
Σελ. 1 

 

 

 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 
Χειμάρας 30   546 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛ: 2310 932420  FAX: 2310 932431 
Κινητό 6993909353 

www.paskedi.gr  e-mail: paskedi@paskedi.gr  

 
Θεσσαλονίκη 17 Φεβρουαρίου 2010 

Α.Π. 061/11-02-2010 
 

Κύριε Πρύτανη, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής  του Α.Π.Θ., 
 
Σας ενημερώνουμε ότι κατά το τελευταίο Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. συζητήθηκε το θέμα 
της από κοινού συνεργασίας με το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π.Θ. για τους 
μη άπορους φοιτητές και αποδεχθήκαμε: 

1) Να εκτυπωθούν από το Α.Π.Θ. ειδικές ταυτότητες με το λογότυπο του 
ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. και του Α.Π.Θ. Στην Α’ όψη να υπάρχουν τα στοιχεία και η 
φωτογραφία του φοιτητή. Το χρώμα του χαρτιού να είναι διαφορετικό για 
τα καταστήματα του κέντρου της πόλης, διαφορετικό για της Δυτικής 
Θεσσαλονίκης και διαφορετικό για της Ανατολικής.(Να ενημερωθούμε για το 
δείγμα χρώματος της κάθε περιοχής). 

2) Η έκπτωση που θα παρέχουν τα καταστήματα μέλη του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. προς 
τους φοιτητές θα είναι 20% για τα καταστήματα του κέντρου πόλης, 40% για 
τα καταστήματα της Δυτικής Θεσσαλονίκης και 25% για τα καταστήματα της 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 

3) Κέντρο πόλης νοείται το τετράγωνο που περικλείουν οι οδοί Αγγελάκη – 
Αγίου Δημητρίου – 26ης Οκτωβρίου (Βαρδάρι) – Λεωφόρος Νίκης. Δυτική 
Θεσσαλονίκη νοείται από Συκιές – Νεάπολη – Πολίχνη – Σταυρούπολη – 
Ευκαρπία – Ωραιόκαστρο – Αμπελόκηποι – Εύοσμος – Μενεμένη – Ελευθέριο 
– Αγίων Πάντων. Ανατολική Θεσσαλονίκη νοείται η περιοχή της Άνω Πόλης - 
Τούμπας και από Ευζώνων έως και Περαία. 

4) Να ενημερωθούν όλοι οι φοιτητές (περίπου 100.000) και εάν είναι δυνατόν να 
προμηθευτούν όλοι με αυτού του είδους τις ταυτότητες. 

5) Οι εκπτώσεις θα ισχύουν κάθε μέρα εκτός Παρασκευής και Σαββάτου ή 
επίσημων αργιών, για τα καταστήματα του Κέντρου Πόλης και της 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ενώ για τα καταστήματα Δυτικής Θεσσαλονίκης 
τις συγκεκριμένες ημέρες θα ισχύει έκπτωση μόνο 20%. 

6) Η οποιαδήποτε ταυτότητα δεν θα έχει ισχύ κατά την διάρκεια που τα 
Πανεπιστήμια είναι κλειστά π.χ. Χριστούγεννα, Πάσχα, Θερινή περίοδος, 
εκτός και αν τα μέλη μας το επιδιώξουν, οπότε θα ενημερωθείτε. 

7) Η ταυτότητα του κάθε φοιτητή θα επιδεικνύεται πάντα πριν την παραγγελία. 
8) Να έρχονται στο e-mail: paskedi@paskedi.gr μία φορά την εβδομάδα οι 

λίστες με τα στοιχεία των φοιτητών που αποκτούν εκπτωτική κάρτα. 
9) Να ενημερωθούν όλα τα ΜΜΕ από κοινού για την επέκταση της συνεργασίας 

μας και να τοποθετηθούν banner στα site μας με link.  
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