήσεις ένα γράμμα στην Αστυνομία της περιοχής πριν την 

έναρξη της κατασκήνωσης, ώστε να γνωρίζουν σε ποιο σημείο θα κατασκηνώσεις, 

με πόσα παιδιά, τι ηλικίες, πόσους ενήλικες, σε περίπτωση που χρειαστεί!!! 

Να είσαι σίγουρος ότι και εκείνοι θέλουν να διασφαλίσουν ότι θα έχεις μία ομαλή 

χωρίς προβλήματα διαμονή στην περιοχή τους, οπότε μπορεί και να τους δεις να 

περνάνε το βράδυ από έξω απλά για να δουν ότι είναι όλα καλά!!! 

 

ΘΥΜΗΣΟΥ!!!  να αφήσεις ένα γράμμα στην Πυροσβεστική της περιοχής πριν την 

έναρξη της κατασκήνωσης, ώστε να γνωρίζουν σε ποιο σημείο θα κατασκηνώσεις, 

με πόσα παιδιά, τι ηλικίες, πόσους ενήλικες, σε περίπτωση που χρειαστεί άμεση 

επέμβαση!!! Ζήτησε να ενημερωθείς, πως θα διαφύγεις με ασφάλεια αν προκύψει 

φωτιά στον συγκεκριμένο χώρο και προετοίμασε το Αρχηγείο σου για αυτό! 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: Σίγουρα έχεις εξασφαλίσει όλα τα μέσα για την ασφαλή παραμονή 

των παιδιών αλλά και των Στελεχών σου στην κατασκήνωση και κυρίως κατά τις 

βραδινές ώρες. Έχεις μεριμνήσει κάποιος από το αρχηγείο σου να έχει τον ρόλο του 

φύλακα ή στις μεγαλύτερες ηλικίες έχεις ορίσει σίγουρα τις βραδινές σκοπιές 

καθώς και ποιον ξυπνάνε σε περίπτωση ανάγκης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Καλοκαίρι, μεγάλες θερμοκρασίες και η χώρα μας είναι σίγουρα 

επιρρεπής σε πυρκαγιές. Εμείς από την άλλη, παίρνουμε άδεια και 

κατασκηνώνουμε με ασφάλεια σε μέρη όπου άλλους μπορεί να τους απαγορεύεται! 

Τσέκαρες σίγουρα, ότι οι πυροσβεστήρες που έχεις στο λειτουργικό σου υλικό είναι 

αναγομωμένοι και έτοιμοι για χρήση σε περίπτωση ανάγκης; Ξέρεις να 

χρησιμοποιείς τον πυροσβεστήρα, αν χρειαστεί; Έχεις τον σωστό τύπο 

πυροσβεστήρα πχ για το μαγειρείο; 
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ΘΥΜΗΣΟΥ!!!  Σε περίπτωση ανάγκης καλείς στα τηλέφωνα 210 3238314 – 210 

3235794 – 210 3236548), ώρες λειτουργίας γραφείων ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

seo@seo.gr    Εκτός ωρών γραφείου και τα Σαββατοκύριακα μπορείτε να καλείτε την 

Υπεύθυνη Επιτροπής Κατασκηνώσεων κ. Εβελίνα Νούσια  6946501435. 

Σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας και με τον κ. 

Ιωάννη Πολίτη (Πράκτορα Ασφαλειών) στο τηλέφωνο 6932224004 

Επίσης θα χρειαστεί:  

 Αναλυτική περιγραφή του ατυχήματος 

 Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού 

 Πρωτότυπα παραστατικά δαπανών 

 Σε περίπτωση νοσηλείας, εισαγωγή-εξιτήριο και ιατρική γνωμάτευση 

για την αιτία της νοσηλείας 

 Εάν πραγματοποιηθεί επείγουσα μεταφορά, γνωμάτευση του ιατρού ο 

οποίος κατ’ αρχήν αντιμετώπισε το περιστατικό, για την αναγκαιότητα  

της μεταφοράς. (Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί με μεταφορικό μέσο 

που θα επιλέξετε και η αποζημίωση θα καταβληθεί απολογιστικά με 

μέγιστο ποσό 1500 €). 

  

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:  Φυσικά και έχεις διασφαλίσει ότι κανένα παιδί ή Ενήλικας, 

όπως ορίζεται στον Κανονισμό Κατασκηνώσεων δεν θα πάρει μέρος στην 

κατασκήνωση εάν δεν έχει τακτοποιήσει την ετήσια συνδρομή του με το ΣΕΟ. Ένας 

από τους λόγους είναι ότι μέσω της συνδρομής μας, παρέχεται η ασφαλιστική 

κάλυψη όλων σε περίπτωση ατυχήματος ακόμη και θανάτου κατά την διάρκεια 

Οδηγικής δράσης.  

Τι όμως καλύπτεται μέσω του Ομαδικού μας συμβολαίου; 

 

          Το συμβόλαιο, μας καλύπτει σε περίπτωση 

 Θανάτου από ατύχημα        

 Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα       

 Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα     

 Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα ή οξύ επείγον περιστατικό 

ασθενείας    

 Νοσοκομειακό επίδομα από ατύχημα  

 Δαπάνες μεταφοράς σωρού  

 Δαπάνες έκτακτης διακομιδής  
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ΜΕΡΙΚΑ ΑΚΟΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ!!! 

Φρόντισε 

 να διασφαλίσεις ότι εσύ και οι Ομάδες που συμμετέχουν κάνουν χρήση 

ΜΟΝΟ των επικαιροποιημένων εντύπων που θα βρεις στην σελίδα του 

www.seo.gr, Επιτροπή Κατασκηνώσεων, Χρήσιμα Αρχεία. 

 όλα τα έντυπα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα να τα έχεις σε 

ασφαλές σημείο 

 από πριν να ξέρεις ποιο επιπλέον Στέλεχος εκτός από εσένα, γνωρίζει 

Α’ Βοήθειες, σε περίπτωση ανάγκης 

 να ενημερώσεις το Αρχηγείο σου για όλα τα παραπάνω!!! 

 Να κάνεις και την φετινή σου Κατασκήνωση, μία αξέχαστη εμπειρία για 

τα παιδιά και τα Στελέχη, εξασφαλίζοντας την Υγεία, Υγιεινή και την 

Ασφάλεια κατά την διάρκεια της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ασφάλεια εστί το προνοείν και προλαμβάνειν. Το δε προνοείν    

και προλαμβάνειν , κρείττον εστί του θεραπεύειν.» 

Ιπποκράτης 

  

 

Καλή και Ασφαλή Κατασκήνωση 

 

 

http://www.seo.gr/

