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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ     ΚΑΣΑΚΗΝΨΕΨΝ      

ΣΑΜΕΙΟΤ ΤΓΕΙΑ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 
 

1. ΕΠΨΝΤΜΙΑ 
 

Με την επωνυμία "ΣΤΠΕΣ - ΠΑΙΔΙΚΕ ΚΑΣΑΚΗΝΨΕΙ" λειτουργούν 3 
Καταςκηνώςεισ του ΣΑΜΕΙΟΤ ΤΓΕΙΑ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 
(ΣΤΠΕΣ) ςτο Διόνυςο, τη Φαλκιδική και τη Λούτςα Πρεβέζησ. 
Οι ΠΑΙΔΙΚΕ ΚΑΣΑΚΗΝΨΕΙ αποτελούν υπηρεςιακή μονάδα του ΣΤΠΕΣ που 
υπάγεται ςτην αρμόδια Διεύθυνςη Κοινωνικήσ Πρόνοιασ. 
 

2. ΚΟΠΟΙ - ΣΟΦΟΙ - ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΗΝΨΗ 
 

Η καταςκόνωςη ωσ μικρογραφύα μιασ καλϊ οργανωμϋνησ κοινωνύασ ϋχει 
πολλαπλούσ ςκοπούσ - ςτόχουσ, οι κυριότεροι από τουσ οπούουσ εύναι: 

1. Σο ϊνοιγμα ςτην ζωό (Η προπαραςκευό των παιδιών για να ενταχθούν ςτην 
κοινωνύα των ενηλύκων). 

2. Η κοινωνικοπούηςη των παιδιών. 

3. Η ψυχαγωγύα των παιδιών. 

4. Η μϊθηςη καθημερινόσ ζωόσ (δηλ. μϊθηςη ομαδικόσ ζωόσ, καθημερινών 
καθηκόντων όπωσ τακτοπούηςη ατομικών ειδών κ.ϊ.). 

5. Η Μϊθηςη κυρύαρχων δραςτηριοτότων όπωσ (αθλητικών-πολιτιςτικών, 
ψυχαγωγικών δραςτηριοτότων καθώσ επύςησ δραςτηριοτότων υπαύθριασ ζωόσ 
και δραςτηριοτότων κοινωφελούσ προςφορϊσ και ςυνεργαςύασ). 

6. Η αςφϊλεια και η υγιεινό διαβύωςη των παιδιών. 

7. Η ευαιςθητοπούηςη των παιδιών ςχετικϊ με την προςταςύα και παρατόρηςη 
επϋμβαςη του περιβϊλλοντοσ. 

8. Η ανϊπτυξη, κινητοπούηςη, ιςχυροπούηςη και ςφυρηλϊτηςη των ψυχικών, 
ηθικών, πνευματικών και οργανικών δυνϊμεων του παιδιού. ( Η Διαμόρφωςη 
ιςχυρού, ακϋραιου και ηθικού χαρακτόρα). 

9. Η ανϊπτυξη του αιςθόματοσ τησ καλαιςθηςύασ. 

10. Η ανϊπτυξη του πατριωτικού και θρηςκευτικού ςυναιςθόματοσ, καθώσ ο 
ςεβαςμόσ ςτισ θρηςκευτικϋσ πεποιθόςεισ όλων. 

11. Η δυνατότητα απομϊκρυνςησ των μικρών παιδιών από το ςτενό οικογενειακό 
περιβϊλλον και η προςαρμογό τουσ ςτην ομαδικό ζωό. 

12. Η αρμονικό ςυνύπαρξη και η ωφϋλιμη αλληλεπύδραςη των δύο φύλλων ςτον 
καταςκηνωτικό χώρο. 

13. Η αποφόρτιςη από την κούραςη και την ϋνταςη τησ προηγούμενησ ςχολικόσ 
περιόδου και η δημιουργικό ξεκούραςη. 

14. Η αρμονικό ςυνύπαρξη με παιδιϊ από ϊλλεσ χώρεσ και η προαγωγό τησ 
ςυναδϋλφωςησ και φιλύασ με τουσ ϊλλουσ λαούσ. 



 2 

15. Η ουςιαςτικό ςυμμετοχό των ςτελεχών και των καταςκηνωτών 
ςτην λειτουργύα τησ καταςκόνωςησ, ϋτςι ώςτε τα παιδιϊ και τα ςτελϋχη να μην 
εύναι παθητικού αποδϋκτεσ κϊποιων προαποφαςιςμϋνων προγραμμϊτων 
(καταναλωτϋσ) αλλϊ δημιουργού ςε μύα δημοκρατικό μικρό κοινωνύα. 

 

3. ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
 
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτην Καταςκόνωςη ϋχουν κατϊ κύριο λόγο τα παιδιϊ των 
μελών του ΣΤΠΕΣ.  
Οι ηλικύεσ των παιδιών που ςυμμετϋχουν καθορύζονται από το Δ.. του ΣΤΠΕΣ 
ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ που προκύπτουν. 
Επύςησ με απόφαςη του Δ.. του ΣΤΠΕΣ μπορούν να ςυμμετϋχουν και παιδιϊ από 
ϊλλουσ φορεύσ ό και ιδιωτών με πληρωμό. 
 

4. ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΚΑΣΑΚΗΝΨΕΨΝ 
 
1. Τπεύθυνοσ για την υλοπούηςη των αποφϊςεων του Δ.. του ΣΤΠΕΣ, τησ 

επιτροπόσ Καταςκηνώςεων όπωσ αυτϋσ εξειδικεύονται από την Τποδιεύθυνςη 
Κοινωνικόσ Πρόνοιασ του ΣΤΠΕΣ εύναι ο Τπεύθυνοσ τησ κϊθε Καταςκόνωςησ. 

2. Ο Τπεύθυνοσ τησ κϊθε καταςκόνωςησ: 

 Ειςηγεύται και επιβλϋπει τισ προπαραςκευαςτικϋσ εργαςύεσ ςτο χώρο τησ 
Καταςκόνωςησ. 

 Παύρνει οδηγύεσ από την Τποδιεύθυνςη   για όλα τα ζητόματα που αφορούν 
την Καταςκόνωςη αναφϋρει ϋγκαιρα κϊθε ϋλλειψη και προτεύνει λόψη 
μϋτρων που θα ςυμβϊλλουν ςτην κανονικό λειτουργύα των 
Καταςκηνώςεων ςτη βελτύωςό τουσ. 

 υνεργϊζεται με τον Αρχηγό και το Διαχειριςτό ςε θϋματα τησ αρμοδιότητϊσ 
του. 

 Ειςηγεύται την πρόςληψη του ϋκτακτου προςωπικού καθώσ και τον 
απαραύτητο αριθμό εκτϊκτων κατϊ κατηγορύα εργαςύασ ςτην Τ.Κ.Π. 

 Ειςηγεύται την ϋγκριςη δαπανών για αγορϋσ υλικών τησ Καταςκόνωςησ. 

 Ειςηγεύται την ϋγκριςη για την εκτϋλεςη ςυμπληρωματικών ϋργων 
υποδομόσ ςτο χώρο τησ Καταςκόνωςησ. 

 Ειςηγεύται κϊθε μϋτρο που αναφϋρεται ςτην αςφϊλεια των καταςκηνωτών 
ακόμη και μϋτρα προςταςύασ από την πυρκαγιϊ. 

 Εύναι Τπεύθυνοσ για τη ςωςτό λειτουργύα των εργαζομϋνων ςτο χώρο τησ 
Καταςκόνωςησ. 

 Παρακολουθεύ την εφαρμογό των οδηγιών και εύναι πϊντοτε ενόμεροσ των 
προγραμμϊτων από τουσ αρχηγούσ των καταςκηνωτικών περιόδων. 

 το τϋλοσ κϊθε καταςκηνωτικόσ χρονιϊσ υποβϊλλει απολογιςτικό ϋκθεςη 
ςτην Διεύθυνςη. 
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5. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ & ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ ΣΕΛΕΦΨΝ 

5α. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΑΡΦΗΓΟΤ 

Ο Αρχηγόσ θα πρϋπει να εύναι ϊτομο μεγϊλησ καταςκηνωτικόσ εμπειρύασ, κατϊ 
προτύμηςη εκπαιδευτικόσ -παιδαγωγόσ με μεγϊλεσ διοικητικϋσ και οργανωτικϋσ 
ικανότητεσ που εύναι υποχρεωμϋνοσ: 

 να αςχολεύται με όλα τα προβλόματα τησ καταςκόνωςησ, 
 να ϋχει την βαςικό ευθύνη για την εφαρμογό του καθημερινού 

προγρϊμματοσ και των επιμϋρουσ προγραμμϊτων ϋναντι τησ διούκηςησ, 
 να ςυνεργϊζεται δημιουργικϊ με ςτελϋχη και ειδικούσ ςυνεργϊτεσ για τα 

προγρϊμματα και τισ τυχόν αλλαγϋσ των, 
 να οργανώνει ςυγκεντρώςεισ κοινοταρχών και ανωτϋρων ςτελεχών και να 

ςυζητϊει μαζύ τουσ τισ δραςτηριότητεσ τησ ημϋρασ που πϋραςε, τισ 
βελτιώςεισ που μπορούν να γύνουν ςτα προγρϊμματα τησ επόμενησ μϋρασ. 

 να ςυγκεντρώνει όλα τα ςτελϋχη και να γύνεται ςυζότηςη για όλεσ τισ 
εκδηλώςεισ και δραςτηριότητεσ τησ ομαδικόσ καταςκηνωτικόσ ζωόσ. 

 να κρατϊει το ημερολόγιο τησ καταςκόνωςησ και το καθημερινό 
δυναμολόγιο των παιδιών κατϊ ομϊδα. 

 να ςυνεργϊζεται με το γιατρό για το διαιτολόγιο και την πορεύα τησ υγεύασ 
των παιδιών. 

 να βρύςκεται ςε ςυνεχό και καθημερινό ςυνεργαςύα με τον υπεύθυνο τησ 
καταςκόνωςησ για κϊθε πρόβλημα και θϋμα που προκύπτει. 

 να επιβλϋπει όλουσ τουσ χώρουσ τησ καταςκόνωςησ και καταγρϊφει τισ 
τυχόν ζημύεσ εγκαταςτϊςεων που μπορούν να προκαλϋςουν ατυχόματα, να 
κατευθύνει και να καθοδηγεύ. 

