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 ΕΝΙΑΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΠΘ

υνεδρίαςθ Δ, 22/9/2015 

Πρακτικό ςυνεδρίαςθσ Δ 

Το ΔΣ ςυνεδρίαςε τθν Τρίτθ 22/9/2015 ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων ΔΣ του κτιρίου ΜΗΜ τθσ 

Πολυτεχνικισ, ζχοντασ απαρτία με παρουςία των οκτϊ από τα εννζα μζλθ του: 

Χ. Γαλαηοφλασ 

Β. Καρακωςτάνογλου 

Α. Μπαλτηισ 

Χ. Τςιλιγκιρίδθσ 

Χ. Φείδασ 

Χ. Χαραλάμπουσ 

Α. Χατηθτόλιοσ 

Μ. Χρυςανκόπουλοσ 

Θζματα που ςυηθτικθκαν – προτάςεισ που υποβλικθκαν: 

Ημεριςια διάταξθ 

1. Θζματα λειτουργίασ του ΕΣΔΕΠ. 

2. Θζματα λειτουργίασ ΑΠΘ (οικονομικά, προςωπικοφ, αςφάλειασ, κ.ά.) 

υηιτθςθ – αποφάςεισ: 

1. Υποβολι πρόταςθσ από τθν Ακαδθμαϊκι Παρζμβαςθ για μόνιμο χϊρο γραφείου και 

απαςχόλθςθ γραμματζα από το διοικθτικό προςωπικό του ΑΠΘ (βλ. Παράρτθμα 1). 

 Η Ενωτικι Πρωτοβουλία, θ Συςπείρωςθ και θ ΔΗΠΑΚ τοποκετικθκαν αρνθτικά ςτθν 

αναγκαιότθτα διάκεςθσ προςωπικοφ για γραμματειακι υποςτιριξθ, ωςτόςο δεν 

αντιτίκενται ςτθν φπαρξθ ςτακεροφ χϊρου ωσ ςθμείου αναφοράσ. Η ΚΙΠΑΝ κεωρεί ότι το 

ΔΣ κα πρζπει να ξαναδεί το ηιτθμα, αφοφ ρωτθκεί ο Πρφτανθσ για τθ διακεςιμότθτα 

προςωπικοφ και χϊρου. 

 Αποφαςίςτθκε ο Πρόεδροσ να κζςει ςτθν Πρυτανεία το ηιτθμα για τθ διάκεςθ χϊρου. Για 

τθ διάκεςθ ατόμου για γραμματειακι υποςτιριξθ, αποφαςίςτθκε θ Πρυτανεία να ρωτθκεί 

αν είναι δυνατό να διατίκεται κάποιο άτομο από το διοικθτικό προςωπικό ςε περιπτϊςεισ 

που το ΔΣ κρίνει ότι χρειάηεται. 

 Επιπλζον θ ΣΥΣ πρότεινε ότι ωσ ςθμεία αναφοράσ και προςωπικισ επικοινωνίασ με το ΔΣ 

μπορεί να αξιοποιθκοφν τα γραφεία του Γραμματζα ι και άλλων μελϊν του ΔΣ, εφόςον 

προςφζρονται, όπου μποροφν όςοι ςυνάδελφοι το επικυμοφν να επικοινωνοφν προςωπικά 

με το ΔΣ, τισ μζρεσ και ϊρεσ που μποροφν να οριςτοφν. Στθν πρόταςθ αυτι ςυναίνεςε και ο 

Πρόεδροσ προςφερόμενοσ επίςθσ να ςυμμετζχει ορίηοντασ ϊρεσ επικοινωνίασ ςτο γραφείο 

του. 
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 Αποφαςίςτθκε ο Πρόεδροσ, ο Γραμματζασ και όςα μζλθ του ΔΣ το επικυμοφν να ορίςουν 

ϊρεσ και θμζρεσ ςτισ οποίεσ τα μζλθ του Συλλόγου μποροφν να επικοινωνοφν προςωπικά 

με το ΔΣ για κζματα που τουσ αφοροφν. 

 

2. Θζματα λειτουργίασ του ΑΠΘ: 

 Αρχικά ζγινε παρουςίαςθ ςτοιχείων για τα οικονομικά του ΑΠΘ από τον Πρόεδρο (βλ. 

