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1. Παρούσα κατάσταση  

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας (ΕΚΠΥ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια τον φορέα ο οποίος έχει θέσει ως αποστολή 
του την εκπλήρωση της πολιτικής φροντίδας, πρόνοιας και κοινωνικής παρέμβασης του 
μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της πόλης, με αποδέκτες τόσο τα μέλη του ίδιου του Πανεπιστημίου, 
δηλ. τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, το Διδακτικό και 
Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ), το Διοικητικό Προσωπικό, τους  υπαλλήλους και  τους κάθε είδους 
συνεργάτες, όσο και το ευρύ κοινό της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.  
Σε πλαίσιο άριστης συνεργασίας με τις Πρυτανικές αρχές και τις άλλες Επιτροπές του 
Πανεπιστημίου, τα μέλη της ΕΚΠΥ, με την πολύτιμη συνεισφορά μεμονωμένων ατόμων 
(υπαλλήλων, φοιτητών, εργατών) καθώς και εθελοντών διοικητικών υπαλλήλων, φοιτητών και 
φοιτητριών που συνδράμουν στο έργο της, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν με την μεγαλύτερη 
δυνατή πληρότητα και αποτελεσματικότητα τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται σε μέλη της 
πανεπιστημιακής κοινότητας και δυσκολεύουν ή καθιστούν προβληματική ή ανέφικτη την 
διδακτική και ερευνητική διαδικασία. Παράλληλα, οι δραστηριότητες της ΕΚΠΥ του ΑΠΘ 
χαρακτηρίζονται και από την προσπάθεια προσφοράς προς τα κοινά μέσω διοργάνωσης σε τακτά 
διαστήματα διαφόρων εκδηλώσεων που απευθύνονται προς το ευρύ κοινό της πόλης, όπως π.χ. 
εθελοντικών αιμοδοσιών, προσφοράς ιατρικής και οδοντιατρικής φροντίδας, ψυχολογικής 
υποστήριξης, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ενημερωτικών επισκέψεων, κ.ά.   
Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του ΑΠΘ προσπαθεί να αποτελεί ένα χρήσιμο και 
αποδοτικό όργανο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην προσπάθειά του 
τελευταίου να εκφράζει έναν από τους πλέον υγιείς, σύγχρονους και υψηλού επιπέδου 

εκπαιδευτικούς θεσμούς της χώρας μας, με στόχο πάντα την υπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. 

 

Mε απόφαση Συγκλήτου (αρ. συνεδρίασης 2905/19.02.2015) και υπό την εποπτεία της  
Αναπλ. Πρυτάνεως  Ανθρωπίνων Πόρων κας Π. Αργυροπούλου-Πατάκα ορίστηκε η νέα 
σύνθεση των μελών της Ε.Κ.Π.Υ.  

 
 
 
 
Α) Γραμματεία Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας 
Πασπάλα Ιωάννα, συμβασιούχος ορισμένου χρόνου 

 
 
 

Β) Στοιχεία επικοινωνίας 
Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας: 
Τηλ/Fax: 2310 995386, 995360, 991376 
Email: socialcom@ad.auth.gr 
Website Ε.Κ.Π.Υ: https://www.auth.gr/committee/50 & www.ekpy.wed.auth.gr (υπό 
κατασκευή) 
Website Ε.Κ.Π.Υ: www.aimodosia.web.auth.gr  
Facebook (χώρος κοινωνικής δικτύωσης): 
http://www.facebook.com/pages/Επιτροπή-Κοινωνικής-Πολιτικής-Υγείας-ΑΠΘ 
 
 
 

https://www.auth.gr/committee/50
http://www.ekpy.wed.auth.gr/
http://www.aimodosia.web.auth.gr/
http://www.facebook.com/pages/Επιτροπή-Κοινωνικής-Πολιτικής-Υγείας-ΑΠΘ
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2. Ενέργειες-Πεπραγμένα 