 να κρατϊει ςημειώςεισ για τισ ικανότητεσ και τισ επιδόςεισ του κϊθε 
ςτελϋχουσ και τϋλοσ τησ περιόδου ςυντϊςςει ϋκθεςη αξιολόγηςησ την οπούα 
παραδύδει ςτο ΣΤΠΕΣ μαζύ με την γενικό ϋκθεςη λειτουργύασ τησ 
καταςκηνωτικόσ περιόδου (Τποδεύξεισ-βελτιώςεισ-παρατηρόςεισ). 

 να ορύζει ςτελϋχη υπηρεςύασ καθημερινϊ. 
 να μεριμνϊ προ τησ ενϊρξεωσ τησ λειτουργύασ τησ καταςκόνωςησ ςτο να 

ςυνεργαςτεύ με τον υπαρχηγό και τουσ τομεϊρχεσ για την μελλοντικό 
ςυνεργαςύα τουσ ςτον καταςκηνωτικό χώρο. 

 την πρώτη ημϋρα ειςόδου των ςτελεχών να οργανώνει α) το ημερόςιο 
ςεμινϊριο ςτελεχών και β) προετοιμϊζει την υποδοχό και τοποθϋτηςη των 
παιδιών ςτισ ομϊδεσ την επόμενη ημϋρα. 

 να ενημερώνεται για τα τυχόν παρϊπονα παιδιών και ςτελεχών και 
φροντύζει για την θεραπεύα τουσ δύνοντασ τισ ενδεικνυόμενεσ λύςεισ. 

 να εύναι υπεύθυνοσ για την ενημϋρωςη των γονϋων όταν υπϊρχουν ειδικϊ 
προβλόματα με τα παιδιϊ ό τυχόν ατυχόματα (ςε ςυνεννόηςη με τον 
γιατρό). 

 να εύναι υπεύθυνοσ για να ειςηγεύται την απομϊκρυνςη από τον 
καταςκηνωτικό χώρο που εύναι ακατϊλληλα για τον χώρο ςαν ςτελϋχη ό και 
καταςκηνωτϋσ. 

 να εύναι υπεύθυνοσ για την οργϊνωςη και καλό διεξαγωγό των 
προγραμμϊτων α) αθλητικών δραςτηριοτότων, β) πολιτιςτικών 
δραςτηριοτότων, γ) θαλαςςύων δραςτηριοτότων, δ) δραςτηριοτότων 
υπαύθριασ ζωόσ και κοινωνικόσ ςυνεργαςύασ. 
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 ςτο τϋλοσ τησ καταςκηνωτικόσ περιόδου να παραδύδει 
καταςτϊςεισ με το υπϊρχον αναλώςιμο υλικό για ψυχαγωγύα και 
καλλιτεχνικϋσ δραςτηριότητεσ ςτον Τπεύθυνο τησ καταςκόνωςησ 
προκειμϋνου να χρηςιμοποιηθεύ από τον αρχηγό τησ επόμενησ περιόδου. 

 καθημερινϊ να φροντύζει να παραδύδει για εκτϋλεςη ςτισ τεχνικϋσ υπηρεςύεσ 
τισ τυχόν βλϊβεσ και ζημύεσ των εγκαταςτϊςεων που επιςημαύνει, ϋτςι ώςτε 
να διευκολύνει την λειτουργύα τησ επόμενησ περιόδου. 

 παραμϋνει καθ όλο το 24ωρο μϋςα ςτον καταςκηνωτικό χώρο και ςε 
απουςύα του αναπληρώνεται από τον Τπαρχηγό τησ καταςκόνωςησ. 

 να εξηγόςει ςε όλα τα ςτελϋχη το ςχϋδιο πυραςφϊλειασ τησ καταςκόνωςησ 
την πρώτη ημϋρα του ςεμιναρύου των ςτελεχών. 

 η παρουςύα του εύναι υποχρεωτικό από την 1η ημϋρα του ςεμιναρύου των 
ςτελεχών μϋχρι την αποχώρηςη του τελευταύου παιδιού και ςτελϋχουσ. 

 

5β. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΤΠΑΡΦΗΓΟΤ 

Ο Τπαρχηγόσ θα πρϋπει να εύναι ϊτομο μεγϊλησ καταςκηνωτικόσ εμπειρύασ, κατϊ 
προτύμηςη εκπαιδευτικόσ - παιδαγωγόσ με προςόντα διοικητικϊ και οργανωτικϊ 
ανϊλογα με αυτϊ του αρχηγού, που εύναι υποχρεωμϋνοσ: 
 

 να ςυνεργϊζεται δημιουργικϊ με τον αρχηγό και τα υπόλοιπα ςτελϋχη για τα 
προγρϊμματα και τισ τυχόν αλλαγϋσ των. 

 να αςχολεύται γενικϊ με όλα τα προβλόματα τησ καταςκόνωςησ και να ϋχει 
βαςικό ευθύνη για την εφαρμογό του καθημερινού προγρϊμματοσ. 

 να παρευρύςκεται και να ςυμμετϋχει ενεργϊ ςε όλεσ τισ ςυγκεντρώςεισ του 
αρχηγεύου με ςτελϋχη ό παιδιϊ για τισ δραςτηριότητεσ ό για τα προβλόματα 
που προκύπτουν. 

 να ςυγκεντρώνει κατϊ τομϋα τα πρϊγματα αξύασ που ϋχουν φϋρει μαζύ τουσ 
τα παιδιϊ και να τα παραδύδει ςτο γραφεύο διούκηςησ για φύλαξη αφού 
προηγουμϋνωσ κρατόςει αντύγραφα καταςτϊςεων. 

 να δϋχεται καθημερινϊ μαζύ με τον αρχηγό παιδιϊ και να ςυζητϊει μαζύ τουσ 
για προβλόματα ό παρϊπονα που υπϊρχουν. 

 να κρατϊει καθημερινϊ ημερολόγιο ςυμβϊντων τησ καταςκόνωςησ και 
ενημερώνει για κϊθε ανωμαλύα ό δυςκολύα που υποπύπτει ςτην αντύληψό 
του το αρχηγό. 

 να παραλαμβϊνει από τον γιατρό τα δελτύα δύναμησ του αναρρωτηρύου και 
ενημερώνει τη γραμματεύα του αρχηγεύου και την διαχεύριςη για τη δύναμη. 

 να επιβλϋπει όλουσ τουσ χώρουσ τησ καταςκόνωςησ και να κρατϊει 
ςημειώςεισ, για κϊθε τύ που θα μπορούςε να βελτιώςει μελλοντικϊ την 
λειτουργύα και τον χώρο τησ καταςκόνωςησ, τισ οπούεσ παραδύδει ςτον 
αρχηγό. 

 να αναπληρώνει τον αρχηγό ςε περύπτωςη απουςύασ του δύνοντασ τισ λύςεισ 
όπου χρειϊζεται. 

 να παραμϋνει καθ όλο το 24ωρο μϋςα ςτον καταςκηνωτικό χώρο και να 
απουςιϊζει από την καταςκόνωςη μόνο ςε εξαιρετικό ανϊγκη. 
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 να ςυμμετϋχει ςτην ϋκθεςη αξιολόγηςησ των υπόλοιπων ςτελεχών τησ 

καταςκόνωςησ (Σομεαρχών – Κοινοταρχών – Ομαδαρχών - Ειδικών 
ςυνεργατών). 

 η παρουςύα του ςτην καταςκόνωςη εύναι υποχρεωτικό από την 1η ημϋρα 
ειςόδου των ςτελεχών μϋχρι και την αποχώρηςη του τελευταύου παιδιού 
και ςτελϋχουσ. 

 ςτο τϋλοσ κϊθε καταςκηνωτικόσ περιόδου υποβϊλλει ξεχωριςτό ϋκθεςη 
λειτουργύασ. 

 

5γ. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΣΟΜΕΑΡΦΗ 

Ο τομεϊρχησ θα πρϋπει να εύναι ϊτομο μεγϊλησ καταςκηνωτικόσ εμπειρύασ με 
πολλϋσ διοικητικϋσ και οργανωτικϋσ ικανότητεσ που εύναι υποχρεωμϋνο: 

 να αςκεύ διούκηςη ςε κοινότητεσ που εμπύπτουν οργανωτικϊ ςτον τομϋα του 
(ςτελϋχη-παιδιϊ). 

 να εφαρμόζει το γενικό πρόγραμμα τησ καταςκόνωςησ 

 να επιβλϋπει, να οργανώνει και να εφαρμόζει τα επύ μϋρουσ προγρϊμματα 
τησ καταςκόνωςησ που αφορούν τον τομϋα του. 

 να οργανώνει ςυχνϊ ςυναντόςεισ με τα ςτελϋχη του και να ςυζητϊνε τα 
προβλόματα και τισ δραςτηριότητεσ του τομϋα του. 

 να ςυγκεντρώνει τα τιμαλφό των παιδιών και τα τυχόν φϊρμακα που 
παύρνουν και να τα παραδύδει κατϊ κοινότητα ςτον υπαρχηγό και ςτον 
ιατρό αντύςτοιχα τησ καταςκόνωςησ. 

 να ενημερώνει το αρχηγεύο για οτιδόποτε παρϊτυπο και περύεργο εμπύπτει 
ςτην αντύληψό του μϋςα ςτον καταςκηνωτικό χώρο. 

 να επιβλϋπει όλουσ τουσ χώρουσ τησ καταςκόνωςησ όπου ευρύςκεται ο 
τομϋασ του και να καθοδηγεύ και να ςυμβουλεύει τα υπόλοιπα ςτελϋχη του 
τομϋα του. 

 να αποφεύγει τη δημιουργύα ανταγωνιςτικού πνεύματοσ ςτισ 
δραςτηριότητεσ μεταξύ των κοινοτότων τησ αρμοδιότητϊσ του αλλϊ και 
μεταξύ των υπόλοιπων τομϋων. 

 να ςυμμετϋχει ενεργϊ με το παρϊδειγμϊ του ςε όλεσ τισ δραςτηριότητεσ του 
τομϋα του. 

