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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

Ακαδημαϊκά έτη 2014- 2019  

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ ΑΕ (ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ) δημιουργήθηκε το 

1994 ως Ανώνυμη Εταιρεία που διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο με σκοπό την κερδοφόρα αξιοποίηση 

της ακίνητης και κινητής περιουσίας του ΑΠΘ. Δυστυχώς, η ΕΑΔΠ ΑΠΘ στήθηκε οργανωτικά και 

λειτουργικά σε λάθος βάσεις, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα χρόνια να μην έχει αποδώσει στο ΑΠΘ αυτά 

για τα οποία δημιουργήθηκε.  

Τα προβλήματα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ γιγαντώθηκαν τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2010 όταν 

εξαντλήθηκε το αποθεματικό της (μέρος του οποίου χρησιμοποιήθηκε για κάλυψη λειτουργικών 

εξόδων) και έφτασε στο σημείο τα χρέη της να ανέλθουν σε σημαντικό ύψος, ενώ και οι επισφαλείς 

απαιτήσεις αυξήθηκαν σημαντικά.  

Η κακή οργάνωση και λειτουργία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ δημιούργησε συνθήκες που ευνόησαν  φαινόμενα 

κακοδιαχείρισης, τα οποία και αναδύθηκαν στην επιφάνεια κατά τον πολύμηνο έλεγχο εκ μέρους του 

ΣΔΟΕ, μετά από εντολή του Οικονομικού Εισαγγελέα. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν η 

παραπομπή για κακούργημα και καταδίκη, εκ μέρους των Δικαστικών Αρχών, του πρώην Διευθύνοντος 

Συμβούλου με την κατηγορία ότι έβλαψε τα συμφέροντα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ και του ΑΠΘ.  

Σύμφωνα με την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών για το οικονομικό έτος 2013, προκειμένου να δοθεί 

πιστοποιητικό συνέχισης της λειτουργίας της ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ (καθώς σε αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία 

έπρεπε να κλείσει άμεσα και θα απολύονταν όλοι οι υπάλληλοι) αποφασίσθηκε η παύση λειτουργίας 

του ξενώνα, του καταστήματος «Λογότυπος» (ειδικά του τμήματος που αφορούσε τα ηλεκτρονικά 

είδη) καθώς και του εκδοτικού οίκου. Η απόφαση ελήφθη από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ κατά την 

τελευταία συνεδρίασή της με την προηγούμενη σύνθεση στις 27.08.2014, οπότε και ενέκρινε τον 

ισολογισμό και προϋπολογισμό της ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ.  

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ ορίσθηκε στην Συνεδρίαση Συγκλήτου του ΑΠΘ υπ’ 

αριθμόν 31/27.08.2014 με την κάτωθι αρχική σύνθεση: 

1. Περικλής Μήτκας, Πρύτανης του ΑΠΘ, Πρόεδρος ex officio 

2. Νικόλαος Βαρσακέλης, Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών, Αναπληρωτής Πρόεδρος ex officio 

και Διευθύνων Σύμβουλος 
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3. Ζαχαρίας Σκούρας, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας, Αντιπρόεδρος, με αναπληρώτριά του την 

κα Αθηνά Βακάλη, Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής. 

4. Γεώργιος Παπανικολάου, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών, Μέλος, με αναπληρώτριά του την κα Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, Αναπλ. 

Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. 

5. Πασχάλης Φορτομάρης, Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής, Μέλος, με αναπληρώτριά του την 

κα Αναστασία Στεργιάδου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος. 

6. Γρηγόριος Ζαρωτιάδης, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Μέλος, με 

αναπληρωτή του τον κ. Κωνσταντίνο Κατρακυλίδη, Καθηγητή του ίδιου Τμήματος. 

7. Κωνσταντίνος Χατζηκώστας, Λέκτορας Νομικής Σχολής, Μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. 

Δημήτριο Τορτοπίδη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής. 

8. Θεόδωρος Σταυρίδης, εκπρόσωπος του ΕΒΕΘ, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 345/94 

Καταστατικού της ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ, Μέλος 

Στη συνέχεια, μετά από την αποχώρηση του κ. Χατζηκώστα, του κ. Παπανικολάου και του κ. Σταυρίδη 

ανέλαβαν ως τακτικά μέλη ο κ. Τορτοπίδης και η κα Τσικαλουδάκη, με αναπληρωτές τους τον κ. 

Κωνσταντίνο Μπίκο, Καθηγητή Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και την κα Αννα Δεσποτίδου, 

Λέκτορα Νομικής Σχολής, αντίστοιχα. Τέλος, στη θέση του κ. Σταυρίδη ορίστηκε ο κ. Δημοσθένης 

Τσολάκης, εκπρόσωπος του ΕΒΕΘ, με αναπληρώτριά του την κα Κωνσταντίνα Κυργίδου. 

Με την ανάληψη των καθηκόντων της, η νέα πρυτανεία προχώρησε με γρήγορα βήματα το σχέδιο της 

αναδιοργάνωσης πάνω στις αρχές της σύγχρονης Εταιρικής Διακυβέρνησης (corporate governance). 

Στόχοι της Εταιρικής Διακυβέρνησης που τέθηκαν από το Δ.Σ. της ΕΑΔΠ ΑΠΘ ήταν: 

 Η δημιουργία ενός διαφανούς συστήματος εργασίας 

 Η προστασία των συμφερόντων του ΑΠΘ 

 Η εφαρμογή διοίκησης που στηρίζεται στις αρχές της λογοδοσίας (accountability) 

 H δημιουργία αποτελεσματικής οργανωσιακής κουλτούρας 

 Η ελαχιστοποίησης της σπατάλης, η εξάλειψη της διαφθοράς και η ελαχιστοποίηση του 

γραφειοκρατικού φόρτου. 

 Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, λόγω της φύσης της Εταιρείας και του παρελθόντος, στα εξής: 

 Διαφάνεια (transparency) 

 Λογοδοσία (accountability) 
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 Εφαρμογή Διαδικασιών 

 Αποτελεσματικότητα  

προς όφελος του ΑΠΘ, της πανεπιστημιακής κοινότητας και των εργαζομένων. 

Πρώτη βασική ενέργεια αποτέλεσε η ανάθεση του εξωτερικού ελέγχου της Εταιρείας στην διεθνούς 

φήμης εταιρεία παροχής υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών λογιστών «Ernst and Young» (one of the big 

four), με σκοπό αφενός μεν την αξιοπιστία των ελέγχων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς 

εταιρείες αυτού του επιπέδου λειτουργούν με απόλυτα ψυχρό επαγγελματισμό, και αφετέρου να 

βοηθήσει την ΕΑΔΠ ΑΠΘ να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα που κληρονόμησε από το παρελθόν και 

τέλος να την καθοδηγήσει στη βελτίωση των διαδικασιών, κανόνων και πρακτικών που θα εφαρμόζει. 

Με την ανάληψη των καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου διαπιστώθηκε ότι η Εταιρεία έπασχε 

από σοβαρά οργανωτικά, λειτουργικά και οικονομικά προβλήματα.  

Τέθηκε ως στόχος το «νοικοκύρεμα» της Εταιρείας και η εξόφληση των οφειλών που κληρονόμησε, 

ώστε να μπορέσει να αυτοσυντηρείται και να αποφέρει κέρδος στο Πανεπιστήμιο. Στο πλαίσιο αυτό 

αποφασίστηκε να συνεχιστούν οι εξής δράσεις: Τα τέσσερα αυτοδιαχειριζόμενα κυλικεία (ΣΘΕ, ΝΟΠΕ, 

Βιβλιοθήκη και Πολυτεχνείο), το Παιδικό Κέντρο (το οποίο πριν από 3 χρόνια είχε φτάσει να έχει 

ετήσιες ζημίες 300 χιλιάδες ευρώ!), το φωτοτυπικό κέντρο και η διαχείριση των αιθουσών και ενοικίων. 

Στην συνέχεια ανέλαβε την οικονομική και λειτουργική διαχείριση της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης 

Καλάνδρας. Παράλληλα, τροποποιήθηκε το Καταστατικό της Εταιρείας, ώστε να περιλαμβάνει 

περισσότερες δραστηριότητες που καλύπτουν και τις ανάγκες των Σχολών του ΑΠΘ. 

Σημαντικά βήματα έγιναν στην κατεύθυνση εκσυγχρονισμού της οργανωτικής δομής της Εταιρείας, με 

επανατοποθέτηση του προσωπικού σε νέες θέσεις, σύμφωνα με τα προσόντα και τις γνώσεις του, η 

οποία επισφραγίστηκε με τη σύνταξη του νέου Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας 

της Εταιρείας, στον οποίο αποτυπώνεται η δομή της Εταιρείας, οι τομείς ευθύνης και οι αρμοδιότητες 

των Τμημάτων καθώς επίσης το σύνολο των τηρούμενων διαδικασιών. Τοποθετήθηκαν έμπειρα 

στελέχη σε θέσεις προϊσταμένων, και ειδικά στο λογιστήριο της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, ενώ προσλήφθηκαν και 

έμπειροι λογιστές πρώτης και δευτέρας τάξεως. Στη θέση Προϊστάμενης Διοικήσεως και Γραμματέως 

του Δ.Σ. τοποθετήθηκε υπάλληλος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, με εμπειρία σε θέματα διοικητικής 

οργάνωσης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Στα Τμήματα Πωλήσεων και Προσωπικού 

τοποθετήθηκαν άτομα με κατάλληλα προσόντα. Ως Προϊστάμενος Πωλήσεων τοποθετήθηκε έμπειρο 

στέλεχος της αγοράς με πολυετή θητεία στο χώρο των πωλήσεων. Τέλος, προσλήφθηκε ως Σύμβουλος 

πρώην διευθυντικό στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας για να μεταφέρει την εμπειρία 
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διακυβέρνησης σε εταιρικό επίπεδο. Επιπλέον, στο Νομικό Γραφείο της Εταιρείας εντάχθηκε άτομο με 

μεταπτυχιακό τίτλο για την παρακολούθηση και έλεγχο τήρησης όλων των συμβάσεων της Εταιρείας. 

Το Δ.Σ. σταδιακά προχώρησε στην εφαρμογή διαδικασιών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων, από 

τις προμήθειες εμπορευμάτων έως τις προσλήψεις προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων 

καθιέρωσε τους διακριτούς ρόλους του ΑΠΘ και της ΕΑΔΠ ΑΠΘ και ξεκίνησε να υποβάλλει λογοδοσία 

προς την Σύγκλητο του ΑΠΘ. 

Ως προς την οικονομική διαχείριση: α) Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ πέτυχε την βελτίωση της οικονομική της θέσης, την 

αύξηση των πωλήσεων και την προσφορά νέων θέσεων εργασίας, β) ανέλαβε με ίδιους πόρους ένα 

σημαντικό οικονομικό βάρος από το παρελθόν που περιλάμβανε την πληρωμή χρεών του ΑΠΘ προς 

προμηθευτές, την εξόφληση του χρέους προς την εταιρεία καθαριότητας, την εξόφληση δανείου προς 

την τράπεζα, την κάλυψη ζημιών παρελθόντων ετών, την εξόφληση χρεών προς εργαζόμενους, τη 

ρύθμιση-εξόφληση του χρέους προς τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ και την Πανεπιστημιακή φοιτητική Λέσχη, γ) 

ανέλαβε ένα σημαντικό ύψος επισφαλειών από τα μη εισπραχθέντα ενοίκια από τα κυλικεία, 

βοηθώντας σημαντικά το ΑΠΘ, δ) κατάφερε να εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό για να καλύψει 

ορισμένες δαπάνες του ΑΠΘ σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου. 

Αναλυτική παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων γίνεται στην Ενότητα IV. της παρούσας έκθεσης. 

Κλείνοντας αξίζει να σημειωθεί ότι συντελέστηκε τιτάνιο έργο από τη Διοίκηση και τους εργαζόμενους 

σε σημείο που η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ, όχι μόνο πέτυχε τους στόχους που είχε θέσει αλλά αποτελεί και 

πρότυπο για τα υπόλοιπα πανεπιστήμια.  

 

II. ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Οι αλλαγές στην Εταιρεία δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν από τη μία μέρα στην άλλη. Στη 

διάρκεια των πέντε χρόνων έγιναν σημαντικά βήματα και τέθηκαν οι βάσεις της μελλοντικής 

λειτουργίας της Εταιρείας με τη συνδρομή όλου του προσωπικού και της Διοίκησης. Τα βήματα αυτά 

θα μπορούσαν να συνοψιστούν στους ακόλουθους άξονες: 

1. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης 

2. Επαναπροσδιορισμός στόχων- φιλοσοφίας και οράματος ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

3. Καθορισμός μέσων υλοποίησης 

4. Υιοθέτηση πρωτοβουλιών, ενεργειών για τα επιθυμητά αποτελέσματα 

5. Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση 
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Αν και πρόκειται για άξονες οι οποίοι προσαρμόζονται διαρκώς ανάλογα με την πορεία των εργασιών 

και τα δεδομένα της λειτουργίας της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, η αποτίμησή τους για τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2019 

αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για να αναδειχθούν όλα όσα υλοποιήθηκαν ή δρομολογήθηκαν τα χρόνια 

που πέρασαν ικανοποιώντας τη βασική αρχή της διαφάνειας και της λογοδοσίας (accountability) που 

υιοθέτησε από την πρώτη μέρα η πρυτανεία. 

 

Άξονας 1: Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης 

Από τον Σεπτέμβριο του 2014 η προσπάθεια της Διοίκησης της ΕΑΔΠ ΑΠΘ επικεντρώθηκε στην 

αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της ΕΑΔΠ ΑΠΘ και του εντοπισμού και προσδιορισμού των 

στοιχείων, δομών και λειτουργιών της που έχρηζαν βελτίωσης ή αλλαγής. 

Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στη γνωριμία με το ανθρώπινο δυναμικό ώστε να επιτευχθεί ορθότερη 

και αποτελεσματικότερη κατανομή εργασιών βάσει των δυνατοτήτων, της τεχνογνωσίας και των 

δεξιοτήτων που διαθέτουν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναδείχθηκαν τόσο προβλήματα όσο και 

νέες δυνατότητες και κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός του οράματος της Εταιρείας. 

 

Άξονας 2: Επαναπροσδιορισμός στόχων - φιλοσοφίας και οράματος  

Ο επαναπροσδιορισμός των στόχων και της φιλοσοφίας της ΕΑΔΠ ΑΠΘ δεν είναι αυτοσκοπός αλλά 

ανάγκη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της στο έπακρο. Το 

νέο όραμα μπορεί να αποτυπωθεί ως εξής:  

 

«Αξιοποίηση της περιουσίας του ΑΠΘ στη βάση του τρίπτυχου «αύξηση της προστιθέμενης αξίας- 

ευρεία διάχυση της ωφέλειας- ενίσχυση του ρόλου της ΕΑΔΠ και του ΑΠΘ» προς όφελος της 

κοινότητας του ΑΠΘ και της κοινωνίας». 

 

Η νέα φιλοσοφία της Εταιρείας χαρακτηρίζεται από την:  

 σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance) και 

 ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αξιοκρατίας. 

 

Άξονας 3: Καθορισμός μέσων υλοποίησης 

Μέσα από τον εντοπισμό των αδυναμιών και τον επανακαθορισμό των στόχων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

αναδείχθηκε η ανάγκη αναδιάρθρωσης της διοικητικής δομής, απλοποίησης και ελέγχου της 
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καθημερινής λειτουργίας, θέσπισης διαδικασιών, βελτίωσης της επικοινωνίας εντός και εκτός 

Εταιρείας και αλλαγής του προφίλ της Εταιρείας. 

 

Άξονας 4: Υιοθέτηση πρωτοβουλιών - ενεργειών 

Στο σύνολο των Τμημάτων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ υιοθετήθηκαν πρωτοβουλίες και υλοποιήθηκαν δράσεις με 

στόχο την τήρηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας, την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση των 

διαδικασιών και της επικοινωνίας και τον σχεδιασμό της οικονομικής και εμπορικής στρατηγικής. Οι 

γενικές αυτές πρωτοβουλίες, οι οποίες εξειδικεύονται στη συνέχεια, οδήγησαν με τη σειρά τους σε 

δομικές και λειτουργικές αλλαγές στα επιμέρους Τμήματα της Εταιρείας και λειτούργησαν ως μοχλός 

για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Ειδικότερα: 

 

III. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ- ΔΡΑΣΕΙΣ 

Α. Σε θεσμικό επίπεδο 

1. Θεσμοθέτηση νέου πλαισίου λειτουργίας των αυτοτελώς διαχειριζομένων κυλικείων (Νομικής, 

Πολυτεχνικής, Κεντρικής Βιβλιοθήκης κ.α.) από την Εταιρεία, επ’ ωφελεία της ακαδημαϊκής 

κοινότητας (Απόφαση Συγκλήτου). 

2. Κατοχύρωση του προβλεπομένου- με τους ιδρυτικούς νόμους και το καταστατικό της- 

νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας της Εταιρείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής 

οικονομίας και όχι ως φορέα της Γενικής Κυβέρνησης. (υποβολή αιτήσεων διαγραφής από το 

Μητρώο της Γενικής Κυβέρνησης και το Μητρώο Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης).  

3. Θεσμοθέτηση νέου πλαισίου διαχείρισης των αιθουσών ΑΠΘ από την Εταιρεία. (Απόφαση 

Συγκλήτου, σύναψη συμβάσεων φύλαξης, καθαριότητας και εξασφάλισης του αναγκαίου 

προσωπικού). 

4. Θεσμοθέτηση νέου πλαισίου για την είσπραξη από την Εταιρεία ποσοστού επί των 

εισπραχθέντων μισθωμάτων, όπως ορίζει το Καταστατικό της Εταιρείας και οι Αποφάσεις της 

Συγκλήτου και όχι επί των λογιστικοποιηθέντων μισθωμάτων. 

5. Δρομολόγηση της θεσμοθέτησης νέου πλαισίου που θα διέπει τις εργασιακές σχέσεις του 

προσωπικού της Εταιρείας.  

6. Εκχώρηση προς το Ελληνικό Δημόσιο, ανείσπρακτων μισθωμάτων των κυλικείων παλιότερων 

ετών (2013), μετά από εξάντληση όλων των ένδικων βοηθημάτων και μέσων αναγκαστικής 

εκτέλεσης από μέρους της Εταιρείας, για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος. 
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7. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, με διεύρυνση των σκοπών της, εναρμονίζοντάς 

τους με τις νομοθετικές κατευθύνσεις των ν. 1286/1982, ν. 2413/1996 και ν. 4009/2011, καθώς 

και με τις σύγχρονες εν γένει νομοθετικές επιλογές παρόμοιων ΝΠΙΔ, που διαχειρίζονται 

ιδιωτική περιουσία του δημοσίου. Το νέο Καταστατικό καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο με την υπ. αριθμ. 10038/07-06-2016 ανακοίνωση καταχώρησης, κατόπιν έγκρισης του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (υπ. αριθμ. πρωτ. 80420/Β2/19-05-2016). 

8. Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας. Ο νέος 

Κανονισμός εγκρίθηκε στην υπ. αριθμ. 38/04-07-2019  Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της 

Εταιρείας, καθώς επίσης, εγκρίθηκε και στην υπ. αριθμ. 2998/22-07-2019 Συνεδρίαση της 

Συγκλήτου του ΑΠΘ. Ο Εσωτερικός Κανονισμός βασίζεται στο ισχύον οργανόγραμμα της 

Εταιρείας, ανταποκρίνεται στο μέγεθός της, στο αντικείμενό της και στις αρχές σύγχρονης 

οργάνωσης και διοίκησης. 

9. Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και εποπτεία της εύρυθμης 

οικονομικής λειτουργίας και διαχείρισης της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, παράλληλα με τους άλλους 

μηχανισμούς οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου που λειτουργούν στην Εταιρεία. Ο 

ορισμός του Εσωτερικού Ελεγκτή, αν και μη υποχρεωτικός, συνέβαλε στον επιπρόσθετο έλεγχο 

της οικονομικής λειτουργίας της ΕΑΔΠ ΑΠΘ και των λοιπών διαχειριστικών διαδικασιών. 

10. Πλήρης εφαρμογή και εποπτεία, όλων των προβλεπομένων στα μισθωτήρια συμβόλαια των 

κυλικείων νομικών κυρώσεων και όρων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα, -παρόλη τη δυσχερή 

οικονομική συγκυρία- την απόλυτη είσπραξη των μισθωμάτων των κυλικείων που διαχειρίζεται 

η ΕΑΔΠ ΑΠΘ.  

11. Ανάληψη νέων κρίσιμων νομικών πρωτοβουλιών για την κατοχύρωση του προβλεπομένου, με 

τους ιδρυτικούς νόμους και το καταστατικό της, νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας της 

Εταιρείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και όχι ως φορέα της Γενικής 

Κυβέρνησης και δημόσιου τομέα. Ειδικότερα: α) πρωτοβουλία για σύσταση, πρώτη φορά, 

Επιτροπής Νομικών όλων των ΕΑΔΠ ΑΕΙ, με σκοπό την εναρμόνιση και συγχρονισμό των 

νομικών ενεργειών, β) καθοριστική συμβολή της Εταιρείας στη διαμόρφωση των ενιαίων 

νομικών ενεργειών των ΕΑΔΠ ΑΕΙ, γ) σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας για τον σχεδιασμό και 

την επεξεργασία προτάσεων επί του ανωτέρω ζητήματος (αποτελούμενη από καθηγητές του 

Δημοσίου Δικαίου του ΑΠΘ, τον Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας, και από εξειδικευμένα 

στελέχη της Εταιρείας), δ) ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης σε καθηγητή του Τμήματος 

Νομικής ΑΠΘ, περί του εν γένει νομικού πλαισίου λειτουργίας της Εταιρείας,  επ’ ευκαιρία και 

εξ αφορμής των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων (ενδεικτικά άρθρο 101 παρ. 2 Ν. 4389/2016, 
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άρθρο 139 Ν. 4281/2014, Ν. 4270/2014, Π.Δ. 113/2010, Ν. 3861/2010, Ν. 2190/1994) που 

τέθηκαν σε ισχύ και μεταβάλουν άρδην την νομική φύση της Εταιρείας, ε) Σύσκεψη εργασίας 

των εκπροσώπων των ΕΑΔΠ ΑΕΙ (Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων κ.α.) με τον γενικό Γραμματέα του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ι. Παντή στ) σύσκεψη εργασίας των 

εκπροσώπων των ΕΑΔΠ ΑΕΙ (Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων κ.α.) με την Αν. Υπουργό Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Σ. Αναγνωστοπούλου, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής 

Πολιτικής κ. Ι. Κουτεντάκη, τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης κ. Γεωργαντά, τον Γενικό Διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κ. 

Κατριβέση, ζ) επεξεργασία, εναρμόνιση του περιεχομένου των Αιτήσεων Ακυρώσεως των ΕΑΔΠ 

ΑΕΙ, ενώπιον του ΣτΕ και κατά των εγγραφών (των ΕΑΔΠ ΑΕΙ) στο Μητρώο Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης που τηρεί η ΕΛ.ΣΤΑΤ, η) άσκηση Αιτήσεως Ακυρώσεως και Αιτήσεως Αναστολής 

της ΕΑΔΠ  ΑΠΘ, ενώπιον του ΣτΕ και κατά της εγγραφής της στο Μητρώο Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης που τηρεί η ΕΛ.ΣΤΑΤ, θ) επεξεργασία σχεδίου νομοθετικής τροπολογίας, για την 

άρση της νομικής αβεβαιότητας σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας, ι) 

Εκπροσώπηση της ΕΑΔΠ ΑΠΘ στην 1η Συνάντηση Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης 

Περιουσίας ΑΕΙ στο πλαίσιο της 90η Σύνοδο Πρυτάνεων και εισήγηση των στελεχών της για το 

θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΑΔΠ ΑΕΙ. 

12. Σύνταξη, για πρώτη φορά, Κανονισμού Διαδικασιών Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων, 

εναρμονισμένου με το πλαίσιο λειτουργίας της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. 

13. Δημιουργία και εφαρμογή Μητρώου Συμβάσεων, με σκοπό την παρακολούθηση και εποπτεία 

των συμβάσεων που συνάπτει η ΕΑΔΠ ΑΠΘ με τρίτους. 

14. Θεσμοθέτηση και εφαρμογή της ιδιότητας του «αρμοδίου υπαλλήλου», με σκοπό την πλήρη 

τήρηση των συμβάσεων και την εξατομικευμένη ευθύνη παρακολούθησης των όρων των 

συμβάσεων που συνάπτει η ΕΑΔΠ ΑΠΘ με τρίτους. 

15. Θεσμοθέτηση, διαμόρφωση και εφαρμογή έντυπων πρωτοκόλλων παράδοσης-παραλαβής 

Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων, από τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. 

16. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ, στοχεύοντας στην διασφάλιση της μέγιστης δημοσιότητας και διαφάνειας των 

δραστηριοτήτων της, καθώς και στην ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία, στην ευρύτατη 

συμμετοχή και στον γνήσιο ανταγωνισμό, προβαίνει, σε δημοσιεύσεις, που αφορούν τη 

μίσθωση ακινήτων, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντας για προμήθεια υλικών, υπηρεσιών 

κ.α., πέραν των έντυπων εφημερίδων και την ιστοσελίδα της Εταιρείας, σε εξειδικευμένες 

επαγγελματικές ιστοσελίδες (Επιμελητήρια, ηλεκτρονικές εξειδικευμένες εφημερίδες κ.α.). 
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17. Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών από προμηθευτές καθ’ όλη τη 

διάρκεια του χρόνου, καθώς επίσης σύνταξη και διαμόρφωση συμβάσεων με τους 

προμηθευτές των κυλικείων που εκμεταλλεύεται η ΕΑΔΠ ΑΠΘ. 

18. Έκδοση, ανανέωση αδειών λειτουργίας κυλικείων που εκμεταλλεύεται η ΕΑΔΠ ΑΠΘ από το 

Νομικό Γραφείο της και όχι από συνεργαζόμενο δικηγορικό γραφείο. 

Β. Σε επίπεδο διαδικασιών 

1. Θέσπιση διαδικασιών για την επιλογή προμηθευτών των κυλικείων και των λοιπών εμπορικών 

δράσεων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, με ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος, λήψη προσφορών και 

διαπραγμάτευση, με στόχο τη διαφάνεια και την επίτευξη καλύτερων τιμών. Στο πλαίσιο αυτό 

συστάθηκαν δύο διαρκείς Επιτροπές Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών, με Πρόεδρο τον 

Καθηγητή του Οικονομικού Τμήματος ΑΠΘ, κ. Κατρακυλίδη και μέλη τον Υπεύθυνο του 

Τμήματος Λοιπών Εμπορικών Δράσεων ή της Υπευθύνου των Κυλικείων αντίστοιχα και έναν 

εκπρόσωπο του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών. 

2. Ανάρτηση των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παντός φύσεως, στη σελίδα της ΕΑΔΠ 

ΑΠΘ (http://eadp.ad.auth.gr/) και σε άλλους δικτυακούς τόπους, συναφείς κατά περίπτωση με 

το αντικείμενο της πρόσκλησης, με στόχο την ευρύτερη δημοσιοποίησή τους. 

3. Σταδιακή εκπαίδευση προσωπικού μέσω προγραμμάτων και ειδικών σεμιναρίων, σύμφωνα με 

το αντικείμενο εργασίας του. 

4. Αξιοποίηση της on-line πλατφόρμας «Alfresco» (docs.auth.gr) για την τήρηση ηλεκτρονικού 

πρωτοκόλλου, καθώς και την ηλεκτρονική οργάνωση, διανομή και αρχειοθέτησης του υλικού 

των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβούλιου, σε συνεργασία με το Κέντρο Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης ΑΠΘ. 

5. Τήρηση διαδικασιών πρωτοκόλλησης και διανομής της εισερχόμενης, εξερχόμενης και 

ενδοεταιρικής αλληλογραφία της Εταιρείας. 

6. Ενσωμάτωση διαδικασιών που επιτρέπουν τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τραπεζικών 

συναλλαγών μέσω web-banking. 

7. Τυποποίηση διαδικασίας για την επιλογή προσωπικού γραφείου και εποχικού/έκτακτου 

προσωπικού, για τις ανάγκες λειτουργίας των Τμημάτων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, με ανάρτηση 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος, λήψη βιογραφικών, διεξαγωγή συνεντεύξεων και δημιουργία 

πινάκων κατάταξης από την συσταθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων σε συνεργασία 

με το Τμήμα Προσωπικού. 

http://eadp.ad.auth.gr/
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8. Τήρηση αυστηρών διαδικασιών για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

(μετρήσεις, πρωτόκολλα, υγιεινή χώρου και προσωπικού κ.α.) 

9. Εφαρμογή διαδικασίας HACCP στα κυλικεία της Εταιρείας. 

10. Πραγματοποίηση τακτικών και έκτακτων ελέγχων των ταμείων στα σημεία πώλησης της 

Εταιρείας, με στόχο τον καλύτερο έλεγχο και την απάλειψη φορολογικών λαθών. 

11. Συστηματοποίηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και έγκρισης από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας όλων των πράξεων διοίκησης και διαχείρισης. 

 

Γ. Σε επίπεδο οργάνωσης 

1. Ανακατανομή προσωπικού σε νέες θέσεις με καθήκοντα που συνάδουν με τα προσόντα και τις 

δεξιότητές του. 

2. Δημιουργία νέων τμημάτων για τον αποτελεσματικότερο διαχωρισμό των ρόλων μέσα στη 

δομή της Εταιρείας και την ανάδειξη νέων θέσεων για την υποστήριξη του έργου της Διοίκησης.  

3. Χωροταξική ανακατανομή των Τμημάτων και των λειτουργιών τους για την πιο άμεση και 

αρμονική συνεργασία των εργαζομένων. 

4. Οργάνωση του αρχείου γραμματείας καθώς και του υλικού του Διοικητικού Συμβουλίου και 

των Γενικών Συνελεύσεων. 

5. Τήρηση των διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας σύμφωνα με την οργανωτική δομή της 

Εταιρείας, σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση και 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση καθημερινών ζητημάτων. 

6. Δημιουργία χώρου συνεδριάσεων για τις ανάγκες διεξαγωγής συναντήσεων της Εταιρείας. 

7. Τήρηση του αρχείου της Εταιρείας σε νέο χώρο εντός του κτιρίου Διοίκησης για 

αποσυμφόρηση του χώρου των γραφείων. 

 

3.4 Σε επίπεδο επικοινωνίας 

1. Δημιουργία νέου λογοτύπου της Εταιρείας προσανατολισμένο σε μια πιο σύγχρονη και 

δυναμική αισθητική, σηματοδοτώντας και τον «αέρα» ανανέωσης και αλλαγής στους κόλπους 

της. 

2. Αλλαγή των εντύπων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ με τυποποίηση της δομής, της γραμματοσειράς, της 

διάταξης των εγγράφων και ενσωμάτωση του νέου λογοτύπου. 
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3. Θέσπιση μηνιαίων συναντήσεων «ΣΕΤ» με τους επικεφαλής των Τμημάτων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ για 

επίλυση προβλημάτων, ανταλλαγή απόψεων και συντονισμό των ενεργειών των επιμέρους 

Τμημάτων, με σκοπό τη βελτίωση της ενδοεταιρικής επικοινωνίας. 

4. Δημιουργία επαγγελματικών καρτών για τις ανάγκες της εταιρικής επικοινωνίας. 

5. Αναδιάρθρωση του τηλεφωνικού καταλόγου της Εταιρείας και ενσωμάτωση των στοιχείων 

επικοινωνίας κάθε υπαλλήλου στην ηλεκτρονική και έντυπη επικοινωνία του.  

6. Ανασχεδιασμός του Λογοτύπου του ΑΠΘ για εμπορική χρήση και δημιουργία νέας εταιρικής 

ταυτότητας για τις ανάγκες των αναμνηστικών του ΑΠΘ. 

7. Υιοθέτηση πρωτοβουλιών ενημέρωσης της πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά με παροχές 

και υπηρεσίες της Εταιρείας, όπως το Παιδικό Κέντρο και τα κυλικεία, το Φωτοτυπικό Κέντρο 

(ηλεκτρονικά μηνύματα, ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες, δράσεις blitzing). 

8. Παρουσία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ στις μεγάλες εκδηλώσεις του ΑΠΘ («Φοιτητική Εβδομάδα» και «ΑΠΘ 

την Κυριακή», Μαραθώνιος Μ. Αλέξανδρος κ.α.) με σημεία πώλησης αναμνηστικών. 

9. Τοποθέτηση banners και πινακίδων για τη σήμανση των χώρων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (κυλικεία, 

Φωτοτυπικό Κέντρο, Παιδικό Κέντρο) για εύκολη πρόσβαση. 

10. Χρήση ειδική στολής (ποδιά, μπλουζάκι, καπέλο) με τα διακριτικά της ΕΑΔΠ ΑΠΘ από το 

προσωπικό των κυλικείων. 

