
                                                                                       

 

1 
 

 

 

Camping Stomio 

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ    Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  

Σκοπός του κανονισμού: είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των κατασκηνωτών θέτοντας του 
όρους για τη σωστή λειτουργία του κάμπινγκ. 

Η είσοδος και η παραμονή στο κάμπινγκ σημαίνει την αυτόματη αποδοχή του 
παρόντος κανονισμού που αποτελείται από τα παρακάτω εννέα (9) άρθρα: 

 

Άρθρο 1ο - «Άφιξη – Διαμονή – Αναχώρηση»  

 Η σεζόν του κάμπινγκ αρχίζει από την 1η Μαΐου έως τις 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτους με 
δυνατότητα παράτασης έως τις 30 Σεπτεμβρίου με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 Η είσοδος στο camping γίνεται από τη ρεσεψιόν, η οποία λειτουργεί από τις 7:00 π.μ. έως 
τις 11:00 μ.μ. Ο κατασκηνωτής κατά την Είσοδο του στο Camping υποχρεούται να 
παραδίδει το Διαβατήριο ή την Ταυτότητά του που παραμένουν αυστηρά στην Reception 
μέχρι τη στιγμή της αναχώρησης του καθώς επίσης και φωτοαντίγραφο της άδειας 
κυκλοφορίας του τροχόσπιτου (αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενου). 

 Δηλώνονται οι ακριβείς ημέρες παραμονής, ο αριθμός της θέσης που θα τοποθετηθεί το 
τροχόσπιτο ή η σκηνή των κατασκηνωτών και  οποιαδήποτε μεταβολή πρέπει να γίνεται 
με την σύμφωνη γνώμη της ρεσεψιόν. Η θέση στην οποία τοποθετείται η σκηνή ή το 
τροχόσπιτο υποδεικνύεται αποκλειστικά από τη reception. 

 Απαγορεύεται η αλλαγή θέσεως χωρίς την προηγούμενη έγκριση της RECEPTION 
(υποδοχής). 

 Κατά την ημέρα αποχώρησής των κατασκηνωτών, έως τις 12:00μμ πρέπει να έχει 
παραδοθεί η θέση και εξοφληθεί ο λογαριασμός. 

 

Άρθρο 2ο – «Ώρες κοινής ησυχίας» 

 Οι ώρες κοινής ησυχίας είναι 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00 σύμφωνα με τις 
ισχύουσες αστυνομικές διατάξεις και πρέπει να τηρούνται αυστηρώς. 

 Η εξωτερική πόρτα εισόδου κλείνει ΑΥΣΤΗΡΑ στις 23:00 ακριβώς και ανοίγει στις 7:00 
π.μ. Κατά τις ώρες 23:00 - 07:00 απαγορεύεται η κίνηση παντός μηχανοκίνητου 
οχήματος εντός του Camping (Αυτοκίνητο –Μοτοσικλέτα). Oσοι κατασκηνωτές 
επιθυμούν να φύγουν πριν 07:00 υποχρεούνται να αφήνουν τα αυτοκίνητα τους έξω 
πριν της 23:00 της προηγούμενη ημέρας.  
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 Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας απαγορεύεται η χρήση ηχοσυστημάτων και τηλεόρασης 
ενώ κατά τις υπόλοιπες επιτρέπεται σε πολύ χαμηλή ένταση και χωρίς να ενοχλεί τις 
γειτονικές θέσεις. 

 

Άρθρο 3ο – «Επισκέψεις» 

 Επισκέψεις επιτρέπονται μόνο κατόπιν αδείας από την Reception (υποδοχή) του 
Camping και ύστερα από την παράδοση της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του 
Διαβατηρίου. Η παραμονή στο χώρο του Camping δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δυο (2) 
ώρες και ο αριθμός των ατόμων να είναι όσο το δυνατό περιορισμένος. Μετά το πέρας 
των 2 ωρών ο επισκέπτης θα χρεώνεται σύμφωνα με τον ισχύον τιμοκατάλογο. Τα 
αυτοκίνητα των φιλοξενουμένων δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στο camping.  

 Οι επισκέπτες κατά την διάρκεια της παραμονής τους στο Camping απαγορεύεται να 
χρησιμοποιούν εγκαταστάσεις και υποδομές της επιχείρησης (ντουζ, χώρος πλύσιμο 
σκευών – ρούχων & παροχή ρεύματος). 