 να γνωρύζει τα παρϊπονα και τα προβλόματα των παιδιών του τομϋα του και 
να τα θεραπεύει. 

 να ςυντονύζει τα ςτελϋχη και τα παιδιϊ ςτισ βραδινϋσ ψυχαγωγύεσ. 

 ςτα επιςκεπτόρια να παρευρύςκεται ςτον χώρο του τομϋα του και 
ενημερώνει τουσ γονεύσ για τα παιδιϊ τουσ. 

 να παραμϋνει ςτην καταςκόνωςη ςε 24ωρη βϊςη και να απουςιϊζει από 
αυτόν ςε εξαιρετικό ανϊγκη. ε περύπτωςη απουςύασ του αναθϋτει την  
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 αναπλόρωςη του ςτον αρχαιότερο και ικανότερο 
κοινοτϊρχη, ςε ςυνεννόηςη με τον Αρχηγό. 

 να ςυντϊςςει ϋκθεςη ικανότητασ των ομαδαρχών και κοινοταρχών που 
εμπύπτουν ςτην αρμοδιότητϊ του. 

 να ςυνεργϊζεται αρμονικϊ με όλουσ τουσ ειδικούσ ςυνεργϊτεσ τησ 
καταςκόνωςησ. 

 η παρουςύα του ςτην καταςκόνωςη εύναι υποχρεωτικό από την 1η ημϋρα 
ειςόδου των ςτελεχών (ςεμινϊριο) μϋχρι και την αποχώρηςη του 
τελευταύου παιδιού και ςτελϋχουσ. 

 επιτρϋπεται να παραμϋνει μετϊ το ςιωπητόριο με ςτελϋχη του τομϋα του ςε 
χώρο πληςύον των ςπιτιών και χωρύσ να ενοχλεύ αυτούσ που κοιμούνται 
μόνον εφόςον εύναι απαραύτητο να εκτελϋςει ενημερωτικό ςυζότηςη 
ςτελεχών, και για οριςμϋνο από τον Αρχηγό χρόνο. 

 να ςυντϊςςει, ςτο τϋλοσ τησ καταςκηνωτικόσ περιόδου ϋκθεςη λειτουργύασ 
του τομϋα του. 

 

5δ. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΚΟΙΝΟΣΑΡΦΗ 

Ο Κοινοτϊρχησ κατευθύνει τη ζωό και τη δρϊςη τησ κοινότητασ, αςκεύ ϋργο 
επιτελικό και ευθύνεται ϋναντι των ανωτϋρων ςτελεχών και τησ διούκηςησ για την 
ομαλό λειτουργύα τησ καταςκόνωςησ. 

Ο Κοινοτϊρχησ  πρϋπει: 

 να ςυνεργϊζεται αρμονικϊ με τον αρχηγό, τουσ τομεϊρχεσ και τουσ λοιπούσ 
κοινοτϊρχεσ για την κατεύθυνςη και τη λύςη τυχόν προβλημϊτων που θα 
όθελαν προκύψει κατϊ την παραμονό των παιδιών ςτην καταςκόνωςη. 

 να ςηκώνεται τουλϊχιςτον 15' πριν από το πρωινό εγερτόριο και να ξυπνϊ 
τουσ ομαδϊρχεσ του, ώςτε να εύναι ϋτοιμοι και ζωηρού με το πρωινό 
ξύπνημα. 

 να επιβλϋπει κϊθε ομϊδα να ανούξει παρϊθυρα και πόρτα του κτηρύου. 

 να φροντύζει να παραλαμβϊνει από τουσ ομαδϊρχεσ, τουσ καταςκηνωτϋσ και 
να τουσ οδηγόςει ςτο χώρο τησ κοινότητασ για τη γυμναςτικό. 

 Να οδηγεύ την κοινότητα για την υποςτολό τησ ςημαύασ ςτην πλατεύα ό τον 
κινηματογρϊφο, τισ πιςύνεσ, τα ντουσ και τισ όποιεσ κοινοτικϋσ 
ςυγκεντρώςεισ. 

 Κατϊ τη διϊρκεια των γευμϊτων, γευματύζει εναλλακτικϊ ςτισ ομϊδεσ τησ 
κοινότητϊσ του τόςο για να επιβλϋπει την διαδικαςύα του φαγητού, όςο και 
για να ςυμβϊλλει ςτη ςυνοχό τησ κοινότητϊσ του. 

 Επιβλϋπει τισ ψυχρϋσ ημϋρεσ όλα τα παιδιϊ να εύναι κατϊλληλα ντυμϋνα. 

 κϊνει την καθημερινό επιθεώρηςη των καταςκηνωτών και των κτιρύων του 
χώρου τησ κοινότητϊσ του. 

 Παρακολουθεύ τουσ τυχόν αςθενεύσ και να εύναι πϊντα ενημερωμϋνοσ για την 
πρόοδο τησ υγεύασ τουσ. 
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 Βοηθϊ κατϊ την ώρα τησ ψυχαγωγύασ ςτο χώρο τησ 
πλατεύασ ό του κινηματογρϊφου, επιβϊλλοντασ την απαιτούμενη τϊξη. 

 Επιβλϋπει να τηρηθεύ η απόλυτη ηςυχύα κατϊ τη διϊρκεια των ςιωπητηρύων. 

 μιϊμιςη ώρα το αργότερο μετϊ το βραδινό ςιωπητόριο, πϋφτει και αυτόσ για 
ύπνο. 

 Πραγματοποιεύ ςυμβούλια με τουσ ομαδϊρχεσ τησ κοινότητϊσ του, τουσ 
ςυμβουλεύει και τουσ κατευθύνει ςτα προβλόματϊ τουσ. 

 Επιβϊλλει την πειθαρχύα ςτην κοινότητϊ του με το παρϊδειγμϊ του με 
νουθεςύεσ 

 Απαγορεύεται να καπνύζει ςτο χώρο τησ καταςκόνωςησ 

 το τϋλοσ τησ καταςκηνωτικόσ περιόδου ςυντϊςςει και υποβϊλλει ϋκθεςη 
λειτουργύασ τησ κοινότητϊσ του. 

 

5ε. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΟΜΑΔΑΡΦΗ  

Ο ομαδϊρχησ εύναι επικεφαλόσ ομϊδασ παιδιών. Εύναι το βαςικότερο ςτϋλεχοσ για 
τη λειτουργύα τησ καταςκόνωςησ και από την επιτυχύα ςτην αποςτολό του 
εξαρτϊται και η καλό διαβύωςη των καταςκηνωτών. 

Εύναι ϊμεςοσ ςυνεργϊτησ του κοινοτϊρχη, βρύςκεται πϊντα κοντϊ ςτην ομϊδα του, 
βοηθϊ ςτοργικϊ, ςυμμετϋχει ενεργϊ, καθοδηγεύ επιτελικϊ, τονώνει ψυχικϊ και  
πνευματικϊ τουσ μικρούσ καταςκηνωτϋσ για τουσ οπούουσ ϋχει και την ϊμεςη 
ευθύνη. Σο ϋργο του ομαδϊρχη εύναι βαρύ, ϋχει να κϊνει με παιδιϊ και μϊλιςτα 
ϊγνωςτα μεταξύ τουσ και με διαφορετικό οικογενειακό αγωγό και ενδεχομϋνωσ 
δύςτροπα από φύςη και όχι καλού χαρακτόρα. 

Ωςτόςο ϋνασ καλόσ ομαδϊρχησ πρϋπει να φροντύζει για τα πιο κϊτω: 

 να ςϋβεται και εκτελεύ τισ κατευθύνςεισ των ανωτϋρων ςτελεχών 

 να βρύςκεται ςυνϋχεια μαζύ και να παρακολουθεύ τα παιδιϊ του 

 να παρακολουθεύ με προςοχό την υγεύα των καταςκηνωτών και αν 
διαπιςτώςει οποιαδόποτε αδιαθεςύα να την αναφϋρει αφ' ενόσ ςτο γιατρό 
και αφ' ετϋρου ενημερώνει τον κοινοτϊρχη του. 

 Να μεριμνϊ για την ανελλιπό λόψη των φαρμϊκων που ο γιατρόσ τησ 
καταςκόνωςησ τυχόν ςυνϋςτηςε. 

 Να ενημερώςει αμϋςωσ το γιατρό, όταν κατϊ τον πρώτο ϋλεγχο των 
ατομικών ειδών των καταςκηνωτών ανακαλύψει φϊρμακα που ϋχουν 
φϋρει από το ςπύτι τουσ. 

 Επύςησ κατϊ τον ϋλεγχο των ατομικών ειδών ο ομαδϊρχησ πρϋπει να δώςει 
ιδιαύτερη προςοχό εϊν κανϋνασ καταςκηνωτόσ ϋφερε μαζύ του τςιγϊρα, 
ςπύρτα, αναπτόρα, ςουγιϊ, κατςαβύδι ό αιχμηρϊ κοπύδια, ϊςεμνα περιοδικϊ, 
τραπουλόχαρτα, οινοπνευματώδη ποτϊ, τϋλοσ, οτιδόποτε κατϊ την κρύςη 
του θεωρεύ επικύνδυνο για την καταςκόνωςη, τη ςωματικό ακεραιότητα 
των καταςκηνωτών ό την ηθικό τουσ διαπαιδαγώγηςη. 

 Έχει την ευθύνη τησ διαφύλαξησ των ατομικών ειδών των παιδιών, ώςτε να 
μην παρατηρηθούν απώλειεσ ό φθορϋσ. 
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 Παραλαμβϊνει και παραδύδει ςτον κοινοτϊρχη, με προοριςμό 
το Γραφεύο Διούκηςησ, για φύλαξη διϊφορα εύδη αξύασ ό χρόματα που τυχόν 
ϋφεραν μαζύ τουσ οι καταςκηνωτϋσ (ο ομαδϊρχησ κρατϊ πϊντα αντύγραφο). 

 Ξυπνϊ πρώτοσ και αφού ανούξει τα παρϊθυρα και την πόρτα, φροντύζει με 
όρεμο τρόπο για το ξύπνημα  των μικρών καταςκηνωτών. 

 Κατϊ την πρωινό γυμναςτικό ςυγκεντρώνει και οδηγεύ όλα τα παιδιϊ τησ 
ομϊδασ του ςτον κοινοτϊρχη και ςυμμετϋχει ςτο πρόγραμμα γυμναςτικόσ. 