11. Προβολή δράσεων και εκδηλώσεων του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ μέσα από το δίκτυο 

λεωφορείων του ΟΑΣΘ, με τοποθέτηση αφισών. 

12. Καταγραφή επικοινωνιακών αναγκών των Τμημάτων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ και δρομολόγηση 

σχεδιασμού  νέας ιστοσελίδας σε συνεργασία με το ΚΗΔ.  

13. Δημοσιοποίηση διακηρύξεων, προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και λοιπών 

ανακοινώσεων (κατά περίπτωση) με σχετικές αναρτήσεις στα κυλικεία, στην ιστοσελίδα του 

ΑΠΘ (http://www.auth.gr) και της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (http://eadp.ad.auth.gr/) και σε άλλους 

δικτυακούς τόπους (Επιμελητήρια, Επαγγελματικοί Σύλλογοι, ειδικές ιστοσελίδες κ.α.), με 

στόχο την ευρύτερη δημοσιοποίησή τους. 

14. Αξιοποίηση της ενιαίας ηλεκτρονικής πύλης εισόδου της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της 

Εταιρείας (alias etairiaauth@ad.auth.gr) για την καλύτερη παρακολούθηση της αλληλογραφίας 

και τον διαμοιρασμό της στα αντίστοιχα Τμήματα, καθώς και για τον ευκολότερο εντοπισμό της 

Εταιρείας από τους εξωτερικούς φορείς και συνεργάτες, σε συνδυασμό με τη χρήση της 

γραμμής 2310 995210, ως τηλεφωνικό κέντρο, για καλύτερη εξυπηρέτηση όσων αναζητούν 

επικοινωνία με τα επιμέρους Τμήματα της Εταιρείας. 

http://www.auth.gr/
http://eadp.ad.auth.gr/
mailto:etairiaauth@ad.auth.gr
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15. Διοργάνωση εκδηλώσεων από την ΕΑΔΠ ΑΠΘ για τη πανεπιστημιακή κοινότητα (γιορτή 

Τσικνοπέμπτης). 

16. Υποστήριξη των κεντρικών πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων του ΑΠΘ με την 

τεχνογνωσία και το ανθρώπινο κεφάλαιο της Εταιρείας. 

 

3.5 Σε επίπεδο οικονομικής και εμπορικής στρατηγικής 

1. Μείωση των εξόδων της Εταιρείας, εξοικονόμηση πόρων και περιορισμός ζημιών στο πλαίσιο 

της αναδιοργάνωσης. 

2. Μείωση λειτουργικού κόστους της Εταιρείας προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης των 

οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας, με κερδοφόρες χρήσεις. 

3. Επαναπροσδιορισμός των σχέσεων και των συναλλαγών με τους συνεργάτες- προμηθευτές 

οικοδομώντας σχέσεις συνεργασίας. 

4. Εφαρμογή και παρακολούθηση της εμπορικής πολιτικής με στόχο τη βελτίωση της 

κερδοφορίας προς όφελος του ΑΠΘ. 

5. Ενίσχυση και εμπλουτισμός των δραστηριοτήτων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (αναμνηστικά ΑΠΘ, νέα 

σημεία πώλησης). 

6. Ενίσχυση του ρόλου του Τμήματος Πωλήσεων με έμφαση στη συμβουλευτική των επικεφαλής 

των τμημάτων και στην άτυπη σύνθεση ομάδας μάρκετινγκ. 

7. Ενίσχυση επαφών με Σχολές και Τμήματα του ΑΠΘ με σκοπό τις συνεργασίες για την από 

κοινού διοργάνωση δράσεων αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό του Πανεπιστημίου. 

8. Συστηματική αξιοποίηση του εμπορικού ονόματος (brand) του ΑΠΘ και του χώρου της 

πανεπιστημιούπολης, με την έκδοση ειδικής άδειας εισόδου για διαφημιστικές/ προωθητικές 

ενέργειες επιχειρήσεων (below the line activities), έναντι χρηματικού τιμήματος καταβλητέου 

υπό μορφή χορηγίας. 

9. Πραγματοποίηση συναντήσεων «brainstorming» με συμμετοχή εργαζομένων και από τα μη 

εμπορικά Τμήματα για πιο ευρεία ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων. 

10. Εφαρμογή τεχνικών μάρκετινγκ συνδυάζοντας: Καλύτερες τιμές (ανά προϊόν ή με οικονομικά 

πακέτα προσφορών), ποιοτικότερα προϊόντα, καλύτερη εξυπηρέτηση και βελτιωμένο 

περιβάλλον, σε συνδυασμό με τη θέσπιση διαδικασιών. 
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IV. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ 

Η παρούσα Διοίκηση της Εταιρείας ολοκλήρωσε τις δικαστικές διαδικασίες διεκδίκησης των παλαιών 

οφειλών των μισθωτών κυλικείων, προβαίνοντας σε αναγκαστική εκτέλεση (κατασχέσεις) εις βάρος 

τους, χωρίς όμως να βρεθούν αξιόλογα ποσά ή περιουσιακά στοιχεία που θα κάλυπταν τα οφειλόμενα, 

αφού οι οφειλέτες μισθωτές, είτε νομικά πρόσωπα είτε φυσικά, ήταν αφερέγγυοι και αναξιόχρεοι. Το 

ύψος των επίδικων οφειλών ανέρχεται στο ποσό των 1.749.416,40 ευρώ.  

Οι οφειλές των μισθωτών των κυλικείων του ΑΠΘ, που αφορούν μισθώματα, κοινόχρηστα (μέρος) και 

συμφωνημένη αποζημίωση χρήσης, αναλύονται ως εξής: 

 

1. «ΝΕΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΕ» 

Ασκήθηκε εναντίον της μισθώτριας εταιρείας «ΝΕΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΕ», η από 17.09.2012 αγωγή 

(μισθωτικές διαφορές) για απόδοση μισθίου, καταβολή μισθωμάτων (2011-2012) ποσού 450.208,33 

ευρώ. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ, προέβη σε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς και συμφωνήθηκε η πρόωρη 

αποχώρηση της μισθώτριας από το μίσθιο κυλικείο. Υπογράφθηκε Πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης 

διαφοράς κατ΄άρθρο 214 ΚΠολΔ, με αριθμό 1/2013 του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, διακανονισμός 

τμηματικής καταβολής της οφειλής  και αναγνώριση συνολικής οφειλής ποσού 521.692,33 ευρώ (αφού 

συμπεριλήφθηκαν και τα μισθώματα των μηνών μετά την άσκηση της αγωγής μέχρι την αποχώρηση 

της μισθώτριας). Λόγω μη καταβολής των δόσεων του διακανονισμού εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 

1513/2014 διαταγή πληρωμής του ΜονΠρωτΘες και υποχρέωσε την εταιρεία «ΝΕΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΕ», να 

καταβάλει το ποσό των 43.517,34 ευρώ. Δυνάμει της ανωτέρω διαταγής πληρωμής επιβλήθηκε εις 

χείρας όλων των ελληνικών τραπεζών κατάσχεση στους λογαριασμούς της εταιρείας «ΝΕΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΑΕ» χωρίς να βρεθούν αξιόλογα υπόλοιπα που να ικανοποιούν την απαίτηση της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. 

 

2. «ΠΑΝΤΕ ΑΕ» 

Ασκήθηκε εναντίον της μισθώτριας «ΠΑΝΤΕ ΑΕ» (Κυλικείο Κτιρίου Διοίκησης ΑΠΘ),  η από 15.01.2013 

αγωγή (μισθωτικές διαφορές) για απόδοση μισθίου, καταβολή μισθωμάτων (2012) και δαπανών 

χρήσης (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό) ποσού 89.308,91 ευρώ (45.791,20 ευρώ μισθώματα 13 μηνών συν 

43.517,71 ευρώ κοινόχρηστα). Συζητήθηκε η αγωγή της ΕΑΔΠ ΑΠΘ και εκδόθηκε επ΄αυτής η υπ΄αριθμ. 

25799/2013 απόφαση του ΜονΠρωτΘες, η οποία την έκανε δεκτή στο σύνολό της. 

Ασκήθηκε εναντίον της μισθώτριας «ΠΑΝΤΕ ΑΕ» (Κυλικείο Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ), η από 15.01.2013 

αγωγή (μισθωτικές διαφορές) για απόδοση μισθίου, καταβολή μισθωμάτων (2012) και δαπανών 

χρήσης (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό) ποσού 42.561,55 ευρώ. (24.159,52 ευρώ μισθώματα 13 μηνών συν 
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18.402,03 ευρώ κοινόχρηστα). Συζητήθηκε η αγωγή της ΕΑΔΠ ΑΠΘ και εκδόθηκε επ΄αυτής η υπ΄αριθμ. 

25799/2013 απόφαση του ΜονΠρωτΘες, η οποία την έκανε δεκτή στο σύνολό της. 

Ασκήθηκε εναντίον της μισθώτριας «ΠΑΝΤΕ ΑΕ» (Κυλικείο Σχολής Θετικών Επιστημών ΑΠΘ), η από 

15.01.2013 αγωγή (μισθωτικές διαφορές) με αριθμό καταθ. 1663/2013 για απόδοση μισθίου, 

καταβολή μισθωμάτων (2011-2012) και δαπανών χρήσης (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό) ποσού 142.841,74 

ευρώ (120.934,76 ευρώ μισθώματα από 4/2011 συν 21.906,98 ευρώ κοινόχρηστα). Συζητήθηκε η 

αγωγή της ΕΑΔΠ ΑΠΘ και εκδόθηκε επ΄αυτής η υπ΄αριθμ. 25799/2013 απόφαση του ΜονΠρωτΘες η 

οποία την έκανε δεκτή στο σύνολό της.  

Εναντίον αυτής της απόφασης (25799/2013) άσκησε η «ΠΑΝΤΕ ΑΕ», έφεση και εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 

944/2017 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία έκανε εν μέρει δεκτές τις ανωτέρω αγωγές 

της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. Συμψήφισε τα ποσά της εγγυοδοσίας και των εγγυητικών επιστολών με αποτέλεσμα τα 

τελικώς οφειλόμενα ποσά να έχουν ως εξής:  

α) κυλικείο Διοίκησης: καταβολή μισθωμάτων (2012) και δαπανών χρήσης (ηλεκτρικό ρεύμα, 

νερό) ποσού 82.508,91 ευρώ (38.991,20 ευρώ μισθώματα συν 43.517,71 ευρώ κοινόχρηστα). 

β) κυλικείο Θεολογικής Σχολής: καταβολή μισθωμάτων (2012) και δαπανών χρήσης (ηλεκτρικό 

ρεύμα, νερό) ποσού 24.961,55 ευρώ (6.559,52 ευρώ μισθώματα συν 18.402,03 ευρώ κοινόχρηστα). 

γ) κυλικείο Σχολή Θετικών Επιστημών: καταβολή μισθωμάτων (2011-2012) και δαπανών 

χρήσης (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό) ποσού 111.894,17 ευρώ (89.987,19 ευρώ μισθώματα συν 21.906,98 

ευρώ κοινόχρηστα). 

Επίσης επιδίκασε στην ΕΑΔΠ ΑΠΘ δικαστική δαπάνη 10.700 ευρώ. 

Δυνάμει της ανωτέρω αποφάσεως (ΕφΘεσ 944/2017) επιβλήθηκε, για μία ακόμη φορά, με τα από 

21.06.2018 κατασχετήρια εις χείρας όλων των ελληνικών τραπεζών κατάσχεση στους λογαριασμούς της 

εταιρείας «ΠΑΝΤΕ ΑΕ», χωρίς να βρεθούν αξιόλογα υπόλοιπα που να ικανοποιούν την απαίτηση της 

ΕΑΔΠ ΑΠΘ. 

Δυνάμει της ανωτέρω αποφάσεως (ΜονΠρωτΘες 25799/2013) και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 

2227/07.02.2014 έκθεση βίαιης αποβολής του δικαστικού επιμελητή Α. Κωτίτσα, προέβη η ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

στην έξωση της εταιρείας «ΠΑΝΤΕ ΑΕ» από τα ανωτέρω τρία κυλικεία μας. 

Με την από 27.02.2014 επιταγή προς πληρωμή ποσού 317.521,05 ευρώ, δυνάμει της ανωτέρω 

αποφάσεως (25799/2013 ΜονΠρωτΘες), και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 2230/07.03.2014 έκθεση 

κατασχέσεως του δικαστικού επιμελητή Α. Κωτίτσα, επιβλήθηκε από την ΕΑΔΠ ΑΠΘ κατάσχεση στον 

κινητό εξοπλισμό και σε οχήματα της εταιρείας «ΠΑΝΤΕ ΑΕ» στην έδρα της.  

Με την από 27.02.2014 επιταγή προς πληρωμή ποσού 317.521,05 ευρώ, δυνάμει της ανωτέρω 

αποφάσεως, και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 2232/18.03.2014 έκθεση κατασχέσεως του δικαστικού 
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επιμελητή Α. Κωτίτσα, επιβλήθηκε κατάσχεση στον κινητό εξοπλισμό των τριών κυλικείων της 

εταιρείας «ΠΑΝΤΕ ΑΕ».  

Με την από 27.02.2014 επιταγή προς πληρωμή ποσού 317.521,05 ευρώ, δυνάμει της ανωτέρω 

αποφάσεως επιβλήθηκε, με τα από 06.03.2014 κατασχετήρια εις χείρας όλων των ελληνικών τραπεζών 

κατάσχεση στους λογαριασμούς της εταιρείας «ΠΑΝΤΕ ΑΕ», χωρίς να βρεθούν αξιόλογα υπόλοιπα που 

να ικανοποιούν την απαίτηση της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. 

Ασκήθηκε η από 04.02.2014 αγωγή εναντίον της «ΠΑΝΤΕ ΑΕ», για αποζημίωση χρήσης που αφορά τα 

τρία κυλικεία (Διοίκησης ΑΠΘ, Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, Σχολής Θετικών Επιστημών ΑΠΘ) συνολικού 

ποσού 263.181,82 ευρώ που για τη χρονική περίοδο από 01.02.2013 μέχρι 01.02.2014. Συζητήθηκε η 

αγωγή της ΕΑΔΠ ΑΠΘ μας και εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 12100/2018 απόφαση που την έκανε δεκτή. Ήδη 

εκχωρήθηκαν με απόφαση της Συγκλήτου ΑΠΘ, προς το Ελληνικό Δημόσιο, μισθώματα ύψους 101.200 

ευρώ (Δηλώσεις υπ΄αριθμ. πρωτ. 91448, 91451, 91452/30.12.2014). 

 

3. «Μ. ΒΑΡΤΑΛΑΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» 

Εκδόθηκε εις βάρος της (πρώην) μισθώτριας (κυλικείο Κεντρικής Βιβλιοθήκης) εταιρείας με την 

επωνυμία «Μ. ΒΑΡΤΑΛΑΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», η υπ΄αριθμ. 14335/2013 Διαταγή πληρωμής για το 

ποσό των 136.745,81 ευρώ που αφορούσε μισθώματα (01.01.2013 μέχρι 01.07.2013) και κοινόχρηστα. 

Με την από 05.07.2013 επιταγή προς πληρωμή η ανωτέρω εταιρεία επιτάχθηκε να καταβάλλει το 

συνολικό ποσό των 149.292,01 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων). 

Δυνάμει της ανωτέρω διαταγής πληρωμής επιβλήθηκε κατάσχεση στον κινητό εξοπλισμό της εταιρείας 

«Μ. ΒΑΡΤΑΛΑΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 2210/2013  έκθεση κατασχέσεως 

του δικαστικού επιμελητή Α. Κωτίτσα. 

Δυνάμει της ανωτέρω διαταγής πληρωμής επιβλήθηκε, με τα από 12.07.2013 κατασχετήρια εις χείρας 

όλων των ελληνικών τραπεζών κατάσχεση στους λογαριασμούς της εταιρείας «Μ. ΒΑΡΤΑΛΑΜΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», χωρίς να βρεθούν αξιόλογα υπόλοιπα που να ικανοποιούν την απαίτηση της 

ΕΑΔΠ ΑΠΘ. 

Ασκήθηκε η από 25.06.2014 αγωγή εναντίον της εταιρείας «Μ. ΒΑΡΤΑΛΑΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, για 

μισθώματα και αποζημίωση χρήσης, για το ποσό των  239.021,56 ευρώ που αφορά τη χρονική περίοδο 

από 01.01.2013 μέχρι και 10.12.2013. Επ΄αυτής της αγωγής εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 15338/2017 

απόφαση του ΜονΠρωτΘες, η οποία την έκανε δεκτή στο σύνολό της. Ασκήθηκε από την αντίδικο η 

από 16.11.2018 έφεση της οποίας δικάσιμος ορίστηκε για τις 12.11.2018 ενώπιον του Εφετείου 

Θεσσαλονίκης. Ήδη εκχωρήθηκαν με απόφαση της Συγκλήτου ΑΠΘ, προς το Ελληνικό Δημόσιο, 

μισθώματα ύψους 176.800 ευρώ (Δήλωση υπ΄αριθμ. πρωτ. 91449/30.12.2014). 
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Εκδόθηκε εις βάρος της μισθώτριας εταιρείας (κυλικείο χημείας) με την επωνυμία «Μ. ΒΑΡΤΑΛΑΜΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»,  για οφειλές μισθωμάτων (2012 -2013) η υπ΄αριθμ. 14336/2013 Διαταγή 

πληρωμής. Με την από 05.07.2013 επιταγή προς πληρωμή, κάτω από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο 

της ως άνω διαταγής πληρωμής, επιτάχθηκε η μισθώτρια να καταβάλλει στην ΕΑΔΠ ΑΠΘ το συνολικό 

ποσό των 16.439,34 ευρώ. Δεν κατέβαλλε κανένα ποσό. 

Ασκήθηκε εναντίον της μισθώτριας εταιρείας με την επωνυμία «Μ. ΒΑΡΤΑΛΑΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΠΕ», η από 16.10.2013 αγωγή για αποζημίωση από την έκδοση ακάλυπτων επιταγών και ηθική βλάβη 

της εταιρείας, ποσού 110.725,13 ευρώ. Επί αυτής της αγωγής εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 10364/2015 

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ήδη έχει ασκηθεί, έφεση και αναμένεται η 

έκδοση απόφασης.  

Για την ανωτέρω οφειλή εκ των ακάλυπτων επιταγών, υποβλήθηκαν δύο εγκλήσεις ενώπιον του 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, εναντίον της Μ. Βαρταλάμη, για το αδίκημα της έκδοσης 

ακάλυπτων επιταγών ποσού 93.770,13 ευρώ, που αφορούσαν διακανονισμό από μισθώματα (2012). Η 

ΕΑΔΠ ΑΠΘ παραστάθηκε ως πολιτικώς ενάγουσα στη δίκη που διεξήχθη στις 09.06.2017 και 

καταδικάστηκε η κατηγορούμενη Μ. ΒΑΡΤΑΛΑΜΗ πρώην μισθώτρια κυλικείων σε ποινή φυλάκισης 3 

ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ. Η κατηγορούμενη Μ. ΒΑΡΤΑΛΑΜΗ, άσκησε έφεση η οποία 

μετά από αναβολές συζητήθηκε στις 10.12.2018 οπότε και καταδικάστηκε τελεσίδικα, η 

κατηγορούμενη Μ. ΒΑΡΤΑΛΑΜΗ πρώην μισθώτρια κυλικείων σε ποινή φυλάκισης 30 μηνών και 

χρηματική ποινή 10.000 ευρώ.   

 

4. Μ. ΖΙΑΝΝΟΥ- Δ. ΡΑΠΤΗΣ ΕΕ 

Ασκήθηκε εναντίον της πρώην μισθώτριας Μ. ΖΙΑΝΝΟΥ, η από 02.10.2013 αγωγή (μισθωτικές 

διαφορές) για καταβολή μισθωμάτων (2009-2010) των κυλικείων της Νομικής Σχολής, Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης και Τμήματος Χημείας, ποσού 334.436,15 ευρώ. Εκδόθηκαν οι υπ΄αριθμ. 21132/2014 και 

8791/2015 αποφάσεις του ΜονΠρωτΘεσ, οι οποίες την έκαναν δεκτή και επιδίκασε στην ΕΑΔΠ ΑΠΘ το 

ποσό των 334.436,15 ευρώ ως κεφάλαιο και το ποσό των 6.680 ευρώ ως δικαστική δαπάνη. Στις 

25.11.2016 επιβλήθηκε εις χείρας των ελληνικών τραπεζών κατάσχεση στους λογαριασμούς της 

αντιδίκου χωρίς να βρεθούν αξιόλογα υπόλοιπα που να ικανοποιούν την απαίτηση της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. 

Για τις ανωτέρω οφειλές (Μ. ΖΙΑΝΝΟΥ), ασκήθηκε επίσης και η από 31.10.2012 αγωγή της ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

εναντίον της εταιρείας  Δ. ΡΑΠΤΗΣ ΕΕ στην οποία μεταβίβασε η Μ. ΖΙΑΝΟΥ τα μισθωτικά δικαιώματα 

και υποχρεώσεις. Το δικαστήριο με την υπ΄αριθμ. 13105/2013 απόφαση του δέχθηκε την αγωγή της 

ΕΑΔΠ ΑΠΘ, κατά το ποσό των 116.321,37 ευρώ και έκρινε ότι ευθύνεται μαζί με την ανωτέρω εταιρεία 

και η προηγούμενη μισθώτρια Μ. ΖΙΑΝΟΥ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την ως άνω εταιρεία.  
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Η εταιρεία Δ. ΡΑΠΤΗΣ ΕΕ άσκησε εναντίον της ανωτέρω αποφάσεως έφεση, η οποία θα εκδικαζόταν 

στις  03.11.2014. Στην ως άνω δικάσιμο η αντίδικος Δ. ΡΑΠΤΗΣ ΕΕ αιτήθηκε αναβολής και ορίσθηκε νέα 

δικάσιμος για τις 14.12.2015. Στην ως άνω δικάσιμο η αντίδικος ζήτησε ως εκκαλούσα, να ματαιωθεί η 

συζήτηση της υπόθεσης. 

 Ασκήθηκε εναντίον των πρώην μισθωτριών Μ. ΖΙΑΝΝΟΥ και της εταιρείας «Δ. ΡΑΠΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», η 

από 16.12.2015 αγωγή (μισθωτικές διαφορές) για καταβολή κοινόχρηστων δαπανών (2010) των 

κυλικείων της Νομικής Σχολής, Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Χημείας ΑΠΘ, ποσού 23.375,26 ευρώ. 

Συζητήθηκε ερήμην της αντιδίκου και εκδόθηκε η μη οριστική υπ΄αριθμ. 12200/2017 απόφαση που 

κήρυξε τη συζήτηση απαράδεκτη. Κατόπιν αυτού ασκήσαμε την από 03.01.2018 νέα αγωγή μας, και 

εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 12275/2018 απόφασης που την έκανε δεκτή. 

Ασκήθηκε εναντίον της πρώην μισθώτριας «DANAI LINE ΕΠΕ», η από 16.12.2015 αγωγή (μισθωτικές 

διαφορές) για καταβολή κοινόχρηστων δαπανών (2010) του κυλικείου της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ, 

ποσού 21.180,53 ευρώ. Επ΄αυτής εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 10292/2017 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Μισθωτικών διαφορών) η οποία την έκανε δεκτή σχεδόν στο 

σύνολό της. Ασκήθηκε από την αντίδικο η από 27.09.2017 έφεση της οποίας δικάσιμος ορίστηκε για τις 

24.09.2018. Δυνάμει της ανωτέρω αποφάσεως (ΜονΠρωτΘεσ 10292/2017) επιβλήθηκε, με τα από 

21.06.2018 κατασχετήρια εις χείρας όλων των ελληνικών τραπεζών κατάσχεση στους λογαριασμούς της 

ως άνω εταιρείας, χωρίς να βρεθούν αξιόλογα υπόλοιπα που να ικανοποιούν την απαίτηση μας. 

 

5. Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Στις 28.08.2014 η Εταιρεία αξιοποίησης, προέβη, σε δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, ενώπιον 

της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, με επιφύλαξη παντός δικαιώματος της, σχετικά με την 

αξιόποινη συμπεριφορά απιστίας του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Γ. Καραγιάννη, 

σε βάρος της, σχετιζόμενη με τη διαχείριση των κυλικείων του Α.Π.Θ. για τη χρονική περίοδο 2005-

2012, τα οποία διαχειρίζονταν και εκμίσθωνε η Εταιρεία. Δικάσιμος συζήτησης αυτής της υπόθεσης 

ορίστηκε αρχικά για τις 02.11.2015, αλλά τελικώς, λόγω συνεχόμενων αναβολών για τις 15.01.2019. 

Στην ως άνω δικάσιμο εκδικάστηκε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, η υπόθεση και 

καταδικάστηκε ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος Γ. Καραγιάννης, σε 10ετή κάθειρξη για το αδίκημα της 

απιστίας στην υπηρεσία με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του ν. 1608, επιδικάζοντας υπέρ της ΕΑΔΠ 

ΑΠΘ αποζημίωση στο αιτούμενο ποσό των 44 ευρώ με την επιφύλαξη για περαιτέρω αποζημίωση. 

Ασκήθηκε έφεση από τον Γ. Καραγιάννη και αναμένουμε τον προσδιορισμό δικασίμου.  Η παρούσα 

Διοίκηση της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, επίσης προέβη στην άσκηση εγκλήσεως εναντίον του τέως Διευθύνοντος 
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Συμβούλου κ. Γ. Καραγιάννη και κατά παντός άλλου υπευθύνου, για τη μη είσπραξη κοινόχρηστων 

δαπανών από τους μισθωτές ποσού 451.233,16 ευρώ. 

 

V. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

Σε συνέχεια της παραπάνω γενικής επισκόπησης ακολουθεί αναλυτική περιγραφή, ανά Τμήμα, των 

επιμέρους δράσεων, ενεργειών και πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκαν κατά το ακαδ. έτη 2014-2019. 

Α. Γραμματεία ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

Η Γραμματεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ μεριμνά για την κάλυψη των αναγκών του Διοικητικού Συμβουλίου και 

του Διευθύνοντος Συμβούλου και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξωτερική και ενδοεταιρική 

επικοινωνία και οργάνωση, στη μεταφορά των αποφάσεων και των οδηγιών της Διοίκησης, στο 

συντονισμό των επιμέρους Τμημάτων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ αλλά και στην εν γένει παρουσία της Εταιρείας 

εντός και εκτός ΑΠΘ. Λειτουργεί υπό την εποπτεία της Προϊσταμένης Διοίκησης και υποστηρίζεται από 

την υπάλληλο του Τμήματος Προσωπικού. Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο των πέντε 

ετών είναι ως επί των πλείστων αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και αλληλεπίδρασης και με τα 

υπόλοιπα Τμήματα της Εταιρείας και ήταν στην κατεύθυνση της καλύτερης οργάνωσης, στην 

αποκατάσταση τυχόν αδυναμιών-δυσλειτουργιών αλλά και ανάληψης πρωτοβουλιών για την 

αποδοτικότερη λειτουργία των Τμημάτων και της Εταιρείας στο σύνολό της. 

1. Καταγραφή και αποτύπωση και διαδικασιών λειτουργίας των Τμημάτων: Σύμφωνα με τις 

αποφάσεις και οδηγίες της Διοίκησης πραγματοποιήθηκε συστηματική καταγραφή και 

αποτύπωση όλων των τηρούμενων διαδικασιών της Εταιρείας καθώς και σύνταξη των 

υποδειγμάτων των εντύπων που σχετίζονται με την εφαρμογή τους. Με τον τρόπο αυτό 

διευκολύνθηκε η ενημέρωση των Τμημάτων για τις αποφάσεις της Διοίκησης, η 

αποτελεσματικότερη παρακολούθηση τήρησης των διαδικασιών, η διασύνδεση τους αλλά και 

η διαπίστωση τυχόν αδυναμιών ή ελλείψεων, ενώ παράλληλα αποτέλεσε προπαρασκευαστικό 

βήμα για την σύνταξη του νέου Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας.  

2. Οργάνωση αρχείου Γραμματείας και Διοικητικού Συμβουλίου: Δόθηκε έμφαση στην 

οργάνωση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου αλληλογραφίας, ιδιωτικών συμφωνητικών, 

διαγωνισμών, υπηρεσιακών σημειωμάτων, πρακτικών Δ.Σ., πρακτικών των επιτροπών 

αξιολόγησης προσφορών και προμηθειών κ.α., για μελλοντική προσπέλαση. Παράλληλα, 
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ολοκληρώθηκε η καταγραφή, ομαδοποίηση και ταξινόμησή του αρχείου των φακέλων της 

ΕΑΔΠ ΑΠΘ παλαιότερων ετών και το υλικό μεταφέρθηκε, για λόγους αποσυμφόρησης των 

γραφείων, στο αρχείο της Εταιρείας. 

3. Τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονική οργάνωση αλληλογραφίας: Σε 

συνεργασία με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και δια μέσου της πλατφόρμας 

«Alfresco», τέθηκε σε εφαρμογή η ψηφιοποίηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης 

αλληλογραφίας, η τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και on-line αποθήκευση, με σκοπό την 

καλύτερη αρχειοθέτηση, μελλοντική προσπέλαση και διαμοιρασμό των εγγράφων στα 

Τμήματα της Εταιρείας. Ειδικότερα, μέσω της ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης διασφαλίστηκε η 

ταυτοποίηση των εγγράφων ως προς την ημερομηνία λήψης και αποστολής τους και 

βελτιώθηκε η παρακολούθηση και ο χρόνος διεκπεραίωσή τους. 

4. Διαμόρφωση ενιαίου προφίλ επικοινωνίας: Στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης του νέου 

προφίλ επικοινωνίας της Εταιρείας και παράλληλα με τη δημιουργία του νέου λογοτύπου της, 

συντάχθηκαν νέα υποδείγματα επιστολών και λοιπών εσωτερικών εντύπων για τις ανάγκες 

αλληλογραφίας όλων των Τμημάτων, συμπεριλήφθησαν ειδικές σημειώσεις στα ιδρυματικά e-

mail των υπαλλήλων («Γνωστοποίηση- δήλωση προς τους παραλήπτες») για τη διασφάλιση των 

όρων της εταιρικής επικοινωνίας και τυπώθηκαν εταιρικές κάρτες για τις ανάγκες των 

υπευθύνων/ προϊσταμένων των Τμημάτων. Παράλληλα, έγινε αλλαγή τηλεφωνικών γραμμών, 

έκδοση νέων απόρρητων κωδικών υπεραστικών κλήσεων, επικαιροποίηση ιδρυματικών 

λογαριασμών και έκδοση λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να 

εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ανάγκες του προσωπικού σύμφωνα με τη νέα δομή και λειτουργία 

της Εταιρείας. Τέλος, δρομολογήθηκε, με τη συνδρομή του ΚΗΔ, η κατασκευή νέου δικτυακού 

τόπου για τις ανάγκες της Εταιρείας. 

5. Ανασχεδιασμός Λογοτύπου ΑΠΘ για εμπορική χρήση: Η Διοίκηση της ΕΑΔΠ ΑΠΘ κρίνοντας 

αναγκαία την ανάπτυξη μιας νέας σειράς αναμνηστικών για τις ανάγκες προβολής και 

δημοσίων σχέσεων του ΑΠΘ προκήρυξε το 2016 ανοιχτό διαγωνισμό για τη δημιουργία της 

νέας οπτικής- εταιρικής ταυτότητας του ΑΠΘ και τον ανασχεδιασμό του λογοτύπου του ΑΠΘ, 

για εμπορική χρήση (αναμνηστικά ΑΠΘ). Ελλείψει συμμετοχών ο διαγωνισμός 

επαναπροκηρύχθηκε ως κλειστή διαγωνιστική διαδικασία, στην οποία κλήθηκαν να 

συμμετάσχουν τρεις μεγάλες γραφιστικές εταιρείες της πόλης, με εμπειρία σε αντίστοιχου 

κύρους και μεγέθους οργανισμούς. Η Επιτροπή του διαγωνισμού, αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ 

του ΑΠΘ με εξειδικευμένη εμπειρία στο αντικείμενο και εκπροσώπους της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, αφού 

εξέτασε τις σχεδιαστικές προτάσεις που υποβλήθηκαν, αποφάσισε τη συνεργασία με την 
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εταιρεία «Red Creative», κρίνοντας ότι η πρότασή της ανταποκρίνεται καλύτερα στο όραμα και 

τη φιλοσοφία του ΑΠΘ, εξυπηρετώντας παράλληλα και τους εμπορικούς σκοπούς. Εν συνεχεία 

το Τμήμα Λοιπών Εμπορικών Δράσεων ανέλαβε τις περαιτέρω ενέργειες για τη δρομολόγηση 

της παραγωγής της νέας σειράς αναμνηστικών με τον ανασχεδιασμένο πλέον λογότυπο του 

ΑΠΘ, η οποία ήδη βρίσκεται στη διάθεση της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ και 

αναμένεται να εμπλουτιστεί και με νέα είδη (Παράρτημα λογότυπο και αναμνηστικά). 

