
  

 

 

ΚΑΝΟΝΕ ΔΙΑΜΟΝΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ ΚΑΛΑΝΔΡΑ - ΠΟΕΙΔΙ 

Η Πανεπιςτθμιακι Καταςκινωςθ τθσ Καλάνδρασ αποτελεί ιδιοκτθςία του Αριςτοτελείου 
Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ (Α.Π.Θ.)  

Τθν ευκφνθ για τθ λειτουργία τθσ Πανεπιςτθμιακισ Καταςκινωςθσ ζχει θ Διοίκθςθ του 
Α.Π.Θ. Η Κεντρικι Επιτροπι Καταςκινωςθσ Καλάνδρασ ζχει ειςθγθτικό, επικουρικό και 
οργανωτικό ρόλο ωσ προσ τον τρόπο λειτουργίασ τθσ Καταςκινωςθσ.  

Οι εγκαταςτάςεισ τθσ Πανεπιςτθμιακισ Καταςκινωςθσ Καλάνδρασ φιλοξενοφν κατά τθ 
κερινι περίοδο τα μζλθ τθσ Πανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ του Αριςτοτελείου 
Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ. Ειδικότερα: 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ: 

Δικαίωμα διαμονισ ςτθν Πανεπιςτθμιακι Καταςκινωςθ ζχουν: οι Προπτυχιακοί και 

Μεταπτυχιακοί Φοιτθτζσ του Α.Π.Θ., οι Τποψιφιοι Διδάκτορεσ, οι Εργαηόμενοι του 

Α.Π.Θ. και οι υνταξιοφχοι του Α.Π.Θ. και τθσ Π.Φ.Λ.. Η είςοδοσ ςτθν Πανεπιςτθμιακι 

Καταςκινωςθ πραγματοποιείται με τθν Κάρτα Είςοδου. Η Κάρτα Είςοδου εκδίδεται από τα 

μζλθ τθσ Πανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ και από τουσ φιλοξενοφμενουσ τουσ, πριν από τθν 

είςοδο τουσ ςτο χϊρο τθσ Καταςκινωςθσ, με τθν επίδειξθ των απαραίτθτων 

δικαιολογθτικϊν, που αναφζρονται παρακάτω.  

Η Κάρτα Ειςόδου εκδίδεται άπαξ, είναι αυςτθρά προςωπικι και ιςχφει για όλθ τθ διάρκεια 

τθσ κερινισ περιόδου.  Σο κόςτοσ τθσ Κάρτασ Ειςόδου είναι το ακόλουκο: 

1. Προπτυχιακοί Φοιτθτζσ  5.00€  

2. Μεταπτυχιακοί Φοιτθτζσ  5.00€ 

3. Υποψιφιοι Διδάκτορεσ  
 

5.00€ 

4. Εργαηόμενοι του Α.Π.Θ.: Μζλθ ΔΕΠ, Βοθκοί, Επιςτθμονικοί 
Συνεργάτεσ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικθτικοί Υπάλλθλοι μόνιμοι, με 
ςφμβαςθ αορίςτου, με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου, Υπάλλθλοι 
τθσ Π.Φ. Λζςχθσ, Υπάλλθλοι Εργολαβίασ του Α.Π.Θ. και τθσ 
Π.Φ.Λ. 

10,00€ 

5. Συνταξιοφχοι του Α.Π.Θ. και τθσ Π.Φ.Λ.  
 

10.00€ 

6. Φιλοξενοφμενοι Φοιτθτϊν και Διδακτόρων  
 

5.00€ 

7. Φιλοξενοφμενοι των Eργαηομζνων  
 

10.00€ 

7. Παιδιά κάτω των 18 ετϊν  
 

ζκδοςθ κάρτασ ατελϊσ 

 

Αναλυτικότερα ςχετικά με τισ κατθγορίεσ των καταςκθνωτϊν:  



Α1) ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΣΗΣΕ ΣΟΤ Α.Π.Θ. 

