
Θα φιλοξενεί διακοπές παιδιών μαθητικής 
ηλικίας, ντόπιων όσο και Κυθηρίων της διασποράς. 
Οι εγκαταστάσεις δύναται να χρησιμοποιηθούν και 

για συναντήσεις των απανταχού Κυθηρίων.

Will be available to Kytherian students, both local 
& living abroad, for summer & winter holidays. 
The settlement will also be hosting meetings of 

Kytherians from all around the world.

Πάτερ Πέτρος Μαριάτος phD,
Ποταμός 80200 Κύθηρα,
τηλ. ++30 6977595869

Father Petros Mariatos phD, 
Potamos 80200 Kythera,
tel. ++30 6977595869

Επικοινωνία / Contact: ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
St.THEODORE’S STUDENT CAMP

BRIEF PRESENTATION



Location: Central Kythera, St. Theodoros monastery
Area size : 14305,05 m² (including 650 m² of forest )

Starting at: June 2010
Full capacity at: March 2011

Capacity: 
Starting at: 72 campers, administrators, kitchen staff
At full function:118 campers + 24 in winter houses, administrators,
kitchen staff

Buildings:
Administration office – First aid1. 
Warehouse (tents – furniture)2. 
Storage room (provisions)3. 
Kitchen4. 
Dining room5. 
Showers and toilets6. 
Winter houses7. 
Tents8. 
Open air theatre9. 
 Sports – Football court10. 

Building areas:
Administration office – First aid :1. 26.20 m²
Warehouse (tents – furniture) :2. 75,00 m²
Storage room (provisions) :3. 24,60 m²
Kitchen   :4. 37,20 m²
Dining room   :5. 243,16 m².
Showers and toilets  :6. 55,42 m²
Winter houses   :7. 30 m² each 
Open air theatre  :8. 128 seats

Stages – Construction plan:
Building permission – 6 months.1. 
Construction, buildings 1,2,3,4,5,6 & 8 – 12 months.2. 
Equipment & installation – 1 month.3. 
Theatre, sports field and land shaping – 2 months.4. 
Winter houses construction – 8 months. 5. 
Tent area expansion.6. 

Θέση :  Εκτός σχεδίου,  Μονή Οσίου Θεοδώρου Κυθήρων.
Έκταση οικοπέδου: 14305,05 τμ (εμπεριέχει 650τμ δασικής φυτείας)

Έναρξη λειτουργίας: Ιούνιος 2010
Πλήρης λειτουργία: Μάρτιος 2011

Δυναμικότητα: 
Κατά την έναρξη λειτουργίας: 72 κατασκηνωτές, διοίκηση,
προσωπικό κουζίνας.
Σε πλήρη λειτουργία: 118 κατασκηνωτές + 24 κλίνες σε οικίσκους,
διοίκηση, προσωπικό κουζίνας.

Χώροι:
Γραφείο διοίκησης – φαρμακείο1. 
Γενική αποθήκη (σκηνών – επίπλων)2. 
Αποθήκη τροφίμων – ψυγεία3. 
Κουζίνα4. 
Αίθουσα εστίασης & εκδηλώσεων5. 
Συγκρότημα λουτρών – wc6. 
Οικίσκοι χειμερινής περιόδου - ΑΜΚ7. 
Πλατφόρμες σκηνών8. 
Υπαίθριο θέατρο9. 
Γήπεδο – χώρος αθλοπαιδιών10. 

Εμβαδά:
Γραφείο διοίκησης – φαρμακείο   :1. 26,20τμ 
Γενική αποθήκη (σκηνών – επίπλων):2. 75,00 τμ
Αποθήκη τροφίμων – ψυγεία   :3. 24,60 τμ
Κουζίνα     :4. 37,20 τμ
Αίθουσα εστίασης & εκδηλώσεων   :5. 243,16 τμ
Συγκρότημα λουτρών – wc   :6. 55,42 τμ
Οικίσκοι χειμερινής περιόδου – ΑΜΚ :7. 30 τμ έκαστος
Υπαίθριο θέατρο    :8. 128 θέσεων

Στάδια υλοποίησης - διάρκεια:
Αδειοδότηση – 6 μήνες1. 
Κατασκευή χώρων 1,2,3,4,5,6,8 – 12 μήνες2. 
Εγκατάσταση εξοπλισμού – 1 μήνας3. 
Κατασκευή διαμορφώσεων, θεάτρου, γηπέδου – 2 μήνες4. 
Κατασκευή οικίσκων 7 – 8 μήνες. 5. 
Επέκταση αριθμού σκηνών.6. 


