
ΔΗΛΩΣΗ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ  

σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. δ11/ οικ.23973/811 από 18.06.2020. Εγκύκλιο για τα μέτρα 

πρόληψης και της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊου Covid -19 

 

Στην Αθήνα σήμερα την_____-_____-________, ημέρα _____________________________ 

ο/η _______________________________ υπό την ιδιότητα γονέα/ κηδεμόνα του 

κατασκηνωτή/ριας __________________________, κάτοικος 

_____________________________________, κατόχος του υπ’ αρίθμ. _______________ 

Α.Δ.Τ. , αποδέχομαι να τηρήσω ανεπιφυλάκτως και απαρεγκλίτως τους αναφερομένους κάτωθι 

όρους, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. Δ11/ οικ.23973/811 από 18.06.2020 Εγκύκλιο για τα μέτρα 

πρόληψης και της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊου Covid -19, κατόπιν απόφασής 

μου να συμμετάσχει το τέκνο μου στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2020 μέσω 

του____________________ (φορέας) στην παιδική κατασκήνωση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑ Α.Ε. : 

1. H εισαγωγή και η εξαγωγή του κατασκηνωτή πραγματοποιούνται με σειρά 

προτεραιότητας -με απόφαση της διοίκησης- συγκεκριμένες ώρες και ο γονέας είναι 

υποχρεωμένος να τηρήσει την ενδεδειγμένη ώρα. Φέρει δε ο τελευταίος την 

υποχρέωση να έχει όλα τα έντυπα που απαιτούνται συμπληρωμένα και 

υπογεγραμμένα, καθώς και τα φωτοαντίγραφα των κατά περίπτωση απαιτούμενων  

εγγράφων. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δημιουργεί συνωστισμό. 

2. Κατά την είσοδο του στη κατασκήνωση, το παιδί φέρει πρότυπο ιατρικό δελτίο -

αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας- συμπληρωμένο και συνυπογεγράμμένο από τον 

παιδίατρο και από τον κηδεμόνα. 

3. Κατά την άφιξη του κατασκηνωτή πραγματοποιείται θερμομέτρηση από τον 

υγειονομικό της κατασκήνωσης. Εάν ο υγειονομικός κρίνει τη θερμοκρασία του 

κατασκηνωτή ύποπτη, δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία παραλαβής του, ο γονέας 

απομακρύνεται με τον κατασκηνωτή και επιστρέφει σε υποδεικνυομένη ώρα το βραδύ 

ή την επόμενη το πρωί. 

4. Απαγορεύεται ο κατασκηνωτής να έχει στα προσωπικά του είδη, κατά την είσοδο 

τρόφιμα. Αν βρεθούν, θα απορρίπτονται σε ειδικές σακουλές απορριμμάτων. 

5. Απαγορεύεται αυστηρά κατά την είσοδο τους ο κατασκηνωτής να έχει στα προσωπικά 

του είδη φάρμακα, αντισηπτικά υγρά και οτιδήποτε άλλο θεωρείται επικίνδυνο για την 

ασφάλεια των παιδιών  

6. Επιβάλλεται η χρήση μάσκας κατά την προσέλευση των γονέων στην κατασκήνωση 

καθώς και κατά  την άφιξη και την αναχώρηση  των παιδιών τους. 

7. Με την ολοκλήρωση τη διαδικασίας παραλαβής του παιδιού από την κατασκήνωση, 

ο γονέας/κηδεμόνας απομακρύνεται πάραυτα και σε καμία περίπτωση δεν εισέρχεται 

στην κατασκήνωση.  

8. Απαγορεύεται το επισκεπτήριο στον οποιονδήποτε για 15 ημέρες, καθώς και η 

προσωρινή άδεια για οιοδήποτε λόγο. 

9. Σε περίπτωση ειδικής ανάγκης, κατόπιν συμφωνίας με τον υπεύθυνο της 

κατασκήνωσης ο γονέας εισέρχεται σε ειδικά απομονωμένο χώρο με μάσκα για μικρό 

χρονικό διάστημα, ενώ, όταν ο υπεύθυνος ζητήσει την απομάκρυνση, ο γονέας οφείλει 

να αποχωρήσει χωρίς καθυστέρηση, ενώ σε καμία περίπτωση δεν εισέρχεται στον 

εσωτερικό χώρο της εγκατάστασης ή στα δωμάτια. 

10. Το παιδί επικοινωνεί με του γονείς ή κηδεμόνες αποκλειστικά και μόνον με κινητό 

τηλέφωνό του. Τα κινητά τηλέφωνα επιτρέπονται μόνο για λόγους επικοινωνίας, ενώ 

απαγορεύεται αυστηρώς η φωτογράφιση και η βιντεοσκόπηση των ανήλικων, 

σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο περί προσωπικών δεδομένων.   



11. Ο κατασκηνωτής οφείλει να φέρει επαρκή ενδύματα και τον κατάλληλο εξοπλισμό για 

χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 ημερών. Οι επισκέψεις για προμήθεια προσωπικών 

ειδών στον κατασκηνωτή απαγορεύονται. Ο ρουχισμός για πλύσιμο θα απομονώνεται 

σε σακούλες μίας χρήσεως, τις οποίες θα φροντίσουν οι γονείς να προμηθεύσουν  τον 

κατασκηνωτή, και θα τοποθετούνται σε ειδικό σάκο άπλυτων. 

12. Απαγορεύονται τα ηλεκτρονικά είδη (λ.χ. tablet) καθώς και κάθε είδους παιχνίδια (λ.χ. 

επιτραπέζια, κάρτες) προς αποφυγή ανταλλαγής τους μεταξύ των κατασκηνωτών. 

13. Λόγω των εξαιρετικών συνθηκών και σύμφωνα με την κρίση του υγειονομικού 

προσωπικού της κατασκήνωσης, δεν θα γίνεται δεκτή η είσοδος κατασκηνωτών που 

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή έχουν υποκείμενο νόσημα, λαμβάνουν φαρμακευτική 

αγωγή ή βρίσκονται σε ειδική διατροφή.  

14. Εάν το παιδί κριθεί ύποπτο κρούσματος Covid-19  απομονώνεται σε ειδικό ευάερο 

χώρο με μάσκα και ειδοποιείται ο γονέας - κηδεμόνας άμεσα από το γιατρό της 

κατασκήνωσης. Ο γονέας/κηδεμόνας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλάβει εντός 

δύο (2) ωρών από την ειδοποίηση του τον κατασκηνωτή. Από τη στιγμή της 

παραλαβής του παιδιού αναλαμβάνει πλέον ο προσωπικός θεράπων ιατρός του 

κατασκηνωτή. 

 

Έλαβα γνώση και ελεύθερα και ρητά συμφωνώ με τους όρους της παρούσας. 

 

Ο δηλών Γονέας-Κηδεμόνας 

 

 

(Υπογραφή και Ολογράφως ) 