6. Υποστήριξη ελέγχων από ελεγκτικά κλιμάκια: Η Γραμματεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, το Τμήμα 

Οικονομικής Διαχείρισης, το Νομικό Γραφείο και το Τμήμα Προσωπικού παράλληλα με τη 

διεκπεραίωση των καθημερινών τρεχουσών υποθέσεων και εργασιών, κλήθηκαν να 

αναζητήσουν, να συλλέξουν και να διαθέσουν ένα σημαντικό όγκο αρχειακού υλικού στο 

πλαίσιο ελέγχων που διεξήχθησαν στην Εταιρεία από δημόσιες ελεγκτικές αρχές (Σώμα 

επιθεωρητών ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου 

Θεσσαλονίκης, ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας κλπ) και οι οποίες 

αφορούσαν προηγούμενα έτη και ως εκ τούτου απαιτούσαν χρονοβόρες και σύνθετες 

διαδικασίες αναζήτησης.  

7. Ηλεκτρονική οργάνωση συνεδριάσεων Δ.Σ.: Με τη συνδρομή του ΚΗΔ αξιοποιήθηκαν οι 

δυνατότητες της υπηρεσίας «Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων ΑΠΘ» https://docs.auth.gr/ 

για την οργάνωση, αρχειοθέτηση και διαμοιρασμό του υλικού των συνεδριάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΔΠ ΑΠΘ στα μέλη του, σε αντιστοιχία με τη διαδικασία που 

χρησιμοποιεί και η Γραμματεία Συγκλήτου, διευκολύνοντας σημαντικά τη διεξαγωγή των 

συνεδριάσεων και επιταχύνοντας τις διαδικασίες ενημέρωσης των μελών του Δ.Σ., με 

παράλληλη μείωση των εξόδων για την αναπαραγωγή εντύπων.  

8. Πραγματοποίηση συναντήσεων «ΣΕΤ»: Στο πλαίσιο ενίσχυσης της ενδοεταιρικής επικοινωνίας 

και για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών των Τμημάτων της Εταιρείας, ορίστηκε σε 

τακτική 15ήμερη βάση η πραγματοποίηση συναντήσεων «ΣΕΤ- Συνάντηση Επικεφαλής 

Τμημάτων» με τους υπευθύνους όλων των Τμημάτων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. Οι συναντήσεις αυτές 

συμβάλλουν στην άμεση επίλυση καθημερινών ζητημάτων, στον γόνιμο διάλογο και στον από 

κοινού σχεδιασμό δράσεων και πρωτοβουλιών της Εταιρείας. 

9. Ενίσχυση ενδοεταιρικής επικοινωνίας: Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με όλο το 

προσωπικό σε μια προσπάθεια καλύτερης γνωριμίας και βελτίωσης της απευθείας 

επικοινωνίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Προσωπικού. Με τον τρόπο αυτό επιχειρήθηκε η 

ενίσχυση του ρόλου του Τμήματος Προσωπικού στην επίλυση τυχόν εργασιακών θεμάτων, 

καθώς και στην ενθάρρυνση της απευθείας επικοινωνίας των εργαζομένων στα 

https://docs.auth.gr/
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υποκαταστήματα της Εταιρείας, με την έδρα. Οι συναντήσεις συνέβαλλαν και στη γνωριμία του 

προσωπικού με την οργανωτική και διοικητική δομή της Εταιρείας. Παράλληλα, 

διοργανώθηκαν γιορτές και γεύματα με σκοπό την βελτίωση του εργασιακού κλίματος και την 

ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των Τμημάτων.  

 

Β. Τμήμα Προσωπικού 

Η οργάνωση ενός ξεχωριστού Τμήματος Προσωπικού στην Εταιρεία αποτέλεσε κύριο μέλημα της νέας 

Διοίκησης. Δόθηκε έμφαση στη σύστασή του σε μια πιο οργανωμένη δομή με ουσιαστικό ρόλο όχι 

μόνο στη διεκπεραίωση τρεχουσών εργασιών που συνδέονται με τη μισθοδοσία του προσωπικού, 

αλλά και στην επίλυση εργασιακών θεμάτων, λοιπών ζητημάτων που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία και ιδιαιτέρως στη σύνδεση της Διοίκησης της 

Εταιρείας με το προσωπικό. Το Τμήμα Προσωπικού, το οποίο στελεχώνεται από μία υπάλληλο με 

παράλληλα καθήκοντα στη Γραμματεία της Εταιρείας και τον Προϊστάμενό του, κατάφερε να 

προσαρμοστεί στις μεταβολές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πενταετίας, λόγω αλλαγών στο 

νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας, και παράλληλα να κάνει βήματα στην κατεύθυνση του 

εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς του. 

1. Επικαιροποίηση στοιχείων ατομικού φακέλου: Αρχειοθετήθηκε, επικαιροποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε ο ατομικός φάκελος κάθε εργαζομένου με όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με 

την ταυτοποίηση και εκπαίδευσή του. Ο φάκελος κάθε εργαζομένου τηρείται στο Τμήμα 

Προσωπικού, δεν διαβιβάζεται σε τρίτους και προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενώ κάθε εργαζόμενος έχει ανά πάσα στιγμή άμεση 

πρόσβαση στα στοιχεία που τον αφορούν. 

2. Ορισμός ενιαίων μισθολογικών κλιμάκων: Αποκαταστάθηκαν τυχόν λάθη στη μισθοδοσία 

εργαζομένων λαμβάνοντας υπόψη όλα τα επιδόματα που προβλέπει η νομοθεσία και τα οποία 

σχετίζονται με την οικογενειακή κατάσταση, την προϋπηρεσία καθώς και τη θέση ευθύνης του 

εργαζόμενου και ορίστηκαν κοινές μισθολογικές κλίμακες για κάθε κατηγορία. Ειδικότερα, οι 

εργαζόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας κατατάχθηκαν στα προβλεπόμενα μισθολογικά 

κλιμάκια του Ενιαίου Μισθολογίου, βάσει του χρόνου προϋπηρεσίας, των τίτλων σπουδών και 

της οικογενειακής κατάστασής τους. 

3. Παρακολούθηση αδειών: Δημιουργήθηκαν νέα έντυπα αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών του 

προσωπικού και παράλληλα βελτιώθηκε η διαδικασία παρακολούθησής τους, κάνοντας χρήση 
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των δυνατοτήτων που παρέχει το πρόγραμμα μισθοδοσίας PYLON HRM που χρησιμοποιεί η 

ΕΑΔΠ ΑΠΘ. 

4. Ιατρός εργασίας- Τεχνικός Ασφαλείας: Η Εταιρεία προχώρησε εξαρχής στη σύναψη 

συμβάσεων με Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, 

βάσει του αριθμού των εργαζομένων της, για τη διασφάλιση των συνθηκών εργασίας και 

κυρίως των ίδιων των εργαζομένων. Το Τμήμα Προσωπικού βρίσκεται σε στενή συνεργασία 

μαζί τους και ενημερώνει άμεσα την Διοίκηση και το προσωπικό για τις υποδείξεις τους, ενώ 

τηρείται και αρχείο παρακολούθησης των υποδείξεων και των αντίστοιχων ενεργειών της 

Εταιρείας. Ειδικότερα, σε συνεργασία με τον Ιατρό Εργασίας ελήφθη το ιατρικό ιστορικό κάθε 

εργαζομένου και δόθηκαν εξατομικευμένες συμβουλές για την ώρα εργασίας, συστάθηκαν 

ομάδες πρώτων βοηθειών, οργανώθηκαν σχετικά σεμινάρια, δημιουργήθηκαν φαρμακεία στην 

έδρα και στα υποκαταστήματα της Εταιρείας. Με τη συνδρομή του Τεχνικού Ασφαλείας 

επικαιροποιήθηκαν τα συστήματα πυρόσβεσης στην έδρα και τα υποκαταστήματα, έγιναν 

μικρής κλίμακας παρεμβάσεις στους χώρους εργασίας ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι σε 

περίπτωση σεισμού ή άλλης έκτακτής ανάγκης και δημιουργήθηκαν σχέδια διαφυγής για τις 

ανάγκες του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ. 

5. Εκπαίδευση προσωπικού: Το Τμήμα Προσωπικού, με τις οδηγίες της Διοίκησης, 

προγραμμάτισε και συντόνισε τα κάτωθι σεμινάρια, σε συνεργασία με ειδικούς εκπαιδευτικούς 

φορείς και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των Προγραμμάτων ΛΑΕΚ, με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία των Τμημάτων, την παροχή ειδικών γνώσεων στο προσωπικό 

αλλά και την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία: 

 Πυροπροστασία από την ΟΔΑΚ ΑΠΘ (όλο το προσωπικό) (20-25/11/2014) 

 Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση από το ΕΚΑΒ (2-3 άτομα από κάθε τμήμα) 

(06/02/2015) 

 Ά Βοήθειες από το ΕΚΑΒ (2-3 άτομα από κάθε τμήμα) (13/02/2015) 

 Οικονομικά για μη Οικονομικούς από την ABPM (Προϊστάμενη Διοίκησης) (03/03/2015) 

 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού από την AQS (Τμήμα Προσωπικού) (11/03/2015) 

 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων από την MASTER AE (εργαζόμενοι στα κυλικεία) 

(29/6/2015 & 12/7/2015)  

 «Εξυπηρέτηση πελατών» (Υπάλληλος Τμήματος Λοιπών Εμπορικών Δράσεων) 

(09/05/2016) 

 «Δημιουργία πετυχημένων ομάδων» (Υπεύθυνη των Κυλικείων) (11/05/2016) 
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 «Βελτίωση καθημερινού management» (Προϊστάμενη Διοίκησης και Διευθύντρια 

Παιδικού Κέντρου) (16/05/2016) 

 «Εργασιακό άγχος» (όλο το προσωπικό) (06/06/2016) 

 «Η σπουδαιότητα της πρόληψης στην πρώιμη διάγνωση και σύγχρονη αντιμετώπιση 

του καρκίνου του μαστού» (όλο το προσωπικό) (02/11/2015) 

 «Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Διοίκησης Δείκτες και Αξιολόγηση σε όλα τα 

Επίπεδα» (Προϊστάμενος Τμήματος Λοιπών Εμπορικών Δράσεων) (05/12/2018) 

 «Επιθεωρητής/ Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας 

Τροφίμων» (Υπεύθυνη Κυλικείων) (10-14/07/2019) 

Παράλληλα, η εκπαίδευση του προσωπικού έλαβε και χαρακτήρα στοχευμένων ενδοεταιρικών 

συναντήσεων, σε επίπεδο Προϊσταμένων ή Τμήματος, και εξατομικευμένης καθοδήγησης και 

συμβουλευτικής, όπου κρινόταν σκόπιμο, με στόχο την εξοικείωση των Τμημάτων με την 

τήρηση των διαδικασιών, την ορθή χρήση των εντύπων και λοιπά θέματα της τρέχουσας 

καθημερινότητας, είτε για την ανάληψη νέων καθηκόντων, είτε την αναπλήρωση προσωπικού 

σε έκτακτη ή μακροχρόνια απουσία. 

6. Καταβολή αποζημιώσεων μελών Δ.Σ.: Συστηματοποιήθηκε η καταβολή των αποζημιώσεων 

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αρχικά ανά τρίμηνο μέσω της Τράπεζας Πειραιώς και εν 

συνεχεία σε μηνιαία βάση μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Επίσης καταβλήθηκαν 

εκκρεμείς αποζημιώσεις προηγούμενων ετών. 

7. Ηλεκτρονικό αρχείο εκτέλεσης μισθοδοσίας: Η μισθοδοσία όλου προσωπικού της Εταιρείας 

υπολογίζεται με τη βοήθεια του προγράμματος μισθοδοσίας PYLON HRM, ως δεδουλευμένες 

αμοιβές του εκάστοτε μήνα και εκτελείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού αρχείου (αρχικά 

μέσω της Τράπεζας Πειραιώς και από τον Δεκέμβριο του 2017 μέσω της Ενιαίας Αρχής 

Πληρωμής) στην κατεύθυνση της ταχύτερης και απλούστερης διεκπεραίωσής της. 

8. Τυποποίηση διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού: Το Τμήμα Προσωπικού, σε συνέχεια των 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τυποποίησε τη διαδικασία επιλογής προσωπικού 

γραφείου και εποχικού/έκτακτου προσωπικού, για τις ανάγκες λειτουργίας των Τμημάτων της 

ΕΑΔΠ ΑΠΘ. Με μέριμνα του Τμήματος δημοσιοποιήθηκαν προσκλήσεις εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Λογιστηρίου και των κυλικείων της Εταιρείας. Από την 

ανωτέρω διαδικασία εξαιρέθηκαν η Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας καθώς και το 

Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ, όπου και τηρούνται ειδικές διαδικασίες από την αρμόδια Επιτροπή της 

Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας και από το Συμβούλιο Διοίκησης και την 
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Επιστημονική Επιτροπή του Παιδικού Κέντρου, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, και ενόψει κάποιων 

ελλείψεων που εντοπίστηκαν στην διαδικασία, το Τμήμα Προσωπικού προχώρησε σε 

προσθήκες για την διασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας. Περιγράφονται έκτοτε 

αναλυτικά το αντικείμενο της θέσης που προσφέρεται, τα απαιτούμενα και τα συνεκτιμώμενα 

πρόσθετα προσόντα- κριτήρια τα οποία υπόκεινται σε βαθμολογία ανά προσόν- κριτήριο, 

συντάσσεται το δελτίο συνέντευξης για όσους ενδιαφερόμενους πληρούν τα απαιτούμενα 

προσόντα και καλούνται σε συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων και τέλος 

το Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού που περιλαμβάνει τον Πίνακα Κατάταξης 

και Βαθμολογίας προς εισήγηση στο Δ.Σ. της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 

τέσσερις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσωπικό στα κυλικεία της Εταιρείας 

(μπουφετζής 23.04.2018, 27.07.2018, 18.04.2019 και 12.09.2019), με ηλεκτρονική υποβολή των 

αιτήσεων (μέσω ηλεκτρονικής φόρμας), σε συνεργασία το ΚΗΔ ΑΠΘ. Τα βιογραφικά 

σημειώματα που κατά περιόδους είχαν σταλεί στην Εταιρεία πριν τεθεί σε εφαρμογή η 

παραπάνω διαδικασία, ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες ανάλογα με τη δραστηριότητα της 

ΕΑΔΠ ΑΠΘ, τηρούνται σε φυσικό αρχείο και βρίσκονται στη διάθεση της Διοίκησης για 

μελλοντική χρήση. Παράλληλα με την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας το Τμήμα μεριμνά 

για τη δημοσιοποίηση των σχετικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τόσο μέσα από 

τα δικά της μέσα επικοινωνίας (site, αφίσες, ανακοινώσεις) όσο και σε εξειδικευμένα μέσα που 

σχετίζονται με την εύρεση εργασίας (aggeliopolis, skywalker, newsedu κτλ). 

9. Άσκηση εκκένωσης των γραφείων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ: Με πρωτοβουλία του Τμήματος και σε 

συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ΑΠΘ και με την Ομάδα Διαχείρισης και 

Αντιμετώπισης Καταστροφών ΑΠΘ (ΟΔΑΚ ΑΠΘ) πραγματοποιήθηκε άσκηση ετοιμότητας 

εκκένωσης των γραφείων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ σε περίπτωση έκτατης ανάγκης. Η άσκηση διεξήχθη σε 

πραγματικό χρόνο και υπήρξε καταγραφή της ανταπόκρισης του προσωπικού από 

εκπροσώπους της ΟΔΑΚ, δόθηκαν οδηγίες για την εκκένωση των χώρων, για το σημείο 

συγκέντρωσης καθώς και για την πορεία προς αυτό. Σε τακτά διαστήματα γίνεται υπενθύμιση 

στο προσωπικό του σχεδίου εκκένωσης, ενώ έχει προγραμματιστεί η επανάληψη της άσκησης 

με τη συνδρομή του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας ΑΠΘ για την επικαιροποίηση των οδηγιών 

και υπενθύμιση των αναγκαίων ενεργειών στο προσωπικό. 

10. Πρακτική άσκηση φοιτητών μέσω του συστήματος «ΑΤΛΑΣ»: Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ συνδέθηκε στο 

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης «ΑΤΛΑΣ» προκειμένου να συμμετάσχει 

ως φορέας υποδοχής στα προγράμματα πρακτικής φοιτητών. Ειδικότερα, έδωσε τη δυνατότητα 

σε πέντε φοιτητές του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του 
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προγράμματος των σπουδών τους, να αποκτήσουν σημαντική παιδαγωγική εμπειρία μέσα από 

τις δομές του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ. Παράλληλα, η ΕΑΔΠ ΑΠΘ απέστειλε πρόσκληση προς τα 

ιδιωτικά και δημόσια ΙΕΚ της πόλης για την απασχόληση καταρτιζομένων ΙΕΚ στο πλαίσιο 

πρακτικής άσκησης, στα γραφεία της και στην Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας. 

Δυστυχώς, διαδικαστικά θέματα λειτουργίας των ΙΕΚ δεν βοήθησαν να ευοδωθεί κάποια 

συνεργασία. 

11. Επικοινωνία με αρμόδιες αρχές: Εκτός από την τήρηση του αρχείου του προσωπικού, την 

καθημερινή διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που αφορούν σε  προσλήψεις, μισθοδοσία και 

λοιπά θέματα προσωπικού, το Τμήμα αποτελεί τον επίσημο δίαυλο επικοινωνίας με τις 

αρμόδιες αρχές (ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ, ΚΕΠΕΚ, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης κ.α.) για συμβουλευτική και για επίλυση επιμέρους ζητημάτων που ανακύπτουν. 

12. Καθορισμός ωραρίου εργασίας: Κατόπιν οδηγιών της Διοίκησης και με τη συνδρομή του 

Τμήματος Προσωπικού ζητήθηκε από το προσωπικό των γραφείων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ να δηλώσει 

επιθυμητό ωράριο έναρξης-λήξης εργασίας (7.30-16.30), σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας 

των λοιπών υπηρεσιών του ΑΠΘ με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. 

13. Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: Έγινε ορισμός διαχειριστή και 

καταχωρήθηκαν όλα τα στοιχεία των εργαζομένων της Εταιρείας στο Μητρώο Ανθρώπινου 

Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, ενώ υπάρχει τακτική παρακολούθηση για τη δήλωση τυχόν 

μεταβολών στο προσωπικό ΕΑΔΠ ΑΠΘ. 

14. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Αναρτήθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

την εύρεση συνεργάτη σχετικά με την εναρμόνιση της ΕΑΔΠ ΑΠΘ με τον γενικό κανονισμό για 

την προστασία προσωπικών δεδομένων και συνάφθηκε συνεργασία με την εταιρία Yummy 

Software and Services IKE Λογισμικό και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, η οποία ανέλαβε την πλήρη 

εναρμόνιση και συμμόρφωση της ΕΑΔΠ ΑΠΘ σύμφωνα με τον κανονισμό. 

Γ. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 

Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Εταιρείας οικοδομήθηκε σε νέα βάση, στα πρότυπα μιας 

σύγχρονης ΑΕ, με Προϊστάμενο λογιστή- φοροτεχνικό με άδεια Α’ τάξης και με προσωπικό που έχει τα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τη λειτουργία του (λογιστές πτυχιούχοι ΑΕΙ, με άδεια Α’ τάξης και 

σημαντική προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις). Ειδικότερα το Τμήμα συνέβαλε σημαντικά στα εξής: 

1. Έλεγχος ταμείων: Συστηματοποιήθηκε ο έλεγχος των ταμείων στα σημεία πώλησης της 

Εταιρείας καθώς και η συγκέντρωση και κατάθεση των καθημερινών εισπράξεων στην Τράπεζα 

με στόχο τον καλύτερο έλεγχο και την απάλειψη φορολογικών λαθών. 
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2. Συνεργασία με την Ernst & Young: Το Τμήμα αποτέλεσε το σύνδεσμο επικοινωνίας της ΕΑΔΠ 

ΑΠΘ με την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Ernst & Young, η οποία συνέβαλλε αποφασιστικά στην 

προσπάθεια για τον επανακαθορισμό του λογιστικού- οικονομικού πλαισίου λειτουργίας της 

Εταιρείας με βάση τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. 

3. Καταγραφή κοινοχρήστων κυλικείων: Σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, πραγματοποιείται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα η 

καταγραφή των κοινοχρήστων δαπανών των κυλικείων, η  είσπραξη και απόδοσή τους στην 

Οικονομική Υπηρεσία του ΑΠΘ. 

4. Καταγραφή παγίων: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία λογιστικής καταγραφής των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας με αποτέλεσμα την πλήρη εικόνα της περιουσίας της 

Εταιρίας. Η διαδικασία ήταν χρονοβόρα, καθώς πολλά από αυτά έχουν τεθεί στη διάθεση του 

ΑΠΘ και ήταν δύσκολος ο εντοπισμός τους. 

5. Εγκατάσταση τερματικών υποδοχής καρτών: Πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση τερματικών 

υποδοχής καρτών «POS» σε όλα τα σημεία πώλησης της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (κυλικεία, Παιδικό Κέντρο 

ΑΠΘ, Φωτοτυπικό Κέντρο) σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς και την Eurobank, ύστερα 

από πρόσκληση, υποβολή προσφορών και διαπραγμάτευση των όρων. 

6. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: Έγινε εκκαθάριση του λογαριασμού του ΑΠΘ και 

πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

7. Εγγραφή στο ΓΕΜΗ: Ολοκλήρωσε τη διαδικασία εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

συμβάλλοντας έτσι στην απρόσκοπτη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας και 

στην αποσαφήνιση του καθεστώτος λειτουργίας της. 

8. Παρακολούθηση καταβολής μισθωμάτων: Ανάλαβε την πλήρη παρακολούθηση της έγκαιρης 

καταβολής των μισθωμάτων των κυλικείων, βάσει των μισθωτηρίων συμβολαίων, καθώς και 

την επικοινωνία με τους μισθωτές. 

9. Αποστολή στοιχείων σε φορείς: Το Τμήμα επιφορτίστηκε με το ρόλο της συλλογής, 

επεξεργασίας και καταχώρησης των στατιστικών στοιχείων που αποστέλλονται στους 

εποπτευόμενους φορείς της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (ΕΛΣΤΑΤ και Υπ. Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων) σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση. 

10. Κατάργηση μη χρησιμοποιούμενων τραπεζικών λογαριασμών: Έγινε έλεγχος για αδρανείς ή 

μη χρησιμοποιούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς και αιτήθηκε το κλείσιμο ή τη συγχώνευσή 

τους. 

Το Τμήμα, παράλληλα με τις τρέχουσες καθημερινές εργασίες που κλήθηκε να διεκπεραιώσει, έδωσε 

ιδιαίτερη έμφαση στη ρύθμιση των παρακάτω εκκρεμών οικονομικών υποθέσεων της Εταιρείας, οι 
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οποίες είχαν δημιουργηθεί από προηγούμενες χρήσεις και οποίες δημιουργούσαν προβλήματα στην 

ταμειακή διαχείριση και στην συνολική οικονομική της εικόνα: 

- Ρύθμιση οφειλών και εξόφληση της ρύθμισης για φύλαξη και καθαριότητα συνολικού ποσού 

800.000,00 ευρώ. 

- Ρύθμιση οφειλών και εξόφληση προς την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ συνολικού ποσού 

208.171,33 ευρώ. 

- Ρύθμιση οφειλών και εξόφληση προς τη Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του ΑΠΘ συνολικού 

ποσού 40.950,40 ευρώ. 

- Εξόφληση οφειλών προς προμηθευτές του ΑΠΘ για χρήσεις μέχρι 31.08.2014 συνολικού ποσού 

38.908,50 ευρώ. 

- Εκκαθάριση διαχείρισης εσόδων-εξόδων για λογαριασμό Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης 

του ΑΠΘ συνολικού ποσού 225.342,46 ευρώ. 

- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 372.183,39 ευρώ. 

- Κάλυψη ζημιών της χρήσης 2013 συνολικού ποσού 403.456,79 ευρώ. 

- Κάλυψη επισφαλειών από μισθώματα κυλικείων συνολικού ποσού 1.749.416,40 ευρώ. 

- Ανανέωση εκμισθώσεων όλων των κυλικείων με ταμειακή αναπλήρωση των εγγυήσεών τους. 

 

Δ. Τμήμα Λοιπών Εμπορικών Δράσεων 

Το Τμήμα Λοιπών Εμπορικών Δράσεων, έχει ως αντικείμενο την ενοικίαση αιθουσών του 

Πανεπιστημίου, τη λειτουργία του Φωτοτυπικού Κέντρου και την εμπορία αναμνηστικών και βιβλίων 

του ΑΠΘ και μαζί με τα κυλικεία, αποτελεί βασικό κορμό των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Στη 

συνέχεια ακολουθεί περιγραφή των δράσεων του Τμήματος, ανά αντικείμενο. 

 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

Η ενοικίαση αιθουσών την τελευταία πενταετία παρουσίασε σημαντική αύξηση εσόδων. 

Όπως αναλύεται στη συνέχεια, η δραστηριότητα περιλαμβάνει την ενοικίαση της Αίθουσας Τελετών 

του ΑΠΘ, τη συνεργασία με το ΕΑΠ για την ενοικίαση αιθουσών διδασκαλίας, τη διαχείριση της 

ενοικίασης της Αίθουσας Τελετών του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, του αμφιθεάτρου της 

Κεντρικής Βιβλιοθήκης καθώς και άλλων αιθουσών, ενώ περιστασιακά το τμήμα συνέβαλε στη 
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διαχείριση του Αμφιθεάτρου της Νομικής που διατέθηκε με πρωτοβουλία της Σχολής για εξετάσεις 

δικαστικών. 

1. Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ: Στην αίθουσα τελετών ΑΠΘ πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2014-

2019 συνολικά 481 εκδηλώσεις. Από αυτές οι 166 εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από το ΑΠΘ ή με 

συμμετοχή του. (Σημείωση: Αφορά εκδηλώσεις εκτός πρωινού ωραρίου λειτουργίας. Ενδεικτικά 

τέτοιες εκδηλώσεις είναι Δευτέρες της Τέχνης, διαλέξεις ΕΚΠΥ, εκδηλώσεις Συλλόγου 

Αποφοίτων ΑΠΘ, εκδηλώσεις Φοιτητικής Εβδομάδας και άλλες). 

Για τη διατήρηση και αύξηση των κρατήσεων στην αίθουσα, πραγματοποιήθηκαν μία σειρά από 

ενέργειες προώθησης όπως: 

- Αποστολή e-mail με ενημερωτικό υλικό στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία του νομού 

Θεσσαλονίκης (συνολικά 920), με σκοπό την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. 

- Αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος σε περίπου 1800 επιχειρήσεις. 

- Προσωπικές επαφές με ενδιαφερόμενους για πραγματοποίηση εκδήλωσης στην αίθουσα. 

- Επικοινωνία με γραφεία διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων της Θεσσαλονίκης. 

- Συνεχής προσωπική επαφή και ενημέρωση Κοσμητόρων, Προέδρων Τμημάτων και καθηγητών 

για τις παροχές στην αίθουσα. 

Ενέργειες για την αρτιότερη οργάνωση των διαδικασιών κρατήσεων και ενοικίασης: 

- Δημιουργία ηλεκτρονικής ψευδοδιεύθυνσης aithouses@auth.gr με σκοπό την καλύτερη και 

γρηγορότερη διαχείριση αιτημάτων για την παραχώρηση της αίθουσας. 

- Παραλαβή ηλεκτρονικών αιτημάτων κρατήσεων (αντί φυσικής παρουσίας στο πρωτόκολλο του 

ΑΠΘ). 

- Σύναψη ιδιωτικών συμφωνητικών πριν τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων. 

- Εκπόνηση τιμοκαταλόγου που συμβάλει, σε αρτιότερη εξωτερική εικόνα του ΑΠΘ. 

- Είσπραξη του τιμήματος της αίθουσας τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την πραγματοποίηση της 

εκδήλωσης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ανοικτά υπόλοιπα πελατών. 

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ προχώρησε σε μία σειρά εργασιών για τον ευπρεπισμό και εξοπλισμό της Αίθουσας 

Τελετών, ενώ χρηματοδότησε και μία σειρά ανάλογων ενεργειών τις οποίες επιμελήθηκε το ΑΠΘ: 

- Καθαρισμός μοκετών και  καθισμάτων (1.030 τεμ.) από επαγγελματικό συνεργείο το 2017. 

Παρόμοια εργασία δεν είχε πραγματοποιηθεί για περισσότερα από δέκα χρόνια. 

- Εργασίες ευπρεπισμού και καλλωπισμού στις τουαλέτες κοινού (ανδρών και γυναικών) που 

βρίσκονται στο φουαγιέ της αίθουσας το 2018. 

mailto:aithouses@auth.gr
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- Εργασίες ευπρεπισμού και καλλωπισμού στα καμαρίνια και στις αντίστοιχες τουαλέτες των 

συντελεστών των εκδηλώσεων το 2018. 

- Τοποθέτηση σήμανσης στα καθίσματα της αίθουσας με σκοπό την αποτελεσματικότερη 

ταξιθεσία. 

- Αγορά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για τις ανάγκες των εκδηλώσεων. 

- Αγορά 150 καθισμάτων που χρησιμοποιούνται στις ορκωμοσίες φοιτητών. 

- Εγκατάσταση στο φουαγιέ σταθερής γραμμής internet για να καλύπτει ανάγκες των 

διοργανωτών (π.χ. έκδοση εισιτηρίων). 

- Μόνιμη εγκατάσταση ασύρματης παροχής internet στο φουαγιέ για χρήση από τους 

επισκέπτες. 

- Διάθεση ή ενοικίαση πιάνο τύπου KAWAI RX-3 το οποίο παραχώρησε προς χρήση στην 

Αίθουσα το Τμήμα Μουσικών Σπουδών. 

- Χρηματοδότηση αγοράς και τοποθέτηση επαγγελματικού προβολικού μηχανήματος τελευταίας 

τεχνολογίας  το 2016. 

- Αγορά μικρού φορητού ηχητικού συστήματος για περιφερειακές ανάγκες εκδηλώσεων. 

- Προμήθεια  βελούδινων κουρτινών για ευπρεπισμό εισόδου της Αίθουσας Τελετών ΑΠΘ από το 

ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης. 

- Αγορά καθίσματος και προστατευτικού καλύμματος για το πιάνο στην Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ. 

- Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ συνέβαλε με μερική χρηματοδότηση μιας σειράς παρεμβάσεων σε επίπεδο 

εξοπλισμού, που αναβαθμίζει το φωτισμό αίθουσας και σκηνής και τον ήχο, βελτιώνοντας 

σημαντικά την συνολική εικόνα της Αίθουσας Τελετών ΑΠΘ και πολλαπλασιάζοντας τις 

δυνατότητες φιλοξενίας καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο αυτών των παρεμβάσεων, η 

εταιρεία χρηματοδότησε την κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών δοκών ανάρτησης ηχείων 

και την αντικατάσταση των συρματόσχοινων στήριξης του φωτισμού. 

2. Συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ): Το ΑΠΘ φιλοξενεί στις 

εγκαταστάσεις του μαθήματα και εξετάσεις του ΕΑΠ σε χώρου της Φιλοσοφικής Σχολής, της 

Νομικής Σχολής και στη Σχολή Θετικών Επιστημών. 

Προκειμένου να εξοπλιστούν κατάλληλα οι νέες αίθουσες, η ΕΑΔΠ ΑΠΘ προμηθεύτηκε και 

εγκατέστησε 21 νέα προβολικά μηχανήματα σε αίθουσες της Νομικής Σχολής και της Σχολής 

Θετικών Επιστημών, τα οποία είναι στη διάθεση των Σχολών προς χρήση και για τις διδακτικές 

τους ανάγκες. Επίσης προχώρησε στην προμήθεια δεκαοχτώ φορητών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. 
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Κατά αναλογία με το ΕΑΠ, η Εταιρεία προσπάθησε να δρομολογήσει νέες συνεργασίες με 

εκπαιδευτικά ιδρύματα για την εξυπηρέτηση των διδακτικών τους αναγκών. Το 2016 

προχώρησε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το οποίο πραγματοποίησε μια σειρά 

δεκαεννιά διαλέξεων στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. 

Το 2018 προχώρησε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου καλύπτοντας 

ανάγκες στέγασης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τους σε αίθουσες του ΑΠΘ. 