 Παρύςταται πϊντα κατϊ το πρωινό πλύςιμο ό το λουτρό καθαριότητασ 
βοηθώντασ τουσ μικρούσ καταςκηνωτϋσ. 

 Υροντύζει τα παιδιϊ του να εύναι ντυμϋνα ςύμφωνα με τισ επικρατούςεσ 
καιρικϋσ ςυνθόκεσ. 

 Σην ώρα των ςυγκεντρώςεων ςτην πλατεύα (ϋπαρςη ςημαύασ, κλπ.) 
ςυγκεντρώνει την ομϊδα και επικεφαλόσ την οδηγεύ ςτην πλατεύα.  

 Εδώ θα πρϋπει να τονιςτεύ ότι η ςυγκϋντρωςη ςτην πλατεύα ςημαύνει 
προςκλητόριο από αυτό κανϋνασ ανεξαύρετα δεν απουςιϊζει εκτόσ εκεύνων 
που βρύςκεται ςε ϊδειασ εκτόσ καταςκόνωςησ ό εκεύνων που παραμϋνουν 
αςθενεύσ ςτο Ιατρεύο. Οποιαδόποτε ϊλλη απουςύα θεωρεύται αδικαιολόγητη 
με προςωπικό υπευθυνότητα ομαδϊρχη. 

 Επιμελεύται για την παραλαβό του φαγητού από το διανομεύο, τη μεταφορϊ 
ςτο χώρο τησ τραπεζαρύασ τη δύκαιη διανομό του ςτουσ καταςκηνωτϋσ, την 
καθαριότητα τησ τραπεζαρύασ μετϊ το φαγητό καθώσ και την επιςτροφό 
των ςκευών ςτην αρμόδια υπηρεςύα πλύςησ. 

 Επιμελεύται προςωπικϊ για την καθαριότητα του κτιρύου, τον αεριςμό των 
κλινοςκεπαςμϊτων, τη διακόςμηςη, βοηθϊ με υπομονό και αγϊπη τα μικρϊ 
παιδιϊ να ςτρώνουν τα κρεβϊτια τουσ και να τακτοποιούν τα ατομικϊ τουσ 
εύδη και γενικϊ προετοιμϊζει την ομϊδα του για την επιθεώρηςη. 

 Υροντύζει και εύναι υπεύθυνοσ για τη διαφύλαξη τησ περιουςύασ τησ 
καταςκόνωςησ, ϋπιπλα, ςκεύη, εγκαταςτϊςεισ εντόσ και εκτόσ κτιρύου. 

 Κατϊ τη διϊρκεια των αθλητικών και πολιτιςτικών εκδηλώςεων ο 
ομαδϊρχησ πρϋπει να βρύςκεται κοντϊ ςτα παιδιϊ του, ςυμμετϋχοντασ ςτο 
παιχνύδι, ςτο τραγούδι, ςτην ψυχαγωγύα, ςτη χειροτεχνύα και ς' 
οποιαδόποτε ομαδικό εκδόλωςη. 

 Κατϊ τη διϊρκεια του μεςημβρινού ύπνου να ςϋβεται και να φροντύζει για 
την κοινό ηςυχύα ώςτε η ομϊδα του να μη δημιουργεύ προβλόματα. 

 την βραδινό κατϊκλιςη αφού κλεύςει τα παρϊθυρα και την πόρτα του 
κτιρύου, επιθεωρεύ αν τα παιδιϊ φορούν τισ πυζϊμεσ τουσ και αν εύναι καλϊ 
ςκεπαςμϋνα. Μύα ώρα το αργότερο μετϊ το βραδινό ςιωπητόριο πϋφτει και 
αυτόσ για ύπνο. 

 Εϊν ςτην ομϊδα του υπϊρχουν καταςκηνωτϋσ που φορούν γυαλιϊ μυωπύασ 
ό ορθοπεδικϋσ ζώνεσ και γενικϊ χρειϊζονται πρόςθετη επύβλεψη 
ομαδϊρχησ φροντύζει να τουσ υπενθυμύζει να τηρούν τισ ιατρικϋσ 
ςυμβουλϋσ. 

 Αποφεύγει να δημιουργεύ ανταγωνιςτικϋσ προκλόςεισ μεταξύ των 
καταςκηνωτών και με τισ ϊλλεσ ομϊδεσ ςτισ διϊφορεσ εκδηλώςεισ. 
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 Σισ ημϋρεσ του επιςκεπτηρύου ο ομαδϊρχησ παραμϋνει ςτο χώρο 
τησ ομϊδασ του ώςτε οι γονεύσ να πληροφορηθούν για τα παιδιϊ τουσ. 

 Προγραμματύζει και αναθϋτει δύκαια τισ εργαςύεσ ςε όλουσ τουσ 
καταςκηνωτϋσ αξιολογώντασ τισ δυνατότητϋσ τουσ. 

 Εφ' όςον παρατηρηθεύ βλϊβη ςτον χώρο εποπτεύασ τουσ το αναφϋρει 
ΑΜΕΑ γραπτώσ ςτη γραμματεύα του Αρχηγεύου. 

 ε κϊθε ςτιγμό μϋςα ςτον καταςκηνωτικό χώρο πρϋπει να γνωρύζει με τα 
ονοματεπώνυμα όλων των καταςκηνωτών που ϋχει ςτην ομϊδα του. 

 Μοιρϊζει ςε όλουσ τουσ καταςκηνωτϋσ του εύδη καθαριότητασ, τισ ςακούλεσ 
των ϊπλυτων, κλπ. 

 Κατϊ την αποχώρηςη καταςκηνωτών για οποιοδόποτε αιτύα πριν τη λόξη 
τησ καταςκηνωτικόσ περιόδου, ελϋγχει αν εύναι χρεωμϋνοσ με 
καταςκηνωτικό υλικό (κουβϋρτεσ, βιβλύα, αθλητικό υλικό κλπ.). 

 Εύναι υπεύθυνοσ για την ταξινόμηςη των βαλιτςών των καταςκηνωτών ςτον 
ειδικό χώρο (βαλιτςοςτϊςιο) και ςε μεμονωμϋνεσ αναχωρόςεισ 
καταςκηνωτών αναζητεύ τισ αποςκευϋσ τουσ. 

 

6. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΕΙΔΙΚΨΝ ΤΝΕΡΓΑΣΨΝ 

6α. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΜΟΤΙΚΟΤ 

Ο/Η μουςικόσ θα πρϋπει να εύναι ϊτομο με μεγϊλη καταςκηνωτικό εμπειρύα, ικανό 
να φροντύςει για την δημιουργύα μουςικών δραςτηριοτότων αξιοποιώντασ την 
διϊθεςη, το ταλϋντο την θϋληςη για δημιουργύα των παιδιών: 

 Υροντύζει να καταρτύςει χορωδύα μικρό ό μεγϊλη καθώσ επύςησ και ορχόςτρα 
μικρό από παιδιϊ προκειμϋνου να επενδύςει μουςικϊ επιςκεπτόριο-τελετό 
λόξησ και βραδιϋσ ψυχαγωγύασ των παιδιών. 

 υμμετϋχει ενεργϊ την ώρα των πολιτιςτικών δραςτηριοτότων ςτην εκμϊθηςη 
τραγουδιών από τισ κοινότητεσ. 

 Παρύςταται και ςυμμετϋχει την ώρα τησ υποςτολόσ τησ ςημαύασ ςτην διαδικαςύα 
και επενδύει μουςικϊ τισ απογευματινϋσ ςυγκεντρώςεισ όπου χρειϊζεται. 

 υνεργϊζεται αρμονικϊ με τα Διοικητικϊ ςτελϋχη, με το αρχηγεύο και τουσ 
υπόλοιπουσ ειδικούσ ςυνεργϊτεσ. 

 Εφόςον λειτουργεύ κϊθε βρϊδυ μουςικό ςτϋκι-διςκοθόκη πρωτοςτατεύ και 
επιλαμβϊνεται για την ϊψογη λειτουργύα του ςτεκιού. 

 Παραμϋνει υποχρεωτικϊ ςτον χώρο τησ καταςκόνωςησ ςε 24ωρη βϊςη. 

 Παρευρύςκεται ςτην καταςκόνωςη από την 1η ημϋρα του ςεμιναρύου των 
ςτελεχών και αποχωρεύ την τελευταύα μετϊ το τϋλοσ τησ τελετόσ λόξησ. 

 υντϊςςει ςτο τϋλοσ τησ περιόδου ϋκθεςη λειτουργύασ για το δικό του μουςικό 
τομϋα και ακόμη υποδεικνύει προτϊςεισ για βελτύωςη του τομϋα αυτού. 

 Εύναι πϊντα ςτη διϊθεςη του Αρχηγεύου για όποια υπηρεςύα του ανατεθεύ (π.χ. 
ΕΠΙΣΗΡΗΗ, ΤΠΗΡΕΙΑ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΗ ΑΛΛΩΝ ΣΕΛΕΦΩΝ κλπ.) 

 Ακολουθεύ πιςτϊ το ημερόςιο καταςκηνωτικό πρόγραμμα. 
 

6β. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΣΕΦΝΙΚΟΤ 
Ο/Η Σεχνικόσ θα πρϋπει να εύναι ϊτομο με μεγϊλη επαγγελματικό εμπειρύα και 
επαρκό κατϊρτιςη, ικανό να αναπτύξει τισ φυςικϋσ δεξιότητεσ και τα καλλιτεχνικϊ 
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ενδιαφϋροντα των παιδιών χρηςιμοποιώντασ για τον ςκοπό αυτό 
υλικϊ (φυςικϊ: φλοιόσ δϋνδρων, φύλλα, κλπ.) ό (τεχνητϊ: χαρτύ, νόμα, ύφαςμα, 
πηλόσ, δϋρμα, μπογιϋσ κλπ.). 

 Δημιουργεύ καλλιτεχνικό ϋκθεςη με ϋργα παιδιών. 
 υμμετϋχει ενεργϊ την ώρα των πολιτιςτικών δραςτηριοτότων του 

προγρϊμματοσ ςτην λειτουργύα ςτεκιού καλλιτεχνικών δραςτηριοτότων 
όπου εργϊζονται παιδιϊ. 

