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• Το καταφύγιο είναι ιδιοκτησία του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών (ΕΟΣ Αθηνών) 

• Ο ΕΟΣ Αθηνών είναι αθλητικό σωματείο αναγνωρισμένο απο τη γενική Γραμματεία αθλητισμού για 
την Ορειβασία και τη Χιονοδρομία. 

• Το καταφύγιο είναι «ορεινό καταφύγιο» και «αθλητική στέγη» και λειτουργεί με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

• Σκοπός του καταφυγίου είναι να προσφέρει διημέρευση και διανυκτέρευση κατ’αρχήν στα μέλη 
του ΕΟΣ Αθηνών, στους ορειβάτες-φυσιολάτρες των λοιπών ορειβατικών σωματείων και σε όλους 
τους επισκέπτες του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. 

• Η είσοδος του καταφυγίου είναι ελεύθερη σε όλους με την προυπόθεση της τήρησης του παρόντος 
κανονισμού. 

• Για την εύρυμθη λειτουργία του καταφυγίου υπάρχει Υπεύθυνος-Διαχειριστής με εντολή να 
επιβλέπει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 

• Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υπάρχει αναρτημένος κατάλογος.Τα μέλη του ΕΟΣ Αθηνών (με την 
επίδειξη της κάρτας) έχουν έκπτωση 10% επι των αναγραφόμενων τιμών. 

• Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε κανέναν εσωτερικό χώρο του Καταφυγίου. 

• Απαγορεύεται εντός του καταφυγίου η λειτουργία ραδιοφώνων,μουσικών οργάνων και γενικά ο 
θόρυβος,εκτόςοργανωμένωνεκδηλώσεωνκαικατόπινσυννενόησηςμετον  Υπεύθυνο-Διαχειριστή. 

• Επιβάλλεται όλοι να τηρούν την καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους και ιδιαίτερα στις τουαλέτες. 

• Στα υπνοδωμάτια του καταφυγίου οι ώρες κοινής ησυχίας είναι 22:00-7:00, ενώ στους κοινό- 
χρηστους χώρους είναι 23:00-7:00. 

• Στον Περιβάλλοντα χώρο του καταφυγίου,ισχύουν τα ανωτέρω.Επιπλέον, απαγορεύεται το άναμμα 
φωτιάς και επιβάλλεται προσοχή στα τσιγάρα και τα σκουπίδια, καθότι ο χώρος είναι μέρος του 
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί «Εθνικών Δρυμών». 

• Ο Υπεύθυνος-Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να αποβάλλει απο το κτίριο του καταφυγίου, όσο και 
απο τον περιβάλλοντα χώρο, όσους δεν τηρούν τους παρόντες κανονισμούς ή τις σχετικές με τον 
κανονισμό υποδείξεις του. 

 
Επίσησ να γνωρίζΕτΕ ότί: 

• Tο καταφύγιο λειτουργεί με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης (self service). Παρακαλείσθε να 
επιστρέψετε το δίσκο σας εφόσον τελειώσετε με το φαγητό σας, στον ειδικά διαμορφωμένο πάγκο. 

• Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο στον εξωτερικό χώρο. 

• Τα τζάκια για λόγους ασφαλείας σβήνουν στις 20:30. 

• Λειτουργεί οργανωμένη κουζίνα κάθε μέρα απο τις 8:00 εως τις 21:00. 

• Δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα εντός του Καταφυγίου. 