3. Αίθουσα Τελετών του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής: Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ διεκπεραίωσε 

177 αιτήματα για πραγματοποίηση εκδηλώσεων (οικονομική, λογιστική διαχείριση και 

στελέχωση με προσωπικό) που της κοινοποιήθηκαν από την γραμματεία της Φιλοσοφικής 

Σχολής ΑΠΘ στην παραπάνω αίθουσα. Το 2018 στην αίθουσα πραγματοποιήθηκε καθαρισμός 

όλων των υφασμάτινων επιφανειών από επαγγελματικό συνεργείο (δύο χειροποίητα χαλιά 

3m*2m, ένας διάδρομος μοκέτα 22,5m*1,5m και 320 μαξιλάρια, κάλυμμα και περιεχόμενο στα 

οποία έγινε στεγνό καθάρισμα). 

4. Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης: Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ διεκπεραίωσε 132 αιτήματα για 

πραγματοποίηση εκδηλώσεων (οικονομική, λογιστική διαχείριση και στελέχωση με 

προσωπικό) που της κοινοποιήθηκαν από την γραμματεία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης για την 

παραπάνω αίθουσα. 

5. Λοιπές ενέργειες: Οργανώθηκε σε νέα βάση η εξυπηρέτηση των αιθουσών ως προς τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και τεχνικής υποστήριξης με εξωτερικό 

συνεργάτη, που επιλέγεται σύμφωνα με τις διαδικασίες της Εταιρείας, με αποτέλεσμα την 

οριστική λύση των προβλημάτων αποζημίωσης των εργαζόμενων και την αισθητή μείωση του 

συνολικού κόστους διαχείρισης. Στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης γίνεται διαρκής 

αναζήτηση νέων πανεπιστημιακών χώρων προς ενοικίαση, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, 

που θα μπορούσαν να διατεθούν για διοργάνωση εκδηλώσεων. 

 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Το Φωτοτυπικό Κέντρο ήταν αρχικά τοποθετημένο στο υπόγειο του κτιρίου Διοίκησης. Με τη διακοπή 

λειτουργίας του ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ (Σεπτέμβριος 2014, με βάση την υπόδειξη των ορκωτών λογιστών και τη 

σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) το Φωτοτυπικό Κέντρο στεγάστηκε αυτόνομα σε χώρο 

στο Υπόγειο του Κτιρίου Διοίκησης, λειτουργώντας παράλληλα ως σημείο πώλησης χαρτικών (στυλό – 

μπλοκ – είδη γραφείου) με στόχο τη διάθεση των υπολοίπων εμπορευμάτων του ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ. 
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Οι συχνές καταλήψεις στο Κτίριο Διοίκησης, ο καθορισμός του ωραρίου λειτουργίας από το ωράριο 

λειτουργίας του κτιρίου και η εν γένει προβληματική χωροθέτησή του είναι οι λόγοι που οδήγησαν 

στην απόφαση για  μετεγκατάσταση του Φωτοτυπικού Κέντρου σε νέο χώρο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη 

του ΑΠΘ, στις αρχές της ακαδημαϊκής χρονιάς 2015-2016. 

Απαραίτητες κρίθηκαν κάποιες εργασίες διαμόρφωσης του χώρου, όπως νέα ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση, μεταφορά ρεύματος με νέα γραμμή από τον κεντρικό πίνακα της Βιβλιοθήκης, νέα 

εγκατάσταση σωμάτων θέρμανσης-ψύξης συνδεδεμένα με τις κεντρικές μονάδες της Βιβλιοθήκης κ.α.  

Το σημείο που επιλέχθηκε έχει τα εξής πλεονεκτήματα: Συνδυάζει μεγαλύτερο χώρο, ευρύτερη  

επισκεψιμότητα από την φοιτητική κοινότητα, τοποθέτηση στο κέντρο σχεδόν της 

πανεπιστημιούπολης, εγγύτητα με το αναγνωστήριο όπου και προκύπτουν ανάγκες φωτοτύπησης και 

αυτονομία στο ωράριο λειτουργίας. 

 Η μετεγκατάσταση στο ισόγειο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2015 και 

έκτοτε η πορεία των εσόδων του είναι ανοδική, τόσο λόγω της νέας θέσης του όσο και μιας σειράς 

ενεργειών επικοινωνίας και τοποθέτησης νέων προϊόντων προς πώληση. Πιο συγκεκριμένα: 

1. Διεύρυνση ωραρίου: Η μετεγκατάσταση συνοδεύτηκε από διεύρυνση του ωραρίου 

λειτουργίας σε 10 ώρες ημερησίως (08.00-18.00). Δοκιμαστικά μάλιστα το ωράριο στη διάρκεια 

των εξετάσεων διευρύνθηκε έτι περαιτέρω (08.00-20.00 και Σάββατο 10.00-14.00) χωρίς όμως 

το αναμενόμενο αποτέλεσμα. 

2. Αναβάθμιση εξοπλισμού: Το φωτοτυπικό κέντρο στο ξεκίνημά του διέθετε δύο μεγάλα 

ασπρόμαυρα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και ένα μεσαίων δυνατοτήτων έγχρωμο. Σταδιακά 

ο εξοπλισμός έχει αντικαταστάθηκε με νεότερα μηχανήματα, τρία μεγάλα ασπρόμαυρα 

φωτοαντιγραφικά και ένα έγχρωμο ποιοτικών και παραγωγικών χαρακτηριστικών 

επαγγελματικού επιπέδου. Τα μηχανήματα είναι σε καθεστώς παραχώρησης για χρήση, 

δηλαδή η αντικατάστασή τους έγινε χωρίς καμία δαπάνη αγοράς. Παράλληλα 

πραγματοποιήθηκε προμήθεια σταθεροποιητών τάσης για την προστασία των μηχανημάτων, 

καθώς και αναβάθμιση των συνδεδεμένων με τα φωτοτυπικά μηχανήματα υπολογιστών με 

στόχο την ταχύτερη λειτουργία τους. 

3. Νέα προϊόντα: 

- Χαρτικά- Είδη γραφείου: Αναβάθμιση της γκάμας χαρτικών με προσαρμογή στις 

δυνατότητες του χώρου. Παράλληλα πωλούνται υπόλοιπα υπαρχόντων εμπορευμάτων 

όπως καλώδια, πολύμπριζα και άλλα. 
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- Αναμνηστικά: Τοποθετήθηκε προθήκη αναμνηστικών, με στόχο την πραγματοποίηση 

πωλήσεων, ενώ με την ανάπτυξη νέας σειράς αναμνηστικών ο χώρος αυτός διευρύνθηκε. 

- Εκτυπώσεις διδακτορικών διατριβών- περιμετρική θερμοκόλληση 

- Πώληση Βιβλίων 

- Εισιτήρια ΟΑΣΘ 

Κάλυψη συνεδριακών αναγκών: Σε συνεργασία με προμηθευτές γραφικής ύλης και 

προμηθευτές αναμνηστικών το Φωτοτυπικό Κέντρο ανέπτυξε έναν ειδικό κατάλογο 

αναλωσίμων και εκτυπώσεων για συνέδρια και εκδηλώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν 

αντικείμενα προς παραγγελία και το Τμήμα αναλαμβάνει την παραγωγή τους και την 

προμήθεια τους. Επιπρόσθετα, μέσω της δραστηριότητα της ενοικίασης αιθουσών γίνεται 

συστηματική ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δυνατότητα κάλυψης συνεδριακών 

αναγκών. Σημειώνεται ότι η κάλυψη συνεδριακών αναγκών, πραγματοποιείται είτε από το 

Φωτοτυπικό Κέντρο είτε από το Σημείο Πώλησης Αναμνηστικών και υλοποιείται από κοινού 

ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών. 

4. Ενέργειες προβολής- επικοινωνίας: Υλοποιήθηκε μια σειρά προωθητικών ενεργειών, με στόχο 

την ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας για το νέο χώρο και τις νέες υπηρεσίες του 

Φωτοτυπικού Κέντρου. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν: 

- Διανομές εντύπων μέσα από κυλικεία, γραμματείες και την Πανεπιστημιακή Φοιτητική 

Λέσχη. 

- Συστηματικές επαφές με γραμματείες των Τμημάτων και με καθηγητές. 

- Ανακοινώσεις στο site του ΑΠΘ και ηλεκτρονικά μηνύματα σε διδάσκοντες και διοικητικό 

προσωπικό για τη νέα θέση αλλά και για τα νέα προϊόντα. 

- Προωθητική ενέργεια, τύπου «blitzing», με συμμετοχή όλων των εργαζομένων της 

εταιρείας σε χώρους της πανεπιστημιούπολης 

5. Άλλες ενέργειες: Παράλληλα με τις εμπορικής φύσης ενέργειες, το Τμήμα προέβη σε μια σειρά 

ενεργειών διοικητικής φύσης: 

- Επιλογή προμηθευτών για  προϊόντα (χαρτικά – αναμνηστικά – συσκευασίες και άλλα), 

υπηρεσίες (συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων) και έργα (κατασκευή χώρου). 

- Το 2016 πραγματοποιήθηκε απομείωση της αποθήκης ύψους 10.000€ με στόχο την 

απομάκρυνση εμπορικά απαξιωμένων και ανενεργών προϊόντων. 

- Έγιναν επαφές με μονάδες του πανεπιστημίου για την αξιοποίηση του αποθέματος από 

τόνερ και μελανοταινίες, το οποίο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά. 
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- Το φωτοτυπικό κέντρο παρέχει τις υπηρεσίες του για τις ανάγκες  εκδηλώσεων του 

Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων, του Γραφείου Διασύνδεσης και άλλων Τμημάτων και 

Υπηρεσιών του ΑΠΘ. Τα δύο τελευταία χρόνια, προσέφερε εντυπωσιακές υπηρεσίες αξίας 

περίπου 6.000€ σε περίπου 30 περιπτώσεις (αφίσες, φυλλάδια, φωτοαντίγραφα και 

πλαστικοποιήσεις). 

- Πλήρης συμμόρφωση στις υποδείξεις του τεχνικού ασφαλείας με επιμέλεια στους 

αποθηκευτικούς χώρους. Στο νέο χώρο, δεν υπήρξε καμία υπόδειξη προς επίλυση. 

 

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ 

Ένας από τους στόχους που έθεσε η Διοίκηση της ΕΑΔΠ ΑΠΘ ήταν και η ανάπτυξη νέας σειράς 

αναμνηστικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο αυτό, προκηρύχθηκε το 2016 

διαγωνισμός για τον ανασχεδιασμό του Λογοτύπου του ΑΠΘ για εμπορική χρήση και τη δημιουργία 

νέας οπτικής ταυτότητα του ΑΠΘ. Το 2017 ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και το Σεπτέμβριο 

υπογράφηκε  σύμβαση με την εταιρεία Red Creative. Παράλληλα, διαμορφώθηκε διαδικασία για την 

εύρεση και συνεργασία με προμηθευτές αναμνηστικών με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη 

ανταπόκριση του Τμήματος στις ανάγκες που θα προκύπτουν. Τον Νοέμβριο του 2017 ξεκίνησε η 

παραγωγή της νέας σειράς αναμνηστικών αντικειμένων  σε συνεργασία με εγκεκριμένους προμηθευτές 

και με τη σχεδιαστική επιμέλεια της Red Creative.  

Αρχικά επιλέχθηκε μια μικρή γκάμα αναμνηστικών με στόχο το φοιτητή (t- shirt, φούτερ, καπέλο, 

κούπα, στυλό διαρκείας, μολύβι, βαμβακερή τσάντα τύπου tode bag, κονκάρδες, ημερολόγιο). 

Παράλληλα, στην προσπάθεια να καλυφθούν τακτικές ανάγκες του ΑΠΘ για εκδηλώσεις και συνέδρια, 

παρήχθησαν και άλλα αντικείμενα (όπως γραβάτα, μαντήλα, press-papier με προτομή του Αριστοτέλη 

και σετ κρασιού). Σχεδιάζεται η συμπλήρωση της συλλογής αναμνηστικών με σακίδιο, κούπα θερμός, 

τετράδιο σπιράλ και μπλοκ.  

Το Σεπτέμβριο του 2018 ξεκίνησε στο ισόγειο του Κτιρίου Διοίκησης η λειτουργία προσωρινού σημείου 

πώλησης για τα αναμνηστικά του ΑΠΘ. Το κατάστημα που δημιουργήθηκε χωρίς αγορές εξοπλισμού ή 

έξοδα για τον εξωραϊσμού του χώρου, λόγο της ιδιαίτερης θέσης έχει γίνει γνωστό στην ακαδημαϊκή 

κοινότητα με θετικό αντίκτυπο στις πωλήσεις του. Παράλληλα ετοιμάζεται και ο χώρος που θα 

στεγάσει την προβολή και πώληση των αναμνηστικών του ΑΠΘ. Πρόκειται για το περίπτερο του 

Γραφείου Περιβάλλοντος στην είσοδο της πανεπιστημιούπολης, το οποίο και παραχωρήθηκε στην 

ΕΑΔΠ ΑΠΘ για το σκοπό αυτό με απόφαση της Συγκλήτου. Η Εταιρεία προχώρησε το 2018 σε 

διαγωνιστική διαδικασία για το σχεδιασμό και διαμόρφωση του χώρου. Ο σχεδιασμός έχει 
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ολοκληρωθεί και αναμένεται να ξεκινήσουν και οι διαδικασίες για την κατασκευή του. Μαζί με τον 

αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του περιπτέρου, έγινε και σχεδιασμός ειδικού εξοπλισμού έκθεσης και 

πώλησης σε παρόμοιο ύφος, ώστε να αναπτυχθούν σημεία πώλησης σε επιλεγμένα κυλικεία του ΑΠΘ.  

Πέρα από τις ενέργειες υποδομών για την ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση των αναμνηστικών του 

ΑΠΘ, έγιναν και πρόσθετες δράσεις προβολής. Ειδικότερα:  

1. Διάθεση αναμνηστικών: Το Τμήμα ασχολήθηκε με την διάθεση υπολοίπων από αναμνηστικά 

που υπήρχαν στην αποθήκη. Οι υφιστάμενοι κωδικοί ωστόσο ήταν απαρχαιωμένοι και 

απαιτούνταν ριζική ανανέωσή τους για να δοθεί ώθηση στις πωλήσεις. Παράλληλα, στη 

διάρκεια της τετραετίας, έγιναν μικρές παραγωγές από αναμνηστικά, στοχευμένες συνήθως σε 

ανάγκες που προέκυπταν από μονάδες του ΑΠΘ (όπως κυλινδρικές θήκες πτυχίου, κούπες 

τύπου mug και ισοθερμικές κούπες, μπλουζάκια, καπέλα, σακίδια, ημερολόγια, μπλόκ και 

στυλό διαρκείας, αθλητικές στολές και άλλα). 

2. Ανάπτυξη σημείων πώλησης: Μετά το κλείσιμο του σημείου πώλησης αναμνηστικών στο 

ισόγειο του Κτιρίου Διοίκησης και του Λογότυπου, δεν υπήρχε σταθερό σημείο έκθεσης και 

πώλησης των αναμνηστικών αντικειμένων του ΑΠΘ. 

Αρχικά στήθηκε στο φουαγιέ της Αίθουσας Τελετών ΑΠΘ βιτρίνα επίδειξης και πώλησης 

αναμνηστικών που λειτούργησε σε συνεργασία με τα κυλικεία. Το σημείο λειτουργούσε στη 

διάρκεια των ορκωμοσιών και επιλεγμένων εκδηλώσεων, ωστόσο διακόπηκε η λειτουργία του 

λόγω αδυναμίας ρύθμισης τεχνικών ζητημάτων. Με την μετεγκατάσταση του φωτοτυπικού 

κέντρου στα τέλη του 2015, τα αναμνηστικά απέκτησαν ένα περιορισμένο αλλά μόνιμο χώρο 

έκθεσης, γεγονός που έδωσε ώθηση στις πωλήσεις. 

Για το 2016 σχεδιάστηκε η λειτουργία νέου υποκαταστήματος στο Πανεπιστημιακό 

Γυμναστήριο με στόχο την κάλυψη των αθλούμενων, των ακαδημιών και των πανεπιστημιακών 

αθλητικών ομάδων. Παρά την στήριξη του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου τόσο για τη 

διαμόρφωση του χώρου όσο και κατά τον σχεδιασμό των εμπορευμάτων, για φοροτεχνικούς 

λόγους τελικά δεν κατέστη δυνατή η αδειοδότηση του σημείου για μόνιμη λειτουργία. Το 

σημείο λειτούργησε σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και το αθλητικό υλικό διατέθηκε σε 

συνεργασία με το φωτοτυπικό κέντρο. 

Στη διάρκεια της πενταετίας αναπτύχθηκαν σε διάφορα σημεία εντός και εκτός της 

πανεπιστημιούπολης έκτακτα σημεία πώλησης αναμνηστικών στο πλαίσιο εκδηλώσεων, όπως 

ο Διεθνής Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος» (στους χώρους της ΔΕΘ) το 2016, ο Αριστοτέλειος 
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Δρόμος (2015-2016-2017), η Τελετή Λήξης ακαδημιών στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο(2016) 

και το «ΑΠΘ την Κυριακή». 

3. Παραγωγή και πώληση αναμνηστικών για τις ανάγκες της δράσης «ΑΠΘ την Κυριακή»: Το 

Τμήμα Λοιπών Εμπορικών Δράσεων προχώρησε στην ανεύρεση προμηθευτών και την 

παραγωγή αναμνηστικών (κονκάρδες, μπλουζάκια, καπέλα) για τις ανάγκες της δράσης «ΑΠΘ 

την Κυριακή» και ανέλαβε τη διάθεσή τους μέσω των κυλικείων και δύο έως τριών υπαίθριων 

σημείων πώλησης που στήθηκαν τις ημέρες των εκδηλώσεων. 

4. Ενέργειες προβολής νέας γκάμας αναμνηστικών: Με την δημιουργία του σημείου πώλησης 

αναμνηστικών στο Κτίριο Διοίκησης, ξεκίνησε μια σειρά ενεργειών προβολής της νέας γκάμας 

αναμνηστικών που περιλαμβάνει: 

- Φωτογράφηση όλων των νέων αντικειμένων που τοποθετούνται στο κατάστημα, ως 

αντικείμενα ή φορεμένα από μοντέλα εθελοντές για λόγους προβολής. 

- Έκδοση και διανομή τρίπτυχου φυλλαδίου προβολής. 

- Ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας μέσω e-mail, με ανάρτηση στις ανακοινώσεις 

της ιστοσελίδας του ΑΠΘ και στα κοινωνικά δίκτυα του ΑΠΘ σε τακτική βάση. Το τελευταίο 

ακαδημαϊκό έτος έγιναν τέσσερεις ανακοινώσεις. 

- Συνέντευξη του Αντιπρύτανη Οικονομικών ΑΠΘ, Αν. Προέδρου και Διευθύνοντος 

Συμβούλου της Εταιρείας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων σχετικά με το νέο εμπορικό 

σήμα και τη νέα σειρά αναμνηστικών προϊόντων του Πανεπιστημίου. Η συνέντευξη 

δημοσιεύτηκε στο FreePress του ΑΠΕ, ενώ σχετικά άρθρα αναδημοσιεύτηκαν ηλεκτρονικά. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ιστοσελίδες της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της 

ΠΑΡΑΛΛΑΞΗΣ, VORIA.gr, , iefimerida, Alfavita, typosthes και ATHENSVOICE. 

- Σήμανση με μετακινούμενα banner στην Αίθουσα Τελετών κατά την περίοδο τέλεσης  

ορκωμοσιών αλλά και σε άλλες εκδηλώσεις (π.χ. εκδηλώσεις Erasmus) 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Στις δραστηριότητες του Τμήματος εντάσσεται και η εμπορία βιβλίων παλαιότερων εκδόσεων της 

Εταιρείας και βιβλίων που εξέδωσε το ΑΠΘ. Το πρώτο ακαδημαϊκό έτος παρελήφθη και καταγράφηκε 

το σύνολο του βιβλιακού υλικού της Εταιρείας, το οποίο βρισκόταν διασκορπισμένο σε διάφορους 

χώρους, και αποτυπώθηκε λογιστικά στην αποθήκη. Για λόγους καλύτερης εμπορικής και λογιστικής 

διαχείρισης όλοι οι ενεργοί τίτλοι τοποθετήθηκαν σε νέους κωδικούς (με τη μορφή 3-00-11-xxxx). Εν 

συνεχεία, με τη μετεγκατάσταση του φωτοτυπικού κέντρου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, το σύνολο των 
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βιβλίων συγκεντρώθηκε και ταξινομήθηκε σε ενιαίο χώρο στο πρώτο υπόγειο της Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης, καθιστώντας πλέον δυνατή τη διαχείρισή του. Ειδικότερα για τη διαχείριση και τις 

πωλήσεις βιβλίων: 

 Πωλήσεις μέσω του συστήματος διαχείρισης συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ: Το πρώτο και δεύτερο 

ακαδημαϊκό έτος ήταν διαθέσιμα προς πώληση πέντε συγγράμματα, ενώ τα δύο επόμενα 

ακαδ. έτη η δραστηριότητα συνεχίστηκε με τέσσερεις τίτλους, καθώς τα αποθέματα του 

πέμπτου έχουν εξαντληθεί. Ενδεικτικά, το ακαδ. έτος 2017-2018 υπήρξε ζήτηση δύο τίτλων από 

πέντε συνολικά πανεπιστημιακά Ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Αιγαίου- ΑΠΘ- Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου- ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης- ΤΕΙ Κρήτης), ενώ το ακαδ. έτος 2018-

2019 ενός τίτλου από τρία πανεπιστημιακά Ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Αιγαίου- ΑΠΘ- ΤΕΙ 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης) Οι ετήσιες ποσότητες συγγραμμάτων που διακινούνται 

μέσω της πλατφόρμας ΕΥΔΟΞΟΣ είναι μικρός (μέσος όρος 60 αντίτυπα). 

 Λιανική ή χονδρική πώληση μέσω του φωτοτυπικού κέντρου: Με τη μετεγκατάσταση του 

φωτοτυπικού κέντρου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, κατέστη δυνατή η έκθεση βιβλίων και η 

απευθείας λιανική πώληση, η οποία ωστόσο λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας τίτλων, 

είναι μηδαμινή. Η τοποθέτηση ωστόσο των βιβλίων στο φωτοτυπικό κέντρο, έδωσε ώθηση στη 

χονδρική πώληση προς βιβλιοπωλεία, όπου και πάλι ισχύει ο περιορισμός λόγω τίτλων οι 

οποίοι σιγά σιγά εξαντλούνται. Οι πωλήσεις προς τα βιβλιοπωλεία γίνονται με άμεση 

εξόφληση, εκτός ειδικών περιπτώσεων όπως το ΜΙΕΤ, όπου χρησιμοποιείται το σύστημα της 

παρακαταθήκης. 

 Εμπορική διαχείριση βιβλίων του ΑΠΘ: Με σχετική απόφαση της Συγκλήτου (2949/16-10-

2017), η εταιρεία ανέλαβε την οικονομική και εμπορική διαχείριση των βιβλίων και εκδόσεων 

του ΑΠΘ. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιεί πωλήσεις με το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών καθώς 

και με την Κεντρική Βιβλιοθήκη η οποία κατήρτισε τιμοκατάλογο βιβλίων προς διάθεση. 

 Έκτακτες εκδηλώσεις- πωλήσεις εκτός ΑΠΘ: Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ συνέβαλλε με την ανάληψη της 

εμπορικής διαχείρισης στη διακίνηση βιβλίων μέσω του Τελλογλείου Ιδρύματος σε δύο 

εκθέσεις με θέμα «Η χάρτα του Ρήγα» και «Αρχιπέλαγος 1685-1687» καθώς και στις Διεθνείς 

Εκθέσεις Βιβλίου 2018 και 2019 στη ΔΕΘ, στο σταντ του ΑΠΘ. Επιπλέον η Εταιρεία συμμετείχε 

σε δύο προσκλήσεις απευθείας ανάθεσης προμήθειας από δήμους (Δήμο Κερκύρας και Δήμο 

Ρήγα Φεραίου) για την πώληση συνολικά 100 βιβλίων. 

 Στατιστικά των πωλήσεων: Μετά και την εφαρμογή της απόφασης της Συγκλήτου για την 

εμπορική διαχείριση των βιβλίων του ΑΠΘ, η Εταιρεία διαχειρίζεται συνολικά περί τους 150 
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τίτλους βιβλίων. Οι πωλήσεις της από το 2018 έως το τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς 2018-

2019 ανέρχονται σε 767 αντίτυπα συνολικού τιμήματος 12.808,49 €. 

 Νέες εκδόσεις: Σε επίπεδο νέων εκδόσεων η Εταιρεία προχώρησε το 2018, σε συνεργασία με 

το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης και με συγχρηματοδότηση στην έκδοση του  

βιβλίου της συγγραφέως Παναγιώτας Ασημακοπούλου Ατζακά, ομότιμης καθηγήτριας ΑΠΘ, με 

τίτλο «Τα ψηφιδωτά δάπεδα της Μακεδονίας και της Θράκης (Σύνταγμα των 

Παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών δαπέδων της Ελλάδος, μέρος ΙΙΙ.2)» δύο τόμοι (α΄ και β΄).  Ενώ 

το 2019 προχώρησε σε συνεργασία με το ΔΙΚΑΜ στη χρηματοδότηση της έκδοσης των 

Πρακτικών του Παγκοσμίου Συνεδρίου, «Αριστοτέλης 2400 χρόνια» (23-28 Μαΐου 2016), με τον 

τίτλο, Proceedings of the World Congress “Aristotle 2400 Years”. Η έκδοση του βιβλίου 

αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΠΘ 

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ συνέδραμε, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των Τμημάτων της, στην εκτέλεση διάφορων 

ενεργειών για λογαριασμό του ΑΠΘ: 

1. Σήμανση 90+ Χρόνια ΑΠΘ: Ανάρτηση δύο γιγαντοπανό και σήμανση έκθεσης σε εκθεσιακό 

χώρο στη νέα παραλία. 

2. Παραγωγή τυπωμένων t-shirt: Παραγωγή τυπωμένων t-shirt για τους εθελοντές που 

συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις του ΑΠΘ, όπως η «Φοιτητική  Εβδομάδα», «ΑΠΘ την 

ΚΥΡΙΑΚΗ», «ΑΠΘ στην ΠΟΛΗ» και  την παρουσίαση χορευτικού συγκροτήματος του 

Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου («Αλεξάνδρειος Δρόμος 2016»). 

3. Παραγωγή Χαρακτικού- Ημερολογίου: Επιμέλεια και παραγωγή αντιτύπων χαρακτικού έργου 

του καθηγητή Ξενή Σαχίνη, για τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων του ΑΠΘ (δύο παραγωγές το 

2017 και 2018) και παραγωγή ημερολογίου του 2018 με έργα φοιτητών και αποφοίτων του 

Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοπσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ. 

4. Ξενώνας: Απογραφή και μεταφορά του εξοπλισμού του ξενώνα, μετά τη διακοπή λειτουργίας 

του, και αξιοποίηση κινητού εξοπλισμού από ΑΠΘ και ΕΑΔΠ ΑΠΘ.  

5. Μανδαλίδειο Κτίριο: Επιχείρηση απομάκρυνσης κινητών στοιχείων από το Μανδαλίδειο Κτίριο 

επί της οδού Λ. Νίκης μετά την εκκένωσή του και σφράγισή του για αποφυγή νέας κατάληψης. 

6. Όχημα ΑΜΕΑ: Διάθεση οχήματος για μεταφορά φοιτητών ΑΜΕΑ και κάλυψη των εξόδων 

κίνησης- συντήρησής του, κατόπιν έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας. 
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7. Γραφείο εθελοντισμού: Δημιουργία γραφείου υποστήριξης της Επιτροπής Εθελοντισμού ΑΠΘ 

και λοιπών πολιτιστικών δράσεων του ΑΠΘ («ΑΠΘ την Κυριακή», «Φοιτητική Εβδομάδα», 

«ΑΠΘ στην πόλη»). 

8. Υποστήριξη πολιτιστικών δράσεων: Υποστήριξη στη διεξαγωγή δράσεων και εκδηλώσεων του 

Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων  ΑΠΘ. 

 

Ε. Κυλικεία 

Βασική πηγή εσόδων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, μαζί με το Τμήμα Λοιπών Εμπορικών Δράσεων, αποτελούν τα 

κυλικεία του ΑΠΘ που διαχειρίζεται η Εταιρεία και για το λόγο αυτό, εξαρχής, δόθηκε ιδιαίτερη 

έμφαση από την Διοίκηση στη βελτίωση της λειτουργίας τους και την αναβάθμιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους, προς όφελος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. 

Κατά το ακαδ. έτος 2014 - 2015 η εταιρεία διαχειριζόταν 5 κυλικεία του ΑΠΘ: Νομικής Σχολής, 

Πολυτεχνικής Σχολής, Σχολής Θετικών Επιστημών, Τμήματος Ιατρικής, Κεντρικής Βιβλιοθήκης και 

απασχολούσε περίπου 23 άτομα. Το ακαδ. Έτος 2015 – 2016 επίσης  5 κυλικεία: Νομικής Σχολής, 

Πολυτεχνικής Σχολής, Σχολής Θετικών Επιστημών, Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Αγροκτήματος. (Σημείωση: 

Το κυλικείο της Ιατρικής Σχολής ανέστειλε τον Ιούνιο του 2015 προσωρινά τη λειτουργία του μέχρι την 

ανεύρεση νέου χώρου στέγασης, καθώς η υπάρχουσα κτιριακή υποδομή δεν επέτρεπε την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης του κυλικείου, ενώ τον Οκτώβριο του 2015 ξεκίνησε τη 

λειτουργία του το κυλικείο του Αγροκτήματος προς εξυπηρέτηση των μελών της πανεπιστημιακής 

κοινότητας). Ενώ τα ακαδ. έτη 2016-2018 είχε στη διαχείρισή της 6 κυλικεία: Νομικής Σχολής, 

Πολυτεχνικής Σχολής, Σχολής Θετικών Επιστημών, Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Αγροκτήματος, Φιλοσοφικής 

Σχολής. (Το κυλικείο της Φιλοσοφικής Σχολής προστέθηκε στο δυναμικό της Εταιρείας τον Ιανουάριο 

2017). 

Από το 2016 η Διοίκηση της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, έχοντας ολοκληρώσει τις διαδικασίες αδειοδότησης των 

κυλικείων, συνεχίζει έως και σήμερα τις προσπάθειες για βελτίωση της λειτουργίας τους και 

αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην κατεύθυνση της διασφάλισης 

ποιότητας και συνεχούς προσφοράς προς την πανεπιστημιακή κοινότητα του ΑΠΘ.  

 

Αναλυτικά κατά το ακαδ. έτος 2014 - 2015 

1. Αδειοδότηση κυλικείων ΕΑΔΠ ΑΠΘ: Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την έκδοση αδειών ίδρυσης 

και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για τα τρία κυλικεία που δεν 
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διέθεταν άδεια (Σχολής Θετικών Επιστημών, Τμήματος Ιατρικής και Κεντρικής Βιβλιοθήκης) σε 

συνεργασία με δικηγορικό γραφείο της Θεσσαλονίκης. 

2. Ορισμός νέου υγειονομικά και αγορανομικά υπευθύνου: Στα κυλικεία που διαχειρίζεται η 

ΕΑΔΠ ΑΠΘ ορίστηκε ως υγειονομικά και αγορανομικά υπεύθυνος, η Επικεφαλής των κυλικείων, 

ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη εποπτεία και η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Κατά τη 

διαδικασία επιλογής ζητήθηκε και η συνδρομή της Σχολής Επιστημών Υγείας και της Σχολής 

Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ώστε να υπάρξει η ενεργώς συμμετοχή 

του ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, ωστόσο λόγω των απαιτήσεων της θέσης 

αλλά και της έμμισθης σχέσης που απαιτείται, σύμφωνα με την νομοθεσία, δεν ευοδώθηκε 

κάποια συνεργασία. 

3. Επιλογή προμηθευτών: Τέθηκαν σε εφαρμογή νέες διαδικασίες για την επιλογή των 

προμηθευτών των κυλικείων με την ανάρτηση προσκλήσεων ενδιαφέροντος, συναντήσεις 

διαπραγμάτευσης και σύσταση δύο Επιτροπών Αξιολόγησης των Προσφορών με ρόλο 

εισηγητικό προς την Διοίκηση της Εταιρείας. 

4. Εφαρμογή συστήματος HACCP: Δρομολογήθηκε η διαδικασία για την εφαρμογή συστήματος 

HACCP στα κυλικεία της Εταιρείας. Ολοκληρώθηκε η συλλογή των σχετικών προσφορών από τις 

ενδιαφερόμενες εταιρείες και η επιλογή του συνεργάτη από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

Προσφορών Προμηθειών που θα αναλάβει την εκπόνηση της σχετικής μελέτης. 

5. Μείωση τιμών: Με το νέο έτος έγινε μείωση των τιμών στα βασικά προϊόντα των κυλικείων της 

ΕΑΔΠ ΑΠΘ και δημιουργήθηκαν πακέτα προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα 

οικονομική συγκυρία.  

6. Χωροταξική αναδιοργάνωση κυλικείων: Ελέγχθηκε ο υπάρχων εξοπλισμός των κυλικείων και 

έγινε τακτοποίησή του, σύμφωνα και με τις υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας. 

