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ΕΝΙΑΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΠΘ 

 
 

Πρακτικό τθσ ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ, 1/6/2016 

 

Σθν Σετάρτθ, 1 Ιουνίου 2016 και ϊρα 13:00, ςτο Αμφικζατρο Δ22, ςτο ιςόγειο τθσ χολισ Θετικϊν 

Επιςτθμϊν, πραγματοποιικθκε ζκτακτθ Γ του υλλόγου ΕΔΕΠ ΑΠΘ, με μόνο κζμα θμεριςιασ 

διάταξθσ: 

«Η ςτάςθ του ΕΔΕΠ απζναντι ςτισ εξελίξεισ ςτα μιςκολογικά, ςυνταξιοδοτικά και κεςμικά ηθτιματα 

που αφοροφν τα μζλθ του». 

Παρόντεσ: 43 κατά τθν ςυηιτθςθ (βάςει των υπογραφϊν) και 35 κατά τθν ψθφοφορία. 

Προεδρείο για τθν Γ: Βενετία Αποςτολίδου, πρόεδροσ και Ευαγγελία Αμοιρίδου, γραμματζασ. 

Η Γ άρχιςε με ενθμζρωςθ από μζρουσ του Δ του υλλόγου. Πρϊτοσ ζλαβε τον λόγο ο πρόεδρόσ του, 

Χαρ. Φείδασ, ο οποίοσ ενθμζρωςε το ςϊμα τόςο για τισ τελευταίεσ εξελίξεισ επί του ςχετικοφ με τθν 

θμεριςια διάταξθ κζματοσ όςο και για τθν ςτάςθ τθσ ΠΟΔΕΠ, θ οποία υιοκζτθςε τθν πρόταςθ του Δ 

του ΕΔΕΠ ΑΠΘ. Σζλοσ, κατζκεςε ςτο προεδρείο προσ ψιφιςθ πρόταςθ, με βάςθ το πλαίςιο ΠΟΔΕΠ 

και ΕΔΕΠ, για 24ωρθ απεργία τθν Σετάρτθ, 15θ Ιουνίου 2016 με ταυτόχρονθ παράςταςθ ςτα γραφεία 

των Περιφερειαρχϊν και Τπουργείων ςε όλθ τθ χϊρα και διενζργεια ςυνζντευξθσ τφπου ωσ ζνα πρϊτο 

βιμα αντίδραςθσ ςτισ αλλαγζσ ςτο μιςκολογικό και ςυνταξιοδοτικό ςφςτθμα των κακθγθτϊν 

πανεπιςτθμίου. 

Ο γραμματζασ του Δ Αλεξ. Μπαλτηισ, ςυμφϊνθςε με τθν πρόταςθ του Δ για απεργία, 

διατυπϊνοντασ διευκρινιςτικι ερϊτθςθ ωσ προσ τθν προκιρυξθ τθσ απεργίασ ςε εξεταςτικι περίοδο 

κακϊσ και το γεγονόσ, ότι αυτι ςυμπίπτει με ςυγκζντρωςθ ςτο φνταγμα με κεντρικό ςφνκθμα 

«Παραιτθκείτε», με τθν οποία δεν κα ικελε να ςυνδεκεί θ απεργία του κλάδου. 

Για τθν ΔΗΠΑΚ τον λόγο ζλαβε ο Γιώργ. Σςιλιγκιρίδθσ, ο οποίοσ είπε ότι θ παράταξι του προτείνει 

κινθτοποιιςεισ και τϊρα αλλά και από το φκινόπωρο, ότι ςυμφωνεί μεν με τθν πρόταςθ του Δ ωσ 

προσ τθν για απεργία αλλά με άλλο ςκεπτικό και κατζκεςε ςτο προεδρείο προσ ψιφιςθ ςχετικό 

κείμενο. Επίςθσ, κατζκεςε ςτο προεδρείο και απόφαςθ ψθφίςματοσ «Για τθ διάλυςθ των εργαςιακϊν 

ςχζςεων και τθν υπόςκαψθ των εργαςιακϊν δικαιωμάτων ςτα ΑΕΙ» 

Σελευταίοσ από τα μζλθ του Δ ζλαβε τον λόγο ο Βεν. Καρακωνςτάνογλου (Ακαδ. Παρζμβαςθ), ο 

οποίοσ ςυμφϊνθςε με τθν πρόταςθ του Δ του ΕΔΕΠ. 

τθν ςυνζχεια, άνοιξε κατάλογοσ ομιλθτϊν για τοποκετιςεισ, διάρκειασ 3ϋ- 4ϋ. Γράφτθκαν και ζλαβαν 

τον λόγο οι: 1) Χρυςανκόπουλοσ, 2)Γιαννακουδάκθσ, 3) Μζντηοσ, 4)πακισ, 5)Ελευκεριάδθσ, 6) 

Κατςάμπαλοσ, 7) Ραπτάκθσ, 8) Σςιλιγκιρίδθσ, 9) Μπαλτηισ, 10) Ζιϊγασ, 11) Θωμόπουλοσ, 12) 

Λιτςαρδάκθσ και 13) Αποςτολίδου. 
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Όλοι οι ομιλθτζσ διατφπωςαν τον προβλθματιςμό τουσ τόςο για τα προβλιματα, που δθμιουργοφν οι 

κυβερνθτικζσ αποφάςεισ όςο και για τθν μικρι ςυμμετοχι των μελϊν του υλλόγου ςτισ Γ και ςτισ 

δραςτθριότθτζσ του. Όλοι δε, πλθν ενόσ, τοποκετικθκαν υπζρ τθσ πρόταςθσ του Δ για απεργία ςτισ 15 

Ιουνίου.  

Μετά το πζρασ των τοποκετιςεων, άρχιςε θ διαδικαςία των ψθφοφοριϊν. 

Η πρϊτθ ψθφοφορία, επί τθσ πρόταςθσ του Δ «για 24ωρθ απεργία τθν Σετάρτθ, 15θ Ιουνίου 2016 με 

ταυτόχρονθ παράςταςθ ςτο Τπουργείο Μακεδονίασ-Θράκθσ», ζλαβε (επί 35 παρόντων) 30 κετικζσ 

ψιφουσ και 5 αρνθτικζσ. 

Η δεφτερθ ψθφοφορία ζγινε για το ςκεπτικό τθσ απεργιακισ πρόταςθσ, με βάςθ 1) τθν πρόταςθ τθσ 

Ενωτικισ Πρωτοβουλίασ και 2) τθν πρόταςθ τθσ ΔΗΠΑΚ. Με ψιφουσ 20 ψθφίςκθκε θ πρόταςθ τθσ ΕΠ, 

ενϊ θ πρόταςθ τθσ ΔΗΠΑΚ ζλαβε 9 ψιφουσ. 

Σζλοσ, ψθφίςτθκε από όλουσ τουσ παρόντεσ (35) το ψιφιςμα τθσ ΔΗΠΑΚ «Για τθ διάλυςθ των 

εργαςιακϊν ςχζςεων και τθν υπόςκαψθ των εργαςιακϊν δικαιωμάτων ςτα ΑΕΙ» 

Με το πζρασ των ψθφοφοριϊν ολοκλθρϊκθκε θ ζκτακτθ Γ. 

Επιςυνάπτονται θ απόφαςθ και το ψιφιςμα. 

 

Η πρόεδροσ                                                                         Η γραμματζασ 

 

Βεν. Αποςτολίδου                                                               Ευ. Αμοιρίδου  

 

 


