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ΙΔΡΥΣΗ

• Π.Δ. 29/20-1-1993 (ΦΕΚ Α’11/9-2-1993)

• η Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της 
Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι 
Ανώνυμη Εταιρεία, 

• μοναδικός μέτοχος το ΕΚΠΑ, 

• Γενική Συνέλευσή της τη Σύγκλητο.



ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

• ΔΣ:

1) Καθηγητής Νικόλαος Σ. Θωμαΐδης, Πρόεδρος

2) Ιωάννης Μπαρμπαρέσος, Διευθυντής ΤΥΠΑ, 
Αντιπρόεδρος

3) Καθηγητής Διονύσιος Μητρόπουλος, Μέλος

4) Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης, Μέλος

5) Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Βαρουτάς, Μέλος

6) Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Καινούργιος, Μέλος

7) Αναπλ. Καθηγήτρια, Αικατερίνη Ηλιάδου, Μέλος



ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

• Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ): 
Βασ. Δρυμαλίτης

• Μόνιμο προσωπικό (ΑΧ):
– Χριστιάννα Κοντάρα (Γραμματεία ΔΣ, Ακίνητα)

– Φραντζέσκα Κυρτάτα (Ευδοξος, ΠΣ, Αναμηνηστικά, 
Περγαμηνές)

– Στεφανία Μαγιάννη (ΑΠ, Διαύγεια, ΠΣ, Φωτογράφοι)

• Συμβασιούχοι: 19 άτομα

• Μερικής Απασχόλησης: 6 άτομα



ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

• Λογιστήριο: Τ. Βοϊλάκου

• Αναμνηστικά: Θ. Μουστάκα

• ΥΧΣ: 2 άτομα (Β. Κοκκώνης – Δ. Βασιλειάδης)

• Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ: 2 άτομα (Α. Πέππας-Γ.Ταμπαρης)

• Κολυμβητήριο: Α. Αντωνακάκης (Ναυαγοσώστης)

• Ξεναγήσεις-Γυμναστήριο-ΠΣ-ΥΧΣ: Παν. Λάγγη

• Παιδικοί Σταθμοί: 9 άτομα (7 δασκάλες, μία 
ευπρεπίστρια και μία γιατρός)

• Πολιτικός Μηχανικός: Φ. Καλκάνης (ΤΥΠΑ)

• Νομική Υποστήριξη: Ερ. Σωτηροπούλου – Κ. Καρύμπακα



ΣΚΟΠΟΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
• η έναντι αμοιβής διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας 

του ΕΚΠΑ και των Κληροδοτημάτων του
• ως ειδικότερο στόχο την αύξηση της κεφαλαιϊκής αξίας και 

των εισοδηματικών αποδόσεων της περιουσίας αυτής
• η επιδίωξη δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων 

χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή,
• η επιδίωξη χρηματοδοτήσεων από οποιαδήποτε πηγή,
• η έναντι αμοιβής είσπραξη δικαιωμάτων του 

Πανεπιστημίου για την παροχή υπηρεσιών του προς 
τρίτους είτε αυτές σχετίζονται με το αντικείμενο της 
Εταιρείας, είτε όχι

• Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και πράξη που θα έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της περιουσίας του 
Πανεπιστημίου και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της



• Η διαχείριση των Παιδικών Σταθμών και του Νηπιαγωγείου.
• Η παραγωγή και αναπαραγωγή επιστημονικών εκδόσεων του ΕΚΠΑ 

καθώς και διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
επί των εκδόσεων αυτών στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και λοιπών 
βοηθημάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ».

• Η άσκηση εκδοτικής δραστηριότητας.
• Η διαχείριση χώρων εκδηλώσεων.
• Η διαχείριση κυλικείων και καταστημάτων του ΕΚΠΑ.
• Η διαχείριση χώρων στάθμευσης.
• Η πώληση αναμνηστικών ειδών με το έμβλημα του Πανεπιστημίου.
• Η διαχείριση χώρου εγκατάστασης κεραίας.
• Η διαχείριση στεγάστρων στους χώρους λεωφορείων.
• Η εγκατάσταση και διαχείριση μηχανημάτων αυτόματης πώλησης 

προϊόντων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
• Η παραγωγή και διάθεση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών έναντι 

τιμήματος αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς ή με τη 
συμμετοχή της σε οποιοδήποτε παραγωγικό φορέα ή επιχείρηση.