Ι. Συνεδριάσεις ΕΚΠΥ 
Απο την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς, 01-09.2014, έως και την 19.02.2015, όταν ορίστηκε 
η νέα σύνθεση προέδρου και μελών της Ε.Κ.Π.Υ., δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνάντηση. 
Στο διάστημα αυτό ο προηγούμενος Πρόεδρος της Ε.Κ.Π.Υ. Καθηγητής κ Α. Μπένος, με την υπ’ 
αριθ. 16/14.10.2014 επιστολή του προς τον Πρύτανη του ΑΠΘ κ Π. Μήτκα, έθεσε την 
παραίτηση του απο τη θέση του προέδρου της Ε.Κ.Π.Υ.  
 
Απο τις 19.02.2015 έως και σήμερα πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων τόσο μεταξύ των 
μελών της Ε.Κ.Π.Υ. όσο και με λοιπές επιτροπές με συναφές αντικείμενο. Αναλυτικότερα: 
 
Α) Ολομέλεια Ε.Κ.Π.Υ. 
Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν επτά (7) προγραμματισμένες συναντήσεις της ΕΚΠΥ. 
Τα θέματα που απασχόλησαν ήταν η οργάνωση και ο προγραμματισμός δράσεων κυρίως για 
την νέα ακαδημαϊκή χρονιά  2015 -2016 αλλά και η διεκπεραίωση των τρεχουσών 
υποχρεώσεων. Παρατίθενται οι ημερομηνίες που έλαβαν χώρα οι συναντήσεις: 

- 13.03.2015  

- 18.03.2015  

- 01.04.2015 

- 06.05.2015 

- 20.05.2015 

- 03.06.2015 

- 01.07.2015 

 

Β) Συναντήσεις Υποεπιτροπών Ε.Κ.Π.Υ.  
Οι υποεπιτροπές συστάθηκαν με σκοπό το διαχωρισμό των αντικειμένων της Ε.Κ.Π.Υ. για την 
καλύτερη και άμεση διευθέτηση των αντικειμένων που πραγματεύονται.  
Παρατίθενται οι ημερομηνίες των συναντήσεων των υποεπιτροπών: 

- 30.03.2015 Υποεπιτροπή  για τα ΑμεΑ 

- 30.03.2015 & 16.04.2015 Υποεπιτροπή Αιμοδοσίας 

- 30.03.2015, 15.04.2015 & 22.04.2015  Υποεπιτροπή για τη δημιουργία ιστοσελίδας της 

ΕΚΠΥ 

- 23.03.2015 Υποεπιτροπή Εθελοντισμού 

 

Γ) Συναντήσεις Υποεπιτροπών με προέδρους λοιπών επιτροπών.  
Σκοπός των συναντήσεων ήταν η καλύτερη γνώση των αντικειμένων αλλά και η οριοθέτηση 
αυτών μεταξύ των επιτροπών, με στόχο την καλύτερη δυνατή συνεργασία.  
Παρατίθενται οι ημερομηνίες των συναντήσεων των υποεπιτροπών: 

- 24.03.2015 Συνάντηση μελών υποεπιτροπής Ψυχολογικής Υποστήριξης  ΕΚΠΥ & της 

προέδρου της Επιτροπής Ψυχολογικής Υποστήριξης κα Ρούσση 

- 27.03.2015 Συνάντηση μελών υποεπιτροπής Εθελοντισμού ΕΚΠΥ & του προέδρου της 

Επιτροπής Εθελοντισμού κ. Αντωνόπουλου 
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- 07.04.2015 Συνάντηση μελών υποεπιτροπής ΑμεΑ με την κα Τσιτσώνη, πρόεδρο του 

Παρατηρητηρίου  Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων και με την κα Κογκίδου, 

πρόεδρο της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας και υπεύθυνη για τη Λειτουργία του 

Κέντρου Ενταξιακής Πολιτικής της Παιδαγωγικής Σχολής 

- 16.4.015. Συνάντηση των μελών της υποεπιτροπής Αιμοδοσίας με τον κ. Αντωνόπουλο 

πρόεδρο της επιτροπής Εθελοντισμού για την διοργάνωση της αιμοδοσίας 

- 20.04.2015 Συνάντηση μελών υποεπιτροπής ΑμεΑ με τον κ. Νανιόπουλο, πρόεδρο της 

Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας και Προσβασιμότητας. 

