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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 300 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Θεσσαλονίκη, 2/7/2009
Μια συνεργασία προσφοράς ξεκινά από το νέο ακαδημαϊκό έτος στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο σε συνεργασία τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καταστημάτων Εστίασης και
Διασκέδασης Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, θα δοθεί στήριξη στους άπορους φοιτητές του Α.Π.Θ. καθώς σε
συνεργασία με 300 καταστήματα της Θεσσαλονίκης θα τους παρέχονται δωρεάν
σίτιση, καφέδες και αναψυκτικά. Για την υλοποίηση της κοινής δράσης θα εκδοθεί
ειδική ταυτότητα για τους φοιτητές που χρειάζονται οικονομική στήριξη. Η δράση
ξεκινά το Σεπτέμβριο του 2009 και θα έχει ισχύ μέχρι να πάρει το πτυχίο του ο
φοιτητής.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να απευθυνθούν στην Επιτροπή Κοινωνικής
Πολιτικής του Α.Π.Θ., στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» ή στο
τηλεφωνικό νούμερο 2310 995360.
Σήμερα Πέμπτη 2 Ιουλίου 2009 και ώρα 11.00, στην Αίθουσα Τελετών του
πανεπιστημίου, το Α.Π.Θ. τίμησε τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καταστημάτων Εστίασης
και Διασκέδασης Θεσσαλονίκης για την προσφορά αγάπης στους άπορους φοιτητές.
«Το Α.Π.Θ. εκφράζει τη βαθιά του ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες του, στους
ανθρώπους του ΠΑΣΚΕΔΙ που συμμερίζονται τις ανησυχίες για τη συνεκτικότητα της
κοινωνίας μας και προσφέρονται να βοηθήσουν τους φοιτητές οι οποίοι
δυσπραγούν» δήλωσε ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος και
πρόσθεσε «Θεωρούμε ότι η προσφορά αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική διότι βοηθάει
στη συνεκτικότητα της κοινωνίας Είναι μέσα στο πνεύμα και στο κλίμα σε αυτό που
ονομάσαμε όσμωση με την κοινωνία που οφείλει να έχει ένα πανεπιστήμιο».
Η Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Α.Π.Θ., Καθηγήτρια Τμήματος ΤΕΦΑΑ
Άννα Φαχαντίδου δήλωσε «Κάτι μοναδικό συντελείται σήμερα σε αυτήν την αίθουσα.
Είναι η απόλυτη σύνδεση του Α.Π.Θ. με την κοινωνία, αυτό άλλωστε που επιδιώκει η
Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής. Εμείς θα διαφυλάξουμε από την πλευρά μας τα
κριτήρια και τις σωστές προϋποθέσεις που πρέπει να έχει κάποιος για να

επωφεληθεί από την πραγματικά μεγάλη προσφορά του ΠΑΣΚΕΔΙ και πρέπει να
τους συγχαρούμε για την κοινωνική τους ευαισθησία και τη στήριξη τους στη
σπουδάζουσα νεολαία. Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να είναι περήφανοι γιατί θα
συμβάλλουν στην περάτωση των σπουδών των άπορων φοιτητών».
Η Πρόεδρος του ΠΑΣΚΕΔΙ, Νίκη Κωνσταντίνου δήλωσε «Ο ΠΑΣΚΕΔΙ κατάφερε το
ακατόρθωτο μέχρι στιγμής. Συγκεκριμένα κατάφερε το νόμο που ίσχυε από το 1954
να πληρώνουν οι επιχειρήσεις από τα ακαθάριστά τους έσοδα 2% στο Δήμο να
μειωθεί σε 0.5%. Μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία λέμε ότι αυτό δε μας ανήκει.
Εφόσον είμαστε μέρος της κοινωνίας εμείς το επιστρέφουμε σε αυτήν και επιλέξαμε
την πιο ευαίσθητη ομάδα, που είναι οι άποροι φοιτητές, να μπορούν να
απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του κλάδου μας. Αυτό που μας εξέπληξε ήταν ότι το
Α.Π.Θ. αντέδρασε άμεσα, αγκάλιασε την κίνηση και διευκόλυνε το έργο μας. Το
Α.Π.Θ. ενδιαφέρθηκε σε τέτοιο βαθμό που σήμερα τιμά και προτρέπει τους
επιχειρηματίες που θα συμμετέχουν σε αυτή τη δράση. Για εμάς έχει ιδιαίτερη
σημασία. Περιμένουμε την αντίδραση και από άλλους φορείς».
Επισυνάπτονται φωτογραφίες από τη σημερινή εκδήλωση.
Στις φωτογραφίες ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος αποδίδει
έπαινο στην Πρόεδρο του ΠΑΣΚΕΔΙ, Νίκη Κωνσταντίνου.
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