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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 
 

Νίκαια, 5η  Μαΐου 2014 
 

Αγαπητοί μας γονείς και παιδιά, 
 

 Με τη χάρη του Θεού και την πατρική ευλογία και φροντίδα του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας κ. ΑΛΕΞΙΟΥ, η Κατασκήνωσή μας θα λειτουργήσει κατά το φετινό 
καλοκαίρι ως εξής: 
 

Α. Αγόρια Ε΄, ΣΤ’ Δημοτικού, Α΄ & Β΄ Γυμνασίου  5 - 15 Ιουλίου 
Β. Κορίτσια Ε΄, ΣΤ’ Δημοτικού, Α΄ & Β΄ Γυμνασίου 15 - 25 Ιουλίου 
Γ. Αγόρια Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Λυκείου 25 Ιουλίου - 7 Αυγούστου 
Δ. Κορίτσια Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Λυκείου 7 - 19 Αυγούστου 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
1. Οι δηλώσεις θα παραδίδονται  κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 9-12 το πρωί στο Γραφείο 

Νεότητος της Ιεράς  Μητροπόλεως, από τους συνιστώντες Ιερείς κάθε ενορίας  ή από τους 
γονείς, από 23 Μαΐου - 20 Ιουνίου 2014. 

2. Μαζί με τις δηλώσεις θα καταβάλλεται και η συμβολική συμμετοχή κάθε κατασκηνωτή για  τα  
τροφεία, η οποία καθορίζεται  στο ποσό των 80 ευρώ. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα παιδιά έχουν τελειώσει τις παραπάνω τάξεις κατά το 
παρελθόν σχολικό έτος 2013-2014. Τα παιδιά της Β΄ γυμνασίου μπορούν να επιλέξουν μια 
από τις 2 περιόδους.  

4. Δηλώσεις με ελλιπή στοιχεία δε θα γίνονται δεκτές. Το ιατρικό δελτίο θα παραλαμβάνεται κατά 
την υποβολή της αίτησης-δήλωσης συμμετοχής και θα δίδονται οι κατάλληλες οδηγίες για την 
συμπλήρωση του. 

5. Επειδή ο αριθμός των παιδιών που θα συμμετάσχουν είναι περιορισμένος, θα τηρηθεί αυστηρά 
σειρά προτεραιότητας. Θα προηγηθούν όσα παιδιά συμμετείχαν τακτικά στις συναντήσεις των 
κατηχητικών σχολείων της ενορίας τους. 

6. Επιστροφή χρημάτων θα γίνεται μόνο για έκτακτες περιπτώσεις και μέχρι την ημερομηνία έναρξης 
κάθε κατασκηνωτικής περιόδου. 

7. Το Γραφείο Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως θα ενημερώσει όσους έγκαιρα θα έχουν καταθέσει 
τις δηλώσεις τους, για την ημέρα και την ώρα της Προκατασκηνωτικής συγκέντρωσης. 
Στη συνάντηση αυτή θα δοθεί στους Κατασκηνωτές ειδικό έντυπο, στο οποίο περιέχεται, εκτός των 
άλλων σημαντικών πληροφοριών και ο κατάλογος με τα απαραίτητα εφόδια, τα οποία  
θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την αναχώρηση. Η παρουσία του κατασκηνωτή στην 
Προκατασκηνωτική Συνάντηση αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στη φετινή 
Κατασκήνωση. 

8.  Εάν είσαι στέλεχος του νεανικού έργου των ενοριών της Μητροπόλεως μας (κατηχητής/-τρια ή 
βοηθός) και θέλεις να συμμετάσχεις ως στέλεχος σε κάποια από τις 4 φετινές κατασκηνωτικές 
περιόδους θα πρέπει εντός των παραπάνω προθεσμιών να καταθέσεις στο Γραφείο Νεότητος τη 
σχετική δήλωση κατασκηνωτή, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο Ιερέα Νεότητος της ενορίας σου 
μαζί με το ιατρικό δελτίο-βεβαίωση. 

9. Με τη δήλωση δεσμεύονται οι κατασκηνωτές ότι θα παραμείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
κατασκηνωτικής περιόδου (εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας). 

10. Εάν έχετε απορίες ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο του Γραφείου 
Νεότητος   (210-4918155)   9:00-13:00 το πρωί  και στο e-mail (imnikaias@yahoo.gr). 

 

Μεταφέροντας τις πατρικές ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, 
                 

                     Με αγάπη Χριστού, 
                        Το Γραφείο Νεότητος 



 

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ    συμμετοχής υποψήφιου/-ας κατασκηνωτή/-τριας 

 
 

 

 

                                                                                      

 

 Όνομα:_________________________ Επώνυμο:___________________________ 

Ημερομηνία γέννησης:_______ /________ /_________ 

Τάξη σχολικής χρονιάς 2013-2014:_________________________________ 

Σχολή (αν είστε φοιτητής/-τρια)___________________________________ 

 Διεύθυνση κατοικίας:  οδός:_______________________  αριθμός:______  

                                          πόλη:_________________________ Τ.Κ.:________  

Σταθερό σπιτιού: _______________ Κινητό κατασκηνωτή: _______________ e-mail:_____________________ 

Ενορία:____________________________________________________________________ 

Έχεις συμμετάσχει κατά το παρελθόν σε κατασκήνωση;   ΝΑΙ                     ΟΧΙ    

Αν ναι, πότε;______________________ σε ποια;_________________________________________________ 

Συμμετείχες τακτικά στις συναντήσεις των κατηχητικών σχολείων της ενορίας σου;   ΝΑΙ                     ΟΧΙ    
 

Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα: 
 

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

Συνιστώντος  Ιερέα-Σφραγίδα Ναού                        Κηδεμόνα                            Κατηχητή-τριας 

                                

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα:___________________________________________________________ 

Τηλέφωνα κηδεμόνα:  κινητό:________________________    εργασίας:________________________ 
 

• Με την υπογραφή μου δεσμεύομαι ότι ο/η κατασκηνωτής/-τρια θα παραμείνει όλες τις ημέρες της 
κατασκηνωτικής περιόδου (εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας). 

• Δηλώνω ότι, εάν το παιδί μου δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα με τη συμπεριφορά του, είμαι 
υποχρεωμένος/η να το παραλάβω, εφ’ όσον και οι υπεύθυνοι το αποφασίσουν.  

• Σε περίπτωση που θα προξενήσει οποιαδήποτε υλική ζημιά στις εγκαταστάσεις, είμαι υποχρεωμένος και 
πρόθυμος/η να την αποκαταστήσω. 

ΑΥΞ. ΑΡΙΘΜΟΣ  

     /       / 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:     


