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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΑΔΠ ΑΠΘ 
Ακαδ. έτος 2019-2020 

 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΔΠ ΑΠΘ ορίσθηκε στην Συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ με 

αριθμό 3000/29 & 30-08-2019 και ανέλαβε καθήκοντα στις 01-09-2019 με την παρακάτω σύνθεση: 

 

Πρόεδρος Δ.Σ. Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ, Πρύτανης ΑΠΘ 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & 

Διευθ. Σύμβουλος 

Δημήτριος Κουσενίδης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ 

Αναπλ. Πρόεδρος Δ.Σ. Χαράλαμπος Φείδας, Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ, Αντιπρύτανης ΑΠΘ 

Τακτικά Μέλη Δ.Σ. 1. Ανέστης Φιλιππίδης, Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 

2. Κωνσταντίνος Μπίκος, Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΑΠΘ 

3. Πασχάλης Φορτομάρης, Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ 

4. Νικόλαος Κουλούσης, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ 

5. Τηλέμαχος Καπετανίδης, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Θεσσαλονίκης 

Αναπλ. Μέλη Δ.Σ. 1. Ιωάννης Κυρίτσης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ 

2. Παναγιώτης Σπαθής, Καθηγητής του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ 

3. Κωνσταντίνος Χρήστου, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής 

Θεολογίας ΑΠΘ 

4. Γεώργιος Βαλεργάκης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ 

5. Εμμανουήλ Χατζηπαντελής, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ 

6. Κωνσταντίνα Κυργίδου, εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Θεσσαλονίκης  

 

Η θητεία του Δ.Σ. ορίστηκε μέχρι τις 31-08-2023, ημερομηνία λήξης της θητείας των Πρυτανικών 

Αρχών, σύμφωνα με την αριθμ. 105174/Ζ1/12-08-2020 Διαπιστωτική Πράξη της Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 650/ Υ.Ο.Δ.Δ./19-08-2020). 

 

Με την ανάληψη των καθηκόντων του το νέο Δ.Σ. προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών που 

περιστρέφονται γύρω από το τρίπτυχο διαφάνεια, λογοδοσία και αποτελεσματικότητα. Σκοπός των 

ενεργειών αυτών ήταν η ορθολογική διαχείριση των οικονομικών μεγεθών, η βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και η καλύτερη εξυπηρέτηση του σκοπού της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, προς όφελος των 
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φοιτητών και των μελών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με γνώμονα το παραπάνω 

τρίπτυχο, η νέα Διοίκηση της ΕΑΔΠ ΑΠΘ προώθησε ένα σχέδιο δράσης για την αναδιοργάνωση των 

Τμημάτων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ με σκοπό την οικονομικότερη λειτουργία της, την εφαρμογή του στρατηγικού 

σχεδιασμού σε αποκεντρωμένη βάση, την εδραίωση τυποποιημένων διαδικασιών και οργανωσιακών 

διαύλων επικοινωνίας, και τέλος, την γενικότερη προσαρμογή της Εταιρείας στην «Νέα Οικονομία».  

Παράλληλα, αναπτύχθηκαν συνεργασίες με διάφορες ακαδημαϊκές και διοικητικές μονάδες του ΑΠΘ 

για την ενίσχυση του ρόλου της ΕΑΔΠ ΑΠΘ και την ευρύτερη διάχυση των δράσεών της στην 

πανεπιστημιακή κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία ανέλαβε τη διάθεση ορισμένων εκδόσεων του 

ΑΠΘ και χρηματοδότησε εκδηλώσεις και εθελοντικές δράσεις φοιτητικών ομάδων. Επιπλέον, 

προσεκλήθησαν μέλη ΔΕΠ από διάφορα Τμήματα του ΑΠΘ για εθελούσια συμμετοχή σε Επιτροπές, οι 

οποίες υποβοηθούν το έργο της ΕΑΔΠ ΑΠΘ και εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και τον έλεγχο της 

νομιμότητας των διαδικασιών. 

Τέλος, σε συνεργασία με τις ΕΑΔΠ των λοιπών Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων έγιναν 

συντονισμένες ενέργειες και παράσταση αντιπροσωπείας στο Υπουργείο Παιδείας, με αιτήματα που 

αφορούν στο καθεστώς λειτουργίας των ΕΑΔΠ εντός των Ιδρυμάτων και τη διεύρυνση των 

δραστηριοτήτων τους προς όφελος της πανεπιστημιακής κοινότητας.  

Είναι γεγονός ότι το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 συνδέθηκε με την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19, 

η οποία είχε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τις 

δραστηριότητες της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. Η νέα Διοίκηση της ΕΑΔΠ σε συνεργασία με τα στελέχη της Εταιρείας, 

προσπάθησε άμεσα να προσαρμόσει τη λειτουργία της στην νέα κατάσταση και να περιορίσει τον 

αντίκτυπό της για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της (stakeholders). Σε οργανωτικό επίπεδο, 

εφαρμόστηκε άμεσα η τηλεργασία και ξεκίνησε η διαδικασία για την ψηφιοποίηση συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Παράλληλα, γίνεται μια προσπάθεια για τη διεύρυνση του 

χαρτοφυλακίου των δραστηριοτήτων της με απώτερο σκοπό τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών 

της κρίσης και τη δημιουργία ενός νέου πεδίου δράσης προς όφελος της πανεπιστημιακής κοινότητας 

του ΑΠΘ.     

Ακολουθεί μια γενική επισκόπηση των βασικότερων πρωτοβουλιών και δράσεων που υλοποιήθηκαν το 

ακαδημαϊκό έτος 2019-2020: 
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II. ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 

1. Αναδιοργάνωση Εταιρείας 

Η έγκριση και δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

(Συνεδρίαση Γ.Σ. 38/04-07-2019 & ΦΕΚ 3759/Τ.Β’/ 11-10-2019), συνέπεσε χρονικά με την έναρξη του 

ακαδ. έτους 2019-2020, καθώς και με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. Η νέα Διοίκηση εφάρμοσε εξαρχής όλο όσα προβλέπονται στο Εσωτερικό Κανονισμό 

Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης όσο και σε επίπεδο 

διαδικασιών. Προχώρησε στη αναγκαία αναδιοργάνωση του προσωπικού, ώστε η ιεραρχική δομή να 

αντιστοιχεί σε αυτή που αποτυπώνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της 

Εταιρείας και στελεχώθηκαν Τμήματα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ με το αναγκαίο για την λειτουργία τους 

προσωπικό. Συγκεκριμένα, προσελήφθη Προϊστάμενος στο Τμήμα Πωλήσεων και Εμπορικής 

Ανάπτυξης, με σκοπό τον διευρυμένο έλεγχο και συντονισμό των υπαρχουσών δράσεων και των 

σχεδιασμό νέων εμπορικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, ενισχύθηκε και το Τμήμα Οικονομικής 

Διαχείρισης με έναν Βοηθό Λογιστή. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση της ιεραρχίας αλλά και τη 

διάκριση των αρμοδιοτήτων, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας, 

ενισχύοντας την ατομική υπευθυνότητα και τη λογοδοσία των υπαλλήλων προς τη Διοίκηση.  

