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Ενέργεια Ταχυμεταφορές

Διανομή προϊόντων, 
λύσεις και 
υπηρεσίες 

υποστήριξης

Ολοκληρωμένες 
λύσεις για 
μεγάλους 

οργανισμούς

Επίσημος 
διανομέας 

προϊόντων Apple 
σε Ελλάδα και 

Κύπρο

Αλυσίδα 
καταστημάτων 

προϊόντων Apple Ηλεκτρονικό 
εμπόριο

Εκκολαπτήριο
νέων 

επιχειρήσεων

Ταχυμεταφορές και  
ταχυδρομικές 

υπηρεσίες

Παραγωγή ενέργειας 
από φωτοβολταϊκά 
και αιολικά πάρκα

Ηλεκτρονικές 
Συναλλαγές με 

κάρτες πληρωμών

Τεχνολογία

Financial Services

Incubation



Εταιρική 
Διακυβέρνηση

Αγορά

Κοινωνία
Εργαζόμενοι

Περιβάλλον

Στρατηγική Βιώσιμη Ανάπτυξης 

Επιχειρηματικότητα

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι Στρατηγική 
Κατεύθυνση για τον Όμιλο 

• Δημοσίευση 4ης Έκθεσης Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (GRI Standards & 17 στόχοι 
του ΟΗΕ (SDGs)

• Συμμόρφωση με τον Ελληνικό Κώδικα 
Βιωσιμότητας

• Συμμόρφωση με το Οικουμενικό 
Σύμφωνο ΟΗΕ

Τεχνολογία

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Καινοτομία



Συνεχιζόμενες δράσεις για τη διασύνδεση Τεχνολογίας και 

Εκπαίδευσης, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη διάχυση στους μαθητές  γνώσεων, 

που θα τους φανούν πολύτιμες στο σημερινό περιβάλλον του 

disruption & digital transformation

Διαχρονικά κοντά στην εκπαιδευτική 
κοινότητα, προάγοντας και ενισχύοντας  

την αξιοποίηση της τεχνολογίας της 
Πληροφορικής στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 



«Καινοτομία στην Εκπαίδευση»

Η μοναδική τεχνολογία και 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο της 

Apple, προσαρμόζεται στα 

Ελληνικά δεδομένα και 

αναβαθμίζει την εκπαιδευτική 

διαδικασία στο σχολείο



Το οικοσύστημα της Apple

• Tο μόνο που προσφέρει διαδραστικό, 

πολυμεσικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο

• Αναβαθμίζει την ποιότητας της εκπαίδευσης

• Κάνει τη μάθηση πιο δημιουργική, 

ευχάριστη, βιωματική και εξατομικευμένη. 



«Καινοτομία στην 
Εκπαίδευση»

1. Πρόγραμμα “iPad 1 : 1” – Ένα iPad για κάθε μαθητή

2. Πλατφόρμα εκπαιδευτικών εφαρμογών 

www.edupad.gr

3. Ψηφιοποίηση σχολικών βιβλίων

4. Έρευνα για τη χρήση του iPad στην Εκπαίδευση

5. Σεμινάρια και ημερίδες για την εκπαιδευτική 

κοινότητα



Πρόγραμμα “iPad 1 : 1” – Ένα iPad για κάθε μαθητή

6 16 4
Χρόνια Ελληνικά σχολεία Κυπριακά σχολεία

4.500
Μαθητές

Β Δημοτικού – Α Λυκείου



www.edupad.gr
Πλατφόρμα εκπαιδευτικών εφαρμογών

• Εκπαιδευτικές εφαρμογές και ψηφιοποιημένα βιβλία, 
ταξινομημένα ανά είδος, εκπαιδευτική βαθμίδα και γνωστικό 
πεδίο

• Εύκολα προσβάσιμη από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς 
κάθε βαθμίδας, από το Νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο

• > 2.500 νέοι χρήστες 

• > 5.000 προβολές σελίδων

• Η αφομοίωση της γνώσης γίνεται ευχάριστο παιχνίδι, η 
εκπαιδευτική διδασκαλία ενισχύεται και το εκπαιδευτικό έργο 
διευκολύνεται 

http://www.edupad.gr/


Ψηφιοποίηση
σχολικών βιβλίων

• Βασικά βιβλία Δημοτικού και του Γυμνασίου

• Ψηφιοποιημένο και εγκεκριμένο από το Υπ. 
Παιδείας υλικό με συνδυασμό κειμένου, 
εικόνων, ήχων, βίντεο και εφαρμογών 

• Δωρεάν πρόσβαση και αποθήκευση σε 
συσκευές iOS από το ebooks.edu.gr της 
υπηρεσίας ΙΤΥΕ Διόφαντος του Υπ. Παιδείας 
και από το www.edupad.gr

• > 35 σχολεία σε όλη την Ελλάδα

• > 25 βιβλία Δημοτικού 

• > 17 βιβλία του Γυμνασίου

http://www.edupad.gr/


Έρευνα για τη χρήση του 
iPad στην Εκπαίδευση

• 3η μεγαλύτερη έρευνα διεθνώς για τη χρήση του iPad
στην Εκπαίδευση

• 12 σχολεία με 62 τμήματα πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

• 1.172 μαθητές

• 424 γονείς

• 53 εκπαιδευτικοί

• 92% ικανοποίηση μαθητών 

• 88% ικανοποίηση γονέων

• Ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών που ενθαρρύνουν τη 
χρήση των iPad στην εκπαιδευτική πρακτική

Σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα Προηγμένων Τεχνολογιών Μάθησης και 
Πολιτισμού - CoSyLLab του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς



Σεμινάρια και ημερίδες 
για την εκπαιδευτική κοινότητα

• Συστηματική μεταφορά τεχνογνωσίας   και 
διεθνών πρακτικών στην εκπαιδευτική 
κοινότητα

• Μία μεγάλη ανοικτή συνάντηση με τη 
συμμετοχή κορυφαίων εμπειρογνωμόνων της 
Apple, καθώς και εκπαιδευτικών με μεγάλη 
πείρα ανά διετία

• Ανοιχτή επικοινωνία με την εκπαιδευτική 
κοινότητα