• Η εκμετάλλευση αποτελεσμάτων, παραγόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας 

• Η συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής προς 
επίτευξη του σκοπού της

• Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών
• Η ανάθεση έργων, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών
• Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης για κάλυψη 

αναγκών και δραστηριοτήτων επίτευξης του σκοπού της
• Η συμμετοχή πιστοποιημένων φωτογράφων στις τελετές 

ορκωμοσίας
• Η επιδίωξη λήψης χρηματοδοτήσεων οποιασδήποτε μορφής
• Οποιαδήποτε νέα δραστηριότητα που ανάγεται στην εκπλήρωση 

των σκοπών της Εταιρείας και θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 
της περιουσίας του ΕΚΠΑ 



ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

• Εκσυγχρονισμός νομοθετικού πλαισίου 
λειτουργίας ΕΑΔΙΠ 

• Διερεύνση σκοπού, δραστηριοτήτων και πηγών 
χρηματοδοτήσεων,  σύμφωνα με τις σύγχρονες 
εξελίξεις και ανάγκες στη χώρα και διεθνώς

• Άπλουστευση διαδικασιών - κατ’ αναλογία με 
τους ΕΛΚΕ - που άπτονται του Δημόσιου 
Λογιστικού και των Δημοσίων Συμβάσεων

• Ρύθμιση των θεμάτων πρόσληψης προσωπικού



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
• ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

– Ακίνητα προς αξιοποίηση για την εκπλήρωση των σκοπών των 
Κληροδοτημάτων

• ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
– Ακίνητα ίδιας περιουσίας
– Κυλικεία  - Βιβλιοπωλεία
– Στέγαστρα
– Κεραίες Cosmote & Vodafone
– Αυτόματοι Πωλητές
– Φωτογράφοι
– Χωροί Κέντρου (Κεντρικό Κτήριο – Κ. Παλαμάς – ΜΙΠΑ)
– Αμφιθέατρα σχολών
– Χώρος Στάθμευσης
– Αναμνηστικά / E-shop 
– Περγαμηνές 
– Πανεπιστημιακές Εκδόσεις – Εύδοξος
– Κολυμβητήριο – Γυμναστήριο
– Παιδικοί Σταθμοί / Νηπιαγωγείο



ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

• Το ΕΚΠΑ διαθέτει 48 Κληροδοτήματα με 77 
ακίνητα προς αξιοποίηση. Τα 53 ακίνητα έχουν 
περιέλθει στην ΕΑΔΠΠΑ προς αξιοποίηση.

• Ειδικό νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης και 
διαδικασιών εκμίσθωσης

• Αποκεντρωμένη Διοικηση Περ. Αττικής –
Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών



ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΚΤΗΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ

ΚΕΝΕΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 16 36 22 14

ΓΡΑΦΕΙΑ 11 43 41 2

ΟΙΚΙΕΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 13 44 38 6

ΟΙΚΟΠΕΔΑ 13 13 2 11

ΣΥΝΟΛΟ 53 136 103 33



ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

• ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

–Απ. Παύλου, Μαρούσι: ΕΟΠΥΥ

– Υψηλάντου, Πειραιά: Παν. Πειραιά

– Συγγρού & Σαρδέων, Ν. Σμύρνη: ΕΛΙΔΕΚ

• Επιδίωξη η μακροχρόνια μίσθωση 
μεγάλων ακινήτων 



ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΑ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

• Η Ιδία Περιουσία έχει 22 ακίνητα εκ των οποίων έξι 
διαχειρίζεται η Εταιρεία Αξιοποίησης. Μισθωμένα είναι τα 
δύο (Σταδίου 25, Ευριπίδου 42) και θα μισθωθεί άμεσα και 
ένα τρίτο (κτήριο Υψηλάντου 129).

ΑΜΕΣΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
• Απογραφή και Ψηφιοποίηση Ακινήτων (web-based)

• Καταγραφή των Tεχνικών και Νομικών Προβλημάτων των 
Ακινήτων

• Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου για κάθε Ακίνητο



ΚΥΛΙΚΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ, ΚΕΡΑΙΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ

• Κυλικεία: 6 (+1)

• Καταστήματα 
φωτοαντίγραφων: 4 (+1)

• Διαπιστευμένοι 
φωτογράφοι: 22 

• Εκμισθώνουμε 14 
στέγαστρα και 2 
κεραίες στην 
Πανεπιστημιούπολη



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Λειτουργούν 25 μηχανήματα αυτόματης πώλησης:
• Ιατρική σχολή
• Μουσείο Πανεπιστημίου
• Γυμναστήριο Πανεπιστημίου
• Πληροφορική
• ΣΕΦΑΑ Αθλοπαιδιές
• ΣΕΦΑΑ Πισίνα 
• Διδασκαλείο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)



Περγαμηνές

• Το έτος 2018 περγαμηνές αγόρασαν 2.096 
πτυχιακοί φοιτητές και 882 μεταπτυχιακοί και 
διδακτορικοί φοιτητές.

• Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας αίτησης 
έκδοσης περγαμηνής και ηλεκτρονικής 
είσπραξης 



Εκδόσεις ΕΚΠΑ
• 12 ΒΙΒΛΙΑ διανέμονται από την Εταιρεία στον 

ΕΥΔΟΞΟ σε 16 ιδρύματα

• 9 είναι εκδόσεις ΕΚΠΑ (νέος κανονισμός)

• Συγγραφικά Δικαιώματα – Νέα Σύμβαση με 
40% στους συγγραφείς 



ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ



ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

Εξειδικευμένες εκτυπώσεις και παραγωγή 
ανάλογα με τις ανάγκες των Τμημάτων και 
Μονάδων του ΕΚΠΑ



ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ

• Κατοχύρωση του εμβλήματος ΕΚΠΑ από τη 
Νομική Υπηρεσία του ΕΚΠΑ

• αναπτύχθηκε ιστοσελίδα προώθησης των 
ειδών και ηλεκτρονικό κατάστημα 
(http://gifts.uoa.gr/)

• Περισσότερα από 100 αναμνηστικά είδη

http://gifts.uoa.gr/


ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ

Τα αναμνηστικά είδη ΕΚΠΑ κατατάσσονται κυρίως:
• Είδη γραφείου (ημερολόγια, μπλοκ, τετράδια, 

μολύβια, στυλό, μαγνητικοί σελιδοδείκτες, χάρακες 
κ.λπ.)

• Αξεσουάρ (καπέλα, σακίδια, τσάντες non woven κ.λπ.)
• Είδη Δώρων (press papier, καρτοθήκες, κούπες κ.λπ.)
• Ένδυση (Τ-Shirts, μαντήλια, γραβάτες κ.λπ.)
• Κοσμήματα (καρφίτσες πέτου, βραχιόλια, κολιέ, κ.λπ.)
• Ειδικές παραγγελίες (έκδοση επετειακού 

γραμματοσήμου για τα 180 χρόνια ΕΚΠΑ, χρυσό 
δακτυλίδι ΕΚΠΑ κατόπιν παραγγελίας, κ.λπ.)



ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ



ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ



ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ



ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ



ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ

• Ακαδημίας 52 (ΕΑΔΠΠΑ)

• Κεντρικό Κτήριο ΕΚΠΑ

• ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

• ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

• Ιατρική Σχολή

• Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (ΣΘΕ)



Ξεναγήσεις
• Λαμβάνουν χώρα στο κεντρικό κτήριο του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών

• Η ξενάγηση πραγματοποιείται στην ελληνική, και 
στην αγγλική γλώσσα πέντε φορές το μήνα. 