Παροπλισμένος εξοπλισμός απομακρύνθηκε και έγινε διευθέτηση του χώρου για τη βελτίωση 

της εργονομίας και την προστασία του προσωπικού.  

7. Συντήρηση εξοπλισμού θερμομέτρησης: Σε συνεργασία με πιστοποιημένο συνεργείο από τον 

ΕΦΕΤ έγινε αγορά, τοποθέτηση και έλεγχος των θερμομέτρων των ψυγείων και των βιτρινών 

που υπάρχουν σε όλα τα κυλικεία της Εταιρείας για τη διασφάλιση των συνθηκών φύλαξης των 

προϊόντων. 

8. Εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης: Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στα υπάρχοντα μέσα 

πυρόσβεσης και αγοράστηκαν νέοι πυροσβεστήρες (PA και CO2) καθ’ υπόδειξη του Τεχνικού 

Ασφαλείας σε όλα τα κυλικεία της Εταιρείας. 
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9. Εκπαίδευση προσωπικού: 20 εργαζόμενοι των κυλικείων καθώς και οι δύο επικεφαλής των 

Τμημάτων Πωλήσεων παρακολούθησαν διήμερο σεμινάριο με θέμα την υγιεινή και ασφάλεια 

τροφίμων στο Κέντρο Κατάρτισης και Συμβουλευτικής «MASTER ΑΕ», κατόπιν σχετικών 

υποδείξεων του ΕΦΕΤ. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο από την 

εταιρία «ΤΕΚΕΛΟΓΛΟΥ» σχετικά με τη χρήση των απορρυπαντικών. 

10. Γενικός καθαρισμός και καλλωπισμός κυλικείων: Πραγματοποιήθηκε από εξωτερικό 

συνεργείο καθαρισμού γενική καθαριότητα σε όλους τους χώρους των κυλικείων (εξοπλισμός, 

υαλοπίνακες, πλέγματα, στόρια, κουφώματα, τρίψιμο δαπέδων, πλύσιμο εξωτερικών 

πλακιδίων, καθαρισμός τραπεζιών και καρεκλών, καλοριφέρ και εξαερισμών). Παράλληλα 

αγοράστηκαν φυτά για τον καλλωπισμό του κυλικείου του Τμήματος Ιατρικής και έγινε 

επιδιόρθωση της σκεπής στο αίθριο.  

11. Εργασίες συντήρησης: Πραγματοποιήθηκε μελέτη και καταγραφή όλων των ηλεκτρολογικών 

εργασιών που απαιτούνταν στα κυλικεία της Εταιρείας για λόγους ασφάλειας του προσωπικού 

και των προϊόντων και δρομολογήθηκε η σταδιακή υλοποίησή τους, κατόπιν σχετικής 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Παράλληλα, καταγράφηκαν και υλοποιήθηκαν και υδραυλικές 

εργασίες συντήρησης. Αντίστοιχες εργασίες έγιναν και στην έδρα της Εταιρείας. 

12. Διεξαγωγή έρευνας αγοράς: Κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους πραγματοποιήθηκε 

έρευνα αγοράς μέσω ερωτηματολογίου (δείγμα 500 ερωτηματολογίων) σχετικά με τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα των κυλικείων, με σκοπό την επαφή με το αγοραστικό 

κοινό και την υιοθέτηση πιθανών προτάσεων βελτίωσης. 

13. Επέκταση του προγράμματος λειτουργίας των κυλικείων: Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΑΠΘ διευρύνθηκε το ωράριο λειτουργίας των 

κυλικείων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ κατά περίπου 2 ώρες. Παράλληλα, επεκτάθηκε η λειτουργία των 

κυλικείων και τα Σαββατοκύριακα για την στήριξη της εξεταστικής των φοιτητών.  

14. Υποστήριξη δράσεων του ΑΠΘ: Τα κυλικεία του ΑΠΘ προχώρησαν σε αναπροσαρμογή του 

ωραρίου λειτουργίας τους και εξυπηρέτησαν τις ανάγκες των δράσεων «ΑΠΘ την Κυριακή» και 

«Φοιτητική Εβδομάδα». Παράλληλα, υποστήριξαν τις εν λόγω δράσεις διαθέτοντας το χώρο 

του Κυλικείου της Κεντρικής βιβλιοθήκης , προσφέροντας τον μπουφέ στη Συνέντευξη Τύπου 

του «ΑΠΘ την Κυριακή», πωλώντας προωθητικό υλικό της δράσης μέσω των κυλικείων, 

στηρίζοντας τη συναυλία λήξης της «Φοιτητικής Εβδομάδας» και προσφέροντας φαγητό στους 

εθελοντές που συμμετείχαν στις παραπάνω δράσεις. 
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15. Διοργάνωση εκδηλώσεων για την πανεπιστημιακή κοινότητα: Στο κυλικείο της Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης οργανώθηκε εκδήλωση για τη γιορτή της Τσικνοπέμπτης (ψήσιμο σουβλάκια, 

μουσική μπάντα κλπ) για την πανεπιστημιακή κοινότητα. 

16. Συμβουλευτική σε θέματα στοχοθεσίας και πωλήσεων: Τόσο το προσωπικό όσο και η 

Υπεύθυνη των Κυλικείων βρίσκεται υπό την συνεχή καθοδήγηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος και του Συμβούλου της Διοίκησης σε θέματα στοχοθεσίας, πωλήσεων και 

υιοθέτησης πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των υπηρεσιών. 

17. Διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών: Πραγματοποιήθηκαν προωθητικές ενέργειες από τις 

εταιρείες «GREEN COLA» και «ΒΕΡΓΙΝΑ» (τσάι TUVUNU) για τα προϊόντα τους στους χώρους 

των κυλικείων, ενώ η εταιρεία «BROWNWAY AE» στο πλαίσιο της προωθητικής της πολιτικής 

προμήθευσε με ποδιές προσωπικό. 

 

Αναλυτικά κατά το ακαδ. έτος 2015- 2016 

1. Εφαρμογή συστήματος HACCP: Ξεκίνησε η διαδικασία για την εφαρμογή συστήματος HACCP 

στα κυλικεία της Εταιρείας σε συνεργασία με την εταιρεία «ALPHA PLAN», η οποία έχει ήδη 

ολοκληρώσει τους δύο πρώτου κύκλους επίβλεψης. Η τελευταία επίβλεψη της χρονιάς 2015-

2016 πραγματοποιήθηκε με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, οπότε και είχαν ολοκληρωθεί όλες οι 

προαπαιτούμενες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στα κυλικεία. Παράλληλα, 

με τη συνδρομή της Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών- Προμηθειών, επιλέχθηκε η εταιρεία 

«TUV HELLAS» η οποία θα αναλάβει την τελική πιστοποίηση των κυλικείων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, 

κατά το πρότυπο «CODEX ALIMENTARIΟUS». Στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών 

για την εφαρμογή του συστήματος HACCP, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση (10 ώρες) όλου του 

προσωπικού των κυλικείων στις διαδικασίες HACCP και παράλληλα σεμινάρια στην παραγωγή 

καφέ. 

2. Φορολογικές διαδικασίες: Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αυστηρή τήρηση φορολογικών 

διαδικασιών (έκδοση αποδείξεων) καθώς και στη διεξαγωγή σχετικών ελέγχων από το Τμήμα 

Οικονομικής Διαχείρισης. 

3. Σύσταση νέας επιτροπής ελέγχου κυλικείων ιδιωτών: Τον Μάρτιο 2016 τροποποιήθηκε η ήδη 

συσταθείσα επιτροπή ελέγχου κυλικείων ιδιωτών και συστηματοποιήθηκαν ανά τρίμηνο οι 

επισκέψεις της στα κυλικεία του ΑΠΘ που μισθώνονται από ιδιώτες. Η Επιτροπή έχει ως 

αποστολή την καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την ενημέρωση της 

Διοίκησης για τυχόν ζητήματα που απορρέουν από τα μισθωτήρια συμβόλαια των ιδιωτών, 

ενώ τηρείται στην ΕΑΔΠ ΑΠΘ αρχείο με το υλικό που έχει καταγράψει η Επιτροπή.  
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4. Εξυπηρέτηση πελατών- διασφάλιση ποιότητας: Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, δόθηκε έμφαση στην ατομική υγιεινή και εμφάνιση του προσωπικού των 

κυλικείων (ποδιά, μπλουζάκι, καπέλο με διακριτικά της ΕΑΔΠ ΑΠΘ) καθώς και στη συνεχή 

καθαριότητα των χώρων εντός κι εκτός κυλικείων. Παράλληλα, συστηματοποιήθηκαν οι 

καταγραφές θερμοκρασιών ψυγείων, καταψύξεων, θερμών και κρύων βιτρινών και η τήρηση 

πρακτικών, ενώ έγινε καλύτερος προγραμματισμός των διαδικασιών απεντόμωσης σε τρίμηνη 

βάση. 

5. Εργασίες συντήρησης: Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης του μηχανικού 

εξοπλισμού (ψυγεία, φούρνοι, βιτρίνες κ.α.) καθώς και των χώρων και εγκαταστάσεων των 

κυλικείων (ηλεκτρολογικό δίκτυο, ελαιοχρωματισμοί κ.α.) για λόγους ασφάλειας του 

προσωπικού και των προϊόντων. 

6. Νέες θέσεις εργασίας: Δημοσιοποιήθηκαν δύο προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

κάλυψη θέσεων εργασίας στα κυλικεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (για φοιτητές ΑΠΘ και επαγγελματίες). 

Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθήθηκε, με τη συνδρομή του Τμήματος Προσωπικού, η 

νέα διαδικασία προσλήψεων με δημοσιοποίηση των σχετικών προσκλήσεων (site, αφίσες, 

ανακοινώσεις), διεξαγωγή συνεντεύξεων από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης 

Υποψηφιοτήτων και την κατάρτιση πινάκων κατάταξης. 

7. Τιμολογιακή πολιτική: Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, στα κυλικεία 

της ΕΑΔΠ ΑΠΘ έγινε προσπάθεια μείωσης των τιμών και απορρόφησης των αλλαγών στον 

συντελεστή ΦΠΑ. Τα κυλικεία προσφέρουν προϊόντα από 50 λεπτά έως 2,30 ευρώ, ενώ έχουν 

δημιουργηθεί ειδικά πακέτα προσφορών (καφέ- νερό- τυρόπιτα 2,00 ευρώ  και αναψυκτικό ή 

μπύρα- μπριός gusto λουκάνικο 2,30 ευρώ). 

8. Διεξαγωγή έρευνας αγοράς: Τον Οκτώβριο του 2015 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ετήσια 

έρευνα, μέσω ερωτηματολογίων, σε δείγμα 293 φοιτητών και εργαζομένων του ΑΠΘ, με σκοπό 

τη διερεύνηση και αποτύπωση του βαθμού ικανοποίησης των μελών της πανεπιστημιακής 

κοινότητας του ΑΠΘ σε σχέση με τα προϊόντα, τον περιβάλλοντα χώρο και τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες των κυλικείων που διαχειρίζεται η ΕΑΔΠ ΑΠΘ. Ο πίνακας που ακολουθεί συγκρίνει 

τις θετικές αξιολογήσεις, τα έτη 2014 και 2015, για τις έξι κατηγορίες προϊόντων που 

προσφέρονται στα κυλικεία και σε σχέση με 3 διαφορετικά κριτήρια: τιμή- ποιότητα- ποικιλία. 
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Τιμή Ποιότητα Ποικιλία 

Κατηγορία 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Σφολιάτες 48% 32% 72% 46% 71% 51% 

Σάντουιτς 44% 33% 73% 56% 63% 48% 

Ροφήματα 74% 57% 76% 52% 85% 66% 

Αναψυκτικά 70% 63% 89% 77% 79% 69% 

Έτοιμα τρόφιμα 47% 43% 82% 65% 66% 54% 

Μη βρώσιμα 60% 52% 77% 60% 50% 46% 

Σύνολο 57% 47% 78% 59% 69% 56% 

Διαφορά 2015 - 2014 11% 19% 13% 

 

Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν σημαντική βελτίωση στο βαθμό ικανοποίησης των μελών της 

πανεπιστημιακής κοινότητας ιδιαίτερα στο τομέα της ποιότητας, ενώ σημειώνεται καλύτερη 

αξιολόγηση στα κύρια προϊόντα, τα οποία παράγονται μέσα στα κυλικεία (σφολιάτες, σάντουιτς, 

ροφήματα). 

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τα αποτελέσματα στα ερωτήματα που τέθηκαν αναφορικά με το 

περιβάλλον και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 

 
2015 2014 2015-2014 

Εικόνα κυλικείου 66% 47% 19% 

Επάρκεια χώρου 49% 58% -9% 

Καθαριότητα χώρου 58% 45% 13% 

Εικόνα εργαζομένων 93%   ---- 

Χρόνος εξυπηρέτησης 75% 61% 14% 

Ποιότητα εξυπηρέτησης 91% 70% 21% 

 

Σε όλα τα ερωτήματα παρουσιάζεται μία σαφής αύξηση στη θετική αξιολόγηση, κατά μέσο όρο της 

τάξης του 11%, ενώ ως προς την εικόνα των εργαζομένων, που δεν είχε τεθεί στην περσινή έρευνα, η 

αξιολόγηση είναι απόλυτα θετική(93%). Ο μοναδικός δείκτης που εμφανίζει υποχώρηση, αφορά στην 

επάρκεια του χώρου και πιθανότατα αποδίδεται στην αύξηση των επισκεπτών. 

9. Ωράριο λειτουργίας κυλικείων: Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών της 

πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ διατηρήθηκε η διεύρυνση στο ωράριο λειτουργίας των 

κυλικείων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ καθώς και η επέκταση λειτουργίας τους τα Σαββατοκύριακα στις 

περιόδους εξεταστικής. 

10. Εκδηλώσεις: Στο κυλικείο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης οργανώθηκε και πάλι η γιορτή της 

Τσικνοπέμπτης για την πανεπιστημιακή κοινότητα. Παράλληλα, τα κυλικεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

προχώρησαν σε αναπροσαρμογή του ωραρίου λειτουργίας τους και εξυπηρέτησαν τις ανάγκες 
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των δράσεων «ΑΠΘ την Κυριακή» και «Φοιτητική Εβδομάδα» και διατέθηκαν χώροι των 

κυλικείων για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων του ΑΠΘ. 

 

Αναλυτικά κατά το ακαδ. έτος 2016 – 2017 

1. Λειτουργία νέου κυλικείου: Τον Ιανουάριο του 2017 η Εταιρεία, κατόπιν σχετικών αποφάσεων, 

ανέλαβε τη λειτουργία και του κυλικείου της Φιλοσοφικής Σχολής, λόγω μη ανάδειξης 

μισθωτή, με σκοπό την προσφορά προς την πανεπιστημιακή κοινότητα και την ενίσχυση του 

ρόλου της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, ως ρυθμιστή των ποιοτικών στάνταρ και της τιμολογιακής πολιτική των 

κυλικείων των μισθωτών.   

2. Εφαρμογή συστήματος HACCP: Συνεχίστηκε η διαδικασία εφαρμογής συστήματος HACCP στα 

κυλικεία της Εταιρείας σε συνεργασία με την εταιρεία «ALPHA PLAN» και η ένταξη του 

κυλικείου της Φιλοσοφικής Σχολής. Η τελευταία επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 

του 2016, αφού ολοκληρώθηκαν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στα 

κυλικεία, ενώ πραγματοποιήθηκε νέος κύκλος επισκέψεων στο τέλος του 2017. Παράλληλα, 

δρομολογήθηκε η πραγματοποίηση σεμιναρίου από την «ALPHA PLAN» για το προσωπικό των 

κυλικείων, με θέμα την Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων. 

3. Εργασίες συντήρησης: Πραγματοποιήθηκαν συντηρήσεις μηχανικού εξοπλισμού και λοιπές 

εργασίες που απαιτούνταν στα κυλικεία της Εταιρείας για λόγους ασφάλειας του προσωπικού 

και των προϊόντων και ελαιοχρωματισμός των χώρων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, κατόπιν 

σχετικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

4. Εγκατάσταση τερματικών υποδοχής καρτών POS: Πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση 

τερματικών υποδοχής καρτών POS στα κυλικεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, σύμφωνα με τη σχετική 

νομοθεσία και προς διευκόλυνση των συναλλαγών των μελών της πανεπιστημιακής 

κοινότητας. 

5. Φορολογικές διαδικασίες: Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αυστηρή τήρηση φορολογικών 

διαδικασιών (έκδοση αποδείξεων) καθώς και στη διεξαγωγή σχετικών ελέγχων από το Τμήμα 

Οικονομικής Διαχείρισης. 

6. Λειτουργία επιτροπής ελέγχου κυλικείων ιδιωτών: Συστηματοποιήθηκαν ανά τρίμηνο οι 

επισκέψεις της νέας Επιτροπής Ελέγχου κυλικείων ιδιωτών με σκοπό την καταγραφή και 

αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την ενημέρωση της Διοίκησης για τυχόν 

ζητήματα που απορρέουν από τα μισθωτήρια συμβόλαια των ιδιωτών, ενώ τηρείται στην ΕΑΔΠ 

ΑΠΘ αρχείο με το υλικό που έχει καταγράψει η Επιτροπή. 
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7. Εξυπηρέτηση πελατών- διασφάλιση ποιότητας: Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, δίδεται έμφαση στην ατομική υγιεινή και εμφάνιση του προσωπικού των 

κυλικείων (ποδιά, μπλουζάκι, καπέλο με διακριτικά της ΕΑΔΠ ΑΠΘ) καθώς και στη συνεχή 

καθαριότητα των χώρων εντός κι εκτός κυλικείων. Παράλληλα, συστηματοποιήθηκαν οι 

καταγραφές θερμοκρασιών ψυγείων, καταψύξεων, θερμών και κρύων βιτρινών και η τήρηση 

πρακτικών, ενώ έγινε καλύτερος προγραμματισμός των διαδικασιών απεντόμωσης σε μηνιαία 

βάση. 

8. Νέες θέσεις εργασίας: Δημοσιοποιήθηκαν δύο προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

κάλυψη θέσεων εργασίας στα κυλικεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (Ιανουάριος 2017 για επαγγελματίες και 

Ιούλιο 2017 για φοιτητές- σε εξέλιξη). Για την επιλογή των υποψηφίων ακολουθήθηκε, με τη 

συνδρομή του Τμήματος Προσωπικού, η διαδικασία προσλήψεων με δημοσιοποίηση των 

σχετικών προσκλήσεων (site, αφίσες, ανακοινώσεις), διεξαγωγή συνεντεύξεων από την 

αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων και την κατάρτιση πινάκων κατάταξης. 

9. Διεξαγωγή έρευνας αγοράς: Τον Οκτώβριο του 2016 πραγματοποιήθηκε για τρίτη φορά η 

ετήσια έρευνα, μέσω ερωτηματολογίων, σε δείγμα 253 φοιτητών και εργαζομένων του ΑΠΘ. 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση και αποτύπωση του βαθμού ικανοποίησης των μελών 

της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ διαχρονικά, σε σχέση με τα προϊόντα, τον 

περιβάλλοντα χώρο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες των κυλικείων που διαχειρίζεται η ΕΑΔΠ 

ΑΠΘ. Ο πίνακας που ακολουθεί συγκρίνει τις θετικές αξιολογήσεις, τα έτη 2015 και 2016, για 

τις έξι κατηγορίες προϊόντων που προσφέρονται στα κυλικεία και σε σχέση με 3 διαφορετικά 

κριτήρια: τιμή- ποιότητα- ποικιλία. 

 

Τιμή Ποιότητα Ποικιλία 

Κατηγορία 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Σφολιάτες 64% 48% 69% 72% 71% 71% 

Σάντουιτς 54% 44% 78% 73% 67% 63% 

Ροφήματα 72% 74% 71% 76% 88% 85% 

Αναψυκτικά 70% 70% 90% 89% 79% 79% 

Έτοιμα τρόφιμα 56% 47% 83% 82% 72% 66% 

Μη βρώσιμα 72% 60% 79% 77% 62% 50% 

Σύνολο 64% 57% 76% 78% 72% 69% 

Διαφορά 2016 - 2015 7% -2% 3% 

 

Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν βελτίωση στο βαθμό ικανοποίησης των μελών της πανεπιστημιακής 

κοινότητας στον τομέα της τιμής αλλά και συνολικά. Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τα 
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αποτελέσματα στα ερωτήματα που τέθηκαν αναφορικά με το περιβάλλον και τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες. 

 

 
2016 2015 2016- 2015 

Εικόνα κυλικείου 71% 66% 5% 

Επάρκεια χώρου 54% 49% 5% 

Καθαριότητα χώρου 71% 58% 13% 

Εικόνα εργαζομένων 98% 93% 5% 

Χρόνος εξυπηρέτησης 74% 75% -1% 

Ποιότητα εξυπηρέτησης 93% 91% 2% 

Σύνολο  77% 72% 5% 

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα υπάρχει θετική αξιολόγηση της τάξης του 77% ενώ παράλληλα 

υπάρχει αύξηση από την περσινή χρονιά κατά 5%. 

 

10. Ωράριο λειτουργίας κυλικείων: Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών της 

πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ διατηρήθηκε η διεύρυνση στο ωράριο λειτουργίας των 

κυλικείων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ καθώς και η επέκταση λειτουργίας τους τα Σαββατοκύριακα στις 

περιόδους εξεταστικής. 

11. Εκδηλώσεις: Στο κυλικείο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης οργανώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά η 

γιορτή της Τσικνοπέμπτης για την πανεπιστημιακή κοινότητα. Παράλληλα, τα κυλικεία της 

ΕΑΔΠ ΑΠΘ προχώρησαν σε αναπροσαρμογή του ωραρίου λειτουργίας τους και εξυπηρέτησαν 

τις ανάγκες των δράσεων «ΑΠΘ την Κυριακή» και «Φοιτητική Εβδομάδα» και διατέθηκαν 

χώροι των κυλικείων για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων του ΑΠΘ. 

 

Αναλυτικά κατά το ακαδ. έτος 2017- 2018 

1. Εφαρμογή συστήματος HACCP: Το Σεπτέμβριο του 2017 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο από την 

«ALPHA PLAN» για το προσωπικό των κυλικείων, με θέμα την  Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων 

και συνεχίστηκε η εφαρμογή του συστήματος HACCP στα κυλικεία της Εταιρείας υπό την 

εποπτεία της. Η τελευταία επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2017, ενώ 

αναμένεται ο τελευταίος κύκλος επισκέψεων μέχρι το τέλος του 2018. Παράλληλα, 

δρομολογείται η πραγματοποίηση νέου σεμιναρίου από την «ALPHA PLAN» για το προσωπικό 

των κυλικείων, με αντικείμενο την  Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων. 
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2. Εργασίες συντήρησης: Πραγματοποιήθηκαν οι ετήσιες συντηρήσεις μηχανικού εξοπλισμού και 

λοιπές εργασίες που απαιτούνται στα κυλικεία της Εταιρείας για λόγους ασφάλειας του 

προσωπικού και των προϊόντων. 

3. Νέες θέσεις εργασίας: Δημοσιοποιήθηκε νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

κάλυψη θέσεων μπουφετζή στα κυλικεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ το Μάιο του 2018, ακολουθώντας τη 

νέα διαδικασία προσλήψεων. Ωστόσο, λόγω μικρής συμμετοχής υποψηφίων, αποφασίστηκε η 

εκ νέου δημοσιοποίηση της πρόσκλησης στα τέλη του Ιουλίου 2018 προκειμένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό για το ακαδ. έτος 2018- 2019. Παράλληλα, 

προγραμματίστηκε η δημοσίευση νέας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοιτητές 

που επιθυμούν να εργαστούν στα κυλικεία του ΑΠΘ.  

4. Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας: Πραγματοποιήθηκε ανανέωση των 

πιστοποιητικών πυροπροστασίας στα κυλικεία της Νομικής Σχολής και της Πολυτεχνικής 

Σχολής, κατόπιν σχετικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

5. Διεξαγωγή έρευνας αγοράς: Τον Νοέμβριο του 2017 πραγματοποιήθηκε η τέταρτη ετήσια 

έρευνα, μέσω ερωτηματολογίων, σε δείγμα 303 φοιτητών και εργαζομένων του ΑΠΘ με σκοπό 

τη διερεύνηση και αποτύπωση του βαθμού ικανοποίησης διαχρονικά, για τα προϊόντα, τον 

περιβάλλοντα χώρο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες των κυλικείων που διαχειρίζεται η ΕΑΔΠ 

ΑΠΘ. Σε σχέση με τα έτη 2015-2016 έχει προστεθεί το κυλικείο της Φιλοσοφικής Σχολής. 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί συγκρίνει τις θετικές αξιολογήσεις, τα έτη 2016 και 2017 για τις έξι 

κατηγορίες προϊόντων που προσφέρονται στα κυλικεία και σε σχέση με 3 διαφορετικά κριτήρια: τιμή- 

ποιότητα- ποικιλία. 

 

 

Τιμή Ποιότητα Ποικιλία 

Κατηγορία 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Σφολιάτες 64% 63% 69% 71% 71% 69% 

Σάντουιτς 54% 61% 78% 82% 67% 74% 

Ροφήματα 72% 78% 71% 78% 88% 87% 

Αναψυκτικά 70% 78% 90% 90% 79% 81% 

Έτοιμα τρόφιμα 56% 66% 83% 83% 72% 72% 

Μη βρώσιμα 72% 77% 79% 85% 62% 66% 

Σύνολο 64% 69% 76% 80% 72% 74% 

Διαφορά 2016 - 2017 5% 4% 2% 
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Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν αύξηση στο βαθμό ικανοποίησης των μελών της πανεπιστημιακής 

κοινότητας σε όλα τα κριτήρια.  

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τα αποτελέσματα στα ερωτήματα που τέθηκαν αναφορικά με το 

περιβάλλον και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 

 
2016 2017 2016 – 2017 

Εικόνα κυλικείου 71% 65% -6% 

Επάρκεια χώρου 54% 60% 6% 

Καθαριότητα χώρου 71% 68% -3% 

Εικόνα εργαζομένων 98% 96% -2% 

Χρόνος εξυπηρέτησης 74% 78% 4% 

Ποιότητα εξυπηρέτησης 93% 93% 0% 

Σύνολο  77% 77% 0% 

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα υπάρχει θετική αξιολόγηση της τάξης του 77% όπως και την 

προηγούμενη χρονιά. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

% θετικής 
αξιολόγησης 

Τιμή Ποιότητα Ποικιλία 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Σφολιάτες 32% 48% 64% 63% 46% 72% 69% 71% 51% 71% 71% 69% 

Σάντουιτς 33% 44% 54% 61% 56% 73% 78% 82% 48% 63% 67% 74% 

Ροφήματα 57% 74% 72% 78% 52% 76% 71% 78% 66% 85% 88% 87% 

Αναψυκτικά 63% 70% 70% 78% 77% 89% 90% 90% 69% 79% 79% 81% 

Έτοιμα 
Τρόφιμα 

43% 47% 56% 66% 65% 82% 83% 83% 54% 66% 72% 72% 

Μη βρώσιμα 52% 60% 72% 77% 60% 77% 79% 85% 46% 50% 62% 66% 

Σύνολο 47% 57% 64% 69% 59% 78% 76% 80% 56% 69% 72% 74% 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

% θετικής αξιολόγησης 2014 2015 2016 2017 

Εικόνα Κυλικείου 47% 66% 71% 65% 

Επάρκεια Χώρου 58% 49% 54% 60% 

Καθαριότητα Χώρου 45% 58% 71% 68% 

Εικόνα εργαζομένων   93% 98% 96% 
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Χρόνος εξυπηρέτησης 61% 75% 74% 78% 

Ποιότητα εξυπηρέτησης 70% 91% 93% 93% 

ΣΥΝΟΛΟ 56% 72% 77% 77% 

 

6. Επικοινωνία με προμηθευτές: Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις διαπραγμάτευσης με όλους 

τους προμηθευτές των κυλικείων. Ο σκοπός των συναντήσεων ήταν να συζητηθούν μέθοδοι 

προώθησης των προϊόντων τους και η δυνατότητα επίτευξης καλύτερων τιμών για τα προϊόντα.  

Το αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό αφού οι περισσότεροι προμηθευτές ανταποκρίθηκαν στο 

κάλεσμα με νέες προσφορές και καλύτερες τιμές, και προέκυψαν δύο νέα πακέτα προσφορών 

(κουλούρι φιλαδέλφεια + καφέ 2,50 ευρώ και στριφτή τυρόπιτα + γάλα κακάο 1,70 ευρώ) στα 

κυλικεία προς όφελος των φοιτητών και όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας.  

7. Συμβάσεις Προμηθευτών:  Στον πλαίσιο των ενεργειών για καλύτερη οργάνωση και διαφάνεια 

στις εμπορικές σχέσεις και σε συνεργασία με το Νομικό Γραφείο, και μετά από επικοινωνία με 

όλους τους προμηθευτές, συνάφθηκαν συμβάσεις συνεργασίας. 

8. Καθαρισμός- καλλωπισμός της αποθήκης της Νομικής Σχολής: Πραγματοποιήθηκε γενικός 

καθαρισμός από συνεργείο και με τη βοήθεια του γραφείου της Καλάνδρας στο χώρο της 

αποθήκης του κυλικείου της Νομικής Σχολής. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες βαψίματος, 

τοποθέτησης ραφιών και παλετών και εκκαθάρισης αντικειμένων για διευκόλυνση της 

πρόσβασης και αποφυγή ατυχημάτων. 

9. Βανδαλισμός κυλικείων Πολυτεχνικής και Φιλοσοφικής Σχολής: Το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 

κατά τη διάρκεια της νύχτας, άγνωστοι κατέστρεψαν ολοσχερώς το κυλικείο της Πολυτεχνικής 

Σχολής, ενώ σημειώθηκαν αρκετές ζημιές και στο κυλικείο της Φιλοσοφικής Σχολής. Με την 

άμεση ανταπόκριση του προσωπικού το κυλικείο της Πολυτεχνικής Σχολής καθαρίστηκε, οι 

ζημιές αποκαταστήθηκαν και σε δυο μέρες άνοιξε και πάλι τις πόρτες του για την εξυπηρέτηση 

της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

10. Πλημμύρα κυλικείων Πολυτεχνικής και Φιλοσοφικής Σχολής: Δύο μήνες αργότερα ακραία 

καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν πλημμύρα στα κυλικεία της Πολυτεχνικής και της Φιλοσοφικής 

Σχολής. Το κυλικείο της Φιλοσοφικής παρέμεινε κλειστό για τρεις μέρες ώστε να 

απομακρυνθούν τα νερά και οι λάσπες που υπήρχαν στο χώρο και να γίνει ο απαιτούμενος 

καθαρισμός και απολύμανση. Και πάλι με τη συνδρομή του προσωπικού και τα δύο κυλικεία 

λειτούργησαν το συντομότερο δυνατόν. 
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11. Εκδηλώσεις: Όπως κάθε χρόνο έτσι και το τρέχον έτος οργανώθηκε στο κυλικείο της Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης η γιορτή της Τσικνοπέμπτης για την πανεπιστημιακή κοινότητα. Παράλληλα, τα 

κυλικεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ προχώρησαν σε αναπροσαρμογή του ωραρίου λειτουργίας τους και 

εξυπηρέτησαν τις ανάγκες των δράσεων «ΑΠΘ την Κυριακή» και «Φοιτητική Εβδομάδα» και 

διατέθηκαν χώροι των κυλικείων για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων του ΑΠΘ. Επίσης στα πλαίσια 

της δράσης «Δευτέρες της Τέχνης» οργανώθηκε θεατρική παράσταση-δρώμενο, στο κυλικείο 

της Φιλοσοφικής Σχολής σε συνεργασία με το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και το Κρατικό Θέατρο 

Βορείου Ελλάδος. 

12. Στατιστικά κυλικείων: Έγινε προγραμματισμός των ταμειακών μηχανών ώστε στο τέλος του 

μήνα να είναι δυνατή η εκτύπωση στατιστικά στοιχεία ανά είδος και ανά κυλικείο. Η ενέργεια 

αυτή συνέβαλε στον καλύτερο έλεγχο και παρακολούθηση των πωλήσεων των προϊόντων ανά 

κυλικείο. 

13. Προγράμματα προβολής και υποστήριξης: Η Εταιρεία προχώρησε το 2017 σε σύναψη 

συμφωνιών με δύο εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (Cosmote και Vodafone), δίνοντας τη 

δυνατότητα προβολής των υπηρεσιών τους μέσω των κυλικείων, με αντίστοιχο οικονομικό 

όφελος για την Εταιρεία και το Πανεπιστήμιο. 

