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Πρότυπη Παιδική Κατασκήνωση Κρήτης

www.lotofagi.gr
α) 16 Ιουνίου - 8 Ιουλίου
β) 9 Ιουλίου - 31 Ιουλίου

γ) 1 Αυγούστου - 23 Αυγούστου

NEA: ΔΩΡΕΑΝ 15ΘΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ & ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΟΥΣ

ΜΕΣΩ

εκεί που το παραμύθι...εκεί που το παραμύθι...

...γίνεται πραγματικότητα...γίνεται πραγματικότητα

www.oaed.gr



Δεν προσφέρουμε απλά παιδικές 

διακοπές αλλά φιλοξενούμε συναι-

σθήματα, διαμορφώνουμε αγνές 

ψυχές, δημιουργούμε ανεξίτηλα 

ίχνη ανθρωπιάς, αναδεικνύουμε και 

ανυψώνουμε την εσωτερική υπό-

σταση κάθε παιδιού

22 χρόνια Μαγείας

ενθουσια
σμός

22 χρόνια ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

22 χρόνια τώρα δίνουμε μια άλλη διάσταση στις δι-

ακοπές των παιδιών, δίνοντας τους την δυνατότητα 

μέσα από την ομαδική ζωή να αυτονομηθούν και να 

αναπτύξουν δημιουργικά τις ευαισθησίες τους μέσα σ’ 

ένα αρμονικό φυσικό περιβάλλον.

22 χρόνια, χιλιάδες παιδιά είναι αδιάψευστοι μάρτυ-

ρες της μοναδικής εμπειρίας του να ζήσεις στο μικρό 

παράδεισο της “Χώρας των Λωτοφάγων”.

Οι γλυκιές αναμνήσεις και τα χαμόγελα όλων αυτών 

των παιδιών, παρακαταθήκη από όλα αυτά τα χρόνια, 

είναι δέσμευση για εμάς να συνεχίσουμε να προσφέ-

ρουμε ότι καλύτερο σε όλα τα παιδιά και να βελτιωνό-

μαστε χρόνο με το χρόνο.
Ηρακλής & Πελαγία

φαντασίααγάπη

αν

εμ
ελιά

δη
μιουργούμε αναμνήσεις που διαρκούν για μια ζωή



Η κατασκήνωση είναι οι άνθρωποί της. Οι άνθρωποι μας είναι οι 
σύντροφοι του Οδυσσέα, σύντροφοι στην περιπέτεια, στον εν-
θουσιασμό, συνοδοιπόροι στην ανάταση, στην συνεργασία και 
στην εμψύχωση, συνεργάτες στην δημιουργία, στο παιχνίδι, στην 
καθοδήγηση, στην μεταδοτικότητα, στην υπευθυνότητα, πρωτο-
πόροι και μπροστάρηδες στον ενθουσιασμό, στην ενεργητικό-
τητα, στη φαντασία και στην εξερεύνηση, στην προσπάθεια και 
στην ομάδα, φίλοι και οικογένεια στην αγάπη στην φροντίδα και 
στην υπευθυνότητα.

22 χρόνια Καθοδηγησης
22 χρόνια ΑΓΑΠΗΣ

Οι ιδιοκτήτες Ηρακλής 
και Πελαγία Κυριακάκη 
μένουν μέσα στην κατα-
σκήνωση εποπτεύοντας 
όλες τις δραστηριότητες

Στόχος μας: Η ψυχική ηρεμία και 
ευτυχία, η πνευματική ανάπτυξη η 
σωματική άσκηση και η ευεξία των 
παιδιών.

συντρ
οφικό
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αγάπη

φιλία

δημιουργούμε φιλίες που κρατάνε για μια ζωή

τρυφερότητ
α



H ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΤΕ!!!
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ανεμελιά

εκεί όπου κάθε στιγμή
γίνεται μια απίστευτη εμπειρία

Εκεί που ενώνεται το φανταστικό με το πραγματικό 

φτιάξαμε ένα μικρό παράδεισο για τα παιδιά. Σ’ ένα 

χώρο που το όμορφο κρητικό τοπίο ενώνεται με τον 

ουρανό και την άπλετη θέα του Αιγαίου πελάγους 

δημιουργήσαμε την ‘‘Χώρα των Λωτοφάγων’’.