 

2. Ενίσχυση διαφάνειας-λογοδοσίας 

Η τήρηση όλων των προβλεπόμενων από το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Οργάνωσης και 

Λειτουργίας διαδικασιών της Εταιρείας, τέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής της Διοίκησης με στόχο τη 

διαφάνεια παράλληλα με την αποτελεσματικότητα. Καθοριστικής σημασίας στην κατεύθυνση αυτή 

υπήρξε και η απόφαση για τον ορισμό εσωτερικού ελεγκτή για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και 

εποπτεία της λειτουργίας και διαχείρισης της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, παράλληλα με τους άλλους μηχανισμούς 

οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου που λειτουργούν στην Εταιρεία. Επίσης, η λογοδοσία προς της 

Σύγκλητο και τις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ για τις ενέργειες της ΕΑΔΠ ΑΠΘ εξυπηρετεί την εσωτερική 

διαφάνεια και τη χάραξη κοινής στρατηγικής, ενώ οι ενέργειες δημοσιοποίησης προσκλήσεων 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διακηρύξεων και λοιπών ενεργειών της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, την διαφάνεια αλλά και 

το άνοιγμα της Εταιρείας σε νέες συνεργασίες. 
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3. Διαχείριση της κρίσης της πανδημίας 

Οι έκτακτες συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την πανδημία του Covid-19 αποτέλεσαν μια κρίση την 

οποία η ΕΑΔΠ ΑΠΘ κλήθηκε να διαχειριστεί και συνεχίζει ακόμα και σήμερα να αντιμετωπίζει, καθώς 

δεν έχουν εκλείψει ούτε τα αίτια αλλά ούτε και τα αποτελέσματά της. Στο σημαντικό πλήγμα 

αναστολής λειτουργίας των κυλικείων του ΑΠΘ, που αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων της, και τη 

συνακόλουθη εγκατάλειψη εννέα κυλικείων από τους μισθωτές, η ΕΑΔΠ ΑΠΘ απάντησε προτάσσοντας 

το κοινωνικό της πρόσωπο. Συγκεκριμένα: α) διατήρηση όλου του προσωπικού της ενεργού- χωρίς 

αναστολή εργασίας και χωρίς απολύσεις- ακόμα και στις δομές που τέθηκαν εκτός λειτουργίας από τις 

αποφάσεις της Πολιτείας, καλύπτοντα τα έξοδα μισθοδοσίας στο ακέραιο (Στοιχεία Απριλίου 2020: 

Παιδικό Κέντρο 23 εργαζόμενοι-μισθοδοσία 22.407,95 ευρώ, Κυλικεία 26 εργαζόμενοι- μισθοδοσία 

24.236,55), β) εφαρμογή εξ’ αποστάσεως και εκ περιτροπής εργασίας για προστασία των ευπαθών 

ομάδων και τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων, γ) παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το 

Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ σε καθημερινή βάση και συνεχής επικοινωνία του προσωπικού με τους μαθητές 

και γονείς, δ) απαλλαγή γονέων του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ από την καταβολή διδάκτρων για τους 

μήνες μη κανονικής λειτουργίας του, ε) στήριξη κοινωνικών δράσεων του Πανεπιστημίου (αιμοδοσία, 

συλλογή σχολικών ειδών για το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» στο Φίλυρο, Δράση για νέους φοιτητές 

«Ξεκίνα Ακαδημαϊκά και Εθελοντικά»). 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής διακοπής λειτουργίας της 

οικονομικής δραστηριότητας, λόγω πανδημίας, η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ακολούθησε πιστά τις αποφάσεις της 

Πολιτείας μειώνοντας τα μισθώματα των κυλικείων κατά 40%. Επιπλέον, σε όσους μισθωτές επέλεξαν 

να λήξουν πρόωρα τη σύμβασή τους και να αποχωρήσουν, επεστράφησαν στο ακέραιο οι εγγυήσεις 

και οι εγγυητικές επιστολές χωρίς να υπάρξει ποινική ρήτρα, βάσει των σχετικών διατάξεων. 

 

4. Επαναξιολόγηση συνεργασιών & εξορθολογισμός εξόδων 

Με την ανάληψη των καθηκόντων της η νέα Διοίκηση προχώρησε σε επαναξιολόγηση της συνεργασίας 

με τους υπάρχοντες προμηθευτές, αλλά και εξέτασε νέες συνεργασίες κατόπιν σχετικής πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τόσο στα υπάρχοντα όσο και σε νέα προϊόντα. Επίσης, έγινε αναθεώρηση 

της εμπορικής πολιτικής με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση και 

στον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ.  
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Τέλος, με τον συστηματικό έλεγχο των δαπανών των Τμημάτων αλλά και την περιστολή εξόδων έγινε 

μια προσπάθεια για την εξοικονόμηση πόρων και τον περιορισμό των ζημιών κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19. 

 

5. Ενίσχυση της επικοινωνίας 

Σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου του ΑΠΘ, το οποίο στελεχώθηκε με νέο προσωπικό, ενισχύθηκε η 

προβολή και διάχυση των εμπορικών δράσεων της Εταιρείας μέσω των κοινωνικών δικτύων (Facebook, 

Instagram) αλλά και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΠΘ (μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα, κεντρική 

ιστοσελίδα ΑΠΘ). Παράλληλα, δρομολογήθηκε ο σχεδιασμός της νέα ιστοσελίδας της Εταιρείας, η 

οποία θα υποστηρίζει και τη λειτουργία e-shop, καλύπτοντας, παράλληλα, τις ανάγκες κεντρικής 

πληροφόρησης και αυξημένης δημοσιότητας της Εταιρείας. 

 

6. Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων 

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ανταποκρινόμενη τόσο στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την πανδημία του 

κορωνοϊού Covid-19, την ανάγκη προσφοράς νέων υπηρεσιών προς την ακαδημαϊκή κοινότητα του 

ΑΠΘ και την ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση εργαλείων και μεθόδων απομακρυσμένης πρόσβασης 

σε υπηρεσίες και προϊόντα, σχεδίασε και πρόκειται να υλοποιήσει νέες δραστηριότητες με έμφαση 

στην ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop και στην προσφορά εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων, παράλληλα με τη διοργάνωση συνεδρίων, την αξιοποίηση των παραγόμενων προϊόντων 

μονάδων του ΑΠΘ (Αγρόκτημα, Κολχικό κ.α.) αλλά και ανάπτυξη νέων αντικειμένων προς πώληση 

(προστατευτική μάσκα κ.α.). 

 

III. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή, ανά Τμήμα, των επιμέρους δράσεων, ενεργειών και πρωτοβουλιών 

που υλοποιήθηκαν κατά το ακαδ. έτος 2019-2020. 

Α. Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου 

Το ακαδ. έτος 2019-2020 λειτούργησε για πρώτη φορά με τη νέα του δομή το Γραφείο του 

Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της 
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Εταιρείας. Η Προϊστάμενη Διοίκησης και ο Σύμβουλος Διοίκησης ανέλαβαν τις νέες θέσεις που 

προβλέπονται, αυτές της Υπευθύνου Διοικητικής Υποστήριξης & Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΥΔΥΕΔ) και 

του Υπευθύνου Συντονισμού και Εποπτείας Τμημάτων (ΥΣΕΤ), αντίστοιχα, και συνέδραμαν στο έργο του 

Διευθύνοντος Συμβούλου διασφαλίζοντας την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των Τμημάτων 

της Εταιρείας. Ειδικότερα: 

1. Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης & Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΥΔΥΕΔ) 

Η Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης & Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΥΔΥΕΔ), ως εκτελεστική βοηθός του 

Διευθ. Συμβούλου και στο πλαίσιο των ειδικότερων καθηκόντων της που αφορούν στην υποστήριξη της 

Γραμματείας της Διοίκησης, της Γραμματείας του Δ.Σ. και της Υπευθύνου Εταιρικής Διακυβέρνησης της 

Εταιρείας, είχε ως κύριο έργο τη θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων για τη συμμόρφωση του 

προσωπικού προς το ισχύον ρυθμιστικό/κανονιστικό πλαίσιο και τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΑΔΠ 

ΑΠΘ, παράλληλα με την επίλυση ζητημάτων καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας. Ειδικότερα, οι 

βασικοί άξονες ανάληψης πρωτοβουλιών κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 είναι οι εξής: 

 Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας: Πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές 

συναντήσεις αλλά και εξατομικευμένη καθοδήγηση, όπου ήταν απαραίτητο, προκειμένου το 

προσωπικό της ΕΑΔΠ ΑΠΘ να γνωρίσει, να κατανοήσει και να εφαρμόσει τον νέο Εσωτερικό 

Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας. Επεξηγήσεις ως προς την εκτέλεση των 

αποφάσεων της Διοίκησης, οδηγίες για την ορθή χρήση των προτυποποιημένων εντύπων των 

διαδικασιών καθώς και κωδικοποίηση διαδικασιών για τη διευκόλυνση των Τμημάτων, αλλά 

και ειδικότερες οδηγίες και εξειδικεύσεις για επιμέρους ζητήματα που ανέκυπταν σε 

καθημερινή βάση, αποτέλεσαν ορισμένες από τις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν από την 

ΥΔΥΕΔ στην κατεύθυνση αυτή. 

