
 

 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΠΘ 

 
 

υνεδρίαςη Δ, 4/3/2015 

Πρακτικό ςυνεδρίαςησ Δ 

Το ΔΣ ςυνεδρίαςε τθν Τετάρτθ 4/3/2015 ςτθν αίκουςα 424 τθσ Φιλοςοφικισ ζχοντασ απαρτία με 

παρουςία όλων των μελϊν του: 

Χ. Γαλαηοφλασ 

Β. Καρακωςτάνογλου 

Α. Μπαλτηισ 

Μ. Σιγάλασ 

Γ. Tςιλιγκιρίδθσ 

Χ. Φείδασ 

Χ. Χαραλάμπουσ 

Α. Χατηθτόλιοσ 

Μ. Χρυςανκόπουλοσ 

Θζματα που ςυηθτικθκαν – προτάςεισ που υποβλικθκαν: 

1. Θζματα που τζθηκαν από μζλη του ΕΔΕΠ 

Αναγνώριςη προϋπηρεςίασ νεοδιοριζόμενων 

Συηθτικθκε το πρόβλθμα τθσ ςθμαντικισ κακυςτζρθςθσ τθσ αναγνϊριςθσ προχπθρεςίασ των νε-

οδιοριηόμενων μελϊν ΔΕΠ, μετά από ειςιγθςθ του Προζδρου. Αποφαςίςτθκε ομόφωνα θ υπο-

βολι αιτιματοσ προσ τθν Πρυτανικι Αρχι και τθν αρμόδια διοικθτικι υπθρεςία να δοκεί προτε-

ραιότθτα ςτθ διευκζτθςθ των εκκρεμϊν υποκζςεων από το υπάρχον προςωπικό και προσ τθν 

πολιτεία για τθν άμεςθ επιςτροφι του προςωπικοφ που τζκθκε ςε διακεςιμότθτα. Αποφαςίςτθ-

κε ομόφωνα θ ζκδοςθ ςχετικισ ανακοίνωςθσ με τα αιτιματα αυτά. 

Γλώςςα εγγράφων κρίςησ μελών ΔΕΠ 

Συηθτικθκαν τα προβλιματα που δθμιουργεί θ γνωμοδότθςθ τθσ νομικισ επιτροπισ του ΑΠΘ 

για τθν υποχρεωτικι μετάφραςθ ςτα ελλθνικά των γραπτϊν αξιολογιςεων των κρινόμενων με-

λϊν ΔΕΠ θ οποία λόγω τθσ αδυναμίασ των Τμθμάτων και τθσ Κοςμθτείασ να ανταποκρικοφν ςτο 

οικονομικό κόςτοσ, πολλζσ φορζσ ςυνεπάγεται τθν οικονομικι επιβάρυνςθ των κρινόμενων. Η 

Ακαδθμαϊκι Παρζμβαςθ υποςτιριξε ότι το πρόβλθμα είναι ιςςονοσ ςθμαςίασ ςε ςχζςθ με άλλα 

προβλιματα λειτουργίασ των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν. Διατφπωςε τθν άποψθ ότι όλα τα κείμενα 

των κρίςεων κα πρζπει να μεταφράηονται ςτα ελλθνικά, τα δε κείμενα των αξιολογιςεων των 

εξωτερικϊν κριτϊν, από όποιον ζχει τθν υποχρζωςθ κατάκεςισ τουσ. Το ΔΣ τελικά αποφάςιςε 

ομόφωνα τθν υποβολι αιτιματοσ προσ τθν Πρυτανικι Αρχι να επανεξετάςει το κζμα αυτό λαμ-

βάνοντασ υπόψθ τθν πρακτικι που ακολουκείται ςτα άλλα ιδρφματα. 

 



2. Προγραμματιςμόσ δράςησ 

Συηθτικθκε το πρόγραμμα δράςθσ όπωσ τροποποιικθκε κατά τθν προθγοφμενθ ςυνεδρίαςθ του ΔΣ 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ κοινά αποδεκτζσ κζςεισ των παρατάξεων.  