 υνεργϊζεται αρμονικϊ με όλα τα Διοικητικϊ ςτελϋχη, με το Αρχηγεύο και 
τουσ υπόλοιπουσ ειδικούσ ςυνεργϊτεσ. 

 Υιλοτεχνεύ τα προγρϊμματα τελετόσ λόξησ και ςυμμετϋχει ςτισ 
περιβαλλοντικϋσ δραςτηριότητεσ. 

 Παραμϋνει υποχρεωτικϊ ςτον χώρο τησ καταςκόνωςησ επύ 24ωρου βϊςησ. 
 Παρευρύςκεται ςτην καταςκόνωςη από την 1η ημϋρα του ςεμιναρύου των 

ςτελεχών (όπου καταγρϊφει και το εύδοσ των υλικών που πρόκειται να 
χρηςιμοποιόςει ϋτςι ώςτε να μπορεύ να τα προμηθευτεύ την επόμενη ημϋρα 
ϋγκαιρα) ϋωσ και την τελευταύα τησ αποχώρηςησ των παιδιών. 

 Παραδύδει κατϊςταςη με τα υλικϊ που περιςςεύουν προσ χρόςη τησ 
επόμενησ περιόδου ςτο τϋλοσ τησ περιόδου. 

 Μετϊ το ςιωπητόριο παραμϋνει μαζύ με ϊλλα ςτελϋχη ςτον χώρο τησ 
καταςκόνωςησ μόνο προκειμϋνου να προετοιμαςτεύ κϊποια ψυχαγωγύα ό 
δραςτηριότητα και εφόςον ενημερωθεύ το αρχηγεύο. 

 Προςπαθεύ να δημιουργόςει υπαύθρια ςτϋκια για καλλιτεχνικϋσ 
δραςτηριότητεσ βϊζοντασ επικεφαλόσ ςτελϋχη που ϋχουν ταλϋντο. 

 υντϊςςει ςτο τϋλοσ τησ περιόδου ϋκθεςη λειτουργύασ του καλλιτεχνικού 
ςτεκιού και υποδεικνύει προτϊςεισ για βελτύωςη του τομϋα αυτού. 

 Εύναι πϊντα ςτη διϊθεςη του Αρχηγεύου για όποια υπηρεςύα του ανατεθεύ 
(π.χ. ΕΠΙΣΗΡΗΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΗ ΑΛΛΩΝ ΣΕΛΕΦΩΝ κλπ.). 

 Ακολουθεύ πιςτϊ το ημερόςιο καταςκηνωτικό πρόγραμμα. 
 

6γ. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΝΑΤΑΓΟΨΣΨΝ, ΠΡΟΠΟΝΗΣΨΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ 

Σα ϊτομα αυτόσ τησ ειδικότητασ θα πρϋπει να εύναι μεγϊλησ προπονητικόσ και 
ναυαγοςωςτικόσ εμπειρύασ. Κατϊ προτύμηςη πτυχιούχοι γυμναςτϋσ ειδικευμϋνοι 
ςτην κολύμβηςη, θαλϊςςιο ςκι και ιςτιοςανύδα και κϊτοχοι διπλώματοσ 
ναυαγοςώςτη. 

 Βρύςκονται πϊντα ςτη διϊθεςη του Αρχηγεύου για όποια υπηρεςύα τουσ 
ζητηθεύ (π.χ. ΕΠΙΣΗΡΗΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΗ ΑΛΛΩΝ ΣΕΛΕΦΩΝ κλπ.). 

 Υροντύζουν την αςφϊλεια των παιδιών μϋςα και ϋξω από την πιςύνα ό την 
θϊλαςςα και κατϊ την διϊρκεια των δραςτηριοτότων. 

 Υροντύζουν την εκμϊθηςη τησ τεχνικόσ όςων επιθυμούν ςε θαλϊςςιεσ 
δραςτηριότητεσ όπωσ το κανό, το ςϋρφινγκ και το θαλϊςςιο ςκι. 

 Υροντύζουν για το διαχωριςμό των κατηγοριών των παιδιών ανϊλογα με την 
ικανότητϊ τουσ ςτην κολύμβηςη (για πιςύνα). 

 Υροντύζουν για την ϋγκαιρη αποχώρηςη των τμημϊτων από πιςύνεσ και 
θϊλαςςα. 

 Δεν επιτρϋπουν την εύςοδο ςτο χώρο τησ πιςύνασ ςε κανϋνα χωρύσ 
ςαγιονϊρεσ και ςκουφϊκι. 

 Απαγορεύουν τα επικύνδυνα παιχνύδια και το τρϋξιμο γύρω από τισ πιςύνεσ. 
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 Υροντύζουν την εκμϊθηςη τησ τεχνικόσ των διαφόρων ςτυλ 
κολύμβηςησ ςτα παιδιϊ. 

 Οργανώνουν ημερύδα κολύμβηςησ ςε αγωνύςματα (από παιδιϊ που ϋχουν 
επιλϋξει). 

 υνεργϊζονται αρμονικϊ με τον αρχηγό αλλϊ και τα υπόλοιπα ςτελϋχη και 
υποδεικνύουν παραλεύψεισ και βελτιώςεισ του προγρϊμματοσ. 

 Δεν επιτρϋπουν την εύςοδο ςτην πιςύνα ςε παιδιϊ που δεν ϋχουν 
προηγουμϋνωσ κϊνει χρόςη ντουσ. 

 ε ώρεσ μη λειτουργύασ των δραςτηριοτότων πιςύνασ ό θϊλαςςασ λόγω 
κακών καιρικών ςυνθηκών χρηςιμοποιούνται πολλαπλώσ ςαν (διαιτητϋσ 
αγώνων, προπονητϋσ ομαδικών αθλημϊτων, εκμϊθηςη χορών, ομϊδεσ 
περιφρούρηςησ χώρου κϊμπινγκ - πεζοπορύα κλπ.) και γενικϊ βρύςκονται 
ςτην διϊθεςη του Αρχηγεύου για όποια υπηρεςύα τουσ ζητηθεύ. 

 Σισ ώρεσ τησ βραδινόσ ψυχαγωγύασ ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςε αυτϋσ όταν το 
θϋμα ψυχαγωγύασ ϋχει ανϊγκη παρουςύασ πολλών μεγϊλων ςτελεχών (π.χ. 
λούνα-παρκ). 

 Παρευρύςκονται ςτην καταςκόνωςη από την 1η ημϋρα του ςεμιναρύου μϋχρι 
την ημϋρα αποχώρηςησ παιδιών. 

 Παραμϋνουν υποχρεωτικϊ ςτην καταςκόνωςη επύ 24ωρου βϊςησ και 
επιτρϋπεται να απουςιϊςουν μόνον ςε εξαιρετικό περύπτωςη. 

 υντϊςςουν ςτο τϋλοσ τησ περιόδου ϋκθεςη λειτουργύασ του τομϋα τουσ και 
υποδεικνύουν προτϊςεισ για βελτιώςεισ. 

 Ακολουθεύ πιςτϊ το ημερόςιο καταςκηνωτικό πρόγραμμα. 

 

6δ. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΓΤΜΝΑΣΨΝ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΨΝ ΟΜΑΔΙΚΨΝ ΚΑΙ 
ΑΣΟΜΙΚΨΝ ΑΘΛΗΜΑΣΨΝ - ΤΝΕΡΓΑΣΨΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΨΝ 
ΤΠΑΙΘΡΙΑ ΖΨΗ 

Σα ϊτομα αυτόσ τησ ειδικότητασ θα πρϋπει να ϋχουν μεγϊλη επαγγελματικό και 
προπονητικό εμπειρύα (ςε αθλόματα όπωσ π.χ. μπϊςκετ, ποδόςφαιρο, βόλεώ, & ςε 
ατομικϊ αθλόματα όπωσ π.χ. τϋνισ.  εμπειρύασ δραςτηριοτότων υπαύθριασ ζωόσ 
(όπωσ π.χ. ανύχνευςη, πεζοπορύα, ορειβαςύα, κϊμπιγκ, μελϋτη και ανακϊλυψη τησ 
γύρω ορεινόσ περιοχόσ, μελϋτη περιβϊλλοντοσ ςπηλαιολογύα - ομαδικό παιχνύδι ςτο 
δϊςοσ). 

 Βρύςκονται πϊντα ςτη διϊθεςη του Αρχηγεύου για όποια υπηρεςύα τουσ 
ζητηθεύ εύναι πϊντα ςτη διϊθεςη του Αρχηγεύου για όποια υπηρεςύα του 
ανατεθεύ (π.χ. ΕΠΙΣΗΡΗΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΗ ΑΛΛΩΝ ΣΕΛΕΦΩΝ κλπ.). 

 Υροντύζουν για την αςφϊλεια των παιδιών κατϊ την διϊρκεια των 
δραςτηριοτότων αυτών. 

 Υροντύζουν για την εκμϊθηςη τησ τεχνικόσ ςτα ομαδικϊ και ατομικϊ ςπορ 
(προπονόςεισ). 

 Υροντύζουν για την διοργϊνωςη και επύβλεψη των διαφόρων 
πρωταθλημϊτων (διαιτηςύεσ κλπ.). 
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 Καλλιεργούν ςτα πρωταθλόματα πνεύμα ευγενικού 
ςυναγωνιςμού και όχι ανταγωνιςμό. 

 Επενδύουν τισ βραδιϋσ ψυχαγωγύασ με αθλητικϋσ δραςτηριότητεσ όπωσ α) 
παιδαγωγικϊ ψυχαγωγικϊ παιχνύδια κατϊ κοινότητα, β) αγώνεσ 
πρωταθλόματοσ βραδινούσ, γ) Αγώνεσ βραδινούσ ςτελεχών κλπ. 

 υνεργϊζονται καθημερινϊ και αρμονικϊ με το αρχηγεύο από όπου και 
παύρνουν κατευθύνςεισ. 

 Οργανώνουν τισ δραςτηριότητεσ υπαύθριασ ζωόσ την 1η ημϋρα του 
ςεμιναρύου και την επομϋνη (πεζοπορύα - εύρεςη διαδρομών - μελϋτη 
περιβϊλλοντοσ – κϊμπινγκ - ομαδικό παιχνύδι, κλπ.) και ζητούν τον 
απαιτούμενο τεχνικό εξοπλιςμό. 