 Δομή και οργάνωση Εταιρείας: Δόθηκε έμφαση στην ενθάρρυνση του προσωπικού στη χρήση 

των επίσημων διαύλων επικοινωνίας και τήρηση της ιεραρχίας της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. Οι 

πρωτοβουλίες είχαν ως σκοπό να εμπεδωθούν τα νέα καθήκοντα αλλά και η νέα δομή 

ιεραρχίας, λόγω αναδιοργάνωσης της Εταιρείας και στελέχωσής της με νέο προσωπικό 

(Προϊστάμενος Τμήματος Πωλήσεων, υπάλληλος Λογιστηρίου κ.α.). 

 Εταιρικές Συναντήσεις: Εκτός από τις καθιερωμένες συναντήσεις ΣΕΤ με τους Προϊσταμένους 

των Τμημάτων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση την ενδοεταιρικής 



  

 

 

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΑΔΠ ΑΠΘ Ακαδημ. Έτος 2019-2020 

 

 

 

[8] 
 

επικοινωνίας, στην επίλυση καθημερινών ζητημάτων και στον από κοινού σχεδιασμό δράσεων, 

οργανώθηκαν και συναντήσεις με το σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας. Οι τελευταίες 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο γνωριμίας του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου 

της Εταιρείας με το προσωπικό της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, αλλά κυρίως για την κατανόηση και εμπέδωση 

των στόχων, της στρατηγικής και του νέου μοντέλου διοίκησης. Οι συναντήσεις με το 

προσωπικό της Εταιρείας, μικρής ή μεγάλης κλίμακας, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη 

βελτίωση του εταιρικού κλίματος και στην ενδυνάμωση των συνεργασιών ιδιαίτερα κατά την 

περίοδο της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19. 

 Επικοινωνία: Με τις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού 

Covid-19 η στροφή σε μία πιο διευρυμένη ηλεκτρονική οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας 

ήταν αναγκαία. Στην κατεύθυνση αυτή ενισχύθηκε η αξιοποίηση των διαδικασιών ηλεκτρονικής 

ενημέρωσης, περιορίζοντας το διακινούμενο σε φυσική μορφή υλικό εντός και εκτός Εταιρείας, 

καθώς και εργαλείων εξ αποστάσεων εργασίας (Anydesk) για το προσωπικό και 

τηλεδιασκέψεων (Zoom) για τη σύγκληση των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και 

της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Παράλληλα, επανασχεδιάστηκε η ιστοσελίδα της ΕΑΔΠ 

ΑΠΘ ώστε να ενσωματώνει τις δυνατότητες που παρέχει ένα δυναμικό portal (e-shop, 

ηλεκτρονικά σεμινάρια κ.α.) και αναμένεται η ανάθεση της κατασκευής της σε εξωτερικό 

συνεργάτη. 

 Αρχείο και προστασία δεδομένων: Στο πλαίσιο των ενεργειών για την εναρμόνιση της 

Εταιρείας με τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κρίθηκε 

αναγκαία η αναδιοργάνωση του τρόπου αρχειοθέτησης και προσπέλασης, όχι μόνο του 

φυσικού αλλά και του ηλεκτρονικού αρχείου της Γραμματείας και του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. Δημιουργήθηκαν ξεχωριστοί φάκελοι και υποφάκελοι στον server, στους 

οποίους παρέχεται πλέον μόνο εξουσιοδοτημένη πρόσβαση για λόγους εμπιστευτικότητας και 

για τη διασφάλιση προσωπικών δεδομένων. 

 Υποστήριξη ελέγχων από ελεγκτικά κλιμάκια: Με τη συνδρομή του Τμήματος Οικονομικής 

Διαχείρισης, του Νομικού Γραφείου και του Τμήματος Προσωπικού της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, και μέσα 

από χρονοβόρες και σύνθετες ενέργειες αναζήτησης, συλλέχθηκε, οργανώθηκε και διατέθηκε 

αρχειακό υλικό παρελθόντων ετών της Εταιρείας για τις ανάγκες διεξαγωγής ελέγχων από 

ελεγκτικά κλιμάκια, παράλληλα με τις τρέχουσες καθημερινές υποθέσεις και εργασίες. 
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 Εισαγωγική ενημέρωση Δ.Σ.: Συλλέχθηκε, οργανώθηκε και διανεμήθηκε στα νέα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πλήρης φάκελος με ενημερωτικό υλικό σχετικά με τη 

δομή, οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους. 

Παράλληλα, εξυπηρετήθηκαν ειδικότερες ανάγκες επικοινωνίας του Προέδρου, του 

Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. και εκπονήθηκε πληροφοριακό υλικό για τις 

ανάγκες παρουσιάσεων και συναντήσεων. 

 Σχεδιασμός διαδικασίας αξιολόγησης του προσωπικού: Με την καθοδήγηση του 

Διευθύνοντος Συμβούλου και τη συνδρομή το Υπευθύνου Συντονισμού και Εποπτείας 

Τμημάτων (ΥΣΕΤ), μελετήθηκε και σχεδιάζεται ένα σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού της 

Εταιρείας τριών επιπέδων (Προϊστάμενος, υφιστάμενος και αντιστρόφως) με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη στοχοθεσία, τον έλεγχο και τη σύνδεση της απόδοσης των εργαζομένων 

με ένα σύστημα ανταμοιβών. Το νέο σύστημα αξιολόγησης αναμένεται να τεθεί πιλοτικά σε 

εφαρμογή στα τέλη του έτους. 

2. Υπεύθυνος Συντονισμού και Εποπτείας Τμημάτων (ΥΣΕΤ) 

Ο Υπεύθυνος Συντονισμού και Εποπτείας Τμημάτων, ως βοηθός του Διευθύνοντος Συμβούλου, 

ασχολήθηκε ειδικότερα με θέματα που άπτονται της τρέχουσας καθημερινότητας του Τμήματος 

Πωλήσεων και Εμπορικής Ανάπτυξης και του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. 

 Υπήρξε καθημερινή παρακολούθηση των εσόδων και της ταμειακής ρευστότητας της Εταιρείας 

και μηνιαία των εξόδων αυτής στην βάση των εγκρίσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου.  

 Mε τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πωλήσεων και Εμπορικής Ανάπτυξης και την ομάδα του 

έγιναν καθημερινές συναντήσεις για την επίλυση προβλημάτων που προέκυπταν, καθώς 

επίσης και συναντήσεις δύο φορές τον χρόνο με όλους τους προμηθευτές της Εταιρείας στην 

προσπάθεια βελτίωσης της συνεργασίας τόσο σε θέματα προϊόντων και υπηρεσιών όσο και σε 

θέματα τιμών. 

 Σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πωλήσεων και Εμπορικής Ανάπτυξης 

αναζητήθηκαν νέοι προμηθευτές, ιδιαίτερα στην προμήθεια καφέ, αλλά μετά την σχετική 

έρευνα και τις διαπραγματεύσεις με πέντε εταιρείες αποφασίσθηκε η συνέχιση της 

συνεργασίας με τον εδώ και 6 χρόνια προμηθευτή, κρίνοντας την συνολική συνεργασία ως 

αποδοτικότερη όλων των προσφερόμενων. 
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 Συνεχής παρακολούθηση της αγοράς επισιτισμού και εκτυπώσεων και ενημέρωση για τις 

τάσεις τους στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την ομάδα του Τμήματος Πωλήσεων. 

 Εποπτεία των εσόδων του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ και υποστήριξη σε τεχνικά θέματα της 

Διεύθυνσης αυτού. 

 Εποπτεύθηκε και συντονίσθηκε η ετήσια έρευνα ικανοποίησης πελατών για τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες στα κυλικεία της Εταιρείας. 

 Συνεργασία με τους μισθωτές των κυλικείων για επίλυση θεμάτων που προέκυπταν, τόσο σε 

τεχνικά θέματα, όσο και σε λειτουργικά, όπως αυτά της αδειοδότησης τους και παράλληλα 

εποπτεία, μαζί με την ομάδα ελέγχου, της λειτουργίας τους. 

 Συναντήσεις και διαπραγματεύσεις με χορηγούς και υποψήφιους χορηγούς (COSMOTE, 

VODAFONE) στη βάση των αποφάσεων του Δ.Σ. της Εταιρείας. 

 Συμμετοχή στην ομάδα επιλογής του προσωπικού της Εταιρείας. 