160.000μ2 καταπράσινου φυσικού περιβάλλον δια-

μορφώθηκαν κατάλληλα με σεβασμό στην φύση και 

στις παιδικές ανάγκες για να φιλοξενήσουν τους

μικρούς Λωτοφάγους

συντροφικότητα

Η διαμονή των παιδιών γίνεται μέσα σε με-
γάλα ευρύχωρα σπιτάκια που το κάθε ένα 
έχει το δικό του WC, κάθε παιδί έχει το δικό 
του κρεββατάκι, ενώ υπάρχει χώρος για να 
μπορούν τα παιδιά να κάνουν συντροφιά 
μέσα και έξω από το σπιτάκι τους.



Τα παιδιά συνοδεύονται και επιβλέπονται σ’ όλη την ημέρα 

και σε όλες τις δραστηριότητες τους από στέλεχος-ομαδάρχη 

που διαμένει στο ίδιο δωμάτιο. Όλες οι δραστηριότητες και 

οι ομάδες καθοδηγούνται και παρακολουθούνται από εξει-

δικευμένους επαγγελματίες (εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, 

κοινωνικούς λειτουργούς). Όλο το πρόγραμμα δραστηριο-

τήτων προσαρμόζεται να εκτελείται διαφορετικά για κάθε 

ηλικιακή ομάδα.

22 χρόνια ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 22 χρόνια φροντιδας

Πυρασφάλεια. Εκτός από τους
μεμονωμένους πυροσβεστήρες

που είναι διάσπαρτοι σε νευραλγικά
σημεία της κατασκήνωσης, διαθέτουμε

το πιο τελειοποιημένο σύστημα πυρασφάλει-
ας συνδεμένο με ιδιόκτητη γεώτρηση στον 

χώρο της κατασκήνωσης.

Νυχτερινή φύλαξη.

Για να κοιμούνται

τα παιδιά ασφαλή και οι γονείς ήσυχοι,

η κατασκήνωση φυλάσεται

από νυκτοφύλακες και στους θαλάμους των 

παιδιών περιπολεί νοσηλεύτρια όλη τη νύχτα.

Ασφάλεια. Οι χώροι της
κατασκήνωσης φυλάσσονται

καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας
από ιδιωτική εταιρεία
φύλαξης (security)

Iατρική ομάδα. Από ιατρό
και νοσηλευτές που παραμένουν

συνεχώς στην κατασκήνωση
και κοντά στα παιδιά

24 ώρες το 24ωρο

στοργ
ή

μέριμνα

αγάπη

εμπιστοσύνη

δεσμευόμαστε να παρέχουμε ένα περιβάλλον

μάθησης, ασφαλές και υγιεινό για όλα τα παιδιά



22 χρόνια ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Πρόγραμμα διατροφής

ΓΕΥΜΑ: Φακές, τονοσαλάτα, ή 
καλαμαράκια, σαλάτα, φρούτο, ή 
παγωτό

ΔΕΙΠΝΟ: Σουβλάκια με πίτα 
πατάτες τηγανητές, ντομάτα, 
κρεμμύδι, γιαούρτι.

ΓΕΥΜΑ: Κοτόπουλο λεμονάτο, 
ριζότο με καλαμπόκι και αρακά, 
σαλάτα, κομπόστα

ΔΕΙΠΝΟ: Μακαρόνια ναπολιτέν 
με τυρί τριμμένο, σαλάτα, 
καραμελέ.

ΓΕΥΜΑ: Φασολάκια φρέσκα λαδερά 
με πατάτες φούρνου, τυρί φέτα, 
σαλάτα, πανακότα ή καραμελέ

ΔΕΙΠΝΟ: Χάμπουργκερ με 
πατάτες τηγανητές, ντομάτα, 
μαρούλι, κρεμμύδι, ζελέ ή φρούτο

ΓΕΥΜΑ: ψάρι στο φούρνο με 
πατάτες λεμονάτο ή ψαρόσουπα, 
σαλάτα, φρούτο.

ΔΕΙΠΝΟ: Ομελέτα σπέσιαλ με τυρί, 
ζαμπόν, λουκάνικα, πιπεριά η σου-
τζουκάκια, σαλάτα, παγωτό ή φρούτο

ΓΕΥΜΑ: Κοτόπουλο με ζυμαρικά, 
σαλάτα, φρούτο, ή γλυκό

ΔΕΙΠΝΟ: Πίτσα, αναψυκτικό, 
σαλάτα, καραμελέ, ή φρούτο

ΓΕΥΜΑ: Μακαρόνια με κιμά και 
τυρί, σαλάτα, φρούτο ή γλυκό 
ψυγείου.

ΔΕΙΠΝΟ: Κλάμπ σάντουιτς, 
πατάτες τηγανητές, σαλάτα, ζελέ, 
ή φρούτο

ΓΕΥΜΑ: Μπριζόλα με πατάτες 
τηγανιτές ή φούρνου, σαλάτα, 
κομπόστα ή φρούτο.

