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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011
(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011) 

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ

Ιωάννης Παντής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής του
Τμήματος Βιολογίας, Πρόεδρος της Κ.Ε. 

Φανή Βαβύλη-Τσινίκα, Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αναπληρώτρια Πρόεδρος
της Κ.Ε. 

Αναστάσιος Σέμος, Καθηγητής της Γεωπονικής Σχολής

Παύλος Σμύρης, Καθηγητής της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Κωνσταντίνος Τοκμακίδης, Καθηγητής του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Παναγιώτης Γιαννακουδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημείας 

Ιωάννα Δωρή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Κτηνιατρικής Σχολής 

Αθανάσιος Αναστασίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών 

Γεώργιος Βουγιατζής, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής 

Αντώνιος Κοκκινάκης, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Ελένη Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια της Γεωπονικής Σχολής 

Ευφημία Παπαθεοδώρου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας 

Μιχαήλ Σαμπάνης, Επίκουρος Καθηγητής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών 

Ιωάννης Φραγκόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 
Βέροιας 

Ιωάννης Νικολάου, Λέκτορας του Τμήματος Φαρμακευτικής 

Ευαγγελία Ιωαννίδου, ΕΕΔΙΠ Ι του Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

Αριστέα Αναγνώστου, ΕΕΔΙΠ Ι της Οδοντιατρικής Σχολής 

Κωνσταντίνος Σάκκος, ΕΕΔΙΠ ΙΙ της Ιατρικής Σχολής 

Γεώργιος Κατσίκας, ΕΤΕΠ του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

Κωνσταντίνος Μασμανίδης, Διοικητικός Υπάλληλος 

Ελένη Βασάρα, Υπάλληλος ΙΔΑΧ του Τμήματος Βιολογίας 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ

Ιωάννα Δόντσιου, Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Κατασκήνωσης  

ΟΜΑΔΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ

Ευθύμιος Σπυρίδης, Αρχηγός (Κεντρικός Υπεύθυνος Κατασκήνωσης)

Ιωάννης Τζάκρης, Υπαρχηγός (Υπεύθυνος Λειτουργιών)

Στέλλα Σαράτση, Υπαρχηγός (Υπεύθυνη Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011(ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011) 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

1) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 

2) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΚΤΩ (8) ΟΙΚΙΣΚΩΝ 

3) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 

4) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΔΡΑΣ ΧΟΡΟΥ

5) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

6) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΝΟΥ
(ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΘΛΗΠΤΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΝΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΩΝ)

7) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ/ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

8) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΥΘΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

9) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  

Β. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ

3) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

4) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BEACH BAR & MINI MARKET

5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ

1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

3) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ «ΤΟ ΒΑΓΟΝΙ» 

4) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ 

5) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ 

6) ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 

7) ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ…ΜΑΓΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 
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Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α.Π.Θ. 

1) ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

2) ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ BEST 

3) ΒΡΑΔΙΕΣ TANGO 

4) ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

5) ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

6) ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

7) ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο.Δ.Α.Κ./Α.Π.Θ.  

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

1) ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 
2) ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ (MOTEL SELENIK, CABARET BALKAN, ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ)

3) ΔΕΙΠΝΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

ΣΤ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1) ΝΕΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

2) Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.ΜΕ.Α.  

3) Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

4) CINE ΑΙΓΛΗ: ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

5) ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ: 1ST MIDDLE EAST FRIENDSHIP CAMP. 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ WORKSHOPS ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 

> WORKSHOP ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
(ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤ.&ΑΡΧ.) 