 Εποπτεία σε όλα τα τεχνικά ζητήματα που απασχόλησαν την Εταιρεία (συντηρήσεις, 

ηλεκτρολογικές εργασίες, ενεργειακά πιστοποιητικά, αδειοδότηση κυλικείων κ.α.) και 

διαμεσολάβηση στην επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Μηχανοργάνωσης του ΑΠΘ. 

 

Β. Τμήμα Προσωπικού 

Το Τμήμα Προσωπικού είχε ως αποστολή του όχι μόνο τη διεκπεραίωση τρεχουσών εργασιών που 

συνδέονται με τη μισθοδοσία του προσωπικού, την επίλυση εργασιακών θεμάτων και λοιπών 

ζητημάτων που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία 

αλλά κυρίως τη σύνδεση της Διοίκησης της Εταιρείας με το προσωπικό. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων 

ανέλαβε δράση στους εξής τομείς: 

1. Επικαιροποίηση στοιχείων ατομικού φακέλου: Έγινε επανέλεγχος και επικαιροποίηση στους  

ατομικούς φακέλους κάθε εργαζομένου που τηρείται στην Εταιρεία, ως προς τα στοιχεία 

ταυτοποίησης και εκπαίδευσής του. Το Τμήμα μεριμνά για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων των εργαζομένων και εξασφαλίζει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά. 

2. Παρακολούθηση αδειών: Βελτιώθηκε η διαδικασία παρακολούθησής τους, κάνοντας χρήση 

των δυνατοτήτων που παρέχει το πρόγραμμα μισθοδοσίας PYLON HRM που χρησιμοποιεί η 

ΕΑΔΠ ΑΠΘ. Συγκεκριμένα, κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο, πραγματοποιείται ενημέρωση των 
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Προϊσταμένων και του προσωπικού σχετικά με τις υπολειπόμενες μέρες αδείας με σκοπό τον 

έγκαιρο προγραμματισμό τους. 

3. Ιατρός εργασίας- Τεχνικός Ασφαλείας: Με μέριμνα του Τμήματος ανανεώθηκαν οι συμβάσεις 

με τον Ιατρό Εργασίας και τον 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. Επικαιροποιήθηκε το αρχείο παρακολούθησης των υποδείξεων του 

γιατρού και του τεχνικού και των αντίστοιχων ενεργειών της Εταιρείας.  

4. Εκπαίδευση προσωπικού: Η εκπαίδευση του προσωπικού είχε χαρακτήρα 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 κατά την ανάληψη νέων καθηκόντων, είτε κατά την αναπλήρωση 

προσωπικού σε έκτακτη ή μακροχρόνια απουσία. 

5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Σχετικά με την εναρμόνιση της ΕΑΔΠ ΑΠΘ με τον γενικό 

κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων, συνεχίστηκε η συνεργασία με την 

εταιρία Yummy Software and Services IKE Λογισμικό και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, η οποία έχει 

αναλάβει την πλήρη εναρμόνιση και συμμόρφωση της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. Πραγματοποιήθηκαν 

συναντήσεις με το προσωπικό της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, συλλέχθηκαν τα απαραίτητα στοιχεία και 

πληροφορίες και αναμένονται οι εκπαιδεύσεις του προσωπικού. 

6. Διαχείριση πανδημίας Covid-19: Το Τμήμα Προσωπικού διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στην 

ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προστασία των εργαζομένων εν μέσω της πανδημίας του 

κορωνοϊού Covid-19. Παρείχε συνεχείς ενημερώσεις σε όλο το προσωπικό για τις ΚΥΑ, τις 

εγκυκλίους της Πολιτείας και τις αποφάσεις του ΑΠΘ, προμήθευσε με μέσα ατομικής 

προστασίας (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά και απολυμαντικά) όλα τα τμήματα και μερίμνησε για 

τον προγραμματισμό της προσέλευσης και παρουσίας του προσωπικού για την αποφυγή 

μετάδοσης του κορωνοϊού Covid-19. 
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Γ. Νομικό Γραφείο 

Το Νομικό Γραφείο συνέβαλλε στην επίλυση πάσης φύσεως νομικών ζητημάτων που κλήθηκε να 

αντιμετωπίσει η νέα Διοίκηση από την ανάληψη των καθηκόντων της. Οι κύριοι τομείς ανάληψης 

δράσης του Γραφείου ήταν οι ακόλουθοι: 

1. Δημιουργία νομικού φακέλου για την κατοχύρωση του προβλεπομένου- με τους ιδρυτικούς 

νόμους, το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό της- νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας 

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

Γενικής Κυβέρνησης.  

2. Επιτυχής αντιμετώπιση και ομαλή κατάληξη, επ’ ωφελεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ και του ΑΠΘ, των 

έκτακτων νομικών προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού Covid-19, στις 

μισθώσεις των κυλικείων. 

3. Ανάληψη νέων κρίσιμων νομικών πρωτοβουλιών για την κατοχύρωση του προβλεπόμενου, 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 του δημόσιου τομέα. Ειδικότερα: α) καθοριστική συμβολή της Εταιρείας στη 

διαμόρφωση των ενιαίων νομικών ενεργειών των ΕΑΔΠ ΑΕΙ, β) επεξεργασία και δημιουργία  

νομικού φακέλου για τις Σύσκεψης εργασίας των εκπροσώπων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (Πρύτανη, 

Αντιπροέδρου ΕΑΔΠ ΑΠΘ) με Κρατικές Αρχές, γ) επεξεργασία και σύνταξη νέου σχεδίου 

νομοθετικής τροπολογίας, για την άρση της νομικής αβεβαιότητας σχετικά με το νομοθετικό 

πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας, το οποίο υποβλήθηκε, από τη Διοίκηση, στον Υπουργό 

Επικρατείας κ. Γ. Γεραπετρίτη, στο Υπουργείο Παιδείας, καθώς και σε άλλους συναρμόδιους 

Κρατικούς Φορείς. 

 

Δ. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 

Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Εταιρείας λειτουργεί στα πρότυπα μιας σύγχρονης οντότητας, 

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’ και Β’ τάξης και 

σημαντική προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις). Ειδικότερα το Τμήμα συνέβαλε σημαντικά στα εξής: 
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1. Έλεγχος ταμείων: Συνεχίσθηκε 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. 

2. Τήρηση Αρχείων: Τηρείται από την Εταιρεία ηλεκτρονικό αναλυτικό μητρώο παγίων. Επιπλέον, 

όλα τα λογιστικά αρχεία τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, με σύστημα αναζήτησης, εμφάνισης 

και εκτύπωσης ή αναπαραγωγής αυτών, ώστε να  διευκολύνεται ο εσωτερικός και ο εξωτερικός 

έλεγχος.  

3. Ορκωτοί ελεγκτές: Συνεργάστηκε με την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών «PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ, 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές», η οποία συνέβαλλε αποφασιστικά στην προσπάθεια για τον 

επανακαθορισμό του λογιστικού- οικονομικού πλαισίου λειτουργίας της Εταιρείας με βάση τα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν. 4308/2014). 

4. Αλλαγή Προγράμματος Εμπορικής και Λογιστικής Διαχείρισης: Εξετάστηκε, βάσει των 

ιδιαιτεροτήτων της Εταιρείας, η αναγκαιότητα αλλαγής προγράμματος εμπορικής και 

λογιστικής διαχείρισης και σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις που έχει η εφαρμογή του 

πληροφοριακού συστήματος MYDATA από το Υπουργείο Οικονομικών. Αναμένεται η ανάθεση 

της προμήθειας και εγκατάστασης νέου ERP προγράμματος εμπορικής και λογιστικής 

διαχείρισης (CAPΙTAL B.O.S.) καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού του Τμήματος. 

 

Ε. Τμήμα Πωλήσεων και Εμπορικής Ανάπτυξης 

Το Τμήμα Πωλήσεων και Εμπορικής Ανάπτυξης, έχει ως αντικείμενο τη λειτουργία κυλικείων, του 

Φωτοτυπικού Κέντρου και του Καταστήματος Αναμνηστικών, καθώς και την ενοικίαση αιθουσών του 

Πανεπιστημίου. Οι εργασίες του Τμήματος σημαδεύτηκαν τη φετινή χρονιά από τα επακόλουθα της 

επιδημίας του «Covid-19». Από τα μέσα Μαρτίου, σταμάτησαν υποχρεωτικά όλες οι εμπορικές δράσεις 

οι οποίες από τα μέσα Μαΐου σταδιακά ξεκίνησαν εκ νέου, χωρίς όμως να επανέλθουν στον κανονικό 

τους ρυθμό, λόγω της απουσίας φοιτητών αλλά και της συνολικά μειωμένης προσέλευσης της 

πανεπιστημιακής κοινότητας στην πανεπιστημιούπολη. 