 

Δ) Συμμετέχοντες στις υποεπιτροπές ΕΚΠΥ: 

Υποεπιτροπή  για τα ΑμεΑ  

- κ. Δεληγιάννης Αστέριος 

- κ. Ωρολογάς Αναστάσιος 

- κ. Ανδρεάδης Δημήτριος 

Υποεπιτροπή Αιμοδοσίας 

- κα Καπουκρανίδου Δωροθέα 

- κ. Νάτσης Κωνσταντίνος  

Υποεπιτροπή για τη δημιουργία ιστοσελίδας της ΕΚΠΥ 

 -       κ.  Δεληγιάννης Αστέριος 

- κα Καπουκρανίδου Δωροθέα 

- κ. Νάτσης Κωνσταντίνος  

- κ. Ανδρεάδης Δημήτριος. 

Υποεπιτροπή Ψυχολογικής Υποστήριξης, ΚΕΣΥΨΥ 

- κα Μωραίτου Δέσποινα 

- κα Καπουκρανίδου Δωροθέα 

- κ. Τορτοπίδης Δημήτριος 

Υποεπιτροπή Εθελοντισμού   

- κ. Τορτοπίδης Δημήτριος 

- κα Διαμαντή Ελισσάβετ 

- κα Μωραίτου Δέσποινα 

- κ. Ωρολογάς Αναστάσιος 

- κ. Στεργίου Άγγελος 

Υποεπιτροπή Αλλοδαπών  και Μεταναστών 

- κ. Στεργίου Άγγελος 

- κα Διαμαντή Ελισάβετ 

- κ. Τορτοπίδης Δημήτριος 

Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης 
Λόγω του ότι συμβαίνουν γεγονότα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, κρίθηκε 
σκόπιμο να δημιουργηθεί μια επιτροπή η οποία να αναλάβει ρόλο για αποφάσεις 
άμεσες σε εξελίξεις που δεν υπάρχει επάρκεια χρόνου για σύγκλιση επιτροπής. 
Συμμετέχοντες: 
- Αγοραστός Θεόδωρος  
- Δεληγιάννης Αστέριος  
- Καπουκρανίδου Δωροθέα 
- Νάτσης Κωνσταντίνος  
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ΙΙ. Πεπραγμένα της  Ε.Κ.Π.Υ. 

 
Οι βασικές λειτουργίες της ΕΚΠΥ υλοποιήθηκαν με σχετική επάρκεια, δεδομένων των 
δυσχερών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες της ΕΚΠΥ 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 είναι οι εξής: 
 
Α)  Κάρτες ΟΑΣΘ 
Η υπηρεσία χορήγησης εκπτωτικών καρτών αστικών δρομολογίων, σε συνεργασία με τον 
ΟΑΣΘ, συνεχίστηκε κανονικά: η γραμματεία της ΕΚΠΥ έχει οργανώσει μία ευέλικτη διαδικασία 
συγκέντρωσης αιτημάτων για έκδοση εκπτωτικής κάρτας και παράδοση των καρτών στα 
ενδιαφερόμενα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, σε μηνιαία βάση. Καινοτομία αυτής 
της διαδικασίας αποτελεί από τον Ιούνιο 2015 η κατάθεση του αντιτίμου της κάρτας σε 
τραπεζικό λογαριασμό.  
 
