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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

H κατασκήνωσή μας είναι ένα μεγάλο χρωματιστό χωριό γεμάτο με πολλά, πολλά παιδικά χαμόγελα. 

Οι άνθρωποί μας είναι το σημαντικότερο «περιουσιακό» στοιχείο μας, είναι η βάση της λειτουργίας και φιλοσοφίας μας, είναι 

η οικογένειά μας.  Αδιαμφισβήτητα, το να γίνει κανείς προσωπικό στην κατασκήνωσή μας είναι μια αξέχαστη, πολύ δυνατή 

εμπειρία που θα τον συντροφεύει για χρόνια.   

Είναι βαθιά πίστη μας, ότι μας δόθηκε το προνόμιο να φροντίζουμε, να μεγαλώνουμε και να αγαπάμε τα παιδιά μας. 

Βελτιώνοντάς τα ως ανθρώπους, και μαθαίνοντάς τους να εξασκούν και να ζουν σύμφωνα με πνευματικές αρχές και αξίες, 

όπως, ο σεβασμός, η ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη και η αγάπη για τον συνάνθρωπο, συμβάλλουμε σε ένα καλύτερο αύριο. 

Ψάχνουμε λοιπόν ανθρώπους να μοιραστούν μαζί μας αυτό τα όραμα και  την αγάπη για τα παιδιά. 

Αν θέλεις να γίνεις και εσύ μέρος αυτής της οικογένειας, προχώρησε στη συμπλήρωση της αίτησής σου αφού πρώτα διαβάσεις 

τα παρακάτω : 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

▪ Φέτος οι υποψήφιοι επιλέγουν από την αρχή την προτίμησή τους στο πόστο στο οποίο θα ήθελαν να βρεθούν το καλοκαίρι 

(ομαδάρχης ή στέλεχος) Το τελικό πόστο επιλέγεται σύμφωνα με τις ανάγκες της κατασκήνωσης και σύμφωνα με το τι 

πιστεύουμε ότι ταιριάζει περισσότερο στον κάθε υποψήφιο, όπως προκύπτει από τα σεμινάρια, τη συνέντευξη και τυχόν 

προηγούμενη εμπειρία στην κατασκήνωση. 

▪ Υπάρχει περίπτωση ο υποψήφιος να γίνει δεκτός για μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό που όρισε στην αίτησή του, 

καθώς και για διαφορετικό διάστημα ή διαφορετική θέση. 

▪ Η επιλογή του προσωπικού γίνεται βάσει μιας σειράς κριτηρίων. Βασική προϋπόθεση όλων είναι να κριθεί ο υποψήφιος 

κατάλληλος για να βρίσκεται σε ένα χώρο με παιδιά από 6 ετών και άνω, οποιοδήποτε κι αν είναι το πόστο του. 

▪ Η προηγούμενη κατασκηνωτική εμπειρία είναι χρήσιμη και σημαντική, όχι όμως απαραίτητο κριτήριο επιλογής. 

▪ Οι ομαδικές εμπειρίες και οι εμπειρίες με μικρά παιδιά εκτιμώνται θετικά. 

▪ Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τα σωστά κίνητρα, να έχει αντίληψη της φιλοσοφίας, του σκοπού και του τρόπου λειτουργίας 

της κατασκήνωσης και τέλος, της σημαντικότητας του μελλοντικού του ρόλου. 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

▪ Ατομική Συνέντευξη 

Μια προσωπική συνάντηση που γίνεται με τον υποψήφιο που θα εργαστεί πρώτη φορά ως προσωπικό στην αρχή της 

διαδικασίας και αφού συμπληρωθεί η ηλεκτρονική αίτηση και αποσταλεί το βίντεο στο οποίο θα παρουσιάζεται. Η συνέντευξη 

πραγματοποιείται στο γραφείο μας στην Θεσσαλονίκη (Ζαλοκώστα 2Α) για όσους μένουν εντός του Νομού, ενώ για τους εκτός 

Νομού Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά. 