Παράρτθμα 3) και ςυηιτθςθ για τθν ανάγκθ καλφτερθσ εποπτείασ τθσ διαχείριςισ τουσ. Ζγινε 

αναφορά ςτθ δραματικι μείωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ του ΑΠΘ από τον κρατικό 

προχπολογιςμό, θ οποία αδυνατεί να καλφψει ακόμθ και αυτζσ τισ βαςικζσ ανελαςτικζσ 

δαπάνεσ του ιδρφματοσ, ςτθν υποςτελζχωςθ ιδιαίτερα ςτο διδακτικό και ερευνθτικό 

δυναμικό λόγω μθ αναπλιρωςθσ των κενϊν κζςεων που δθμιουργοφνται από 

ςυνταξιοδοτιςεισ, ςτθ ςυνεπαγόμενθ αδυναμία ςυντιρθςθσ εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ 

αλλά και ςτθ διακοπι τθσ πρόςβαςθσ ςτισ θλεκτρονικζσ επιςτθμονικζσ βιβλιοκικεσ και 

περιοδικά. 

 Υποβλικθκε πρόταςθ από τθν Ενωτικι Πρωτοβουλία για αποςτολι αιτθμάτων για τα 

οικονομικά των πανεπιςτθμίων ςτο Υπουργείο Παιδείασ και ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν, με 

κοινοποίθςθ του κειμζνου ςτουσ ςυναδζλφουσ και τα ΜΜΕ. Αποφαςίςτθκε ομόφωνα να 

ςταλεί θ επιςτολι που προτάκθκε, αλλά μετά από ειςθγιςεισ των μελϊν του ΔΣ για 

διορκϊςεισ και ςυμπλθρϊςεισ (βλ. Παράρτθμα 2). 

 Στζγαςθ Τμθμάτων. Πρόταςθ τθσ ΣΥΣ να διερευνθκοφν τα ςτοιχεία ςχετικά με τθ διαχείριςθ 

των χϊρων που ανικουν ςτο ΑΠΘ, ενϊ είναι γνωςτό ότι υπάρχουν αξιοποιιςιμοι χϊροι που 

ανικουν ςτο ΑΠΘ. Ενθμζρωςθ του ΔΣ από τθ ΣΥΣ για τθ ςυνάντθςθ με τον αρμόδιο 

αντιπρφτανθ για το ΚΕΔΕΚ και το ςχεδιαςμό τθσ πρυτανείασ για τθν αξιοποίθςθ του κτιρίου 

αυτοφ. Η ΣΥΣ, θ Ενωτικι Πρωτοβουλία, θ ΚΙΠΑΝ και θ ΔΗΠΑΚ διατυπϊνουν επιφυλάξεισ για τθ 

δυνατότθτα εφαρμογισ του ςχεδιαςμοφ αυτοφ, ο οποίοσ προβλζπει τθν αποκλειςτικι χριςθ 

του κτιρίου (6.500τμ2) από ερευνθτικζσ ομάδεσ με μεγάλθ χρθματοδότθςθ, εάν και όταν 

προκφψουν, τθ ςτιγμι που αφενόσ το κόςτοσ λειτουργίασ του υπερβαίνει τισ 400.000 ευρϊ 

και αφετζρου τα ενοίκια που καταβάλλει για τθ ςτζγαςθ Τμθμάτων (Πολιτικϊν Επιςτθμϊν, 

Τμιμα Κιν/φου, Τμιμα Δθμοςιογραφίασ), φτάνουν το ζνα εκατομμφριο ευρϊ ετθςίωσ. Η 

Ακαδθμαϊκι Πρωτοβουλία πρότεινε ότι ζνα μζροσ από το κτίριο του ΚΕΔΕΚ κα μποροφςε να 

αξιοποιθκεί για τθ ςτζγαςθ άςτεγων Τμθμάτων. Το κζμα ζμεινε ςε εκκρεμότθτα για ςυηιτθςθ 

ςε επόμενο ΔΣ. 

 Αςφάλεια χϊρων ΑΠΘ. Η Ενωτικι Πρωτοβουλία ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το πρόβλθμα τθσ 

αςφάλειασ ςτθν πανεπιςτθμιοφπολθ. Υποβολι πρόταςθσ από τθ ΣΥΣ για διεκδίκθςθ προσ το 

Υπουργείο Παιδείασ και άλλα ςυναρμόδια Υπουργεία, να ςυςτακεί ειδικό πανελλαδικό ςϊμα 

φφλαξθσ των ΑΕΙ με ειδικι εκπαίδευςθ και αρμοδιότθτεσ. Το κζμα ζμεινε ςε εκκρεμότθτα για 

ςυηιτθςθ ςε επόμενο ΔΣ. 

 Ο Πρόεδροσ Ο Γραμματζασ 

 Χαράλαμποσ Φείδασ Αλζξανδροσ Μπαλτηισ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: Οικονομικά του ΑΠΘ 
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Μείωςθ κατά 63% ςε ςχζςθ με το 2009 
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Σθμείωςθ:  Δεν περιλαμβάνεται θ επιχοριγθςθ του ΕΛΚΕ ςτα Τμιματα 
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