ΔΕΙΠΝΟ: Ντομάτες γεμιστές, 
φέτα, ή παστίτσιο, σαλάτα, 
καραμελέ ή φρούτο.
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Πρωϊνό πρόγραμμα
08:00 Πρωϊνό ξύπνημα, Ατομική καθαριότητα, Πρωϊνή γυμναστική,
             Έπαρση σημαίας
09:00 Πρωϊνό
09:30 Τακτοποίηση δωματίων
10:00 Αθλητισμός - ομαδικά παιχνίδια
             κολύμβηση - τέννις - πινκ πονκ
13:30 Μεσημεριανό φαγητό
14:00 Ελεύθερος χρόνος
14:30 Ανάπαυση

Απογευματινό πρόγραμμα
16:30 Απογευματινό
17:00 Αθλητικές δραστηριότητες, Αθλητικοί αγώνες, Δημιουργίες -
            Κατασκευές, Θεατρική ομάδα, Δημοσιογραφική ομάδα,
            Εκμάθηση χορού & ιππασίας, Επιτραπέζια παιχνίδια,
            Περίπατοι στη φύση
19:30 Ατομική καθαριότητα
20:00 Δείπνο

Βραδινό πρόγραμμα
21:00 Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, Μουσικές βραδιές-
             Θέατρο, Καραγκιόζης - Παντομίμα,
             Πάρτυ γειτονιάς, Κινηματογράφος
23:00 Βραδινή κατάκλιση

Ημερήσιο Πρόγραμμα

22 χρόνια Ξεγνοιασιας

Πρωινό
Γάλα με σοκολάτα ή σκέτο, πορτοκαλάδα, τσάι, ψωμί ολικής 
αλέσεως, φρυγανιές, βουτήματα διάφορα, τσουρέκι, κορν φλέϊκς, 
βούτυρο, μαρμελάδα, μέλι, μερέντα, αυγά, αποξηραμένα φρούτα.

Πρόγευμα & Απογευματινό
Παγωτό, γλυκό ψυγείου, κρουασάν σκέτο, με σοκολάτα ή μαρμελάδα, 
λουκουμάς, μηλόπιτα, donuts, γαλακτομπούρεκο, κωκ, κέϊκ, γιαούρτι 
με μέλι, τυρόπιτα, πιτσάκι, πιροσκί, μπανάνα.

όλ
η 

μέρα
 κάθε μέρα



Καινούργια Συνεργασία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Καινούργια Συνεργασία
ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ:
Οι δικαιούχοι που επιθυμούν καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο χρονικό 
διάστημα που θα ανακοινωθεί από τον ΟΑΕΔ . Πιο συγκεκριμένα εισέρχεστε στην διαδικτυακή πύλη του 
ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και συμπληρώνετε ηλεκτρονικά το έντυπο  «ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ». Όταν καταθέ-
σετε την αίτηση σας το σύστημα θα σας χορηγήσει αποδεικτικό της υποβολής με αριθμό πρωτοκόλλου 
και ακριβή ημερομηνία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή αίτησης είναι το πρώτο βήμα και στην συνέχεια πρέπει να καταθέσετε μέχρι 
την λήξη προθεσμίας τα δικαιολογητικά που σας ζητούνται στο αντίστοιχο παράρτημα του ΟΑΕΔ που 
υπάγεστε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΤΕ
Η ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ:
i. Έγγραφα Ταυτοπροσωπίας
- για Έλληνες πολίτες: ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας,
- για πολίτες της ΕΕ: ταυτότητα ή διαβατήριο,
- για υπηκόους τρίτων χωρών: άδεια διαμονής και διαβατήριο.
ii. Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου και ο ΑΜΚΑ των
ωφελουμένων μελών του.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:
i. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν από την
κατάθεσή του στην Υπηρεσία.
ii. Στην περίπτωση διαζευγμένων δικαιούχων: Υπεύθυνη Δήλωση του μη δικαιούχου γονέα,
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ότι συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών του στο πρό-
γραμμα.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ.

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ www.oaed.gr  ΤΩΡΑ

Η χώρα μας μεγαλώνει και άλλο. Υποδέχεται καινούργιους 
πολίτες Λωτοφάγους μέσω καινούργιων προγραμμάτων επιδότησης για 

παραμονή στην χώρα μας.

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ όπως και όσοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα 
έχουν χαμηλό εισόδημα έχουν την δυνατότητα τώρα να στείλουν τα παιδιά τους δωρεάν στην κατασκή-
νωση για 15 ημέρες.