▪ Ομαδική Συνάντηση 

Μετά την ατομική συνέντευξη, ο υποψήφιος θα περάσει από το στάδιο της ομαδικής συνάντησης, κατά το οποίο 4-5 άτομα θα 

καλούνται να συνεργαστούν για να φέρουν εις πέρας μια δραστηριότητα. Η συνάντηση πραγματοποιείται στο γραφείο μας 

στην Θεσσαλονίκη (Ζαλοκώστα 2Α) για όσους μένουν εντός του Νομού, ενώ για τους εκτός Νομού Θεσσαλονίκης θα 

πραγματοποιούνται διαδικτυακά. 

▪ Τριήμερο Σεμινάριο στην κατασκήνωση (21-23 Απριλίου) 

Τη φετινή χρονιά, για πρώτη φορά, θα πραγματοποιηθεί ένα τριήμερο σεμινάριο στον χώρο της κατασκήνωσης. Υποχρέωση 

παρακολούθησης έχουν όλοι οι υποψήφιοι που δεν έχουν γίνει ξανά προσωπικό μας ή που έχουν γίνει μόνο μία χρονιά. Το 

κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα 25€. 

▪ Τελική Συνάντηση 

Μετά το σεμινάριο, οι υποψήφιοι θα περάσουν από το γραφείο μας για να τους δώσουμε τις τελευταίες κατευθυντήριες 

γραμμές, όσον αφορά το πόστο για το οποίο θα επιλεγούν. 

▪ Άλλες συναντήσεις 

Πέρα από τις καθαρά εκπαιδευτικές συναντήσεις ενδέχεται να πραγματοποιούμε και κάποιες συμπληρωματικές εκδηλώσεις. 

▪ Η παρακολούθηση του σεμιναρίου δε συνεπάγεται ότι ο υποψήφιος θα επιλεγεί. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

▪ Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τον εάν έχουν επιλεγεί ή όχι προσωπικά. 

▪ Όσοι επιλεγούν πρέπει να προσκομίσουν στο γραφείο μας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να προχωρήσουμε στην 

ασφάλισή τους (5νθήμερη ημιαπασχόληση). Δεν μπορεί να εργαστεί κανένας στην κατασκήνωση, αν δεν έχει στείλει τα 



δικαιολογητικά του ως την Κυριακή 16 Απριλίου 2023. Τα δικαιολογητικά αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας στην κατηγορία 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. www.skourascamp.com 

▪ Όσοι ολοκληρώσουν τη διαδικασία ασφάλισής τους και εργαστούν στην κατασκήνωση υποχρεούνται να υποβάλουν 

φορολογική δήλωση (το ερχόμενο φορολογικό έτος). 

▪ Από την αμοιβή του προσωπικού αφαιρείται το κόστος διαμονής και διατροφής (τροφείο)  του στην κατασκήνωση, ενώ 

το υπόλοιπο αποδίδεται στον ίδιο. 

▪ Κατά την άφιξή τους στον χώρο της κατασκήνωσης, θα πρέπει να έχουν μαζί τους το Πιστοποιητικό Ποινικού 

Μητρώου (εκδοθέν αρχές Ιουνίου) 

▪ Το προσωπικό της κατασκήνωσης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και την Πολιτική Διασφάλισης Παιδιού, 

όπως αυτή έχει συσταθεί από την κατασκήνωση και τους αρμόδιους από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Keeping Children 

Safe in Sports»,  που ορίζονται με γνώμονα τα παιδιά. Η κατασκήνωση διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει από τον 

χώρο της ομαδάρχες και στελέχη με αποκλίνουσα  

συμπεριφορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ: Έχοντας διαβάσει τα παραπάνω, συμφωνώ  και επιτρέπω στο παιδί μου να συμμετέχει στην διαδικασία με σκοπό να γίνει 

προσωπικό στην κατασκήνωση. (Οι ΕΝΗΛΙΚΕΣ υπογράφουν μόνοι τους) 
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