 

ΚΥΛΙΚΕΙΑ 

1. Εφαρμογή συστήματος HACCP: Συνεχίστηκε η εφαρμογή του συστήματος HACCP στα κυλικεία 

της Εταιρείας υπό την εποπτεία της «ALPHA PLAN».   
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2. Εκπαίδευση προσωπικού: Το Νοέμβριο του 2019 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο από την 

«ALPHA PLAN» για το προσωπικό των κυλικείων, με αντικείμενο την Υγιεινή και Ασφάλεια 

Τροφίμων. Επίσης πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 από την εταιρεία BROWNWAY 

ένα διήμερο σεμινάριο (10 ωρών)   ‘’JACOBS Espresso Barista Advanced’’ όπως επίσης και ένα 

μονοήμερο (6 ωρών) σεμινάριο για την ιστορία και τον τρόπο παραγωγής του καφέ, χορηγία και 

τα δυο από τον προμηθευτή του καφέ. 

3. 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, ελαιοχρωματισμός των χώρων τριών εκ των κυλικείων της 

εταιρείας, στην Νομική Σχολή, στην  Πολυτεχνική Σχολή και στην  Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ. 

Επίσης έγινε προμήθεια νέου εξοπλισμού στα κυλικεία (τραπεζοκαθίσματα- σταντ - σκαμπό) και 

αλλάχτηκε  ο πάγκος παραγωγής καφέ στο κυλικείο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης όπως επίσης 

δημιουργήθηκε ένα νέο σημείο διανομής φρέσκου παγωτού (κιόσκι) μέσα στο κυλικείο (κατόπιν 

σχετικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος). Τα κυλικεία διακοσμήθηκαν με 

φωτογραφικό υλικό  από την ζωή των φοιτητών μέσα στα κυλικεία του ΑΠΘ. Τοποθετήθηκαν 

ηχεία και έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την αδειοδότηση αναπαραγωγής μουσικής 

(Αυτοδιαχείριση – ΕΥΕΔ – GEA).    

4. Νέες θέσεις εργασίας: Δημοσιοποιήθηκαν νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

κάλυψη θέσεων μπουφετζή στα κυλικεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ  (Σεπτέμβριος 2019, Δεκέμβριος 2019 

και Ιούνιος 2020) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό για το τρέχον και το 

προσεχές ακαδημαϊκό έτος. Επίσης, δημοσιοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2019 η Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοιτητές που επιθυμούν να εργαστούν στα κυλικεία του ΑΠΘ.  

5. Διεξαγωγή έρευνας για ικανοποίηση υπηρεσιών και προϊόντων: Το Νοέμβριο του 2019 

πραγματοποιήθηκε για έκτη φορά η ετήσια έρευνα, μέσω ερωτηματολογίων, σε δείγμα 320 

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 χώρο και τις υπηρεσίες των κυλικείων που διαχειρίζεται η ΕΑΔΠ ΑΠΘ. 

Ο πίνακας που ακολουθεί συγκρίνει τις θετικές αξιολογήσεις για τα έτη 2018 και 2019, για τις έξι 

κατηγορίες προϊόντων που προσφέρονται στα κυλικεία σε σχέση με 3 διαφορετικά κριτήρια: 

τιμή- ποιότητα- ποικιλία. 
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Τιμή Ποιότητα Ποικιλία 

Κατηγορία 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Σφολιάτες 67% 69% 71% 73% 75% 80% 

Σάντουιτς 58% 56% 84% 84% 70% 75% 

Ροφήματα 78% 80% 71% 76% 88% 89% 

Αναψυκτικά 80% 75% 93% 90% 83% 83% 

Έτοιμα τρόφιμα 64% 64% 90% 89% 77% 75% 

Μη βρώσιμα 74% 69% 83% 72% 64% 77% 

Σύνολο 70% 69% 82% 81% 76% 80% 

Διαφορά 2018 - 2019 -1% -1% 4% 
 

 

Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν μικρή υποχώρηση στο βαθμό ικανοποίησης των μελών της 

πανεπιστημιακής κοινότητας στον κριτήριο της τιμής και ποιότητας, αλλά αύξηση στον τομέα της 

ποικιλίας. 

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τα αποτελέσματα στα ερωτήματα που τέθηκαν αναφορικά με το 

περιβάλλον και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 

 

 
2018 2019 2019 – 2018 

Εικόνα κυλικείου 70% 71% 1% 

Επάρκεια χώρου 58% 61% 5% 

Καθαριότητα χώρου 65% 74% 14% 

Εικόνα εργαζομένων 97% 99% 2% 

Χρόνος εξυπηρέτησης 76% 83% 9% 

Ποιότητα εξυπηρέτησης 98% 97% -1% 

Σύνολο  77% 81% 5% 
 

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα υπάρχει θετική αξιολόγηση της τάξης του 81% με μια αύξηση από την 

περσινή χρονιά κατά ~5%. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

% θετική αξιολόγηση Τιμή - Ποιότητα - Ποικιλία Τιμή 

Κατηγορία 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Σφολιάτες 43% 64% 68% 68% 71% 74% 32% 48% 64% 63% 67% 69% 

Σάντουιτς 46% 60% 66% 72% 71% 72% 33% 44% 54% 61% 58% 56% 

Ροφήματα 58% 78% 77% 81% 79% 82% 57% 74% 72% 78% 78% 80% 
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Αναψυκτικά 70% 79% 80% 83% 85% 83% 63% 70% 70% 78% 80% 75% 

Έτοιμα Τρόφιμα 54% 65% 70% 74% 77% 76% 43% 47% 56% 66% 64% 64% 

Μη βρώσιμα 53% 62% 71% 76% 74% 73% 52% 60% 72% 77% 74% 69% 

Σύνολο 54% 68% 72% 76% 76% 76% 47% 57% 65% 71% 70% 69% 

 

% θετική αξιολόγηση Ποιότητα Ποικιλία 

Κατηγορία 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Σφολιάτες 46% 72% 69% 71% 71% 73% 51% 71% 71% 69% 75% 80% 

Σάντουιτς 56% 73% 78% 82% 84% 84% 48% 63% 67% 74% 70% 75% 

Ροφήματα 52% 76% 71% 78% 71% 76% 66% 85% 88% 87% 88% 89% 

Αναψυκτικά 77% 89% 90% 90% 93% 90% 69% 79% 79% 81% 83% 83% 

Έτοιμα Τρόφιμα 65% 82% 83% 83% 90% 89% 54% 66% 72% 72% 77% 75% 

Μη βρώσιμα 60% 77% 79% 85% 83% 72% 46% 50% 62% 66% 64% 77% 

Σύνολο 59% 78% 78% 82% 82% 81% 56% 69% 73% 75% 76% 80% 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

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 

% θετική αξιολόγηση 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Εικόνα Κυλικείου 47% 66% 71% 65% 70% 71% 

Επάρκεια Χώρου 58% 49% 54% 60% 58% 61% 

Καθαριότητα Χώρου 45% 58% 71% 68% 65% 74% 

Εικόνα εργαζομένων   93% 98% 96% 97% 99% 

Χρόνος εξυπηρέτησης 61% 75% 74% 78% 76% 83% 

Ποιότητα εξυπηρέτησης 70% 91% 93% 93% 98% 97% 

ΣΥΝΟΛΟ 56% 72% 77% 77% 77% 81% 



  

 

 

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΑΔΠ ΑΠΘ Ακαδημ. Έτος 2019-2020 

 

 

 

[17] 
 

κάλεσμα με νέες προσφορές και σε μερικές περιπτώσεις με βελτιωμένες τιμές, 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. Χορηγίες: Ο σκοπός της ΕΑΔΠ ΑΠΘ είναι η αξιοποίηση και η προώθηση της ορθότερης 

διαχειρίσεως των περιουσιακών στοιχείων του ΑΠΘ, προς πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

τους. Βάσει αυτού του σκοπού η εταιρεία προχώρησε σε συμφωνία και σύναψη σύμβασης τον 

Οκτώβριο του 2019, με την εταιρεία COSMOTE. Ένα ανταποδοτικό πρόγραμμα προς όφελος και 

των δύο πλευρών.   

