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Η επιτροπή μετά την πρώτη συνάντηση της στις 13/3/2015 συναντήθηκε συνολικά άλλες τρεις φο-
ρές. Κατέληξε στους παρακάτω στόχους για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.  Για την τρέχουσα ακαδη-
μαϊκή χρονιά δεδομένου του ελάχιστου χρόνου που απομένει, λαμβάνοντας υπόψη τις διακοπές του 
Πάσχα και την εξεταστική περίοδο, αποφασίστηκε να γίνουν δράσεις υποστήριξης , άλλων ομάδων 
εφόσον ζητηθεί. (π.χ. αιμοδοσία). Ο Πρόεδρος της επιτροπής συμμετείχε σε συνελεύσεις άλλων επι-
τροπών για συντονισμό δράσεων.  
  
Συνοπτικά: 
 

 Φάνηκε ότι σαν πρώτος στόχος πρέπει να τεθεί η πρόσκληση –καταγραφή και στελέχωση 
των εθελοντικών ομάδων. Συζητήθηκαν δράσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Αξιοποίηση της 
παγκόσμιας ημέρας εθελοντισμού (5 Δεκεμβρίου) με μεγάλη δράση που θα καθοριστεί από 
το Σεπτέμβριου.  

 Ένας άλλος αφορά δράσεις στο τρίπτυχο Κίνηση, Υγεία, Διατροφή 
 Δράσεις και υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων.   
 Ασφάλεια και φυσικές καταστροφές. (δράσεις εκκένωσης κτηρίων, ενημέρωση σεμινάρια, 

σεμινάρια πρώτων βοηθειών) 
 Καμπάνια για δωρεά μυελού, οργάνων, αιμοδοσία 
 Δράσεις για το περιβάλλον (Ζητήθηκαν σαν μια πρώιμη εκδήλωση υλικά καθαριότητας για 

εθελοντικό καθαρισμό χώρων Θέρμης)  
 Συνεχής συνεργασία με άλλες επιτροπές 
 Δράσεις εξωστρέφειας και προσφοράς προς την Κοινωνία.   
 Αναγνώριση προσπάθειας εθελοντών με απονομή αναμνηστικού διπλώματος. 

Μια που είχε καθοριστεί η 21 Μαΐου σαν ημέρα αιμοδοσίας στο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με 
την αρμόδια επιτροπή να γίνει υποστήριξη της οργάνωσης. Έγινε ένα λεπτομερές «εύληπτο» φυλλά-
διο σχετικά με το τι συμβαίνει στον οργανισμό όταν δίνουμε αίμα από ιατρούς μέλη της επιτροπής.  
 
Σε συνεργασία με το κέντρο υποστήριξης τεχνολογιών Πληροφορικής του πανεπιστημίου και μέλη 
που ανήκουν στο τμήμα Γεωπονίας, έγινε πιλοτική on line σελίδα, για στελέχωση των εθελοντικών 
ομάδων. 
Η σελίδα, προς το παρόν, είναι προσβάσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο και μένει να αποφασιστεί με-
τά από πιλοτική εφαρμογή η πιθανή διόρθωση της και η πιο μαζική χρήση της: 
 
https://www.auth.gr/node/18826 
 
Υπήρξε μια πρόταση από το Ιατρείο Κοινωνικής αλληλεγγύης στη Θέρμη για στελέχωση του από 
φοιτητές, αλλά λόγω του χρόνου του αιτήματος, στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς, δεν κατέστη 
δυνατόν η ικανοποίηση του. Θα εξεταστεί εκ νέου με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.  
Η επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου από τον Σεπτέμβριο για να συντονίσει περαιτέρω τις δράσεις της.  
 
 
Καθ. Χρήστος Αντωνόπουλος 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
Πολυτεχνική Σχολή 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
54621 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310996344, Fax: 2310994319, chanto@auth.gr 
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Μέλη Επιτροπής 
Καθ. Αντωνόπουλος Χρήστος. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
Επίκ. Καθ. Αγγελόπουλος Γεώργιος. Ιστορίας και Αρχαιολογίας  
Επίκ. Καθ. Αραμπατζή Φωτεινή. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)  
Αναπλ. Καθ. Εξηντάρη Μαρία.  Ιατρικής  
Καθ. Κασάπη Ελένη. Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 
Αναπλ. Καθ. Λιόλιος Αναστάσιος. Φυσικής  
Λέκτορας Μακάριος Τριαντάφυλλος. Πολιτικών Μηχανικών 
Λέκτρορας Παναγοπούλου- Καπλάνη Αθανασία. Φαρμακευτικής 
Λέκτρορας Παπαδόπουλος Γεώργιος. Κτηνιατρικής 
Λέκτρορας Παρταλίδου Μαρία. Γεωπονίας 
Αναπλ..Καθ. Παυλάτου - Βε Αθηνά. Γεωπονίας  
Καθ. Σούμπαση-Γρίβα Βασιλική. Ιατρικής  
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1. Παρούσα κατάσταση  
(Παράδειγμα) 
Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αγγίζουν όλο το φάσμα των (α) εκπαιδευτι-
κών, (β) ερευνητικών και (γ) διοικητικών δραστηριοτήτων του ΑΠΘ. Σε γενικές γραμμές, περιλαμβά-
νουν την οργάνωση, τη διαχείριση και συντήρηση τεχνολογικών υποδομών για την πρόσβαση στο 
διαδίκτυο και την πάσης φύσεως επικοινωνία των χρηστών, την πρόσβαση σε προσωποποιημένες 
υπηρεσίες/πύλες, την πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους και λογισμικό, την τεχνική υποστήριξη 
και τις εκπαιδευτικές δράσεις/κατάρτιση του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας. 
Οι υπηρεσίες ΤΠΕ είναι πλέον ζωτικής σημασίας για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του 
Πανεπιστημίου και είναι απαιτητές από τους χρήστες σε μόνιμη βάση. Ταυτόχρονα, είναι σε θέση να 
προσδώσουν στο ΑΠΘ αυξημένη παραγωγικότητα και αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών τoυ.  
Εξ ίσου σημαντική είναι και η στελέχωση των εμπλεκόμενων κέντρων με επαρκές και συνεχώς κα-
ταρτιζόμενο προσωπικό, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες ανά-
γκες. Το ΑΠΘ δεν θα πρέπει να είναι ένας απλός καταναλωτής υπηρεσιών πληροφορικής από εξω-
τερικούς παρόχους, αλλά και διαμορφωτής ιδεών ή φορέας ανάπτυξης και αξιοποίησης υφιστάμε-
νης τεχνογνωσίας. 
Η Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΕΗΔ), γνωστή ως Επιτροπή Δικτύων, Επικοινωνιών και 
Πληροφορικής μέχρι το 2012, έχει την εποπτεία των κεντρικών υπηρεσιών υποστήριξης ΤΠΕ στο 
ΑΠΘ, εισηγείται στην Πρυτανεία και τη Σύγκλητο και συμβάλλει στην χάραξη της ιδρυματικής πολιτι-
κής σε θέματα ΤΠΕ. 
 

2. Ενέργειες-Πεπραγμένα 
 

3. Συμπεράσματα 

4. Στόχοι 

5. Δράσεις 

5.1  Δράση 1 
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6. Χρονοδιάγραμμα 

 