• Απευθύνονται σε ομάδες τουριστών, μαθητών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται 
για την ιστορία του Πανεπιστημίου

• Από τις 27-6-2019 έχουν πραγματοποιηθεί 16 
ξεναγήσεις και έχουν συμμετάσχει 316 άτομα.

https://visit.uoa.gr/

https://visit.uoa.gr/


ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΠΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ/ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ 17

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 10

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 121

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΤΕΛΕΤΩΝ

3

• Στο Κεντρικό Κτήριο του ΕΚΠΑ από σήμερα μέχρι το τέλος του 
έτους έχουν προγραμματιστεί 14 εκδηλώσεις 

• Στο κτήριο «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ» έχουν προγραμματιστεί 
άλλες 20 εκδηλώσεις



Μουσείο Ιστορίας ΠΑ

• Έχουν λάβει χώρα 29 εκδηλώσεις

• Μέχρι το τέλος του έτους θα λάβουν χώρα 
άλλες 10 εκδηλώσεις.



ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ/ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 9

ΑΚΙΣΑ 5

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 6

Τα έσοδα χρησιμοποιούνται για τις 
λειτουργικές ανάγκες του ΕΚΠΑ, των 
κτηρίων του και των Σχολών του



ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΣΤΟ ΜΘΕ

• Για το έτος 2019-2020 έχουμε 49 καθημερινές 
εγγραφές, 36 εκ περιτροπής και 5 ημερήσια

• Ειδική διαδικασία για δωρεάν χρήση μέχρι 4 
μέρες το μήνα



Γυμναστήριο-Κολυμβητήριο 

• Το Γυμναστήριο καθώς και το Κολυμβητήριο 
το οποίο στεγάζεται στον υπόγειο χώρο του 
κτηρίου της Α΄ ΦΕΠΑ στην Πανεπιστημιού-
πολη, διατίθενται προς χρήση σε όλα τα μέλη 
της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.



Γυμναστήριο-Κολυμβητήριο

Περιγραφή Ανθρώπινο Δυναμικό Κατηγορίες Μισθωτών 
που υπάγονται στην 
Εταιρεία Αξιοποίησης

Γυμναστήριο-
Κολυμβητήριο

• 4 γυμναστές
• Ναυαγοσώστης
• Καθαρίστρια

• Ναυαγοσώστης

Εγγεγραμμένα άτομα: 1.115
Ενεργά μέλη: 300



Απολαβές

• Η φετινή χρονιά σημείωσε τις περισσότερες 
εγγραφές, τόσο στο χώρο του Γυμναστηρίου, 
όσο και στο χώρο του Κολυμβητηρίου, 
γεγονός στο οποίο συνέβαλλαν δραστικά οι 
εργασίες και επισκευές που πραγματοποιή-
θηκαν σε όλο το χώρο και κυρίως σε εκείνον 
του κολυμβητηρίου. 



Εργασίες-Επισκευές

Κατά το χρονικό διάστημα, Ιούλιος-Οκτώβριος 2019, 
πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:

• Αντικατάσταση λαμπτήρων στο χώρο της πισίνας 
(προβολείς), του γυμναστηρίου και των αποδυτηρίων.

• Αντικατάσταση εξοπλισμού αποδυτηρίων.
• Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στα 

παράθυρα των αποδυτηρίων – ενίσχυση της 
ασφάλειας.

• Τοποθέτηση σιδερένιας πόρτας για την ασφάλιση των 
κεντρικών θυρών του γυμναστηρίου.

• Μόνωση της δεξαμενής και αντικατάσταση αντλίας για 
τη σωστή λειτουργία της πισίνας.