14. Λειτουργία επιτροπής ελέγχου κυλικείων ιδιωτών: Συστάθηκε Επιτροπή ελέγχων στα κυλικεία 

του ΑΠΘ που μισθώνονται από ιδιώτες. Η Επιτροπή πραγματοποιεί σε τακτά διαστήματα 

αυτοψία και καταγράφει τις παρατηρήσεις της αναφορικά με την καθαριότητα των χώρων, την 

κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, μεταβολές στο χώρο του κυλικείου, τήρηση τιμών διατίμησης, 

ενέργειες ανακύκλωσης κλπ. και τηρείται σχετικό αρχείο. 

 

Αναλυτικά κατά το ακαδ. έτος 2018- 2019 

1. Εφαρμογή συστήματος HACCP: Το Σεπτέμβριο του 2018 πραγματοποιήθηκαν δυο σεμινάρια 

από την «ALPHA PLAN» για το προσωπικό των κυλικείων, με αντικείμενο την Υγιεινή και 

Ασφάλεια Τροφίμων και την Εξυπηρέτηση Πελατών. Συνεχίστηκε η εφαρμογή του συστήματος 

HACCP στα κυλικεία της Εταιρείας υπό την εποπτεία της «ALPHA PLAN».   

2. Εργασίες συντήρησης: Πραγματοποιήθηκαν οι ετήσιες συντηρήσεις μηχανικού εξοπλισμού και         

λοιπές εργασίες που απαιτούνται στα κυλικεία της Εταιρείας για λόγους ασφάλειας του 

προσωπικού και των προϊόντων. 

3. Νέες θέσεις εργασίας: Δημοσιοποιήθηκε νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

κάλυψη θέσεων μπουφετζή στα κυλικεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ τον Σεπτέμβριο του 2018, και 

επαναλήφθηκε τον Μάρτιο του 2019 προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό για 
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το προσεχές ακαδ. έτος. Επίσης, δημοσιοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2018 η Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοιτητές που επιθυμούν να εργαστούν στα κυλικεία του ΑΠΘ.  

4. Διεξαγωγή έρευνας αγοράς: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για πέμπτη φορά, μέσω 

ερωτηματολογίων, σε δείγμα 317 φοιτητών και εργαζομένων του ΑΠΘ με σκοπό τη διερεύνηση 

και αποτύπωση του βαθμού ικανοποίησης διαχρονικά, για τα προϊόντα, τον περιβάλλοντα 

χώρο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες των κυλικείων που διαχειρίζεται η ΕΑΔΠ ΑΠΘ. Σε σχέση 

με την περσινή έκθεση έχει εξαιρεθεί το κυλικείο της Φιλοσοφικής Σχολής που πλέον δεν 

λειτουργεί κάτω υπό τη διαχείριση της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. Ο πίνακας που ακολουθεί συγκρίνει τις 

θετικές αξιολογήσεις, τα έτη 2017 και 2018 για τις έξι κατηγορίες προϊόντων που προσφέρονται 

στα κυλικεία και σε σχέση με 3 διαφορετικά κριτήρια: τιμή- ποιότητα- ποικιλία. 

 

 

Τιμή Ποιότητα Ποικιλία 

Κατηγορία 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Σφολιάτες 63% 67% 71% 71% 69% 75% 

Σάντουιτς 61% 58% 82% 84% 74% 70% 

Ροφήματα 78% 78% 78% 71% 87% 88% 

Αναψυκτικά 78% 80% 90% 93% 81% 83% 

Έτοιμα τρόφιμα 66% 64% 83% 90% 72% 77% 

Μη βρώσιμα 77% 74% 85% 83% 66% 64% 

Σύνολο 69% 70% 80% 82% 74% 76% 

Διαφορά 2017 - 2018 1% 2% 2% 

 

Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν μικρή αύξηση στο βαθμό ικανοποίησης των μελών της 

πανεπιστημιακής κοινότητας σε όλα τα κριτήρια.  

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τα αποτελέσματα στα ερωτήματα που τέθηκαν αναφορικά με το 

περιβάλλον και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 

 
2017 2018 2017 – 2018 

Εικόνα κυλικείου 65% 70% 5% 

Επάρκεια χώρου 60% 58% -2% 

Καθαριότητα χώρου 68% 65% -3% 

Εικόνα εργαζομένων 96% 97% -1% 

Χρόνος εξυπηρέτησης 78% 76% -2% 

Ποιότητα εξυπηρέτησης 93% 95% 2% 

Σύνολο  77% 77% 0% 

 

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα υπάρχει θετική αξιολόγηση της τάξης του 77% όπως και την 

προηγούμενη χρονιά. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

% θετικής 
αξιολόγησης 

Τιμή Ποιότητα Ποικιλία 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Σφολιάτες 32% 48% 64% 63% 67% 46% 72% 69% 71% 71% 51% 71% 71% 69% 75% 

Σάντουιτς 33% 44% 54% 61% 58% 56% 73% 78% 82% 84% 48% 63% 67% 74% 70% 

Ροφήματα 57% 74% 72% 78% 78% 52% 76% 71% 78% 71% 66% 85% 88% 87% 88% 

Αναψυκτικά 63% 70% 70% 78% 80% 77% 89% 90% 90% 93% 69% 79% 79% 81% 83% 

Έτοιμα 
Τρόφιμα 

43% 47% 56% 66% 64% 65% 82% 83% 83% 90% 54% 66% 72% 72% 77% 

Μη βρώσιμα 52% 60% 72% 77% 74% 60% 77% 79% 85% 83% 46% 50% 62% 66% 64% 

Σύνολο 47% 57% 64% 69% 69% 59% 78% 76% 80% 82% 56% 69% 72% 74% 76% 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

% θετικής αξιολόγησης 2014 2015 2016 2017 2018 

Εικόνα Κυλικείου 47% 66% 71% 65% 70% 

Επάρκεια Χώρου 58% 49% 54% 60% 58% 

Καθαριότητα Χώρου 45% 58% 71% 68% 65% 

Εικόνα εργαζομένων  93% 98% 96% 97% 

Χρόνος εξυπηρέτησης 61% 75% 74% 78% 76% 

Ποιότητα εξυπηρέτησης 70% 91% 93% 93% 98% 

ΣΥΝΟΛΟ 56% 72% 77% 77% 77% 

 

5. Επικοινωνία με προμηθευτές: Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις διαπραγμάτευσης με όλους 

τους προμηθευτές των κυλικείων. Ο σκοπός των συναντήσεων ήταν να συζητηθούν μέθοδοι 

προώθησης των προϊόντων τους και η δυνατότητα επίτευξης καλύτερων τιμών για τα προϊόντα.  

Το αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό αφού οι περισσότεροι προμηθευτές ανταποκρίθηκαν στο 

κάλεσμα με νέες προσφορές και καλύτερες τιμές, προς όφελος των φοιτητών και όλης της 

πανεπιστημιακής κοινότητας.  

6. Συμβάσεις Προμηθευτών:  Στον πλαίσιο των ενεργειών για καλύτερη οργάνωση και διαφάνεια 

στις εμπορικές σχέσεις και σε συνεργασία με το Νομικό Γραφείο, και μετά από επικοινωνία με 

όλους τους προμηθευτές, συνάφθηκαν συμβάσεις συνεργασίας. 
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7. Εκδηλώσεις: Όπως κάθε χρόνο έτσι και το τρέχον έτος οργανώθηκε στο κυλικείο της Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης η γιορτή της Τσικνοπέμπτης για την πανεπιστημιακή κοινότητα. Παράλληλα, τα 

κυλικεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ προχώρησαν σε αναπροσαρμογή του ωραρίου λειτουργίας τους και 

εξυπηρέτησαν τις ανάγκες των δράσεων «ΑΠΘ την Κυριακή» και «Φοιτητική Εβδομάδα» και 

διατέθηκαν χώροι των κυλικείων για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων του ΑΠΘ.  

8. Λειτουργία επιτροπής ελέγχου κυλικείων ιδιωτών: Η Επιτροπή ελέγχων στα κυλικεία του ΑΠΘ 

που μισθώνονται από ιδιώτες πραγματοποιεί σε τακτά διαστήματα αυτοψία και καταγράφει 

τις παρατηρήσεις της αναφορικά με την καθαριότητα των χώρων, την κατάληψη κοινόχρηστων 

χώρων, μεταβολές στο χώρο του κυλικείου, τήρηση τιμών διατίμησης, ενέργειες ανακύκλωσης 

κλπ. και τηρείται σχετικό αρχείο. 

 

ΣΤ. Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ 

Το Παιδικό Κέντρο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΔΠ ΑΠΘ και επικουρείται στο έργο 

του από το Συμβούλιο Διοίκησης και την Επιστημονική Επιτροπή. 

Το Συμβούλιο Διοίκησης είναι πενταμελές και αποτελείται από έναν καθηγητή του Τμήματος Νομικής, 

έναν καθηγητή του Οικονομικού Τμήματος και έναν καθηγητή με ειδίκευση στις νέες Τεχνολογίες. Στο 

Συμβούλιο συμμετέχουν, επίσης, ο/η εκάστοτε Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, καθώς και ένας 

εκπρόσωπος της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης ορίζονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

της ΕΑΔΠ ΑΠΘ με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Ένας από τους παραπάνω καθηγητές 

ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΑΔΠ ΑΠΘ ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης.  

 

Σύνθεση Συμβουλίου Διοίκησης (2014-2019): 

Ακαδημαϊκά Έτη 2014-2015 &  2015-2016 

Πρόεδρος Κλαβανίδου Δέσποινα Αναπληρώτρια Πρύτανη Προγραμματισμού 

& Ανάπτυξης  

Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ 

Μέλη Βαρσακέλης Νικόλαος Καθηγητής Οικονομικής Σχολής ΑΠΘ 

Μπαμπλέκου Ζωή Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ 

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής 

Βακάλη Αθηνά Καθηγήτρια Πληροφορικής Σχολής ΑΠΘ 

 Βαρσακέλης Νικόλαος Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΔΠ ΑΠΘ 
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Ακαδημαϊκά Έτη 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019 

Πρόεδρος Πίψου Λήδα Μαρία Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ 

Μέλη 

Εκπρόσωπος ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

Μπουτσούκη Χριστίνα Καθηγητής Οικονομικής Σχολής ΑΠΘ 

Μπαμπλέκου Ζωή Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ 

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής 

Βακάλη Αθηνά Καθηγήτρια Πληροφορικής Σχολής ΑΠΘ 

Διογένης Διονυσιάδης Εκπρόσωπος ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

 
Κατά τα σχολικά έτη 2014-2015 έως και 2018-2019, στο Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ (ΠΚ) παρατηρήθηκε 

σημαντική αύξηση των φιλοξενούμενων παιδιών τόσο στον παιδικό σταθμό όσο και στο νηπιαγωγείο. 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η κίνηση στον αριθμό των παιδιών που φοίτησαν στο 

Παιδικό Κέντρο τα τέσσερα τελευταία σχολικά έτη: 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (μ.ο.) 
 
 

2014-2015 17 90 109  

2015-2016 17 108 125 + 14,7% 

2016-2017 30 118 149 + 19,20% 

2017-2018 25 129 154 + 3,3% 

2018-2019 24 137 161 +0.7% 

 

 

Η έναρξη της θητείας του Συμβουλίου Διοίκησης (2014-2019) συνέπεσε με το νέο μοντέλο διοίκησης 

και επιστημονικής εποπτείας του Παιδικού Κέντρου, το οποίο υιοθετήθηκε από το Πρυτανικό 

Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2012. Το Συμβούλιο Διοίκησης (ΣΔ) του ΠΚ, σε διαρκή συνεργασία με την 

Επιστημονική Επιτροπή, προσπάθησε να θέσει τη λειτουργία του ΠΚ σε νέο πλαίσιο. Βασικοί στόχοι 

μας υπήρξαν οι εξής: 

α) η διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά 

που φιλοξενούνται στο ΠΚ, και  

β) ο εξορθολογισμός της οικονομικής διαχείρισης, καθώς και η επίλυση προβλημάτων συσσωρευμένων 

επί δεκαετίες, που δυσχέραιναν  τη λειτουργία του.  

Προς την κατεύθυνση αυτή το ΣΔ, κατά την θητεία του υλοποίησε -ενδεικτικά-  τα παρακάτω: 
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Ι. Διοικητικό- Οργανωτικό έργο 

1. Επίλυση του έωλου νομικού καθεστώτος του ΠΚ, για πρώτη φορά στην πολυετή λειτουργία 

του. Υλοποιώντας σχετική απόφαση της Συγκλήτου, που παρέμενε ανεφάρμοστη επί σειρά 

ετών, κατέστη δυνατή η αντιμετώπιση όλων των νομικών κωλυμάτων και η υπαγωγή της 

λειτουργίας και διαχείρισης τόσο του παιδικού σταθμού όσο και του νηπιαγωγείου του ΠΚ 

στην Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΑΠΘ (ΕΑΔΠ-ΑΠΘ). Η λειτουργία 

στο εξής του ΠΚ σύμφωνα με σαφές νομικό καθεστώς, επέτρεψε την αναβάθμιση των 

υπηρεσιών του και διασφάλισε την ομαλή του λειτουργία. 

2. Επικαιροποίηση της άδειας λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού του Παιδικού Κέντρου και 

οργάνωση της λειτουργίας του σύμφωνα με το πρότυπο των σχετικών υπουργικών 

αποφάσεων. 

3. Τροποποίηση άδειας νηπιαγωγείου και διατύπωση γνώμης προς τον ΕΟΠΠΕΠ σχετικά με τις 

κτιριολογικές υποδομές του κέντρου. 

4. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΚ, ώστε να αναδεικνύει με σαφήνεια τη 

φιλοσοφία του και να ανταποκρίνεται πληρέστερα στις λειτουργικές του ανάγκες και στη νέα 

οργανωτική του δομή. 

5. Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου του ΠΚ και 

κατάθεσή του στην Πρωτοβάθμια Διεύθυνση. 

6. Εξορθολογισμός της οικονομικής διαχείρισης.  Ο εξορθολογισμός της οικονομικής διαχείρισης 

του ΠΚ έγινε με θεμελιώδη αρχή αυτήν της πλήρους διαφάνειας. Στόχος του ΣΔ υπήρξε να 

ισοσκελιστούν οι λειτουργικές δαπάνες, καθώς είναι πλέον δεδομένη η αδυναμία του ΑΠΘ να 

υποστηρίξει χρηματοοικονομικά τη λειτουργία του ΠΚ. Συνεχίζει, βέβαια, να παρέχει τις 

εγκαταστάσεις και σημαντικό μέρος των παγίων λειτουργικών εξόδων (τροφή, θέρμανση, 

ηλεκτροδότηση, τεχνικές υπηρεσίες κ.ά). Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, το ΣΔ 

κινήθηκε σε δύο κατευθύνσεις: τη μείωση των λειτουργικών εξόδων και την αύξηση των 

εσόδων. Η μείωση των λειτουργικών εξόδων πραγματοποιήθηκε με γνώμονα τη διατήρηση 

υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Τα δίδακτρα παρέμειναν σημαντικά χαμηλότερα έναντι των 

ιδιωτικών παιδικών σταθμών, η πλειονότητα των οποίων δεν προσφέρει τροφή ούτε το 

επίπεδο υπηρεσιών του ΠΚ. Επισημαίνεται, επίσης, ότι τα δίδακτρα των δημοτικών παιδικών 

σταθμών δεν αποτελούν συγκρίσιμο μέγεθος, διότι αυτοί έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, 

γεγονός που επιτρέπει τη λειτουργία τους με συμβολικά δίδακτρα. Αποτέλεσμα της παραπάνω 
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οικονομικής διαχείρισης ήταν ο σταδιακός μηδενισμός του ελλείμματος και ήδη η κερδοφορία 

του ΠΚ. 

7. Πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού για τη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού, μετά από 

τέσσερις δημόσιες προσκλήσεις ενδιαφέροντος (2012, 2015, 2016 και 2018). Η αξιολόγηση των 

υποψηφίων έγινε με αντικειμενικά κριτήρια και πλήρη διαφάνεια, και βασίστηκε σε σύστημα 

μορίων και συνέντευξης από Επιτροπή. Σημειώνεται πως το 2018 έγινε καταγραφή και σύνταξη 

της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικού σύμφωνα με τα νέα 

πρότυπα της ΕΑΔΠ.  

8. Σύνταξη καθηκοντολογίου για έκαστη κατηγορία θέσης απασχόλησης που υφίσταται στο 

Παιδικό Κέντρο. 

9. Συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που διενήργησε 

τον καθιερωμένο έλεγχο της λειτουργίας του παιδικού σταθμού, κατά τον οποίο δεν 

εντοπίστηκε καμία παράλειψη και το Παιδικό Κέντρο έλαβε προφορικά ιδιαίτερα θετική 

κριτική για το σύνολο της οργάνωσης και της λειτουργίας του. 

10. Κατασκευή και λειτουργία αυτόνομου ιστοχώρου για το Παιδικό Κέντρο, με στόχο τη συνεχή 

ενημέρωση των γονέων, καθώς και την προβολή του ΠΚ τόσο στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα 

όσο και στην κοινωνία της πόλης μας. 

11. Ανταποδοτική ανακύκλωση χάρτου με χορηγία αναλώσιμων ειδών. Ανακύκλωση πλαστικών 

συσκευασιών και μπαταριών. 

12. Δημιουργία δικτύου φοιτητών που υποστηρίζουν εθελοντικά το Παιδικό Κέντρο.  

13. Δράσεις δικτύωσης με εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς ενδιαφέροντος, με την τοπική 

αυτοδιοίκηση και με άλλες σχολικές μονάδες. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- Συνεργασία με Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 

- Συνεργασία με Αθλητικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

- Συνεργασία με Χαμόγελο του Παιδιού, Ορφανοτροφείο Μέλισσα, Παπάφειο 

Ορφανοτροφείο, Βρεφοκομείο Άγιος Στυλιανός, Παιδικό Χωριό Φίλυρο 

- Δικτύωση με Δήμο Θεσσαλονίκης 

- Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Οδοντικής Υγιεινής» της Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ 

- Συμμετοχή του Παιδικού Κέντρου στο θεσμό «ΑΠΘ την Κυριακή» και «ΑΠΘ στην Πόλη» με 

εκθέσεις και διαδραστικά εργαστήρια, εμπνευσμένα από έργα και ιδέες των παιδιών 



  

 

 

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΑΔΠ ΑΠΘ Ακαδημ. Έτη 2014-2019 

 

 

[58] 

- Πραγματοποίηση δράσης «Παιχνίδια στην αυλή του Παιδικού Κέντρου» ανοιχτή για όλα τα 

παιδιά του κέντρου, της πανεπιστημιακής κοινότητας και της πόλης 

- Χριστουγεννιάτικες δράσεις στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής κοινότητας 

14. Προώθηση της επαγγελματικής εξέλιξης των παιδαγωγών. Ενδεικτικά αναφέρονται:  

- Τακτική πραγματοποίηση ατομικών και ομαδικών συναντήσεων προσωπικού  

- Συμμετοχή του προσωπικού, με δαπάνη της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, σε εκπαιδευτικά σεμινάρια 

- Εξασφάλιση μειωμένου κόστους συμμετοχής του προσωπικού σε συνέδρια/σεμινάρια 

15. Δράσεις προβολής του έργου του Παιδικού Κέντρου, τόσο στην πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και 

στην πόλη:  

- Αποστολή ενημερωτικού μηνύματος για τις παροχές του Παιδικού Κέντρου στο πρόσφατα 

διορισμένο διδακτικό προσωπικό του ΑΠΘ. 

- Συμμετοχή του Παιδικού Κέντρου στο θεσμό «ΑΠΘ την Κυριακή» με εκθέσεις και 

διαδραστικά εργαστήρια, εμπνευσμένα από έργα και ιδέες των παιδιών. 

- Δημιουργία έκθεσης με έργα των παιδιών του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου με 

τίτλο «Όλα τα παιδιά έχουμε δικαιώματα» στο φουαγιέ του Πύργου της Παιδαγωγικής 

Σχολής ΑΠΘ 

- Δημιουργία έκθεσης με υλικό των εκπαιδευτικών και των παιδιών του παιδικού σταθμού 

και του νηπιαγωγείου με τίτλο «Αναδεικνύοντας τη μαθησιακή διαδικασία στο 

νηπιαγωγείο: Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους πίνακες ανακοινώσεων;» στο φουαγιέ 

του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ 

- Πραγματοποίηση δράσης «Παιχνίδια στην αυλή του Παιδικού Κέντρου» ανοιχτής για όλα 

τα παιδιά του ΠΚ, της πανεπιστημιακής κοινότητας και της πόλης. 

- Πραγματοποίηση bazaar για την υιοθεσία ενός λύκου και μιας αρκούδας μέσα από το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα τριών τάξεων του παιδικού σταθμού του κέντρου, σε συνεργασία 

με τον «Αρκτούρο». 

- Καταχώρηση του Παιδικού Κέντρου σε διαδικτυακούς καταλόγους αναζήτησης 

επαγγελματιών στην κατηγορία «Παιδικοί σταθμοί /Νηπιαγωγεία». 

- Δημιουργία αφίσας με σκοπό την ενημέρωση για την έναρξη της περιόδου αιτήσεων νέων 

εγγραφών. 

- Αποστολή δελτίου τύπου για την έναρξη της περιόδου αιτήσεων νέων εγγραφών. 
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- Προώθηση της ενημέρωσης για την έναρξη της περιόδου αιτήσεων νέων εγγραφών στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης 

και σε όλες τις νοσοκομειακές μονάδες της πόλης. 

- Αποστολή δελτίου τύπου για τη διεύρυνση των δυνάμενων να εγγραφούν στο Παιδικό 

Κέντρο από την ευρύτερη τοπική κοινότητα. 

- Συνεντεύξεις για την παρουσίαση του έργου του Παιδικού Κέντρου στα τηλεοπτικά κανάλια 

«ΕΡΤ3», «4Ε» και «Δίον Τηλεόραση», στο διαδικτυακό κανάλι live media, τον ραδιοφωνικό 

σταθμό «Alpha 96,5» Θεσσαλονίκης και «FM 100» Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. 

- Προώθηση δράσεων και ενημερωτικών εγγραφών μέσω των κεντρικών ιστοχώρων  του 

ΑΠΘ και του ΠΚ, καθώς και μέσω των επίσημων σελίδων κοινωνικής δικτύωσης του ΑΠΘ 

(FB, Tweeter κτλ). 

- Αφισοκόλληση ενημερωτικών αφισών σε 200 λεωφορεία του ΟΑΣΘ. 

 

ΙΙ. Έργα υποδομών 

1. Εργασίες αποκατάστασης στατικών προβλημάτων του κτιρίου. 

2. Ολοκλήρωση των απαιτούμενων τεχνικών εργασιών συντήρησης του Κέντρου: Αποκατάσταση 

ρηγματώσεων εξωτερικού τοίχου του κτιρίου, αποκατάσταση ζημίας στην περίφραξη της 

αυλής, αλλαγή δαπέδου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, καθαρισμός μούχλας και βάψιμο 

εσωτερικών χώρων, επιδιόρθωση ανελκυστήρα μεταφοράς τροφής, αντικατάσταση φίλτρων 

νερού. 

3. Αναμόρφωση της αυλής του Παιδικού Κέντρου (ενδεικτικά αναφέρεται η δημιουργία 

λαχανόκηπου, ο χρωματισμός της αυλής και του εξωτερικού πεζοδρομίου, η φύτευση νέων 

δέντρων, χωματουργικές εργασίες) καθώς και αντικατάσταση των παλαιών υπαίθριων 

παιχνιδοκατασκευών, εγκατάσταση νέων, σύμφωνων με τις προδιαγραφές ασφαλείας των 

προτύπων, και ενίσχυση της επιφάνειας πτώσης (άμμος) στην πίσω αυλή του Κέντρου μέσω 

χορηγίας της Τράπεζας Πειραιώς, με τη συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού, των παιδιών, 

των γονέων τους και εθελοντών από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Δημοσιοποίηση 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάπλαση του αύλειου χώρου του ΠΚ (Μάιος 

2019) η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ακόμη, 

αντικατάσταση υπαίθριας παιχνιδοκατασκευής, που τοποθετήθηκε στην μπροστινή αυλή, 

δωρεά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των παιδιών του Παιδικού Κέντρου. 
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4. Έλεγχος και συντήρηση του συστήματος πυρασφάλειας. Εκπόνηση διαγραμμάτων διαφυγής και 

σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Παιδικού Κέντρου. Τοποθέτηση 

ειδικών σημάνσεων και διαγραμμάτων διαφυγής. 

5. Ενίσχυση ασφάλειας του κτιρίου,  ιδίως: έλεγχος, συντήρηση και αντικατάσταση του 

συστήματος συναγερμού, σύστημα θυροτηλεόρασης, ενίσχυση της περίφραξης. 

6. Τροποποίηση εσωτερικών θυρών διαφυγής σύμφωνα με τις πρόσφατες νομοθετικές διατάξεις 

και διάνοιξη δύο (2) θυρών διαφυγής στον αύλειο χώρο του κέντρου με σκοπό την ασφαλή 

αποχώρηση των παιδιών και φιλοξενούμενων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

7. Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στο πεζοδρόμιο επί της κύριας εξόδου του 

κέντρου προς αποφυγή άμεσης εξόδου των παιδιών στον αυτοκινητόδρομο. 

8. Ενημέρωση του προσωπικού και των παιδιών σε θέματα αντισεισμικής προστασίας και 

πραγματοποίηση ασκήσεων σεισμού στο χώρο του κέντρου. 

9. Εργασίες συντήρησης του κτιρίου λόγω υγρασιών. 

10. Ανακαίνιση τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας.  

11. Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων κατεύθυνσης περιμετρικά της πανεπιστημιούπολης. 

12. Συνεργασία με Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης, του 

εκπαιδευτικού υλικού και των παιχνιδιών της αυλής του Παιδικού Κέντρου. 

13. Εργασίες υγειονομικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις πρόσφατες νομοθετικές διατάξεις. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: τοποθέτηση σήτας σε χώρους, διαμόρφωση αποδυτηρίων για το 

βοηθητικό προσωπικό, διαμόρφωση των παιδιών WC, διαμόρφωση εξωτερικής αποθήκης με 

σκοπό τη φύλαξη των εξωτερικών παιχνιδιών, εργασίες μυοκτονίας και απεντόμωσης. 

14. Αναγόμωση πυροσβεστήρων.  

15. Αναγόμωση της πίσω αυλής του κέντρου με άμμο μετά από απομάκρυνσή της λόγω των 

έντονων βροχοπτώσεων. 

16. Εργασίες συντήρησης του κτιρίου λόγω υγρασιών. 

 

ΙΙΙ. Παιδαγωγικό έργο 

1. Εφαρμογή του επίσημου αναλυτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου, προσαρμοσμένο στις 

ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών. 

2. Σύνδεση των διαθεματικών προγραμμάτων με την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και 

επισκέψεων στο πλαίσιο της βιωματικής εκπαίδευσης. 
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3. Συστηματική παρατήρηση για την καταγραφή των αναγκών, των ενδιαφερόντων, της 

μαθησιακής πορείας και της συνολικής ανάπτυξης  κάθε παιδιού που φιλοξενείται στο Παιδικό 

Κέντρο. 

4. Πραγματοποίηση σχεδίων εργασίας (project) ανά τάξη και ηλικιακή κατηγορία.  

5. Παρουσίαση με θέμα «Τα σχέδια εργασίας στο ελληνικό νηπιαγωγείο. 14 χρόνια μετά την 

εφαρμογή του ΔΕΠΠΣ», στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής  

ΑΠΘ. Οργάνωση: Εκπαιδευτικό προσωπικό και Επιστημονική Επιτροπή του Παιδικού Κέντρου 

ΑΠΘ (Μάρτιος 2017). 

6. Παρουσίαση εκπαιδευτικού έργου του νηπιαγωγείου με θεματική «Αέρας» με προφορική 

ανακοίνωση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική 

Εκπαίδευση Φυσικές Επιστήμες, εκπαίδευση, πολιτισμός» (Θεσσαλονίκη, Μάιος 2018). 

7. Παρουσίαση εκπαιδευτικού έργου του νηπιαγωγείου με προφορική ανακοίνωση στο 3ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά & τις ΦΕ, όπου 

παρουσιάστηκε μέρος της δουλειάς του νηπιαγωγείου γύρω από την ενασχόλησή του με την 

έννοια της μέτρησης μήκους (Ρόδος, Νοέμβριος 2018). 

8. Παρουσίαση εκπαιδευτικού έργου του παιδικού σταθμού με προφορική ανακοίνωση στο 8ο 

Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.), όπου παρουσιάστηκε 

μέρος της δουλειάς του project «Κουτιά» (Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2018). 

9. Παρουσίαση εκπαιδευτικού  του νηπιαγωγείου με προφορική ανακοίνωση στην Επιμορφωτική 

Ημερίδα Νηπιαγωγών ομάδας δημόσιων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων, με πρόσκληση της 

Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Α/θμιας Εκπαίδευσης, όπου παρουσιάστηκε μέρος της 

δουλειάς της έκθεσης «Όλα τα παιδιά έχουμε δικαιώματα» (Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2019). 

10. Υλοποίηση παράλληλων δράσεων: α. Σχεδιασμένη Δράση: «Παίζουμε στη φύση 

δημιουργώντας»: Κατασκευή λαχανόκηπου, αισθητικές παρεμβάσεις (ζωγραφική) στη 

τσιμεντένια περίφραξη της αυλής και στους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου, σχεδιασμός 

χρωματιστών επιδαπέδιων παιχνιδιών, κατασκευή υπαίθριων παιχνιδιών από οικολογικά και 

ανακυκλώσιμα υλικά. β. «Πρόγραμμα Ραδιόφωνο», γ. «Εργαστήρια μουσικής αγωγής και 

μουσικοκινητικής έκφρασης», δ. «Πρόγραμμα αγωγής υγείας Teddy Bear Hospital». 

11. Συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του ΑΠΘ με σκοπό την επιμόρφωση και 

ευαισθητοποίηση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών γύρω από θέματα πυροπροστασίας και 

Α/ βοηθειών. Πραγματοποίηση τεσσάρων ασκήσεων εκκένωσης ετησίως με τη συμμετοχή 

παιδιών, γονέων και προσωπικού του ΠΚ. 

12. Εξοπλισμός τάξεων με υλικό ΤΠΕ. 
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13. Επιμόρφωση παιδαγωγικού προσωπικού από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και μέλη ΔΕΠ 

της Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι επιμορφώσεις  σε θέματα: φυσικών 

επιστημών στην προσχολική ηλικία, σχεδιαστικής δραστηριότητας, αξιοποίησης μουσικών 

ερεθισμάτων.  

14. Αξιοποίηση δομών του Α.Π.Θ. ως προς εκπαιδευτικές δράσεις & επισκέψεις. 

15. Αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού που φυλασσόταν στους αποθηκευτικούς χώρους του 

κέντρου και αναμόρφωση των αιθουσών του κέντρου με σκοπό την βελτιστοποίηση του 

εκπαιδευτικού έργου. 

16. Διαμόρφωση και αξιοποίηση της βιβλιοθήκης προσωπικού. 

17. Συνεργασία με προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές/τριες με στόχο τη 

διεξαγωγή ερευνών σχετικά με το χώρο του νηπιαγωγείου και την υλοποίηση του ημερήσιου 

προγράμματος. 

18. Φιλοξενία προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης. 

