
																																																																																																						 	
	
	

ΚΟΙΝΗ	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ	
	
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χαλκιδικής και η Τ.Δ. Χαλκιδικής της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, συνεχίζοντας την 

παράλληλη δράση μας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, εξασφαλίσαμε για όλα τα μέλη μας, τις κάτωθι προσφορές παιδικών 
κατασκηνώσεων για την τρέχουσα θερινή περίοδο : 
 

Α) Οικονομική Προσφορά Κατασκήνωσης Σκούρας  
     ΠΕΡΙΟΔΟΣ:   20.08.2018 – 28.08.2018  190€ 

  20.08.2018 – 02.09.2018 265€ 
    *Ο ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω τιμή.  

Σημειώσεις:  

Η διαμονή, η διατροφή (4 γεύματα ανά ημέρα) και η χρήση όλων των εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται στην παραπάνω 
τιμή.   

Η πληρωμή γίνεται σε δόσεις, απαραίτητη είναι η κατάθεση μιας προκαταβολής της τάξεως του 30% καθώς και εξόφληση 
του υπολοίπου με την άφιξη στην κατασκήνωση.   

 
Β) Οικονομική Προσφορά Κατασκήνωσης HAPPY DAYS 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ:   13.08.2018 – 25.08.2018  230€ 
    *Ο ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω τιμή.  
 

Γ) Οικονομική Προσφορά Κατασκήνωσης «Μια φορά κι έναν καιρό» 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ:  30.07.2018 – 13.08.2018 250€ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ:  13.08.2018 – 27.08.2017  250 €       

	
Λίγα λόγια για τις κατασκηνώσεις που μας προσφέρουν εκπτώσεις : 

 
Η «Αθλητική Κατασκήνωση Σκούρας», λειτουργεί από το 1988, σε μία πανέμορφη έκταση κοντά στις Ν. Φώκιες Χαλκιδικής, 

μόλις 75 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Κάθε χρόνο προσφέρουμε σε εκατοντάδες παιδιά την μοναδική εμπειρία της 
κατασκήνωσης.  
Ιστοσελίδα : http://skourascamp.com  

 
 



	
Η κατασκήνωσή HAPPY DAYS, που λειτουργεί από  το 1990 στην παραλία Βατοπεδίου Σιθωνίας Χαλκιδικής, σε απόσταση 

80km από τη Θεσσαλονίκη, είναι άρτια οργανωμένη, αποτελείται  από επιλεγμένα στελέχη και βασίζεται σε διεθνή 
παιδαγωγικά πρότυπα και είναι πιστοποιημένη με το σύστημα ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και το σύστημα 
διαχείρισης και ασφάλειας τροφίμων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005  (HACCP) .  

Παρέχει δυνατότητα φιλοξενίας 750 ατόμων, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας, σε κτιστά σπιτάκια.  
Η κατασκήνωση βρίσκεται ακριβώς μπροστά στη θάλασσα μέσα σε πλούσιο φυσικό περιβάλλον, με πολλά μεγάλα δέντρα 

(πεύκα, ακακίες, λιόδεντρα, ευκάλυπτοι κ.α.)μακριά από κεντρικές οδικές αρτηρίες , εκτός κατοικημένων περιοχών. 
Διαθέτει άνετες και σύγχρονες εγκαταστάσεις με μοναδική ποικιλία μέσων και παιχνιδιών, 2 πισίνες κανονικών διαστάσεων 

και 1 πισινά παιδική, νεροτσουλήθρα, στίβος περιπέτειας, τοίχος αναρρίχησης, flying fox, 2 γήπεδα ποδοσφαίρου με 
χλοοτάπητα και κερκίδες, 2 γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5, 3 γήπεδα καλαθοσφαίρισης, βόλεϊ και χάντμπολ, λούνα πάρκ, 8 
τραμπολίνα, ποδηλατοδρόμιο,  παιχνίδια θαλάσσης με κανό-καγιάκ, κ.λ.π., κινηματογράφο, θέατρο, Disco, παιδικές χαρές 

κ.α .  
Τα Μέτρα Ασφαλείας είναι πλήρη σε όλους τους χώρους , κυρίως στη θάλασσα, με 3 ναυαγοσώστες,  και συμπληρώθηκαν με 

την τοποθέτηση αλεξικέραυνου. 
Η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος στους χώρους διαμονής των παιδιών είναι 42V (ακίνδυνο ρεύμα χαμηλής τάσης).  

Η κατασκήνωση υδρεύεται με κατάλληλο νερό από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ορμύλιας . Για την διευκόλυνση των 
κατασκηνωτών υπάρχουν 5 τηλεφωνικές γραμμές και 4 καρτοτηλέφωνα.  
Ιστοσελίδα : https://www.happydays.gr/  

 

 
Η κατασκήνωση «Μια φορα κι εναν καιρό..»  βρίσκεται στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής και απέχει 110 χιλιόμετρα από τη 
Θεσσαλονίκη. 
Είναι κατασκήνωση οικογενειακού χαρακτήρα όπου όλοι γνωρίζουν όλους, όλοι είναι μια μεγάλη υπέροχη παρέα, κανείς δεν 

είναι μόνος του.  
Διαθέτει ασφαλείς εγκαταστάσεις και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό. Όλες οι δραστηριότητες στοχεύουν στο να 

αναπτυχθεί αρμονικά τόσο το σώμα όσο η ψυχή αλλα και το πνεύμα του κάθε κατασκηνωτή. 
Ιστοσελίδα : http://www.miaforacamp.gr/  

 
Κλείνοντας την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να ευχηθούμε στον καθένα ξεχωριστά αλλά και στις οικογένειές σας, να 
έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι, δεσμευόμενοι ότι η προσπάθειά μας για την καλύτερη εκπροσώπησή σας αλλά και η διάθεση 

των δύο Ενώσεων δεν σταματούν εδώ. 

Καλό καλοκαίρι!!! 
  

Πολύγυρος, 18 Μαΐου 2018 
Ο Πρόεδρος 

Έν. Αστυν. Υπαλλήλων Χαλ/κής 
ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 

Ο Πρόεδρος 
Δ.Ε.Α. / Τ.Δ. Χαλκιδικής 

ΠΑΛΛΗΣ Δημήτριος 

 