 

Άρθρο 4ο – «Οχήματα – Τροχόσπιτα» 

 Οι κατασκηνωτές υποχρεούνται να αναρτούν τα αυτοκόλλητα εισόδου που δίνονται από 
τη ρεσεψιόν στα αυτοκίνητα - δίκυκλά τους. Αυτοκίνητο - δίκυκλο που δεν έχει 
κολλημένο το αυτοκόλλητο εισόδου στο παρ-μπριζ του, δεν έχει το δικαίωμα να εισέλθει. 

 Η κίνηση των τροχοφόρων εντός του Camping δε πρέπει να ξεπερνάει τα 10 Km/ώρα. 
Στον οδηγό αυτοκίνητου - μηχανής που θα κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα, δεν θα του 
επιτρέπεται πλέον η είσοδος στο Camping.  

 Απαγορεύεται η είσοδος αυτοκινήτου ή μηχανής που κατά την εκτίμηση του Φύλακα ή 
της reception, ο οδηγός του, έχει καταναλώσει ποσότητα Αλκοόλ ή άλλων ουσιών. 

 Σε κάθε θέση για διαμονή όλη τη σεζόν αναλογεί ένα αυτοκίνητο ή μηχανή (μία θέση 
παρκινγκ). Για επιπλέον αυτοκίνητα ή δίκυκλα θα υπάρξει επιπλέον χρέωση σύμφωνα με 
τον τιμοκατάλογο. Για διαμονή χρονικής περιόδου μικρότερης της σεζόν η χρέωση των 
αυτοκινήτων – δίκυκλων θα γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. 

 Η είσοδος και η έξοδος στο κάμπινγκ γίνεται από τις 7:00 έως 23:00. 
 Μετά το τέλος της σεζόν οι ιδιοκτήτες τροχόσπιτων είναι υποχρεωμένοι να 

απομακρύνουν τα τροχόσπιτά τους για την ομαλή εκτέλεση εργασιών συντήρησης των 
εγκαταστάσεων και του πρασίνου του camping. 

 Σε περίπτωση μη δυνατότητας απομάκρυνσης τροχόσπιτου, ο ιδιοκτήτης  του 
υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στη reception την παραμονή του τροχόσπιτου στο 
χώρο του camping χωρίς η δημοτική επιχείρηση να έχει ουδεμία ευθύνη για τυχόν 
φθορές, ζημιές ή κλοπή. Σε κάθε περίπτωση όμως η δημοτική επιχείρηση διατηρεί το 
δικαίωμα να ζητήσει την αναγκαστική απομάκρυνση των τροχόσπιτων όταν κριθεί 
αναγκαίο.  
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 Εγκαταλελειμμένα τροχόσπιτα ή άλλου είδους οχήματα θα περισυλλέγοντα από την 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα παραδίδονται 
σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. της περιοχής του. 

 
Άρθρο 5ο – «Τιμές και χρεώσεις» 

 Στους κατασκηνωτές θα τοποθετείται μετρητής ρεύματος. Κατανάλωση μεγαλύτερη της 
επιτρεπόμενης θα χρεώνεται σύμφωνα με τον ισχύον τιμοκατάλογο.  

 Οι κατασκηνωτές που μένουν όλη τη σεζόν υποχρεούνται στην καταβολή προκαταβολής 
κατά την είσοδό τους στο camping. Το υπόλοιπο μπορεί να  εξοφληθεί σε 2 δόσεις έως το 
τέλος της σεζόν σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.  

 Σε περίπτωση που κατασκηνωτής καλύψει τετραγωνικά πέραν αυτών της θέσης που του 
αναλογεί θα χρεώνεται για ακόμη μια θέση. 

 Πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρία μεγαλύτερη από 67% έχουν ειδική χρέωση σύμφωνα 
με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Το δικαίωμα αυτό απολαμβάνουν τα εν λόγω άτομα αν 
και μόνο αν τα ίδια παραθερίζουν στο χώρο του camping και σε καμία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται να μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο. Η ιδιότητα του πολυτέκνου θα 
αποδεικνύεται  μόνο με πρόσφατο πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανώτατης 
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)  και η αναπηρία μόνο με βεβαίωση του 
Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.ΠΑ.) 