> WORKSHOP ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
(ΦΑΝΗ ΒΑΒΥΛΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ) 

> WORKSHOP ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΖΙΡΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) 

> WORKSHOP ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
(ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 

> WORKSHOP ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
(ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΛΑΒΙΝΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ) 

6) WORKSHOP ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

7) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
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Α. ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

1) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ           

Πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση του προηγούμενου συστήματος μηχανοργάνω-
σης της Γραμματείας Υποδοχής. Διαμορφώθηκε σύστημα διαδικασιών ελέγχου
του δυναμικού της κατασκήνωσης και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτό,
μέσα από τη χρήση ολοκληρωμένου συστήματος τεχνολογίας γραμμοκώδικα
(barcode). 
Ειδικότερα, για τον κάθε κατασκηνωτή εκδόθηκε ατομική κάρτα, με φωτογραφία
και bar-code, η οποία έδινε τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης χρήσης όλων
των υπηρεσιών της Κατασκήνωσης (είσοδος, έξοδος, εξόφληση, χρήση εστια-
τορίου). 

2) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΚΤΩ (8) ΟΙΚΙΣΚΩΝ 

Πραγματοποιήθηκε ανακατασκευή οκτώ (8) οικίσκων, καθώς, έπειτα από αυτοψία
ομάδας Μηχανικών του Πανεπιστημίου (παρόμοια διαπίστωση και αντίστοιχη έκ-
θεση είχε υποβληθεί και στο παρελθόν), διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζαν σοβαρά
στατικά προβλήματα, τα οποία καθιστούσαν απαγορευτική τη χρήση τους. 

3) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ 
(ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 

Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση ημιτελούς κατασκευής, παραπλεύρως της κεν-
τρικής αποθήκης της Κατασκήνωσης (δυνατότητα ανάπτυξης δύο κοιτώνων προ-
σωπικού, οκτώ (8) ατόμων έκαστος).

4) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΔΡΑΣ ΧΟΡΟΥ 

Διαμορφώθηκε κατάλληλα χώρος προβολών (παραπλεύρως των ηλιακών πάνελ
της Κατασκήνωσης), χωρητικότητας 210 ατόμων, ο οποίος πληροί κατά το μέγι-
στο δυνατό τις προδιαγραφές θερινού κινηματογράφου. 
Επίσης, στο ήδη υπάρχον Αμφιθέατρο, τοποθετήθηκε ξύλινη εξέδρα, κατάλληλη
τόσο για χορευτικές, όσο και για μουσικές και θεατρικές παραστάσεις.

5) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Εγκαταστάθηκε αυτόματη αντλία χλωρίωσης του πόσιμου νερού της Κατασκή-
νωσης. Η αντλία συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου
νερού και, συνεπώς, στην πιο υγιή διαβίωση όλων των Κατασκηνωτών. 

5



6) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΝΟΥ 
(ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΘΛΗΠΤΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΝΟΥ ΑΙ-
ΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΩΝ)

Με στόχο την αποφυγή προβλημάτων στο αποχετευτικό σύστημα -προβλήματα
τα οποία αντιμετώπιζε επανειλημμένα η Κατασκήνωση κατά τα προηγούμενα
έτη- κατασκευάστηκε αντλιοστάσιο κενού, το οποίο συνδέθηκε με τον αντικα-
ταθλιπτικό αγωγό του αντλιοστασίου κενού του Δ.Α. Αιγαιοπελαγίτικων. Το αντ-
λιοστάσιο αυτό έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης 15.000 χρηστών ημερησίως,
γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη απουσία οποιουδήποτε προ-
βλήματος  στο αποχετευτικό σύστημα καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Κα-
τασκήνωσης.

7) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ/ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Κατασκευάστηκε δρόμος /πεζόδρομος στη βόρεια πλευρά της Κατασκήνωσης,
στο οριο με το Camping του Ε.Ο.Τ. ο οποίος παρέχει άμεση πρόσβαση από τον
κεντρικό δρόμο προς την παραλία (αναγκαία, σύμφωνα με τους κανονισμούς,
προσβαση του κοινού στη θάλασσα). 
Η συγκεκριμένη υποδομή συνέβαλε στην ομαλότερη και ασφαλέστερη λειτουρ-
γία της Κατασκήνωσης, καθώς τα άτομα που επιθυμούσαν να επισκεφθούν απο-
κλειστικά και μόνο την παραλία δε διέρχονται μέσα από τον κατασκηνωτικό
χώρο. 

8) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

Σε συνεργασία με την Κοινότητα Καλάνδρας, καθαρίστηκε και διαμορφώθηκε
χώρος, παραπλεύρως της Κατασκήνωσης, συνολικής επιφάνειας δύο (2) στρεμ-
μάτων, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως χώρος στάθμευσης. Επιπλέον, εκμισθώ-
θηκε χώρος, απέναντι από την κεντρική είσοδο, ο οποίος καθαρίστηκε και
διαμορφώθηκε κατάλληλα (διαγράμμιση, περίφραξη), ώστε να χρησιμοποιηθεί
ως χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης τετρακοσίων (400) οχημάτων. 
Η ταυτόχρονη λειτουργία των δύο αυτών χώρων στάθμευσης υπήρξε καθορι-
στική για την ομαλή τήρηση του νέου μέτρου απαγόρευσης της εισόδου οχημά-
των μέσα στον κατασκηνωτικό χώρο.

9) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ                

Ομάδα Φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτονικής διέμεινε για δέκα (10) ημέρες
στο χώρο της Κατασκήνωσης, πριν από την έναρξη λειτουργίας της. Κατά το
χρονικό αυτό διάστημα οι φοιτητές ολοκλήρωσαν επιτυχώς σημαντικές λειτουρ-
γικές και αισθητικές παρεμβάσεις, τόσο στο χώρο της Γραμματείας Υποδοχής,
όσο και στο χώρο του Εστιατορίου.  
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Β. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΕΞΟΔΑ

Αγορές παγίων 1.750,650,00

Αγορές τροφίμων 153.185,03 138.646,39

Δαπάνες γενικές 42.550,26 48.403,78

Μισθοδοσία 246108,00 228.474,14

Γενικό σύνολο εξόδων 443.593,94 415.524,31

ΕΣΟΔΑ

Από διαμονή 87.675,96 194.008,89

Από διατροφή 197.027,14 198.468,76

Μισθώματα 109.300,00 109.300,00

Από «1ο Κάμπινγκ Φιλίας 16.000,00
Λαών της Μέσης Ανατολής»

Γενικό σύνολο εσόδων 349.003,09 517.777,65

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΣΟΔΑ 394.003,09 517.777,65

ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ 443.593,94 415.524,31

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ -49.590,85 102.253,34

Παρακρατηθέντες Φόροι Μισθοδοσίας 
(χρεώθηκαν στο έργο το 2010) -57.433,78 53.919,91

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ -107.024,63 156.173,25

2) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ  

Η Κατασκήνωση φιλοξένησε κατά τη διάρκεια των δύο (2) μηνών της λειτουρ-
γίας της, συνολικά, 20.823 Κατασκηνωτές. Αναλυτικότερα, από αυτούς, οι 9.223
ήταν Φοιτητές του ΑΠΘ, οι 377, Εργαζόμενοι του ΑΠΘ, οι 7.373, Φιλοξενούμενοι
(των Φοιτητών και των Εργαζομένων), οι 579, Επισκέπτες (οι οποίοι διανυκτέ-
ρευσαν τουλάχιστον ένα βράδυ) και οι 2.861, Ημερήσιοι Επισκέπτες. 
Η παράθεση των προαναφερθέντων στοιχείων, όπως επίσης και μία πληθώρα λε-
πτομερειακών στοιχείων, τα οποία είναι διαθέσιμα, καθίσταται δυνατή αποκλει-
στικά και μόνο εξαιτίας της λειτουργίας του νέου λογισμικού της Γραμματείας
Υποδοχής. 
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3) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ  

Συντάχθηκε Νέος Κανονισμός Λειτουργίας, ο οποίος αναρτήθηκε στο διαδίκτυο
και στους χώρους της Κατασκήνωσης. Η βασικότερη τροποποίηση του Νέου Κα-
νονισμού αφορά στην απαγόρευση της εισόδου αυτοκινήτων μέσα στον κατα-
σκηνωτικό χώρο. Το νέο αυτό μέτρο έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από τους
Κατασκηνωτές και τηρήθηκε κατά το μέγιστο δυνατό. 

4) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BEACH BAR & MINI MARKET 

Το Beach Bar και το Mini Market λειτούργησαν με βάση το πλαίσιο που είχε συμ-
φωνηθεί προ τριετίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η συνερ-
γασία υπήρξε ομαλή σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας. Τέλος, από την αρχή της
περιόδου αναρτήθηκε προσυμφωνημένος τιμοκατάλογος των βασικών τους προ-
ϊόντων, με σκοπό τον άμεσο έλεγχο και την αποφυγή οποιασδήποτε μορφής
υπερκοστολόγησης. 

5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

Από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Αυγούστου η Κατασκήνωση παρείχε ασφά-
λεια στην παραλία, μέσω της διαρκούς παρουσίας έμπειρων Ναυαγοσωστών, οι
οποίοι ακολούθησαν διευρυμένο ωράριο, από τις 10:00 έως τις 20:00, ώστε να
ανταπεξέλθουν στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κατασκήνωσης.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ

1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

Το πρόγραμμα της Αθλητικής Αναψυχής αποτέλεσε ένα από τα σταθερά προ-
γράμματα της Κατασκήνωσης. Συμμετείχαν καθημερινά, κατά μέσο όρο, 40 με
50 παιδιά. Η Αθλητική  Αναψυχή διαμορφώθηκε και υλοποιήθηκε από την υπεύ-
θυνη του προγράμματος κα Εύα Ιωαννίδου και συμπεριέλαβε, συνοπτικά, τα ακό-
λουθα: εκμάθηση κολύμβησης, παιχνίδια στη θάλασσα, αθλητικές
δραστηριότητες στα γήπεδα, νυχτερινά παιχνίδια και μία σειρά από αθλητικά γε-
γονότα για όλες τις ηλικίες (τουρνουά beach volley, ποδοσφαίρου, πινγκ-πονγκ,
μπάσκετ, αγώνες στίβου, πόλο κ.ά.).  
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2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο του προγράμματος της Δημιουργικής Απασχόλησης, τα  παιδιά της
Κατασκήνωσης είχαν την ευκαιρία, καθημερινά, από τις 17:00 έως και τις 18:30
να πειραματιστούν με την τέχνη και να εκφράσουν τη δημιουργικότητα και τη
φαντασία τους. Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε και υλοποιήθηκε από τις υπεύθυ-
νες κα Μαργαρίτα Σουλεϊμάν (για την Α’ και Β’ περίοδο) και από την κα Κωνσταν-
τία Κουλίδου (για τη Γ’ περίοδο). Η Δημιουργική Απασχόληση συμπεριέλαβε,
συνοπτικά, τα ακόλουθα: ζωγραφική, κολάζ, κατασκευές, χειροτεχνίες, ομαδικά
έργα κ.ά. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οργανώθηκαν και σεμινάρια χαρακτι-
κής και κοσμήματος για όλες τις ηλικίες, όπως επίσης και ανάγνωση παραμυθιών
στα παιδιά στο προαύλιο της βιβλιοθήκης. 

3) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ «ΤΟ ΒΑΓΟΝΙ»

Η Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης λειτούργησε με συστηματικό
τρόπο 55 εργάσιμες ημέρες, από 5/7/2011 έως και 27/8/2011 με, περίπου, 2.000 δα-
νεισμούς. Στον προαύλιο χώρο της βιβλιοθήκης λειτούργησε ως υπαίθριος χώρος
ανάγνωσης αλλά και συναντήσεων. Σημειώνεται ότι καθοριστική για την καλή
λειτουργία της βιβλιοθήκης υπήρξε η εθελοντική προσφορά της κας Εύας Μπου-
γατζέλη, η οποία μοιράστηκε με ενθουσιασμό τις γνώσεις και την εμπειρία της.

4) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Στο πλαίσιο του προγράμματος της δημιουργικής απασχόλησης, οργανώθηκαν
και πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια χαρακτικής για τους ενήλικους κατασκηνω-
τές στα οποία η συμμετοχή ήταν αξιοσημείωτη. 

5) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

Κατά τη δεύτερη και τρίτη περίοδο λειτουργίας της Κατασκήνωσης οργανώθη-
καν και υλοποιήθηκαν έξι σεμινάρια κατασκευής κοσμήματος. Τα σεμινάρια
απευθύνονταν σε όλους τους κατασκηνωτές, οι οποίοι τα υποδέχθηκαν με ιδι-
αίτερο ενθουσιασμό. 

6) ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 

Κατά τη δεύτερη περίοδο λειτουργίας της Κατασκήνωσης, πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο της Αθλητικής Αναψυχής, εκμάθηση παραδοσιακών χορών, κάθε
Τρίτη και Πέμπτη, στο χώρο της δημιουργικής απασχόλησης. Η συμμετοχή των
κατασκηνωτών υπήρξε ενθουσιώδης. 

7) ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ…ΜΑΓΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Φυσικής
του Α.Π.Θ. πραγματοποίησαν στην Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση για δύο τριή-
μερα τη δράση Φυσικά...Μαγικά!, πειράματα Φυσικής και μυστήρια που «φυσικά»
και εξηγούνται, για παιδιά κάθε ηλικίας. Η δράση ΦΥΣΙΚΑ...ΜΑΓΙΚΑ ολοκληρώ-
θηκε με «ΑΣΤΡΟΠΑΡΤΥ» για όλους τους κατασκηνωτές, στο χώρο προβολών
«ΑΙΓΛΗ».
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Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α.Π.Θ. 

1) ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Οι Κινηματογραφικές Ομάδες του Α.Π.Θ. (ΚΟΧΙΜΠΑ & ΚινΟΓε) πραγματοποίησαν
καθημερινές προβολές, από τις 11 έως και τις 16 Ιουλίου. Οι προβολές των Κι-
νηματογραφικών Ομάδων είχαν μεγάλη απήχηση στους Κατασκηνωτές. Οι Φοι-
τητές των Κινηματογραφικών ανέλαβαν, συνολικά, την οργάνωση του Φεστιβάλ
τους (δημιουργία αφισών, προώθηση μέσα στο χώρο της Κατασκήνωσης, διεκ-
περαίωση προβολών). Ειδική αναφορά σε αυτούς έγινε και σε άρθρο που δημο-
σιεύτηκε σχετικά με την Κατασκήνωση του Α.Π.Θ. στο ένθετο «Κ» της
Καθημερινής. 

2) ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΙΟΥ BEST

Η Ομάδα BEST (Board of European Students of Technology) Θεσσαλονίκης φιλοξέ-
νησε στο χώρο της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης, το χρονικό διάστημα 15 με
28 Ιουλίου, τη συνάντηση του Διεθνούς Προεδρείου BEST (συμμετοχή συνολικά:
16 Ευρωπαίων Φοιτητών). Η ομάδα οργάνωσης αποτελούνταν από φοιτητές του
Α.Π.Θ. οι οποίοι ανταποκρίθηκαν αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις της συνάν-
τησης 

3) ΒΡΑΔΙΕΣ TANGO

Διοργανώθηκαν την Παρασκευή και το Σάββατο 22 και 23 Ιουλίου, όπως επίσης
και την Κυριακή και τη Δευτέρα 14 και 15 Αυγούστου, βραδιές εκμάθησης Tango
για όλες τις ηλικίες. 

4) ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παρουσιάστηκε από την Παραρλάμα, την Παρασκευή και το Σάββατο 5 και 6 Αυ-
γούστου, η παράσταση «4 Μονόπρακτα για τη Μετανάστευση». Επίσης, παρου-
σιάστηκε στις 18 Αυγούστου, η παράσταση Woyzeck, από το Τμήμα Θεάτρου
Α.Π.Θ. 

5) ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Την Κυριακή, 17 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε Live Συναυλία της Μουσικής Ομάδας
στην Αρχιτεκτονική. Στη Συναυλία συμμετείχαν 24 φοιτητές από διάφορες Σχο-
λές του Α.Π.Θ. 
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6) ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

To Cine «ΑΙΓΛΗ» εγκαινιάστηκε στις 8 Ιουλίου, με την προβολή της ταινίας ΠΑ-
ΠΑΡΗΑ. Οι τέσσερις βασικοί συντελεστές της ταινίας, οι οποίοι φοιτούν στην
Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. ανέλαβαν και διεκπεραίωσαν την επιτυχημένη
προβολή της  ταινίας τους. 

Από τους Κατασκηνωτές Α.ΜΕ.Α. της Ομάδας Προσβασιμότητας του ΑΠΘ προ-
βλήθηκε, στις 27 Ιουλίου, στο Cine «ΑΙΓΛΗ», η ταινία του Παντελή Βούλγαρη
«Όλα είναι Δρόμος» και στη συνέχεια, ένα ντοκιμαντέρ για την ψυχική υγεία. 

7) ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο.Δ.Α.Κ./Α.Π.Θ.
(ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ)

Η Ομάδα Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ο.Δ.Α.Κ.) του Α.Π.Θ.
προσέφερε, εθελοντικά, τις υπηρεσίες της κατά τους δύο μήνες λειτουργίας
της Κατασκήνωσης. Κάθε εβδομάδα διέμεναν στην Κατασκήνωση τουλάχιστον
τέσσερα (4) μέλη της Ο.Δ.Α.Κ. τα οποία βρίσκονταν όλο το εικοσιτετράωρο σε
ετοιμότητα. Η συνεργασία υπήρξε άψογη και η συνεισφορά της Ομάδας ιδιαί-
τερα καθοριστική ως προς τη διατήρηση της ασφαλούς διαβίωσης. Τα μέλη της
Ο.Δ.Α.Κ. πέραν της καθημερινής προσφοράς τους, οργάνωσαν και πραγματοποί-
ησαν σεμινάρια εκμάθησης διαχείρισης και αντιμετώπισης ποικίλων ζητημάτων
του τομέα ευθύνης τους για όλους τους Κατασκηνωτές. 

Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1) ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 

Το Σάββατο 16 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρονιά, το πανηγύρι της
Αγίας Μαρίνας. Υπεύθυνη για τη διοργάνωση ήταν η κα Ιωάννα Γεωργαντζή, η
εμπειρία και ο ενθουσιασμός της οποίας στάθηκαν καθοριστικά για την επιτυχή
διεξαγωγή του. 

3) ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ (MOTEL SELENIK, CABARET BALKAN, ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ)

Την Κυριακή, 24 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε Live Συναυλία των Motel Selenik. Οι
Motel φιλοξένησαν τους Κατασκηνωτές στα «δωμάτιά»  τους με ήχους από την
Ελλάδα, την Ισπανία, τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο. Επίσης, τo Σάββατο, 30 Ιου-
λίου πραγματοποιήθηκε Live Συναυλία των Cabaret Balkan. 
Τέλος, το Σάββατο, 13 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε Live Συναυλία του Πάνου
Μουζουράκη στο Beach Bar. 
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3) ΔΕΙΠΝΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
Το Σάββατο, 28 Αυγούστου, ακριβώς πριν από τη λήξη της κατασκηνωτικής πε-
ριόδου, διοργανώθηκε δείπνο με όλο το προσωπικό της Κατασκήνωσης. Το δεί-
πνο πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Εστιατορίου, με τη σημαντική βοήθεια του
προσωπικού του Εστιατορίου και η βραδιά συνεχίστηκε στο beach bar της Κατα-
σκήνωσης. 