 Τποδεικνύουν παραλεύψεισ και βελτιώςεισ ςτον τομϋα των δραςτηριοτότων 
τουσ ςε ϋκθεςη που παραδύδουν ςτο τϋλοσ τησ περιόδου. 

 Σισ ώρεσ τησ βραδινόσ ψυχαγωγύασ ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςε αυτϋσ όταν το 
θϋμα τησ ψυχαγωγύασ απαιτεύ παρουςύα πολλών μεγϊλων ςτελεχών. 

 Παρευρύςκονται ςτην καταςκόνωςη από την 1η ημϋρα του ςεμιναρύου μϋχρι 
και την ημϋρα αποχώρηςησ των παιδιών. Σην ημϋρα του ςεμιναρύου των 
ςτελεχών προγραμματύζουν τισ αθλητικϋσ δραςτηριότητεσ. 

 Παραμϋνουν υποχρεωτικϊ ςτην καταςκόνωςη επύ 24ωρου βϊςησ και 
επιτρϋπονται να απουςιϊςουν ςε εξαιρετικό ανϊγκη. 

 υνεργϊζονται αρμονικϊ με όλα τα Διοικητικϊ ςτελϋχη καθώσ επύςησ και με 
τουσ υπόλοιπουσ ειδικούσ ςυνεργϊτεσ. 

 Ακολουθεύ πιςτϊ το ημερόςιο καταςκηνωτικό πρόγραμμα. 

 

7. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΚΗΝΨΗ 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ λειτουργύασ των Καταςκηνώςεων και για την καλύτερη και 
ςφαιρικό αντιμετώπιςη των όποιων προβλημϊτων προκύπτουν, λειτουργεύ η 
Επιτροπό Καταςκόνωςησ, η οπούα αποτελεύται κατϊ περύπτωςη : 

α) Από τον Τπεύθυνο και τον υνυπεύθυνο τησ καταςκόνωςησ, 

β) Από τον Αρχηγό τησ καταςκόνωςησ, 

γ) Από τον Αρχηγό ξϋνησ αποςτολόσ (αν υπϊρχει), 

δ) Από τον Γιατρό τησ καταςκόνωςησ & 

ε) Από τον Διαχειριςτό τησ καταςκόνωςησ. 

την επιτροπό δύνανται να ςυμμετϋχουν επύςησ αν παρευρύςκονται ό κριθεύ 
απαραύτητη η παρουςύα τουσ και κληθούν ειδικϊ για να ςυμμετϋχουν: 

α) Σο μϋλοσ του Προεδρεύου του Δ.. που εποπτεύει τισ Καταςκηνώςεισ, 

β) Ο Επικεφαλόσ τησ Επιτροπόσ Καταςκηνώςεων αλλϊ και κϊθε μϋλοσ του Δ.. 
που τυχόν παρευρύςκεται, 

γ) Ο Τποδιευθυντόσ  και τα ςτελϋχη τησ Δ/νςησ Κοινωνικόσ Πρόνοιασ. 
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την επιτροπό αυτό που ϋχει ςυμβουλευτικό χαρακτόρα μπορεύ και 
να ςυμμετϋχουν κατϊ περύπτωςη και ϊλλοι καταςκηνωτικού παρϊγοντεσ, (π.χ. 
υπαρχηγού, ςύμβουλοι αθλητικών, υπεύθυνοσ τεχνικών κλπ.). 

Η Επιτροπό ςυγκαλεύται με ευθύνη του υπεύθυνου τησ Καταςκόνωςησ, όποτε 
αυτόσ κρύνει ςκόπιμο. Επύςησ, η επιτροπό ςυγκαλεύται με εντολό τησ αρμόδιασ 
Διεύθυνςησ και του Δ.. και τησ Επιτροπόσ Καταςκηνώςεων. 

 

8. ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ 

 

8α. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΙΑΣΡΟΤ 

1. Η υγιεινό του χώρου των Καταςκηνώςεων και η παρακολούθηςη τησ υγεύασ 
των καταςκηνωτών ανατύθεται ςε γιατρό με ειδικότητα παιδιϊτρου ό 
παθολόγου κατϊ τεκμόριο. 

2. Ο Γιατρόσ ςε όλη τη διϊρκεια τησ καταςκηνωτικόσ περιόδου παραμϋνει μϋςα 
ςτην Καταςκόνωςη. Απομϊκρυνςη του γιατρού από την Καταςκόνωςη 
επιτρϋπεται ςε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ και μόνο μετϊ από ςχετικό ϊδεια από 
την διεύθυνςη τησ καταςκόνωςησ και αφού εξαςφαλιςτεύ η αντικατϊςταςό του 
από ϊλλο γιατρό. 

3. Σην αμοιβό του γιατρού και την αξύα των φαρμϊκων που του χορηγούνται 
καταβϊλλει το Σαμεύο Τγεύασ. 

4. Ειδικότερα ο γιατρόσ : 

α) αςκεύ όχι μόνο θεραπευτικό αλλϊ και προληπτικό ιατρικό και φροντύζει 
να ϋχει ςτην διϊθεςό του επϊρκεια από φϊρμακα, εργαλεύα και λοιπό 
φαρμακευτικό υλικό, 

β) καταγρϊφει ςε ειδικό βιβλύο κϊθε ειςαγωγό και εξαγωγό φαρμϊκων, 
εργαλεύων και υλικού, 

 χετικϋσ καταςτϊςεισ για τα φϊρμακα που παραλαμβϊνει ό χορηγεύ 
ςτϋλνει ςτο Σαμεύο Τγεύασ για την ενημϋρωςό του. 

γ) Κρατϊει με τϊξη και ενημερώνει ανελλιπώσ: Βιβλύο εςωτερικών 
αςθενών και Βιβλύο επιςκεπτών αςθενών. 

 το βιβλύο εςωτερικών αςθενών ςημειώνεται η ημερομηνύα ειςόδου 
ςτο αναρρωτόριο των αςθενών, η κατϊςταςό των, η ημερομηνύα 
εξόδου των και το ιςτορικό τησ αςθενεύασ των. 

 το βιβλύο επιςκεπτών αςθενών ςημειώνεται η ημερομηνύα 
επιςκϋψεωσ, η αςθϋνεια καθενόσ και η θεραπευτικό κατϊ περύπτωςη 
αγωγό. 

δ) Καθημερινϊ περιοδεύει εναλλϊξ (κατϊ την διϊρκεια του πρωινού 
γεύματοσ) τισ ομϊδεσ και καταγρϊφει προβλόματα που του 
αναφϋρονται, 

ε) Παραδύδει κϊθε βρϊδυ ςτο Γραφεύο Διούκηςησ ςημεύωμα εισ τριπλούν 
για τη γενικό κατϊςταςη τησ υγεύασ των καταςκηνωτών και ειδικϊ γι' 
αυτούσ που βρύςκονται ςτο αναρρωτόριο με τη ςχετικό ϋνδειξη για την 
αρρώςτια του καθενόσ. 
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ςτ)  Καθορύζει με ειδικό ςημεύωμα του το διαιτολόγιο των 
αςθενών. 

ζ) Ελϋγχει περιοδικϊ την καλό ποιότητα των τροφύμων που 
παραλαμβϊνονται για την καταςκόνωςη, ςε ςυνεργαςύα με τον 
διαχειριςτό και ελϋγχει επύςησ τισ ςυνθόκεσ καθαριότητασ ςτο χώρο τησ 
κουζύνασ. 

η) Ειςηγεύται την αλλαγό του διαιτολογύου όταν κρύνει ότι οι ςυνθόκεσ το 
επιβϊλλουν. 

θ) Μετϋχει ςτην Επιτροπό Καταςκόνωςησ ςτην οπούα αναφϋρεται για 
θϋματα τησ αρμοδιότητϊσ του και ειςηγεύται ς' αυτό την οργϊνωςη 
ςχετικών διαλϋξεων. 

 

8β. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ 

που πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει η νοςηλεύτρια τησ καταςκήνωςησ: 

1. Πρώτεσ βοόθειεσ, 

2. Λόψη ζωτικών ςημεύων και καταγραφό αυτών ςε θερμομετρικό διϊγραμμα, 

3. Φορόγηςη φαρμϊκων, 

4. Σρύωρη θερμομϋτρηςη, 

5. Εφαρμογό επιςπαςτικών μϋτρων, 

6. Φορόγηςη οξυγόνου, 

7. Αποςτεύρωςη εργαλεύων, 

8. Νοςηλευτικό φροντύδα κλειςτών και ανοικτών κακώςεων. 

Η νοςηλεύτρια πρέπει να γνωρίζει επίςησ: 

Ειδικϋσ δύαιτεσ 

 Λόψη μϋτρων ςε περιπτώςεισ λοιμωδών νοςημϊτων, 

 Δεν δύνει φϊρμακα ϋξω από το ιατρεύο, 

 Σα παιδιϊ δεν κρατούν φϊρμακα ςτα ςπιτϊκια, 

 Σην πρώτη μϋρα τα φϋρνουν όλα ςτο ιατρεύο και καταγρϊφουμε ςτα δελτύα 
φαρμϊκων, 

 Διατηρούμε  α) Βιβλύο ιατρεύου 

   β) Δελτύο φαρμϊκων 

   γ) Θερμομετρικό διϊγραμμα 

 υνοδεύει τα παιδιϊ ςτη θϊλαςςα ό ςτην πεζοπορύα ϋχοντασ μαζύ τησ ςακύδιο 
εκτϊκτου ανϊγκησ. 

 Ενημερώνει το αρχηγεύο και τη διούκηςη για τισ ειςαγωγϋσ ςτο αναρρωτόριο 
ςτϋλνοντασ πρωύ-απόγευμα "Δύναμη αρρώςτων". 

 Δεν ενημερώνει η ύδια τουσ ςυγγενεύσ των παιδιών για ιατρικϊ θϋματα. 



 15 

 Ελϋγχει τισ οβύδεσ 02, την ημερομηνύα λόξησ των φαρμϊκων 
και τακτοποιεύ αυτϊ ςτην κατϊλληλη θϋςη. 