 

VI. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα οικονομικά στοιχεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ από 01-09-2014 έως 31-07-2019, ανά 

δραστηριότητα, ανά έτος και παρουσιάζονται οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί για το ΑΠΘ 

σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ  ΑΠΟ 1/9/2014 ΜΕΧΡΙ 31/12/2014 

 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 392.207,00     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   58.831,05   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΓΟΡΕΣ   128.148,00   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠ. - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ   75.470,00   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   25.600,00   

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Α.Π.Θ   45.500,00   

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   6.921,00   

ΣΥΝΟΛΑ 392.207,00 340.470,05   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   51.736,95   

 

 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ 73.835,00     

ΕΣΟΔΑ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 17.200,00     
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   13.655,25   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠ. - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ   72.378,91   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   2.899,00   

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   1.766,00   

ΣΥΝΟΛΑ 91.035,00 90.699,16   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   335,84   

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ  ΑΠΟ 1/9/2014 ΜΕΧΡΙ 31/12/2014 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 392.207,00     

ΕΣΟΔΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ 73.835,00     

ΕΣΟΔΑ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 17.200,00     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   72.486,30   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠ. - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ   147.848,91   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   28.499,00   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΓΟΡΕΣ   128.148,00   

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   8.687,00   

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Α.Π.Θ   45.500,00   

ΣΥΝΟΛΑ 483.242,00 431.169,21   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   52.072,79   
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ  ΑΠΟ 1/1/2015 ΜΕΧΡΙ 31/12/2015 

 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ  

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 309.318,00     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   46.397,70   

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ   240.000,00   

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Α.Π.Θ   18.572,30   

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   4.348,00   

ΣΥΝΟΛΑ 309.318,00 309.318,00   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   0,00   

 

 
ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ -ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 105.792,95     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   15.868,94   

ΦΥΛΑΞΗ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ   27.874,63   

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   15.500,00   

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Α.Π.Θ   41.462,38   

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   5.087,00   

ΣΥΝΟΛΑ 105.792,95 105.792,95   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   0,00   

 

 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 192.995,70     

ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 157.200,00     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   52.529,36   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   170.682,87   

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   52.675,00   

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   45.744,00   

ΣΥΝΟΛΑ 350.195,70 321.631,23   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   28.564,48   

 

 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.039.750,07     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   155.962,51   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΓΟΡΕΣ   399.929,34   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠ. - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ   278.729,90   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   45.000,00   

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Α.Π.Θ   45.600,00   



  

 

 

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΑΔΠ ΑΠΘ Ακαδημ. Έτη 2014-2019 

 

 

[65] 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   45.140,00   

ΣΥΝΟΛΑ 1.039.750,07 970.361,75   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   69.388,32   

 

 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ 207.204,00     

ΕΣΟΔΑ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 37.290,00     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   31.080,60   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠ. - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ   197.665,16   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   5.799,45   

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   2.717,00   

ΣΥΝΟΛΑ 244.494,00 237.262,21   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   7.231,79   

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ  ΑΠΟ 1/1/2015 ΜΕΧΡΙ 31/12/2015 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 309.318,00     

ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 105.792,95     

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 192.995,70     

ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 157.200,00     

ΕΣΟΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.039.750,07     

ΕΣΟΔΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ 207.204,00     

ΕΣΟΔΑ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 37.290,00     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   301.839,11   

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ   240.000,00   

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Α.Π.Θ   105.634,68   

ΦΥΛΑΞΗ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ   27.874,63   

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   118.974,45   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠ. - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ   647.077,93   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΓΟΡΕΣ   399.929,34   

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   103.036,00   

        

ΣΥΝΟΛΑ 2.049.550,72 1.944.366,14   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   105.184,58   

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΠΘ ΑΠΟ 1/1/2015 ΜΕΧΡΙ 31/12/2015 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ       

ΕΣΟΔΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ  29.359,50     

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΑΠΘ   29.359,50   
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ΣΥΝΟΛΑ 29.359,50 29.359,50   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   0,00   
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ  ΑΠΟ 1/1/2016 ΜΕΧΡΙ 31/12/2016 

 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 323.136,00     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   48.470,40   

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ   220.000,00   

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Α.Π.Θ   49.939,60   

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   4.726,00   

ΣΥΝΟΛΑ 323.136,00 323.136,00   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   0,00   

 

 
ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ -ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 127.800,72     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   19.170,11   

ΦΥΛΑΞΗ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ   45.895,00   

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   10.000,00   

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Α.Π.Θ   45.311,61   

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   7.424,00   

ΣΥΝΟΛΑ 127.800,72 127.800,72   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   0,00   

 

 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 237.234,62     

ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 125.500,00     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   54.410,19   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   271.178,80   

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   26.596,52   

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   5.980,00   

ΣΥΝΟΛΑ 362.734,62 358.165,51   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   4.569,11   

 

 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.138.435,63     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   170.765,34   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΓΟΡΕΣ   455.164,70   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠ. - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ   286.665,52   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   25.500,00   

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Α.Π.Θ   55.000,00   
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ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   58.917,00   

ΣΥΝΟΛΑ 1.138.435,63 1.052.012,56   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   86.423,07   

 

 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ 243.590,00     

ΕΣΟΔΑ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 47.121,00     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   43.606,65   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠ. - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ   224.685,43   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   8.107,65   

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   2.717,00   

ΣΥΝΟΛΑ 290.711,00 279.116,73   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   11.594,27   

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ  ΑΠΟ 1/1/2016 ΜΕΧΡΙ 31/12/2016 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 323.136,00 
  ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 127.800,72     

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 237.234,62     

ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 125.500,00     

ΕΣΟΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.138.435,63     

ΕΣΟΔΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ 243.590,00     

ΕΣΟΔΑ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 47.121,00     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   336.422,70   

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ   220.000,00   

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Α.Π.Θ   150.251,21   

ΦΥΛΑΞΗ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ   45.895,00   

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   70.204,17   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠ. - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ   782.529,75   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΓΟΡΕΣ   455.164,70   

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   79.764,00   

        

ΣΥΝΟΛΑ 2.242.817,97 2.140.231,53   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   102.586,44   

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΠΘ ΑΠΟ 1/1/2016 ΜΕΧΡΙ 31/12/2016 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 137.616,86     

ΕΣΟΔΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ  27.500,00     

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΑΠΘ   145.180,45   
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ΣΥΝΟΛΑ 165.116,86 145.180,45   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   19.936,41   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 194.476,36 174.539,95 19.936,41 
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                      ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ  ΑΠΟ 1/1/2017 ΜΕΧΡΙ 31/12/2017 

 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ (€) ΕΞΟΔΑ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 229.692,59     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   34.453,89   

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ   240.000,00   

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Α.Π.Θ   126.500,00   

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   14.710,00   

ΣΥΝΟΛΑ 229.692,59 415.663,89   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   -185.971,30   

 

 
ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ -ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ (€) ΕΞΟΔΑ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 149.157,38     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   22.373,61   

ΦΥΛΑΞΗ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ   6.482,00   

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   27.243,51   

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Α.Π.Θ       

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   9.552,00   

ΣΥΝΟΛΑ 149.157,38 65.651,12   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   83.506,26   

 

 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ (€) ΕΞΟΔΑ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 218.937,90     

ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 128.870,00     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   52.171,19   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   233.283,14   

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   72.992,40   

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   22.274,00   

ΣΥΝΟΛΑ 347.807,90 380.720,73   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   -32.912,82   

 

 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ (€) ΕΞΟΔΑ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.299.388,88 
  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   194.908,33   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΓΟΡΕΣ   550.285,86   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠ. - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ   309.739,11   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   12.350,80   

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Α.Π.Θ       

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   83.217,00   
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ΣΥΝΟΛΑ 1.299.388,88 1.150.501,10   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   148.887,78   

 

 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ (€) ΕΞΟΔΑ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ 257.290,00     

ΕΣΟΔΑ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 58.820,00     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   47.416,50   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠ. - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ   238.090,15   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   2.121,33   

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   20.244,00   

ΣΥΝΟΛΑ 316.110,00 307.871,98   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   8.238,02   

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ  ΑΠΟ 1/1/2017 ΜΕΧΡΙ 31/12/2017 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ (€) ΕΞΟΔΑ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 229.692,59     

ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 149.157,38     

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 218.937,90     

ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 128.870,00     

ΕΣΟΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.299.388,88     

ΕΣΟΔΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ 257.290,00     

ΕΣΟΔΑ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 58.820,00     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   351.323,51   

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ   240.000,00   

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Α.Π.Θ   126.500,00   

ΦΥΛΑΞΗ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ   6.482,00   

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   114.708,04   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠ. - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ   781.112,40   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΓΟΡΕΣ   550.285,86   

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   149.997,00   

        

ΣΥΝΟΛΑ 2.342.156,75 2.320.408,81   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   21.747,94   

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ - ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΠΘ ΑΠΟ 1/1/2017 ΜΕΧΡΙ 31/12/2017 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ (€) ΕΞΟΔΑ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2016 19.936,41     

ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 46.218,60     

ΕΣΟΔΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ  41.661,25     

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΑΠΘ   59.056,92   
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 107.816,26 59.056,92   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ   48.759,34   
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                      ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ  ΑΠΟ 1/1/2018 ΜΕΧΡΙ 31/12/2018 

 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ (€) ΕΞΟΔΑ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 248.770,04     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   37.315,51   

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ   60.000,00   

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Α.Π.Θ   97.660,00   

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   76.560,00   

ΣΥΝΟΛΑ 248.770,04 271.535,51   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   -22.765,47   

 

 
ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ -ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ (€) ΕΞΟΔΑ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 131.349,40     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   19.702,41   

ΦΥΛΑΞΗ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ   33.775,56   

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   7.765,71   

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Α.Π.Θ   48.850,00   

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   12.428,00   

ΣΥΝΟΛΑ 131.349,40 122.521,68   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   8.827,72   

 

 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ (€) ΕΞΟΔΑ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 269.675,58     

ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 125.600,00     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   59.291,34   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   225.400,00   

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   84.560,80   

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   15.360,00   

ΣΥΝΟΛΑ 395.275,58 384.612,14   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   10.663,44   

 

 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ (€) ΕΞΟΔΑ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.249.406,80   

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   187.411,02   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΓΟΡΕΣ   579.211,46   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠ. - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ   406.661,28   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   27.497,00   

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Α.Π.Θ       
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ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   28.500,00   

ΣΥΝΟΛΑ 1.249.406,80 1.229.280,76   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   20.126,04   

 

 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ (€) ΕΞΟΔΑ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ 288.065,00     

ΕΣΟΔΑ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 53.570,00     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   51.245,25   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠ. - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ   264.500,00   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   7.285,71   

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   16.560,00   

ΣΥΝΟΛΑ 341.635,00 339.590,96   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   2.044,04   

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 1/1/2018 ΜΕΧΡΙ 31/12/2018 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ (€) ΕΞΟΔΑ (€) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 248.770,04     

ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 131.349,40     

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 269.675,58     

ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 125.600,00     

ΕΣΟΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.249.406,80     

ΕΣΟΔΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ 288.065,00     

ΕΣΟΔΑ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 53.570,00     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   354.965,52   

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ   60.000,00   

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Α.Π.Θ   146.510,00   

ΦΥΛΑΞΗ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ   33.775,56   

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   127.109,22   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠ. - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ   896.561,28   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΓΟΡΕΣ   579.211,46   

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   149.408,00   

        

ΣΥΝΟΛΑ 2.366.436,82 2.347.541,04   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   18.895,78   

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΠΘ ΑΠΟ 1/1/2018 ΜΕΧΡΙ 31/12/2018 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2017 48.759,34     

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ 31.545,12     

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΑΠΘ   41.435,00   
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ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2018 18.895,78     

        

ΣΥΝΟΛΑ 99.200,24 41.435,00   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   57.765,24   
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                      ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ  ΑΠΟ 1/1/2019 ΜΕΧΡΙ 31/07/2019 

 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 177.728,94     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   26.659,34   

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ   45.000,00   

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Α.Π.Θ   86.560,00   

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   8.886,45   

ΣΥΝΟΛΑ 177.728,94 167.105,79   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   10.623,15   

    

 
ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ -ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 92.631,58     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   13.894,74   

ΦΥΛΑΞΗ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ   11.227,75   

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   6.870,80   

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Α.Π.Θ       

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   9.263,16   

ΣΥΝΟΛΑ 92.631,58 41.256,45   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   51.375,14   

    

 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 87.790,67     

ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 112.805,00     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   30.089,35   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   78.707,40   

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   50.017,48   

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   20.059,57   

ΣΥΝΟΛΑ 200.595,67 178.873,80   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   21.721,87   

    

 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 804.130,47     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   120.619,57   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΓΟΡΕΣ   393.488,98   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠ. - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ   218.412,62   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   18.250,70   

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Α.Π.Θ       
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ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   40.206,52   

ΣΥΝΟΛΑ 804.130,47 790.978,39   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   13.152,08   

    

 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ 161.455,00     

ΕΣΟΔΑ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 27.720,00     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   28.376,25   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠ. - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ   160.054,00   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   3.450,80   

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   9.458,75   

ΣΥΝΟΛΑ 189.175,00 201.339,80   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   -12.164,80   

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ  ΑΠΟ 1/1/2019 ΜΕΧΡΙ 31/07/2019 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 177.728,94     

ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 92.631,58     

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 87.790,67     

ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 112.805,00     

ΕΣΟΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 804.130,47     

ΕΣΟΔΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ 161.455,00     

ΕΣΟΔΑ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 27.720,00     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15%   219.639,25   

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ   45.000,00   

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Α.Π.Θ   86.560,00   

ΦΥΛΑΞΗ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ   11.227,75   

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   78.589,78   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠ. - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ   457.174,02   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΓΟΡΕΣ   393.488,98   

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   87.874,45   

        

ΣΥΝΟΛΑ 1.464.261,66 1.379.554,22   

ΥΠΟΛΟΙΠΟ   84.707,44   
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ΒΙΒΛΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Νέος αποθηκευτικός χώρος 

 

Προθήκη πωλήσεων εντός του Φωτοτυπικού Κέντρου 
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Γ. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Υποδείξεις Τεχνικού Ασφαλείας - Έδρα 

Ημερομηνία 
Καταγραφής 

Παρατηρήσεις 
Ημερομηνία 
Ενεργειών 

Ενέργειες 
Ημερομηνία 
Ενεργειών 

Ενέργειες 

20/1/2015 
αναγόμωση - προμήθεια 

πυροσβεστήρων 
8/6/2015 

Έγινε σύμβαση με τον κ. 
Δημητριάδη Ελευθέριο - 

"ΦΛΟΓΑ" και 
προμηθευτήκαμε 25 

πυροσβεστήρες συνολικά 

 

Έκτοτε κάθε χρόνο 
προγραμματίζουμε συντήρηση και 

αναγόμωση 

20/1/2015 

έλεγχος παροχών, γειώσεων 
ηλεκτρολογικού πίνακα και να δοθεί 
βεβαίωση και σχέδιο εγκατάστασης, 
εγκατάσταση αντιηλεκτροπληξιακού 

9/6/2015 

Έγινε σύμβαση με τον κ. 
Αργυρίου Ανδροκλή και 

αναμένουμε να 
ολοκληρωθούν οι εργασίες 

30/9/2015 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 

20/1/2015 
απομάκρυνση βιβλιοθήκης από το 
γενικό ηλεκτρολογικό πίνακα του 

κτηρίου 1 

υλοποιήθηκε 
άμεσα    

20/1/2015 
έλεγχος για απώλεια στήριξης 

ψευδοροφής κτήριο 1 και 2 μετά από 
εισροή βρόχινου νερού 

υλοποιήθηκε 
άμεσα 

Την ίδια ημέρα ήρθε η 
Τεχνική Υπηρεσία, καθάρισαν 

τα λούκια της οροφής των 
κτηρίων και μας υπέδειξαν 

ότι δεν υπάρχει θέμα 
κατάρρευσης της 

ψευδοροφής 

12/1/2018 

Κατόπιν αιτήματος στην Τεχνική 
Υπηρεσία, έγινε καθαρισμός, 

στεγανοποίηση και μόνωση της 
ψευδοροφής και στα δύο κτήρια 

γιατί λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων 
πλημμύρισαν οι είσοδοι στα κτίρια 1 

και 2 

20/1/2015 
αναδιάταξη των φακέλων στις 

βιβλιοθήκες πίσω από τις θέσεις 
εργασίας 

υλοποιήθηκε 
άμεσα    

20/1/2015 
απομάκρυνση αντικειμένων μπροστά 

από τα παράθυρα 
υλοποιήθηκε 

άμεσα 

Απομακρύνθηκαν τα 
αντικείμενα και 

τοποθετήθηκε η ένδειξη 
ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ σε κάθε 

παράθυρο 
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20/1/2015 
προσοχή στην πτώση υλικών από το 

κτήριο Διοίκησης 
υλοποιήθηκε 

άμεσα 

Ενημερώσαμε την Τεχνική 
Υπηρεσία η οποία 

τοποθέτησε κορδέλα 
απαγόρευσης διέλευσης 

  

10/3/2015 

τοποθέτηση σταθερών πλάγιων και 
οριζόντιων κουπαστών στις εξόδους 

των γραφείων ώστε να μη βρεθεί 
κανείς εκτός του στεγάστρου 

 

Τοποθετήσαμε ένδειξη 
ΠΡΟΣΟΧΗ συχνές πτώσεις 
υλικών, απαγορεύεται η 

διέλευση από τον ακάλυπτο 
χώρο 

  

10/3/2015 
σύνταξη σχεδίων - διαγραμμάτων 

διαφυγής - αποτύπωση χώρων 
3/11/2015 

Ορίστηκε ημερομηνία για την 
άσκηση εκκένωσης του 

κτιρίου Διοίκησης (γραφεία 
ΕΑΔΠ) στις 10/11/2015 και 
κατόπιν σε συνεργασία με 
την ΟΔΑΚ θα συνταχθεί το 

σχέδιο - διάγραμμα 
διαφυγής 

10/11/2015 

Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η 
άσκηση ετοιμότητας εκκένωσης των 
γραφείων της ΕΑΔΠ_αναμένουμε το 
σχέδιο - διάγραμμα διαφυγής από 
την ΟΔΑΚ με τις υποδείξεις και τον 

χρόνο που χρειάστηκε για την 
υλοποίηση της. 

3/4/2015 

θερμοστάτης συστήματος θέρμανσης- 
ψύξης στο κτήριο 1 γραφείο 2,είναι 

τοποθετημένος δίπλα στο 
κλιματιστικό ντουλάπα με 

αποτέλεσμα τη μεγάλη απόκλιση από 
τη θερμοκρασία του παταριού--> 

μεταφορά θερμοστάτη, συντήρηση 
και καθαρισμός επαλήθευση 

επάρκειας και κατανομής από τεχνικό 
και μηχανικό 

 

Αναρτήθηκε πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
κατατέθηκαν 2 οικονομικές 
προσφορές και η Επιτροπή 

Προμηθειών όρισε τον 
ανάδοχο του έργου. 

10/9/2015 
Υπογράφηκε συμφωνητικό με την Ι. 
Μισαηλίδης - Γ. Χριστούδης Ο.Ε. και 

υλοποιήθηκε η εργασία. 

5/5/2015 στήριξη βιβλιοθηκών 19/11/2015 
Δηλώσαμε βλάβη στην 

Γενική Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

23/11/2015 

Ήρθαν από το συνεργείο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας και στήριξαν 2 
βιβλιοθήκες στο κτίριο 1 γραφείο Β 

και 3 στο κτίριο 2 
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2/6/2015 

συντονισμός και ενημέρωση για τη 
διαχείριση έκτακτης ανάγκης (φωτιά, 

σεισμός) και καθορισμός 
συγκεκριμένου ρόλου σε κάθε θέση 

εργασίας 

8/7/2015 

Αποστείλαμε ηλεκτρονικό 
μήνυμα με ενημερωτικό 
φυλλάδιο σχετικά με τη 

διαχείριση του σεισμικού 
κινδύνου σε εργασιακούς 
χώρους, 5 βήματα για το 

σεισμό (πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά), σχέδιο 

μνημονίου ενεργειών για τη 
διαχείριση του σεισμικού 

κινδύνου σε σχολική μονάδα 
και ερωτηματολόγιο προς 
όλους τους εργαζομένους 

3/11/2015 

Έγινε συνάντηση με τον υπεύθυνο 
της ΟΔΑΚ κ. Μαντζαρίδη Ιορδάνη για 

τον προγραμματισμό άσκησης 
εκκένωσης του κτιρίου Διοίκησης, 
δημιουργήθηκαν ομάδες (πρώτων 

βοηθειών, ασφάλειας και 
πυρασφάλειας) και τοποθετήθηκαν 

οι εργαζόμενοι σε αυτές με 
συγκεκριμένο ρόλο. 

  

 

Κυλικεία  ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

α/α Ημερομηνία Καταγραφής  Παρατηρήσεις Ημερομηνία Ενεργειών  Ενέργειες 

1  20/1/2015 - 2/9/2015 
Αποκατάσταση του φωτισμού στις 2 
αποθήκες τροφοδοσίας στο κυλικείο 

Β/Θ 
υλοποιήθηκε 9/2015 

Αποκαταστάθηκε ο φωτισμός στην μία αποθήκη 
. Ο ηλεκτρολόγος που επισκέφτηκε το κυλικείο 

δεν μπόρεσε να αποκαταστήσει άμεσα τη 
βλάβη. Όταν του ανατεθούν οι υπόλοιπες 

ηλεκτρολογικές βλάβες, θα αποκατασταθεί και ο 
φωτισμός της αποθήκης 

2  20/1/2015 - 2/9/2015 
Έλεγχος από Ηλεκτρολόγο των 

παροχών, γειώσεων/ηλεκτρολογικό 
πίνακα Β/Θ 

υλοποιήθηκε 9/2015 

Ανατέθηκε μετά από υπόδειξη του κου 
Παπανικολάου , στον κο Αργυρίου να κάνει την 
μελέτη όλων των κυλικείων. Παραδόθηκαν οι 

μελέτες στις 6/7/2015 

3 20/1/2015 
Να γίνει αναδιάταξη των αντικειμένων 

( μεταλλικοί δίσκοι & μεταλλικά 
εργαλεία ) - σε όλα τα κυλικεία 

υλοποιήθηκε άμεσα 
Αναδιάταξη των μεταλλικών αντικειμένων σε 

χαμηλότερο σημείο 

4  20/1/2015 - 2/9/2015 
Έλεγχος της λειτουργίας & απόδοσης 

του συστήματος εξαερισμού του 
χώρου παρασκευής Β/Θ  

δρομολογήθηκε / μεγάλο 
κοστολόγιο 

Ξεκίνησαν οι απαραίτητες ενέργειες για να 
ανατεθεί το πρόβλημα σε ηλεκτρολόγο 

5  20/1/2015 - 2/9/2015 
Απαγόρευση καπνίσματος στο χώρο 

των πελατών (σαλόνι) - σε όλα τα 
κυλικεία  

υλοποιήθηκε άμεσα 
Προμηθευτήκαμε αυτοκόλλητα και τα 

κολλήσαμε σε όλα τα κυλικεία. Πολλές φορές τα 
ξεκολλάνε και τα αντικαθιστούμε. 
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6 20/1/2015 
Τοποθέτηση πυροσβεστήρων σε όλα 

τα κυλικεία  
υλοποιήθηκε άμεσα 

Ανατέθηκε στην εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ «ΦΛΟΓΑ», μετά από εκδήλωση 

ενδιαφέροντος και τοποθετήθηκαν στα κυλικεία 
όλοι οι πυροσβεστήρες  

7  20/1/2015 - 2/9/2015 

Να γίνει αναδιάταξη & ορθότερη 
οργάνωση των αποθηκών 

τροφοδοσίας, στήριξη ραφιών στους 
τοίχους - σε όλα τα κυλικεία 

υλοποιήθηκε άμεσα 
Πραγματοποιήθηκε σε όλα τα κυλικεία 

σύμφωνα με τα δεδομένα του κάθε κυλικείου. 

8  20/1/2015 - 2/9/2015 
Να μην γίνεται αποθήκευση στο 

διάδρομο διέλευσης - Β/Θ 
υλοποιήθηκε άμεσα 

Έγινε ξεκαθάρισμα και τοποθετήθηκαν τα 
προϊόντα πάνω σε τελάρα  

9 20/1/2015 
Αποθήκευση ειδών καθαριότητας & 

σκούπες και σφουγγαρίστρες  σε 
αποθήκη - όχι στο WC - Β/Θ 

υλοποιήθηκε άμεσα 

Τοποθετήθηκαν όλα τα καθαριστικά είτε σε 
αποθήκες που δεν υπάρχουν τρόφιμα, είτε σε 

ερμάρια κλειστά. Όπως οι σκούπες και οι 
σφουγγαρίστρες  κρεμάστηκαν σε χώρους εκτός 

WC 

10 20/1/2015 
Να τοποθετείται πτυσσόμενη ένδειξη 

<<υγρό δάπεδο>> σε βρεγμένες 
περιοχές - σε όλα τα κυλικεία 

υλοποιήθηκε άμεσα 
Προμηθευτήκαμε με πινακίδες για όλα τα 

κυλικεία 

11 20/1/2015 

Να γίνει διερεύνηση καλύτερης 
οργάνωσης του χώρου παρασκευής με 

απομάκρυνση των μη λειτουργικών 
συσκευών (παλιά ψυγεία, θάλαμοι 

κλπ) - σε όλα τα κυλικεία  

υλοποιήθηκε άμεσα 
Απομακρύνθηκαν όλες η μη λειτουργικές 

συσκευές  

12 21/1/2015 
Να γίνει συντήρηση των φορητών 

πυροσβεστήρων  
υλοποιήθηκε άμεσα 

Ανατέθηκε στην εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ <<ΦΛΟΓΑ>>, μετά από εκδήλωση 

ενδιαφέροντος και τοποθετήθηκαν στα κυλικεία 
όλοι οι πυροσβεστήρες  

13 21/1/2015 7/9/2015 

Να γίνει έλεγχος από Εγκαταστάτη 
Ηλεκτρολόγο των παροχών γειώσεων, 
ηλεκτρολογικού πίνακα τόσο στο χώρο 

παρασκευής & στο χώρο 
σερβιρίσματος & να δοθεί σχετική 

βεβαίωση & σχέδιο εγκατάστασης - 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  

υλοποιήθηκε άμεσα 
Ανατέθηκε στον κο  ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΚΛΗ 

(ηλεκτρολόγο-μηχανικό), μετά από εκδήλωση 
ενδιαφέροντος   
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14 21/1/2015 

Να γίνει έλεγχος της πίεσης του 
δικτύου ύδρευσης & να τοποθετηθεί 

μειωτική διάταξη γιατί παρατηρήθηκε 
υψηλή πίεση στην μηχανή 

παρασκευής καφέ (εσπρεσιέρα) στο 
μέγιστο επίπεδο (κόκκινο) - 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

υλοποιήθηκε άμεσα 

Ανατέθηκε στην εταιρεία ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ Γ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος 
και έγιναν όλες οι απαιτούμενες εργασίες  στο 

κυλικείο του Πολυτεχνείου  

15 21/1/2015 7/9/2015 

Στο γραφείο αριστερά πάνω από την 
πόρτα υπάρχει συνδυασμός 

καλωδίωσης ρεύματος & παροχής 
ζεστού νερού θέρμανσης - 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

υλοποιήθηκε άμεσα 
Κλήθηκε ηλεκτρολόγος από την τεχνική 
υπηρεσία και απομόνωσε την παροχή 

16 21/1/2015 7/9/2015 
Στην αποθήκη κάποια ράφια έχουν 

στραβώσει από το βάρος 
αντικειμένων- ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  

υλοποιήθηκε άμεσα 
Απομακρύνθηκαν τα βαριά αντικείμενα και δεν 

τοποθετούνται πλέον στα ράφια  

17 21/1/2015 7/9/2015 

Δεν υπάρχει εγκατεστημένος 
εξαερισμός στο φούρνο, στο χώρο 

σερβιρίσματος, στο χώρο 
παρασκευής, στην λάντζα & στο χώρο 

μηχανών της κατάψυξης - 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  

δρομολογήθηκε / μεγάλο 
κοστολόγιο 

Ξεκίνησαν οι απαραίτητες ενέργειες για να 
ανατεθεί το πρόβλημα σε ηλεκτρολόγο 

18 21/1/2015 7/9/2015 
Δεν υπάρχει τροφοδοσία καθαρού 

αέρα στον πίσω χώρο - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
δρομολογήθηκε / μεγάλο 

κοστολόγιο 
Ξεκίνησαν οι απαραίτητες ενέργειες για να 

ανατεθεί το πρόβλημα σε ηλεκτρολόγο 

19 21/1/2015 7/9/2015 
Δεν υπάρχει θέρμανση / κλιματισμός 
των χώρων εργασίας - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

δρομολογήθηκε / μεγάλο 
κοστολόγιο 

Ξεκίνησαν οι απαραίτητες ενέργειες για να 
ανατεθεί το πρόβλημα σε ηλεκτρολόγο 

20 21/1/2015 

Κάποια καπάκια - καλύμματα 
φωτιστικών οροφής έχουν 

βγει/παραμορφωθεί, κίνδυνος πτώσης 
- ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  

δρομολογήθηκε 
Ξεκίνησαν οι απαραίτητες ενέργειες για να 

ανατεθεί το πρόβλημα σε ηλεκτρολόγο 

21 21/1/2015 7/9/2015 

Επικίνδυνο μετακινούμενο σκαλάκι-
επιφάνεια πίσω από την βιτρίνα 

σερβιρίσματος σφολιατοειδών για να 
καλύψει κάποια παροχή ρεύματος 

από το δάπεδο - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

αδυναμία υλοποίησης 
Καλύπτει σωληνώσεις από τα ψυγεία και την 

κρύα βιτρίνα   

22 21/1/2015 7/9/2015 
Έλεγχος του φωτιστικού κινδύνου - 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ   
δρομολογήθηκε 

Ξεκίνησαν οι απαραίτητες ενέργειες για να 
ανατεθεί το πρόβλημα σε ηλεκτρολόγο 
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23 21/1/2015 7/9/2015 
Συστήματα απαγωγής - εισαγωγής 

αέρα που δεν λειτουργούν - 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

δρομολογήθηκε 
Ξεκίνησαν οι απαραίτητες ενέργειες για να 

ανατεθεί το πρόβλημα σε ηλεκτρολόγο 

24 22/1/2015 

Να μην αποθηκεύονται στοίβες με 
μπουκάλια νερού δίπλα στην πόρτα 

ανάμεσα στην λάντζα και στην 
αποθήκη ΝΟΠΕ 

υλοποιήθηκε άμεσα   

25 22/1/2015  4/9/2015 
Να μετακινηθεί το ψυγείο μπροστά 
από την πόρτα το WC προσωπικού - 

ΝΟΠΕ 
υλοποιήθηκε άμεσα   

26 22/1/2015 
Να αποκατασταθεί ο φωτισμός στην 

αποθήκη - ΝΟΠΕ 
υλοποιήθηκε άμεσα   

27 22/1/2015 

Υπάρχουν διελεύσεις δεσμίδων 
καλωδίων στον τοίχο πάνω από την 

πόρτα της αποθήκης . Κίνδυνος να τα 
παρασύρει η χρήση της σκάλας 

πρόσβασης στο περιμετρικό πατάρι - 
ΣΘΕ 

υλοποιήθηκε 9/2015   

28 22/1/2015 

Να απομακρυνθούν τα αποθηκευμένα 
ογκώδη , βαριά (ψυγείο) αντικείμενα 
από το περιμετρικό πατάρι. Κίνδυνος 

πτώσης στο σεισμό - ΣΘΕ 

υλοποιήθηκε άμεσα   

29 22/1/2015 
Να γίνει έλεγχος και  πιθανή 

αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού 
πίνακα - ΙΑΤΡΙΚΗ 

δεν υλοποιήθηκε Το κυλικείο δεν θα λειτουργήσει  

  22/1/2015 

Να γίνει επιδιόρθωση σε ελεύθερα 
καλώδια πολύμπριζα στο δάπεδο, 

χαλαρές πρίζες χωρίς καπάκια - σε όλα 
τα κυλικεία 

υλοποιήθηκε 9/2015   

30 22/1/2015 
Η παγομηχανή στηρίζεται πάνω σε 

ασταθές τραπέζι με κίνδυνο πτώσης 
στο σεισμό - ΙΑΤΡΙΚΗ 

δεν υλοποιήθηκε Το κυλικείο δεν θα λειτουργήσει  

31 22/1/2015 
Τοποθέτηση αντιολισθητικού δαπέδου 

-  σε όλα τα κυλικεία  
υλοποιήθηκε άμεσα   
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32 11/3/2015 

Παρουσιάζονται λιμνάζοντα νερά στο 
χώρο δίπλα από την παγομηχανή. 
Κίνδυνος λόγω ολισθηρότητας - 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

υλοποιήθηκε άμεσα  Αγορά πάγου 

33 2/4/2015 7/9/2015 

Στην αποθήκη να μην τοποθετούνται 
ογκώδεις συσκευασίες σε ράφια πάνω 

από το ύψος του κεφαλιού-
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

υλοποιήθηκε άμεσα 
Τα ράφια χρησιμοποιούνται για να 

αποθηκεύονται προϊόντα 

34 5/5/2015 
Να στηριχθεί η μικρή ραφιέρα τύπου 

ντεξιον δίπλα στον πάγκο 
σερβιρίσματος - Β/Θ 

υλοποιήθηκε άμεσα   

35 5/5/2015 

Προτείνεται η μεταφορά του φούρνου 
κάτω από το υφιστάμενο μεταλλικό 

σύστημα απαγωγής (απορροφητήρας ) 
- Β/Θ 

αδυναμία υλοποίησης 
Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί γιατί ο φούρνος 

είναι μεγάλος και δεν χωράει  

36 5/5/2015 
Να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της 
αποθήκης κυρίως στο επίπεδο των 

ραφιών - Β/Θ 
υλοποιήθηκε άμεσα   

37 5/5/2015 
Στην οροφή δίπλα από τον φούρνο, 
φωτιστικό σώμα έχει φύγει από την 
βάση του με κίνδυνο πτώσης-Β/Θ 

υλοποιήθηκε άμεσα   

38 5/5/2015 

Στα ράφια πάνω από την λάντζα να 
αποφεύγεται η τοποθέτηση 

αντικειμένων μεγάλου βάρους. 
Προτείνεται η τοποθέτηση 

προστατευτικής μπάρας για την 
αποφυγή πτώσεων αντικειμένων σε 

κάθε ράφι. 