 
Β) Εθελοντική αιμοδοσία 
Η επί σειρά ετών συνεργασία της Ε.Κ.Π.Υ. με τα Κέντρα Αιμοδοσίας του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ 
και του νοσοκομείου Σερρών συνεχίστηκε και αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά για τη διεξαγωγή 
της εθελοντικής αιμοδοσίας. Αναλυτικά, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-205 η εθελοντική 
αιμοδοσία της Ε.Κ.Π.Υ. Α.Π.Θ και του ΤΕΦΑΑ Σερρών πραγματοποιήθηκε ως εξής: 
 
Εθελοντική Αιμοδοσία Ε.Κ.Π.Υ. Α.Π.Θ. 

- Δυο (2) ημέρες εθελοντικής αιμοδοσίας στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ στις 
16.10.2014 & 21.10.2014. Προσήλθαν 136 άτομα και συγκεντρώθηκαν 104 φιάλες 
αίματος 

- Εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας στο ΑΧΕΠΑ. Για πρώτη φορά η αιμοδοσία 
διεξήχθη στο Κέντρο Αιμοδοσίας του ΑΧΕΠΑ, λόγω αδυναμίας του συνεργείου 
εξόρμησης του ΑΧΕΠΑ να παρευρίσκεται στον συνήθη χώρο διεξαγωγής. Η 
αιμοδοσία διεξήχθη κατα τις ημέρες 18-22.05.2015. Συγκεντρώθηκαν 91 φιάλες 
αίματος. 

-  
Εθελοντική Αιμοδοσία ΤΕΦΑΑ Σερρών 
Η αιμοδοσία γίνεται στο διδακτήριο του ΤΕΦΑΑ που βρίσκεται στον Αγ. Ιωάννη Σερρών. Οι 
ημερομηνίες διεξαγωγής ήταν: 
- 9.12.2014 και συγκεντρώθηκαν 57 φιάλες αίματος 
- 5.5.2015 και συγκεντρωθηκαν 58 φιάλες αίματος 
 
 

