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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ 

Συνεδρίαση ΔΣ, 20/1/2016 

Πρακτικό συνεδρίασης ΔΣ 

Το ΔΣ συνεδρίασε την Τετάρτη 20/1/2016, ώρα 15:00, στην αίθουσα 424 του νέου Κτιρίου της 

Φιλοσοφικής Σχολής, έχοντας απαρτία με παρουσία των έξι από τα εννέα μέλη του: 

Χ. Γαλαζούλας 

Β. Καρακωστάνογλου 

Α. Μπαλτζής 

Γ. Τσιλιγκιρίδης 

Χ. Φείδας 

Χ. Χαραλάμπους 

Α. Χατζητόλιος 

Μ. Χρυσανθόπουλος 

Θέματα που συζητήθηκαν – προτάσεις που υποβλήθηκαν: 

Ημερήσια διάταξη 

1. Ανακοινώσεις – ενημέρωση 

Ενημέρωση για το ασφαλιστικό 

Ενημέρωση από τη συνάντηση με τον πρύτανη. 

2. Μισθολογικά-ασφαλιστικά θέματα μελών ΔΕΠ 
3. Θέματα λειτουργίας ΑΠΘ (κτιριακό πρόβλημα, θέρμανση) 

Συζήτηση – αποφάσεις 

1. Ανακοινώσεις – ενημέρωση 

Ενημέρωση από τον πρόεδρο του συλλόγου για τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό (ισχύον σύστημα, 

προτεινόμενες από την κυβέρνηση αλλαγές, επιπτώσεις στα μέλη ΔΕΠ). Ενημέρωση για το 

αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Πρύτανη. Η ενημέρωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

ΕΣΔΕΠ. Κατά τη συζήτηση υπήρξε κοινή διαπίστωση των μελών που συμμετείχαν στη συνάντηση 

ότι για ορισμένα θέματα, όπως το κτιριακό και η ασφάλεια στους χώρους του ΑΠΘ, ο Πρύτανης 

δεν διευκρίνισε εάν έχει προβεί σε ορισμένες ενέργειες, ούτε τι προτίθεται να κάνει. 

2. Μισθολογικά-ασφαλιστικά θέματα μελών ΔΕΠ 

α) Συζητήθηκε το πρόβλημα της σιωπηλής άρνησης της πολιτείας και του ΑΠΘ να 

συμμορφωθούν με την απόφαση του ΣτΕ για την αποκατάσταση των αποδοχών στα επίπεδα 

πριν από τις περικοπές του 2012 οι οποίες κρίθηκαν παράνομες. Στη συζήτηση που 

ακολούθησε συμφωνήθηκε ότι χρειάζεται να ασκηθεί πίεση και με νομικές ενέργειες στο 

πλαίσιο των αποφάσεων της ΠΟΣΔΕΠ (άσκηση ομαδικών αγωγών για τη διεκδίκηση των 

περικοπών του μισθού, προσφυγή στο 3μελές συμβούλιο συμμόρφωσης του ΣτΕ) 

προκειμένου να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ. Η ΔΗΠΑΚ δεν συμφωνεί με την προτροπή 



2 
 

προς τα μέλη του Συλλόγου για κατάθεση ομαδικών αγωγών και πρότεινε την προκήρυξη 

απεργίας με τα δικά μας αιτήματα. 

β) Όπως διαπιστώθηκε κατά τη συζήτηση, το ζήτημα του ασφαλιστικού είναι ιδιαίτερα σύνθετο, 

καθώς η πολυπλοκότητα του πλαισίου δεν ευνοεί την εύκολη κατανόησή του. Η γενική εκτίμηση 

που διατυπώθηκε είναι ότι οι προτεινόμενες αλλαγές θα οδηγήσουν σε χειροτέρευση της 

κατάστασης των συνταξιούχων και σε μικρότερες συντάξεις για τους μελλοντικούς 

συνταξιούχους. Στο πλαίσιο αυτό, η πλειοψηφία των μελών του ΔΣ τάχθηκε υπέρ της 

κινητοποίησης για να αποτραπούν οι εξελίξεις αυτές. Η ΔΗΠΑΚ πρότεινε απεργία για τις 4 

Φεβρουαρίου, όχι μόνο για το ασφαλιστικό, αλλά και για όλα τα θέματα που απασχολούν τους 

πανεπιστημιακούς (μισθολογικά, θεσμικό πλαίσιο, χρηματοδότηση ΑΕΙ, κ.ά.). Η ΚΙΠΑΝ, η ΕΠ και 

η ΣΥΣ υπερψήφισαν την πρόταση της ΕΠ για στάση εργασίας με κεντρικό αίτημα ένα 

συνταξιοδοτικό σύστημα εγγυημένων παροχών, διαφανές, αλληλέγγυο και δίκαιο το οποίο να 

σέβεται τόσο την αρχή της αναλογικότητας εισοδήματος μεταξύ εργαζομένων και συνταξιούχων 

όσο και την αρχή της αναλογικότητας στη σχέση εισφορών-παροχών, ενώ τα δύο μέλη της ΑΠ 

τάχθηκαν το ένα υπέρ της πρώτης πρότασης και το άλλο υπέρ της δεύτερης. 