Παιδικοί σταθμοί

• Α’ παιδικός σταθμός «Αγάπη για το παιδί», 
λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2000 και 
στεγάζεται μαζί με το 19ο Νηπιαγωγείο του 
Δήμου Ζωγράφου

• Β’ παιδικός σταθμός «Τα μικρά χαμόγελα», 
λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2008



Παιδικοί σταθμοί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Α’ Παιδικός σταθμός 31 27

Β’ Παιδικός σταθμός 33 30

Νηπιαγωγείο 22 20



Παιδικοί σταθμοί

Καινούργια παιδίατρος με ιδιαίτερη επικοινωνία και προσέγγιση με τα παιδιά



Κάθε Σεπτέμβριο οι εκπαιδευτικοί 
υποδέχονται με αγάπη και 

φροντίδα τους μικρούς μαθητές , σε 
ένα ασφαλές, άνετο, ελκυστικό και 

γεμάτο ερεθίσματα περιβάλλον. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη 
μοναδικότητα, τα ενδιαφέροντα 
και τις ανάγκες κάθε παιδιού και 

εφαρμόζοντας τις ανάλογες 
μεθόδους διδασκαλίας ανά 

ηλικία



Κύριο μέλημα είναι η υγιεινή τόσο 
των παιδιών όσο και του χώρου 

στον οποίο βρίσκονται

Σε κάθε σχολική χρονιά 
προϋπολογίζονται οι δαπάνες 

που θα πραγματοποιηθούν για 
την αγορά γραφικής ύλης, στα 

πλαίσια των δραστηριοτήτων και 
των χειροτεχνιών.



Οι μικροί μαθητές προετοιμάζονται 
κατάλληλα τόσο μαθησιακά όσο και 

ψυχοσωματικά ενώ παράλληλα 
βρίσκουν ένα κατάλληλο και 

πρόσφορο περιβάλλον που τους 
επιτρέπει να αναπτύξουν μια σειρά 

δεξιότητες, αλλά και να αφομοιώσουν 
στάσεις και συμπεριφορές 

απαραίτητες για την ηλικία τους



Στόχοι τους οποίους επιδιώκουμε

• Η διαρκής συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον 
για την ομαλή προσαρμογή.

• Η προσφορά των απαραίτητων ερεθισμάτων για τη 
σωματική και κινητική εξάσκηση

• Η ενδυνάμωση των ξεχωριστών ικανοτήτων και η 
αφύπνιση των συναισθημάτων του.

• Η ανάπτυξη της αδρής κινητικότητας, η οποία θέτει τις 
βάσεις για εξέλιξη, αυτονομία και αυτοεξυπηρέτηση.

• Η καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων και του 
πνεύματος συνεργασίας.

• Η ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης με γνώμονα την 
εμπειρική γνώση μέσω βιωματικών προγραμμάτων.



Ιδέες που θα υλοποιηθούν άμεσα

• Θεατρικό παιχνίδι Χριστουγέννων

• Φύλαξη τον Ιούλιο μήνα - Summer camp 

• Νομοθετική ρύθμιση για μεταφορά χρημάτων 
από τον Ειδικό Λογαριασμό (ΕΛΚΕ) στην 
Εταιρεία Αξιοποίησης για λειτουργία 
βρεφονηπιακού σταθμού.

• Γραφείο προσέλκυσης χρηματοδοτήσεων

• Alumni ΕΚΠΑ



https://eadppa.gr/



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

• Η ΕΑΔΔΠΑ λειτουργεί προς όφελος του ΕΚΠΑ και των 
μελών της 

• Υποστηρίζει όλες Δ/νσεις του ΕΚΠΑ και ενισχύει τα 
έσοδα του 

• Θωρακίζεται θεσμικά μέσω δημιουργίας κανονισμών 
για κάθε δραστηριότητα, εσωτερικού κανονισμού και 
νομοθετικής παρέμβασης

• Εκσυχρονίζεται (σύγχρονη μηχανοργάνωση, 
ηλεκτρονικές πλατφόρμες πληρωμών και συναλλαγών 
για κάθε δραστηριότητα)

• Είναι στη διάθεση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας 
για ανάπτυξη δραστηριοτήτων στα πλαίσια του 
σκοπού της



E-mail: eadpp@uoa.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

mailto:eadpp@uoa.gr