Γ)  Ζητήματα ΦμεΑ 
Διεκπεραιώθηκαν τρέχοντα αιτήματα φοιτητών με αναπηρίες (μετακίνηση από και προς το 
ΑΠΘ, συγγράμματα για φοιτητές και φοιτήτριες με προβλήματα όρασης, υποστήριξη στην 
επικοινωνία με γραμματείες τμημάτων κτλ). 
Η αναγκαία συνοδεία των ΦμεΑ στο όχημα καλύφθηκε με τη συνδρομή πέντε μεταπτυχιακών 
φοιτητών, με τη ρύθμιση των ανταποδοτικών υποτροφιών, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2014-2015. Το ημερήσιο πρόγραμμα μετακίνησης και συνοδείας 
καταρτίζεται από τη γραμματεία της ΕΚΠΥ, στη βάση των αναγκών των ΦμεΑ για 
παρακολούθηση μαθημάτων ή άλλων πανεπιστημιακών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, η 
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γραμματεία της ΕΚΠΥ τηρεί αρχείο καταγραφής των καθημερινών μετακινήσεων των 
οχημάτων ΑμεΑ, καθώς και των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας τους. 
Σε σχέση με την υποστήριξη φοιτητών και φοιτητριών με προβλήματα όρασης, 
ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήματα για απόκτηση συγγραμμάτων σε ψηφιακή μορφή από τους 
εκδοτικούς οίκους. Η μετατροπή των ψηφιακών συγγραμμάτων σε ακουστικό κείμενο 
πραγματοποιήθηκε από τη γραμματεία της Ε.Κ.Π.Υ. και με την αξιοσημείωτη συμβολή δυο 
μεταπτυχιακών φοιτητών, που απασχολήθηκαν στην Ε.Κ.Π.Υ. με τη ρύθμιση των 
ανταποδοτικών υποτροφιών, κατά το δεύτερο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015. 
Λόγω της παύσης της σύμβασης του διερμηνέα νοηματικής γλώσσας, απο τον Οκτώβριο 2013 
και για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015, δεν εξυπηρετήθηκαν ανάγκες φοιτητών 
με αναπηρία ακοής για επικοινωνία με τις αντίστοιχες γραμματείες. Διαπιστώνεται, έτσι, στην 
πράξη η ανάγκη ύπαρξης διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα, τουλάχιστον σε 
κοινοτικό επίπεδο (προφανώς και η διερμηνεία διαλέξεων στην τάξη είναι επιθυμητή). 
Η υπηρεσία μετακίνησης ΦμεΑ κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 λειτούργησε με το 
όχημα ΙΖΒ 3594 ομαλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα λειτουργίας, όπως μηχανικές βλάβεις. Τα 
ελάχιστα που παρουσιάστηκαν επιλύθηκαν άμεσα, καθώς επίσης  τακτοποιήθηκε από την 
έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς και το θέμα σύμβασης του οδηγού κ. Δ. Αραπτσή, η οποία 
μετεβλήθη από 6ωρη σε σύμβαση πλήρους απασχόλησης.   
Τα έξοδα για τις όποιες επισκευές του οχήματος καλύπτονται απο την αρχή της ακαδημαϊκής 
χρονιάς έως και σήμερα απο την Ε.Α.Δ.Π. του Α.Π.Θ.  Από την Ε.Α.Δ.Π. καλύφθηκαν και οι 
δαπάνες για τα καύσιμα  από 01.09.2014 έως 30.03.2015. Απο την 1η Απριλίου 2015 τα 
καύσιμα του οχήματος ΙΖΒ 3594 καλύπτονται απο χορηγία των ΕΛΠΕ ύψους 5000€, η οποία 
έγινε για την άμεση εξυπηρέτηση και λειτουργία της υπηρεσίας μετακίνησης των ΦμεΑ. Απο 
την 1η Ιουλίου 2015 τέθηκε σε λειτουργία το όχημα ΑμεΑ ΚΗΗ 2085, το οποίο έχει περιέλθει 
στην αρμοδιότητα του γραφείο κίνησης ΑΠΘ με οδηγό τον κ Βασίλη Πασχαλίδη.  
Ύστερα από αίτημα ομάδας φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες, τα δύο οχήματα ΑμεΑ 
χρησιμοποιήθηκαν και για τη μετακίνηση τους στην πανεπιστημιακή κατασκήνωση της 
Καλλάνδρας (17-23 Ιουλίου 2015). 
 
 
Δ) Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  
Η λειτουργία του Κέντρου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΑΠΘ, το οποίο συστεγαζόταν 
με την Ε.Κ.Π.Υ, ήταν υπό την εποπτεία του προέδρου της Ε.Κ.Π.Υ κ. Α. Μπένου και 
λειτουργούσε με την έγκριση της Συγκλήτου (αρ.συν. 2859/24.04.2013), ανεστάλη, λόγω του 
ότι δεν ήταν θεσμοθετημένο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  Οι Πρυτανικές Αρχές σε 
συνεργασία με τη Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ  για την παρακολούθησηκαι φροντίδα υγείας 
των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας,  των χρονίως πασχόντων και μη, οργάνωσαν  την 
κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση τους  στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου. Η 
διαδικασία γίνεται κατόπιν προσυννενοημένων συναντήσεων, δυο (2) ημέρες την εβδομάδα, 
Δευτέρα και Παρασκευή. Η διαδικασία συνεχίζεται έως και σήμερα, αρχής γενομένης από την 
17.10.2014. Μέχρι σήμερα έχουν εξυπηρετηθεί περίπου 300 άτομα. 
 