 Καταγρϊφει τισ ελλεύψεισ των φαρμϊκων και του αναλώςιμου υλικού και 
ενημερώνει τον ιατρό. 

Όλεσ τησ οι κινόςεισ εντόσ και εκτόσ του ιατρεύου τελούν υπό την ϋγκριςη του 
γιατρού και δεν λαμβϊνεται καμύα πρωτοβουλύα ιατρικό χωρύσ τη ςύμφωνη γνώμη 
του γιατρού. 

 

9. ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ - ΕΠΙΜΕΛΗΣΕΙΑ 

Η ευθύνη για τον ϋγκαιρο εφοδιαςμό των Καταςκηνώςεων με τα απαραύτητα υλικϊ 
και ο ςυντονιςμόσ των επιμϋρουσ εργαςιών ςτο χώρο τησ Καταςκόνωςησ 
ανατύθεται ςτον Διαχειριςτό τησ Καταςκόνωςησ. 

Ο Διαχειριςτήσ είναι εντολοδόχοσ του υπεύθυνου τησ Καταςκήνωςησ 

Ειδικότερα ο Διαχειριςτήσ: 

α) υντϊςςει τισ διϊφορεσ εργαςύεσ ανϊλογα με τισ υπϊρχουςεσ ανϊγκεσ. 

β) ε ςυνεργαςύα με το γιατρό και τον Τπεύθυνο τησ καταςκόνωςησ ελϋγχει 
περιοδικϊ την καλό ποιότητα των τροφύμων. 

γ) Εποπτεύει ςτη παρϊδοςη του Καταςκηνωτικού υλικού και ελϋγχει την 
επιςτροφό τουσ. 

δ) Εύναι υπεύθυνοσ για την γενικό απογραφό των υλικών τησ διαχεύριςησ μετϊ τη 
λόξη τησ καταςκηνωτικόσ χρονιϊσ. 

ε) υντϊςςει καταλόγουσ με τα ςτοιχεύα καταναλώςεωσ τησ χρονιϊσ, τα 
υπόλοιπα των αποθηκών και μεριμνϊ για την επιςτροφό των περςινών 
υλικών ςτη Κεντρικό Αποθόκη. 

ςτ) Εύναι υπεύθυνοσ για το διαχειριςτικό των υλικών που εύναι προσ καταςτροφό 
και ςυντϊςςει ειδικϊ δελτύα. 

ζ) Με την εποπτεύα του ςυγκεντρώνει το καταςκηνωτικό υλικό και το τακτοποιεύ 
ςτισ αποθόκεσ. 

η) Καταγρϊφει τισ ζημιϋσ ςε όλουσ τουσ χώρουσ τησ καταςκόνωςησ. 

θ) Προγραμματύζει την επιςκευό των μηχανημϊτων και εργαλεύων και 
εποπτεύει προςωπικϊ την ςυντόρηςη των αυτοκινότων τησ μονϊδασ. 

ι) Εύναι υπεύθυνοσ για την χρϋωςη των εργαλεύων και των υλικών τησ μονϊδασ 
ςτουσ Τπεύθυνουσ των χώρων εργαςύασ. 

κ) Σηρεύ με ευθύνη του τισ καρτϋλεσ για την ςυντόρηςη των εργαλεύων. 

λ) Κατϊ τη διϊρκεια τησ Καταςκηνωτικόσ περιόδου φροντύζει για τον 
προγραμματιςμό τησ προμόθειασ των υλικών ςτουσ επύ μϋρουσ χώρουσ, και 
εύναι υπεύθυνοσ για την αντιμετώπιςη των ϋκτακτων αναγκών που 
προκύπτουν (φιλοξενύεσ αποςτολών, καθαριςμόσ ιματιςμού κλπ.). 

μ) Εύναι υπεύθυνοσ για την τόρηςη και την διεκπεραύωςη των τιμολογύων 
αγορών τησ μονϊδασ. 
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10. ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

1) ΑΥΙΞΗ - ΑΠΟΦΨΡΗΗ ΣΕΛΕΦΨΝ 

Όλα τα ςτελϋχη (Ομαδϊρχεσ, κοινοτϊρχεσ, τομεϊρχεσ, υπαρχηγού, αρχηγόσ, 
γιατρόσ, νοςηλεύτριεσ, γυμναςτϋσ προπονητϋσ, μουςικόσ, τεχνικόσ) υποχρεούνται 
να βρύςκονται ςτην καταςκόνωςη την ημϋρα που θα οριςτεύ μϋχρι τισ 10 π.μ. 

Η παρουςύα τουσ εύναι απαραύτητη για να λϊβουν μϋροσ ςτην εκπαύδευςη που 
πραγματοποιεύται την ημϋρα αυτό. 

Η αποχώρηςη όλων των ςτελεχών γύνεται την τελευταύα ημϋρα τησ 
καταςκηνωτικόσ λειτουργύασ μετϊ την 17:00 ώρα. 

ε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ (π.χ. αναχωρόςεισ αποςτολών, καθυςτερόςεισ 
πτόςεων κλπ.) η ώρα αποχώρηςησ καθορύζεται από το αρχηγεύο, ςε ςυνεννόηςη με 
τον Τπεύθυνο τησ Καταςκόνωςησ. 

2) ΕΜΥΑΝΙΗ - ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΕΛΕΦΨΝ 

Σα ςτελϋχη των καταςκηνώςεων του ΣΤΠΕΣ εύναι αμειβόμενα και οφεύλουν τηρούν 
απόλυτα τουσ κανονιςμούσ, τισ οδηγύεσ και τισ εντολϋσ τησ Διούκηςησ και του 
Αρχηγεύου. 

Η ςυμπεριφορϊ τουσ προσ τουσ καταςκηνωτϋσ και τα ανώτερα ςτελϋχη πρϋπει να 
εύναι κόςμια καθώσ και η εμφϊνιςό τουσ -ϋνδυςό τουσ- να εύναι ςτα πλαύςια τησ 
ευπρϋπειασ και να αποφεύγονται οι ακρότητεσ. 

Οι παραπϊνω κανόνεσ φυςικϊ ιςχύουν και για τουσ καταςκηνωτϋσ. 

 ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ ΕΝΣΕΛΩ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΜΕΑ ΣΟ ΦΩΡΟ ΣΗ 
ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ. 

 ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΚΑΣΟΦΗ ΚΑΙ Η ΦΡΗΗ ΑΛΚΟΟΛΟΤΦΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ 
ΟΛΟΤ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ (ΜΕΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ ΟΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ) ΚΑΘΕ ΤΖΗΣΗΗ Η ΠΡΑΞΗ ΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΕΙ 
ΔΙΦΑΣΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Ε ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΕ ΚΑΙ ΣΕΛΕΦΗ. 

 ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΚΑΣΟΦΗ ΑΕΜΝΩΝ ΕΝΣΤΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ. 

 

3) ΣΗΡΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σο ημερόςιο πρόγραμμα πρϋπει να τηρεύται απόλυτα ςε όλα του τα ςημεύα. 
Ιδιαύτερα επιςημαύνεται η αυςτηρό τόρηςη του προγρϊμματοσ ςτο πρωινό 
εγερτόριο και την βραδινό κατϊκλιςη των καταςκηνωτών. 

 Μύα ώρα μετϊ το ςιωπητόριο των παιδιών οι ομαδϊρχεσ υποχρεούνται να 
πηγαύνουν για ύπνο. 

το διϊςτημα τησ ώρασ αυτόσ ϋχουν την δυνατότητα ςυγκϋντρωςησ  κατϊ 
κοινότητα ςτισ τραπεζαρύεσ τουσ χωρύσ να ενοχλούν και να γυρύζουν ςτο χώρο τησ 
καταςκόνωςησ ενώ ςε κϊθε περύπτωςη πρϋπει να ϋχουν υπό ϋλεγχο την ομϊδα 
τουσ. 
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 Μιϊμιςη ώρα μετϊ το βραδινό ςιωπητόριο των καταςκηνωτών και 
αφού ελϋγξουν ότι τα ςτελϋχη τησ κοινότητϊσ τουσ ϋχουν αποςυρθεύ ςτισ 
ομϊδεσ τουσ, οι κοινοτϊρχεσ οφεύλουν να πηγαύνουν και οι ύδιοι για ύπνο. 
Εξαιρεύται ο κοινοτϊρχησ υπηρεςύασ. 

 Τπεύθυνοι για την τόρηςη των παραπϊνω εύναι οι αρχηγόσ, υπαρχηγόσ και 
τομεϊρχησ ςυνεπικουρούμενοι αν το επιθυμούν από εξειδικευμϋνα ςτελϋχη 
υπηρεςύεσ που εκεύνοι ορύζουν. 

 Σα εξειδικευμϋνα ςτελϋχη και οι τομεϊρχεσ δύνανται αν το θελόςουν μετϊ το 
βραδινό ςιωπητόριο των καταςκηνωτών να ςυγκεντρώνονται ςε χώρο που θα 
του υποδειχθεύ για να ςυζητούν χωρύσ να ενοχλούν και για διϊςτημα όχι 
μεγαλύτερο των 2 ωρών από την ώρα του βραδινού ςιωπητηρύου. 

 Η ΩΡΑ ΣΟΤ ΠΡΩΙΝΟΤ ΕΓΕΡΣΗΡΙΟΤ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ. 

 Καθημερινϊ 15 λεπτϊ πριν από το εγερτόριο ςτο χώρο του Αρχηγεύου 
ςυγκεντρώνονται ο Αρχηγόσ, ο Τπαρχηγόσ, οι Σομεϊρχεσ και όλα τα 
εξειδικευμϋνα ςτελϋχη όπου γύνεται ο προγραμματιςμόσ τησ ημϋρασ καθώσ 
ανακοινώνεται και η υπηρεςύα τησ ημϋρασ. 

 Με το εγερτόριο οι κοινοτϊρχεσ και οι γυμναςτϋσ απαςχολούν επύ 15 λεπτϊ τουσ 
καταςκηνωτϋσ με ςυμμετοχό των ομαδαρχών-με διϊφορα γυμναςτικϊ 
παιχνύδια. 