δρομολογήθηκε 
Περιμένουμε προσφορά από την εταιρεία 

ΒΕΛΛΙΚΗ 

39 6/5/2015  7/9/2015 
Δημιουργείται ιδιαίτερα στενό 

πέρασμα στο χώρο των παγομηχανών 
- ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

υλοποιήθηκε άμεσα Υπάρχει πρόσβαση από άλλο πέρασμα 

40 6/5/2015 

Να γίνει έλεγχος και στήριξη των 
ραφιών - ντουλαπιών - ντέξιον γιατί 
υπάρχει κίνδυνος ανατροπής από το 

σεισμό - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

υλοποιήθηκε άμεσα   
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41 6/5/2015 

Κατά την τροφοδοσία του κυλικείου 
με νερά πραγματοποιείται μεγάλη 

συσσώρευση δίπλα σε χώρο 
διέλευσης .Προτείνεται η μερική 

τοποθέτηση στην εξωτερική αποθήκη - 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

αδυναμία υλοποίησης 

Ο χώρος που προτείνει είναι ακατάλληλος για 
αποθήκευση νερού γιατί βρίσκεται κάτω από την 

σκάλα (έξω από το κυλικείο) χωρίς να 
προστατεύεται  

42 6/5/2015  7/9/2015 

Για την έλλειψη εξαερισμού στου πίσω 
χώρους θα βοηθούσε το άνοιγμα 

κλειστού - σφραγισμένου παραθύρου 
στο χώρο του γραφείου - 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ   

αδυναμία υλοποίησης 
Το συγκεκριμένο παράθυρο σφραγίστηκε για 

θέμα ασφάλειας του κυλικείου  

43 6/5/2015  7/9/2015 

Πάνω από την θέση του φούρνου 
υπάρχει προεγκατάσταση αγωγού 
εξαερισμού που συνδέεται με την 

εξωτερική όψη του χώρου. 
Προτείνεται η διερεύνηση 
δυνατότητας τοποθέτησης 

μηχανισμού απορρόφησης σε αυτή 
την εγκατάσταση   

αδυναμία υλοποίησης_ 
μεγάλο κοστολόγιο  

Θα γίνει μελέτη για την υλοποίηση 

44 6/5/2015  7/9/2015 

Προτείνεται η τοποθέτηση 
θερμομέτρων στους χώρους εργασίας 

για την παρακολούθηση των 
θερμοκρασιών κατά τους θερμούς 

μήνες - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

υλοποιήθηκε άμεσα   

45 6/5/2015  7/9/2015 
Απουσιάζει το λάστιχο στην 

Πυροσβεστική Φωλιά -ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
υλοποιήθηκε άμεσα   

46 12/5/2015 

Να απομακρυνθεί όλο το υλικό από το 
πατάρι στο χώρο παρασκευής, ώστε 

να σταματήσει η χρήση του. Να 
απομακρυνθεί η μεταλλική κινητή 
σκάλα καθώς προκαλεί επικίνδυνη 

στένωση του διαδρόμου - ΣΘΕ 

υλοποιήθηκε άμεσα 

Απομακρύνθηκε όλο το υλικό από το πατάρι . Η 
μεταλλική κινητή σκάλα παραέμεινε στη θέση 

της γιατί δεν υπάρχει άλλος χώρος για να 
τοποθετηθεί  
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47 12/5/2015 

Να απομακρυνθεί η τροχήλατη 
σφουγγαρίστρα από τον ήδη στενό 
χώρο παρασκευής. Προτείνεται να 
αποθηκεύεται , με κλειδαριά στον 
εξωτερικό διάδρομο κατά τις ώρες 

λειτουργίας του κυλικείου - ΣΘΕ 

αδυναμία υλοποίησης 

Ο χώρος του κυλικείου είναι πολύ μικρός . Το 
μοναδικό μέρος που μπορεί να αποθηκευτεί η 

σφουγγαρίστρα είναι ο εσωτερικός χώρος. Έγινε 
τακτοποίηση του υλικού μέσα στον χώρο και 

τοποθετήθηκε σε μία άκρη. Το να αποθηκευτεί 
στον διάδρομο, στην είσοδο του κυλικείου θα 
είναι μία απαράδεκτη εικόνα για το κυλικείο 

μας. 

48 12/5/2015 

Προτείνεται η αποθήκευση της 
τροφοδοσίας σε συσκευασίες , χαρτιά 

κλπ σε ένα σημείο στην άκρη του 
σαλονιού καθώς ο χώρος παρασκευής 

δεν επαρκεί για την σωστή 
αποθήκευσή τους .Μπορεί να γίνει 

διαμόρφωση μικρού αποθηκευτικού 
χώρου στον τοίχο δίπλα από το χώρο 
σερβιρίσματος στην θέση του μικρού 

στενού πάγκου - ΣΘΕ 

αδυναμία υλοποίησης 

Η αποθήκευση της τροφοδοσίας σε 
συσκευασίες, χαρτικά γίνετε στο πατάρι που 

είναι πλέον άδειο. Τα υλικά είναι πολύ ελαφριά. 
Εάν τα αποθηκεύσουμε όλα αυτά μέσα στο 

σαλόνι, το κυλικείο θα λειτουργεί πλέον μέσα σε 
μία αποθήκη.  

49 12/5/2015 
Να τοποθετηθεί φωτισμός κινδύνου 

στο χώρο παρασκευής - ΣΘΕ 
υλοποιήθηκε 9/2015   

50 12/5/2015 

Προτείνεται η προμήθεια στομίου - 
ακροφυσίου για το ειδικό 
πυροσβεστικό λάστιχο της 

πυροσβεστικής φωλιάς που υπάρχει 
στο διάδρομο έξω από το κυλικείο -

ΣΘΕ 

αδυναμία υλοποίησης Η πυροσβεστική φωλιά ανήκει στο ΑΠΘ 

51 12/5/2015 
Να τοποθετηθεί πυροσβεστικό 

ερμάριο μέσα στο κυλικείο - ΣΘΕ & 
ΙΑΤΡΙΚΗ 

υλοποιήθηκε άμεσα Τοποθετήθηκαν πυροσβεστήρες στο κυλικείο 

52 12/5/2015 

Στο χώρο παρασκευής είναι 
απαραίτητη η περιμετρική 

τοποθέτηση των αντικειμένων , 
μηχανών και εξοπλισμού ,καθώς και η 

στήριξή τους στους τοίχους , για να 
αποτραπεί εγκλωβισμός σε περίπτωση 

ανατροπής τους - ΣΘΕ 

υλοποιήθηκε άμεσα 
Απομακρύνθηκαν μηχανήματα μεγάλα και 

αναδιοργανώσαμε τον χώρο , όσο ήτανε εφικτό 

53 12/5/2015 
Το κυλικείο δεν διαθέτει ξεχωριστό 
χώρο αποθήκευσης - ΣΘΕ & ΙΑΤΡΙΚΗ 

αδυναμία υλοποίησης Δεν υπάρχει χώρος για αποθήκη 
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54 12/5/2015 - 4/9/2015 
Να γίνει αλλαγή του λάστιχου σε ένα 
από τα δύο πυροσβεστικά ερμάρια - 

ΝΟΠΕ 
υλοποιήθηκε άμεσα   

55 12/5/2015 - 4/9/2015 

Στο χώρο της παγομηχανής 
παρουσιάζεται αυξημένη 

θερμοκρασία από τη θερμότητα που 
εκλύουν τα ψυγεία & τον ανεπαρκή 

εξαερισμό του χώρου - ΝΟΠΕ 

δρομολογήθηκε 
Περιμένουμε να γίνουν οι απαραίτητες 

ενέργειες για να ανατεθεί το πρόβλημα σε 
ηλεκτρολόγο 

56 12/5/2015 - 4/9/2015 
Να τοποθετηθούν θερμόμετρα για την 

παρακολούθηση της θερμοκρασίας 
στους χώρους εργασίας - ΝΟΠΕ 

υλοποιήθηκε άμεσα   

57 2/6/2015 
Καθ’ όλη τη λειτουργία του κυλικείου 

να παραμένουν ανοιχτές (όχι 
κλειδωμένες ) & οι δυο έξοδοι - Β/Θ 

υλοποιήθηκε άμεσα 
Πάντα και οι δυο έξοδοι παραμένουν ανοιχτοί 

(όχι κλειδωμένοι) 

58 2/6/2015 
Η πόρτα της αποθήκης μπλοκάρει - 

Β/Θ 
υλοποιήθηκε άμεσα   

59 2/6/2015 - 2/9/2015 
Ο φούρνος έχει τοποθετηθεί πάνω σε 

αυτοσχέδια σκαμπό - Β/Θ 
υλοποιήθηκε άμεσα 

Ήταν μια λύση ανάγκης για να μπορέσει να 
λειτουργήσει το κυλικείο. 

60 2/6/2015 - 2/9/2015 

Η αποθήκευση των συσκευασιών 
εμφιαλωμένου νερού στο διάδρομο 

της λάντζας - παρασκευής δημιουργεί 
μεγάλη στενότητα. Προτείνεται η 
αποθήκευση στην αποθήκη αφού 
αυτή οργανωθεί κατάλληλα - Β/Θ 

αδυναμία υλοποίησης 

Η αποθήκη έχει τακτοποιηθεί. Έχουν 
απομακρυνθεί όλα τα άχρηστα πράγματα, αυτό 

όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να 
τοποθετούμε τόσα νερά μέσα σε αυτήν. Πρώτον 
δεν εξυπηρετεί τους υπαλλήλους να παίρνουν 

όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που βρίσκονται μέσα 
εκεί και θα φτάσουμε πάλι στις ίδιες 

παρατηρήσεις... 

61 3/6/2015 

Να μετακινηθεί η μικρή κατάψυξη 
πάγου, στον χώρο ανάμεσα στην 

λάντζα και τους καταψύκτες δωμάτια , 
γιατί κρύβει , εμποδίζει τη χρήση 

πυροσβεστικού ερμαρίου - 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

υλοποιήθηκε άμεσα   

62 1/7/2015 

Τοποθετήθηκαν νέοι πυροσβεστήρες. 
Λείπουν άλλοι 2 σε σχέση με την 

μελέτη πυροπροστασίας - 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

υλοποιήθηκε άμεσα   
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63 1/7/2015 

Το κουμπί χειροκίνητης αναγγελίας 
συναγερμού είναι οριακά κρυμμένο 
πίσω από το ψυγείο. Μετακίνηση - 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

υλοποιήθηκε άμεσα Μετακινήθηκε το ψυγείο όσο ήτανε δυνατόν. 

64 1/7/2015 7/9/2015 

Να μην τοποθετούνται -  
αποθηκεύονται καρέκλες, τραπέζια σε 
σωρό μπροστά από την πυροσβεστική 

φωλιά - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  

υλοποιήθηκε άμεσα 
Οι καρέκλες και τα τραπέζια τοποθετούνται εκεί 

μετά το κλείσιμο του κυλικείου και κάθε πρωί 
βγαίνουν έξω στην αυλή. Αφήνουμε διάδρομο 

65 1/7/2015 - 7/9/2015 
Το δάπεδο του καταψύκτη δωματίου 
παρουσιάζει ολισθηρότητα, έντονες 

παραμορφώσεις - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
δρομολογήθηκε 

Ξεκίνησαν οι απαραίτητες ενέργειες για να 
επιλεγεί το συνεργείο που θα το 

πραγματοποιήσει 

66 3/7/2015 - 2/9/2015 
Το δάπεδο του καταψύκτη δωματίου 

παρουσιάζει ολισθηρότητα  - Β/Θ 
δρομολογήθηκε 

Ξεκίνησαν οι απαραίτητες ενέργειες για να 
επιλεγεί το συνεργείο που θα το 

πραγματοποιήσει 

67 2/9/2015 

Έχουν ζητηθεί, για όσα 
υποκαταστήματα απαιτούνται, 
πιστοποιητικά & οι αντίστοιχες 

μελέτες πυροπροστασίας προκειμένου 
να γίνει στις επισκέψεις επιβεβαίωση 

της σωστής υλοποίησης των μέσων 
πυροπροστασίας ή οι αναγκαίες 

προτάσεις προσαρμογής . 

υλοποιήθηκε άμεσα 
Σε συνεργασία με το γραφείο του κου Κορωνάκη 

& συνεργάτες, συγκεντρώθηκαν  όλα τα 
πιστοποιητικά (ενεργητικής) Πυροπροστασίας   

68 4/9/2015 

Στις δύο αποθήκες λειτουργούν 
ψυγεία-καταψύκτες χωρίς επίβλεψη. 
Προτείνεται η τοποθέτηση ανιχνευτή 

καπνού σειρήνας για την έγκαιρη 
ειδοποίηση σε περίπτωση ύπαρξης 
εστίας φωτιάς από βραχυκύκλωμα - 

βλάβη ψυγείων  - ΝΟΠΕ 

δρομολογήθηκε 
Δρομολογήθηκαν εργασίες ώστε να 

τοποθετήσουμε κλιματισμό μέσα στο χώρο ή 
εξαερισμό . 

69 4/9/2015 

Να επισημανθεί ξανά στους 
εργαζόμενους η ανάγκη να 

αποφεύγουν να τοποθετηθούν 
μεταλλικά αντικείμενα , κυρίως 

στοίβες, σε ράφια πάνω από το ύψος 
του κεφαλιού. - ΝΟΠΕ 

δρομολογήθηκε 
Ξεκίνησαν οι απαραίτητες ενέργειες για να 
τοποθετηθούν πολυκαρβονικά πορτάκια ή 

μεταλλικά σε όλα τα κυλικεία. 
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70 16/11/2015 

Παραμένει προβληματική η χρήση του 
μεταλλικού παταριού για την 

αποθήκευση αντικειμένων & η 
ασφαλής χρήση της σκάλας λόγω 
στενότητας χώρου & παράλληλης 

κίνησης του προσωπικού - ΣΘΕ 

υλοποιήθηκε άμεσα 
Τοποθετήθηκε ντουλάπα στο σαλόνι του 

κυλικείου & αποθηκεύτηκαν τα πράγματα που 
βρισκότανε στο πατάρι 

71 3/12/2015 
Δεν έχουν εγκατασταθεί φωτιστικά 

ασφαλείας (3 σύμφωνα με την μελέτη 
πυροπροστασίας) 

δρομολογήθηκε 
Αγοράστηκαν τα φωτιστικά και θα 

τοποθετηθούν από τον ηλεκτρολόγο 

72 24/2/2016 
Έλεγχος του ηλεκτρολογικού πίνακα 

και του ρελέ διαφυγής. -  ΝΟΠΕ 
υλοποιήθηκε 3/2016  Ο ηλεκτρολόγος ανταποκρίθηκε άμεσα. 

73 22/4/2016 

Να βαφεί ο οδηγός που υπάρχει στην 
είσοδο του κυλικείου για να 

προειδοποιεί για το εμπόδιο που 
υπάρχει. - ΝΟΠΕ 

υλοποιήθηκε 12/2016 
Έχει τοποθετηθεί ράμπα βαμμένη σε έντονο 

κίτρινο χρώμα για να προειδοποιεί για το 
εμπόδιο.  

74 1/2/2016 
Να σκεπαστούν τα γυμνά καλώδια της 

φούσκας εξαερισμού. 
υλοποιήθηκε 3/2016  Ο ηλεκτρολόγος ανταποκρίθηκε άμεσα. 

75 22/11/2017 
Να αντικατασταθεί η λάμπα μέσα 

στον καταψύκτη και να μπει 
προστατευτικό κάλυμμα. - Β/Θ 

υλοποιήθηκε 6/2018 
Αγοράστηκαν τα φωτιστικά, η καραβοχελώνα  

και   τοποθετήθηκαν από τον ηλεκτρολόγο. 

76 22/4/2016 
Να αντικατασταθεί το πολύμπριζο που 

είναι πάνω από την πυροσβεστική 
φωλιά. - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

υλοποιήθηκε 5/2016 
Αντικαταστήθηκε το πολύμπριζο και βιδώθηκε 

στον τοίχο. 

77 4/9/2017 
Να αντικατασταθεί η λάμπα μέσα 
στον καταψύκτη. - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

υλοποιήθηκε 6/2018 
Αγοράστηκε η  λάμπα  και   τοποθετήθηκε από 

τον ηλεκτρολόγο. 

78 27/5/2016 

Κάτω από τον νεροχύτη υπάρχει 
σύνδεση με καλώδιο που δίνει ρεύμα 

στην καφετιέρα. Η προέκταση του 
καλωδίου είναι συνδεδεμένη με 

μονωτική ταινία.  -  ΣΘΕ 

υλοποιήθηκε 6/2017 
Αγοράστηκαν τα απαραίτητα υλικά και 

συνδέθηκε από τον υδραυλικό. 

79 19/5/2016 

Να μπει ρελέ διαφυγής στον 
ηλεκτρολογικό πίνακα του κυλικείου. 

Κάτω από τον νεροχύτη (μέσα στο 
ντουλάπι) υπάρχει καλώδιο που δίνει 

ρεύμα στην μηχανή εσπρέσο, να 
καλυφθεί, να τοποθετηθεί μέσα σε 

κανάλι.  -  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ  

υλοποιήθηκε 6/2016 
Αγοράστηκαν τα απαραίτητα υλικά και 

συνδέθηκε από τον υδραυλικό. 
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Φωτοαντιγραφικό Κέντρο 

α/α Ημερομηνία Καταγραφής  Παρατηρήσεις Ημερομηνία Ενεργειών  Ενέργειες 

1  20/1/2015 
 Να γίνει εγκατάσταση συστήματος 
εξαερισμού στο χώρο φωτοτύπισης 
του Φωτοαντιγραφικού κέντρου. 

  

Υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα που 
λειτουργεί καθημερινά. 
Προφορικά ο τεχνικός σύμβουλος 
ενημερώθηκε για αυτό 

2  20/1/2015 

Να γίνει συντήρηση, επιδιόρθωση του 
κλιματιστικού του χώρου 
φωτοτύπισης που αποτελεί μοναδική 
πηγή θέρμανσης 

  

Δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για δύο 
λόγους: 
• Επίκειται μετακίνηση του Φωτοτυπικού 
κέντρου σε νέο χώρο 
• Παράγεται ζέστη από τη λειτουργία των 
μηχανημάτων και δεν διατυπώνεται 
ανάγκη θέρμανσης του χώρου από τους 
εκεί εργαζόμενους. 

3 20/1/2015 

Ειδική προσοχή στην χρήση του 
αρχείου και του χώρου αποθήκης του 
φωτοτυπικού κέντρου μέσω φορητής 
σκάλας, και κατά την κίνηση στον 
χώρο κουβαλώντας αντικείμενα, 
φακέλους και κουτιά προς 
αποθήκευση. 
Να μην γίνεται αποθήκευση στο 
διάδρομο διέλευσης. 

Υλοποιήθηκε άμεσα 

Έγινε άμεσα η σχετική υπόδειξη για ειδική 
προσοχή στους εργαζόμενους του 
φωτοτυπικού κέντρου. 
Έγινε προσπάθεια για καλύτερη 
διευθέτηση στις δύο ραφιέρες περιμετρικά 
του διαδρόμου. 
Λόγω στενότητας του χώρου λίγα κιβώτια, 
ιδιαίτερα όταν υπάρχει παραλαβή 
βρίσκονται στο διάδρομο και δεν υπάρχει 
η λειτουργική δυνατότητα να 
αποθηκευτούν σε άλλο σημείο της 
αποθήκης.  
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Δ. ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΘ 

 

 

 

 

Περιεχόμενα:  
 Ι. Δράσεις προβολής του έργου του ΠΚ 

 
 ΙΙ. Αλλαγές στον  αύλειο χώρο του ΠΚ 

 
 ΙΙΙ. Αλλαγές στον εσωτερικό χώρο του ΠΚ 
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Ι. Δράσεις προβολής του έργου του Παιδικού Κέντρου, τόσο στην πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και 

στην κοινωνία της πόλης: 

 

1. «ΑΠΘ στη πόλη» Τα παιδιά του ΠΚ παρουσίασαν την 

τρισδιάστατη έκθεση μικτού κολάζ που ετοίμασαν με θέμα 

«Η πόλη μέσα από τα μάτια των παιδιών», αποτυπώνοντας 

με άχρηστο υλικό σημεία 

της πόλης που τους 

εντυπωσιάζουν, σε μια 

προσπάθεια να 

μεταδώσουν το μήνυμα 

της επαναχρησιμοποίησης 

και ανακύκλωσης των 

υλικών. Μικροί και 

μεγάλοι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να απεικονίσουν την 

πόλη της Θεσσαλονίκης μέσα από τη δική τους οπτική και να 

έρθουν σε επαφή με ιδέες και προτάσεις αξιοποίησης 

διάφορων υλικών (Οκτώβριος 2017).  

 

 

Η πλατεία Αριστοτέλους μετατράπηκε σε ένα 

μεγάλο εκπαιδευτικό πάρκο, καθώς το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο έδωσε τη δυνατότητα σε μικρούς και 

μεγάλους να γνωρίσουν το έργο του, τις καινοτόμες 

εφαρμογές και εφευρέσεις του αλλά και τους δημιουργούς 

τους. 

Στις εκδηλώσεις, με τίτλο «ΑΠΘ στην πόλη», συμμετείχε για 

δεύτερη συνεχή χρονιά το Παιδικό Κέντρο με έργα των 

παιδιών του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου.  

Συγκεκριμένα, με αφορμή το παραμύθι "Ο 

Φεγγαροσκεπαστής", τα παιδιά του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ 

έφτιαξαν τη δική τους αυτοσχέδια ιστορία για δυο παιδιά που 

ήθελαν να αγγίξουν τον ουρανό! Θεατρικά δρώμενα, 

επιτραπέζια και επιδαπέδια παιχνίδια κατέκλυσαν την 

κεντρικότερη πλατεία της πόλης και έδωσαν τη δυνατότητα σε 

μικρούς και μεγάλους να διερευνήσουν διαδρομές και 

τρόπους για να ταξιδέψουμε μακριά... 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε οπτικοακουστικό 

υλικό από την αυτοσχέδια ιστορία των παιδιών (Οκτώβριος 

2018). 
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2. «ΑΠΘ την Κυριακή» Το ΠΚ σε συνεργασία με τη 

θεατροπαιδαγωγική ομάδα «Paedagogus Ludens» του 

ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ παρουσίασαν ένα πολύτεχνο διαδραστικό 

δρώμενο με κούκλες, αντικείμενα και θεατροπαιχνίδια. 

Μικροί και μεγάλοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν 

σε κατασκευές διαφόρων ειδών κούκλας και σκηνικών 

κουκλοθεάτρου με απλά υλικά, εμψύχωση κούκλας και 

παρουσιάσεις μικτών κουκλοθεατρικών δρώμενων. (Μάιος 

2017)  

 

 

 

Τα παιδιά του ΠΚ με τη βοήθεια των παιδιών από όλη τη Θεσσαλονίκη προσπάθησαν να κάνουν το 

πρώτο βήμα για να αλλάξουν τον κόσμο και ξεκίνησαν… από την πόλη τους. Έβαλαν χρώματα, 

ήχους και χαμόγελα μέσα από το αυτοσχέδιο παραμύθι που έγραψαν και στη συνέχεια με τη 

βοήθεια της μουσικοαιδαγωγικής ομάδας του ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ «Παιχνιδάτορες του Πύργου», έστησαν 

όλοι μαζί μια μουσικοχορευτική παράσταση παρασύροντας μικρούς και μεγάλους. (Μάιος 2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παιχνίδια από το παρελθόν, θα αναβιώσουν μέσα από ένα αυτοσχέδιο λούνα παρκ, με ποικίλους 

σταθμούς γεμάτους εκπλήξεις. Οι μικροί επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με 

ατομικά και ομαδικά παιχνίδια, να παίξουν με συνομήλικους και γονείς και να διασκεδάσουν στη 

γειτονιά του ΑΠΘ, μέσα από τη μαγεία των παλιών παιχνιδιών… 

 

 

 

 

 

3. Πραγματοποίηση bazaar στο κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ για την υιοθεσία ενός λύκου και μιας 

αρκούδας μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τριών τάξεων του παιδικού σταθμού του ΠΚ, με 

στόχο την προστασία τους. (Φεβρουάριος 2016) 
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4. «Παιχνίδια στην αυλή του σχολείου» Δράση με υπαίθρια παιχνίδια για παιδιά που φοιτούν, 

φοίτησαν και παιδιά που θέλησαν να γνωρίσουν από κοντά το έργο και τις εγκαταστάσεις του ΠΚ. 

(Μάιος 2016, 2017, 2018). 

   

5. Χριστουγεννιάτικες δράσεις στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής κοινότητας, όπου τα παιδιά 

μοιράζονται τις ευχές τους μέσα από εκθέσεις και διαδραστικά παιχνίδια (Δεκέμβριος 2015, 2016, 

2017). 
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6. “’Ολα τα παιδιά έχουμε δικαιώματα” Έκθεση για τα δικαιώματα του παιδιού σε συνεργασία με την 

Έδρα UNESCO του ΑΠΘ για τα δικαιώματα και την εκπαίδευση. 

 

 

 

 

7. Δημιουργία έκθεσης με υλικό των εκπαιδευτικών και των παιδιών του παιδικού σταθμού και του 

νηπιαγωγείου με τίτλο «Αναδεικνύοντας τη μαθησιακή διαδικασία στο νηπιαγωγείο: Πώς 

μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους πίνακες ανακοινώσεων;» στο φουαγιέ του Πύργου της 

Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ. 
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ΙΙ. Αλλαγές στις αυλές του Παιδικού Κέντρου 

 

Το Παιδικό Κέντρο έχει το σημαντικό πλεονέκτημα να διαθέτει μεγάλους εξωτερικούς χώρους σπάνιου 

φυσικού περιβάλλοντος για τα δεδομένα της πόλης. Στόχος μας ήταν να συνεχίσουμε την αναδιαμόρφωση 

των χώρων αυτών που είχε ξεκινήσει το 2013, ώστε να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

καθώς η αυλή είναι μια σημαντική προέκταση της τάξης μας. Για το λόγο αυτό ρωτήσαμε τα παιδιά τι θα 

ήθελαν να κάνουν στην αυλή που μέχρι  τώρα δεν ήταν εφικτό, τι τους δυσκολεύει και πως θα 

ήθελαν/φαντάζονταν να γίνει.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Μετά τις 

αλλαγές 

Ο λαχανόκηπος 

 

Πριν τις 

αλλαγές 
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Πριν τις αλλαγές 

   Μετά τις      

   αλλαγές 

Γκρίζοι τοίχοι παντού! Γεγονός είναι πως η περίφραξη του σχολείου μας είναι μεγάλη και οι 

γκρίζοι τοίχοι πολλοί… Τα παιδιά θέλησαν να βάψουν τον τοίχο. Συζητήσαμε για το τι θα ήθελαν να 

ζωγραφίσουν. Σκέφτηκαν κάτι στρόγγυλο, μετά το μετάνιωσαν, άνοιξαν παραμύθια, έψαξαν εικόνες και 

κατέληξαν στον Έλμερ. Ζητήσαμε τη βοήθεια μιας μητέρας, φοιτήτριας του τμήματος Καλών Τεχνών 

Α.Π.Θ. η οποία δημιούργησε μαζί με τα παιδιά… 
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Πριν τις αλλαγές 

  Μετά 

τις  

αλλαγές 

Ακόμη, τα παιδιά έβλεπαν τις ζωγραφιές που είχαν κάνει πριν 2 χρόνια και ήθελαν όπως είπαν «να 

ξαναβάλουμε χρώματα γιατί αυτά δεν φαίνονται!» Έτσι έβαλαν ανοιχτό φόντο και πρόσθεσαν 

νέες ιδέες. Η αντίθεση έκανε πιο ευδιάκριτα τα ήδη υπάρχοντα σχήματα και σχέδια. 
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Πριν τις αλλαγές 

Μετά τις αλλαγές 

Τα παιδιά δεν επέλεγαν τον χώρο αυτό για το ελεύθερο παιχνίδι τους. Ήταν μονότονος και δεν τους 

κινούσε το ενδιαφέρον. Επικάλυψαν τα graffiti, έβαλαν χρώματα και αφού καθαρίσαμε την σκακιέρα, 

«φρεσκάρισαν» τα τετράγωνα της με άσπρο χρώμα. Τώρα ο χώρος δίνει ερεθίσματα για ελεύθερο και 

επιδαπέδιο παιχνίδι και τα παιδιά τον επιλέγουν συχνότερα. 
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Πριν τις αλλαγές 
Μετά τις 

αλλαγές 

Πολλές φορές κατά την προσέλευσή τους κάποια παιδιά στο σχολείο, έπαιζαν κουτσό στις πλάκες του 

πεζοδρομίου. Ζήτησαν να βάλουμε χρώματα και στο κέντρο αποτυπώματα από μερικά ζωάκια στο κέντρο. 

Τώρα πια η προσέλευση των παιδιών στο σχολείο δεν είναι δυσάρεστη, αλλά γεμάτη παιχνίδι… 
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Στο αυλή των πουλιών, στο πίσω μέρος του κτιρίου, 

υπάρχει μια βρύση. Αυτή χρησιμοποιούν τα παιδιά 

για να γεμίσουν τα μπουκάλια τους με νερό και να 

ποτίσουν/φροντίσουν τον λαχανόκηπο και τα 

λουλούδια τους. Δυστυχώς η απαραίτητη αυτή 

καθημερινή πρακτική δε βοηθά καθώς τα μπουκάλια 

μαζεύονται σε μια σακούλα δίπλα στη βρύση. Το 

θέαμα είναι αποκρουστικό και ο ήχος της σακούλας 

και των μπουκαλιών απωθεί την προσέλευση των 

πουλιών.  Ο Σύλλογος Γονέων αγόρασε μικρά 

ποτιστήρια στα παιδιά, αλλά και η αποθήκευση τους 

δημιουργεί το ίδιο πρόβλημα. Σκεφτήκαμε τρόπους 

με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε πιο πρακτική 

και ταυτόχρονα όμορφη αισθητικά την αποθήκευσή 

τους. Τα παιδιά πρότειναν να ‘’φτιάξουμε ένα 

δέντρο στον τοίχο’’, για να ‘’βάζουμε τα 

ποτιστήρια και όταν το βλέπουν τα πουλιά 

να μην φοβούνται!’’. Μια μητέρα, φοιτήτρια της 

σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. σχεδίασε το δέντρο και 

τα κλαδιά του. Το δέντρο είναι στη διάθεση των 

παιδιών να το διακοσμούν κάθε εποχή όπως θέλουν. 

Αυτή τη φορά σχεδίασαν φύλλα και πουλιά, τα 

πλαστικοποίησαν και τα κόλλησαν στα σημεία που 

ήθελαν.  

 

Μετά τις αλλαγές 

Πριν τις αλλαγές 
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Ζωγραφική στην αυλή! Πολλές φορές τα παιδιά έπαιρναν κιμωλίες και ζωγράφιζαν στα 

πλακάκια της αυλής. Εξαιρετικά έργα δημιουργούνταν, όμως δεν χωρούσαν όλοι μαζί να ζωγραφίσουν… 

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήσαμε την επιφάνεια που δημιουργεί η ράμπα εξόδου διαφυγής, τη βάψαμε 

με ειδική μπογιά και φτιάξαμε το δικό μας πρασινοπίνακα! Τώρα στην αυλή έχουμε περισσότερες 

ευκαιρίες για παιχνίδι… 
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ΙΙΙ. Αλλαγές σε εσωτερικούς χώρους του ΠΚ 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

Μετατροπή της αίθουσας παρακολούθησης (ισόγειο Αιθ.4) στην πρώην τάξη ένταξης, σε αίθουσα 

μόνωσης (αναμονής παιδιών που παρουσιάζουν συμπτώματα ασθένειας μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς 

τους), όπως έχει δηλωθεί στην άδεια του ΠΚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΠΡΙΝ 

ΜΕΤΑ 



47 
 

Αίθουσα 10 – 1ου ορόφου 

Τροποποίηση του χώρου της αίθουσας 10 του 1ου ορόφου. Κατάργηση ψηλής ξύλινης πλάτης των 

καναπέδων και της σταθερότητας των επίπλων, ώστε να εξυπηρετούν κάθε φορά τις ανάγκες του 

εκπαιδευτικού πρόγραμμα και του αριθμού των παιδιών. 

  ΠΡΙΝ 

ΜΕΤΑ 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Τροποποίηση του χώρου των δύο αιθουσών 17 & 18 του 2ου ορόφου. Κατάργηση ξύλινων 

επιπέδων, καθώς δημιουργούσαν δυσκολίες στην εύρυθμη λειτουργία της τάξης (ηχορρύπανση, δυσκολίες 

στην πρόσβαση και την οπτική επαφή των εκπαιδευτικών με όλα τα παιδιά κτλ), αλλά και επικινδυνότητα 

όσο αφορά τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών (ανοίγματα σε μεγάλα ύψη από τα οποία τα παιδιά 

μπορούσαν εύκολα να χάσουν την ισορροπία τους και να πέσουν).  

Αίθουσα 18 – 2ου ορόφου 

 

ΠΡΙΝ 

ΜΕΤΑ 
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Αίθουσα 17 – 2ου ορόφου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΠΡΙΝ 

ΜΕΤΑ 
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Αξιοποίηση κοινόχρηστων χώρων 

 

 

 

 



 