 Σε περίπτωση διαμονής σε θέση του camping σε σκηνή ή τροχόσπιτο θα δηλώνονται 
υποχρεωτικά ο αριθμός και τα στοιχεία (ονοματεπώνυμα) όλων των παραθεριστών. 
Παραθεριστές που δεν δηλώνονται και διαμένουν στο χώρο του camping θα θεωρείται 
ότι παρανόμως έχουν εισέλθει, θα χρεώνονται με την διπλάσια τιμή του ισχύοντος 
τιμοκατάλογου για τις ημέρες που διέμειναν ενώ δύναται η Δημοτική Επιχείρηση να τους 
απαγορέψει την είσοδο  και διαμονή για τις επόμενες σεζόν.   

 Η χρέωση και τιμολόγηση σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας του τροχόσπιτου είναι 
διαφορετική από τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν σε αυτό θα γίνεται υποχρεωτικά 
στα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στο camping. 

 Οι κατασκηνωτές οφείλουν να σταθμεύουν τις βάρκες τους στο χώρο που ορίζετε από τη 
διοίκηση και η χρέωσή του θα γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. 

 

Άρθρο 6ο – «Παροχές» 

 Σε όλες τις θέσεις παρέχεται δωρεάν ρεύμα με ημερήσια κατανάλωση έως 35Kwh/ημέρα.  
 Χώρος πλυσίματος σκευών 
 Χώρος πλυσίματος ρούχων 
 Ντουζ αντρών – γυναικών 
 WC αντρών - γυναικών 
 Δωρεάν ζεστό νερό 
 Δωρεάν Wi-Fi  
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 Ταχυδρομείο 
 Pet friendly 
 Λειτουργία reception από τις 7:00 – 23:00 και νυχτοφύλακας τις υπόλοιπες ώρες 

 

Άρθρο 7ο – «Κατοικίδια» 

 Τα κατοικίδια ζώα που εισέρχονται στο χώρο του camping θα πρέπει να φέρουν τσιπ και 
να έχουν βιβλιάριο υγείας το οποίο θα επιδεικνύεται στη reception.  

 Τα κατοικίδια ζώα επιτρέπεται να κινούνται εντός του Camping μόνο με συνοδό και 
λουρί. Η ελεύθερη διακίνησή τους απαγορεύεται αυστηρά. Παράλληλα, πρέπει να 
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου το ζώο να μην εισέρχεται σε 
κοινόχρηστους χώρους ή χώρους άλλων κατασκηνωτών.  

 Ο ιδιοκτήτης του κατοικίδιου ζώου είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει κατάλληλο 
κατάλυμα στο κατοικίδιό του. 

 Κατά τον περίπατο του κατοικίδιου, ο ιδιοκτήτης οφείλει να καθαρίζει άμεσα από το 
περιβάλλον τα περιττώματα του ζώου.  

 Η μη τήρηση των ανωτέρω επιφέρει την απομάκρυνση του κατοικίδιου ζώου από το 
χώρο του camping. 

 

Άρθρο 8ο – «Καθαριότητα – Περιβάλλον» 

 Η πλύση σκευών και ρούχων επιτρέπεται μόνο στους καθορισμένους με ειδική σήμανση 
για το σκοπό αυτό κτιριακούς χώρους. 

 Απαγορεύεται αυστηρώς εντός του camping το πλύσιμο των αυτοκινήτων, των 
τροχόσπιτων και του περιβάλλοντος χώρου των θέσεων με την χρήση πιεστικού, 
λάστιχου νερού ή άλλου μέσου. 

 Οι κατασκηνωτές οφείλουν να διατηρούν το κάμπινγκ καθαρό. Απαγορεύεται αυστηρώς 
η ρίψη αποτσίγαρων και οποιονδήποτε άλλων σκουπιδιών στον περιβάλλοντα χώρο. Τα 
οικιακά απορρίμματα θα τοποθετούνται με επιμέλεια από τους κατασκηνωτές εντός των 
κάδων απορριμμάτων και ποτέ δεν θα αφήνονται εκτός. 