Αποφάσεις: Αποφασίστηκε με 6 ψήφους υπέρ (Ενωτική Πρωτοβουλία, Συσπείρωση, ΚΙΠΑΝ και 

Β. Καρακωστάνογλου από Ακαδημαϊκή Παρέμβαση) και 2 λευκά (ΔΗΠΑΚ και Α. Χατζητόλιος από 

Ακαδημαϊκή Παρέμβαση) να εκδοθεί ανακοίνωση υπέρ της κατάθεσης ομαδικών αγωγών κατά 

του δημοσίου και του πανεπιστημίου για τη διεκδίκηση των περικοπών του μισθού στο πλαίσιο 

της απόφασης του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων του νόμου, σε 

συμφωνία με την σχετική απόφαση που έχει ανακοινώσει η ΠΟΣΔΕΠ και ότι άλλοι τρόποι άσκησης 

πίεσης θα συζητηθούν στη συνέχεια. Για το θέμα του ασφαλιστικού κατατέθηκαν δυο προτάσεις: 

η μία από την ΔΗΠΑΚ για προκήρυξη απεργίας για τις 4 Φεβρουαρίου 2016, όχι μόνο για το 

ασφαλιστικό, αλλά και για όλα τα θέματα που απασχολούν τους πανεπιστημιακούς (μισθολογικά, 

θεσμικό πλαίσιο, χρηματοδότηση ΑΕΙ, κ.ά.) και η άλλη από την Ενωτική Πρωτοβουλία για τρίωρη 

στάση εργασίας για τις 4 Φεβρουαρίου 2016, στο διάστημα 11:00-14:00, με κύριο θέμα το 

ασφαλιστικό (βλ. παραπάνω) και συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί για 

την ίδια μέρα από άλλους φορείς. Υπερψηφίστηκε η πρόταση της Ενωτικής Πρωτοβουλίας με 6 

ψήφους υπέρ (Ενωτική Πρωτοβουλία, Συσπείρωση, ΚΙΠΑΝ και Β. Καρακωστάνογλου από 

Ακαδημαϊκή Παρέμβαση) έναντι της πρότασης της ΔΗΠΑΚ η οποία έλαβε 2 ψήφους (ΔΗΠΑΚ και 

Α. Χατζητόλιος από Ακαδημαϊκή Παρέμβαση)  

3. Θέματα λειτουργίας του ΑΠΘ (κτιριακό, θέρμανση) 

Κοινή διαπίστωση από την ενημέρωση που προηγήθηκε, ήταν ότι εκτός από το ζήτημα της 

ορκωμοσίας, στα ζητήματα της ασφάλειας και του κτιριακού ο πρύτανης δεν ήταν ιδιαίτερα 

σαφής, παρά το γεγονός ότι παρουσίασε διάφορα στοιχεία για την εξέλιξη του ΑΠΘ (πλήθος 

μελών ΔΕΠ, πλήθος φοιτητών, οικονομικά, κ.ά.). Για το ζήτημα της θέρμανσης που είναι ιδιαίτερα 

προβληματική στις μονάδες του ΑΠΘ οι οποίες χρειάζονται πετρέλαιο, το ΔΣ ενημερώθηκε ότι 

υπάρχει νομικό κώλυμα, καθώς η νομοθεσία επιβάλλει τη διεξαγωγή κεντρικού διαγωνισμού σε 

επίπεδο περιφέρειας, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο η διαδικασίες να τελεσφορήσουν 

εγκαίρως. 

Αποφάσεις: Αποφασίστηκε να ζητηθεί από τον Πρύτανη γραπτή ενημέρωση για τις ενέργειες στις 

οποίες έχει προβεί το ΑΠΘ σχετικά με τη διαχείριση της υπάρχουσας υποδομής, καθώς και για 

μελλοντικές ενέργειες που σχεδιάζονται ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα της στέγασης που 

αντιμετωπίζουν διάφορα Τμήματα και ταυτόχρονα να μειωθεί το μεγάλο κόστος που κάθε χρόνο 
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καταβάλλεται σε ενοίκια. Επίσης, αποφασίστηκε να ζητηθεί ενημέρωση και για τα οικονομικά, 

και την ασφάλεια. Για το πρόβλημα της θέρμανσης αποφασίστηκε επικοινωνία με τον Γενικό 

Γραμματέα του Υπουργείου, με αίτημα τη σχετική τροποποίηση στη νομοθεσία, ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα στα ΑΕΙ να διεξάγουν διαγωνισμούς προμήθειας πετρελαίου. 

 Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας 

 Χαράλαμπος Φείδας Α. Μπαλτζής 