9. Εκδηλώσεις: Όπως κάθε χρόνο έτσι και το τρέχον έτος οργανώθηκε στο κυλικείο της Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης η γιορτή της Τσικνοπέμπτης για την πανεπιστημιακή κοινότητα. Παράλληλα η ΕΑΔΠ 

συνέδραμε στη διοργάνωση του πρώτου Bazaar φοιτητών με ανταλλαγή αντικειμένων.  

10. 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. 

11. Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας: Πραγματοποιήθηκε ανανέωση των 

πιστοποιητικών πυροπροστασίας στα κυλικεία της Σχολής Θετικών Επιστημών και της Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης, κατόπιν σχετικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

12. Λειτουργία νέων κυλικείων: Τον Ιούνιο του 2020 η Εταιρεία, κατόπιν σχετικών αποφάσεων, 

ανέλαβε τη λειτουργία δύο νέων κυλικείων της Φιλοσοφικής Σχολής και της Παιδαγωγικής 

Σχολής, ύστερα από αποχώρηση των μισθωτών, 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. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

επαναξιολογώντας διαρκώς τις συνθήκες που διαμορφώνονται από την πανδημία του 

κορωνοϊού Covid-19 και τις αποφάσεις της Πολιτείας και του ΑΠΘ, είναι σε ετοιμότητα να 

λειτουργήσει με ίδια μέσα και όποιο άλλο κυλικείο του ΑΠΘ απαιτηθεί για την εξυπηρέτηση των 

μελών τη πανεπιστημιακής κοινότητας. 
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13. Αδειοδότηση νέων κυλικείων: Η εταιρεία ξεκίνησε την διαδικασία αδειοδότησης των νέων 

κυλικείων σε συνεργασία με τεχνικό γραφείο, κατόπιν σχετικών προσκλήσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

14. Πινακίδα για τα κυλικεία: Έγινε ο σχεδιασμός για την νέα πινακίδα που θα τοποθετηθεί σε όλα 

τα κυλικεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Τμήματος Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ, κ. Δημήτριου Ζουρούδη. 

 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Το Φωτοτυπικό Κέντρο λειτουργεί στο ισόγειο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης παρέχοντας  ολοκληρωμένες 

υπηρεσίες φωτοτύπησης, εμπορίας ειδών γραφείου και προμήθειας εκτυπωμένου υλικού (ντοσιέ, 

στυλό, μπλούζες, ενημερωτικό υλικό κ.α.) τόσο στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα του ΑΠΘ όσο και σε 

διοργανωτές συνεδρίων. Συμπληρωματικά λειτουργεί και ως το σημείο πώλησης βιβλίων του ΑΠΘ. 

 Τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, το Φωτοτυπικό Κέντρο λειτούργησε έως τις 13 Μαρτίου οπότε 

και ανεστάλη η λειτουργία του λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία. 

Ξαναλειτούργησε από 16 Μαΐου με σαφώς μειωμένα έσοδα καθώς το δια ζώσης διδακτικό 

έργο του ΑΠΘ αλλά και η λειτουργία του αναγνωστηρίου του ΑΠΘ ανεστάλησαν έως το τέλος 

της Ακαδημαϊκής χρονιάς. 

 Στο διάστημα λειτουργίας του το Φωτοτυπικό Κέντρο προχώρησε σε αναδιάταξη των βιτρινών 

του με στόχο την προβολή των αναμνηστικών, την καλύτερη διάταξη των ειδών γραφείου και 

τη φιλοξενία περισσότερων κωδικών. 

 Σε συνεννόηση με τα αντίστοιχα Τμήματα και Σχολές δημιουργήθηκαν σετ απαραίτητου 

εξοπλισμού για τους πρωτοετής κυρίως φοιτητές (πχ ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό για 

εργαστήρια χημείας, βιολογίας κ.λπ. ή υλικά σχεδιασμού για εργαστήρια της πολυτεχνικής 

σχολής).  

 Σε συνεργασία με τις γραμματείες των σχολών, δόθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης πτυχιακών 

εργασιών και διδακτορικών διατριβών βάσει των απαιτούμενων προδιαγραφών με ενημέρωση 

μέσω e-mail φοιτητών και διδασκόντων για την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας. 

 Έγινε σήμανση- διακόσμηση της πρόσοψης του καταστήματος με χρήση εκτυπωμένων 

μεμβρανών βινυλίου . 
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 Πραγματοποιήθηκε εκκαθάριση της αποθήκης εμπορευμάτων, από μη εμπορεύσιμα ή 

αλλοιωμένα λόγω παλαιότητας προϊόντα (π.χ. toner), με στόχο τη βελτιστοποίηση στη χρήση 

των αποθηκών και τη φιλοξενία νέων εμπορευμάτων, κυρίως αναμνηστικών. 

 Η  παράδοση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων μέσω της πλατφόρμας ΕΥΔΟΞΟΣ, εκτάκτως τη 

φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, έγινε απευθείας από τους εκδότες προς τους φοιτητές, μέσω 

εταιρείας ταχυμεταφορών, κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ44726/Ζ1/9.4.20 και της υπ’ αριθμ. 

45051/Ζ1/10.4.20 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Η ΕΑΔΠ προχώρησε 

στην  αποστολή 19 βιβλίων προς φοιτητές του ΑΠΘ και άλλων Ελληνικών Πανεπιστημίων.  

 Συνολικά για το ημερολογιακό έτος 2019, τα καθαρά έσοδα του φωτοτυπικού κέντρου ανήλθαν 

σε 77.656,14 €. 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ 

Το κατάστημα αναμνηστικών λειτουργεί ως ξεχωριστό υποκατάστημα, στο ισόγειο του κτιρίου 

Διοίκησης, σε προσωρινό χώρο, με αντικείμενο την:   

- Πώληση αναμνηστικών σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και επισκέπτες του 

πανεπιστημίου 

- Εξυπηρέτηση συνεδρίων με προμήθεια εκτυπωμένου υλικού σε συνεργασία με το 

Φωτοτυπικό Κέντρο. 

- Εξυπηρέτηση εξειδικευμένων αναγκών για εύρεση- κατασκευή και μεταπώληση 

αντικειμένων όπως δώρα επισκεπτών, ποδιές εργαστηρίων και άλλα.  

 Με τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου αποφασίστηκε η  μετεγκατάσταση του Καταστήματος 

Αναμνηστικών σε μεγαλύτερο και πιο κεντρικό σημείο στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης. Η 

απόφαση θα υλοποιηθεί μετά την εξομάλυνση της λειτουργίας του ΑΠΘ και την εκτίμηση των 

νέων δεδομένων. 

 Το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το κατάστημα λειτούργησε έως τις 13 Μαρτίου, οπότε και 

ανέστειλε τη λειτουργία του λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία. 

Επαναλειτούργησε από την 15η Μαΐου και ανταποκρίθηκε στις νέες συνθήκες διαθέτοντας 

προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, Ασπίδες Προστασίας Προσώπου. 

 Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης εξειδικευμένων αναγκών, το Κατάστημα Αναμνηστικών προχώρησε 

για λογαριασμό του Εργαστηρίου Υγιεινής Κοινωνικής – Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής 
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Στατιστικής της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, στην επιμέλεια παραγωγής και την προμήθεια  

ποδιών εργαστηρίου με κεντημένη σήμανση ΑΠΘ και αναγραφή ονοματεπωνύμου. 

 Στη διάρκεια λειτουργίας του, το Τμήμα προχώρησε στην παραγωγή νέων αναμνηστικών 

αντικειμένων όπως κούπες- θερμός,  ημερολόγια του 2020 και fouter σε νέους χρωματισμούς. 

 Σε συνεργασία με τη Σχολή Καλών Τεχνών προκρίθηκε η παραγωγή αντικειμένων με νέα 

εικαστικά σήμανσης και προβολής του ΑΠΘ, με στόχο τον εμπλουτισμό της γκάμας των 

αναμνηστικών ενώ πραγματοποιήθηκε και επιλογή νέων αντικειμένων. Η παραγωγή τους 

μετατοπίστηκε χρονικά λόγω των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν. 

 Σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και με τη συνδρομή της Πρυτανείας, προχώρησε σε 

προβολή των νέων αντικειμένων και υπηρεσιών του μέσα από τον ιστότοπο και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης του ΑΠΘ (Facebook, Instagram) καθώς και με την αποστολή μαζικών 

μηνυμάτων. 

 Τα καθαρά έσοδα του Καταστήματος Αναμνηστικών, από την έναρξη λειτουργίας του ως 

ανεξάρτητο υποκατάστημα στα μέσα Οκτωβρίου 2019 έως το τέλος του 2019, ανέρχονται σε 

8.364,21€. 

 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

 Για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και 

τρίτων για την ενοικίαση αιθουσών του Πανεπιστημίου, πραγματοποιήθηκαν προωθητικές 

ενέργειες:  

- Συνεχίστηκε η προώθηση της ενοικίασης των αιθουσών του ΑΠΘ, με  αποστολή 

ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος 

- Έγιναν επαφές  με γραφεία διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων 

- Εντατικοποιήθηκε η προσωπική επαφή και ενημέρωση Κοσμητόρων, Προέδρων 

Τμημάτων και καθηγητών σχετικά με τις παροχές 

- Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου όπου και έγινε 

ενημέρωση για διάθεση αιθουσών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους 

- Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη νέα διοίκηση του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου. 
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 Δρομολογήθηκε συνεργασία με εταιρεία παροχής catering για την εξυπηρέτηση των 

φιλοξενούμενων εκδηλώσεων και υπογράφηκε σχετική σύμβαση. 

 Αναζητήθηκαν νέοι χώροι εντός του campus που μπορούν να διατεθούν για διοργάνωση 

εκδηλώσεων και διεξαγωγή μαθημάτων και εξετάσεων. 

 Η Εταιρεία προχώρησε στην υλοποίηση ενεργειών για την αναβάθμιση και τον εξωραϊσμό της 

Αίθουσας Τελετών ΑΠΘ όπως: 

- προμήθεια  λαμπτήρων  νέας τεχνολογίας για τον ομοιόμορφο φωτισμό της Αίθουσας 

- επισκευή νέων κουρτινών και αγορά-επισκευή του συστήματος ανάρτησής τους στην 

άνω είσοδο της Αίθουσας 

- επισκευή υπαρχόντων περσίδων σε βοηθητικούς χώρους 

- προμήθεια καλωδίων και βυσμάτων για τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις.  

Τέλος δρομολογήθηκε η αλλαγή μοκέτας στους διαδρόμους της Αίθουσας η οποία ανεστάλη 

λόγω της πανδημίας. 

 Δημιουργήθηκε μικρό ενημερωτικό βίντεο με θέμα τις υπηρεσίες της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (ενοικίαση 

αιθουσών – φωτοτυπικό – αναμνηστικά) για επαναλαμβανόμενη προβολή πριν την έναρξη των 

εκδηλώσεων μέσα στην Αίθουσα Τελετών. 

 Έγιναν διαβουλεύσεις με τους επαγγελματίες φωτογράφους που παρευρίσκονται κατά τις 

αποφοιτήσεις με στόχο την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας και τη διερεύνηση της 

δυνατότητας αξιοποίησης της υπηρεσίας από την ΕΑΔΠ ΑΠΘ. 

 Τα έσοδα από την ενοικίαση αιθουσών για το 2019 παρουσίασαν πτώση σε σχέση με το 2018, η 

οποία οφείλεται στη μειωμένη προσέλευση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), 

λόγω της δημιουργίας παραρτήματος με αίθουσες διδασκαλίας στη Θεσσαλονίκη και λόγω  της 

πιλοτικής εφαρμογής εξ αποστάσεως μαθημάτων. Η υστέρηση εσόδων από το ΕΑΠ ανήλθε σε 

14.640€ αλλά λόγω ανόδου των εσόδων από τις υπόλοιπες ενοικιάσεις (αύξηση 6.968,13€) 

καλύφθηκε σημαντικό μέρος της απώλειας. 

 

 2018 2019 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 131.349,90 € 123.514,14 €  
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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 (2019-2020) 

Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 

Πρόεδρος Mπίκος Κωνσταντίνος Καθηγητής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ 

Μέλη Κακανά Δόμνα Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Σχολής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ, Πρόεδρος της 

Επιστημονικής Επιτροπής 

Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ 

Τζίβα Ευμορφία Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ 

 Τσιάτσος Θρασύβουλος Καθηγητής Πληροφορικής ΑΠΘ 

Σύνθεση Επιστημονικής Επιτροπής (2019-2020) 

Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 

Πρόεδρος Κακανά Δόμνα Παιδαγωγική Σχολή ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

Μέλη 

 

Αθανασιάδου Χριστίνα Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ 

Γρηγοριάδης Αθανάσιος Παιδαγωγική Σχολή ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

Μπιρμπίλη Μαρία Παιδαγωγική Σχολή ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

Πρίντζα Νικολέτα Ιατρική Σχολή ΑΠΘ 

 Παπανδρέου Μαρία Παιδαγωγική Σχολή ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

 Λενακάκης Αντώνης Παιδαγωγική Σχολή ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 

 
Κατά την περίοδο των εγγραφών για το  σχολικό έτος 2020-2021, στο Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ (ΠΚ) 

παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των φιλοξενούμενων παιδιών στο νηπιαγωγείο. Ακόμα, από το 

σχολικό έτος 2020-21, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και καθώς το Παιδικό Κέντρο ανήκει στον 

δήμο Θεσσαλονίκης, οι τάξεις των προνηπίων εντάσσονται πλέον στο καθεστώς του νηπιαγωγείου. 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η κίνηση στον αριθμό των παιδιών που φοίτησαν στο 

Παιδικό Κέντρο το σχολικό έτος 2019-2020, καθώς και οι μέχρι στιγμής εγγραφές, επανεγγραφές 

παιδιών για το σχολικό έτος 2020-2021: 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (μ.ο.) 

2019-2020 38 106 144 

2020-2021 74 61 135(+5) 

 

Η έναρξη της θητείας του Συμβουλίου Διοίκησης (2019-2020) συνέπεσε με το νέο μοντέλο διοίκησης 

και επιστημονικής εποπτείας του Παιδικού Κέντρου, το οποίο υιοθετήθηκε από το Πρυτανικό 

Συμβούλιο. 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) η επίλυση προβλημάτων συσσωρευμένων επί δεκαετίες, που δυσχέραιναν  τη λειτουργία 

του(ωράριο λειτουργίας νηπιαγωγείου, σίτιση παιδιών νηπιαγωγείου και παιδικού σταθμού).  

γ) «άνοιγμα» του Παιδικού Κέντρου στην πανεπιστημιακή  αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα μέσω 

δράσεων, επισκέψεων και προσκλήσεων , οργανωμένων από τα παιδιά και το εκπαιδευτικό προσωπικό 

του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ 

Προς την κατεύθυνση αυτή το ΣΔ, κατά την θητεία του υλοποίησε -ενδεικτικά-  τα παρακάτω: 

 

Ι. Διοικητικό- Οργανωτικό έργο 

1. Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού του Παιδικού Κέντρου και 

οργάνωση της λειτουργίας του σύμφωνα με το πρότυπο των σχετικών υπουργικών 

αποφάσεων. 

2. Τροποποίηση άδειας νηπιαγωγείου ως προς τη νόμιμη εκπρόσωπο, τη       διαθεσιμότητα 

αιθουσών διδασκαλίας για το νηπιαγωγείο, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των 

εγγεγραμμένων παιδιών και διατύπωση γνώμης προς τον ΕΟΠΠΕΠ σχετικά με τις κτιριολογικές 

υποδομές του κέντρου. 

3. Κατάθεση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου του ΠΚ  στην 

Πρωτοβάθμια Διεύθυνση και στο Υπουργείο Παιδείας. 

4. Διατήρηση του ύψους των  διδάκτρων προκειμένου να επιβαρύνονται όσο το                    

δυνατόν λιγότερο οι συνεργαζόμενοι γονείς του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ. Τα δίδακτρα 

παρέμειναν σημαντικά χαμηλότερα έναντι των ιδιωτικών παιδικών σταθμών, η πλειονότητα 
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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.  

