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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ 

Συνεδρίαση ΔΣ, 25/2/2016 

Πρακτικό συνεδρίασης ΔΣ 

Το ΔΣ συνεδρίασε την Πέμπτη 25/2/2016, ώρα 12:00, στην αίθουσα 424 του νέου Κτιρίου της 

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

Χ. Γαλαζούλας 

Γ. Ζωγραφίδης 

Β. Καρακωστάνογλου (μετά το 3ο θέμα) 

Α. Μπαλτζής (μετά το 3ο θέμα) 

Μ. Σιγάλας 

Γ. Τσιλιγκιρίδης 

Χ. Φείδας 

Μ. Χρυσανθόπουλος 

Θέματα που συζητήθηκαν – προτάσεις που υποβλήθηκαν: 

Ημερήσια διάταξη 

1. Ανακοινώσεις – ενημέρωση 

2. Εκλογή ταμία του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ 
3. Εσωτερικά θέματα ΑΠΘ (ασφάλεια, εργολαβίες, μισθολογικά) 

Συζήτηση – αποφάσεις 

1. Ανακοινώσεις – ενημέρωση 

Έγινε ενημέρωση για τις απολύσεις εργολαβικών υπαλλήλων στο πλαίσιο της νέας σύμβασης 

φύλαξης που προβλέπει μικρότερο αριθμό εργαζομένων. 

Ανακοινώθηκε η συνάντηση με τον Πρύτανη και τους Αναπληρωτές Πρύτανη με θέμα την 

ασφάλεια, που προγραμματίστηκε να γίνει αμέσως μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ. 

Έγινε ενημέρωση για την παράλειψη εφαρμογής την νομοθεσίας που προβλέπει προσαύξηση 

του μισθού λόγω εκπαιδευτικής άδειας εξωτερικού και το θέμα τέθηκε προς συζήτηση. 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τον απολογισμό του ταμείου με έγγραφο από την απερχόμενη ταμία κ. 

Χ. Χαραλάμπους καθώς και για τα προβλήματα που δημιουργούν οι κεφαλαιακοί έλεγχοι στη 

διαχείριση των χρημάτων του ταμείου, αλλά και στην αλλαγή των δικαιούχων στον τραπεζικό 

λογαριασμό. 

2. Εκλογή ταμία του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ 

Συζητήθηκε και έγινε δεκτός ομόφωνα ο απολογισμός του ταμείου από την απελθούσα Ταμία. 

Εκλογή ταμία: Για τη θέση του Ταμία του Συλλόγου προτάθηκε από την Ενωτική Πρωτοβουλία ο 

Γ. Ζωγραφίδης, ο οποίος στη ψηφοφορία που ακολούθησε εκλέχτηκε με 5 ψήφους υπέρ (Χ. 
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Φείδας, Μ. Χρυσανθόπουλος, Γ. Ζωγραφίδης, Μ. Σιγάλας, Χ. Γαλαζούλας) και μια λευκή (Γ. 

Τσιλιγκιρίδης). 

3. Εσωτερικά θέματα ΑΠΘ (ασφάλεια, εργολαβίες, μισθολογικά) 

1) Συζητήθηκε το θέμα της απόλυσης 14 εργολαβικών υπαλλήλων από την υπηρεσία της 

φύλαξης. Η Ενωτική Πρωτοβουλία και η ΣΥΣ πρότειναν την έκδοση ανακοίνωσης και 

υπέβαλαν σχετικές προτάσεις. Η ΔΗΠΑΚ υποστήριξε ότι και οι δυο προτάσεις κινούνται στη 

λογική της αποδοχής των περικοπών στη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων και εστιάζουν 

στη διαφάνεια και στην «αξιοκρατία» με την οποία έγιναν οι απολύσεις, υποστήριξε ότι 

πρέπει να δηλωθούν με εμφατικό τρόπο η συμπαράσταση μας στους θιγόμενους και η 

διαφωνία μας με την απόλυσή τους και το καθεστώς των εργολαβιών, συμμετέχοντας στις 

κινητοποιήσεις που προχώρησαν άλλοι φορείς του ΑΠΘ, και να αναζητηθεί λύση που δεν θα 

διώχνει κανένα από τη δουλειά  του. Η ΚΙΠΑΝ πρότεινε να καταγγελθούν οι περικοπές και οι 

παθογένειες του συστήματος των εργολαβιών και να θεσπιστούν διαφανείς διαδικασίες για 

την κατανομή των εργαζομένων, τις προσλήψεις και τις απολύσεις. Η Ενωτική Πρωτοβουλία 

πρότεινε να γίνει συνδυασμός των δύο προτάσεων για ανακοίνωση που υποβλήθηκαν, 

λαμβάνοντας υπόψη τις τοποθετήσεις και των άλλων παρατάξεων, και η πρόταση έγινε 

δεκτή. Η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση συμφώνησε με την έκδοση ανακοίνωσης με βάση τον 

συνδυασμό των διαφορετικών προτάσεων. 