Ε)  Λοιπές Δράσεις 

- Υπήρξαν δυο (2) αιτήματα για παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης φοιτητών 
βάσει της φοιτητικής τους ιδιότητας και εφόσον είχε ξεπεραστεί το μέγιστο 
επιτρεπτό όριο φοίτησης τους. Τα αιτήματα υποβλήθηκαν προς το Δ.Σ. της 
αντίστοιχης Σχολής και έγιναν δεκτά. 
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- Η ΕΚΠΥ απέστειλε συναινετική επιστολή, προς την πρόεδρο των Φοιτητικών 
Εστιών Αναπλ Πρύτανη κα Δ. Κλαβανίδου, στο αίτημα φοιτήτριας για  παράταση 
της διαμονής της στις φοιτητικές εστίες λόγω οικονομικών  και κοινωνικών αιτίων.  

- Κατατέθηκε στην Ε.Κ.Π.Υ. σχετικό αίτημα από τον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Παραπληγικών-Παράρτημα Μακεδονία-Θράκης, για παραχώρηση του όχηματος 
μετακίνησης ΑμεΑ ΙΖΒ 3594 στον εν λόγω σύλλογο για πραγματοποίηση εκδρομής 
στα Σύβοτα, κατά τις ημερομηνίες από 2 εως 5 Ιουλίου 2015.  Το αίτημα του 
συλλόγου εγκρίθηκε απο την ΕΚΠΥ και τις Πρυτανικές Αρχές, αλλά η εκδρομή 
ακυρώθηκε εκ μέρους του Συλλόγου. Η όλη διαδικασία έγινε σε άριστο κλίμα και 
συνεχίστηκε το ήδη υπάρχον θετικό κλίμα συνεργασίας  προς όφελος των κινητικά 
ανάπηρων ανθρώπων της πόλης. 

- Έγινε προσπάθεια προγραμματισμού εκδηλώσεων και άλλων δράσεων 
εξωστρέφειας και αλληλεγγύης για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, υπό το άγος της 
οικονομικής δυσπραγίας. 

 
 
 
ΙΙΙ. Οικονομικός Απολογισμός 
 
Α) Ενίσχυση προσβασιμότητας 
Οι οικονομικές κινήσεις της ΕΚΠΥ που αφορούν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του 
οχήματος ΑμεΑ ΙΖΒ 3594  έχουν διεκπεραιωθεί σύμφωνα με την ενδεδειγμένη νόμιμη 
διαδικασία, μέσω της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας ΑΠΘ, κατόπιν 
πρωτοκολλημένου από τη γραμματεία της ΕΚΠΥ και υπογεγραμμένου από τον πρόεδρό της 
διαβιβαστικού σημειώματος- εντολής πληρωμής.  
 
Β) Καμπάνια Αιμοδοσίας 
Λόγω του οτι η ΕΚΠΥ δεν διαθέτει σχετικό οικονομικό προϋπολογισμό το κόστος που αφορά 
σε έξοδα της καμπάνιας της αιμοδοσίας καλύπτεται απο τον τακτικό προϋπολογισμό του 
Α.Π.Θ. κατόπιν αιτήματος. Για την εθελοντική αιμοδοσία του  Μαίου 2015 δαπανήθηκε το 
ποσό των 172,20€ με προμηθευτή το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ. Για την εθελοντική αιμοδοσία 
του Οκτωβρίου 2014 υπήρξε μηδενικό κόστος, καθώς δεν είχε κατατεθεί εγκαίρως το αίτημα 
(πίνακας 1) 
 
Γ) Αναλώσιμα & Γραφική ύλη 
Με τον ίδιο τρόπο καλύπτονται τα έξοδα που αφορούν τα αναλώσιμα και τη γραφική ύλη για 
τις ανάγκες της ΕΚΠΥ (πίνακας 1). Προμηθευτής των προϊόντων είναι η Εταιρεία ΚΥΒΟΣ, 
Καλεβράς Ελευθέριος & ΣΙΑ Ο.Ε. 
                       