ΣΤ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1) ΝΕΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

Το Νέο Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για τη διαχείριση της εισόδου και εξό-
δου των κατασκηνωτών, καθώς και η δυνατότητά αυτόματης σύνδεσης των τα-
μείων του Εστιατορίου με τη βάση δεδομένων στην οποία καταχωρούνταν οι
κατασκηνωτές, το καθιστούν μία από τις καινοτομίες της φετινής περιόδου λει-
τουργίας. Ειδικότερα,  ο κάθε κατασκηνωτής, με την είσοδό του στην κατασκή-
νωση, προμηθευόταν μια ατομική κάρτα με τη φωτογραφία του και ένα μοναδικό
barcode και καταγραφόταν στη βάση δεδομένων της κατασκήνωσης. Με την
κάρτα αυτή μπορούσε να εισέλθει και να εξέλθει από την κατασκήνωση, χωρίς
να χρειάζεται να το δηλώνει στη γραμματεία υποδοχής, καθώς επίσης και να
χρησιμοποιεί το εστιατόριο με την υπόδειξη της ατομικής του κάρτας στο τα-
μείο. Η διαδικασία αυτή ήταν πολύ χρήσιμη, καθώς μείωσε αισθητά το χρόνο
αναμονής στις διανομές του φαγητού, όπως επίσης απέτρεψε την επαναχρησι-
μοποίηση της ίδιας κάρτας κατά τη διάρκεια του ίδιου γεύματος, με προφανή
οικονομικά πλεονεκτήματα για την κατασκήνωση 

2) Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ: ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.ΜΕ.Α.  

Στόχος της διοίκησης της Κατασκήνωσης ήταν να γίνει η κατασκήνωση προσβά-
σιμη σε όλους. Ειδικότερα, δύο από τους οικίσκους προσαρμόστηκαν, ώστε να
μπορούν να φιλοξενηθούν Α.ΜΕ.Α (WC, ειδική μεταλλική ράμπα, επιπεδοποίηση
όλου του χώρου του οικίσκου), κατασκευάστηκε ξύλινη ράμπα στην παραλία που
διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτή, αγοράστηκε ειδικό αμαξίδιο το οποίο επι-
πλέει, απομακρύνθηκαν τμήματα από τα σαμαράκια που υπάρχουν στους δρό-
μους της κατασκήνωσης, ώστε  να διευκολυνθεί η μετακίνηση με αναπηρικό
αμαξίδιο. Τέλος, κατασκευάστηκε ειδική ράμπα στο χώρο του εστιατορίου,  στο
σημείο που γίνεται η διανομή του φαγητού 
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3) Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

Καινοτομία της φετινής λειτουργίας της Κατασκήνωσης αποτέλεσε η απαγό-
ρευση της εισόδου των αυτοκινήτων εντός του κατασκηνωτικού χώρου, ώστε
να καταστεί ο χώρος όσο το δυνατόν ασφαλέστερος και βιωσιμότερος για
όλους. Το συγκεκριμένο μέτρο είχε προβλεφθεί από τον νέο κανονισμό και κα-
ταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να τηρηθεί σε μέγιστο βαθμό. Στην
επιτυχία του συγκεκριμένου μέτρου συνέβαλε σημαντικά η ύπαρξη και η λει-
τουργία των εξωτερικών χώρων στάθμευσης που διαμορφώθηκαν κατάλληλα.

4) CINE ΑΙΓΛΗ: ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το CINE «ΑΙΓΛΗ» εγκαινιάστηκε την Παρασκευή, 8 Ιουλίου. Φιλοξένησε καθη-
μερινά, ανελλιπώς, έως και την Κυριακή 29 Αυγούστου ποικίλες προβολές, τόσο
για τους ενήλικους κατασκηνωτές, όσο και για τα παιδιά. Το CINE «ΑΙΓΛΗ» προ-
σέδωσε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στην καθημερινή ζωή της κατασκήνωσης. 

5) ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ: 1ST MIDDLE EAST FRIENDSHIP CAMP 

Από τις 10 έως και τις 20 Αυγούστου φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της Πα-
νεπιστημιακής Κατασκήνωσης το 1ο Κάμπινγκ Φιλίας των Λαών της Μέσης Ανα-
τολής. Συγκεκριμένα, φιλοξενήθηκαν πενήντα (50) φοιτητές και φοιτήτριες, από
δώδεκα (12) Πανεπιστήμια, από πέντε (5) διαφορετικές περιοχές της Μέσης Ανα-
τολής και της Μεσογείου (Ισραήλ, Παλαιστίνη, Τουρκία,    Ισπανία και Τυνησία),
καθώς και οι συνοδοί καθηγητές τους. Πραγματοποιήθηκαν θεματικά εργαστή-
ρια  από καθηγητές του Α.Π.Θ., καθώς επίσης και εκπαιδευτικές εκδρομές στο
Άγιο Όρος, τη Θεσσαλονίκη και τη Βεργίνα. Το 1sty Middle East Friendship Camp
συνέβαλε σημαντικά στην ανάδειξη του ακαδημαϊκού χαρακτήρα της Κατασκή-
νωσης και την δημόσια προβολή του.

6) WORKSHOP ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Για πρώτη φορά φέτος, πραγματοποιήθηκε, στο χώρο της κατασκήνωσης, θεμα-
τικό εργαστήριο από ομάδα φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων. Το εργαστή-
ριο ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε μία εβδομάδα πριν από την έναρξη λειτουργίας
της κατασκήνωσης και αφορούσε στο σχεδιασμό και στην κατασκευή εικαστικών
και λειτουργικών παρεμβάσεων στους χώρους της Γραμματείας Υποδοχής και
της Εστίασης. 
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7) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η Περιβαλλοντική Διαχείριση αποτέλεσε αυτή τη χρονιά σημαντικό ζήτημα της
καθημερινής ζωής στην Κατασκήνωση. Ειδικότερα, υπήρξε μία συστηματική και
διαρκής  προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατασκηνωτών
σχετικά με ζητήματα περιβάλλοντος, τοποθετήθηκαν ενημερωτικά banners και
αυτοκόλλητα, μοιράστηκαν φυλλάδια με αναλυτικές οδηγίες και συμβουλές, και
πραγματοποιήθηκε, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ανακύκλωση υλικών. 
Οι δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης που ξεκίνησαν ή για όποιες διερευνή-
θηκαν οι δυνατότητες ένταξής τους μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας της κατασκή-
νωσης, αφορούσαν στα ακόλουθα: στην εξοικονόμηση, στη διαχείριση των
απορριμμάτων, στη διάθεση βιολογικών προϊόντων, στις μετακινήσεις, στην ενη-
μέρωση/ευαισθητοποίηση, στις δραστηριότητες στη φύση, στη συμμόρφωση με
περιβαλλοντικά πρότυπα και προδιαγραφές και στην καταγραφή και παρουσίαση
περιβαλλοντικών επιδόσεων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 2011 

Ευχαριστούμε όλους τους Κατασκηνωτές/τριες,
που με την παρουσία τους, το κατασκηνωτικό τους πνεύμα

και την αγάπη τους για το συγκεκριμένο χώρο
συνέβαλαν ο κάθε ένας / κάθε μία ξεχωριστά

στην εύρυθμη καθημερινή ζωή της Κατασκήνωσης. 
Επίσης, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να ευχαριστήσουμε

εκείνους τους Κατασκηνωτές/τριες, που με τη βοήθειά τους,
είτε υπό μορφή δωρεάς, είτε υπό μορφή εθελοντικής προσφοράς,
συνέβαλαν στην καλή και ομαλή λειτουργία της Κατασκήνωσης. 
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Κεντρική Επιτροπή Λειτουργίας Κατασκήνωσης Καλάνδρας 
Ο Πρόεδρος 

Ιωάννης Παντής,

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας
Η Αν. Πρόεδρος 
Φανή Βαβύλη,

Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων


