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I. Εισαγωγή 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ» καταρτίστηκε, δυνάμει της διάταξης 

του άρθρου 13 παρ. 4 του Π.Δ. 349/1994 (ΦΕΚ 186/07.11.1994 τ. Α΄), του Καταστατικού της 

Εταιρείας, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 1987/2018 και 1755/2014 

Γνωμοδοτήσεις της Νομικής Επιτροπής του ΑΠΘ, σχετικά με το νομοθετικό καθεστώς της 

Εταιρείας και σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 2941/10.04.2017 και 2965/29-30.08.2018 

αποφάσεις της Συγκλήτου του ΑΠΘ, σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των πόρων του ΑΠΘ 

από την Εταιρεία, καθώς και σύμφωνα με διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2 περ.  θ’  του ν. 

4485/2017 και εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 

Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 του Π.Δ. 349/1994. Ο 

Εσωτερικός Κανονισμός βασίζεται στο ισχύον οργανόγραμμα της Εταιρείας, ανταποκρίνεται 

στο μέγεθός της, στο αντικείμενό της και στις αρχές σύγχρονης οργάνωσης και διοίκησης. Ο 

Εσωτερικός Κανονισμός δεν κατισχύει του Καταστατικού και ισχύει παράλληλα με το 

τελευταίο, αναφορά δε των διατάξεων του Καταστατικού και του περιεχομένου τους στον 

παρόντα Κανονισμό πραγματοποιείται για λόγους αποκλειστικά συμπλήρωσης του 

περιεχομένου του τελευταίου. Έχει αναδρομική ισχύ από 01.09.2014. Η διατύπωση του 

παρόντος Εσωτερικού  Κανονισμού είναι άφυλη.  

Από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού του ΑΠΘ. 

 

II. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας  

1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας έχει σκοπό τη ρύθμιση της οργάνωσης και της 

λειτουργίας της Εταιρείας για τη διασφάλιση των αρχών της σύγχρονης Εταιρικής 

Διακυβέρνησης:  

α) της λειτουργικής αρτιότητας,  

β) της διαφάνειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας,  

γ) του ελέγχου της Διοίκησης και ιδίως του ελέγχου του τρόπου λήψης 

διαχειριστικών αποφάσεων 

δ) της λογοδοσίας, 

ε) της τήρησης της νομοθεσίας.  

2. Στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας ρυθμίζονται η οργάνωση και οι διαδικασίες 

λειτουργίας της Εταιρείας.  

Ειδικότερα:  
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α) η διάρθρωση των οργανωτικών τομέων της Εταιρείας, τα αντικείμενά τους και οι 

διαδικασίες λειτουργίας αυτών, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα του προσωπικού 

καθώς και η σχέση των Τμημάτων μεταξύ τους και με τη Διοίκηση,  

β) οι διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης της απόδοσης των στελεχών, καθώς και 

του λοιπού υπαλληλικού προσωπικού της Εταιρείας. 

 

 

  



 
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ 
 

Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΕΑΔΠ ΑΠΘ 7 

ΜΕΡΟΣ Α' 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 

1. Το ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Εταιρεία 

Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης», που ιδρύθηκε δυνάμει του ν. 1268/1982, με το Π.Δ. 349/1994 (ΦΕΚ 

186/7.11.94 τ.Α') αποτελεί Ανώνυμη Εταιρεία Ιδιωτικού Δικαίου με μοναδικό μέτοχο το 

ΑΠΘ. Η ΕΑΔΠ του ΑΠΘ, που στο εξής θα αποκαλείται «Εταιρεία», λειτουργεί υπό την 

ευθύνη και τον έλεγχο του ΑΠΘ και υπάγεται στην εποπτεία και στον έλεγχο της Συγκλήτου 

και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι αρμοδιότητες του 

Υπουργείου Εμπορίου (νυν Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης), ως προς τη λειτουργία της, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρείες, ασκούνται και από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, ο οποίος μπορεί να προβαίνει σε οικονομικό, διαχειριστικό και 

διοικητικό έλεγχο όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο. 

2. Σκοπός της Εταιρείας είναι η Αξιοποίηση και Διαχείριση της περιουσίας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως ειδικότερα καθορίζεται από το άρθρο 3 

του Καταστατικού της. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης 

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του νομικού προσώπου της Εταιρείας 

και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Θέση 

Γενικής Συνελεύσεως επέχει η Σύγκλητος του ΑΠΘ στην οποία ανήκουν και από την οποία 

ασκούνται οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως. 

2. Η Γενική Συνέλευση προς άσκηση των αρμοδιοτήτων της συνέρχεται σε τακτική 

συνεδρίαση κατ’ έτος ή εκτάκτως. Ο Πρύτανης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του συντάσσει και 

υπογράφει την απόφαση της Συγκλήτου. 

3. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει ειδικότερα για τα παρακάτω 

θέματα: 



 
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ 
 

Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΕΑΔΠ ΑΠΘ 8 

α) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται στο άρθρο 7 

παρ. 1, β-γ και προσδιορισμό της αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος 

β)  Έγκριση του Προϋπολογισμού και του Ισολογισμού της Εταιρείας 

γ)  Έγκριση της Εκθέσεως Πεπραγμένων 

δ) Διάθεση των εσόδων ή πόρων της Εταιρείας 

ε) Ορισμό Ελεγκτών 

στ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε 

ευθύνη για αποζημίωση 

ζ) Τροποποίηση του Καταστατικού 

η) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου 

θ) Έκδοση δανείου με ομολογίες 

ι) Σύναψη δανείων πέραν του ποσού του Κεφαλαίου της 

ια) Συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες 

ιβ) Εκχώρηση ή πώληση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ιδιοκτησίας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την περαιτέρω αξιοποίησή του, 

σύμφωνα με τους σκοπούς της Εταιρείας που εκτίθενται ενδεικτικά στο άρθρο 3 

του παρόντος 

ιγ) Έλεγχος των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου ιδιαίτερα σε σχέση με την 

πορεία της υλοποιήσεως του προγράμματος και των οριοθετημένων σκοπών της 

Εταιρείας 

ιδ) Διορισμός εκκαθαριστών 

ιε) Λύση της Εταιρείας. 

 

Άρθρο 3: Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης 

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με τη μέριμνα του 

Προέδρου του και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά τουλάχιστον 

σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε τέσσερις μήνες το πολύ από τη λήξη αυτής της 

χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ζητεί την έκτακτη σύγκληση της Γενικής 

Συνέλευσης όποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με τη μέριμνα του Προέδρου του είναι υποχρεωμένο να 

συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο 

και το Καταστατικό και σε κάθε άλλη περίπτωση μετά από αίτηση του Πρυτάνεως του 

Πανεπιστημίου ή του ενός εικοστού (1/20) των μελών της Γενικής Συνέλευσης. 
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3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με τη μέριμνα του Προέδρου του οφείλει να συγκαλεί τη 

Γενική Συνέλευση, ύστερα από αίτηση των Ελεγκτών μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση 

της αιτήσεως στον Πρόεδρό του και να ορίζει ως αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως το 

περιεχόμενο της αιτήσεως. 

 

Άρθρο 4: Διαδικασία προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης 

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις συνελεύσεις 

που εξομοιώνονται μ’ αυτές (οι οποίες δεν υπάγονται στον αμέσως επόμενο χρονικό 

προσδιορισμό), καλείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση 

ημέρα, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα γνωστοποιήσεως της 

προσκλήσεως για Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνελεύσεως δεν υπολογίζονται. 

3. Η σχετική πρόσκληση είναι γραπτή και περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και ώρα 

της συνελεύσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η μη 

δημοσίευση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της Γενικής Συνέλευσης. 

 

Άρθρο 5: Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης ή εφόσον 

κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή αν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία 

των παρισταμένων Συμβούλων. 

Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο Γραμματέας της Συγκλήτου. 

 

Άρθρο 6: Ημερήσια Διάταξη- Πρακτικά 

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με τη 

μέριμνα του Προέδρου του και περιλαμβάνει τις προτάσεις του, τις προτάσεις του 

Πανεπιστημίου και των Ελεγκτών. Συζητήσεις εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

επιτρέπονται με συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης. 

2. Περιλήψεις των συζητήσεων στις Συνελεύσεις, καθώς και οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της 

Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα. 
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3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του ή από τον Σύμβουλο που 

άσκησε τα καθήκοντα Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο δέκα ημέρες πριν από την τακτική 

Συνέλευση να δίδει αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του άρθρου 42α του 

Ν. 2190/ 1920 σε κάθε μέλος της Γενικής Συνέλευσης. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Άρθρο 7: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη 

και συγκροτείται από: 

α) Τον Πρύτανη, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του έναν εκ των Αντιπρυτάνεων που 

ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. 

β) Πέντε (5) πρόσωπα προερχόμενα από μόνιμα μέλη της πανεπιστημιακής 

κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 του Ν. 1268/82, εξειδικευμένα σε τομείς 

συναφείς προς τους σκοπούς της Εταιρείας, που ορίζονται με τους αναπληρωτές 

τους από τη Γενική Συνέλευση. 

γ) Ένα (1) μέλος προερχόμενο εκ των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων ή εκ των 

Υπηρεσιών ή Επιχειρήσεων ή Οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με τον 

αναπληρωτή του, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.  

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και ανακαλούνται 

οποτεδήποτε από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας.  

 

Άρθρο 8: Θητεία - Αναπλήρωση Συμβούλων 

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπίπτει με τη χρονική διάρκεια 

της θητείας των εκάστοτε Πρυτανικών Αρχών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. 

2. Εάν, για οποιαδήποτε αιτία, κενωθεί θέση Συμβούλου από τους αναφερόμενους στο 

άρθρο 7, παρ. 1, β-γ, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον αντικαταστάτη για χρόνο ίσο προς το 

υπόλοιπο της θητείας αυτού που αντικαθιστά. 
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Άρθρο 9: Υποχρεώσεις Συμβούλων - Απαγόρευση Ανταγωνισμού  

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να παρίστανται στις 

συνεδριάσεις του. Η απουσία χωρίς σπουδαίο λόγο από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή 

για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών ισοδυναμεί με παραίτηση. 

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να εγγράψει για 

συζήτηση στην ημερήσια διάταξη των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε 

δεκαπέντε (15) ημέρες, αφότου προέκυψε ο λόγος, ως θέμα, την απουσία μέλους που 

ισοδυναμεί με παραίτηση. 

3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος 

Συμβούλου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

4. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν χωρίς άδεια της 

Γενικής Συνέλευσης και για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που 

ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και να συμμετέχουν σε εταιρείες με παρεμφερείς 

σκοπούς. Σε περίπτωση παραβιάσεως της απαγορεύσεως αυτής η Εταιρεία δικαιούται να 

ζητήσει αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Ν. 2190/ 1920. 

 

Άρθρο 10: Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου- 

Εκπροσώπηση της Εταιρείας 

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού, 

διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και 

ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς από 

τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του, ή τον Αντιπρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ μπορεί να ανατεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

η δικαστική εκπροσώπηση της Εταιρείας και σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής. 

2. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο νόμιμα αναπληρώνει ο Αναπληρωτής 

Πρόεδρος της Εταιρείας ή ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή 

νόμιμου κωλύματος αυτών, Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 
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Άρθρο 11: Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή του 

Πανεπιστημίου. Σε έκτακτες περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνέρχεται και 

στην έδρα επί  μέρους μονάδων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που 

καθορίζονται από αυτόν, τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και 

έκτακτα όταν ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσουν εγγράφως δύο από τους 

Συμβούλους. Στη δεύτερη περίπτωση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 

υποχρεωμένος: 

α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεώς του που 

να μην απέχει περισσότερο από δέκα ημέρες από την υποβολή της σχετικής 

αιτήσεως. 

β) Να θέτει κάθε θέμα που προτείνεται σε συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της 

πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως. 

 

Άρθρο 12: Λήψη αποφάσεων  

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν 

παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται 

ο Πρόεδρος. 

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε 

πρακτικά. 

 

Άρθρο 13: Αρμοδιότητες και εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για 

κάθε θέμα και να ασκεί κάθε εξουσία που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση 

της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Προέδρου του εισηγείται στην Γενική Συνέλευση 

την πλήρωση των κενών θέσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον 

ετήσιο προϋπολογισμό, τον ετήσιο ισολογισμό και την Έκθεση των Πεπραγμένων της 

Εταιρείας που καταρτίζονται και συντάσσονται με ευθύνη του. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει τη δραστηριότητα της Εταιρείας. 
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4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και παύει το αναγκαίο για τη λειτουργία της 

Εταιρείας προσωπικό. Παράλληλα, στην περίπτωση εκλογής τρίτου υποψηφίου, προτείνει 

στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας το ύψος των αποδοχών του Διευθύνοντα Συμβούλου. 

5. Καταρτίζει ή τροποποιεί τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, τον οποίο 

υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση. 

6. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο 

σχετικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται. Μέλη που 

διαφωνούν προς την απόφαση που έχει ληφθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να γραφεί 

η γνώμη τους στα πρακτικά. Εάν κάποιος Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, αυτό 

αναφέρεται στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του 

Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται κατά το χρόνο εκδόσεώς τους από τον Πρόεδρο 

του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του. 

7. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τον Πρόεδρό του. 

 

Άρθρο 14: Διευθύνων Σύμβουλος 

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις αρμοδιότητες που προσδιορίζονται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

2.  Είναι Προϊστάμενος των Υπηρεσιών/Τμημάτων της Εταιρείας, ελέγχει και συντονίζει 

τη λειτουργία τους, επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 

και της Γενικής Συνέλευσης, και εποπτεύει την εν γένει ομαλή λειτουργία της Εταιρείας.  

3. Μετά από σχετικό προσδιορισμό των ειδικότερων δικαιοδοσιών του από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να υπογράφει τα έγγραφα της Εταιρείας, να 

εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως στο Διοικητικό Συμβούλιο, να εισηγείται την 

πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και να προβαίνει 

σε ενέργειες, ύστερα από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας επιλέγεται από τη Σύγκλητο κατόπιν προτάσεως του 

Πρύτανη. Ως Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μπορεί να οριστεί ο Αναπληρωτής 

Πρόεδρος της Εταιρείας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος ΔΕΠ του ΑΠΘ ή τρίτος 

υποψήφιος, πτυχιούχος ΑΕΙ που διαθέτει ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε σχέση με τους 

επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας και να είναι πλήρους απασχολήσεως. Η ανωτέρω 

σύμβαση, στην περίπτωση εκλογής τρίτου υποψηφίου, είναι δυνατό να λυθεί με 

οποιονδήποτε εκ των νομίμων τρόπων και λόγων καταγγελίας της, με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου και τελική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. 

 



 
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ 
 

Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΕΑΔΠ ΑΠΘ 14 

Άρθρο 15: Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου 

Η Εταιρεία λειτουργεί υπό την ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος 

υποστηρίζεται από το Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου, με ρόλο συντονισμού της 

οργάνωσης και διευθέτησης θεμάτων για τα οποία δεν είναι απαραίτητη η παρέμβαση του 

Διευθύνοντος Συμβούλου.  

Το Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου αποτελείται από τον α) Υπεύθυνο Διοικητικής 

Υποστήριξης και Εταιρικής Διακυβέρνησης και β) από τον Υπεύθυνο Συντονισμού και 

Εποπτείας των Τμημάτων. Οι Υπεύθυνοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο  

Διευθύνοντος Συμβούλου είναι διευθύνοντες υπάλληλοι. Το Γραφείο Διευθύνοντος 

Συμβούλου κατατάσσεται και αντιστοιχίζεται σε Οργανική Μονάδα επιπέδου Τμήματος και 

στους Υπευθύνους του χορηγείται το αντίστοιχο επίδομα των Προϊσταμένων. 

 

Ι. Ο Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΥΔΥΕΔ), 

συνεπικουρεί το έργο του Διευθύνοντος Συμβούλου, διασφαλίζοντας την ομαλή και 

αποτελεσματική λειτουργία των Τμημάτων της Εταιρείας, μέσω της ανάπτυξης και 

υιοθέτησης πρωτοβουλιών για την επίλυση τυχόν προβλημάτων. 

Ειδικότερα έχει τις εξής αρμοδιότητες, διατηρούμενης ακέραιης της ευθύνης του 

Διευθύνοντος Συμβούλου: 

1. Είναι ο εκτελεστικός βοηθός του Διευθύνοντος Συμβούλου και παρέχει υπηρεσίες 

διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης. 

2. Αποτελεί τον δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου και του λοιπού 

προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.  

3. Συμμετέχει στη διαμόρφωση της εταιρικής στρατηγικής και του προσδιορισμού των 

στόχων, την επίτευξη των οποίων παρακολουθεί μέσα από την καθημερινή λειτουργία 

της Εταιρείας.  

4. Ασκεί διοίκηση συντονίζοντας όλες τις απαραίτητες για τούτο ενέργειες, μεταφέρει τις 

αποφάσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Δ.Σ. προς τους Προϊσταμένους και 

τους εργαζομένους των Τμημάτων- όπως και αιτήματά τους προς τον πρώτο- και 

επιβλέπει την εφαρμογή τους.  

5. Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους όλων των Τμημάτων για την αποτελεσματικότερη 

οργάνωση, λειτουργία και απόδοση του μηχανισμού της Εταιρείας.  

6. Επικοινωνεί με το Δ.Σ. της Εταιρείας για λογαριασμό του Διευθύνοντος Συμβούλου, 

όποτε εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό.   
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7. Παρακολουθεί την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας, ενημερώνεται διαρκώς για την 

πορεία της και ενημερώνει προφορικά, ή αν του ζητηθεί εγγράφως, τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο.  

8. Διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις με τη δέουσα οργανωτική δεξιότητα και ευελιξία, 

θέτοντας προτεραιότητες και αναθέτοντας καθήκοντα για την αποτελεσματικότερη 

περαίωσή τους. 

9. Παρακολουθεί την αλληλογραφία και προσδιορίζει σε τακτική βάση τις δέουσες δράσεις 

(προώθηση- αιτιολόγηση- ανάθεση- απάντηση), διατηρώντας και τα κατάλληλα αρχεία. 

10. Διαχειρίζεται ευαίσθητες, άκρως εμπιστευτικές και αποκλειστικές πληροφορίες, με 

διακριτικότητα και απόλυτη εμπιστευτικότητα. 

11. Παράγει πληροφορίες προκειμένου να κρατά ενήμερο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για 

ό,τι αφορά στην Εταιρεία.  

12. Διενεργεί, κατόπιν εντολής του Διευθύνοντος Συμβούλου, σε συνεργασία με τους 

εκάστοτε αρμόδιους Προϊσταμένους, την αξιολόγηση του προσωπικού και την εξέλιξή 

του και συνδράμει στην καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοκρατίας.  

13. Συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού της Εταιρείας, όταν ζητηθεί από τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

14. Συμμετέχει στις συναντήσεις των Συμβουλίων Εργασίας/ΣΕΤ και συνδράμει στο 

σχεδιασμό και προγραμματισμό των συναντήσεων αυτών, για θέματα καθημερινής 

λειτουργίας, συνεργασίας, στρατηγικής και πολιτικής της Εταιρείας.  

15. Προβαίνει σε προτάσεις διοικητικών αλλαγών προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά 

με αναθεωρήσεις πολιτικών και τακτικών επίτευξης των στόχων της Εταιρείας. 

16. Παρακολουθεί την εφαρμογή των οδηγιών της Διοίκησης και έχει πρόσβαση σε όποιο 

υλικό κριθεί αναγκαίο για τον έλεγχο και την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Στο 

πλαίσιο αυτό προτείνει διορθωτικές ενέργειες και αναθέτει εργασίες. 

17. Διασφαλίζει τη συνδρομή των Τμημάτων της Εταιρείας (εκτέλεση εργασιών, διάθεση 

στοιχείων, παροχή ενημέρωση κ.α.) με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση του 

Διευθύνοντος Συμβούλου και του Διοικητικού Συμβουλίου. 

18. Εκπροσωπεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε όποια συνάντηση του ζητηθεί. 

Ο Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΥΔΥΕΔ) αναφέρεται 

στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

 

Ο Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΥΔΥΕΔ) ασκεί επίσης 

και τα εξής καθήκοντα: 
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α) Γραμματέας Διοίκησης 

Παραλαμβάνει, πρωτοκολλεί και διανέμει στις υπηρεσίες της Εταιρείας την εισερχόμενη 

αλληλογραφία, μεριμνά για την εξερχόμενη αλληλογραφία, τηρεί το γενικό αρχείο 

αλληλογραφίας της Εταιρείας, βεβαιώνει την ακρίβεια των αντιγράφων ή φωτοτυπιών 

οποιωνδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών του τομέα ευθύνης του. Μεριμνά για 

τη δημοσίευση των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Εταιρείας στην κεντρική 

ιστοσελίδα της. Έχει την ευθύνη της προβολής του έργου της Εταιρείας, της οργάνωσης των 

δημοσίων σχέσεων και της εν γένει επικοινωνίας της (εσωτερικής και εξωτερικής). 

 

β) Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Έργο του Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου είναι η υποστήριξη του Προέδρου και 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

2. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου, για τη συγκέντρωση των εισηγήσεων και τη διαβίβασή τους μαζί με τη σχετική 

πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο ημέρες πριν από την ημερομηνία 

συνεδρίασης του Δ.Σ. ή κατά τον χρόνο υπογραφής της σχετικής πρόσκλησης. 

3. Είναι υπεύθυνος για την κοινοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. στις 

διάφορες υπηρεσίες της Εταιρείας. 

4. Συνεργάζεται με τον Γραμματέα Συγκλήτου, ο οποίος εκτελεί χρέη Γραμματέα της 

Γενικής Συνέλευσης και ο οποίος έχει την ευθύνη για τη νομότυπη σύγκληση των Γενικών 

Συνελεύσεων της Εταιρείας. 

5. Τηρεί το αρχείο της Εταιρείας που περιλαμβάνει: α) Φάκελο ίδρυσης της Εταιρείας 

(Καταστατικό- Τροποποίηση Καταστατικού κτλ.), β) Φάκελο Οργάνωσης της Εταιρείας 

(Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας, Οργανόγραμμα κτλ.), γ) Φάκελο 

πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου (αντίγραφα των πρακτικών του Δ.Σ. κατά 

χρονολογική σειρά, προσκλήσεις κτλ.) και δ) Φάκελο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων 

(τακτική και έκτακτη) κατά χρονολογική σειρά, αντίγραφα των πρακτικών των συνελεύσεων 

του Δ.Σ. κατά τις οποίες αποφασίσθηκε η σύγκληση των Γ.Σ., αντίγραφα των προσκλήσεων 

κτλ.  

6. Διασφαλίζει την ομαλή ροή πληροφοριών ανάμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, τις 

Επιτροπές του και τη Διοίκηση.  

7. Συμμετέχει στο πρόγραμμα εισαγωγικής ενημέρωσης των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, αμέσως μετά την έναρξη της θητείας τους και παρέχει ενημέρωση όποτε 

ζητηθεί για θέματα που αφορούν στην Εταιρεία.  
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8. Διασφαλίζει την αποτελεσματική οργάνωση των Συνελεύσεων των μετόχων και την 

εν γένει καλή επικοινωνία των τελευταίων με το Διοικητικό Συμβούλιο, με γνώμονα τη 

συμμόρφωση του Διοικητικού Συμβουλίου με τις καταστατικές απαιτήσεις. 

9. Διαθέτει στον Γραμματέα Συγκλήτου, ο οποίος εκτελεί χρέη Γραμματέα Γενικής 

Συνέλευσης, όποιο υλικό ζητηθεί για την έκδοση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 

Τα καθήκοντα του Γραμματέα του Δ.Σ. ασκεί ο Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης και 

Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΥΔΥΕΔ), εκτός αν ορίσει διαφορετικά ο Πρόεδρος. 

 

γ) Υπεύθυνος Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΥΕΔ) 

Ο Υπεύθυνος Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΥΕΔ) ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου και είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου που θέτει η 

Διοίκηση στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης και ενημερώνει προφορικά ή εγγράφως 

αν ζητηθεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

Ο ΥΕΔ έχει ως κύριο έργο τη θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων με στόχο την 

πλήρη και διαρκή συμμόρφωση του προσωπικού της Εταιρείας προς το εκάστοτε ισχύον 

ρυθμιστικό/κανονιστικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς της και τη διαρκή 

παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης του στόχου αυτού.  

Έχει σαφή γνώση του Οργανογράμματος της Εταιρείας, καθώς και του τρόπου λειτουργίας 

των εταιρικών μονάδων και των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει. 

Προς το σκοπό αυτό, αναλυτικά, προβαίνει στις εξής ενέργειες:  

α) Πραγματοποιεί ελέγχους με στόχο την πλήρη και διαρκή συμμόρφωση του 

προσωπικού της Εταιρείας προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό/κανονιστικό 

πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς της, και τη διαρκή παρακολούθηση του 

βαθμού επίτευξης του στόχου αυτού.  

β) Παρακολουθεί την εφαρμογή των κανονισμών και διαδικασιών κανονιστικής 

συμμόρφωσης από όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας. 

γ) Συντάσσει μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο εσωτερικές οδηγίες και διαμορφώνει 

διαδικασίες εργασιών που περιορίζουν τους κινδύνους κανονιστικής 

συμμόρφωσης. 

δ) Εκπονεί ενημερωτικό υλικό για την κανονιστική συμμόρφωση και μεριμνά για τη 

σχετική εκπαίδευση, ενημέρωση του προσωπικού. 

ε) Εισηγείται προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μέτρα, σε περιπτώσεις παραβίασης του 

εποπτικού κανονιστικού πλαισίου, των αποφάσεων του Δ.Σ. και εν γένει του 
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θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας, με σκοπό το μετριασμό 

των επιπτώσεων και τη μείωση του κινδύνου επανάληψής τους.  

στ) Διασφαλίζει, με κατάλληλες ενέργειες, την τήρηση των προθεσμιών για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το ισχύον ρυθμιστικό 

πλαίσιο και τις αποφάσεις της Διοίκησης.  

ζ) Συντάσσει του ετήσιους/εξαμηνιαίους Απολογισμούς Δράσεων της Εταιρείας με τη 

συνδρομή όλων των Τμημάτων. 

 

Για την εύρυθμη άσκηση των καθηκόντων του, ο Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης και 

Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΥΔΥΕΔ) έχει υπό την αποκλειστική ευθύνη του τουλάχιστον έναν 

υπάλληλο της Εταιρείας. 

 

ΙΙ. Ο Υπεύθυνος Συντονισμού και Εποπτείας των Τμημάτων (ΥΣΕΤ) συνεπικουρεί το έργο 

του Διευθύνοντος Συμβούλου, διασφαλίζοντας την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία 

των Τμημάτων της Εταιρείας, μέσω της ανάπτυξης και υιοθέτησης πρωτοβουλιών για την 

επίλυση τυχόν προβλημάτων.  

Είναι ο εκτελεστικός βοηθός του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες 

συντονισμού και εποπτείας των Τμημάτων της Εταιρείας. 

Ο Υπεύθυνος Συντονισμού και Εποπτείας των Τμημάτων αναφέρεται στο Διευθύνοντα 

Σύμβουλο. 

 

Ειδικότερα έχει τις εξής αρμοδιότητες, διατηρούμενης ακέραιης της ευθύνης του 

Διευθύνοντος Συμβούλου: 

1. Παρακολουθεί και συντονίζει την εν γένει λειτουργία των Τμημάτων της Εταιρείας στην 

κατεύθυνση εφαρμογής των οδηγιών της Διοίκησης και ενημερώνει προφορικά, ή αν 

του ζητηθεί εγγράφως, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.  

2. Προβαίνει στην πρόβλεψη, αναγνώριση, μέτρηση, παρακολούθηση, αντιστάθμιση, 

μείωση των κινδύνων, τους οποίους εν γένει η Εταιρεία αναλαμβάνει ή στους οποίους 

μπορεί να εκτεθεί, και συντάσσει ανάλογες εκθέσεις προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

3. Παρακολουθεί συνεχώς τη χρηματοοικονομική λειτουργία της Εταιρείας και 

ενημερώνει τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Δ.Σ., όποτε του ζητηθεί. 

4. Παρακολουθεί τη λειτουργία των εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου και ενημερώνει 

τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Δ.Σ., όποτε του ζητηθεί. 

5. Ενημερώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις διαπιστώσεις από τους ελέγχους και 
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υποβάλλει προτάσεις για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών που εντοπίζονται στη 

καθημερινή λειτουργία των Τμημάτων, τόσο σε ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις της 

Εταιρείας με τους εργαζομένους όσο και σε ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις της 

Εταιρείας με τρίτους, με σκοπό τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών και 

πρακτικών, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι της Εταιρείας. 

6. Διεξάγει, κατ’ εντολή του Διευθύνοντος Συμβούλου, πρόσθετους ή έκτακτους ειδικούς 

ελέγχους σε όλα τα Τμήματα της Εταιρείας και τον ενημερώνει προφορικά, ή εφόσον 

του ζητηθεί εγγράφως. 

7. Λαμβάνει γνώση των ελέγχων, των παρατηρήσεων των Ορκωτών Ελεγκτών και 

παρακολουθεί την υλοποίηση των οδηγιών τους και ενημερώνει προφορικά, ή εφόσον 

του ζητηθεί εγγράφως, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Δ.Σ. 

8. Παρακολουθεί, συντονίζει και επιβλέπει τις οικονομικές δραστηριότητες της Εταιρείας, 

την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τη ροή των δαπανών, τα θέματα προσωπικού και 

ενημερώνει προφορικά, ή αν του ζητηθεί εγγράφως, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

9. Συγκεντρώνει τις εισηγήσεις φορέων, υπηρεσιών και μελών της πανεπιστημιακής 

κοινότητας σχετικά με υπάρχουσες ή νέες δυνατότητες αξιοποίησης της περιουσίας 

του ΑΠΘ. 

10. Αξιολογεί τις υποβληθείσες προτάσεις, αναλύει τις δυνατότητες ανάπτυξης των 

προτεινόμενων δραστηριοτήτων και συντάσσει τις αναγκαίες προκαταρκτικές μελέτες, 

προτάσεις, προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο. 

11. Εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σχετικά με νέες προτάσεις για την αξιοποίηση 

της περιουσίας του ΑΠΘ και καταρτίζει τον κατάλογο των προς έγκριση από το Δ.Σ. και 

τη Γενική Συνέλευση προτάσεων, προγραμμάτων κάθε έτους. 

12. Διερευνά, με βάση τον αναπτυξιακό και επιχειρησιακό καθορισμό δράσης εκ μέρους 

του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, 

τις δυνατότητες βελτίωσης των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και ανάπτυξης νέων 

καινοτόμων. 

13. Παρακολουθεί, συντονίζει και επιβλέπει τη λειτουργία της Πανεπιστημιακής 

Κατασκήνωσης Καλάνδρας ΑΠΘ, καθώς και την Επιτροπή Πανεπιστημιακής 

Κατασκήνωσης Καλάνδρας ΑΠΘ, ως προς τα ζητήματα που έχουν ανατεθεί στην 

Εταιρεία από το ΑΠΘ. 

14. Παρακολουθεί, συντονίζει και επιβλέπει τη λειτουργία του Γραφείου Καλάνδρας, το 

οποίο λειτουργεί στην περίπτωση ανάθεσης αρμοδιοτήτων διαχείρισης από το ΑΠΘ 

στην Εταιρεία και ενημερώνει σχετικά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.  
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15. Επικοινωνεί με τους μισθωτές κυλικείων, προμηθευτές και γενικά συναλλασσόμενους 

με την Εταιρεία, για την υιοθέτηση πρωτοβουλιών και την επίλυση τυχόν 

προβλημάτων και ενημερώνει σχετικά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

16.  Παρακολουθεί, συντονίζει και επιβλέπει την εκπόνηση μελετών καθώς και τα τεχνικά 

έργα που αναθέτει η Εταιρεία σε τρίτους και ενημερώνει σχετικά τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο. 

17. Επικοινωνεί με την Τεχνική Υπηρεσία του ΑΠΘ, για τα εν γένει τεχνικά θέματα που 

αφορούν την εκχωρηθείσα περιουσία του ΑΠΘ προς την Εταιρεία για την υιοθέτηση 

πρωτοβουλιών και την επίλυση τυχόν προβλημάτων και ενημερώνει σχετικά τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο.  

18. Παρακολουθεί την πορεία των έργων, των συμβάσεων, την παραλαβή- παράδοση των 

έργων αυτών και το συντονισμό των αρμόδιων υπαλλήλων. 

19. Παρακολουθεί, συντονίζει και επιβλέπει τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου των 

κυλικείων και ενημερώνει σχετικά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υιοθέτηση 

πρωτοβουλιών και την επίλυση τυχόν προβλημάτων. 

20. Εκπροσωπεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε όποια συνάντηση του ζητηθεί. 

21. Συμμετέχει στη διαμόρφωση της εμπορικής και οικονομικής στρατηγικής της Εταιρείας 

μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και άλλα στελέχη της Εταιρείας και μεριμνά για την 

εφαρμογή της μέσω των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της. 

22. Έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τους Προϊσταμένους και Υπευθύνους της εταιρείας για 

ζητήματα εμπορικής και οικονομικής στρατηγικής. 

23. Συμμετέχει στις Επιτροπές διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προμηθευτών της 

Εταιρείας. 

24. Συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού της Εταιρείας. 

25. Αξιολογεί υποβληθείσες προτάσεις χορηγιών, εισηγείται προς τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλου και το Δ.Σ. και παρακολουθεί την ορθή εκτέλεσή τους. 

 

Συμβούλια Εργασιών/ΣΕΤ 

Η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας, η ενημέρωση για τις αποφάσεις 

της Διοίκησης, η διαμόρφωση της πολιτικής, των στρατηγικών και επιχειρηματικών στόχων, 

ο συντονισμός των εργασιών, η ανατροφοδότηση για δράσεις και ενέργειες της Εταιρείας, η 

συνεργασία και αμοιβαία ενημέρωση των Τμημάτων της Εταιρείας και η διαμόρφωση 

προτάσεων προς τη Διοίκηση εξασφαλίζονται από τα Συμβούλια Εργασιών/ΣΕΤ.  

Ειδικότερα: 
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Το Συμβούλιο Εργασιών συνέρχεται με πρωτοβουλία και υπό την προεδρία του Υπευθύνου 

Διοικητικής Υποστήριξης και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΥΔΥΕΔ) και σε αυτό συμμετέχουν, 

εκτός των Υπευθύνων του Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου, οι Προϊστάμενοι των 

Τμημάτων της Εταιρείας, καθώς και όποιο άλλο διοικητικό στέλεχος ή υπάλληλος κριθεί 

απαραίτητο να συμμετέχει στις εργασίες του. 

Οι συμμετέχοντες εισηγούνται προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας για θέματα 

της αρμοδιότητος τους που αφορούν, ενδεικτικά: 

α) την πολιτική και τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό της Εταιρείας 

β) τη βελτίωση και ανάπτυξη υφισταμένων εργασιών και την καθιέρωση νέων  

γ) θέματα προσωπικού (αμοιβές, προσλήψεις κλπ.) 

δ) την καθημερινή διοίκηση της Εταιρείας 

ε) τον περιοδικό έλεγχο της πορείας των εργασιών της Εταιρείας 

στ) την καθημερινή διοίκηση των Τμημάτων τους 

ζ) τον προϋπολογισμό της Εταιρείας. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, με βάση τις εισηγήσεις του Συμβουλίου Εργασιών/ΣΕΤ, εισηγείται 

στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

 

Άρθρο 16: Νομικό Γραφείο 

Το Νομικό Γραφείο διευθύνεται από τον Προϊστάμενο του, ο οποίος είναι ο Νομικός 

Σύμβουλος της Εταιρείας και προΐσταται των επί μέρους γραφείων που το απαρτίζουν, ήτοι, 

του Δικαστικού γραφείου και του γραφείου Εποπτείας Συμβάσεων και Διοικητικής 

Υποστήριξης. Ο Προϊστάμενος του Νομικού Γραφείου-Νομικός Σύμβουλος είναι 

υποχρεωμένος, αφενός, να καλύπτει, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, τις ανάγκες και άλλων 

μονάδων του ΑΠΘ, εφόσον του ζητηθούν οι νομικές υπηρεσίες του και αφετέρου, εφόσον 

δεν υπάρχει ανάγκη συγκεκριμένης εξωτερικής απασχόλησης, ιδίως παράστασης ενώπιον 

δικαστικών ή διοικητικών αρχών, να απασχολείται εντός των γραφείων της έδρας της 

Εταιρείας για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών της και ανάλογα προς αυτές, 

χωρίς περιορισμό ωραρίου, τις οποίες δεν δικαιούται να διεκπεραιώνει στο προσωπικό 

δικηγορικό του γραφείο. Περαιτέρω, ο Προϊστάμενος του Νομικού Γραφείου-Νομικός 

Σύμβουλος είναι αποκλειστικής απασχόλησης και είναι υποχρεωμένος, μόνον κατ’ εξαίρεση 

να παρέχει υπηρεσίες σε τρίτους εντολείς. 

Το Νομικό Γραφείο κατατάσσεται και αντιστοιχίζεται σε Οργανική Μονάδα επιπέδου 

Τμήματος και ο Προϊστάμενος του Νομικού Γραφείου- Νομικός Σύμβουλος, αναφέρεται στο 

Πρόεδρο, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.  
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α) Δικαστικό γραφείο: 

1. Παρίσταται ενώπιον των Δικαστηρίων και Αρχών προς υπεράσπιση των 

συμφερόντων και δικαιωμάτων της Εταιρείας. 

2. Επιμελείται των νομικών δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων της Εταιρείας. 

3. Χειρίζεται αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με δικηγόρους που ορίζει η Εταιρεία τις 

διάφορες νομικές υποθέσεις της. 

4. Συνεργάζεται, εφόσον του ζητηθεί, με όλες τις υπηρεσίες της Εταιρείας για την 

κατάρτιση εγγράφων νομικής φύσεως. 

5. Παρέχει, εφόσον του ζητηθεί, έγγραφες και προφορικές γνωμοδοτήσεις για τα 

ανακύπτοντα νομικά θέματα χωρίς να δεσμεύει τη Διοίκηση. 

6. Επεξεργάζεται και προτείνει προς έγκριση στη Διοίκηση τα σχέδια των διακηρύξεων 

των μισθώσεων των κυλικείων και των ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης, για τα οποία 

την ευθύνη για την τελική μορφή έχει η Διοίκηση της Εταιρείας. 

7. Επεξεργάζεται νομικά τις συμβάσεις που συνάπτει η Εταιρεία με τρίτους, χωρίς να 

δεσμεύει τη Διοίκηση για την τελική μορφή τους. 

8. Μεριμνά για τη συγκέντρωση νόμων, διαταγμάτων, γνωμοδοτήσεων, νομολογίας για 

τα θέματα που απασχολούν την Εταιρεία. 

9. Συντονίζει το έργο των εξωτερικών δικηγόρων που συνεργάζονται με την Εταιρεία. 

10. Τηρεί αρχείο για όλες τις δικαστικές υποθέσεις που χειρίζεται. 

 

β) Γραφείο Συμβάσεων και Διοικητικής Υποστήριξης: 

Στο Γραφείο Συμβάσεων και Διοικητικής Υποστήριξης τοποθετείται υπάλληλος της 

Εταιρείας, ο οποίος είναι απολύτως και προσωπικά υπεύθυνος:  

1. για την τήρηση του Μητρώου Συμβάσεων που συνάπτει η Εταιρεία με τρίτους, 

2. για τον έλεγχο της υπογραφής των πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και 

έργων από του αρμόδιους υπαλλήλους της Εταιρείας, 

3. για την τήρηση αρχείου όλων των υποθέσεων που χειρίζεται, 

4. για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των θεμάτων στα οποία αναφύονται νομικά 

ζητήματα, τα οποία και εισάγονται για συζήτηση στα όργανα Διοίκησης της 

Εταιρείας. 

5. για τον έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων των συμβαλλομένων φυσικών και 

νομικών προσώπων με την Εταιρεία, 

6. για τον νομικό έλεγχο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Εταιρείας, 
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7. για τη δημοσίευση των διακηρύξεων της Εταιρείας, 

8. για τη σύνταξη, δακτυλογράφηση και επεξεργασία εγγράφων που σχετίζονται με τη 

λειτουργία του Νομικού Γραφείου (κείμενα διακηρύξεων, ιδιωτικών συμφωνητικών 

κ.α.), τη λήψη υπογραφών και την παραλαβή τους από τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

9. και για όσα άλλα καθήκοντα ανατίθενται από τον Προϊστάμενο του Νομικού 

Γραφείου-Νομικό Σύμβουλο. 

 

Η πρόσληψη του Προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου- Νομικού Συμβούλου της Εταιρείας, 

με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου, πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013, δυνάμει σχετικής απόφασης του αρμόδιου 

οργάνου, ήτοι του Δ.Σ. της Εταιρείας. Κάθε μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της 

έμμισθης εντολής, και ιδίως η παρότρυνση από τον εντολέα προς τον Δικηγόρο να δράσει 

αντίθετα με την καλή πίστη, τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας, των Κώδικα Δικηγόρων ή 

τη συνείδηση του, θεωρείται ως καταχρηστική καταγγελία της έμμισθης εντολής εκ μέρους 

του εντολέα, η οποία και απαγορεύεται. 

 

Άρθρο 17: Εσωτερικός Ελεγκτής 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται, κατά περίπτωση και για όσο καιρό 

χρειαστεί, να ορίζει Εσωτερικό Ελεγκτή, ύστερα από σχετική έγκριση της Γενικής 

Συνέλευσης της Εταιρείας. 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής δεν μπορεί να είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας. Με εντολή του 

Διοικητικού Συμβουλίου ελέγχει την εύρυθμη οικονομική λειτουργία της Εταιρείας, 

σύμφωνα με τους νόμους, τις αποφάσεις της Συγκλήτου και του Διοικητικού Συμβουλίου, 

πραγματοποιώντας τακτικούς και έκτακτους, κατά την κρίση του, ελέγχους στο Τμήμα 

Οικονομικής Διαχείρισης καθώς και σε οποιοδήποτε άλλη οργανική μονάδα της Εταιρείας. 

Για την εκπλήρωση του έργου που του ανατίθεται, οι υπηρεσίες της Εταιρείας είναι 

υποχρεωμένες να του παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη. Ενημερώνει το Διοικητικό 

Συμβούλιο άμεσα για τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

Άρθρο 18: Οργανωτική δομή 

Όλες οι λειτουργίες της Εταιρείας, οι απαραίτητες για την ομαλή άσκηση του σκοπού της, 

όπως ορίζει το άρθρο 4 του Καταστατικού της, ασκούνται από τις Υπηρεσίες της. Οι 

Υπηρεσίες της Εταιρείας διαρθρώνονται στις παρακάτω οργανικές μονάδες: 

α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 

β) Τμήμα Προσωπικού/Ανθρώπινου Δυναμικού 

γ) Τμήμα Πωλήσεων και Εμπορικής Ανάπτυξης 

Το Τμήμα Πωλήσεων και Εμπορικής Ανάπτυξης περιλαμβάνει:  

i. την Εμπορική Διαχείριση των Κυλικείων που εκμεταλλεύεται η Εταιρεία,  

ii. την Εμπορική Διαχείριση των Καταστημάτων και Αιθουσών, 

iii. Κάθε πρόσθετη δραστηριότητα που αναπτύξει η Εταιρεία 

δ) το Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ 

ε) Το Γραφείο Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας ΑΠΘ, το οποίο λειτουργεί 

στην περίπτωση ανάθεσης αρμοδιοτήτων διαχείρισης από το ΑΠΘ στην Εταιρεία. 

Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων και οι Υπεύθυνοι αυτών, είναι διευθύνοντες υπάλληλοι. Το 

σχετικό επίδομα Προϊσταμένου χορηγείται μόνο στους Προϊσταμένους των Τμημάτων. 

 

Άρθρο 19: Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 

Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης διευθύνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος. Ο 

Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης έχει τις εξής αρμοδιότητες:  

1. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παρακολούθηση της λογιστικής και 

διαχειριστικής κατάστασης της Εταιρείας και για τον έλεγχο της νομιμότητας των 

λογιστικών εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας. 

2. Εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι όλων των Δημοσίων Αρχών, Ασφαλιστικών, 

Φορολογικών και Δημοσίων Οργανισμών για θέματα που σχετίζονται με τις 

καθημερινές δραστηριότητες του Λογιστηρίου της Εταιρείας. 

3. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά την οικονομική, λογιστική, 

φορολογική, ασφαλιστική λειτουργία και διαχείριση της Εταιρείας. 

4. Έχει την ευθύνη τήρησης, έγκαιρης προετοιμασίας και σύνταξης των οικονομικών 

στοιχείων της Εταιρείας που αφορούν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και 

τις εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών, τα οποία εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και 

τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 
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5. Επιμελείται τις ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας. 

6. Συνεργάζεται με τους ορκωτούς ελεγκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου της εταιρικής 

χρήσης. 

7. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και συντάσσει τα στοιχεία λογοδοσίας, εκκαθάρισης 

λογαριασμού για τους πόρους του ΑΠΘ που διαχειρίζεται η Εταιρεία και τα υποβάλει 

προς το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση. 

8. Είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική οργάνωση και τον συντονισμό της εύρυθμης 

λειτουργίας όλων των διαδικασιών του Λογιστηρίου.  

9. Παρακολουθεί την εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας, τηρεί το σχετικό 

αρχείο και παρέχει στη Διοίκηση, όλες τις απαραίτητες οικονομικές πληροφορίες και 

αναφορές.  

10. Συντάσσει, υποβάλλει τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας, τηρεί το σχετικό 

αρχείο και εξασφαλίζει την ορθή παρακολούθησή του σε συνεχή βάση.  

11. Προβαίνει σε διενέργεια μελετών κόστους-παραγωγικότητας προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι της Εταιρείας με τον πλέον οικονομικό τρόπο και ενημερώνει τη 

Διοίκηση πριν τη λήψη αποφάσεων. 

12. Είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό αλλά και τον καταμερισμό των εργασιών του 

Λογιστηρίου της Εταιρείας, καθώς και υπεύθυνος για την καθοδήγηση, εκπαίδευση 

των στελεχών του Τμήματός του και για την αξιοποίησή τους σύμφωνα με τις 

ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες του καθενός. 

13. Είναι υπεύθυνος για την μεταφορά των οδηγιών και των κατευθυντήριων γραμμών της 

Διοίκησης στους υπαλλήλους του Τμήματος του και για την πιστή εφαρμογή τους, 

μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών. 

14. Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της ορθής αξιοποίησης των διαθέσιμων 

οικονομικών πόρων. 

15. Προβαίνει σε ενέργειες για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της επάρκειας ρευστότητας 

ώστε να υποστηρίζει την επίτευξη του οικονομικού σχεδιασμού και των στρατηγικών 

στόχων της Εταιρείας. 

16. Είναι υπεύθυνος για την είσπραξη και τήρηση όλων των όρων των μισθωτηρίων 

συμβολαίων των κυλικείων (ενδεικτικά κατάπτωση ποινικών ρητρών, εμπρόθεσμη 

είσπραξη μισθωμάτων κ.α.) καθώς και για την έγκαιρη ενημέρωση ή όχληση των 

δικαιούχων ή οφειλετών. 

17. Είναι υπεύθυνος για την συλλογή όλων των απαραίτητων νόμιμων δικαιολογητικών 

(ενδεικτικά φορολογική ενημερότητα, βεβαίωση εξόφλησης αποδοχών εργαζομένων 
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εργολάβων κ.α.) από τρίτους συναλλασσόμενους πριν από οποιαδήποτε οικονομική 

ενέργεια ή συναλλαγή. 

18. Ελέγχει και συλλέγει τις ημερήσιες εισπράξεις και τα «ζήτα» των ταμειακών μηχανών, 

όλων των υποκαταστημάτων της Εταιρείας, καταθέτει τα ποσά στους οικείους 

λογαριασμούς της Εταιρείας ή εξουσιοδοτεί υπάλληλο του Τμήματος. 

19. Ελέγχει τα πρωτοκόλλα παραλαβής προμηθειών και έργων από τους αρμόδιους 

υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και τα σχετικά φορολογικά παραστατικά που τα 

συνοδεύουν. 

20. Τηρεί και φυλάσσει τα στοιχεία ταυτοποίησης και πρόσβασης (ηλεκτρονικοί  κωδικοί, 

στοιχεία χρήστη κ.α.) της Εταιρείας σε εφαρμογές και ηλεκτρονικά συστήματα 

φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών δημοσίων αρχών και οργανισμών και 

εξουσιοδοτεί υπαλλήλους του Τμήματος για τη χρήση τους. 

21. Είναι υπεύθυνος προσωπικού ενώπιον του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ελληνικού Δημοσίου και εκκαθαριστής μισθοδοσίας ενώπιων της Ενιαία Αρχής 

Πληρωμής. 

22. Τηρεί και επικαιροποιεί το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου της 

Εταιρείας σε συνεργασία με το Τμήμα Προσωπικού. 

23. Προβαίνει σε αξιολόγηση του προσωπικού του Τμήματος. 

24. Εισηγείται την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία του 

Τμήματος και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τα απαιτούμενα προσόντα. 

25. Συμμετέχει στις Επιτροπές διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προμηθευτών της 

Εταιρείας. 

26. Συμμετέχει στις διαρκείς Επιτροπές αξιολόγησης οικονομικών προσφορών 

προμηθειών, υπηρεσιών  και έργων της Εταιρείας. 

27. Τηρεί το αρχείο των ετήσιων εκθέσεων διαχείρισης και των ετήσιων εκθέσεων των 

ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας. 

28. Έχει την ευθύνη τήρησης, προετοιμασίας και αποστολής των στοιχείων και αναφορών 

προς τους εποπτεύοντες φορείς. 

29. Συγκεντρώνει, ελέγχει και διαβιβάζει προς τη Διοίκηση της Εταιρείας το απαραίτητο 

υλικό για την εκτέλεση όλων των οικονομικών ενεργειών. 

30. Εισηγείται οικονομικές διορθωτικές ενέργειες και επενδυτικές προτάσεις. 

31. Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης μετρήσεων κοινοχρήστων των χώρων και μισθίων που 

διαχειρίζεται η Εταιρεία, υπολογισμού των οφειλών και ενημέρωσης και όχλησης των 

οφειλετών. 
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32. Είναι υπεύθυνος για την έναρξη, αδειοδότηση και παύση υποκαταστημάτων της 

Εταιρείας, σε συνεργασία με το Τμήμα Πωλήσεων και Εμπορικής Ανάπτυξης και 

σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης. 

33. Έχει την ευθύνη της επικοινωνίας και συνεργασίας σε θέματα αρμοδιοτήτων του με 

την Οικονομική Υπηρεσία του ΑΠΘ. 

34. Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και διάθεσης στοιχείων και πληροφοριών καθώς και 

επικοινωνίας με τα ελεγκτικά κλιμάκια κατά τη διεξαγωγή διαχειριστικών, 

οικονομικών, φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών ελέγχων στην Εταιρεία και τηρεί 

αρχείο για κάθε έλεγχο. 

35. Σε περιπτώσεις επιβολής προστίμων, διερευνά την ορθή αιτιολόγηση της επιβολής, 

ενημερώνει τη Διοίκηση και προβαίνει σε τυχόν διορθωτικές ενέργειες. 

36. Τηρεί το αρχείο όλων των οικονομικών ενεργειών και διαδικασιών της Εταιρείας 

(αιτήματα, εγκρίσεις, εντολές πληρωμής κλπ). 

37. Εισηγείται για τα οικονομικά ζητήματα της Εταιρείας προς Δ.Σ. και παρευρίσκεται στις  

συνεδριάσεις του όποτε κληθεί. 

38. Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των ταμείων και των εισπραχθέντων ποσών από τα 

υποκαταστήματα της Εταιρείας. 

39. Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο, την τήρηση και φύλαξη των εγγυητικών επιστολών, 

την παρακολούθηση των ημερομηνιών λήξεως τους καθώς και της κατάπτωσής τους. 

40. Είναι υπεύθυνος για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. 

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης αναφέρεται στον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο. 

 

Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

1. Διαχείριση όλων των οικονομικών (εσόδων- εξόδων) της Εταιρείας. 

2. Κατάρτιση σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Εταιρείας του 

Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και των σχετικών εκθέσεων που τον συνοδεύουν. 

3. Παρακολούθηση της εξέλιξης του Προϋπολογισμού και τήρηση ειδικού αρχείου. 

4. Εξαγωγή των αποκλίσεων μεταξύ προϋπολογισθέντων και απολογιστικών μεγεθών. 

5. Ερμηνεία των αποκλίσεων και εισήγηση διορθωτικών ενεργειών. 

6. Σύνταξη των ετήσιων οικονομικών απολογισμών της Εταιρείας. 
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7. Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα για την τήρηση διαδικασιών αμφίδρομης 

ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού κάθε Τμήματος και με τις αναθεωρήσεις του. 

8. Κατάθεση εντύπων που αφορούν φόρους, τέλη, οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ, 

περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ, δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, 

θεώρηση βιβλίων και στοιχείων και ό,τι άλλο αφορά φορολογικές υποχρεώσεις προς 

την ΦΑΕ Θεσσαλονίκης.  

9. Εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι όλων των Δημοσίων Αρχών, Ασφαλιστικών και 

Δημοσίων Οργανισμών για θέματα που σχετίζονται με τις καθημερινές δραστηριότητες 

του Λογιστηρίου της Εταιρείας. 

10. Πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δημοσιεύσεων προς το ΓΕΜΗ και προς το 

Εθνικό Τυπογραφείο. 

11. Συναλλαγές με τις συνεργαζόμενες τράπεζες και ειδικότερα παραλαβή μπλοκ 

επιταγών, extrais λογαριασμών, τίτλων προθεσμιακών καταθέσεων, καθώς και 

πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας. 

12. Είσπραξη των απαιτήσεων της Εταιρείας από πελάτες και από κάθε τρίτο καθώς και 

των απαιτήσεων που γίνονται διαμέσου των συνεργαζόμενων Τραπεζών. 

13. Υπευθυνότητα είσπραξης και τήρησης όλων όρων των μισθωτηρίων συμβολαίων των 

κυλικείων και λοιπών μισθίων ακινήτων. 

14. Παρακολούθηση της τήρησης όλων των συμφωνητικών της Εταιρείας με τρίτους και 

έγκαιρη ενημέρωση της Διοίκησης για τις προθεσμίες είσπραξης, καταβολής κ.α. 

15. Παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας και παροχή 

όλων των απαραίτητων  οικονομικών αναφορών στη Διοίκηση.  

16. Διενέργεια μελετών κόστους-παραγωγικότητας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 

της Εταιρείας με τον πλέον οικονομικό τρόπο.  

17. Παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κατάστασης της Εταιρείας. 

18. Προώθηση νέων μεθόδων και δράσεων με στόχο τη βελτίωση των παραγομένων 

αποτελεσμάτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

19. Εισήγηση επί των σχεδίων των αποφάσεων και συμβάσεων οι οποίες πρόκειται να 

επηρεάσουν τον Προϋπολογισμό με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. 

20. Παρακολούθηση της εκτέλεσης των Προϋπολογισμών των Τμημάτων και τήρηση 

ειδικού αρχείου Προϋπολογισμού, με όλες τις σχετικές αποφάσεις, εγκρίσεις κλπ. και 

ενημέρωση των Τμημάτων για πιθανές υπερβάσεις. 

21. Εξαγωγή των αποκλίσεων μεταξύ προϋπολογισθέντων και απολογιστικών μεγεθών, 
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ερμηνεία των αποκλίσεων και εισήγηση διορθωτικών ενεργειών. 

22. Συνεργασία με τις άλλες διοικητικές ενότητες για την τήρηση διαδικασιών αμφίδρομης 

ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού της κάθε διοικητικής ενότητας και με τις αναθεωρήσεις του. 

23. Σύνταξη και υποβολή στα όργανα Διοίκησης απολογιστικών στοιχείων. 

24. Σύνταξη και υποβολή, μαζί με τον Υπεύθυνο Συντονισμού και Εποπτείας Τμημάτων, 

προς τα όργανα της Διοίκησης, των μηνιαίων οικονομικών αναφορών και κυλιόμενων 

προβλέψεων καθώς και κάθε είδος οικονομικών αναλύσεων. 

25. Συμμετοχή υπαλλήλου του Τμήματος στην Επιτροπή ελέγχου κυλικείων των ιδιωτών. 

26. Καταγραφή ενδείξεων μετρητών κοινοχρήστων σε χώρους που μισθώνει η Εταιρεία, 

παρουσία εκπροσώπου του μισθωτή. 

27. Βεβαίωση παραλαβής μισθίων ακινήτων και κινητού εξοπλισμού για  χώρους που 

διαχειρίζεται η Εταιρεία. 

28. Προγραμματισμό έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών για τους χώρους που 

διαχειρίζεται η Εταιρεία. 

 

Άρθρο 20: Τμήμα Προσωπικού/Ανθρώπινου Δυναμικού 

Το Τμήμα Προσωπικού/Ανθρώπινου Δυναμικού διευθύνεται από τον Προϊστάμενο του 

Τμήματος. Χρέη Προϊσταμένου του Τμήματος εκτελεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος του 

Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Εταιρείας, εκτός εάν οριστεί διαφορετικώς από τη 

Διοίκηση. 

 

Το Τμήμα Προσωπικού έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

1. Έχει την ευθύνη για όλα τα θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης του 

προσωπικού κάθε κατηγορίας, τα μισθολογικά, τα πειθαρχικά και συνταξιοδοτικά 

ζητήματα, τις άδειες του προσωπικού, την τήρηση των πάσης φύσεως διατάξεων της 

εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και τηρεί το σχετικό αρχείο. 

2. Ενημερώνεται και τηρεί την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και τις συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας. 

3. Σχεδιάζει και υλοποιεί τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης του πάσης φύσεως 

προσωπικού της Εταιρείας και εισηγείται κατάλληλες μεθόδους επιλογής για κάθε 

περίπτωση. Μεριμνά για τη διενέργεια, τη σύνταξη και τη δημοσιοποίηση των 

σχετικών προσκλήσεων ενδιαφέροντος και τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων για την 

πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού της Εταιρείας και διαμορφώνει σε 
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συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Εταιρείας, τις περιγραφές των 

καθηκόντων και τα προσόντα της κάθε θέσης εργασίας, τον τρόπο αξιολόγησης, 

μοριοδότησης και επιλογής του προσωπικού. Τηρεί το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο 

κάθε πρόσκλησης και συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού. 

4. Συντάσσει τις προτάσεις και συμβάσεις πρόσληψης του προσωπικού, τις καταγγελίες 

των συμβάσεων εργασίας, τις υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού και τηρεί τους 

ατομικούς φακέλους, τις καρτέλες και τα μητρώα προσωπικού. Επίσης, ενημερώνει 

εγγράφως το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης για τις μεταβολές του προσωπικού, που 

είναι απαραίτητες για τη σύνταξη της μισθοδοσίας ή την τήρηση άλλων λογιστικών 

θεμάτων. 

5. Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού 

εκτιμώντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες σε συνδυασμό με τους στόχους της Εταιρείας 

και σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων και αξιολογεί την 

αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

6. Προγραμματίζει, σε συνεργασία με τους Προϊστάμενους των Τμημάτων, τις ετήσιες 

άδειες του προσωπικού. 

7. Διερευνά τις ανάγκες της Εταιρείας για μακροχρόνια προγράμματα υγιεινής, 

ασφάλειας και προστασίας από ατυχήματα. Διερευνά τα αίτια ατυχημάτων και 

προτείνει τρόπους βελτίωσης των συνθηκών εργασίας. 

8. Σχεδιάζει και εισηγείται σύστημα αξιολόγησης και κριτηρίων της απόδοσης των 

εργαζομένων και συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού της 

Εταιρείας. 

9. Εισηγείται λύσεις σχετικές με το χειρισμό προβλημάτων προσωπικού και επιμελείται 

για τα θέματα εφαρμογής των πειθαρχικών διατάξεων και την έκδοση των 

πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών. 

10. Ενημερώνεται και είναι το αρμόδιο Τμήμα της Εταιρείας, για την τήρηση της 

νομοθεσίας που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

11. Μεριμνά για την έγκαιρη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων για την υλοποίηση των 

αποφάσεων της Διοίκησης σε σχέση με το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και τη 

συλλογή των αναγκαίων δικαιολογητικών. 

12. Συνεργάζεται με τον Ιατρό Εργασίας και τον Τεχνικό Ασφαλείας της Εταιρείας, 

διευκολύνει το έργου τους, φυλάσσει το σχετικό αρχείο και τα βιβλία επισκέψεων, 

ενημερώνει την Διοίκηση για τις υποδείξεις τους για τις περαιτέρω ενέργειες και 

παρακολουθεί την υλοποίησή τους. 



 
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ 
 

Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΕΑΔΠ ΑΠΘ 31 

13. Έχει την ευθύνη υπολογισμού, έκδοσης και υποβολής των αναγκαίων ηλεκτρονικών ή 

φυσικών αρχείων και εγγράφων για την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού 

της Εταιρείας, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ., σε συνεργασία με 

το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης. 

14. Προγραμματίζει και διεξάγει ασκήσεις εκκένωσης των γραφείων σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΠΘ και επικοινωνεί μαζί τους σε περιπτώσεις έκτακτων 

αναγκών. 

15. Εκδίδει και χορηγεί στο προσωπικό της Εταιρείας βεβαιώσεις και πιστοποιητικά 

σχετικά με τις αποδοχές, την προϋπηρεσία και λοιπά θέματα της υπηρεσιακής τους 

κατάστασης. 

16. Επικοινωνεί με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές για ζητήματα προσωπικού. 

17. Τηρεί και φυλάσσει τα στοιχεία ταυτοποίησης και πρόσβασης (ηλεκτρονικοί  κωδικοί, 

στοιχεία χρήστη κ.α.) της Εταιρείας σε εφαρμογές και ηλεκτρονικά συστήματα 

ασφαλιστικών και λοιπών δημοσίων αρχών και οργανισμών για τα θέματα ευθύνης 

του Τμήματος. 

 

Άρθρο 21: Τμήμα Πωλήσεων και Εμπορικής Ανάπτυξης 

Το Τμήμα Πωλήσεων και Εμπορικής Ανάπτυξης διευθύνεται από τον Προϊστάμενο του 

Τμήματος. Στο Τμήμα Πωλήσεων και Εμπορικής Ανάπτυξης υπάγεται: α) η Εμπορική 

Διαχείριση των Κυλικείων που εκμεταλλεύεται η Εταιρεία, β) η Εμπορική Διαχείριση των 

Καταστημάτων και Αιθουσών και όλες οι νέες εμπορικές δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πωλήσεων και Εμπορικής Ανάπτυξης έχει τις εξής 

αρμοδιότητες: 

1. Είναι ο υπεύθυνος για την ομαλή και έγκαιρη προώθηση των προϊόντων και την 

επέκταση των πωλήσεων της Εταιρείας. 

2. Συντονίζει και έχει την ευθύνη κατάρτισης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού 

του Τμήματός του. 

3. Συντονίζει, εποπτεύει και εκπαιδεύει όλους του εργαζομένους που ανήκουν στο Τμήμα 

με βάση τις οδηγίες της Διοίκησης και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. 

4. Υποβάλλει εισηγήσεις επί της γενικότερης τιμολογιακής και εμπορικής πολιτικής της 

Εταιρείας προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Δ.Σ. της Εταιρείας. 

5. Έχει την ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών πωλήσεων που ακολουθεί η Εταιρεία. 
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6. Έχει την ευθύνη των επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισμό των καταστημάτων της Εταιρείας 

εφαρμόζοντας τις διαδικασίες προμηθειών που ακολουθεί η Εταιρεία. 

7. Έχει την ευθύνη των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ της Εταιρείας για τη δημιουργία 

ζήτησης στην αγορά για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας και την 

αποτελεσματική ικανοποίηση των αναγκών (διαφήμιση- έρευνα αγοράς- τιμολόγηση). 

8. Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και διαμόρφωσης των καταστημάτων της Εταιρείας. 

9. Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού των προωθητικών 

ενεργειών ως προς το περιεχόμενο και το κόστος, καθώς και την παρακολούθηση της 

ορθής εκτέλεσης τους. 

10. Συντονίζει και υλοποιεί τις προωθητικές ενέργειες των προϊόντων και υπηρεσιών της 

Εταιρείας και επιμελείται το κατάλληλο υλικό που υποστηρίζει τις προωθητικές αυτές 

ενέργειες. 

11. Παρακολουθεί τις δαπάνες που προκύπτουν από τις προωθητικές ενέργειες που 

πραγματοποιούνται σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα μεγέθη. 

12. Καταρτίζει το ετήσιο πλάνο πωλήσεων, θέτει τους στόχους πωλήσεων, τις στρατηγικές 

και τα σχέδια δράσης σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Συντονισμού και Εποπτείας 

Τμημάτων και τους επικεφαλής του Τμήματος. 

13. Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Συντονισμού και Εποπτείας των Τμημάτων για θέματα 

του τομέα ευθύνης του. 

14. Συντάσσει αναφορές προς τη Διοίκηση σχετικά με την πορεία και τις εκτιμήσεις των 

πωλήσεων της Εταιρείας. 

15. Εισηγείται προς τη Διοίκηση την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και παρακολουθεί την εφαρμογή τους. 

16. Συμμετέχει σε συναντήσεις με προμηθευτές καθώς και στις Επιτροπές 

διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προμηθευτών της Εταιρείας. 

17. Εισηγείται για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού καθώς και για το ύψος των 

αμοιβών του, σε συνεργασία με τους υπευθύνους των Τμημάτων ευθύνης του, και 

συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής του προσωπικού του Τμήματος. 

18. Έχει την ευθύνη παρακολούθησης και ολοκλήρωσης όλων των αναγκαίων 

προπαρασκευαστικών ενεργειών, σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 

και τους Υπευθύνους των Τμημάτων ευθύνης του, για κάθε νέα εμπορική 

δραστηριότητα που αναλαμβάνει η Εταιρεία (έκδοση αδειών, πιστοποιητικών κλπ). 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πωλήσεων και Εμπορικής Ανάπτυξης αναφέρεται στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο. 



 
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ 
 

Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΕΑΔΠ ΑΠΘ 33 

Άρθρο 21α: Υπεύθυνος Εμπορικής Διαχείρισης Κυλικείων 

Ο Υπεύθυνος Εμπορικής Διαχείρισης Κυλικείων έχει την ευθύνη διαχείρισης των κυλικείων 

που εκμεταλλεύεται η Εταιρεία και είναι ο αγορανομικός και υγειονομικός υπεύθυνος της 

Εταιρείας, εκτός αν υπάρξει διαφορετική απόφαση του Δ.Σ., με τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την σχετική νομοθεσία. 

Ο Υπεύθυνος Εμπορικής Διαχείρισης Κυλικείων έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

1. Έχει την ευθύνη και την εξουσία να διαχειρίζεται τις πωλήσεις των προϊόντων των 

κυλικείων της Εταιρείας.  

2. Επιδιώκει την απρόσκοπτη λειτουργία των κυλικείων, τη σταθερή και κερδοφόρα 

ανάπτυξη των εσόδων από τις πωλήσεις τους, τόσο μέσα από την ανάπτυξή τους, όσο 

και μέσα από τον αποτελεσματικό έλεγχο του λειτουργικού τους κόστους.  

3. Συμμετέχει στον προσδιορισμό των στόχων, των στρατηγικών και των σχεδίων δράσης, 

για τη βελτίωση των πωλήσεων και των κερδών της Εταιρείας.  

4. Συνεργάζεται με τους επικεφαλής υπαλλήλους των κυλικείων για τη σύσταση και 

επίτευξη των ετήσιων ρεαλιστικών τους στόχων πωλήσεων.  

5. Ελέγχει και συλλέγει τις ημερήσιες εισπράξεις και τα «ζήτα» των ταμειακών μηχανών, 

όλων των κυλικείων και επιδίδει τα αποδεικτικά στο λογιστήριο, ή εξουσιοδοτεί 

υπάλληλο του Τμήματος. 

6. Εισηγείται προτάσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των εργαζομένων στα 

κυλικεία, τόσο σε θέματα εκπαίδευσής τους, όσο και διάρθρωσης των χώρων 

λειτουργίας (πχ. ανακαίνισης) και εξυπηρέτησης των πελατών.  

7. Εισηγείται τον επικεφαλής ενός εκάστου κυλικείου, με τον οποίο συνεργάζεται 

καθημερινά για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του κυλικείου και τους 

εργαζόμενους του.  

8. Αναζητεί και προτείνει προϊόντα με καλύτερη σχέση τιμής/ποιότητας, αλλά και 

καλύτερο περιθώριο κέρδους από τα δίκτυα διανομής. 

9. Επιδιώκει συμφωνίες με προμηθευτές για διάφορες προωθητικές ενέργειες (π.χ. 

δείγματα δοκιμών, φυλλάδια, κλπ.). 

10. Προτείνει, εκπαιδεύει και αναπτύσσει τους πωλητές- «μπουφετζήδες» των κυλικείων, 

παρακολουθεί και αποτυπώνει την εξέλιξή τους.  

11. Δημιουργεί περιβάλλον ενθάρρυνσης και ευγενούς άμιλλας μεταξύ των εργαζομένων 

των κυλικείων, αποσκοπώντας στην ανάδυση της δημιουργικότητάς τους και 

βοηθώντας να κατανοήσουν το ρόλο τους.  
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12. Έρχεται σε καθημερινή επαφή με το προσωπικό των κυλικείων, ενημερώνει για την 

πορεία των στόχων τους, επιζητά και ακούει τον προβληματισμό ή τις προτάσεις τους 

για την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων και των δυνατοτήτων τους.  

13. Ενδυναμώνει τους εργαζομένους και τους παρέχει τη δέουσα υποστήριξη για την 

καλύτερη απόδοσή τους, επιδιώκοντας τη συνδρομή τους γι’ αυτό.  

14. Εισηγείται προς τον Προϊστάμενο του Τμήματος και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, την 

επιβράβευση και αναγνώριση της προσφοράς κάθε εργαζομένου που το αξίζει.  

15. Καλλιεργεί κλίμα εμπιστοσύνης και αξιοκρατίας.  

16. Συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πωλήσεων και Εμπορικής Ανάπτυξης 

και τους άλλους Υπευθύνους του Τμήματος, για την ανάπτυξη στρατηγικών πωλήσεων, 

με σκοπό την αύξηση του μεριδίου αγοράς της Εταιρείας.  

17. Συνεργάζεται, επίσης, με τους αμέσως παραπάνω για τη δημιουργία και τον έλεγχο 

των προϋπολογισμών, για το κόστος και την προώθηση των πωλήσεων, καθώς και για 

τη διαμόρφωση πρότασης τιμολογιακής πολιτικής της Εταιρείας.  

18. Συμμετέχει στις Επιτροπές διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προμηθευτών της 

Εταιρείας, καθώς και στις διαρκείς Επιτροπές αξιολόγησης οικονομικών προσφορών 

προμηθειών, υπηρεσιών  και έργων του τομέα ευθύνης του. 

19. Έχει την ευθύνη, μαζί με τον Προϊστάμενο του Τμήματος, για την κατάλληλη οργάνωση 

και αξιοποίηση των πόρων της Εταιρείας με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους 

και την εφαρμογή όλων των προϋποθέσεων που εξασφαλίζουν την ομαλή ροή της 

παραγωγής των πωλούμενων προϊόντων στα κυλικεία της Εταιρείας. 

20. Έχει την ευθύνη επιλογής, ανάπτυξης και διαμόρφωσης πρότυπων μεθόδων 

παραγωγής. 

21. Έχει την ευθύνη, μαζί με τον Προϊστάμενο του Τμήματος, της προμήθειας των 

προϊόντων και των υλικών για τις ανάγκες της παραγωγής, τηρώντας τις διαδικασίες 

προμηθειών που εφαρμόζει η Εταιρεία και ως προς τις διαδικασίες αλλά και ως προς 

την υγιεινή και ασφάλεια.  

22. Έχει την ευθύνη, μαζί με τον Προϊστάμενο του Τμήματος, για την τήρηση της 

νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 

επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και όλων των σχετικών αγορανομικών διατάξεων. 

23. Έχει την ευθύνη, μαζί με τον Προϊστάμενο του Τμήματος, για τον έλεγχο ποιότητας και 

καταλληλότητας των πωλούμενων προϊόντων από τα κυλικεία της Εταιρείας, μέσα από 

εργαστηριακούς και λοιπούς ελέγχους, καθώς επίσης για την εφαρμογή των 
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συστημάτων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας (μετρήσεις, πρωτόκολλα κ.α.) 

της Εταιρείας. 

24. Έχει την ευθύνη προγραμματισμού, παραλαβής και κατάλληλης φύλαξης των 

προμηθειών των κυλικείων της Εταιρείας. 

25. Είναι  υπεύθυνος, μαζί με τον Προϊστάμενο του Τμήματος, για την παρακολούθηση του 

ανταγωνισμού και των τρεχουσών τάσεων της αγοράς. 

26. Έχει την ευθύνη, μαζί με τον Προϊστάμενο του Τμήματος, ανάλυσης των δεδομένων 

της αγοράς και σύνταξης αναφορών προς τη Διοίκηση. 

27. Έχει την ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών που ακολουθεί η Εταιρεία για την 

προμήθεια όλων των αγαθών και υπηρεσιών. 

28. Έχει την ευθύνη, μαζί με τον Προϊστάμενο του Τμήματος, για τον ετήσιο 

προγραμματισμό και προϋπολογισμό των αναγκαίων προμηθειών και για την 

κατάρτιση του σχετικού προϋπολογισμού του συνόλου των αναγκών σύμφωνα με τις 

ανάγκες όλων των κυλικείων και με βάση τα υπάρχοντα αποθέματα. 

29. Επιδιώκει με επιμέλεια την δημιουργία ενός αξιόπιστου δικτύου προμηθευτών με 

βάση τις απαιτήσεις ποιότητας, κόστους, χρόνου και τόπου παράδοσης. 

30. Προγραμματίζει την παραγωγή προϊόντων στην επιθυμητή ποιότητα και ποσότητα 

στον κατάλληλο χρόνο με το ελάχιστο δυνατό κόστος. 

31. Προγραμματίζει τους εργαστηριακούς ελέγχους στα προϊόντα που πωλούνται από τα 

κυλικεία που διαχειρίζεται η Εταιρεία, με σκοπό την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας 

στα προσφερόμενα από τα κυλικεία είδη, πραγματοποιεί συνεχώς μακροσκοπικούς 

ελέγχους για τη λειτουργία των κυλικείων και παρακολουθεί διαρκώς τις τιμές των 

πωλούμενων από τα κυλικεία προϊόντων. 

32. Μεριμνά μαζί με τον Προϊστάμενο του Τμήματος, για τη σύνταξη των προσκλήσεων 

ενδιαφέροντος πάσης φύσεως που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Τμήματος. 

33. Μεριμνά μαζί με τον Προϊστάμενο του Τμήματος, για τον προσδιορισμό των 

προσόντων, κριτηρίων και καθηκόντων του προσωπικού του Τμήματος, καθώς επίσης 

την έγκαιρη διενέργεια και τη σύνταξη των σχετικών προσκλήσεων ενδιαφέροντος και 

συνεντεύξεων για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού του Τμήματος. 

34. Εισηγείται τα απαιτούμενα προσόντα/δεξιότητες του προσωπικού του Τμήματος και 

συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης του προσωπικού. 

35. Έχει την ευθύνη εφαρμογής των υποδείξεων του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού 

Ασφαλείας για τους χώρους ευθύνης του, καθώς και τη διασφάλιση των συνηθών 

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στα κυλικεία της Εταιρείας. 
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36. Έχει την ευθύνη έκδοσης και ανανέωσης αδειών και πιστοποιητικών που αφορούν την 

λειτουργία των χώρων ευθύνης του. 

37. Επικοινωνεί με τους προμηθευτές και ως αρμόδιος υπάλληλος εισηγείται τους όρους 

και τη σύνταξη Ιδιωτικών Συμφωνητικών Συνεργασίας για τον τομέα ευθύνης του και 

παρακολουθεί την ορθή εκτέλεσή τους. 

38.  Έχει την ευθύνη παρακολούθησης και εφαρμογής του προγράμματος χορηγιών και 

προωθητικών ενεργειών στους χώρους των κυλικείων, σύμφωνα με τις συμβατικές 

υποχρεώσεις. 

39. Υποβάλλει εγκαίρως στο Τμήμα Προσωπικού το πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού 

του Τμήματος καθώς και τις όποιες μεταβολές του, προκειμένου να εγκριθούν από τη 

Διοίκηση και να γίνει σχετική ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. 

40. Προγραμματίζει τις άδειες του προσωπικού του Τμήματος. 

41. Έχει την ευθύνη ελέγχου των ταμείων, έκδοσης αποδείξεων και ομαλής λειτουργίας 

των συστημάτων εισπράξεων και πληρωμών των κυλικείων, σε συνεργασία με το 

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης. 

42. Συμμετέχει στην Επιτροπή ελέγχου κυλικείων των ιδιωτών. 

43. Εισηγείται προς τη Διοίκηση τις αναγκαίες παρεμβάσεις στους χώρους των κυλικείων 

της Εταιρείας. 

44. Έχει την ευθύνη προγραμματισμού των εργασιών καθαρισμού, καλλωπισμού, 

συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στους χώρους των κυλικείων, καθώς και την 

παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσής τους. 

45. Διεξάγει έρευνες ικανοποίησης των πελατών στα κυλικεία της Εταιρείας σε συνεργασία 

με τους υπευθύνους και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πωλήσεων και Εμπορικής 

Ανάπτυξης. 

46. Εισηγείται το ωράριο λειτουργίας των κυλικείων, σύμφωνα με τις ανάγκες της 

πανεπιστημιακής κοινότητας και συνεργάζεται προς τούτο με τις Κοσμητείες και τα 

Τμήματα του ΑΠΘ. 

47. Είναι υπεύθυνος για την έναρξη, αδειοδότηση και παύση υποκαταστημάτων ευθύνης 

του, σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και σύμφωνα με τις 

αποφάσεις της Διοίκησης. 

48. Μεριμνά για την επίλυση έκτακτων λειτουργικών θεμάτων του τομέα ευθύνης του με 

γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας και την τήρηση των προβλεπόμενων κανονισμών 

και της νομοθεσίας. 
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49. Τηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων του Τμήματος ευθύνης του, το πελατολόγιο και το 

δίκτυο συνεργατών και είναι ο σύνδεσμος επικοινωνίας της Εταιρείας με αυτούς. 

 

Αναφέρεται στον Προϊστάμενο του Τμήματος Πωλήσεων και Εμπορικής Ανάπτυξης και σε 

περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης, στον Υπεύθυνο Συντονισμού και Εποπτείας Τμημάτων. 

 

Ο Υπεύθυνος Εμπορικής Διαχείρισης Κυλικείων μαζί με τον Προϊστάμενο του Τμήματος,  

ορίζουν τους Επικεφαλής κάθε κυλικείου, οι οποίοι έχουν τις εξής αρμοδιότητες: 

 

Επικεφαλής Κυλικείου 

1. Έχει την ευθύνη και την εξουσία να διαχειρίζεται τις υποθέσεις του κυλικείου, είτε 

αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό και τις πωλήσεις προϊόντων, είτε την εύρυθμη και 

αποτελεσματική λειτουργία των χώρων και του εξοπλισμού του.  

2. Επιδιώκει την απρόσκοπτη λειτουργία του κυλικείου, τη σταθερή και κερδοφόρα 

ανάπτυξη των εσόδων από τις πωλήσεις του, τόσο μέσα από την ανάπτυξή του, όσο 

και μέσα από τον αποτελεσματικό έλεγχο του λειτουργικού του κόστους.  

3. Συμμετέχει στον προσδιορισμό των στόχων, των στρατηγικών και των σχεδίων δράσης, 

για τη βελτίωση των πωλήσεων και των κερδών του κυλικείου του.  

4. Συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Εμπορικής Διαχείρισης Κυλικείων, τόσο για τον 

προσδιορισμό του ετήσιου στόχου πωλήσεων, όσο και για την επίτευξή του.  

5. Ελέγχει και ευθύνεται για τις ημερήσιες εισπράξεις και τα «ζήτα» της/των 

ταμειακής/ών μηχανής/ών, παραλαμβάνει τα εμπορεύματα ή προϊόντα, υπογράφει 

και αποστέλλει έγκαιρα τα δέοντα παραστατικά στο λογιστήριο της Εταιρείας, 

παρακολουθεί και διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της αποθήκης του κυλικείου, 

καθώς και τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των χώρων και του εξοπλισμού, καθώς 

και των πωλούμενων προϊόντων. 

6. Όντας, ταυτόχρονα, υπεύθυνος μιας βάρδιας, παρέχει καθημερινά τις υπηρεσίες 

εξυπηρέτησης των πελατών και συνεργάζεται άμεσα με τους λοιπούς εργαζόμενους 

του κυλικείου. 

7. Διασφαλίζει μαζί με τον επικεφαλής της δεύτερης βάρδιας, την απρόσκοπτη 

λειτουργία του κυλικείου, το άνοιγμα και το κλείσιμο των χώρων και του εξοπλισμού 

(όπου αυτό επιβάλλεται), την ορθολογική διαχείριση των πόρων, του ελέγχου του 

κόστους και το περιορισμό κάθε πιθανής σπατάλης.  
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8. Φροντίζει, μαζί με τον επικεφαλής της δεύτερης βάρδιας, για τη διασφάλιση των όρων 

υγιεινής και ασφάλειας συνεργατών, προϊόντων, προσωπικού, χώρων και εξοπλισμού, 

καθώς και της καθαριότητας και της αισθητικής των χώρων εξυπηρέτησης και 

παραμονής των πελατών.  

9. Προτείνει, εκπαιδεύει και αναπτύσσει τους πωλητές- «μπουφετζήδες», παρακολουθεί 

και αποτυπώνει την εξέλιξή τους, καλλιεργεί κλίμα εμπιστοσύνης και αξιοκρατίας, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπευθύνου και του Προϊσταμένου του Τμήματος. 

10. Δημιουργεί περιβάλλον ενθάρρυνσης και ευγενούς άμιλλας μεταξύ των συνεργατών 

του, ενισχύοντας και διευκολύνοντας την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αναγνωρίζει 

και εισηγείται την επιβράβευσή τους.  

11. Συνεργάζεται με τον επικεφαλής των κυλικείων για τη βελτίωση των συνθηκών 

λειτουργίας και την επίτευξη των στόχων του κυλικείου. 

12. Συνεργάζεται, επίσης, για τη διαμόρφωση πολιτικών προώθησης των πωλήσεων με 

συνεχείς προτάσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του κυλικείου 

(πχ., νέα ή και ποιοτικότερα προϊόντα, προσφορές, τιμολόγηση, κλπ.).  

13. Ελέγχει την παρουσία του προσωπικού του κυλικείου και ενημερώνει σχετικά τον 

Υπεύθυνο Εμπορικής Διαχείρισης Κυλικείων. 

 

Αναφέρεται στον Προϊστάμενο του Τμήματος Πωλήσεων και Εμπορικής Ανάπτυξης και στον 

Υπεύθυνο Εμπορικής Διαχείρισης Κυλικείων. 

 

Άρθρο 21β: Υπεύθυνος  Εμπορικής Διαχείρισης Καταστημάτων και Αιθουσών 

Ο Υπεύθυνος Εμπορικής Διαχείρισης Καταστημάτων και Αιθουσών έχει την ευθύνη 

λειτουργίας του Φωτοτυπικού Κέντρου, του καταστήματος Αναμνηστικών, των Αιθουσών 

και χώρων που διαχειρίζεται η Εταιρεία και όποιων άλλων δραστηριοτήτων του αναθέσει η 

Διοίκηση. Ειδικότερα, έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

1. Έχει την ευθύνη και την εξουσία να διαχειρίζεται τις πωλήσεις των προϊόντων/ 

υπηρεσιών της Εταιρείας που αφορούν τα καταστήματά της, ενδεικτικά, Φωτοτυπικό 

Κέντρο, Είδη Γραφείου, Αναμνηστικά ΑΠΘ, Αίθουσες κ.α. 

2. Επιδιώκει την απρόσκοπτη λειτουργία των καταστημάτων, τη σταθερή και κερδοφόρα 

ανάπτυξη των εσόδων από τις πωλήσεις τους, τόσο μέσα από την ανάπτυξή τους, όσο 

και μέσα από τον αποτελεσματικό έλεγχο του λειτουργικού κόστους.  

3. Συμμετέχει στον προσδιορισμό των στόχων, των στρατηγικών και των σχεδίων δράσης, 

για τη βελτίωση των πωλήσεων και των κερδών.  
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4. Συνεργάζεται με τους υπαλλήλους των καταστημάτων για τη σύσταση και επίτευξη των 

ετήσιων ρεαλιστικών στόχων πωλήσεών τους.  

5. Ελέγχει και συλλέγει τις ημερήσιες εισπράξεις και τα «ζήτα» των ταμειακών μηχανών, 

όλων των καταστημάτων και επιδίδει τα αποδεικτικά στο λογιστήριο, ή εξουσιοδοτεί 

υπάλληλο του Τμήματος. 

6. Εισηγείται προτάσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των εργαζομένων στα 

καταστήματα, τόσο σε θέματα εκπαίδευσής τους, όσο και διάρθρωσης των χώρων 

λειτουργίας (π.χ. ανακαίνισης) και εξυπηρέτησης των πελατών.  

7. Προτείνει, εκπαιδεύει και αναπτύσσει τους πωλητές των καταστημάτων, 

παρακολουθεί και αποτυπώνει την εξέλιξή τους. 

8. Δημιουργεί περιβάλλον ενθάρρυνσης και ευγενούς άμιλλας μεταξύ των εργαζομένων 

των καταστημάτων, αποσκοπώντας στην ανάδυση της δημιουργικότητάς τους και 

βοηθώντας να κατανοήσουν το ρόλο τους.  

9. Έρχεται σε καθημερινή επαφή με το προσωπικό των καταστημάτων, ενημερώνει για 

την πορεία των στόχων τους, επιζητά και ακούει τον προβληματισμό ή τις προτάσεις 

τους για την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων και των δυνατοτήτων τους.  

10. Ενδυναμώνει τους εργαζομένους των καταστημάτων και τους παρέχει τη δέουσα 

υποστήριξη για την καλύτερη απόδοσή τους, επιδιώκοντας τη συνδρομή τους γι’ αυτό. 

11. Εισηγείται προς τον Προϊστάμενο του Τμήματος και προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

την επιβράβευση και αναγνώριση της προσφοράς κάθε εργαζόμενου που το αξίζει. 

12. Καλλιεργεί κλίμα εμπιστοσύνης και αξιοκρατίας.  

13. Συνεργάζεται στενά με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πωλήσεων και Εμπορικής 

Ανάπτυξης και τους άλλους υπευθύνους του Τμήματος, για την ανάπτυξη στρατηγικών 

πωλήσεων, με σκοπό την αύξηση του μεριδίου αγοράς της Εταιρείας. 

14. Συνεργάζεται, επίσης, με τους αμέσως παραπάνω για τη δημιουργία και τον έλεγχο 

των προϋπολογισμών, για το κόστος και την προώθηση των πωλήσεων, καθώς και για 

τη διαμόρφωση πρότασης τιμολογιακής πολιτικής της Εταιρείας. 

15. Συμμετέχει στις Επιτροπές διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προμηθευτών της 

Εταιρείας, καθώς και στις διαρκείς Επιτροπές αξιολόγησης οικονομικών προσφορών 

προμηθειών, υπηρεσιών  και έργων του τομέα ευθύνης του. 

16. Μεριμνά μαζί με τον Προϊστάμενο του Τμήματος, για τη σύνταξη των προσκλήσεων 

ενδιαφέροντος πάσης φύσεως που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Τμήματος. 
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17. Μεριμνά μαζί με τον Προϊστάμενο του Τμήματος, για την έγκαιρη διενέργεια και τη 

σύνταξη των σχετικών προσκλήσεων ενδιαφέροντος και συνεντεύξεων για την 

πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού του Τμήματος. 

18. Εισηγείται τα απαιτούμενα προσόντα/δεξιότητες του προσωπικού του Τμήματος και 

συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης του προσωπικού. 

19. Έχει την ευθύνη εφαρμογής των υποδείξεων του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού 

Ασφαλείας για τους χώρους ευθύνης του καθώς και τη διασφάλιση των συνηθών 

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, στους χώρους ευθύνης του. 

20. Έχει την ευθύνη έκδοσης και ανανέωσης αδειών και πιστοποιητικών που αφορούν την 

λειτουργία των χώρων ευθύνης του. 

21. Επικοινωνεί με τους προμηθευτές και ως αρμόδιος υπάλληλος εισηγείται τους όρους 

και τη σύνταξη Ιδιωτικών Συμφωνητικών Συνεργασίας για τον τομέα ευθύνης του και 

παρακολουθεί την ορθή εκτέλεσή τους. Σε επιμέρους δραστηριότητες του Τμήματος 

μπορεί να ορίζονται άλλοι ως αρμόδιοι υπάλληλοι για την εισήγηση των όρων και την 

παρακολούθηση Ιδιωτικών Συμφωνητικών Συνεργασίας στον τομέα ευθύνης τους. 

22. Έχει την ευθύνη προγραμματισμού των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης 

βλαβών στους χώρους ευθύνης του καθώς και την παρακολούθηση της ορθής 

εκτέλεσής τους. 

23. Διεξάγει έρευνες ικανοποίησης των πελατών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε 

συνεργασία με τους υπευθύνους και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πωλήσεων και 

Εμπορικής Ανάπτυξης.  

24. Είναι υπεύθυνος για την έναρξη, αδειοδότηση και παύση υποκαταστημάτων ευθύνης 

του, σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και σύμφωνα με τις 

αποφάσεις της Διοίκησης. 

25. Εισηγείται το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων ευθύνης του, σύμφωνα με τις 

ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας και συνεργάζεται προς τούτο με τις 

Υπηρεσίες και τα Τμήματα του ΑΠΘ. 

26. Μεριμνά για την επίλυση έκτακτων λειτουργικών θεμάτων του τομέα ευθύνης του με 

γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας και την τήρηση των προβλεπόμενων κανονισμών 

και της νομοθεσίας. 

27. Έχει την ευθύνη ελέγχου των ταμείων, έκδοσης αποδείξεων και ομαλής λειτουργίας 

των συστημάτων εισπράξεων και πληρωμών των καταστημάτων ευθύνης του, σε 

συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης. 

28. Εισηγείται τις αναγκαίες παρεμβάσεις στους χώρους ευθύνης του. 
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29. Συμμετέχει στις Επιτροπές διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προμηθευτών της 

Εταιρείας, ποιοτικής αξιολόγησης δειγμάτων και στις διαρκείς Επιτροπές αξιολόγησης 

οικονομικών προσφορών προμηθειών, υπηρεσιών  και έργων του τομέα ευθύνης του. 

30. Εποπτεύει, συντονίζει και παρακολουθεί τις συνεργασίες της Εταιρείας στην 

δραστηριότητα διαχείρισης αιθουσών, ελέγχει τα έσοδα-έξοδα, εισηγείται 

παρεμβάσεις στους χώρους διαχείρισης, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προώθησης των 

πωλήσεων και προτείνει στη Διοίκηση την τιμολογιακή πολιτική σε συνεργασία με τον 

Προϊστάμενο του Τμήματος. 

31. Εισηγείται προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Προϊστάμενο του Τμήματος 

Πωλήσεων και Εμπορικής Ανάπτυξης για τα είδη, την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά 

των αναμνηστικών αντικειμένων του ΑΠΘ πριν από τη διαδικασία παραγωγής τους και 

λαμβάνει την έγκριση τους. 

32. Αναλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων (παραγωγή, επιμέλεια, διοργάνωση κ.α.) για 

λογαριασμό του ΑΠΘ, κατόπιν εντολής της Διοίκησης. 

33. Τηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων του Τμήματος ευθύνης του, το πελατολόγιο και το 

δίκτυο συνεργατών και είναι ο σύνδεσμος επικοινωνίας της Εταιρείας με αυτούς. 

34. Συντάσσει οικονομικά αιτήματα, κατόπιν αποφάσεων της Διοίκησης, που αφορούν είτε 

το ΑΠΘ, ή δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία άλλων Τμημάτων της Εταιρείας και 

παραλαμβάνει την προμήθεια των υπηρεσιών, αγαθών, εργασιών ή  έργων σύμφωνα 

με τις διαδικασίες της Εταιρείας. 

Αναφέρεται στον Προϊστάμενο του Τμήματος Πωλήσεων και Εμπορικής Ανάπτυξης και σε 

περίπτωση μη πλήρωσης της θέσης, στον Υπεύθυνο Συντονισμού και Εποπτείας Τμημάτων. 

 

Άρθρο 21γ: Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ 

Αποτελεί μια δομή εμπορικού και παράλληλα κοινωνικού χαρακτήρα, η οποία με τη 

λειτουργία της παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φιλοξενίας και εκπαίδευσης παιδιών 

προσχολικής ηλικίας. Παρότι υπάγεται στην Εταιρεία, διατηρεί μια σχετική αυτονομία, 

διοικούμενο από δικό της Συμβούλιο Διοίκησης  που αποφασίζει και εισηγείται προς το Δ.Σ. 

της Εταιρείας για θέματα σχετικά με την οργάνωση και το αντικείμενο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών του Παιδικού Κέντρου, πλην όσων ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του 

Παιδικού Κέντρου. 
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Διευθυντής Παιδικού Κέντρου 

1. Έχει παιδαγωγικές, διοικητικές και οικονομικές αρμοδιότητες, προΐσταται των 

αντίστοιχων τομέων και φέρει την ευθύνη της υλοποίησης του συνολικού έργου στο 

Παιδικό Κέντρο.  

2. Εφαρμόζει τον κανονισμό λειτουργίας του Παιδικού Κέντρου, το ισχύον Παιδαγωγικό 

Πρόγραμμα, τις αποφάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής, του Συμβουλίου Διοίκησης 

και του Δ.Σ. της Εταιρείας, προς τα οποία παρέχει ενημέρωση κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα για την πορεία υλοποίησης του συνολικού προγράμματος και υποβάλλει, 

σχετικές με το διοικητικό και παιδαγωγικό έργο, προτάσεις.  

3. Μετέχει, ως εισηγητής, στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης. Εισηγείται τις 

εγγραφές και τις διαγραφές παιδιών στο Συμβούλιο Διοίκησης.  

4. Έχει την ευθύνη οργάνωσης και αποτελεσματικής διοίκησης του Παιδικού Κέντρου, 

συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς εκπαίδευσης και επόπτευσης επιχειρήσεων 

τους είδους, καλλιέργειας πνεύματος συνεργασίας με το προσωπικό, τους γονείς και 

κηδεμόνες αλλά και τους αντίστοιχους συλλόγους τους.  

5. Καθορίζει τη στρατηγική ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Παιδικού Κέντρου, σε 

συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας. 

6. Συντονίζει και παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα, εποπτεύει το  

παιδαγωγικό έργο κατά τις υποδείξεις της Επιστημονικής Επιτροπής.  

7. Συντάσσει απολογιστικές εκθέσεις προς το Συμβούλιο Διοίκησης, την Επιστημονική 

Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τη Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών 

Δήμου Θεσσαλονίκης και το εποπτεύον Υπουργείο. 

8. Συνεργάζεται, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, με το παιδαγωγικό 

προσωπικό για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων, την ανταλλαγή απόψεων προς την 

κατεύθυνση της βελτιστοποίησης του παρεχόμενου έργου, την οργάνωση παράλληλων 

δράσεων και τη βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών του 

προσωπικού.  

9. Έχει την ευθύνη της συγκρότησης τμημάτων και ανάθεσής του στο παιδαγωγικό 

προσωπικό, οργάνωσης της διαδικασίας νέων εγγραφών και του θερινού τμήματος 

δημιουργικής απασχόλησης, σε συνεργασία με το Σ.Δ. και την Επιστημονική Επιτροπή. 

10. Έχει την ευθύνη παρακολούθησης των εσόδων και εξόδων του Παιδικού Κέντρου σε 

συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Εταιρείας.  

11. Έχει την ευθύνη εποπτείας της καθαριότητας των χώρων, της τήρησης των κανόνων 

υγιεινής και ασφάλειας και της κατάλληλης σίτισης των παιδιών.  
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12. Παρακολουθεί την τήρηση του ωραρίου και των λοιπών υποχρεώσεων του Παιδικού 

Κέντρου, μεριμνά για την οργάνωση εορτών και εκδηλώσεων, τον προγραμματισμό και 

συντονισμό των εκπαιδευτικών εξορμήσεων των παιδιών σε συνεργασία με τη 

γραμματεία και τις νηπιαγωγούς.  

13. Προγραμματίζει και συμμετέχει σε όλη τη διαδικασία επιλογής του νέου προσωπικού 

αλλά και της αξιολόγησης του υπάρχοντος προσωπικού του Παιδικού Κέντρου, σε 

συνεργασία με το Σ.Δ., την Επιστημονική Επιτροπή και το Τμήμα Προσωπικού της 

Εταιρείας, με σκοπό την ομαλή λειτουργία του Παιδικού Κέντρου. 

14. Προγραμματίζει τις άδειες του προσωπικού για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 

του Παιδικού Κέντρου.  

15. Διασφαλίζει την λειτουργικότητα και την ασφάλεια των χώρων του Παιδικού Κέντρου 

σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και τους λοιπούς τεχνικούς συντήρησης.  

16. Έχει την ευθύνη προβολής, δικτύωσης και προώθησης των πωλήσεων του Παιδικού 

Κέντρου, της διαρκούς επικαιροποίησης και εμπλουτισμού του ιστοχώρου, της 

συνεργασίας με την πανεπιστημιακή κοινότητα, τοπικούς φορείς (δημόσιους & 

ιδιωτικούς) και σχολικά δίκτυα.  

17. Επικοινωνεί (γραπτά & προφορικά) με διάφορους φορείς, καθώς και με τους γονείς 

κατ’ ιδίαν ή μέσω των οικείων συλλόγων τους, για θέματα των παιδιών και του 

Παιδικού Κέντρου.  

18. Μεριμνά μαζί με το Σ.Δ. για την έγκαιρη διενέργεια και τη σύνταξη των σχετικών 

προσκλήσεων ενδιαφέροντος και συνεντεύξεων για την πρόσληψη του απαραίτητου 

προσωπικού του Παιδικού Κέντρου. 

19. Εισηγείται μαζί με το Σ.Δ. τα απαιτούμενα προσόντα/δεξιότητες του προσωπικού του 

Τμήματος και συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης του προσωπικού. 

20. Συντάσσει της προσκλήσεις ενδιαφέροντος πάσης φύσεως που είναι απαραίτητες για 

τη λειτουργία του Παιδικού Κέντρου. 

21. Είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ ενώπιον του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

22. Επικοινωνεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία στους εποπτεύοντες φορείς του Παιδικού 

Κέντρου ΑΠΘ για θέματα διοικητικά και εκπαιδευτικά. 

23. Έχει την ευθύνη ανανέωσης και έκδοσης των απαραίτητων αδειών και πιστοποιητικών 

για τη λειτουργία του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ. 
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24. Ενημερώνεται για την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τη λειτουργία του Παιδικού 

Κέντρου και εισηγείται στη Διοίκηση τις αναγκαίες ενέργειες για τη συμμόρφωση σε 

αυτή. 

25. Έχει την ευθύνη εφαρμογής των υποδείξεων του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού 

Ασφαλείας για το Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ καθώς και τη διασφάλιση των συνηθών 

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. 

26. Προγραμματίζει και διεξάγει ασκήσεις εκκένωσης των γραφείων σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΠΘ και επικοινωνεί μαζί τους σε περιπτώσεις έκτακτων 

αναγκών. 

27. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΑΠΘ για θέματα συντήρησης και 

λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ. 

 

Ο Διευθυντής του Παιδικού Κέντρου αναφέρεται στο Συμβούλιο Διοίκησης του Παιδικού 

Κέντρου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στο Δ.Σ. της Εταιρείας. 

 

Άρθρο 21δ: Γραφείο Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας ΑΠΘ  

Το Γραφείο Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας ΑΠΘ, το οποίο λειτουργεί στην 

περίπτωση ανάθεσης αρμοδιοτήτων διαχείρισης από το ΑΠΘ στην Εταιρεία, είναι αρμόδιο 

για τη διεκπεραίωση όλων των τρεχουσών εργασιών για λογαριασμό της Εταιρείας που 

αφορούν τη διαχείριση της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας ΑΠΘ και είναι ο 

σύνδεσμος της Εταιρείας με το ΑΠΘ καθώς και με την αρμόδια  Επιτροπή Πανεπιστημιακής 

Κατασκήνωσης Καλάνδρας. 

Στο γραφείο τοποθετείται υπάλληλος της Εταιρείας, ο οποίος αναφέρεται στον Υπεύθυνο 

Συντονισμού και Εποπτείας Τμημάτων. 

 

Ο υπάλληλος του Γραφείου Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας ΑΠΘ έχει τις εξής 

αρμοδιότητες: 

1. Είναι ο σύνδεσμος επικοινωνίας της Εταιρείας με την Επιτροπή Πανεπιστημιακής 

Κατασκήνωσης Καλάνδρας ΑΠΘ, τον Αρχηγό και τον Υπαρχηγό της Κατασκήνωσης. 

2. Διεκπεραιώνει όλες τις τρέχουσες εργασίες της γραμματείας του γραφείου 

(πρωτόκολλο, διεκπεραίωση αλληλογραφίας, έντυπα οικονομικών ενεργειών κ.α.) 

και τηρεί αρχείο (συμβάσεων, αλληλογραφίας, μισθωτηρίων συμβολαίων κ.α.). 
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3. Συγκεντρώνει τις αναγκαίες πληροφορίες, συντάσσει και διαβιβάζει στην Εταιρεία 

τα προβλεπόμενα από τις διαδικασίες της Εταιρείας έντυπα, στοιχεία κλπ. για την 

έγκριση, εκτέλεση και αποπληρωμή δαπανών της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης 

Καλάνδρας ΑΠΘ, σε συνεργασία με την Επιτροπή της Κατασκήνωσης. 

4. Είναι ο αρμόδιος υπάλληλος για την προσκόμιση στην Εταιρεία όλων των 

αναγκαίων στοιχείων, λεπτομερειών και όρων για τη σύνταξη Μισθωτηρίων 

Συμβολαίων και Ιδιωτικών Συμφωνητικών που αφορούν τη λειτουργία της 

Κατασκήνωσης, καθώς και την ενημέρωση της Επιτροπής, του Αρχηγού, του 

Υπαρχηγού και λοιπών εμπλεκομένων για την παρακολούθηση τήρησης των 

συμβατικών υποχρεώσεων. 

5. Έχει την ευθύνη άμεσης ενημέρωσης της Επιτροπής Πανεπιστημιακής 

Κατασκήνωσης Καλάνδρας, του Αρχηγού, του Υπαρχηγού και λοιπών εμπλεκομένων 

για τρέχοντα θέματα που ανακύπτουν για την λήψη των σχετικών αποφάσεων. 

6. Είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό και τη συγκέντρωση όλου του αναγκαίου 

υλικού που αφορά θέματα διαχείρισης της Κατασκήνωσης και το θέτει εγκαίρως 

υπόψη της Εταιρείας για τη λήψη αποφάσεων από τη Διοίκηση όπου κρίνεται 

αναγκαίο.  

7. Συνεπικουρεί το έργο του Προέδρου και της Επιτροπής της Πανεπιστημιακής 

Κατασκήνωσης Καλάνδρας ΑΠΘ. 

8. Συμμετέχει στην Επιτροπή παραλαβής για προμήθειες αγαθών, υπηρεσιών και 

έργων, που πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας, για τις ανάγκες της 

Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας ΑΠΘ. 

9. Μεταβαίνει στην Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας ΑΠΘ, εφόσον κριθεί 

αναγκαίο, για την πραγματοποίηση εργασιών του Γραφείου και κατόπιν έγκρισης 

του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

10. Ενημερώνει τη Διοίκηση άμεσα για θέματα που ανακύπτουν σχετικά με την 

Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας, εκτελεί τις σχετικές εντολές ή 

παρακολουθεί την εκτέλεσή τους.  

11. Παρακολουθεί την πορεία όλων των θεμάτων που άπτονται του αντικειμένου της 

Εταιρείας στην Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση και διευκολύνει το έργο της 

Διοίκησης από πλευράς της Εταιρείας. 

12. Έχει την ευθύνη οργάνωσης των υποδομών της γραμματείας-υποδοχής της 

Κατασκήνωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης και της Επιτροπής της 

Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας ΑΠΘ. 
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Αναφέρεται στον Υπεύθυνο Συντονισμού και Εποπτείας Τμημάτων και στον Πρόεδρο της 

Επιτροπής της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας ΑΠΘ. 

 

Άρθρο 22: Ηλεκτρονική οργάνωση Εταιρείας  

Για τις ανάγκες ηλεκτρονικής οργάνωσης της Εταιρείας ορίζεται ως αρμόδιος, υπάλληλος 

της Εταιρείας που διαθέτει την εμπειρία και εξειδικευμένες με γνώσεις και ο οποίος έχει τις 

εξής αρμοδιότητες: 

1)  Έλεγχο, συντήρηση, επίβλεψη, προγραμματισμό, παρακολούθηση και μέριμνα για 

αποκατάσταση όλων των ηλεκτρονικών δικτύων, δομών, υποδομών, εφαρμογών, 

μέσων και (ενδεικτικά server, ηλεκτρονικό δίκτυο, τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, 

ηλεκτρονική οργάνωση φακέλων, e-mail, ιστοσελίδα, ιδρυματικοί λογαριασμοί, 

alias διευθύνσεις, software, hardware κ.α.) 

2) Διασφάλιση του απορρήτου των διακινούμενων πληροφοριών, κωδικών, εγγράφων 

κλπ. μέσω των δικτύων, των ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών της 

Εταιρείας. 

3) Καταγραφή και τήρηση του μητρώου ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών παγίων 

της Εταιρείας, σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης. 

4) Χρέωση των ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών συσκευών ή υλικών στα 

επιμέρους Τμήματα και εργαζόμενους της Εταιρείας, τήρηση αρχείου και 

παρακολούθηση των μεταβολών. 

5) Συνεργασία με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ για την αναζήτηση 

λύσεων και βέλτιστων προτάσεων σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των 

ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών της Εταιρείας και εισήγηση προς 

τη Διοίκηση της Εταιρείας για τη λήψη αποφάσεων. 

6) Παρακολούθηση και επίβλεψη εργασιών και έργων σχετικών με την οργάνωση και 

λειτουργία των ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών της Εταιρείας και 

βεβαίωση της ορθής ολοκλήρωσής τους. 

7) Παροχή συμβουλευτικής σε θέματα τεχνικά (δικτύων, ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 

λογισμικού, εξοπλισμού κ.α.) στα Τμήματα της Εταιρείας καθώς και πρωτοβάθμιας 

τεχνικής υποστήριξης. 

8) Τακτικό έλεγχο των υπαρχουσών  ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών 

της Εταιρείας για την εξασφάλιση της λειτουργίας τους. 
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9) Διεξαγωγή ερευνών αγοράς για θέματα προμηθειών ηλεκτρονικών και 

τηλεπικοινωνιακών υποδομών της Εταιρείας και εισήγηση προς τη Διοίκηση. 

10) Φύλαξη των στοιχείων ταυτοποίησης και πρόσβασης (ηλεκτρονικοί κωδικοί, 

στοιχεία χρήστη κ.α.) που αφορούν την πρόσβαση στις κεντρικές υποδομές, δίκτυα 

και λογισμικό της Εταιρείας, πλην όσον ανήκουν στη δικαιοδοσία άλλων Τμημάτων. 

11) Σύνταξη και υποβολή προς τη Διοίκηση αιτημάτων για δαπάνες που αφορούν τις 

κεντρικές ηλεκτρονικές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές της Εταιρείας, 

πραγματοποίηση και παραλαβή της παραγγελίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες της 

Εταιρείας, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Συντονισμού και Εποπτείας Τμημάτων. 

12) Ανάρτηση προσκλήσεων, δημοσιεύσεων, πληροφοριών και λοιπών ανακοινώσεων 

στα ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτει η Εταιρεία (π.χ. ιστοσελίδες κ.α.) καθώς και σε 

όποια άλλα μέσα ζητηθεί από τη Διοίκηση. 

 

Ο αρμόδιος υπάλληλος ηλεκτρονικής οργάνωσης της Εταιρείας αναφέρεται στον Υπεύθυνο 

Συντονισμού και Εποπτείας Τμημάτων. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Άρθρο 23: Πρόσληψη Προσωπικού- Χρονικά όρια εργασίας- Αποδοχές 

1. Για την πρόσληψη του προσωπικού της Εταιρείας δημοσιεύεται πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες του ιδιωτικού τομέα. Η πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους δια μέσου του 

διαδικτύου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. 

2. Ο διαγωνισμός διενεργείται από Επιτροπή η οποία ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 

3. Για κάθε περίπτωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος, με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται ο 

τόπος, ο χρόνος, ο τρόπος και κάθε άλλη λεπτομέρεια της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος . 

4. Το αποτέλεσμα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη σχετική εισήγηση 

της Επιτροπής, διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση της πρόσληψης των 

επιτυχόντων. Μετά την έγκριση αυτή, δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα και οι 

επιτυχόντες καλούνται να αναλάβουν εργασία. 

5. Για κάθε εργαζόμενο της Εταιρείας τηρείται ατομικός φάκελος που περιλαμβάνει όλα 

τα στοιχεία που αφορούν την υπηρεσιακή κατάστασή του, καθώς επίσης και ατομική 

καρτέλα (μητρώο προσωπικού) με την οποία παρακολουθούνται όλες οι υπηρεσιακές 

μεταβολές του. 

6. Η τήρηση των ατομικών φακέλων και του μητρώου προσωπικού ανήκει στην 

αρμοδιότητα του Τμήματος Προσωπικού/Ανθρωπίνου Δυναμικού. 

7. Η τοποθέτηση ή μετάθεση των μισθωτών σε κάποια οργανική μονάδα της Εταιρείας 

γίνεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

8. Η διάρκεια της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας του προσωπικού καθορίζεται 

κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Στον περιορισμό των νόμιμων 

ωραρίων εργασίας δεν υπάγονται πρόσωπα που κατέχουν θέσεις ευθύνης στην Εταιρεία. 

9. Η Διοίκηση της Εταιρείας μπορεί να παρατείνει την εργασία πέρα από το κανονικό 

ωράριο εργασίας ή να ζητήσει την απασχόληση του προσωπικού τις Κυριακές ή τις άλλες 

εξαιρέσιμες αργίες, ανάλογα με τις εμφανιζόμενες ανάγκες. Γι’ αυτήν την υπερωριακή 

εργασία τηρείται η νόμιμη διαδικασία και κάθε φορά καταβάλλεται η πρόσθετη αμοιβή 

που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. 

10. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού καταβάλλονται δεδουλευμένες για 

χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν το μήνα. 
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11. Σε περίπτωση μη παροχής υπηρεσιών δεν οφείλονται αποδοχές. Για μερική παροχή 

υπηρεσιών οφείλονται αποδοχές ανάλογα μειωμένες. 

12. Η παραπάνω παράγραφος δεν ισχύει σε περίπτωση ασθενείας του μισθωτού, 

δεόντως διαπιστωμένης. Σε κάθε περίπτωση, για τις περιπτώσεις ασθενείας ισχύουν οι 

σχετικές διατάξεις. 

13. Κρατήσεις στις αποδοχές των μισθωτών επιτρέπονται μόνο: α) για προκαταβολές που 

δόθηκαν στους μισθωτούς έναντι αποδοχών, β) για πρόστιμα που επιβάλλονται στους 

μισθωτούς βάσει του παρόντος Κανονισμού, γ) για φόρους χαρτόσημα και κρατήσεις υπέρ 

ασφαλιστικών οργανισμών κατά τις οικείες σχετικές διατάξεις και δ) για κάθε περίπτωση 

που ο νόμος ορίζει. 

 

Άρθρο 24: Υποχρεώσεις εργαζομένων 

Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν: 

1. Να προσέρχονται εμπρόθεσμα στους χώρους εργασίας, να τηρούν πιστά το ωράριο 

εργασίας τους, να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό και να συμμορφώνονται πρόθυμα στις 

εντολές, οδηγίες, αποφάσεις της Διοίκησης και των Προϊσταμένων των Τμημάτων της 

Εταιρείας. 

2. Να εκτελούν την εργασία που τους ανατίθεται προσηκόντως, στο χρόνο που τους 

ζητείται, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δίδονται, με κάθε επιμέλεια και να προασπίζουν 

και να προάγουν τα συμφέροντα της Εταιρείας, ευθυνόμενοι για κάθε ζημία που αυτή θα 

υποστεί από πράξη ή παράλειψή τους.  

3. Να διαφυλάσσει τα μυστικά και πληροφορίες που αφορούν την Εταιρεία, τα οποία 

υπέπεσαν στην αντίληψή του ως εκ της θέσεώς του ή εκ της φύσεως της εργασίας του και 

να μην παρέχει πληροφορίες της Εταιρείας σε τρίτα αναρμόδια πρόσωπα είτε μέσα στην 

Εταιρεία είτε έξω από αυτήν. 

4. Να συμπεριφέρονται ευπρεπώς σε κάθε Προϊστάμενο, συνάδελφο ή τρίτο που 

έρχεται σε επαφή μαζί του για ζητήματα της Εταιρείας.  

5. Να επιδεικνύει πραγματικό ενδιαφέρον για τα συμφέροντα της Εταιρείας. 

6. Να καταβάλλει κάθε προσπάθεια και να δείχνει επιμέλεια και φιλοτιμία στη διάρκεια 

εκτέλεσης της εργασίας του. 

7. Να μην προξενεί βλάβες ή φθορές (π.χ. στα έπιπλα, μηχανήματα, υλικά) στα 

περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και να διαφυλάσσει και να συντηρεί αυτά σε καλή 

κατάσταση. 
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8. Να αναφέρει χωρίς καθυστέρηση στους αρμόδιους Προϊστάμενους κάθε βλάβη ή 

ανωμαλία στα μηχανήματα, εργαλεία ή στις εγκαταστάσεις. 

9. Να εκτελούν τα καθήκοντά τους για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας 

καθώς και παρεμφερείς και πρόσθετες εργασίες χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. 

10. Η Εταιρεία μπορεί να μεταβάλλει το είδος της απασχόλησης των εργαζομένων, 

ανάλογα με τις ανάγκες της, χωρίς αυτό να συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των 

όρων εργασίας. 

11. Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τους εργαζομένους, είτε ενταύθα είτε σε 

διάφορους εναλλασσόμενους τόπους και εργασίες, ανάλογα με τις τρέχουσες οικονομικές, 

λειτουργικές, τεχνικές κ.α. ανάγκες της κατά την αδέσμευτη κρίση της, αφού ως έδρα 

παροχής εργασίας θεωρούνται όλοι οι εκάστοτε συμφωνημένοι τόποι και εκείνοι που 

πρόκειται να δημιουργηθούν στο πλαίσιο της δραστηριότητας και του σκοπού της. 

12. Η Εταιρεία μπορεί σε περίπτωση που συστήσει μόνη της ή με άλλα νομικά ή φυσικά 

πρόσωπα, άλλη επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής, έχει δικαίωμα δυνάμει 

συμβάσεως δανεισμού να μεταβιβάσει τις εκ της συμβάσεως εργασίας υπηρεσίες των 

εργαζομένων προς το νέο νομικό πρόσωπο. 

13. Η Εταιρεία μπορεί, μετά από αίτημα του ΑΠΘ, να διαθέτει υπαλλήλους της για την 

κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο ΑΠΘ, χωρίς αυτό να αποτελεί μονομερή βλαπτική μεταβολή 

των όρων εργασίας. 

 

Άρθρο 25: Πειθαρχικές παραβάσεις 

Πειθαρχικές παραβάσεις αποτελούν γενικής φύσεως παραβάσεις, ενδεικτικά 

αναφερόμενες, η παράβαση των επιταγών του Νόμου, του παρόντος κανονισμού, των 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας, η αμέλεια, η 

πλημμελής εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων.  

Ειδικότερες πειθαρχικές παραβάσεις είναι: 

α) Η απρεπής συμπεριφορά προς Προϊστάμενους, συναδέλφους και τρίτους που 

συναλλάσσονται με την Εταιρεία, οι φωνές και οι διαπληκτισμοί κατά την επίλυση 

των υπηρεσιακών ζητημάτων. 

β) Η αναξιοπρεπής διαγωγή και εν γένει κάθε πράξη ή παράλειψη που μπορεί να 

βλάψει τα συμφέροντα της Εταιρείας, να κλονίσει την πειθαρχία ή να μειώσει το 

κύρος αυτής. Οι πολιτικές και άλλες άσχετες με την εργασία συζητήσεις ή διενέξεις. 

γ) Η αυθαίρετη απουσία από την εργασία ή η υπέρβαση της άδειας και η εκπρόθεσμη 

προσέλευση στον τόπο εργασίας. 
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δ) Η άρνηση εκτέλεσης της ανατεθείσης εργασίας ή η παράλειψη αυτής ή η 

πλημμελής εκτέλεση της από τον εργαζόμενο. 

ε) Η χρήση οινοπνευματωδών ποτών κατά την ώρα εργασίας ή η προσέλευση στην 

υπηρεσία σε κατάσταση μη νηφαλιότητας λόγω χρήσης οινοπνευματωδών ποτών 

και άλλων ουσιών. 

στ) Η λαθραία εξαγωγή παντός περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας.  

ζ) Η κοινολόγηση μη κοινοποιήσιμων πληροφοριών της Εταιρείας, τις οποίες αυτή 

εμπιστεύεται στο προσωπικό της ή όσες από αυτέ υποπίπτουν στην αντίληψή του. 

η) Η άσκηση επαγγέλματος που αντιστρατεύεται στα συμφέροντα της Εταιρείας. 

 

Άρθρο 26: Πειθαρχικές Ποινές  

Για τις παραβάσεις του άρθρου 25 που αναφέρονται ενδεικτικά και για όσες περιπτώσεις 

κατά τις οποίες οι υπάλληλοι της Εταιρείας παραβιάζουν τον Κανονισμό, το Καταστατικό 

της Εταιρείας ή δεν εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους ή με άλλο τρόπο παραβλάπτουν τα 

συμφέροντα της Εταιρείας, κινείται εις βάρος τους πειθαρχική διαδικασία, η οποία, 

ανάλογα με την σοβαρότητα του παραπτώματος, κλιμακώνεται στα ακόλουθα επίπεδα, 

χωρίς βεβαίως να δεσμεύεται η Εταιρεία στην τήρηση της σειράς: 

α) Προφορική επίπληξη: από τον Προϊστάμενο του Τμήματος στο οποίο υπάγεται ο 

εργαζόμενος ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

β) Γραπτή επίπληξη: από τον Προϊστάμενο του Τμήματος στο οποίο υπάγεται ο 

εργαζόμενος ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

γ) Προσωρινή αργία: από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μετά από 

πρόταση του αρμόδιου Προϊστάμενου. 

δ) Απόλυση: από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο. 

Η Εταιρεία δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας, του εργαζομένου χωρίς την 

τήρηση καμίας προθεσμίας ή καταβολής αποζημίωσης, εάν εναντίον του μισθωτού αυτού 

υποβλήθηκε έγκληση, μήνυση ή ασκήθηκε εναντίον του ποινική δίωξη. 

Την ίδια ποινή της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να επιβάλλει, κατά την κρίση της η 

Εταιρεία και σε κάθε άλλη περίπτωση παράβασης που συνιστά αξιόποινη πράξη του 

μισθωτού, για την οποία υποβλήθηκε εναντίον του έγκληση-μήνυση από την Εταιρεία. 
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Άρθρο 27: Πολιτική υγιεινής και ασφάλειας 

Η πολιτική υγιεινής και ασφάλειας της Εταιρείας συνάδει με τις διατάξεις του εκάστοτε 

ισχύοντος οικείου νόμου και εφαρμόζεται με την τήρηση, μεταξύ άλλων, και των 

ακόλουθων δεσμεύσεων: 

1. Επιμέλεια και έλεγχος κατάλληλων πόρων και μέσων ασφαλούς εργασίας. 

2. Ενίσχυση της κουλτούρας στα θέματα ασφάλειας και ενσωμάτωσή τους στη λήψη 

αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. 

3. Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων και παρότρυνσή τους ώστε να 

εργάζονται με υπεύθυνο και ασφαλή τρόπο. 

4. Ενθάρρυνση της συμμετοχής όλων των εργαζομένων ώστε να εξασφαλιστεί η 

εφαρμογή της παρούσας πολιτικής και η συμμόρφωση τους στους κανόνες και στις 

οδηγίες ασφάλειας της Εταιρείας. 

5. Αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων σε κανονική καθώς και σε μη κανονική 

λειτουργία και λήψη μέτρων για τον περιορισμό και την εξάλειψη των κινδύνων. 

6. Συστηματική επιθεώρηση των εργασιών, της οργάνωσης και της τήρησης των 

διαδικασιών περί υγιεινής και ασφάλειας για να εξασφαλίζεται η συνεχής 

ενημέρωση και βελτίωση τους, ο σεβασμός των κανόνων και η επίτευξη των 

στόχων. 

Η Εταιρεία, μέσω των αρμόδιων Τμημάτων της, επιμελείται της ορθής εφαρμογής της 

παρούσας πολιτικής. Η συμμόρφωση με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, είναι 

υποχρεωτική τόσο για τους εργαζομένους στην Εταιρεία, όσο και για κάθε τρίτο που 

συμβάλλεται ή συνεργάζεται με την Εταιρεία. 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Άρθρο 28: Διαδικασίες Λειτουργίας της Εταιρείας 

Από τον συνδυασμό της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 3 παρ. 7 του ν. 1268/1982, 

της διάταξης του άρθρου 41 παρ. 7 του ν. 2413/1996 και της διάταξης του άρθρου 58 του ν. 

4009/2011, ευθέως προκύπτει, ότι η Εταιρεία, που με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας 

ασκεί τη διαχείριση της περιουσίας του ΑΠΘ, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής 

οικονομίας, εφαρμόζει τους κανόνες του ιδιωτικού τομέα στις διαδικασίες λειτουργίας της.  

Η Εταιρεία διαθέτει καταγεγραμμένες «διαδικασίες λειτουργίας», οι οποίες είναι 

εναρμονισμένες και συμβατές με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Η ανάπτυξη και 

διαχείριση των διαδικασιών της Εταιρείας καθώς και οι διεργασίες ελέγχου της έκδοσης, 

αναθεώρησης και τροποποίησής τους αποτελεί ευθύνη του Γραφείου Διευθύνοντος 

Συμβούλου. Τον συντονισμό του ως άνω έργου αναλαμβάνει το Γραφείο Διευθύνοντος 

Συμβούλου σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων. 

Προκειμένου να τεθεί σε ισχύ μια νέα διαδικασία απαιτείται η έγκριση από το Διοικητικό 

Συμβούλιο.  

Η πρόσβαση στις διαδικασίες, στις μόνιμες οδηγίες και στα έγγραφα ελέγχεται από το 

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου και επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο στους αρμόδιους 

εργαζομένους. Τα δικαιώματα πρόσβασης καθορίζονται από το Γραφείο Διευθύνοντος 

Συμβούλου. 

Οι διαδικασίες και οι εκάστοτε τροποποιήσεις αυτών δημιουργούνται και σε ηλεκτρονική 

μορφή και συνοδεύονται αυτόματα από ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο γνωστοποιείται 

στους ενδιαφερόμενους. Οι εκδόσεις διαδικασιών και οδηγιών που αντικαθίστανται 

αρχειοθετούνται. Οι διαδικασίες λειτουργίας της Εταιρείας αναλύονται στον παρόντα 

Κανονισμό και στα οικεία εγχειρίδια. 

Ειδικότερα: 
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Άρθρο 29: Διαδικασία Προμηθειών Αγαθών, Υπηρεσιών και Έργων 

Α. Τα τμήματα και η διοίκηση προγραμματίζουν τις Προμήθειες Αγαθών, Υπηρεσιών και 
Έργων (εφεξής ΠΑΥΕ) και συμπεριλαμβάνουν τα αντίστοιχα ποσά στον ετήσιο 
προϋπολογισμό του Τμήματος ή της Εταιρείας.  
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΥΕ 

- Για τις ΠΑΥΕ μέχρι 500 ευρώ, ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία πλην των υπό 
στοιχείων δ2, ε, στ και ζ. 

- Για τις ΠΑΥΕ άνω των 500 ευρώ και μέχρι των 1.000 ευρώ, ακολουθείται η κάτωθι 
διαδικασία πλην των υπό στοιχείων δ1, στ και ζ. 

- Για τις ΠΑΥΕ άνω των 1.000 ευρώ και μέχρι των 2.500 ευρώ, και ιδιαίτερα για 
τεχνικά έργα, ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία πλην των υπό στοιχείων δ1, και ζ. 

- Για τις ΠΑΥΕ άνω των 2.500 ευρώ, ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία πλην του υπό 
στοιχείου δ1. 
 

1. Για προμήθειες υλικών, ειδών, εκτέλεση έργων, παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να 
ικανοποιούνται, κατά περίπτωση, οι παρακάτω προϋποθέσεις:  
α) Να είναι εντός των σκοπών της Εταιρείας. 
β) Να προβλέπονται στις κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού του τμήματος ή του 
ετήσιου προϋπολογισμού της διοίκησης της ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αντίστοιχα.  
γ) Να γίνονται μετά από σχετικό αίτημα - εισήγηση του αρμόδιου τμήματος.  
δ1) Να διενεργείται από το αρμόδιο τμήμα έρευνα αγοράς.  
δ2) Να αναρτάται δημοσίως πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
ε) Επιλογή του προμηθευτή/ανάδοχου γίνεται από τις Επιτροπές Αξιολόγησης.  
στ) Σύνταξη σύμβασης από το Νομικό Γραφείο της ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ, σύμφωνα με τους 
όρους που εισηγείται το αρμόδιο Τμήμα και η Επιτροπή Αξιολόγησης και αποδοχή της 
από τον αντισυμβαλλόμενο.  
ζ) Έγκριση της σύμβασης από το Δ.Σ. και υπογραφή της από τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο. Για συμβάσεις μεγαλύτερες των 2.500 ευρώ, αυτές εγκρίνονται από το Δ.Σ. 
και στη συνέχεια υπογράφονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Για συμβάσεις 
μικρότερες των 2.500 ευρώ, αυτές υπογράφονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και 
εγκρίνονται από το Δ.Σ. 
η)  Εκτέλεση της σύμβασης από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ.  
θ) Υπογραφή πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών, ειδών, υπηρεσιών και έργων από 
τον αρμόδιο υπάλληλο, τον Προϊστάμενο του Τμήματος και κατόπιν από το Νομικό 
Γραφείο και το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης. 
 ι) Έκδοση και προσκόμιση τιμολογίων από τον προμηθευτή/ανάδοχο προς το Τμήμα 
Οικονομικής Διαχείρισης.  
ια)   Έγκριση πληρωμής από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.  
ιβ) Πληρωμή του προμηθευτή/αναδόχου από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης. 

 
2. Αίτημα - Εισήγηση 

α) Οι προμήθειες υλικών, η εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών τρίτων προς την 
ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ, γίνονται μόνο ύστερα από την υποβολή αιτήματος- εισήγησης από τους 
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Προϊσταμένους του ενδιαφερόμενου τμήματος, β) οι αιτούντες οφείλουν να 
προγραμματίζουν τις προμήθειές τους έγκαιρα, ώστε η Εταιρεία να έχει τον απαραίτητο 
χρόνο για τη συμφερότερη γι’ αυτήν εκτέλεση των προμηθειών, (για επείγουσες 
προμήθειες, μόνο σε περιπτώσεις εκτάκτων και απρόβλεπτων αναγκών, τα αιτήματα θα 
πρέπει να τεκμηριώνονται αιτιολογημένα, στο αίτημα παραγγελίας προμήθειας και στο 
αίτημα ανάθεσης έργου, ανάλογα), γ) κανένα αίτημα για προμήθεια υλικών κλπ. δε θα 
εκδίδεται, εάν η δαπάνη δεν καλύπτεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 
τμήματος, σε αντίθετη περίπτωση ζητείται έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του 
Δ.Σ. κατά περίπτωση.  

3. Κάθε αίτημα-εισήγηση για προμήθεια υλικών και ειδών πρέπει απαραιτήτως να 
περιέχει τα εξής:  
α) Αναλυτική περιγραφή της αιτούμενης προμήθειας: περιγραφή ειδών ή περιγραφή 
ομάδας ειδών, ποσότητα, προϋπολογιζόμενη αξία (καθαρή αξία και αξία ΦΠΑ), 
προτεινόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. β) Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της αιτούμενης 
προμήθειας. γ) Αναφορά των τυχόν εξόδων μεταφοράς ή άλλων επιβαρύνσεων. δ) Η 
δαπάνη να έχει προβλεφθεί στον αντίστοιχο κωδικό του ετήσιου προϋπολογισμού του 
τμήματος. ε) Συμφωνία αποπληρωμής που θα επιδιωχθεί με τον προμηθευτή.  

4. Κάθε αίτημα-εισήγηση εκτέλεσης έργου πρέπει απαραιτήτως να περιέχει τα εξής:  
α) Αναλυτική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και του παρεχόμενου έργου 
(αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων). β) Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας των 
υπηρεσιών ή/και του έργου. γ) Έναρξη, λήξη έργου, προϋπολογισμός αμοιβής αναδόχου 
(καθαρή αξία και αξία ΦΠΑ). δ) Η δαπάνη να έχει προβλεφθεί στον αντίστοιχο κωδικό 
του ετήσιου προϋπολογισμού του τμήματος. ε) Συμφωνία αποπληρωμής που θα 
επιδιωχθεί με τον ανάδοχο.  
 

Β. Διαδικασία παραλαβής υπό προμήθεια ειδών - υπηρεσιών και έργων 
1. Η παραλαβή για την προμήθεια ειδών, παροχής υπηρεσιών, έργων κ.α. θα 

πραγματοποιείται από τον αρμόδιο υπάλληλο και από τον Προϊστάμενο του 
Τμήματος και σε περίπτωση συμβάσεως, από τον υπεύθυνο εκτέλεσης της 
σύμβασης. 

2. Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται από τους κατά περίπτωση 
αρμόδιους υπαλλήλους παραλαβής είναι η ακόλουθη: 
α) Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαβής είναι υπεύθυνος να ελέγξει ότι η παράδοση 
της προμήθειας, της παροχής της υπηρεσίας ή του έργου, γίνεται εντός του 
συμφωνηθέντος χρόνου. Στην περίπτωση συμβάσεως, και όταν έχει λήξει ο 
συμβατικός χρόνος χωρίς να έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα παράτασης με 
τροποποίηση της σύμβασης, ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαβής ενημερώνει 
άμεσα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη λήψη σχετικής απόφασης.  
β) Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαβής ελέγχει, εάν το υπό προμήθεια είδος ή 
υπηρεσία ή έργο ανταποκρίνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, με 
τη διενέργεια ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου και προβαίνει στη σύνταξη 
πρωτοκόλλου παραλαβής (βάσει των συνημμένων υποδειγμάτων), στο οποίο θα 
γίνεται αναφορά στο δελτίο αποστολής-τιμολόγιο που συνοδεύει το υπό 
προμήθεια είδος, υπηρεσία ή έργο. 
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γ) Ο αρμόδιος υπάλληλος υποβάλλει το πρωτόκολλο παραλαβής σε δύο (2) 
πρωτότυπα αντίτυπα, εντός δύο εργασίμων ημερών από την παραλαβή, ένα προς 
το Νομικό Γραφείο και ένα προς το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης.  
δ) Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος, υπηρεσία ή έργο δεν 
ανταποκρίνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, ο αρμόδιος 
υπάλληλος σημειώνει τις παρατηρήσεις στο πρωτόκολλο παραλαβής, 
αναφέροντας τις παρεκκλίσεις, που παρουσιάζονται από τους όρους της 
σύμβασης και ενημερώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την λήψη αποφάσεων. 

 
Γ. Η εκτέλεση και παραλαβή προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, έργων κ.α., που αφορούν το 
ΑΠΘ και δεν παρακολουθείται η σύμβαση και η ομαλή ολοκλήρωσης της από υπάλληλο της 
ΕΑΔΠ ΑΠΘ, γίνεται με την υποβολή προσφορών έρευνας αγοράς από το ΑΠΘ και 
διαβιβάζεται στην ΕΑΔΠ ΑΠΘ από τον Κοσμήτορα της Σχολής ή τον Πρόεδρο του Τμήματος 
ή από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του ΑΠΘ, έγγραφη βεβαίωση για την ομαλή 
παραλαβή των προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, η οποία επέχει θέση πρωτοκόλλου 
παραλαβής. 

 
Δ. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Για έκτακτες δαπάνες, π.χ. ζημίες, το Τμήμα μπορεί να κάνει αγορές μέχρι 100 ευρώ με την 
απόφαση του Προϊσταμένου. Το συνολικό ετήσιο ποσό για έκτακτες ανάγκες ανά τμήμα 
ορίζεται στα 500 ευρώ και δύναται να αυξηθεί με απόφαση του Δ.Σ. 
Για έκτακτη δαπάνη μεγαλύτερη των 100 ευρώ αποφασίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος. 
 
Ε. Με απόφαση του Δ.Σ. συστήνονται δύο Διαρκείς Επιτροπές Αξιολόγησης Οικονομικών 
Προσφορών Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ στις οποίες μετέχουν:  

α) Τακτικό ή Αναπληρωματικό Μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΔΠ ΑΠΘ 
β) Υπάλληλος ή ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης 
Και κατά περίπτωση: 
γ) Ο Υπεύθυνος Εμπορικής Διαχείρισης Καταστημάτων και Αιθουσών (για όλες τις 

προμήθειες πλην όσων αφορούν τα κυλικεία που διαχειρίζεται η Εταιρεία) 
δ) Ο Υπεύθυνος Εμπορικής Διαχείρισης Κυλικείων (μόνο για προμήθειες που αφορούν 

τα κυλικεία που διαχειρίζεται η Εταιρεία). 
 
Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται η Επιτροπή Παραλαβής για τις προμήθειες που αφορούν την 
Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας ΑΠΘ.  Η Επιτροπή Παραλαβής συστήνεται ως 
εξής: 

α) Για προμήθειες αγαθών, υπηρεσιών και έργων που πραγματοποιούνται στην 
έδρα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ: α) τον Πρόεδρο ή μέλος της Επιτροπής Πανεπιστημιακής 
Κατασκήνωσης Καλάνδρας ΑΠΘ και β) τον υπάλληλο του Γραφείου 
Κατασκήνωσης Καλάνδρας της ΕΑΔΠ ΑΠΘ.  

β) Για προμήθειες αγαθών, υπηρεσιών και έργων που πραγματοποιούνται στην 
Κατασκήνωση Καλάνδρας: α) τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πανεπιστημιακής 
Κατασκήνωσης Καλάνδρας ΑΠΘ , β) ένα μέλος της Επιτροπής Πανεπιστημιακής 
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Κατασκήνωσης Καλάνδρας ΑΠΘ και γ) τον Αρχηγό της Πανεπιστημιακής 
Κατασκήνωσης Καλάνδρας ΑΠΘ. 

 
Τα μέλη της Επιτροπής συντάσσουν κατά περίπτωση σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, το 
οποίο αποστέλλεται στο Γραφείο της Καλάνδρας και εν συνεχεία ο αρμόδιος υπάλληλος της 
ΕΑΔΠ ΑΠΘ, το διαβιβάζει εγγράφως στα αρμόδια Τμήματα της Εταιρείας για τις περαιτέρω 
ενέργειες. 
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Άρθρο 30: Διαδικασία σύνταξης συμβάσεων/ιδιωτικών συμφωνητικών, 

παράδοσης- παραλαβής μίσθιων ακινήτων και εγγυητικών επιστολών και 

παρακολούθησης μισθωτηρίων συμβολαίων 

 

Α. Διαδικασία συγκέντρωσης και υποβολής των απαραίτητων στοιχείων για τη σύναψη 
συμβάσεων/ ιδιωτικών συμφωνητικών 
Αποτελεί αρμοδιότητα και αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε υπαλλήλου της ΕΑΔΠ ΑΠΘ -ο 
οποίος στο πλαίσιο των καθηκόντων του και κατά την εκτέλεση αυτών, αιτείται να 
καταρτιστεί μια σύμβαση μεταξύ της ΕΑΔΠ ΑΠΘ και κάποιου τρίτου- να προσκομίσει 
εγγράφως, ο ίδιος, στο Νομικό Γραφείο της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, τα ορθά στοιχεία του 
αντισυμβαλλομένου, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία και όρους της σύμβασης,  ήτοι (βλ. 
συνημμένο υπόδειγμα εντύπου): 

 Για φυσικά πρόσωπα: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, 
ΑΦΜ, ΔΟΥ 

 Για νομικά πρόσωπα: επωνυμία, νομική μορφή, έδρα, νόμιμος εκπρόσωπος, 
ΑΦΜ, ΔΟΥ 

 Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης 
 Τεχνικές προδιαγραφές και πιστοποιήσεις 
 Διάρκεια σύμβασης 
 Τίμημα/αμοιβή 
 Τρόπος πληρωμής 
 Τυχόν άλλους ειδικούς όρους 

 
Β. Διαδικασία παραλαβής μίσθιων ακινήτων και κινητού εξοπλισμού 
Η διαδικασία παραλαβής μίσθιων ακινήτων και κινητού εξοπλισμού που εκμισθώνει η 
ΕΑΔΠ ΑΠΘ σε τρίτους, περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα (βλ. συνημμένα υποδείγματα 
εντύπων): 

 Βεβαίωση παραλαβής του μίσθιου ακινήτου, τυχόν κινητού εξοπλισμού και των 
κλειδιών, από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι το ακίνητο παραλαμβάνεται στην κατάσταση και με τον 
εξοπλισμό που παραδόθηκε χωρίς φθορές και ζημίες, σύμφωνα με το 
μισθωτήριο συμβόλαιο. 

 Εκκαθάριση όλων των λογαριασμών, μεταξύ ΕΑΔΠ ΑΠΘ και μισθωτή, που 
απορρέουν από την μίσθωση (κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, φθορές 
εξοπλισμού κ.α.), έλεγχος για τυχόν οφειλές του μισθωτή και αφαίρεση του 
ανάλογου ποσού από τις δοθείσες χρηματικές προκαταβολές. 

 Σύνταξη και υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης- παραλαβής του μίσθιου 
ακινήτου και τυχόν κινητού εξοπλισμού, μεταξύ της ΕΑΔΠ ΑΠΘ και του 
μισθωτή. 

 Επιστροφή τυχόν χρηματικών προκαταβολών και εγγυήσεων από την ΕΑΔΠ 
ΑΠΘ προς τον μισθωτή, μετά από την εκκαθάριση όλων των λογαριασμών και 
τον έλεγχο για τυχόν οφειλές του μισθωτή, με απόδειξη παραλαβής. 
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 Επιστροφή εγγυητικής επιστολής ή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων στον μισθωτή, με απόδειξη παραλαβής. 

 
Αρμόδιος υπάλληλος της ΕΑΔΠ ΑΠΘ για την παραλαβή μισθίων ακινήτων, κινητού 
εξοπλισμού και κλειδιών, που εκμισθώνει η ΕΑΔΠ ΑΠΘ σε τρίτους ορίζεται υπάλληλος του 
Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. 
 
Γ. Διαδικασία παρακολούθησης των όρων των μισθωτηρίων συμβολαίων 
Η διαδικασία παρακολούθησης των μισθωτηρίων συμβολαίων, περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
βήματα:  

 Την ημέρα υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου το Τμήμα Οικονομικής 
Διαχείρισης της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, παραλαμβάνει, αντίγραφο του μισθωτηρίου 
συμβολαίου του ακινήτου και τυχόν και του κινητού εξοπλισμού και το 
πρωτότυπο σώμα της εγγυητικής επιστολής ή γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 Την ημέρα υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου υπάλληλος του Τμήματος 
Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΑΔΠ ΑΠΘ καταγράφει παρουσία του μισθωτή, 
την ένδειξη του μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου. Επίσης, προβαίνει 
στην τετράμηνη καταγραφή ενδείξεων των μετρητών, ο οποίος γίνεται με την 
παρουσία εκπροσώπου του μισθωτή και υπογράφεται από τα δύο μέρη. 

 Υπάλληλος του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, 
παρακολουθεί τους όρους των μισθωτηρίων συμβολαίων που αφορούν την 
έγκαιρη καταβολή, μηνιαίως, των μισθωμάτων, τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο με 
σχετικές ειδοποιήσεις και ενημερώνει το Νομικό Γραφείο. Για τον σκοπό αυτό 
ενημερώνει και οχλεί τηλεφωνικώς τους μισθωτές, στις 11 και στις 25 κάθε 
μήνα για την έγκαιρη και προσήκουσα καταβολή του μισθώματος. Σε 
περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του μισθώματος μέχρι την τελευταία ημέρα 
του μήνα που αφορά και εφόσον δεν έχει υποβληθεί κάποιο έγγραφο αίτημα 
του μισθωτή για μη κατάπτωση των προβλεπόμενων ποινικών ρητρών, ο 
αρμόδιος υπάλληλος αυτομάτως, αφαιρεί από τις δοθείσες χρηματικές 
εγγυήσεις 100 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης καταβολής του 
μισθώματος. 

 Υπάλληλος του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, 
παρακολουθεί τις ημερομηνίες λήξεως των εγγυητικών επιστολών ή των 
γραμματίων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 Υπάλληλος του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, συντάσσει 
και αποστέλλει, με απόδειξη παραλαβής, προς τους μισθωτές, έγγραφη 
ειδοποίηση πληρωμής της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία πρέπει 
να εξοφλείται εντός 15 ημερών από τη βεβαιωμένη παραλαβή του σχετικού 
εγγράφου. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης πληρωμής θα καταβάλλει ο 
μισθωτής το ποσό των 100 ευρώ ως εύλογη ποινική ρήτρα, η οποία θα 
καταπίπτει αμέσως, θα εισπράττεται και θα αφαιρείται αυτομάτως, χωρίς 
καμία δικαστική διάγνωση, από το ποσό της δοθείσας χρηματικής εγγύησης. 
Επίσης, θα προβαίνει στη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς καμία 
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περαιτέρω ειδοποίηση, μετά την παρέλευση 45 ημερών από την παραλαβή της 
ανωτέρω ειδοποίησης. 

 Υπάλληλος του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, 
παρακολουθεί όλους τους λοιπούς όρους των μισθωτηρίων συμβολαίων, 
ενδεικτικά αυτούς που αφορούν την αναπροσαρμογή του μισθώματος, την 
παράταση της μίσθωσης κ.α., τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο με σχετικές 
ειδοποιήσεις και ενημερώνει το Νομικό Γραφείο. 

 Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, συντάσσει και προβαίνει 
στην αποστολή όλων των εγγράφων που αφορούν τα μισθωτήρια συμβόλαια. 
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Άρθρο 31: Διαδικασία καταμέτρησης και είσπραξης κοινοχρήστων από μισθωτές 

1. Με τη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ της ΕΑΔΠ ΑΠΘ και του 
μισθωτή, γεννάται η υποχρέωση καταβολής κοινοχρήστων (ηλεκτρικό ρεύμα), 
σύμφωνα με τον όρο 6 του μισθωτηρίου συμβολαίου. 

2. Κάθε τετράμηνο πραγματοποιείται καταμέτρηση των ενδείξεων των μετρητών από 
τον αρμόδιους υπάλληλους της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, παρουσία εκπροσώπου του μισθωτή 
(βλ. υπόδειγμα εντύπου). 

3. Το έντυπο της καταμέτρησης παραδίδεται στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της 
ΕΑΔΠ ΑΠΘ για τον υπολογισμό της οφειλής, βάσει της χρέωσης που έχει υποδείξει 
η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του ΑΠΘ. 

4. Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης συντάσσει έγγραφη ειδοποίηση προς τον 
μισθωτή για το οφειλόμενο ποσό, η οποία παραδίδεται στον μισθωτή ηλεκτρονικά 
και σε φυσική μορφή, με βεβαίωση παραλαβής (βλ. υπόδειγμα εντύπου). 

5. Ο μισθωτής υποχρεούται για την καταβολή της οφειλής σε τραπεζικό λογαριασμό 
της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, εντός 15 ημερών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης. 

6. Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης παρακολουθεί και επιβεβαιώνει την 
πραγματοποίηση της κατάθεσης των κοινοχρήστων στον τραπεζικό λογαριασμό της 
ΕΑΔΠ ΑΠΘ. 

7. Αν παρέλθει η προθεσμία, γίνεται τηλεφωνική και κατόπιν έγγραφη όχληση στον 
μισθωτή από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης. 

8. Μετά την παρέλευση 45 ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης, η 
ΕΑΔΠ ΑΠΘ και το ΑΠΘ δικαιούνται να προβαίνουν στη διακοπή του ηλεκτρικού 
ρεύματος χωρίς καμία περαιτέρω ειδοποίηση. 

9. Οι εισπράξεις κοινοχρήστων τηρούνται σε χωριστό λογιστικό λογαριασμό, που 
αφορά σε είσπραξη απαιτήσεων για την παρακολούθηση και απόδοση στο ΑΠΘ. 
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Άρθρο 32: Διαδικασία επιλογής προμηθευτών πρώτων υλών και εμπορεύσιμων 

προϊόντων 

Τα Τμήματα Πωλήσεων και Εμπορικής Ανάπτυξης της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, ακολουθώντας τις οδηγίες 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προκειμένου να προχωρήσουν σε 
συνεργασία με προμηθευτές πρώτων υλών και εμπορεύσιμων  προϊόντων για τις ανάγκες 
λειτουργίας τους, ακολουθούν την κάτωθι διαδικασία: 
 

1. Έγγραφη διαπίστωση της ανάγκης για προμήθεια πρώτων υλών και εμπορεύσιμων 
προϊόντων από τον Προϊστάμενο/ Υπεύθυνο του εκάστοτε Τμήματος. 

2. Διατύπωσή της από τον Προϊστάμενο/ Υπεύθυνο του εκάστοτε Τμήματος υπό τη 
μορφή κατηγοριών προϊόντων και προδιαγραφών. 

3. Δημοσιοποίηση, με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, ανοιχτής καθ’ όλη τη 
διάρκεια του χρόνου, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κάθε κατηγορία 
προϊόντος, στο ιστότοπο της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, καθώς επίσης στα αντίστοιχα 
Επιμελητήρια. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κάθε κατηγορίας 
προϊόντος θα τροποποιείται και θα δημοσιοποιείται εκ νέου, εφόσον προκύψει νέα 
ανάγκη προμήθειας, την οποία διαπιστώνει και εισηγείται ο Προϊστάμενος/ 
Υπεύθυνος του εκάστοτε Τμήματος στο Δ.Σ. της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. 

4. Υποβολή έγγραφων προσφορών προς την ΕΑΔΠ ΑΠΘ από τους ενδιαφερόμενους 
προμηθευτές, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης. 

5. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, ορίζεται η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και 
Αξιολόγησης Προμηθευτών της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. 

6. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης Προμηθευτών διεξάγει συναντήσεις 
με όλους τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές για την αξιολόγηση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών και πιστοποιήσεων, την παροχή διευκρινήσεων και τη 
διαπραγμάτευση για βελτίωση των προσφορών που έχουν υποβληθεί. 

7. Η Επιτροπή διατυπώνει εγγράφως την εισήγησή της προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για 
την επιλογή του/των προμηθευτή/των πρώτων υλών και εμπορεύσιμων προϊόντων. 

8. Ακολουθεί η έγκριση του Δ.Σ. και η σύνταξη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας 
με κάθε  προμηθευτή, στο οποίο εξειδικεύονται οι οικονομικοί και λοιποί όροι της 
συνεργασίας. 

9. Κάθε φορά που υποβάλλεται προς την ΕΑΔΠ ΑΠΘ κάποια νέα προσφορά 
συνεργασίας από ενδιαφερόμενο προμηθευτή στο πλαίσιο της ανοιχτής 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ακολουθείται εκ νέου η παραπάνω 
διαδικασία (σημείο 6 κι εξής). 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την τελική επιλογή του/των προμηθευτή/των από 
τη Διοίκηση της Εταιρείας, ο αρμόδιος υπάλληλος του κάθε Τμήματος παρακολουθεί την 
εφαρμογή της συμφωνίας. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο κατά 
την παραλαβή των εμπορευμάτων, όσο και τον έλεγχο της τιμής αγοράς. Επικουρικά 
πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι τιμών από το Τμήμα Οικονομικής 
Διαχείρισης της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. 
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Άρθρο 33: Διαδικασία επιλογής προμηθευτών αναμνηστικών ειδών ΑΠΘ 

Το Τμήμα Εμπορικής Διαχείρισης Καταστημάτων και Αιθουσών το οποίο, μεταξύ άλλων, 
έχει ως αντικείμενο την παραγωγή, προμήθεια και πώληση αναμνηστικών αντικείμενων του 
ΑΠΘ, ακολουθώντας τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και 
προκειμένου να προχωρήσει σε συνεργασία με προμηθευτές για τις ανάγκες των 
αναμνηστικών του ΑΠΘ, ακολουθεί την κάτωθι διαδικασία:  

1. Διαπίστωση της ανάγκης για προμήθεια αναμνηστικών αντικειμένων και διατύπωσή 
της υπό τη μορφή κατηγοριών από τον Προϊστάμενο και τον Υπεύθυνο του Τμήματος, 
είτε από τη Διοίκηση της Εταιρείας. 

2. Δημοσιοποίηση, με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, ανοιχτής καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρόνου, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο ιστότοπο της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, 
καθώς επίσης στα αντίστοιχα Επιμελητήρια. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
θα τροποποιείται και θα δημοσιοποιείται εκ νέου, εφόσον προκύψει νέα ανάγκη 
προμήθειας, την οποία διαπιστώνει και εισηγείται ο Προϊστάμενος/ Υπεύθυνος του 
Τμήματος στο Δ.Σ. της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. 

3. Υποβολή δήλωσης πρόθεσης συνεργασίας και δειγμάτων αντικειμένων προς την 
ΕΑΔΠ ΑΠΘ από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, σύμφωνα με τους όρους της 
πρόσκλησης. 

4. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, ορίζεται η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και 
Αξιολόγησης Προμηθευτών της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. 

5. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης Προμηθευτών διεξάγει συναντήσεις 
με όλους τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές προκειμένου να ληφθούν 
διευκρινήσεις αναφορικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων, τις 
δυνατότητες παραγωγής και τους λοιπούς όρους συνεργασίας και διατυπώνει 
εγγράφως την εισήγησή της προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για την επιλογή του/των 
προμηθευτή/των αναμνηστικών ειδών. 

6. Οι δηλώσεις πρόθεσης συνεργασίας και το σύνολο των δειγμάτων τίθενται, 
παράλληλα, υπόψη της Επιτροπής Ποιοτικής Αξιολόγησης Δειγμάτων, η οποία 
διατυπώνει εγγράφως την εισήγησή της προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για την επιλογή 
του/των προμηθευτή/των αναμνηστικών ειδών και ποιες κατηγορίες αντικειμένων 
καλύπτουν. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον 
Προϊστάμενο του Τμήματος Πωλήσεων και Εμπορικής Ανάπτυξης, τον Υπεύθυνο του 
Τμήματος Εμπορικής Διαχείρισης Καταστημάτων και Αιθουσών, μέλος ΔΕΠ του 
Εργαστηρίου Βιομηχανικού Σχεδιασμού της Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ ή άλλο μέλος 
ΔΕΠ συναφούς αντικειμένου και συνεπικουρείται από εκπρόσωπο της εταιρείας που 
σχεδίασε τον νέο λογότυπο του ΑΠΘ για εμπορική χρήση, ως τεχνικό σύμβουλο.  

7. Οι εισηγήσεις των δύο παραπάνω Επιτροπών τίθενται προς έγκριση από το Δ.Σ. της 
ΕΑΔΠ ΑΠΘ για τη σύνταξη καταλόγου εγκεκριμένων προμηθευτών, ανά κατηγορία 
αναμνηστικών αντικειμένων, και συντάσσονται σχετικά Ιδιωτικά Συμφωνητικά 
Συνεργασίας. 

8. Κάθε φορά που διαπιστώνεται η ανάγκη προμήθειας αναμνηστικών αντικειμένων 
από τον Προϊστάμενο/ Υπεύθυνο του Τμήματος, είτε από τη Διοίκηση της Εταιρείας, 
γίνεται γραπτή επικοινωνία από τον Προϊστάμενο/ Υπεύθυνο του Τμήματος με 
όσους έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο των εγκεκριμένων προμηθευτών και 
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ζητούνται προσφορές για συγκεκριμένο αντικείμενο, με προδιαγραφές, χωρίς 
ανάρτηση νέας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

9. Το σύνολο των προσφορών διαβιβάζονται στη Διαρκή Επιτροπή Αξιολόγησης 
Οικονομικών Προσφορών Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, που 
έχει συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ., στην οποία συμμετέχει και μέλος ΔΕΠ του 
Εργαστηρίου Βιομηχανικού Σχεδιασμού της Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ ή μέλος ΔΕΠ 
συναφούς αντικειμένου, και η οποία διατυπώνει εγγράφως την εισήγησή της, προς 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, για την επιλογή του προμηθευτή, 
συντάσσοντας σχετικό πρακτικό (βλ. συνημμένο έντυπο). Η εισήγηση της Επιτροπής 
μπορεί να μην υποδεικνύει μόνο έναν προμηθευτή αλλά να αξιολογεί τη 
δυνατότητα συνεργασίας με περισσότερους προμηθευτές. 

10. Ακολουθεί η αποδοχή της εισήγησης της Επιτροπής, από τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, για την επιλογή του/ων προμηθευτή/των και ενεργοποιείται το Ιδιωτικό 
Συμφωνητικό Συνεργασίας για την εν λόγω προμήθεια. Οι οικονομικοί και λοιποί 
όροι της προμήθειας, εξειδικεύονται σε γραπτή επικοινωνία μεταξύ του 
Προϊσταμένου/ Υπευθύνου του Τμήματος και του προμηθευτή. 

11. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την τελική επιλογή του προμηθευτή από τη 
Διοίκηση της Εταιρείας, ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος παρακολουθεί την 
εφαρμογή της συμφωνίας. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τον ποιοτικό και ποσοτικό 
έλεγχο κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, όσο και τον έλεγχο της τιμής 
αγοράς. 

12. Κάθε φορά που υποβάλλεται προς την ΕΑΔΠ ΑΠΘ κάποια νέα πρόθεση συνεργασίας 
από ενδιαφερόμενο προμηθευτή στο πλαίσιο της ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, ακολουθείται εκ νέου η παραπάνω διαδικασία (σημείο 3 και εξής) .  

 
Σημείωση:  
Α. Το Τμήμα Εμπορικής Διαχείρισης Καταστημάτων και Αιθουσών δύναται να αναλάβει την 
παραγωγή και προμήθεια εκτυπωμένων αναμνηστικών, κατά παραγγελία, για μονάδες, 
τμήματα και υπηρεσίες του ΑΠΘ ή τρίτων  κατόπιν σχετικού αιτήματος. Στην περίπτωση 
αυτή η επιλογή προμηθευτή γίνεται σε συνεργασία με τον πελάτη, και όχι απαραίτητα από 
τον υπάρχοντα κατάλογο εγκεκριμένων προμηθευτών της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ 
αναλαμβάνει την εποπτεία και ολοκλήρωση της παραγωγής των αναμνηστικών καθώς και 
την μεταπώλησή τους. 
Β. Το Τμήμα Εμπορικής Διαχείρισης Καταστημάτων και Αιθουσών δύναται σε περιπτώσεις 
εξειδικευμένων αναμνηστικών αντικειμένων (πχ. Press Papier- θήκη παπύρου), όταν το 
κρίνει αναγκαίο, να κάνει χρήση της Διαδικασίας Προμηθειών Αγαθών, Υπηρεσιών και 
Έργων (ΠΑΥΕ). 
 
  



 
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ 
 

Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΕΑΔΠ ΑΠΘ 65 

Άρθρο 34: Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού γραφείου και εποχικού/ έκτακτου 

προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας των Τμημάτων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

Κατόπιν αποφάσεων του Δ.Σ. της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία για την 
επιλογή προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας των διαφόρων Τμημάτων της Εταιρείας: 

I. Πρόσληψη προσωπικού γραφείου και εποχικού/έκτακτου προσωπικού για τις 
ανάγκες λειτουργίας των Τμημάτων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ: 

1. Διαπίστωση της ανάγκης για πρόσληψη προσωπικού από τη διοίκηση της Εταιρείας 
(Διευθύνοντα Σύμβουλο, Προϊστάμενο/ Υπεύθυνο Τμήματος) και υποβολή 
εισήγησης προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. Η εισήγηση 
συνοδεύεται απαραίτητα από την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Παράρτημα), με αναλυτική περιγραφή της 
θέσης και των απαιτούμενων προσόντων . 

2. Ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατόπιν της έγκρισης του Δ.Σ., 
στον ιστότοπο της ΕΑΔΠ ΑΠΘ και, κατά περίπτωση, λοιπές ενέργειες 
δημοσιοποίησής της με στόχο τη μεγαλύτερη ανταπόκριση (π.χ. εφημερίδες, ειδικοί 
ιστότοποι, επαγγελματικοί σύλλογοι, ιστότοποι εύρεσης εργασίας κ.α.) 

3. Υποβολή αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών σύμφωνα με τους όρους και τις 
προθεσμίες της πρόσκλησης, μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, είτε με φυσική παρουσία, 
είτε ταχυδρομικά. 

4. Συγκέντρωση όλων των αιτήσεων από το Τμήμα Προσωπικού και τήρηση σχετικού 
αρχείου ανά πρόσκληση. 

5. Το σύνολο των υποβληθέντων αιτήσεων και δικαιολογητικών διαβιβάζεται από το 
Τμήμα Προσωπικού στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, η 
οποία με απόφαση του Δ.Σ., αποτελείται από: 
1) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή μέλος του Δ.Σ. ή τον Υπεύθυνο Διοικητικής 

Υποστήριξης και Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπου κρίνεται σκόπιμο 
2) Τον εκάστοτε Προϊστάμενο ή και τον Υπεύθυνο του Τμήματος της ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

που πρόκειται να στελεχωθεί 
3) Τον Υπεύθυνο Συντονισμού και Εποπτείας των Τμημάτων  
4) Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προσωπικού 
5) Tον υπάλληλο του Τμήματος Προσωπικού 

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, 
τη βαθμολόγηση των υποψηφίων ως προς τα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα 
προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης, τη διεξαγωγή και βαθμολόγηση των 
συνεντεύξεων και την τελική κατάταξη των υποψηφίων. Ειδικότερα, η Επιτροπή: 

α. Εξετάζει όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις και δικαιολογητικά και διαχωρίζει όσες 
πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης και όσες απορρίπτονται. 

β. Για τις αιτήσεις που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογεί τους 
υποψηφίους τόσο για τα απαιτούμενα όσο και για τα συνεκτιμώμενα προσόντα, 
σύμφωνα με την πρόσκληση. 

γ. Προγραμματίζει και διεξάγει τις συνεντεύξεις με όλους τους υποψήφιους που 
πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με την πρόσκληση, και τους 
βαθμολογεί ως προς τη συνέντευξη (Παράρτημα). Σημειώνεται ότι, κατά τη 
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διαδικασία των συνεντεύξεων, η Επιτροπή οφείλει να καταγράφει σκέψεις και 
κρίσεις, οι οποίες τεκμηριώνουν επαρκώς τη συνδρομή του κριτηρίου της 
προσωπικότητας του υποψηφίου και οι οποίες αποτυπώνονται στο υποχρεωτικά 
συνταχθέν πρακτικό. 

δ. Διατυπώνει εγγράφως την πρότασή της για την επιλογή του προσωπικού 
συντάσσοντας: 1) τον πίνακα κατάταξης με τη βαθμολογία των υποψηφίων 
(Παράρτημα) και 2) το σχετικό πρακτικό (Παράρτημα), το οποίο τίθεται προς 
έγκριση από το Δ.Σ. της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων). 

6. Τα αποτελέσματα (πίνακας κατάταξης) δημοσιοποιούνται στη σελίδα της ΕΑΔΠ 
ΑΠΘ (αριθμός αίτησης και βαθμολογία υποψηφίου). 

7. Σε περίπτωση έκτακτης αποχώρησης εργαζομένου, ο Υπεύθυνος ή Προϊστάμενος 
του Τμήματος εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, δια μέσου του Τμήματος 
Προσωπικού, την αντικατάστασή του, λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικό πίνακα 
κατάταξης των υποψηφίων που εισηγήθηκε η Επιτροπή. Ακολουθεί έγκριση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου και αναλαμβάνει το Τμήμα Προσωπικού τις διαδικασίες 
για την ολοκλήρωση της πρόσληψης. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την επιλογή του υποψηφίου, ο 
Προϊστάμενος/Υπεύθυνος του προς στελέχωση Τμήματος αναλαμβάνει την ενημέρωση του 
νέου εργαζομένου ως προς τα καθήκοντα και το αντικείμενο της εργασίας του. 
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Άρθρο 35: Διαδικασία πρόσληψης εποχικού/έκτακτου εκπαιδευτικού 

προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας του Παιδικού Κέντρου ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

Κατόπιν αποφάσεων του Δ.Σ. της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία για την 
επιλογή προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ: 

1. Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ, σε συνεργασία με την  
Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.) του Παιδικού Κέντρου εισηγείται, ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, στο Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του Παιδικού Κέντρου τη 
δημοσιοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη 
εποχιακού/έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, προκειμένου να αντιμετωπισθούν 
μελλοντικές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτηρίου.  

2. Το Σ.Δ. του Παιδικού Κέντρου αποφασίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας (ΕΑΔΠ ΑΠΘ) του ΑΠΘ τη 
δημοσιοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΠΕΕ)  για την πρόσληψη 
εποχιακού/έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού του Παιδικού Κέντρου. Η εισήγηση 
συνοδεύεται απαραίτητα από τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Παράρτημα), με αναλυτική περιγραφή της 
θέσης και των απαιτούμενων προσόντων . 

3. Το Δ.Σ. της ΕΑΔΠ ΑΠΘ εγκρίνει την εισήγηση του Σ.Δ. του Παιδικού Κέντρου και 
αναρτάται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ιστότοπο του Παιδικού 
Κέντρου και της ΕΑΔΠ ΑΠΘ και, κατά περίπτωση, γίνονται λοιπές ενέργειες 
δημοσιοποίησης με στόχο τη μεγαλύτερη ανταπόκριση. 

4. Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και των λοιπών, κατά τους όρους και τις 
προθεσμίες της πρόσκλησης, δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων υποβάλλονται 
μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Έκαστη αίτηση λαμβάνει ειδικό αύξοντα αριθμό. 

5. Οι νομίμως υποβληθείσες αιτήσεις συγκεντρώνονται από το Τμήμα Προσωπικού της 
ΕΑΔΠ ΑΠΘ, το οποίο τηρεί και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο. 

6. Το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων και δικαιολογητικών διαβιβάζεται από το 
Τμήμα Προσωπικού στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων, η οποία με 
απόφαση του Δ.Σ., αποτελείται από: 

- Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ 
- Τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του Παιδικού Κέντρου ΑΠΘ 
- Τον Επιστημονικό Διευθυντή του Παιδικού Κέντρου 
- Tον υπάλληλο του Τμήματος Προσωπικού 

7. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων είναι αρμόδια για την εξέταση των 
αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών, τη μοριοδότηση των υποψηφίων ως προς 
τα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης. Ειδικότερα, η 
Επιτροπή: 
Α) Ελέγχει τη νομιμότητα υποβολής των αιτήσεων και προβαίνει στον έλεγχο των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους της 
πρόσκλησης απορρίπτονται.  
Β) Μοριοδοτεί τους υποψήφιους, των οποίων οι αιτήσεις έγιναν αποδεκτές, ως προς 
τα απαιτούμενα και συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια, σύμφωνα με τους όρους της 
πρόσκλησης.  
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Γ) Συντάσσει και δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του Παιδικού Κέντρου και της ΕΑΔΠ 
ΑΠΘ τον Πίνακα Μοριοδότησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, βάσει των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών.  
Δ) Διαβιβάζει τον Πίνακα Μοριοδότησης στην Επιστημονική Επιτροπή του Παιδικού 
Κέντρου, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία των προφορικών συνεντεύξεων. 

8. Η Επιστημονική Επιτροπή του Παιδικού Κέντρου: 
Α) Προγραμματίζει και διεξάγει προφορικές συνεντεύξεις με τον, κατά την κρίση της, 
αναγκαίο αριθμό υποψηφίων. Η πρόσκληση στην προφορική συνέντευξη γίνεται με 
βάση τη σειρά κατάταξής τους στον Πίνακα Μοριοδότησης. Η Επιτροπή διατηρεί τη 
δυνατότητα να προγραμματίσει και να διεξαγάγει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, 
προφορικές συνεντεύξεις υποψηφίων πέραν των αρχικώς κληθέντων. 
Β) Μετά το πέρας των προγραμματισμένων προφορικών συνεντεύξεων, η Επιτροπή 
συντάσσει το Δελτίο Συνέντευξης κάθε υποψηφίου, στο οποίο αποτυπώνεται η 
βαθμολογία καθώς και η τεκμηρίωσή της (Παράρτημα). 
Γ) Αποστέλλει τα Δελτία Συνεντεύξεων στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων. 

9. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων:  
Α) Συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων που περιλαμβάνει τόσο 
τη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων-κριτηρίων όσο και τη βαθμολόγια της 
συνέντευξης (Παράρτημα). 
Β) Συντάσσει σχετικό Πρακτικό (Παράρτημα), το οποίο τίθεται προς έγκριση από το 
Δ.Σ. της ΕΑΔΠ ΑΠΘ (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων). 
Γ) Δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα στο ιστότοπο του Παιδικού Κέντρου και της ΕΑΔΠ 
ΑΠΘ (πίνακας κατάταξης με αριθμό αίτησης και συνολική βαθμολογία υποψηφίου). 

10. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο/η Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του 
Παιδικού Κέντρου, εισηγείται, με τη σύμφωνη γνώμη του Σ.Δ., στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, την πρόσληψη εργαζομένου, λαμβάνοντας υπόψη τον 
τελικό Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων, όπως αυτός διαμορφώθηκε κατά τα 
ανωτέρω. 

11. Μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΔΠ ΑΠΘ το Τμήμα Προσωπικού 
αναλαμβάνει τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση της πρόσληψης. 

 
 Λοιπές περιπτώσεις 

1. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ στο πλαίσιο του σκοπού της και για τη στήριξη των φοιτητών του ΑΠΘ, 
δύναται να προσλάβει, εκτός της ανωτέρω διαδικασίας, φοιτητές για εργασία για 
διάστημα 3-6μηνών. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει ότι θα συντρέχουν κοινωνικοί 
και οικονομικοί λόγοι, οι οποίοι θα μπορούν να επιβεβαιωθούν ύστερα από 
επικοινωνία με τα οικεία Τμήματα του ΑΠΘ. Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η 
υποστήριξη φοιτητών με αποδεδειγμένη ανάγκη για την ολοκλήρωση των σπουδών 
τους. Η πρόσληψη μπορεί να γίνει μόνο με έγγραφη εισήγηση του Διευθύνοντος 
Συμβούλου, κατόπιν σχετικού αιτήματος του οικείου Τμήματος του ΑΠΘ και μετά 
από τη σχετική έγκριση του Δ.Σ. της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. 

2. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ δύναται να απασχολήσει φοιτητές ή αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και ΙΕΚ στο 
πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης τηρώντας τις προβλεπόμενες από τους εκάστοτε 
φορείς διαδικασίες.  
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III. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
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1. Έντυπα Διαδικασίας Προμηθειών Αγαθών, Υπηρεσιών και Έργων 
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ΤΜΗΜΑ ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ 
Πληροφορίες: _________ 
Τηλέφωνο: ____________ 
Φαξ:  2310  995212 

Αίτημα- εισήγηση για προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών, έργων 
 

Αιτούμενη προμήθεια περιγραφή ειδών, υπηρεσιών, έργου, ποσότητα, παραδοτέων, έναρξη 
λήξη έργου 

Κωδικός CPV  
Προϋπολογιζόμενη αξία  καθαρή αξία και αξία ΦΠΑ 
Προτεινόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά  
Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας   
Έξοδα μεταφοράς ή άλλες 
επιβαρύνσεις 

 

Συμφωνία αποπληρωμής   
Κωδικός εξόδου  
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το ανωτέρω αίτημα καθώς και τη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
   Με εκτίμηση 

 
Υπογραφή/Ονοματεπώνυμο/ 

Ιδιότητα Προϊσταμένου Τμήματος 
     
Α) Το αίτημα καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό του Τμήματος  ΝΑΙ ΟΧΙ 
    

Β) Υπόλοιπο προς ανάληψη  κωδικός Υπόλοιπο σε €   

__-__  
 

Με εκτίμηση 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης  
 
Ονοματεπώνυμο 

  

  
Εγκρίνεται η εισήγηση και παρακαλώ για την εκτέλεσή της 

__/__/____ 
 

Με εκτίμηση 
Ο Αν. Πρόεδρος του Δ.Σ. και  

Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΔΠ ΑΠΘ 
 
 

Θεσσαλονίκη,__/__/____ 

Αριθμ. πρωτ. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Α’/ Β’) ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΤΟΠΟΣ  
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1) 
2) 
3) 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 __/__/__ __/__/__ 
1) 
2) 
3) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1) 
2) 
3) … 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ (Α’) ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ (επωνυμία/ ημερομηνία) 
1) 
2) 
3) 
… 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  
ΕΠΙ ΤΩΝ (Α’) ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛ. (Β’) ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ (επωνυμία/ ημερομηνία) 
1) 
2) 
3) 
… 
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Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία, αποφασίζει να εισηγηθεί, για την εν λόγω 
προμήθεια, στον Διευθύνοντα Σύμβουλος της ΕΑΔΠ ΑΠΘ τα εξής: 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
1) 
2) 
3) 
… 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΣΧΟΛΙΑ 
 

 
 
 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

(Ονοματεπώνυμο) (Ονοματεπώνυμο) (Ονοματεπώνυμο) 
 
 
 
 
 

  

(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφή) 
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ΕΑΔΠ ΑΠΘ  ΑΕ                                                                 ΠΡΟΣ : 
         1) Το Νομικό Γραφείο ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

2) Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης ΕΑΔΠ ΑΠΘ1 

     
 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΕΙΔΩΝ &  
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 
Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα …………… - ……….. - 201.., ο/η αρμόδιος/α υπάλληλος παραλαβής  του 

Τμήματος ………………………., όπως αυτός αναφέρεται κατωτέρω, αφού  έλαβε υπόψη του, την από 

…………………………. σχετική Σύμβαση/ Αίτημα για την προμήθεια του/των κάτωθι ειδών, δηλώνει ότι, 

όλα τα κάτωθι παραδοθέντα είδη-υλικά ελέγχθηκαν ποιοτικώς και ποσοτικώς και 

ανταποκρίνονται/δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου και μπορούν να 

παραληφθούν/δεν μπορούν να παραληφθούν2. 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Το παρόν συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
 
 

                                                           
1 Στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΑΔΠ ΑΠΘ παραδίδεται και ελέγχεται το συνταχθέν πρωτόκολλο παραλαβής με τα συνημμένα 
παραστατικά, ενώ στο Νομικό Γραφείο της ΕΑΔΠ ΑΠΘ παραδίδεται και ελέγχεται το αντίτυπο του πρωτοκόλλου παραλαβής χωρίς τα 
συνημμένα παραστατικά. 
2 Σε περίπτωση απόρριψης των υπό προμήθεια υλικών απαιτείται αναφορά στις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει το υλικό από τις συμβατικές 
υποχρεώσεις και γνωμάτευση για το αν δύναται να χρησιμοποιηθεί. 
3 Στη στήλη ΠΟΣΟΤΗΤΑ ενδέχεται να διαλαμβάνονται ανόμοιες μονάδες λ.χ. τεμάχια, κιλά, λίτρα κ.α. 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ3 ΑΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-
ΗΜ/ΝΙΑ 
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                                                         Θεσσαλονίκη……………………….. 
 
 
Ο/Η ΑΡΜΟΔΙΟΣ/Α ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
                                                                        
  
 
 
 
                                                                                         
                                                                                  
 
                                                                             
 
 
                                                                                     Θεσσαλονίκη…………………………. 
 
 
 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΕΑΔΠ ΑΠΘ 
 

ΓΙΑ ΤΟ  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΑΔΠ ΑΠΘ 
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ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ  ΠΡΟΣ: 
 1) Το Νομικό Γραφείο ΕΑΔΠ ΑΠΘ 
 2) Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης  ΕΑΔΠ 

ΑΠΘ4 
 
    

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΕΙΔΩΝ & ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 
Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ………………-……….. -201.., ο αρμόδιος/οι υπάλληλος/οι παραλαβής  του Τμήματος 

……………………….., όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω, έλαβαν υπόψη τους, την σχετική Σύμβαση για την 

προμήθεια του/των κάτωθι ειδών, δηλώνουν ότι, όλα τα κάτωθι παραδοθέντα είδη-υλικά ελέγχθηκαν 

ποιοτικώς και ποσοτικώς και ανταποκρίνονται/δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές υποχρεώσεις του 

Αναδόχου και μπορούν να παραληφθούν/δεν μπορούν να παραληφθούν5. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
4 Στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΑΔΠ ΑΠΘ παραδίδεται και ελέγχεται το συνταχθέν πρωτόκολλο παραλαβής με τα συνημμένα παραστατικά, 
ενώ στο Νομικό Γραφείο της ΕΑΔΠ ΑΠΘ παραδίδεται και ελέγχεται το αντίτυπο του πρωτοκόλλου παραλαβής χωρίς τα συνημμένα παραστατικά. 
5 Σε περίπτωση απόρριψης των υπό προμήθεια υλικών απαιτείται αναφορά στις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει το υλικό από τις συμβατικές 
υποχρεώσεις και γνωμάτευση για το αν δύναται να χρησιμοποιηθεί. 
6 Στη στήλη ΠΟΣΟΤΗΤΑ ενδέχεται να διαλαμβάνονται ανόμοιες μονάδες λ.χ. τεμάχια, κιλά, λίτρα κ.α. 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ6 HM/NIA - ΑΡΙΘΜ. 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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Το παρόν συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
 
 

Θεσσαλονίκη……………………….. 
 
 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
                                                   
 

Ονοματεπώνυμο 

 
                                                                                  
 
                                                                             
 
 
                                                                                     Θεσσαλονίκη…………………………. 
 
 
 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΕΑΔΠ ΑΠΘ                                                         ΓΙΑ ΤΟ  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΑΔΠ ΑΠΘ 
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ΕΑΔΠ ΑΠΘ  ΑΕ                            ΠΡΟΣ : 
       1) Το Νομικό Γραφείο ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

2) Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης ΕΑΔΠ ΑΠΘ7 

 

     
 
 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ & 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 
Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ……………… - ……….. - 201.., ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαβής  του 

Τμήματος………………………, όπως αυτός αναφέρεται κατωτέρω, αφού έλαβε υπόψη του, την 

από…………………. σχετική Σύμβαση/Αίτημα για την εκτέλεση/παροχή του/των κάτωθι 

έργου/υπηρεσιών, δηλώνει ότι, όλα τα κάτωθι παραδοθέντα έργα/υπηρεσίες ελέγχθηκαν ποιοτικώς 

και ποσοτικώς και ανταποκρίνονται/δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές υποχρεώσεις του 

Αναδόχου και μπορούν να παραληφθούν/δεν μπορούν να παραληφθούν8. 

 
ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ/ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

    

    

    

    

    

    

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Το παρόν συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

                                                           
7 Στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΑΔΠ ΑΠΘ παραδίδεται και ελέγχεται το συνταχθέν πρωτόκολλο παραλαβής με τα συνημμένα 
παραστατικά, ενώ στο Νομικό Γραφείο της ΕΑΔΠ ΑΠΘ παραδίδεται και ελέγχεται το αντίτυπο του πρωτοκόλλου παραλαβής χωρίς τα 
συνημμένα παραστατικά. 
8 Σε περίπτωση απόρριψης των υπό προμήθεια υλικών απαιτείται αναφορά στις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει το υλικό από τις συμβατικές 
υποχρεώσεις και γνωμάτευση για το αν δύναται να χρησιμοποιηθεί. 
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Θεσσαλονίκη……………………….. 

 
 
Ο/Η ΑΡΜΟΔΙΟΣ/Α ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
                                                                        
  
 
 
 
 
                                                                                  
 
                                                                             
 
 
                                                                                     Θεσσαλονίκη…………………………. 
 
 
 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΕΑΔΠ ΑΠΘ 
 

ΓΙΑ ΤΟ  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΑΔΠ ΑΠΘ 
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 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 
 

 

  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Τηλ.:   2310 995350 
Fax:    2310 991186 

  

Κτίριο :  Κ.Καραθεοδωρή 
 

 
ΠΡΟΣ: 

 1) Το Νομικό Γραφείο ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

2) Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης     ΕΑΔΠ ΑΠΘ9 

     
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΕΙΔΩΝ ,ΕΡΓΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
 
Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα               η επιτροπή παραλαβής αγαθών και υπηρεσιών της  Κατασκήνωσης Καλάνδρας, όπως αυτή 

αναφέρεται κατωτέρω, αφού έλαβε υπόψη της, το  από ………………… σχετικό Αίτημα της Επιτροπής Κατασκήνωσης , για την 

παροχή των κάτωθι υπηρεσιών και αγαθών , δηλώνει ότι, παρελήφθησαν τα αγαθά και εκτελέστηκαν οι υπηρεσίες   

σύμφωνα με τα ……………………………………………., συνολικού ………………. € και όλες οι κάτωθι παραδοθέντες υπηρεσίες και 

αγαθά ελέγχθηκαν ποιοτικώς και ποσοτικώς και ανταποκρίνονται στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου και μπορούν 

να παραληφθούν. 

ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ / 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΓΑΘΩΝ/ΕΡΓΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ/ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1     

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :  
Το παρόν συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

Θεσσαλονίκη  ……………………….. 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΠΘ 
 
                                                                        
 
 
 
                                                                                      Θεσσαλονίκη…………………………. 
 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΕΑΔΠ ΑΠΘ 
 

ΓΙΑ ΤΟ  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

  

 
  

                                                           
9 Στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΑΔΠ ΑΠΘ παραδίδεται και ελέγχεται το συνταχθέν πρωτόκολλο παραλαβής με τα συνημμένα παραστατικά, 
ενώ στο Νομικό Γραφείο της ΕΑΔΠ ΑΠΘ παραδίδεται και ελέγχεται το αντίτυπο του πρωτοκόλλου παραλαβής χωρίς τα συνημμένα παραστατικά. 
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ΠΡΟΣ: 
ΕΑΔΠ ΑΠΘ  ΑΕ                         1) Το Νομικό Γραφείο ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

 2) Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης ΕΑΔΠ ΑΠΘ10 

    

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ & 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
 
Διαβιβάζεται το πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αγαθών υπηρεσιών και έργων 

της Επιτροπής Κατασκήνωσης Καλάνδρας της ……………….., που αφορά τον/την ……………………….. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :  

Το παρόν συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

Θεσσαλονίκη……………………….. 
 
 

Ο Υπάλληλος του Γραφείου Κατασκήνωσης  
 
                                                                        
 
  
 
 

Θεσσαλονίκη…………………………. 
 

 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΕΑΔΠ ΑΠΘ 
 

ΓΙΑ ΤΟ  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

  

 
 
  

 
  

                                                           
10 Στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΑΔΠ ΑΠΘ παραδίδεται και ελέγχεται το συνταχθέν πρωτόκολλο παραλαβής με τα συνημμένα 
παραστατικά, ενώ στο Νομικό Γραφείο της ΕΑΔΠ ΑΠΘ παραδίδεται και ελέγχεται το αντίτυπο του πρωτοκόλλου παραλαβής χωρίς τα συνημμένα 
παραστατικά. 
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2. Έντυπα Διαδικασίας σύνταξης συμβάσεων/ιδιωτικών συμφωνητικών, παράδοσης- 

παραλαβής μίσθιων ακινήτων και εγγυητικών επιστολών και παρακολούθησης 

μισθωτηρίων συμβολαίων 
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ΠΡΟΣ: 

- Το Νομικό Γραφείο της ΕΑΔΠ ΑΠΘ 
 

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ* 
Φυσικό πρόσωπο 
1. Ονοματεπώνυμο  
2. Πατρώνυμο  
3. Διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός, πόλη)  
4. ΑΦΜ  
5. ΔΟΥ  
Νομικό πρόσωπο 
1. Επωνυμία  
2. Νομική μορφή  
3. Έδρα (οδός, αριθμός, πόλη)  
4. Νόμιμος εκπρόσωπος  
5. ΑΦΜ  
6. ΔΟΥ  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου σύμβασης 
 
 
 
Τεχνικές προδιαγραφές και πιστοποιήσεις 
 
 
Ημερομηνία έγκρισης εισήγησης Επιτροπής 
Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών 
Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων 

__/__/____ 

Διάρκεια σύμβασης Από __/__/____ έως __/__/____ 
Τίμημα/ αμοιβή   
Τρόπος πληρωμής  
Ειδικοί όροι 
 
 
 
* Σε περίπτωση αδυναμίας διάκρισης της νομικής μορφής του αντισυμβαλλόμενου θα πρέπει να προσκομίζονται, κατά περίπτωση: 
α) για φυσικά πρόσωπα (φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης, φωτοτυπία κάποιου εγγράφου από το 
οποίο να προκύπτει το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ και η διεύθυνση κατοικίας, ήτοι, ενδεικτικά, φωτοτυπία 
λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.α. ή φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος ή φωτοτυπία έναρξης επαγγέλματος από τη ΔΟΥ κ.α.), β) για 
νομικά πρόσωπα (φωτοτυπία κάποιου έγγραφου από το οποίο να προκύπτει η μορφή, επωνυμία, η έδρα, ο νόμιμος εκπρόσωπος, το 
ΑΦΜ και η ΔΟΥ, ήτοι ενδεικτικά, φωτοτυπία καταστατικού του νομικού προσώπου, αντίγραφο τεύχους ΦΕΚ, φωτοτυπία εγγράφου από 
το ΓΕΜΗ, φωτοτυπία έναρξης εργασιών από τη ΔΟΥ κ.α.). 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Μίσθιο ακίνητο  
 

Κινητός εξοπλισμός  ΝΑΙ  ΟΧΙ  
Στοιχεία Μισθωτή 
(ονοματεπώνυμο/ επωνυμία) 

 

Μισθωτήριο συμβόλαιο  
 

Παρατηρήσεις* *Να καταγραφούν τυχόν φθορές, ζημίες ή απώλειες καθώς και εκτιμώμενο 
κόστος. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 
Βεβαιώνεται ότι σήμερα __/__/___, ημέρα________, παρελήφθη: 
(σημειώστε με «Χ» την α) ή β) επιλογή, αντίστοιχα) 
 

1. Το ανωτέρω 
μίσθιο ακίνητο 

α) Στην κατάσταση που παραδόθηκε, σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο  
 

β) Με τις ανωτέρω περιγραφόμενες φθορές/ζημίες  
 

2. Ο κινητός 
εξοπλισμός 

α) Στην κατάσταση που παραδόθηκε, σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο  
 

β) Με τις ανωτέρω περιγραφόμενες φθορές/ζημίες  
 

3. Τα κλειδιά 

Παρελήφθησαν από τον μισθωτή τα κάτωθι κλειδιά του μισθίου και θα 
παραδοθούν στην Γραμματεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ 

 

Τηλεχειριστήρια (αριθμός)  
Σύνολο κλειδιά (αριθμός)  

 
 

Ο βεβαιών αρμόδιος υπάλληλος 
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΙΣΘΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(Ακίνητο) 

 
 

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι κάτωθι ενέργειες: 
1. Βεβαίωση παραλαβής του μίσθιου ακινήτου και τυχόν κινητού εξοπλισμού από τον αρμόδιο 

υπάλληλο 
2. Εκκαθάριση λογαριασμών (κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, φθορές εξοπλισμού κ.α.) από το Τμήμα 

Οικονομικής Διαχείρισης  
3. Υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής του μίσθιου ακινήτου και κινητού εξοπλισμού 

 
Ως εκ  τούτου μπορούν να προχωρήσουν οι κάτωθι ενέργειες: 

1. Επιστροφή τυχόν χρηματικών προκαταβολών και εγγυήσεων, με απόδειξη παραλαβής  
2. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής ή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων, με 

απόδειξη παραλαβής 
 
 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικής 
Διαχείρισης 
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3. Έντυπα Διαδικασίας καταμέτρησης και είσπραξης κοινοχρήστων από μισθωτές 
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ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ 
Πληροφορίες:  
Τηλέφωνο:  
Φαξ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Θέμα: Ενημέρωση-όχληση για οφειλή από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος του κυλικείου... 
 
Δια της παρούσης επιστολής σας ενημερώνουμε ότι από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος  του κυλικείου 
που μισθώνετε, για την χρονική περίοδο από …………………………… έως ……………………………., μας οφείλετε το ποσό 
των  ……………….€ ευρώ, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
(kWh) 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΜΕΤΡΗΣΗ 

(kWh) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗ 
(kWh) 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ 

(kWh) 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
(kWh) 

TIMH 
ANA 

(kWh) 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ 

       
 
 
Το ανωτέρω ποσό, παρακαλούμε όπως μας το καταβάλετε, σύμφωνα με τον όρο 6 του μεταξύ μας μισθωτηρίου 
συμβολαίου εντός 15 ημερών από την λήψη της παρούσας, άλλως, θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση 
εφαρμογής των προβλεπομένων συμφωνιών μας. 
 

 
Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με εκτίμηση 
Ο Αν. Πρόεδρος του Δ.Σ. και  

Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΔΠ ΑΠΘ 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Θεσσαλονίκη, __/__/2019 

Αριθ. Πρωτ.:  

 

ΠΡΟΣ: 

Τον Μισθωτή του κυλικείου 
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ 
 

 
 
 
 
 

 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗ 

  

 
Ο Καταμετρών 
 
 
 
Υπογραφή -Ονοματεπώνυμο (ολογράφως) 

Ο μισθωτής (ή εκπρόσωπός του) του 
Κυλικείου 

 
 

Yπογραφή  Ονοματεπώνυμο (ολογράφως) 
 

 
 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ 
 

 
 
 
 
 

 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗ 

  

 
Ο Καταμετρών 
 
 
 
Υπογραφή -Ονοματεπώνυμο (ολογράφως) 

Ο μισθωτής (ή εκπρόσωπός του) του 
Κυλικείου 

 
 

Yπογραφή  Ονοματεπώνυμο (ολογράφως) 
 
  

ΚΥΛΙΚΕΙΟ : 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ : 
 

ΚΥΛΙΚΕΙΟ : 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ : 
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4. Έντυπα Διαδικασίας Πρόσληψης Προσωπικού 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υπ. αριθ…. 
(Για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου) 

 
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις, για τη θέση… , με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, στ…  …  που διαχειρίζεται η Εταιρεία. 
 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 

(περιγράφει ο αρμόδιος υπάλληλος της ΕΑΔΠ ΑΠΘ που εισηγείται την πρόσληψη, αναλυτικά το 
αντικείμενο και τα καθήκοντα της θέσης εργασίας) 
 

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

(περιγράφει ο αρμόδιος υπάλληλος της ΕΑΔΠ ΑΠΘ που εισηγείται την πρόσληψη, τα απαιτούμενα 
προσόντα των ενδιαφερόμενων όπως: Τίτλοι σπουδών, επαγγελματική εμπειρία σε έτη, διδακτική 
εμπειρία σε έτη, πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, γνώση ξένης γλώσσας κ.λπ.)  
 

3. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

(περιγράφει ο αρμόδιος υπάλληλος της ΕΑΔΠ ΑΠΘ που εισηγείται την πρόσληψη, τα προσόντα που θα 
συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, τα οποία δεν αποτελούν καταρχήν λόγο για 
αποκλεισμό κάποιου υποψηφίου όπως: επιπλέον τίτλοι σπουδών, επιπλέον επαγγελματική/διδακτική 
εμπειρία, ειδικότερες γνώσεις, κ.λπ.) 
 

4. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1 Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός * 40 

2 Δεύτερος τίτλος σπουδών 150 

3 Διδακτορικό δίπλωμα 400 
4 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 200 
5 Επαγγελματική*/ Διδακτική**  Εμπειρία (ανά μήνα) και μέχρι 60 μήνες 7 (ανά μήνα) 
6α Γνώση ξένης γλώσσας (Άριστη) 70 
6β Γνώση ξένης γλώσσας (Πολύ Καλή) 50 
6γ Γνώση ξένης γλώσσας (Καλή) 30 
7 Σεμινάρια – Επιμορφώσεις (ανά ώρα εκπαίδευσης) και μέχρι 200 ώρες 0,25 

8 
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

50 
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9 Γνώση πακέτων λογισμικού (ανά πιστοποιητικό) 
≤ 50 (με την 

κλίμακα του 5) 
10 Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ (κάρτα υγείας) 50 

11 Απόφοιτος Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων 
10 (ανά εξάμηνο 

φοίτησης) 

12 
Συνέντευξη (Προσδιορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία και 
βαθμολογούνται) (βλ. Λοιποί όροι σημείο 9) 

≤100 

  επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες  

 
 προσωπικά χαρακτηριστικά (αξίες, ενδιαφέροντα, ικανότητες προς 

ανάληψη πρωτοβουλιών, επίλυση προβλημάτων, συμβολή στη 
δημιουργία του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος)   

 

  επικοινωνιακές ικανότητες  
  παράσταση/εμφάνιση  
 
 Θεματική ενότητα Κλίμακα βαθμολόγησης Βαθμολογία 

1 Επαγγελματικά προσόντα και 
δεξιότητες 

Στοιχειωδώς Ικανοποιητική 
Ικανοποιητική  

Εξαιρετική 
  

2 Προσωπικά χαρακτηριστικά 
Στοιχειωδώς Ικανοποιητική 

Ικανοποιητική  
Εξαιρετική 

  

3 Επικοινωνιακές ικανότητες 
Στοιχειωδώς Ικανοποιητική 

Ικανοποιητική  
Εξαιρετική 

  

4 Παράσταση/εμφάνιση 
Στοιχειωδώς Ικανοποιητική 

Ικανοποιητική  
Εξαιρετική 

  

 
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα, τα οποία 
αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και 
βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις της θέσης. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Υποβολή Αίτησης- Δήλωσης (επισυνάπτεται) 
2. Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας, εφόσον απαιτείται (επισυνάπτεται) 
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
4. Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών 
5. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς 

και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο 
βιογραφικό/αίτηση. 

 
* Αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας: 
Α. Για επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα 
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Εφόσον από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν 
προκύπτει η εξειδικευμένη εμπειρία, απαιτείται η προσκόμιση σύμβασης ή δελτίου παροχής 
υπηρεσιών που να καλύπτει ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας ή σχετική 
βεβαίωση του εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η διάρκεια και τα καθήκοντα που εκτέλεσε. 
Β. Για επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο τομέα 
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Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης ή/και σύμβαση με το φορέα απασχόλησης, από όπου να 
αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης. 
 
** Αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης διδακτικής εμπειρίας: 
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική απασχόληση στην τριτοβάθμια, 
δευτεροβάθμια, μετα-δευτεροβάθμια ή και πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ημεδαπή, πρέπει 
υποχρεωτικά να προσκομίσουν:  
Α. Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα, στην οποία να αναφέρονται οπωσδήποτε: η 
σχέση εργασίας, η ακριβής ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, το διδαχθέν/ τα 
διδαχθέντα μαθήματα, η διάρκεια, το είδος της διδακτικής απασχόλησης (πλήρης ή μερική) και τα 
συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα αυτής (ώρες ανά εβδομάδα για χ εβδομάδες ή μήνες και σύνολο 
ωρών διδασκαλίας), καθώς και το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης που ίσχυε 
κατά τον χρόνο που παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το πλήρες 
ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης πρέπει να αναφέρεται στη βεβαίωση ακόμη και όταν 
προκύπτει με ανάλογη εφαρμογή διάταξης, κατ’ αντιστοιχία προς άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης.  
Β. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής σύμβασης ή πράξης πρόσληψης.  
Γ. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της 
ασφάλισης.  
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται διδακτική εμπειρία αποκτηθείσα στην αλλοδαπή οφείλουν να 
προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά σε επίσημη μετάφραση. 
 
Είναι αυτονόητο ότι τα σχετικά αποδεικτικά εμπειρίας ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια 
της συμμετοχής του στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος κατείχε τον απαιτούμενο από την 
πρόσκληση τίτλο σπουδών ή την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική 
άδεια, βεβαίωση ή πιστοποιητικό. 
 
Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, είτε 
να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές, είτε να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας της 
εργασίας. 

Οι υποψήφιοι αποδέχονται απασχόληση σε πρόγραμμα συνεχούς εναλλασσόμενης βάρδιας, εάν αυτό 
ζητηθεί από την Εταιρεία και για όση περίοδο αυτή αποφασίσει. 

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι 
αιτήσεις των ενδιαφερόμενων που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη κατόπιν κλήσης τους 
απορρίπτονται. 
 
Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται 
ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικής φόρμας) στη διεύθυνση …………………………., είτε με φυσική παρουσία, 
είτε ταχυδρομικά (με σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικό ταχυμεταφοράς) στα γραφεία της ΕΑΔΠ 
ΑΠΘ (Εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00-15.00, Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη 
ΑΠΘ, ΤΚ 54124, Θεσσαλονίκη) με σφραγισμένο φάκελο όπου αναγράφονται ο αριθμός και το 
αντικείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έως τις …... και ώρα ….. (η ελάχιστη 
προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές 
ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης).  
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Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και των λοιπών 
δικαιολογητικών, ο υποψήφιος λαμβάνει μήνυμα επιβεβαίωσης καταχώρησης της αίτησής του και 
έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται είτε με φυσική παρουσία, είτε 
ταχυδρομικά θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. Η 
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνει με βάση τον αύξοντα αριθμό της ηλεκτρονικής αίτησης ή 
τον αριθμό πρωτοκόλλου της ΕΑΔΠ ΑΠΘ, ανάλογα με τον τρόπο υποβολής της αίτησης. 
 
Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται τηλεφωνικά στην ΕΑΔΠ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 99…  κ . … 
 
Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από την ορισθείσα επιτροπή 
αξιολόγησης. 
Ο υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (πίνακας κατάταξης) 
δικαιούται να προσφύγει στην ΕΑΔΠ ΑΠΘ (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη 
ΑΠΘ, ΤΚ 54124, Θεσσαλονίκη) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των 
αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για 
την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα της ΕΑΔΠ ΑΠΘ …  στην ηλεκτρονική διαδρομή 
ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης. 
 
Οι υποψήφιοι κατά το χρόνο της πρόσληψής τους υποχρεούνται να προσκομίσουν στην ΕΑΔΠ ΑΠΘ και 
να επιδείξουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που επικαλέστηκαν και υπέβαλαν στο πλαίσιο της 
παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται 

εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση εργασίας με τον/τους 
επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας. 

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία και 
ώρα. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των αιτήσεων που θα αποσταλούν. 

3. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. (Για 
ηλεκτρονική υποβολή: Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν 
ελλειπόντων δικαιολογητικών θα είναι δυνατή μόνο με την εκ νέου υποβολή της αίτησης και των 
δικαιολογητικών μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας, θα επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και θα αξιολογηθεί μόνο η τελευταία υποβληθείσα αίτηση.) 

4. Για τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και 
έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Επιπρόσθετα, όταν στην πρόσκληση προβλέπεται κλίμακα 
βαθμολόγησης/μοριοδότησης του βαθμού του τίτλου σπουδών, είναι απαιτούμενο να 
προσκομίζεται και πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας που εκδίδεται από το ΔΟΑΤΑΠ. Σε 
περίπτωση που δεν προσκομίζεται το πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας, αλλά μόνο τα 
πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, η πρόταση του ενδιαφερόμενου δεν απορρίπτεται, 
απλώς δε βαθμολογείται το συγκεκριμένο ζητούμενο προσόν. 
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5. Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δε 
βαθμολογείται και απορρίπτεται.  

6. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 ΠΔ 
146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις 
φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το 
τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του ΠΔ 
50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’). Όσον αφορά τους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να 
προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων τίτλων γλωσσομάθειας, 
συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα. 

7. Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 6 του ΠΔ 
50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό 
ισχύει» (ΦΕΚ A΄ 39/5.3.2001, ΦΕΚ Α΄ 24/30.01.2013 και ΦΕΚ Α΄ 63/9.3.2005). 

8. Επισημαίνεται ότι η ανάθεση έργου σε υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα, των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ. 
γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παράγραφο 14 του Άρθρου 12 της ΥΑΕΚΕΔ 110427/ΕΥΘΥ 
1020/01.11.2016. 

9. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ: Προκειμένου 
να είναι εφικτός ο ενδεχόμενος, δικαστικός έλεγχος της χρήσης του κριτηρίου της 
προσωπικότητας στη διαδικασία της συνέντευξης κατ’ αντικειμενικό τρόπο, η αρμόδια επιτροπή 
οφείλει να μην αρκείται στην επίκληση του κριτηρίου της προσωπικότητας κατά τρόπο γενικό και 
αόριστο, αλλά να εξειδικεύει κάθε φορά την αναφορά της, με σκέψεις και κρίσεις, οι οποίες 
τεκμηριώνουν επαρκώς τη συνδρομή του κριτηρίου αυτού και αποτυπώνονται στο υποχρεωτικά 
συνταχθέν πρακτικό. Αυτό σημαίνει ότι στο πρακτικό της επιτροπής επιλογής πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να εκτίθενται τα κριτήρια και τα πραγματικά δεδομένα τα αναφερόμενα στους 
προτεινόμενους προς κατάληψη των θέσεων, τα οποία οδήγησαν, κατά συνεκτίμηση της 
σπουδαιότητάς τους στην κρίση της περί επιλογής των καταλληλότερων. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι - συμμετέχοντες αποδέχονται ρητώς και ανεπιφυλάκτως τα εξής: 

Η παρούσα Πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, η οποία ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι 
στους συμμετέχοντες. 

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ διατηρεί το δικαίωμα, -κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια οποτεδήποτε-, να 
τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο της παρούσας Πρόσκλησης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο ή να την 
επαναπροκηρύξει με τους ίδιους ή άλλους όρους, ενώ έχει δικαίωμα να ματαιώσει την όλη διαδικασία και να 
μη αποδεχθεί τις αιτήσεις που θα υποβληθούν. 

 
Με εκτίμηση 

Ο Αν. Πρόεδρος του Δ.Σ. και  
Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΔΠ ΑΠΘ 
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Η Επιτροπή θα πρέπει μέσω της Συνέντευξης να διαπιστώσει κατά πόσο: 

•  οι γνώσεις του υποψηφίου 
•  η εμπειρία 
•  τα επαγγελματικά του προσόντα και δεξιότητες του 
•  τα προσωπικά του χαρακτηριστικά (αξίες, ενδιαφέροντα, ικανότητες προς ανάληψη 

πρωτοβουλιών, επίλυση προβλημάτων, συμβολή στη δημιουργία του κατάλληλου εργασιακού 
περιβάλλοντος) 

•  οι επικοινωνιακές του ικανότητες 
• η παράσταση/εμφάνιση 

ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης εργασίας και της ΕΑΔΠ ΑΠΘ. 

Ενδεικτικά, ερωτήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, προς τους 
υποψηφίους προς πρόσληψη: 
 
Ερωτήσεις σχετικά με τις σπουδές 

• Με βάση ποια κριτήρια επιλέξατε να σπουδάσετε το συγκεκριμένο αντικείμενο; 
• Κατά πόσο πιστεύετε ότι οι σπουδές σας, σάς προετοίμασαν για την αγορά εργασίας; 
• Πώς κρίνετε εκ των υστέρων τις επιλογές σας; Εάν σας δινόταν η ευκαιρία να αρχίσετε εκ νέου 

τις σπουδές σας τι θα αλλάζατε; 
• Ποιο θεωρείτε ότι είναι  το μεγαλύτερο όφελος που αποκομίσατε από τις σπουδές σας; 

 
Ερωτήσεις σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία 

• Ποια ήταν τα ακριβή καθήκοντα στην προηγούμενη εργασία σας; 
• Ποιες ήταν στην προηγούμενη εργασία σας οι πιο αξιοσημείωτες περιπτώσεις που 

διαταράχθηκαν οι σχέσεις σας με τους συναδέλφους σας; Τι κάνατε για να τις 
αντικαταστήσετε; 

• Γιατί αφήσατε την προηγούμενη εργασία σας; 
• Γιατί θέλετε να αλλάξετε εργασία αυτή τη χρονική στιγμή; Τι είναι αυτό που ψάχνετε να βρείτε 

στη νέα σας εργασία; 
• Ήταν συνειδητή η απόφαση σας να εργάζεστε σε αυτόν τον τομέα; 
• Που οφείλεται το γεγονός ότι πραγματοποιήσατε τόσες αλλαγές εργασίας μέσα σε σύντομο 

χρονικό διάστημα; 
• Ποια ήταν η πιο θετική και ποια η πιο αρνητική στιγμή της κατά την εργασία σας;   
• Γνωρίζω ότι δεν είστε απόλυτα ενημερωμένος για την θέση-εργασία που προσφέρουμε, αλλά 

μπορείτε να δείτε τον εαυτό σας να κάνει αυτή τη δουλειά;    
• Τι περιμένετε από την εργασία-θέση σας τα επόμενα χρόνια; 

 
Ερωτήσεις σχετικά με την προσωπικότητα 

• Μιλήστε μου για σας, ποια είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της προσωπικότητάς σας; 
• Τι μπορεί να σας κάνει να χάσετε τον αυτοέλεγχό σας; 
• Μπορείτε να εργαστείτε κάτω από πίεση; 
• Εάν μπορούσατε να αλλάξετε την εργασία σας, τι διαφορετικό θα κάνατε; 
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• Τι σημαίνει για σας η εργασία σας και τι θυσίες είστε διατεθειμένος /η να κάνετε για να 
πετύχετε τους επαγγελματικούς σας στόχους; 

• Με τι ασχολείστε τον ελεύθερο χρόνο σας; 
• Είναι κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε; Κάτι που νομίζετε ότι θα σας βοηθούσε ώστε να σας 

αξιολογήσουμε καλύτερα; 
• Σε ποιους μπορούμε να απευθυνθούμε για συστάσεις; 

 
Ερωτήσεις σχετικά με την προσφερόμενη θέση εργασίας 

• Γιατί σας ενδιαφέρει η θέση αυτή; 
• Τι γνωρίζετε για την προσφερόμενη θέση εργασίας; 
• Τι σας ενδιαφέρει περισσότερο και τι λιγότερο στη θέση που σας προσφέρουμε; 
• Γιατί θέλετε να εργαστείτε στην ΕΑΔΠ ΑΠΘ; 
• Ποιες άλλες θέσεις εργασίας θα σας ενδιέφεραν στην εταιρεία μας; 
• Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να σας προσλάβουμε; 
• Πώς αισθάνεστε με την προοπτική να εργάζεστε υπερωρίες; 
• Με τι μισθό θα είστε ικανοποιημένος/η; 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ 

 (με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση) 
 

Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με αστερίσκο (*). 
Η ελλιπής συμπλήρωση της αίτησης-δήλωσης αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού. 
Σε περίπτωση προβλήματος κατά την υποβολή της αίτησής σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την 
ΕΑΔΠ ΑΠΘ στο τηλέφωνο 2310 995210 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00-15.00) 

 
Επώνυμο*  Όνομα*  
Έτος γέννησης*  Τόπος γέννησης*  Νομός  
Όνομα και επώνυμο πατέρα*  
Όνομα και επώνυμο μητέρας*  
Διεύθυνση κατοικίας* 
Οδός  Αρ.  Τ.Κ.  Πόλη  
Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό ή σταθερό)*  e-mail*  
Επισύναψη Βιογραφικού Σημειώματος*  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Ημερομηνία λήξης  πιστοποιητικού υγείας (κάρτα υγείας)*  
Επισύναψη πιστοποιητικού υγείας (κάρτα υγείας)*  
Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας* 

α/α* Από* Έως* 

Αρ
ιθ

μό
ς 

εν
σή

μω
ν(1

)*
 

(α) (β) 

Φορέας απασχόλησης – 
Εργοδότης* 

Κα
τη

γο
ρί

α 
φ

ορ
έα

 (2
)*

 

Αντικείμενο απασχόλησης* 

Μ
ήν

ες
 α

πα
σχ

όλ
ησ

ης
* 

Η
μέ

ρε
ς 

απ
ασ

χό
λη

ση
ς*

 

         
         
         
         
         (1) Συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός ενσήμων στον φορέα απασχόλησης- εργοδότη, για το συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα και αντικείμενο απασχόλησης. (2) Συμπληρώνεται κατά περίπτωση με «Ι» ή «Δ», ανάλογα με 
την κατηγορία του φορέα απασχόλησης, όπου Ι: Ιδιωτικός τομέας, Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
Δικαίου (εταιρείες κτλ.)· Δ: Δημόσιος τομέας, υπηρεσίες του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α' και β' βαθμού ή ΝΠΙΔ του 
δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρ. 14 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει ή φορείς της παρ. 3 του άρθρ. 1 του Ν. 
2527/1997.  
Επισύναψη βεβαιώσεων απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας*  

Παρακολούθηση σεμιναρίου με αντικείμενο την υγιεινή και 
ασφάλεια τροφίμων (ΕΦΕΤ/ Ιδιωτικός Φορέας)* 

Για «Ιδιωτικό φορέα» συμπληρώνετε και το  
όνομα /επωνυμία του φορέα επιμόρφωσης/ 
εκπαίδευσης 

Διάρκεια εκπαίδευσης (σε ώρες)*  
Επισύναψη βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων*  
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ (υποχρεωτική συμπλήρωση αν επιλέξει «ναι» 
Απόφοιτος Σχολής Τουριστικών 
Επαγγελμάτων * 

Στην επιλογή «Ναι» συμπληρώνονται και τα εξής: Τίτλος Σχολής, Έτος 
εισαγωγής, Έτος λήψης τίτλου σπουδών, Προβλεπόμενη διάρκεια φοίτησης σε 
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εξάμηνα (βάσει οδηγού σπουδών) * 
Επισύναψη τίτλου σπουδών *  
Παρακολούθηση σεμιναρίων με αντικείμενο την παρασκευή καφέ ή την εξυπηρέτηση πελατών *  
Φορέας επιμόρφωσης/εκπαίδευσης (για παρασκευή καφέ/ εξυπηρέτηση πελατών) *  
Διάρκεια εκπαίδευσης σε ώρες (για παρασκευή καφέ/ εξυπηρέτηση πελατών) *  
Επισύναψη βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου (για παρασκευή καφέ/ εξυπηρέτηση 
πελατών) *  

 
1. Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στην παρούσα αίτηση και στα συνημμένα σε αυτή 
έντυπα, είναι ακριβείς και αληθείς.  
2. Συναινώ ρητώς και χωρίς επιφύλαξη στην επεξεργασία, αποθήκευση και χρήση των προσωπικών μου 
δεδομένων/ στοιχείων από την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, στο πλαίσιο των σκοπών και για τις ανάγκες της παρούσας 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δηλώνω επίσης, ότι γνωρίζω σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, ότι 
μπορώ να ασκήσω όλα τα δικαιώματά μου  και, ιδίως, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, το δικαίωμα 
πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, αντίταξης, περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των 
δεδομένων, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα www.dpa.gr), καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης μου, με την υποβολή σχετικού αιτήματος. 
3. Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
4. Δηλώνω ότι έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, είτε έχω απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές, είτε 
έχω λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας της εργασίας (υποχρεωτικό πεδίο μόνο για τους άνδρες 
υποψηφίους). 
 
 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ 
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ΕΝΤΥΠΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ* 
(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση) 

 

Επώνυμο  
 Όνομα  

Πτυχίο (ή Δίπλωμα:)  Τελικός βαθμός (αριθμητικά, 
προσέγγιση 2 δεκαδικών)  

Έτος γέννησης  
 Τόπος γέννησης  Νομός  

Όνομα και επώνυμο πατέρα  
 

Όνομα και επώνυμο μητέρας  
 

Διεύθυνση κατοικίας 
 

Οδός  
 Αρ.  Τ.Κ.  Πόλη  

Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό ή σταθερό)  
 e-mail  

Αριθμός Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος __/____ 
 

Αντικείμενο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
 

 
1. Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στην παρούσα αίτηση και στα συνημμένα σε αυτή 

έντυπα, είναι ακριβείς και αληθείς.  
2. Συναινώ ρητώς και χωρίς επιφύλαξη στην επεξεργασία, αποθήκευση και χρήση των προσωπικών μου 

δεδομένων/ στοιχείων από την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, στο πλαίσιο των σκοπών και για τις ανάγκες της παρούσας 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

3. Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
4. Δηλώνω ότι έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, είτε έχω απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές, είτε 

έχω λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας της εργασίας (υποχρεωτικό πεδίο μόνο για τους άνδρες 
υποψηφίους). 

 
Συνημμένα υποβάλλω 

1. …….. 
2. …….. 

 
 
Ημερομηνία  __/__/____ 
 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ 
 
………………………………. 
(Ονοματεπώνυμο/ Υπογραφή) 
 
 
*Η ελλιπής συμπλήρωση της αίτησης-δήλωσης αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

(Καταγράφεται από τον ενδιαφερόμενο όλη η σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης εμπειρία εφόσον απαιτείται) 

α/α Από Έως 

Εί
δο

ς 
Εμ

πε
ιρ

ία
ς(1

)  

 (α) (β) 

Φορέας απασχόλησης – 
Εργοδότης 

Κα
τη

γο
ρί

α 
φ

ορ
έα

 (2
)  

Αντικείμενο απασχόλησης 

Αρ
ιθ

μό
ς 

εν
σή

μω
ν 

(4
) 

Μ
ήν

ες
 α

πα
σχ

όλ
ησ

ης
 

H
μέ

ρε
ς 

απ
ασ

χό
λη

ση
ς 

          

          

          

          

          

ΣΥΝΟΛΟ ....

 

....

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

 

 

 
 
(1) Συμπληρώνεται Επ. για επαγγελματική εμπειρία, Ερ. για ερευνητική εμπειρία και Δ. για διδακτική εμπειρία.   
(2) Μόνο για την περίπτωση επαγγελματικής εμπειρίας, συμπληρώνεται κατά περίπτωση με «Ι» ή «Δ», ανάλογα με την 
κατηγορία του φορέα απασχόλησης, όπου Ι: Ιδιωτικός τομέας, Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
(εταιρείες κτλ.)· Δ: Δημόσιος τομέας, υπηρεσίες του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α' και β' βαθμού ή ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα 
της παρ. 1 του άρθρ. 14 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει ή φορείς της παρ. 3 του άρθρ. 1 του Ν. 2527/1997. Εφόσον πρόκειται 
για ελεύθερο επαγγελματία, συμπληρώνεται με την ένδειξη «Ε». 
(3) Συμπληρώνεται το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. Εφόσον στη στήλη (β) προκύπτει εμπειρία, το σύνολο των 
ημερών απασχόλησης διαιρείται διά του 25 (αν η εμπειρία έχει υπολογιστεί ως αριθμός ημερομισθίων) ή διά του 30 (αν η 
εμπειρία έχει υπολογιστεί ως χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης της απασχόλησης) 
και το ακέραιο αποτέλεσμα προστίθεται στο σύνολο των μηνών απασχόλησης της στήλης (α). 
 (4) Συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός ενσήμων στον φορέα απασχόλησης- εργοδότη, για το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα και αντικείμενο απασχόλησης. 
 
 
 
  



 
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ 
 

Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΕΑΔΠ ΑΠΘ 101 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

Αριθμός Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

Αντικείμενο  

Ονοματεπώνυμο Υποψήφιου  

Ημερομηνία Συνέντευξης  

 

Κριτήριο 1:… (≤30 μόρια)  

Τεκμηρίωση 
 

Βαθμός Κριτηρίου (1)  

 

Κριτήριο 2:… (≤30 μόρια)  

Τεκμηρίωση 
 

Βαθμός Κριτηρίου (2)  

 

Κριτήριο 3:…  (≤40 μόρια)  

Τεκμηρίωση 
 

Βαθμός Κριτηρίου (3)  

 

Σύνολο Βαθμολογίας:   

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων 

 
 
 
 

   

Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
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X1       Ναι 50 15 15 20 350,00 50 400,00 

2 
 

X2       Ναι           0   

3 
 

X3       Ναι           0   

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΣ 
 

X4       Όχι -       - - - 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Αριθμός Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος __/____ 

Αντικείμενο/ Θέση  

Τμήμα ΕΑΔΠ ΑΠΘ  

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1.  
2.  
3. … 

 

Η Επιτροπή αξιολόγησης εξέτασε το σύνολο των εμπροθέσμως υποβληθεισών αιτήσεων στο πλαίσιο 
της ως άνω πρόσκλησης και κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: 

Αντικείμενο/ Θέση 
 

Απαιτούμενα Προσόντα 
 

Συνεκτιμώμενα Προσόντα 
 

Σύνολο εμπρόθεσμα 
υποβληθεισών αιτήσεων 

 

Αιτήσεις υποβλήθηκαν 
από τους: 

 

Σύνολο εκπρόθεσμα 
υποβληθεισών αιτήσεων  

(Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής προτάσεων) 
 

Αιτήσεις υποβλήθηκαν 
εκπρόθεσμα από τους: 

(Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής προτάσεων) 
 

 

 

Από τις υποβληθείσες αιτήσεις τα απαιτούμενα προσόντα δεν πληρούσαν οι αιτήσεις με αύξουσα 
αρίθμηση  …, …. και …. του παραπάνω πίνακα και ως εκ τούτου δεν γίνονται αποδεκτές. 

Συγκεκριμένα: 

Η αίτηση … δεν πληρούσε ……………..  
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Η πρόταση … δεν πληρούσε …………….. 

ή 
(όταν όλες οι προτάσεις πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντα) 

 
Τα απαιτούμενα προσόντα πληρούσε το σύνολο των υποβληθεισών προτάσεων. 

Για τις προτάσεις που πληρούσαν το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων ή Για το σύνολο των 
υποβληθεισών προτάσεων (όταν όλες οι προτάσεις πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντα) 
συντάχθηκε Πίνακας Κατάταξης/Βαθμολόγησης σύμφωνα με τον οποίο η αίτηση, η οποία 
υποβλήθηκε από τον/την κ/κα ……………………..,  υπερτερεί βαθμολογικά έναντι των υπολοίπων και 
πληροί στο σύνολό της και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προσόντα που προσδιορίστηκαν από την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Συγκεκριμένα διαθέτει ….. (αναλυτική απαρίθμηση των απαιτούμενων προσόντων που διαθέτει 
καθώς και των προσόντων που συνεκτιμήθηκαν) 

Ως εκ τούτου προτείνεται ομόφωνα από την Επιτροπή αξιολόγησης η επιλογή της ως άνω αίτησης που 
υποβλήθηκε από τον/την κ/κα ……………………..  . 

ή 
(όταν έχει υποβληθεί μόνο μια πρόταση ή όταν μόνο μία πρόταση βαθμολογήθηκε)  

(Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται και πίνακας κατάταξης) 
 

Η πρόταση, η οποία υποβλήθηκε από τον/την κ/κα …………………….. , πληροί στο σύνολό της και με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τα προσόντα που προσδιορίστηκαν από την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 

Συγκεκριμένα διαθέτει ….. (αναλυτική απαρίθμηση των απαιτούμενων προσόντων που διαθέτει 
καθώς και των προσόντων που συνεκτιμήθηκαν) 

Η Επιτροπή αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και προκειμένου να καλυφθούν οι  
ανάγκες λειτουργίας του…. ,  αποφάσισε να εισηγηθεί στο ΔΣ της ΕΑΔΠ ΑΠΘ:  

α) Την έγκριση του πίνακα κατάταξης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
β) …. 
γ) … 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

Ονοματεπώνυμο/ 
Υπογραφή  

Ονοματεπώνυμο/ 
Υπογραφή 

Ονοματεπώνυμο/ 
Υπογραφή 

Ονοματεπώνυμο/ 
Υπογραφή 
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