Η Ακαδθμαϊκι Παρζμβαςθ το χαρακτιριςε ωσ ζνα κείμενο γενικϊν κζςεων χωρίσ εξειδίκευςθ ςε 

ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ, το οποίο όμωσ δεν κα καταψθφίςει (ψθφίηοντασ λευκό) αναμζνοντασ ςτθν 

πράξθ τθν εφαρμογι του. Τόνιςε επίςθσ τθν υποχρζωςθ του Προεδρείου ςτο ςφνολό του -και όχι 

μεμονωμζνα του Προζδρου- να κατακζςει ζνα ελάχιςτο κοινό πρόγραμμα με δζςμευςθ ςε ςυγκε-

κριμζνεσ δράςεισ, αφοφ ακριβϊσ θ ζλλειψθ οποιουδιποτε κοινοφ προγράμματοσ ιταν που οδιγθςε 

τθν ΑΠ ςτθν άρνθςι τθσ να ςυμμετάςχει ςτο διαπαραταξιακό Προεδρείο από τθν κζςθ του Αντι-

προζδρου. Στο ςθμείο αυτό διατυπϊκθκε με ςαφινεια από τον πρόεδρο, και τισ άλλεσ παρατάξεισ, 

ότι θ εκπόνθςθ προγράμματοσ δράςθσ ςτθ βάςθ των όποιων κοινά αποδεκτϊν κζςεων είναι υπό-

κεςθ όλου του ΔΣ και όχι μόνο του προεδρείου.  

Η ΔΗΠΑΚ επανζλαβε οριςμζνεσ από τισ κζςεισ τθσ που ζχουν διατυπωκεί ςτθ διακιρυξι τθσ για τισ 

εκλογζσ ςτον ΕΣΔΕΠ και ηιτθςε επίςθσ τον προγραμματιςμό ςυγκεκριμζνων δράςεων. Η ΣΥΣ πρότει-

νε ςτο διάςτθμα μζχρι τθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ του ΔΣ να ςυνεχιςτεί θ ςυηιτθςθ αφενόσ για τθ δι-

ατφπωςθ κοινά αποδεκτϊν κζςεων ςτουσ άξονεσ ςτουσ οποίουσ ζχουν ςυμφωνιςει οι παρατάξεισ 

(μιςκολογικά, χρθματοδότθςθ πανεπιςτθμίων, ζρευνα, ηθτιματα κακθμερινότθτασ, κεςμικό πλαί-

ςιο λειτουργίασ των ΑΕΙ, οργανόγραμμα ΑΠΘ και λειτουργία ΕΣΔΕΠ), αφετζρου για τον προγραμμα-

τιςμό ςυγκεκριμζνων δράςεων για κάκε άξονα. Η Ενωτικι Πρωτοβουλία δια του Προζδρου του ΔΣ 

πρότεινε να υιοκετθκεί το κατατεκζν κείμενο με τισ προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ ωσ το κείμενο 

των βαςικϊν κοινά αποδεκτϊν κζςεων του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ και ςτθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ του να γίνει 

θ προςπάκεια εξειδίκευςθσ των δράςεων όπου αυτό καταςτεί εφικτό.  

Το ΔΣ ςυμφϊνθςε με τθν πρόταςθ αυτι και αποφάςιςε κατά πλειοψθφία να υιοκετιςει αρχικά το 

κείμενο των βαςικϊν κζςεων και να γίνει διαβοφλευςθ μεταξφ των μελϊν του ςτο διάςτθμα που 

μεςολαβεί μζχρι τθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ του ΔΣ, για τθν εξειδίκευςθ των δράςεων ανά κεματικι 

περιοχι, όπου και κα οριςτικοποιθκεί το πρόγραμμα δράςθσ το οποίο κα υποβλθκεί για ςυηιτθςθ 

ςτθ ΓΣ. Το κείμενο των βαςικϊν κζςεων επιςυνάπτεται ςτο παρόν πρακτικό. 

3. Προγραμματιςμόσ Γενικήσ υνζλευςησ και εκδήλωςησ, ζκτακτη ςυνεδρίαςη Δ 

Μετά από ςυηιτθςθ αποφαςίςτθκε ομόφωνα θ ΓΣ να προγραμματιςτεί για τθν Τετάρτθ 1 Απριλίου 

2015 ςτισ 12:00 με κζμα το πρόγραμμα δράςθσ ςε ςυνάρτθςθ με τισ διαφαινόμενεσ εξελίξεισ που 

αφοροφν το πλαίςιο λειτουργίασ των ΑΕΙ. Το ΔΣ κα ςυνεδριάςει εκτάκτωσ τθ Δευτζρα 23 Μαρτίου 

ςτισ 17:00 για να εξειδικεφςει το προτεινόμενο πρόγραμμα δράςθσ. Η κοινι εκδιλωςθ με το ΠΑ-

ΜΑΚ, με κζμα τισ αναγκαίεσ αλλαγζσ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ των ΑΕΙ προγραμματίςτθκε για το τε-

λευταίο δεκαιμερο του Απριλίου. 

 

 

   Ο Πρόεδροσ      Ο Γραμματζασ  

 

Χαράλαμποσ Φείδασ Αλζξανδροσ Μπαλτηισ 

 