2) Το θέμα της ασφάλειας συζητήθηκε μόνο εν μέρει, καθώς ήταν ήδη προγραμματισμένη η 

συνάντηση με τις πρυτανικές αρχές. Η Ενωτική Πρωτοβουλία υποστήριξε ότι η ασφάλεια 

στους χώρους του ΑΠΘ δεν αποτέλεσε προτεραιότητα για τις πρυτανικές αρχές ενώ, με την 

τελευταία ανακοίνωσή τους ουσιαστικά δήλωσαν αδυναμία αντιμετώπισης του 

προβλήματος. Πρότεινε να ζητηθεί ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση και το σχέδιο 

φύλαξης, καθώς και για τα άμεσα μέτρα που προτίθενται να λάβουν. Θεωρεί ότι ο 

επιχειρησιακά ικανός φορέας για την αποτροπή της εγκληματικότητας είναι οι αστυνομικές 

δυνάμεις σε συνδυασμό με την υπηρεσία φύλαξης του ΑΠΘ. Η ΔΗΠΑΚ πρότεινε 

παρεμβάσεις (καλός φωτισμός, αναπλάσεις σε πάρκα, κτλ  χαμηλού κόστους) που μπορούν 

να συμβάλουν στην βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στους ανοικτούς χώρους του ΑΠΘ, 

και ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα συγκεντρώνουν φοιτητές, προσωπικό, κτλ στην 

πανεπιστημιούπολη. Η πρόταση έγινε δεκτή από τις υπόλοιπες παρατάξεις και 

αποφασίστηκε να εκτεθεί στην συνάντηση με τις πρυτανικές αρχές. 

3) Συζητήθηκε το πρόβλημα της μη καταβολής της μισθολογικής προσαύξησης που 

προβλέπεται λόγω εκπαιδευτικής άδειας στο εξωτερικό. Όπως προέκυψε κατά τη συζήτηση, 

το ΑΠΘ δεν εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία λόγω της μεταφοράς κονδυλίων που 

επιβάλλεται εξαιτίας της δραματικής περικοπής του τακτικού προϋπολογισμού του ΑΠΘ. 

Όλες οι παρατάξεις συμφώνησαν ότι το πρόβλημα αυτό ουσιαστικά δημιουργεί εμπόδια 

στο ερευνητικό έργο, διότι τα μέλη ΔΕΠ καλούνται να επωμιστούν τις επιπλέον δαπάνες της 

μετακίνησης και διαβίωσης στο εξωτερικό. Η Ενωτική Πρωτοβουλία πρότεινε την έκδοση 

σχετικής ανακοίνωσης η οποία να ζητάει από τις πρυτανικές αρχές να ενημερωθεί το 

σύνολο των μελών ΔΕΠ για το πρόβλημα και να μεριμνήσουν για την επίλυσή του. 

Αποφάσεις: Αποφασίστηκε η έκδοση ανακοινώσεων για τη μείωση του προσωπικού φύλαξης 

και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν το θέμα οι πρυτανικές αρχές, καθώς και για την μη 

καταβολή της μισθολογικής προσαύξησης. Με την απόφαση για την απόλυση των εργολαβικών 

υπαλλήλων συμφώνησαν με 7 ψήφους υπέρ η ΕΠ (Φείδας, Χρυσανθόπουλος, Ζωγραφίδης), η 
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ΣΥΣ (Μπαλτζής, Σιγάλας), η ΑΠ (Καρακωστάνογλου*) και η ΚΙΠΑΝ (Γαλαζούλας), ενώ η ΔΗΠΑΚ 

(Τσιλιγκιρίδης) ψήφισε κατά. Η απόφαση για τη μη καταβολή της μισθολογικής προσαύξησης 

ψηφίστηκε ομόφωνα με 7 ψήφους υπέρ από τους παρόντες της ΕΠ, ΣΥΣ, ΚΙΠΑΝ και ΔΗΠΑΚ*. 

* Η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση (Β. Καρακωνστάνογλου), με μετέπειτα δήλωσή της απέσυρε τη ψήφο της για 

την πρώτη απόφαση, θεωρώντας επαρκείς τις εξηγήσεις που δόθηκαν κατά τη συνάντηση με τις 

πρυτανικές αρχές που ακολούθησε, και η ΔΗΠΑΚ για τη δεύτερη απόφαση, θεωρώντας ότι το ΔΣ πρέπει 

να περιοριστεί στην ενημέρωση της συναδέλφου, που έθεσε το θέμα, (α) ότι το ΔΣ το έθεσε στην 

συνάντηση με τις πρυτανικές αρχές και (β) για  την ενημέρωση που έγινε σχετικά με το θέμα από τις 

πρυτανικές αρχές. 

 Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας 

 Χαράλαμπος Φείδας Α. Μπαλτζής 