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι:
- Έχουν πραγματοποιήσει το έτος 2014 πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην  ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
- Έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή κατά το οικονομικό έτος 2014 μέχρι 
22.000,00 €
ΑΝΕΡΓΟΙ
εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι:
- Έχουν συνεχόμενη ανεργία κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχι-
στον τεσσάρων (4) μηνών,
- Έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή κατά το οικονομικό έτος 2014 μέχρι 
22.000,00 €.

W

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
& ΑΝΕΡΓΟΙ 

ΤΩΡΑ: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ 15ΝΘΗΜΕΡΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΉΝΩΣΗ

ΠΑΙΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ



22χρονια ταξιδι

Ετοιμαστείτε λοιπόν για το ταξίδι μας. Κάθε ένας 

μικρός Λωτοφάγος πρέπει να έχει μαζί του:

• Πιτζάμες-2 σεντόνια - 1 κουβέρτα - μαξιλάρι
   και μαξιλαροθήκες ή υπνόσακο
• Φακό - κάρτα καρτοτηλεφώνου.
• Ατομικά είδη καθαριότητας (πετσέτες, οδοντόβουρτσα,
   οδοντόκρεμα, σαπούνια κ.λ.π.)
• Εσώρουχα, κάλτσες, μαγιό, αθλητικά σόρτς ή φόρμες, καπέλο.
• Ένα πουλόβερ και 6 τουλάχιστον αλλαξιές ρούχα.
• Παπούτσια και αθλητικά είδη.
• Επίσης μπορούν να φέρουν μαζί τους μουσικά όργανα, βιβλία
   και διάφορα παιχνίδια, ή είδη χειροτεχνίας, ρακέτες
   και μπαλάκια του τένις.
• Σάκο για άπλυτα

22 χρόνια συνεργασιας

1) ΔΕΗ
2) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ)
3) ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
4) Γ.Ε. - ΓΕΑ (Αξ/κοι & Υπαξ/κοι) Γ.Ε.Σ. (Αξ/κοι 
& Υπαξ/κοι) Π.Ο.Ε.Υ.Ε.Θ.Α. (Πολ. υπάλ. ΓΕΣ-ΓΕΝ)
5) Εμπορική Τράπεζα
6) Παγκρήτια Τράπεζα
7) ΕΛ.ΤΑ. (Οι εργαζόμενοι στα γραφεία)
8) ΙΚΑ (Οι εργαζόμενοι στα γραφεία)
9) ΝΑΤ (οίκος ναύτου, οι έχοντες ναυτικό 
φυλλάδιο)
10) ΟΑΕΔ (Οι εργαζόμενοι στα γραφεία)
11) ΤΑΝΠΥ (ιδιοκτήτες τουριστικών γραφείων και 
ναυτιλιακών εταιριών)

12) TΡΑΠΕΖΕΣ (Alpha Bank, Eurobank, Γενικής, 
Πειραιώς, Αττικής, Εγνατίας, American Express, 
Proton Bank, City Bank, FB Bank, πρώην Κύπρου, 
πρώην Αγροτική, κ.λ.π.)
13) ΤΑΠ - ΟΤΕ
14) ΤΕΒΕ (Οι εργαζόμενοι στα γραφεία
15) ΤΑΞΥ (Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία)
16) ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (αλουμινοκατασκευές, 
κατασκευές, σιδήρου, κ.λ.π.)
17) ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
18) ΤΑΣ (Συμβολαιογράφοι)
19) ΤΣΑΥ (Γιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί)
20) ΤΣΜΕΔΕ (Μηχανικοί, αρχιτέκτονες)
21) ΤΥΔΚΥ (Υπάλληλοι δήμων όλων των νομών)

ΣυΝΕΡγΑζΟμΕΝΑ ΤΑμΕΙΑ
Οι ασφαλισμένοι των παρακάτω ταμείων και φορέων δικαιούνται
να στείλουν τα παιδιά τους ΔΩΡΕΑΝ στη κατασκήνωση.

Συνεργαζόμαστε επίσης και φιλοξενούμε παιδιά 
εργαζομένων των παρακάτω εταιριών:
ΕΚΟ, BP, MOBIL, Ελληνικά Πετρέλαια, 
Σούπερ Μάρκετ INKA, ΟΛΜΕ.
Ειδικά προγράμματα για υπαλλήλους 
Σωματείων & Εταιριών.

ΕΠΙΣΗΣ:

ΔΩΡΕΑΝ 15ΘΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ & ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΟΥΣ

                     ΜΕΣΩ

εκεί που τα παιδιά γελούν
και οι καρδιές αλλάζουν