 

4) ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΦΨΡΨΝ - ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ 

Καθημερινϊ και από ώρα 10:30 – 11:00 μετϊ το τϋλοσ τησ καθαριότητασ των 
ομϊδων, ο κοινοτϊρχησ επιθεωρεύ τισ ομϊδεσ τησ κοινότητϊσ του. 

Επύςησ μύα φορϊ την εβδομϊδα η επιθεώρηςη γύνεται από τα ανώτερα ςτελϋχη 
αρχηγό, υπαρχηγό, τομεϊρχεσ. 

 

5) ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΕΛΕΦΨΝ 

 Καθημερινϊ ορύζεται από τον αρχηγό ομϊδα υπηρεςύασ αποτελούμενη από 
κοινοτϊρχεσ και εξειδικευμϋνα ςτελϋχη, η οπούα εύναι υπεύθυνη για τισ 
ςυγκεκριμϋνεσ εργαςύεσ που του αναθϋτει ο αρχηγόσ (π.χ. διανομεύο, λουτρϊ 
καθαριότητασ, επιτόρηςη κατϊ τη διϊρκεια τησ βραδινόσ ψυχαγωγύασ κλπ). 

 Επύςησ ςε κϊθε εξωκαταςκηνωτικό δραςτηριότητα (κϊμπινγκ, ποδηλαςύα, 
εκδρομϋσ επιςκϋψεισ) με ευθύνη του Αρχηγεύου παραδύνεται ςτη διούκηςη (και  
τηρεύται αντύγραφο από το Αρχηγεύο) ονομαςτικόσ κατϊλογοσ των 
καταςκηνωτών που ελϋγχονται καθώσ και των ςτελεχών που τα ςυνοδεύουν. 

 Καθ' όλη την διϊρκεια των δραςτηριοτότων τησ ημϋρασ θα υπϊρχει ςτο χώρο 
τησ κϊθε κοινότητασ ςτϋλεχοσ (ομαδϊρχησ ό κοινοτϊρχησ) που θα εύναι 
υπεύθυνο για την μη παραμονό καταςκηνωτών ςτισ ομϊδεσ. 

 Κατϊ τη διϊρκεια τησ υποςτολόσ τησ ςημαύασ αλλϊ και κϊθε γενικόσ 
ςυγκϋντρωςησ τησ καταςκόνωςησ η παρουςύα και η ςυμμετοχό όλων των 
εξειδικευμϋνων ςτελεχών εύναι απαραύτητη. 

 Μόνο για ειδικούσ λόγουσ ο Αρχηγόσ μπορεύ να χορηγόςει ϊδειεσ απουςύασ από 
την ςυγκϋντρωςη περιοριςμϋνου αριθμού των εξειδικευμϋνων ςτελεχών. 
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 Σο ςτϋλεχοσ υπηρεςύασ ςτο Αρχηγεύο εύναι υπεύθυνο για την 
ορθό χρόςη των μεγαφωνικών εγκαταςτϊςεων. Δηλαδό οι ανακοινώςεισ να 
γύνονται με μϋτρο και η μουςικό να εύναι ςε ϋνταςη τϋτοια ώςτε να μην 
δημιουργεύ πρόβλημα ςτουσ περύοικουσ. 

 Πρϋπει να τηρεύται αυςτηρϊ η ώρα τησ κοινόσ ηςυχύασ (όχι ανακοινώςεισ όχι 
μουςικό εξωτερικϊ) και τισ υπόλοιπεσ ώρεσ να ελϋγχονται οι ανακοινώςεισ 
καθώσ και η ποιότητα τησ μουςικόσ που ακούγεται από τισ εξωτερικϋσ 
μεγαφωνικϋσ εγκαταςτϊςεισ. 

 Κατϊ τη διϊρκεια των γευμϊτων (πρωινό - γεύμα - δεύπνο) οι αρχηγόσ, 
υπαρχηγόσ, τομεϊρχεσ περνούν από τισ τραπεζαρύεσ των ομϊδων για 20' 
περύπου λεπτϊ και ελϋγχουν την τϊξη κατϊ τη διϊρκεια του φαγητού και 
καταγρϊφουν παρατηρόςεισ καταςκηνωτών και ςτελεχών. 

Μετϊ από το τϋλοσ τησ διαδικαςύασ αυτόσ πηγαύνουν και οι ύδιοι για φαγητό και ποτϋ 
κατϊ τη διϊρκεια του φαγητού των καταςκηνωτών. 

 

6) ΑΔΕΙΕ-ΕΞΟΔΟΙ-ΕΠΙΚΕΧΕΙ-ΣΗΛΕΥΨΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ 

6α. ΚΑΣΑΚΗΝΨΣΕ 

 Άδεια εξόδου ςε καταςκηνωτϋσ δύνεται για ςοβαρούσ λόγουσ και μόνο όταν 
παραλαμβϊνονται από τουσ γονεύσ τουσ ό από πρόςωπα νομύμωσ 
εξουςιοδοτημϋνα. 

 Σα επιςκεπτόρια των καταςκηνωτών γύνονται μόνο ςτισ προκαθοριςμϋνεσ 
από το ΣΤΠΕΣ ημϋρεσ και ώρεσ (μύα μϋρα ςε κϊθε περύοδο). 

 Οι επιςκϋψεισ ςε ϊλλεσ μϋρεσ και ώρεσ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΤΝΑΣΕ γιατύ 
προκαλούν μεγϊλη αναςτϊτωςη ςτη λειτουργύα τησ καταςκόνωςησ αλλϊ 
και ςτα ύδια τα παιδιϊ. 

 Για τουσ ύδιουσ λόγουσ τησ ομαλόσ λειτουργύασ τησ καταςκόνωςησ και τησ 
ψυχικόσ ηρεμύασ των καταςκηνωτών ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ η ϊμεςη 
τηλεφωνικό επικοινωνύα των καταςκηνωτών με τουσ γονεύσ, εκτόσ από τισ 
προγραμματιςμϋνεσ από το αρχηγεύο ώρεσ oπoυ επιτρϋπεται η χρόςη των 
καρτοτηλεφώνων τησ καταςκόνωςησ. 

 Οι γονεύσ μπορούν να πληροφορούνται για τουσ καταςκηνωτϋσ από το 
Αρχηγεύο. 

 ε ειδικϋσ περιπτώςεισ μη προςαρμογόσ ό αςθϋνειασ των παιδιών με ευθύνη 
και ϋγκριςη του Αρχηγού ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ η επικοινωνύα με τουσ γονεύσ τουσ. 

6β. ΣΕΛΕΦΗ 

 Όλα τα ςτελϋχη τησ καταςκόνωςησ από ομαδϊρχεσ μϋχρι αρχηγό ΔΕΝ 
ΔΙΚΑΙΟΤΝΣΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΔΟΤ από την καταςκόνωςη. 

 Εύναι ςτην κρύςη τησ Διούκηςησ και του Αρχηγού ςε εξαιρετικϊ ςοβαρϋσ 
περιπτώςεισ (υγεύα, δικαςτόριο, οικογενειακό πρόβλημα) να δύνεται 
ολιγόωρη ϊδεια χωρύσ να διαταρϊςςεται η ομαλό λειτουργύα τησ 
καταςκόνωςησ. 

 ΕΠΙΚΕΠΣΗΡΙΑ ΣΕΛΕΦΩΝ γύνονται μόνο τισ προκαθοριςμϋνεσ από το 
ΣΤΠΕΣ ημϋρεσ και ώρεσ (μύα ημϋρα ςε κϊθε καταςκηνωτικό περύοδο όπωσ 
και των καταςκηνωτών). 
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 Σηλεφωνικό επικοινωνύα των ςτελεχών εύναι δυνατό μόνο μετϊ από ϊδεια 

του Αρχηγεύου χωρύσ να διαταρϊςςεται η ομαλό λειτουργύα τησ 
καταςκόνωςησ. 

 Δεν επιτρϋπεται η χρόςη κινητών τηλεφώνων κατϊ τισ ώρεσ ϊςκηςησ των 
καθηκόντων τουσ. 

 Επιςκϋψεισ ατόμων εκτόσ καταςκόνωςησ ςτο χώρο τησ καταςκόνωςησ (π.χ. 
παλιϊ ςτελϋχη) εύναι δυνατϋσ μόνο μετϊ από ϊδεια τησ Διούκηςησ και του 
Αρχηγού και για περιοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα. ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ η 
διανυκτϋρευςη ςτο χώρο τησ καταςκόνωςησ ςε ϊτομα που δεν ανόκουν 
ςτη δύναμη τησ καταςκόνωςησ. 

 τα τομεαρχεύα, κοινοταρχεύα και τουσ λοιπούσ χώρουσ καταλύματοσ των 
ςτελεχών, ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ η παρουςύα ϊλλων ατόμων οποιαδόποτε 
ώρα τησ ημϋρασ. 

 Η ευθύνη τησ τόρηςησ των παραπϊνω ανόκει ςτα ςτελϋχη που διαμϋνουν 
ςτο ςυγκεκριμϋνο χώρο. 

 

11. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ 

 

Παραβίαςη οποιουδήποτε άρθρου του παρόντοσ κανονιςμού αποτελεί 
πειθαρχικό παράπτωμα και έτςι θα αντιμετωπίζεται. 

Ανάλογα με την ςοβαρότητα του παραπτώματοσ η Διοίκηςη και το Αρχηγείο 
μπορούν να επιβάλλουν την απομάκρυνςη του παραβάτη από το χώρο τησ 
καταςκήνωςησ. 

 

12. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

Ο Κανονιςμόσ αυτόσ εμπλουτύζεται και τροποποιεύται με τισ αποφϊςεισ του Δ.. του 
ΣΤΠΕΣ και ενδιϊμεςα με αποφϊςεισ του Προεδρεύου του Δ.. του Σ.Τ.Π.Ε.Σ. 

Προτϊςεισ δε για τροποπούηςη του κανονιςμού μπορεύ να υποβϊλλει ο οιοςδόποτε 
αποτελεύ μϋλοσ τησ καταςκηνωτικόσ κοινότητασ. 

Ο κανονιςμόσ αυτόσ ςυντϊχτηκε το 1995 και τροποποιόθηκε μερικώσ  το 1999 και 
το 2000, ώςτε να ανταποκρύνεται ςτισ νϋεσ ςυνθόκεσ. 

 

ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ    ΣΤΠΕΣ 

 

 

 
 