 Σε περίπτωση μη οικιακών απορριμμάτων ο κατασκηνωτής υποχρεούται να ενημερώνει 
τη reception έτσι ώστε να απομακρύνονται αυτά από τους αρμόδιους φορείς με 
ασφάλεια και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 Απαγορεύεται αυστηρότατα η φωτιά στην ύπαιθρο για ψήσιμο ή για άλλους σκοπούς.  
 Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση αεροβόλων και κάθε είδους εκτοξευτικών συσκευών. 
 Επιτρέπεται η κατασκευή σκιάστρων μόνο εάν είναι βιδωτά αποσπώμενα. 
 Απαγορεύονται οι κάθε είδους κατασκευές στο έδαφος ή συνδεόμενες με αυτό 

(πλακάκια, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές ως σκίαστρα ή άλλου είδους λυόμενες 
κατασκευές) καθώς και η ανάπτυξη δικτύων νερού ή ηλεκτροδότησης. Οι παραβάτες θα 
διώκονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και θα απομακρύνονται από το  
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χώρο του camping ενώ οι εν λόγω κατασκευές θα καταστρέφονται άμεσα από τη 
δημοτική επιχείρηση και τα έξοδα θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. 

 Η λήψη ρεύματος στις σκηνές και στα τροχόσπιτα από τις παροχές που διαθέτει το 
camping γίνεται με απόλυτη ευθύνη των κατόχων της. 

 Η δημοτική επιχείρηση δύναται να τοποθετήσει μετρητές κατανάλωσης νερού και να 
επιβάλει χρέωση όταν υπερβαίνει ο κατασκηνωτής την καθορισμένη ημερήσια 
κατανάλωση. 

 

Άρθρο 9ο – «Γενικές διατάξεις» 

 Η Διεύθυνση του Camping δεν είναι υπεύθυνη για απώλεια αντικειμένων λόγω κλοπής ή 
φθοράς. Οι κατασκηνωτές πρέπει να φροντίζουν οι ίδιοι για την φύλαξη της ιδιοκτησίας 
τους.  

 Την αμέσως επόμενη ημέρα από το τέλος της σεζόν διακόπτεται για λόγους ασφάλειας η 
παροχή ρεύματος και υδροδότησης στις εγκαταστάσεις του camping. 

 Ζημιές που προκλήθηκαν με υπαιτιότητα κατασκηνωτή ή επισκεπτών του σε 
εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό του κάμπινγκ, θα βαρύνουν τους κατασκηνωτές. 

 Σε περίπτωση οφειλών μετά το τέλος της σεζόν η δημοτική επιχείρηση κινεί τις νόμιμες 
διαδικασίες για την είσπραξη τους, απομακρύνει άμεσα από το χώρο του camping τυχόν 
αντικείμενα (σκηνές, τροχόσπιτα κ.λπ.) του οφειλέτη και δύναται να του απαγορέψει την 
είσοδο και διαμονή για τις επόμενες σεζόν. 

 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως σε κάποια θέση υπάρχουν περισσότερα άτομα από 
αυτά που έχουν δηλωθεί, ο κατασκηνωτής υποχρεούται εάν θέλει να παραμείνει στο 
camping, στην πληρωμή του ποσού των 200€ για κάθε άτομο που δεν έχει δηλώσει 
καθώς και στην πληρωμή της πραγματικής χρέωσης των ατόμων που δεν είχαν δηλωθεί. 
Σε περίπτωση άρνησης ο κατασκηνωτής θα πρέπει να αποχωρήσει αμέσως από το χώρο 
του camping και η εταιρεία έχει το δικαίωμα να κινήσει τις νόμιμες διαδικασίες.  

 Για οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά τους κοινόχρηστους χώρους, τους περιοίκους 
κατασκηνωτές και γενικότερα την διαμονή στο χώρο του κάμπινγκ οι κατασκηνωτές θα 
πρέπει να αποταθούν στην ρεσεψιόν. 

 Η Διεύθυνση του Camping έχει το δικαίωμα σε περίπτωση που οι κατασκηνωτές δεν 
ακολουθούν τον ισχύοντα κανονισμό και δεν πειθαρχούν σε γενόμενη παρατήρηση ή 
υπόδειξη να τους απαγορεύσει την παραμονή ή την είσοδο στο Camping όπως επίσης και 
την οριστική απομάκρυνσή τους από τον χώρο του Camping.  

 

          

 