 
 
 
Πίνακας 1 

 

 

 

 

α/α Κατηγορία δαπάνης Ποσό 

1 Καμπάνια Αιμοδοσίας 172,20€ 

2 Αναλώσιμα – Γραφική ύλη 272,40€ 

 Σύνολο 444,60€ 
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3. Συμπεράσματα 

 
Το έργο της ΕΚΠΥ και κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά δεν υστέρησε σε 
σημαντικότητα και ποιότητα. Δυστυχώς λόγω οργανωτικών δυσκολιών, όπως το μεγάλο 
διάστημα χωρίς άμεσα υπεύθυνα άτομα ,  η έλλειψη προσωπικού για το διάστημα των δυο 
μηνών (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2015 απουσία της κας Ι. Πασπάλα λόγω μη σύναψης 
σύμβασης) και οι οικονονομκές δυσκολίες,  μετρίασαν το ποσοτικό έργο της, όσον  αφορά 
τουλάχιστον τη διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων αλληλεγγύης. Οι παγιωμένες 
δράσεις της υλοποιήθηκαν κανονικά συνεχίζοντας να προσφέρουν στους άμεσα 
ενδιαφερόμενους. 
Η εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε δυο φορές κατά τη διάρκεια της ακαδ. χρονιάς. 
Στην ΕΚΠΥ απευθύνθηκαν και άτομα εκτός πανεπιστημιακής κοινότητας, κάτοικοι της πόλης 
της Θεσσαλονίκης. Η ΕΚΠΥ ανταποκρίθηκε σ όλα τα αιτήματα, καλύπτοντας τις ανάγκες των 
αιτούντων, δημιουργώντας μ’ αυτόν το τρόπο μια επί πλέον γέφυρα σύνδεσης μεταξύ του 
ΑΠΘ και της πόλης.  
Το κατ’ εξοχήν σημαντικό αντικείμενο, δηλ. η εξυπηρέτηση των φοιτητών του ΑΠΘ με 
αναπηρία, πραγματοποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δεδομένου του γεγονότος ότι 
όλοι οι φοιτητές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και αίτημα εξυπηρετήθηκαν. Οι μετακινήσεις 
έγιναν καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς διευκολύνοντας τη μετακίνηση των φοιτητών με 
κινητικά προβλήματα αλλά και των φοιτητών/τριών με προβλήματα όρασης απο και προς το 
ΑΠΘ.  Στο μέγιστο δυνατό βαθμό εξυπηρετήθηκαν και οι φοιτητές/τριες με οπτική αναπηρία 
όσον αφορά στην ψηφιοποίηση των βιβλίων τους.  Η αυξημένη ζήτηση και η τακτοποίηση 
των τεχνικών και μηχανικών αναγκών  είχαν ως αποτέλεσμα να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία 
και το 2ο όχημα ΑμεΑ ΚΗΗ 2085, του οποίου η κυριότητα έχει περιέλθει στο Γραφείο 
Κίνησης του Α.Π.Θ. 
Εν κατακλείδι, υπήρξε άμεση ανταπόκριση στα όποια αιτήματα τέθηκαν στην Ε.Κ.Π.Υ. 
παρέχοντας ταυτόχρονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και διευκόλυνση. 

 

 

4. Προσεχείς στόχοι 

Για την ακαδημαϊκή χρονιά  2014- 2015 οι στόχοι που τέθηκαν σχετίζονται με την προσφορά 
της Ε.Κ.Π.Υ τόσο στην  πανεπιστημιακής κοινότητα, Δράσεις Εσωστρέφειας,  όσο και στην 
ευρύτερη κοινωνία και πόλη της Θεσσαλονίκης,  που χαρακτηρίζονται ως Δράσεις 
Εξωστρέφειας, οι οποίες έχουν ως στόχο τη σύνδεση  του Α.Π.Θ. με την πόλη αλλά και της 
πόλης με το Α.Π.Θ. λόγω του ότι και είναι και δεν νοοείται να είναι το ένα ξεχωριστά από το 
άλλο. 
 