5.  Υλοποίηση και Αξιοποίηση Προγράμματος Κοινωνικής Μέριμνας για τους γονείς/κηδεμόνες   

φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς)με πλήρη κάλυψη των διδάκτρων 

μέσω του ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Το πρόγραμμα διέθετε 27 θέσεις εκ των οποίων καλύφθηκαν οι 8 από 

διαθέσιμους  γονείς/κηδεμόνες (7 στον παιδικό σταθμό και 1 στο νηπιαγωγείο του Παιδικού 

Κέντρου ΑΠΘ) 

6. Πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού για τη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού, μετά από  

αξιολόγηση της Επιστημονικής Επιτροπής. Η αξιολόγηση των υποψηφίων έγινε με 

αντικειμενικά κριτήρια και πλήρη διαφάνεια, και βασίστηκε στο εκπαιδευτικό έργο που 

παρουσίασαν εγγράφως οι εκπαιδευτικοί στην Επιστημονική Επιτροπή και στην αξιολόγηση της 

Επιστημονικής Διευθύντριας. 

7. Σύνταξη και δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικό προσωπικό 

(νηπιαγωγοί, βρεφονηπιοκόμοι) προκειμένου να καλυφθούν ενδεχόμενες έκτακτες ανάγκες το 

σχολικό έτος 2020-2021 

8. Σύνταξη και δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσης 

βοηθητικού προσωπικού (τραπεζοκόμου) στον παιδικό σταθμό του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ 

9. Εισαγωγή αγγλικής γλώσσας (δύο ώρες/εβδομαδιαίως) σε κάθε τμήμα προνηπίων και νηπίων 

σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας (29/05/2020) για πιλοτική εισαγωγή 

της αγγλικής γλώσσας στα νηπιαγωγεία 

10. Σύνταξη και δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικούς Αγγλικής 

φιλολογίας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των τμημάτων προνηπίων και νηπίων 

11. Σύνταξη καθηκοντολογίου για έκαστη κατηγορία θέσης απασχόλησης που υφίσταται στο 

Παιδικό Κέντρο. 

12. 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. 

13. Ανταποδοτική ανακύκλωση χάρτου με χορηγία αναλώσιμων ειδών. Ανακύκλωση πλαστικών 

συσκευασιών και μπαταριών. 
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14. Δημιουργία δικτύου φοιτητών που υποστηρίζουν εθελοντικά το Παιδικό Κέντρο.  

15. Τακτική πραγματοποίηση ατομικών και ομαδικών συναντήσεων προσωπικού  

16. Εξασφάλιση μειωμένου κόστους συμμετοχής του προσωπικού σε συνέδρια/σεμινάρια 

17.  Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας padlet, που ενδείκνυται για την προσχολική ηλικία, και με 

ασύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης. 

18. Δράσεις προβολής του έργου του Παιδικού Κέντρου, τόσο στην πανεπιστημιακή κοινότητα όσο 

και στην κοινωνία της πόλης  

19. Αποστολή ενημερωτικού μηνύματος για τις παροχές του Παιδικού Κέντρου στο πρόσφατα 

διορισμένο διδακτικό προσωπικό του ΑΠΘ. 

20. Πραγματοποίηση δράσεων-τελετών λήξης της σχολικής χρονιάς τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα 

προστασίας της υγείας  

21. 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. 

- 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. 

- 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). 

 

ΙΙ. Έργα υποδομών 

1. Ολοκλήρωση των απαιτούμενων τεχνικών εργασιών συντήρησης του Κέντρου: καθαρισμός 

μούχλας και βάψιμο εσωτερικών χώρων, επιδιόρθωση ανελκυστήρα μεταφοράς τροφής, 

αντικατάσταση φίλτρων νερού. 

2. Ανάπλαση του αύλειου χώρου  του Παιδικού Κέντρου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η βελτίωση 

του εδάφους της αυλής, η κατασκευή λαχανόκηπου, αμμοδόχων δοχείων, κατασκευής-

δεξαμενής με νερό που να ευνοεί τους πειραματισμούς στο ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών, 
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τοποθέτηση κάστρου, τοίχου αναρρίχησης, παιχνιδιών κατάλληλων για παιδιά ηλικίας από 2,5 

έως 5 ετών, οριοθέτηση και δημιουργία χώρου με σκίαση που ευνοεί τη μεταφορά και 

πραγματοποίηση οργανωμένων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων  σε εξωτερικό χώρο  

3. Έλεγχος και συντήρηση του συστήματος πυρασφάλειας. Εκπόνηση διαγραμμάτων διαφυγής και 

σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Παιδικού Κέντρου. 

4. Ενίσχυση ασφάλειας του κτιρίου,  ιδίως: έλεγχος, συντήρηση και αντικατάσταση του 

συστήματος συναγερμού, σύστημα θυροτηλεόρασης. 

5. Ενημέρωση του προσωπικού και των παιδιών σε θέματα αντισεισμικής προστασίας και 

πραγματοποίηση ασκήσεων σεισμού στο χώρο του κέντρου. 

6. Εργασίες συντήρησης του κτιρίου λόγω υγρασιών. 

7. Εργασίες υγειονομικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις πρόσφατες νομοθετικές διατάξεις. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: διαμόρφωση αποδυτηρίων για το βοηθητικό προσωπικό, 

διαμόρφωση εξωτερικής αποθήκης με σκοπό τη φύλαξη των εξωτερικών παιχνιδιών, εργασίες 

μυοκτονίας και απεντόμωσης. 

8. Αναγόμωση πυροσβεστήρων.  

9. Αναγόμωση της πίσω αυλής του κέντρου με άμμο μετά από απομάκρυνσή της λόγω των 

έντονων βροχοπτώσεων. 

10. Εργασίες συντήρησης του κτιρίου λόγω υγρασιών. 

11. Πρόταση για εγκατάσταση ανελκυστήρα για άτομα ΑΜΕΑ προς κάλυψη αναγκών κινητικότητας 

μαθητών, γονέων και εργαζομένων του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ μέσω του προγράμματος 

συμμετοχής του ΑΠΘ στο Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-27. 

 

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. 

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.  
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5. Υλοποίηση παράλληλων δράσεων συνεργασίας σχολείου-οικογένειας:  

- Γιορτή Καλωσορίσματος 

- Εργαστήρι σύνθεσης, καταγραφής και κατασκευής αυτοσχέδιων βιβλίων με τίτλο «τα 

βιβλία που ταξιδεύουν», με συμμετοχή γονέων, παιδιών, εκπαιδευτικών 

- Χριστουγεννιάτικα εργαστήρια κατασκευής στολιδιών και καρτών 

- Πρόσκληση των γονέων του νηπιαγωγείου σε «γεύμα με γονείς» στην τραπεζαρία του 

νηπιαγωγείου 

- Υλοποίηση εργαστηρίου αποκριάτικων κινητικών παιχνιδιών στον πολυχώρο του 

Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ με συμμετοχή γονέων, παιδιών, εκπαιδευτικών 

6. Οργάνωση εκδήλωσης αποκριάτικου χορού στον χώρο της λέσχης του ΑΠΘ, σε συνεργασία με 

τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Παιδικού Κέντρου: 

7. Εξοπλισμός τάξεων με υλικό ΤΠΕ. 

8. Πρόταση για αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού σχολικών εργαστηρίων-ψηφιακές 

σχολικές υποδομές. Συγκεκριμένα, πρόκειται για αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού 

έργου και εκπαιδευτικών ομάδων με τεχνολογικό εξοπλισμό(software-hardware), παιδαγωγικό 

υλικό και ειδικά εκπαιδευτικά εργαλεία μέσω του προγράμματος συμμετοχής του ΑΠΘ σε 

Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-27 

9. Πρόταση για 20 θέσεις ετησίως μέσω voucher για γονείς φοιτητές, εργαζόμενους ευπαθών 

ομάδων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του ΑΠΘ, στον παιδικό σταθμό και στο 

νηπιαγωγείο του Παιδικού Κέντρου μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος 2021-27 

10. Αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού που φυλασσόταν στους αποθηκευτικούς χώρους του 

κέντρου και αναμόρφωση των αιθουσών του κέντρου με σκοπό την βελτιστοποίηση του 

εκπαιδευτικού έργου. 

11. Διαμόρφωση και αξιοποίηση της βιβλιοθήκης προσωπικού. 

 