Περιγραφι:  
 

Οι Προπτυχιακοί φοιτθτζσ του Α.Π.Θ., πρϊτου πτυχίου, οι οποίοι δεν 
ζχουν ξεπεράςει τον τυπικό αρικμό ετϊν για τθ λιψθ του πτυχίου.   
 

Δικαιολογθτικά: 
 

Για τθν είςοδο ςτθν καταςκινωςθ απαιτείται θ ζκδοςθ κάρτασ ειςόδου. 
Για τθν ζκδοςθ τθσ κάρτασ απαραίτθτα είναι το Βιβλιάριο Σπουδϊν και θ 
Αςτυνομικι Ταυτότθτα. 
  

Διαμονι: 
 

Ατομικι ςκθνι (μζχρι 4τ.μ.). Δωρεάν διαμονι.  

Φιλοξενοφμενοι:  
 

Ο κάκε προπτυχιακόσ φοιτθτισ ζχει δικαίωμα να φιλοξενεί ζνα επιπλζον 
άτομο, το οποίο διαμζνει ςτο ίδιο κατάλυμα με το φοιτθτι και 
χρεϊνεται κοινόχρθςτα φιλοξενοφμενου (1.50€).  
 

 

Α2) ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΣΗΣΕ ΣΟΤ Α.Π.Θ.  

Περιγραφι:  
 

Οι Μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ του Α.Π.Θ., οι οποίοι δεν ζχουν υπερβεί τα 
τρία ζτθ από τθν θμζρα εγγραφισ τουσ.  
 

Δικαιολογθτικά: 
 

Για τθν είςοδο ςτθν καταςκινωςθ απαιτείται θ ζκδοςθ κάρτασ ειςόδου. 
Για τθν ζκδοςθ τθσ κάρτασ απαραίτθτα είναι το Βιβλιάριο Σπουδϊν και θ 
Αςτυνομικι Ταυτότθτα. 
  

Διαμονι: 
 

Ατομικι ςκθνι (μζχρι 4τ.μ.). Δωρεάν Διαμονι. 

Φιλοξενοφμενοι:  
 

Ο κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ ζχει δικαίωμα να φιλοξενεί ζνα 
επιπλζον άτομο, το οποίο διαμζνει ςτο ίδιο κατάλυμα με το φοιτθτι και 
χρεϊνεται κοινόχρθςτα φιλοξενοφμενου (1.50€). 
 

 

Α3) ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΣΟΡΕ ΣΟΤ Α.Π.Θ. 

Περιγραφι:  
 

Υποψθφιοι Διδακτορεσ του Α.Π.Θ., οι οποίοι δεν ζχουν υπερβεί τα ζξι ζτθ 
από τθν θμερομθνία οριςμοφ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ.  
 

Δικαιολογθτικά: 
 

Για τθν είςοδο ςτθν καταςκινωςθ απαιτείται θ ζκδοςθ κάρτασ ειςόδου. 
Για τθν ζκδοςθ τθσ κάρτασ απαραίτθτα είναι θ βεβαίωςθ από τθ 
Γραμματεία τθσ αντίςτοιχθσ Σχολισ για οριςμό τριμελοφσ επιτροπισ και θ 
Αςτυνομικι Ταυτότθτα. 
 

Διαμονι: 
 

Ατομικι ςκθνι (μζχρι 4τ.μ.). Δωράν διαμονι.  

Συνοδοί:  
 

Ο κάκε υποψιφιοσ διδάκτορασ ζχει δικαίωμα να φιλοξενεί ζνα επιπλζον 
άτομο, το οποίο διαμζνει ςτο ίδιο κατάλυμα με το διδάκτορα και 
χρεϊνεται κοινόχρθςτα φιλοξενοφμενου (1.50€).  
 

 



Α4) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΟΤ Α.Π.Θ. 