5. Δράσεις 

5.1 Εθελοντική Αιμοδοσία 
Κατόπιν συνεννόησης με το Κέντρο Αιμοδοσίας του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ,  και της Ε.Α.Δ.Π. που 
έχει τον προγραμματισμό για τη διάθεση της Αίθουσας Τελετών,  έχουν προγραμματιστεί οι 
ημέρες φθινοπωρινής εθελοντικής αιμοδοσίας 2015  την Τρίτη 6 και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 
2015, στην αίθουσα τελετών Α.Π.Θ. 
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5.2.  Άσκηση – Άθληση.  Στο πλαίσιο άσκησης και καλής υγείας  πρόκειται να διοργανωθεί 
Αγώνας Δρόμου Υγείας για φοιτητές του ΑΠΘ και ΑμεΑ. Συνδιοργανωτές της δράσης αυτής θα 
είναι το ΤΕΦΑΑ και με συμμετοχή του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Α.Π.Θ. 
 
5.3. Σειρά διαλέξεων με διάφορες θεματικές ενότητες ποικίλου επιστημονικού, κοινωνικού 
και φιλοσοφικού περιεχομένου, όπως, ενημέρωση για δωρεά οργάνων και σώματος, 
εμβολιασμούς, αιμοδοσία, σωστή διατροφή, προληπτική ιατρική, στοματική υγεία, διακοπή 
καπνίσματος, αποφυγή παχυσαρκίας, αποφυγή χρήσης ναρκωτικών, νομικά προβλήματα, κ.ά. 
 
5.4  Ημερίδα για την Άσκηση και Υγεία 
 
5.5. Σειρά μαθημάτων εκμάθησης Πρώτων Βοηθειών και ΚΑΡΠΑ.   
 
5.6. Εβδομάδα  Στοματικής-Οδοντικής Υγείας 
 
5.7.Αισθητικές, περιβαλλοντικές και οικολογικές παρεμβάσεις στο Campus Α.Π.Θ. 
 
5.8. Σειρά πρακτικών μαθημάτων και επισκέψεων μαθητών και κοινού στο Μουσείο 
Ανατομίας του Ιατρικού Τμήματος 
 
5.9. Εβδομάδα Ενημέρωσης για τη Νοητική Εξασθένηση και την Άνοια 
 

6. Χρονοδιάγραμμα 

Βάσει του προγραμματισμού οι δράσεις της ΕΚΠΥ πρόκειται να ξεκινήσουν την 1.10.2015 έως 
και την 30.06.2016. Οι δράσεις είναι προγραμματισμένες να υλοποιηθούν καθόλη τη διάρκεια  
της  της ακαδημαϊκής χρονιάς. Αναφέρεται ο ακριβής χρόνος για τις δράσεις που ήδη έχουν 
καθοριστεί: 

- Εθελοντική Αιμοδοσία: 06/10/2015  & 16.10.2015 
- Εβδομάδα Στοματικής & Οδοντικής Υγείας: 28/03/2016 – 03/04/2016 
- Ημερίδα ‘Ασκησης & Υγείας: 29/03/2016 
- Εβδομάδα Ενημέρωσης για τη Νοητική Εξασθένηση και την Άνοια: Μάιος 2016 

Ο ακριβής χρονικός προσδιορισμός των λοιπών δράσεων είναι υπό μελέτη, ενδεικτικά 
αναφέρονται τα εξής: 

- Διαλέξεις. Μια διάλεξη κάθε 2η Τρίτη απο τις 20:30 -22:30. Δεν έχει 
οριστικοποιηθεί ακόμη η αίθουσα που θα πραγματοποιηθούν οι διαλέξεις 

- Σειρά πρακτικών μαθημάτων και επισκέψεων σε μαθητές και κοινό στο Μουσείο 
Ανατομίας του Ιατρικού Τμήματος. Εκκρεμεί ο αριθμός των σχολείων που θα 
επισκεφθούν το Μουσείο Ανατομίας. 
 

 
 
 

 


