
Όροι Διάθεσης Οικίσκων 

 
Οι οικίσκοι διατίθενται κατά την κατασκηνωτική περίοδο στους ενδιαφερόμενους, 

έπειτα από αίτησή τους προς την Επιτροπή της κατασκήνωσης Καλάνδρας, στην 

οποία δηλώνουν τις επιθυμητές ημερομηνίες, όπως αυτές έχουν ορισθεί από τη διοί-

κηση και ανακοινωθεί στην οικεία θέση της ιστοσελίδας. 

 
Λόγω του μεγάλου αριθμού των ενδιαφερομένων, γίνονται δεκτές μόνον οι αιτήσεις 

συμμετοχής εκείνων που δεν φιλοξενήθηκαν κατά την τελευταία τριετία, ενώ για την 

τυχαία επιλογή των δικαιούχων, η Επιτροπή διενεργεί ηλεκτρονική κλήρωση. 

 
Πέραν των προηγουμένων, οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στην κλήρωση των 

οικίσκων θα πρέπει να είναι εν ενεργεία υπάλληλοι του Α.Π.Θ. και να λάβουν υπόψη 

τους τα ακόλουθα: 

 

 Κάθε οικίσκος διατίθεται, μετά από ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερο-

μένων, για συγκεκριμένη διάρκεια και χρέωση στο σύνολο των ημερών, ανεξάρτητα 

από τη χρήση του δικαιώματος διαμονής. Ο κατασκηνωτής, δηλαδή, υποχρεούται 

να καταβάλλει ολόκληρο το κόστος, όπως αυτό προκύπτει από την ημερήσια 

χρέωση των 27€ (Τιμοκατάλογος 2018) επί τον αριθμό των ημερών της κληρω-

θείσας περιόδου (συνήθως επταήμερα), ακόμη και λόγω πρόωρης αποχώρησης, 

καθώς δεν υφίσταται δυνατότητα άμεσης πλήρωσης του οικίσκου για τις τυχόν κενές 

ημέρες. 

 Οι κληρωθέντες κατασκηνωτές, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμά-

των, οφείλουν να καταθέσουν το ποσό των 40€ για τη δέσμευση του οικίσκου, σε 

λογαριασμό που θα τους υποδειχθεί. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται κατά την 

άφιξη στην κατασκήνωση και πριν την παράδοση του οικίσκου. 

 Η ανωτέρω προκαταβολή επιστρέφεται στους δικαιούχους, μόνο και εφόσον αυτοί 

ειδοποιήσουν τη γραμματεία της κατασκήνωσης δέκα (10) ημέρες πριν από την 

έναρξη της περιόδου διαμονής τους. 

 Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης, προσεγγίζονται με σειρά προτεραιότητας, 

οι αναπληρωματικοί οι οποίοι και πρέπει να προκαταβάλλουν όλο το ποσό, ήτοι 

27€ επί τον αριθμό των ημερών της κληρωθείσας περιόδου, λόγω της στενότητας 

του χρόνου διαχείρισης του οικίσκου και της συναφούς αδυναμίας αναπλήρωσης. 



 Κάθε οικίσκος διαθέτει WC, κλιματισμό, ψυγείο, 2 εστίες, τραπέζι με καρέκλες, 

σκεύη κουζίνας, σύνεργα καθαρισμού, φορητό πυροσβεστήρα και 4 κρεβάτια με 

δυνατότητα να προστεθούν περισσότερα, έπειτα από συνεννόηση. 

 Οι οικίσκοι παραδίδονται με πρωτόκολλο παραλαβής/παράδοσης, μετά τις 12.30 

μμ. και παραλαμβάνονται πριν από το μεσημέρι της ημέρας αποχώρησης. 

 Κάθε δικαιούχος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση μόνο για μία περίοδο, για 

τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 