Περιγραφι:  
 

Μζλθ ΔΕΠ, Βοθκοί, Επιςτθμονικοί Συνεργάτεσ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικθτικοί 
Υπάλλθλοι μόνιμοι, με ςφμβαςθ αορίςτου, με ςφμβαςθ οριςμζνου 
χρόνου, Υπάλλθλοι τθσ Π.Φ. Λζςχθσ, Υπάλλθλοι Εργολαβίασ του Α.Π.Θ. 
και τθσ Π.Φ.Λ. 
 

Δικαιολογθτικά: 
 

Για τθν είςοδο ςτθν καταςκινωςθ απαιτείται θ ζκδοςθ κάρτασ ειςόδου. 
Για τθν ζκδοςθ τθσ κάρτασ απαραίτθτα είναι το Χαρτί Μιςκοδοςίασ από 
το Α.Π.Θ. (ςτθν περίπτωςθ Υπαλλιλων Εργολαβίασ Βεβαίωςθ Εργαςίασ 
από το Α.Π.Θ.) και θ Αςτυνομικι Ταυτότθτα.  
 

Διαμονι: 
 

Σκθνι, Τροχόςπιτο, Οικίςκοσ. Διαμονι με χρζωςθ των αντίςτοιχων 
κοινοχριςτων (ςκθνι μικρι: 1.50€, ςκθνι μεγάλθ: 2.50€, τροχοςκθνι: 
4.00€, τροχόςπιτο: 5.00€ + κοινόχρθςτα ατόμου: 1.50€). 
 

Συνοδοί:  
 

Ο κάκε ζγγαμοσ εργαηόμενοσ ζχει δικαίωμα να φιλοξενεί τα μζλθ τθσ 
άμεςθσ οικογζνειασ του (ςφηυγοσ, άγαμα τζκνα, γονείσ), οι οποίοι 
διαμζνουν ςτο ίδιο κατάλυμα με τον εργαηόμενο και χρεϊνονται 
κοινόχρθςτα φιλοξενοφμενου (1.50€).  
 
Ο κάκε άγαμοσ εργαηόμενοσ ζχει δικαίωμα να φιλοξενεί ζνα επιιπλζον 
άτομο, το οποίο διαμζνει ςτο ίδιο κατάλυμα με τον εργαηόμενο και 
χρεϊνεται κοινόχρθςτα φιλοξενοφμενου (1.50€).  
 

 

Α5) ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΟΙ ΣΟΤ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΣΗ Π.Φ.Λ.  

Περιγραφι:  
 

Συνταξιοφχοι του Α.Π.Θ. και τθσ Π.Φ.Λ.  

Δικαιολογθτικά: 
 

Για τθν είςοδο ςτθν Καταςκινωςθ απαιτείται Πρυτανικι Πράξθ 
Συνταξιοδότθςθσ από το Α.Π.Θ. και θ Αςτυνομικι Ταυτότθτα.  
 

Διαμονι: 
 

Σκθνι, Τροχόςπιτο, Οικίςκοσ. Διαμονι με χρζωςθ των αντίςτοιχων 
κοινοχριςτων (ςκθνι μικρι: 1.50€, ςκθνι μεγάλθ: 2.50€, τροχοςκθνι: 
4.00€, τροχόςπιτο: 5.00€ + κοινόχρθςτα ατόμου: 1.50€). 
 

Συνοδοί:  
 

Ο κάκε ςυνταξιοφχοσ ζχει δικαίωμα να φιλοξενεί τα ακόλουκα μζλθ τθσ 
οικογζνειασ του: ςφηυγοσ και άγαμα τζκνα. (1.50€) 
 

 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

 Τα παιδιά θλικίασ κάτω των 10 ετϊν διαμζνουν δωρεάν.  
 

 Στθν περίπτωςθ που ζνα άτομο με δικαίωμα διαμονισ ςτθν Καταςκινωςθ είναι άτομο με 
Ειδικζσ Ανάγκεσ και επικυμεί ςυνοδεία για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του, χρειάηεται να τθν 
εξαςφαλίςει ο ίδιοσ. Εάν επικυμεί περαιτζρω πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ υποδομζσ και τισ 
παροχζσ τθσ καταςκινωςθσ, μπορεί να επικοινωνιςει με το Γραφείο Καταςκινωςθσ Καλάνδρασ 
πριν τθν ζναρξθ τθσ κερινισ περιόδου. 
 



Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΤΜΕΝΩΝ:  

Τα παρακάτω ιςχφουν για τουσ φιλοξενοφμενουσ  όλων των ομάδων που προαναφζρθηκαν: 

Β1) Τα άτομα που ζχουν δικαίωμα διαμονισ ςτθν Καταςκινωςθ φζρουν τθν αποκλειςτικι 

ευκφνθ για τουσ φιλοξενοφμενοφσ τουσ.  

Β2) Η διαμονι των φιλοξενοφμενων ςτο χϊρο τθσ Καταςκινωςθσ απαγορεφεται χωρίσ τθ  

φυςικι παρουςία του προςϊπου από το οποίο φιλοξενείται.   

 

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ:  

Γ1) ΗΜΕΡΗΙΟΙ ΕΠΙΚΕΠΣΕ  

Οι θμεριςιοι επιςκζπτεσ χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ: 

Γ1.1) Όςοι ζχουν δικαίωμα διαμονισ και επικυμοφν να επιςκεφκοφν κάποιον καταςκθνωτι. 

Για τθν είςοδο τουσ ςτθν Καταςκινωςθ απαιτοφνται τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά τθσ 

κατθγορίασ, ςτθν οποία ανικουν. 

Γ1.2) Όςοι δεν ζχουν δικαίωμα διαμονισ και επικυμοφν να επιςκεφκοφν κάποιον 

καταςκθνωτι. Για τθν είςοδο τουσ ςτθν Καταςκινωςθ απαιτείται θ Αςτυνομικι Ταυτότθτα.  

Γ1.3) Σε περίπτωςθ διαμονισ ςτθν Καταςκινωςθ περιςςότερο από 5 ϊρεσ, οι θμεριςιοι 

επιςκζπτεσ και των δφο κατθγοριϊν χρεϊνονται τα αντίςτοιχα κοινόχρθςτα.  

Γ1.4) Ο εκάςτοτε καταςκθνωτισ παραλαμβάνει τον επιςκζπτθ του από τθν Πφλθ. 

 

Γ2) ΕΠΙΚΕΠΣΕ ΣΟ ΔΙΑΣΗΜΑ 16-31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 

Τα παρακάτω ιςχφουν για όλες τισ ομάδεσ που προαναφζρθηκαν:  

Κάκε ζνασ από τουσ καταςκθνωτζσ που ζχουν δικαίωμα διαμονισ ζχει τθ δυνατότθτα, πζρα 

από τουσ ςυνοδοφσ, να δεχκεί ςτο κατάλυμα του ζωσ και δφο επιςκζπτεσ. Για τουσ 

επιςκζπτεσ αυτοφσ ιςχφουν τα ακόλουκα: 

Γ2.1) Οι επιςκζπτεσ παραλαμβάνονται από τθν Πφλθ από τουσ αντίςτοιχουσ καταςκθνωτζσ.  

Γ2.2) Τα άτομα που ζχουν δικαίωμα διαμονισ ςτθν Καταςκινωςθ διαμζνουν ςτο ίδιο 

κατάλυμα με  τουσ επιςκζπτεσ τουσ και φζρουν τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για αυτοφσ.   

Γ2.3) Η διαμονι των επιςκεπτϊν ςτο χϊρο τθσ Καταςκινωςθσ απαγορεφεται χωρίσ τθ 

φυςικθ παρουςία του προςϊπου ςτο οποίο διαμζνουν. 

Γ2.4) Η διαμονι του Επιςκζπτθ ςτθν Καταςκινωςθ δεν μπορεί να υπερβεί το διάςτθμα των 

7 θμερϊν, για τισ οποίεσ και καταβάλει τα αντίςτοιχα κοινόχρθςτα. (4.00€ + 2.00€ τα παιδιά 

κάτω των 10 ετϊν) 


