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ΕΝΙΑΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΠΘ 

 

 ΠΡΑΚΣΙΚΟ 

Σακτική Γενική Εκλογο-απολογιςτική υνέλευςη 

Σετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016, Αμφ. Κεντρικήσ Βιβλιοθήκησ, ώρα 12:30. 

Θέματα θμεριςιασ διάταξθσ: 

1.    Απολογιςμόσ του απερχόμενου ΔΣ 

2.    Οικονομικόσ ιςολογιςμόσ του ταμείου του Συλλόγου 

3.    Προκιρυξθ εκλογϊν για τθν εκλογι των νζων μελϊν του ΔΣ και των εκπροςϊπων του ΕΣΔΕΠ 
ςτο 13ο Συνζδριο τθσ ΠΟΣΔΕΠ  

4.  Εκλογι εφορευτικισ επιτροπισ 

------------------------------- 

Παρόντεσ (με υπογραφι): 26  

Θ ΓΣ εξζλεξε ωσ προεδρείο τουσ: Α. Μζντηο, Ευ. Αμοιρίδου. 

Ωσ προσ τθν διαδικαςία: αποφαςίςτθκε να γίνει ο απολογιςμόσ από τον απερχόμενο Πρόεδρο 

του ΔΣ, να ανακοινωκεί ςτο Σϊμα ο οικονομικόσ απολογιςμόσ και ςτθν ςυνζχεια να ανοίξει 

κατάλογοσ ομιλθτϊν για τοποκετιςεισ. 

Θέμα 1οκαι 2ο: Ο απερχόμενοσ Πρόεδροσ Χ. Φ ε ί δ α σ παρουςίαςε τθν Ζκκεςθ πεπραγμζνων 

του ΔΣ για τθ διετία 2015-16, θ οποία ζλαβε τθν ζγκριςθ από το ΔΣ –πλθν τθσ ΔΘΠΑΚ- ωσ 

απολογιςμόσ του. Ο Γ. Ηωγραφίδθσ, ταμίασ, ανακοίνωςε τον οικονομικό ιςολογιςμό του 

ταμείου του Συλλόγου για τθ διετία. Στθν ςυνζχεια, άνοιξε κατάλογοσ ομιλθτϊν για 

τοποκετιςεισ και ορίςτθκε ο μζγιςτοσ διακζςιμοσ χρόνοσ για κάκε ομιλθτι. 

Ζλαβαν τον λόγο οι: Χρ. Γαλαηοφλασ, Βεν. Καρακωνςτάνογλου, Γ. Τςιλιγγιρίδθσ, Βεν. 

Αποςτολίδου, Γ. Μαργαρίτθσ, Α. Μζντηοσ, Π. Σπακισ, Μ. Σιγάλασ. 

Μετά το πζρασ των τοποκετιςεων τζκθκε ςε ψθφοφορία ο απολογιςμόσ του ΔΣ, που 

παρουςίαςε και κατζκεςε ο απερχόμενοσ Πρόεδροσ Χ. Φείδασ, ο οποίοσ και υπερψθφίςτθκε, 

λαμβάνοντασ 14 κετικζσ ψιφουσ ζναντι 7 αρνθτικϊν (δεν υπιρξαν λευκά). Ο Οικονομικόσ 

απολογιςμόσ του ΔΣ εγκρίκθκε ομόφωνα. 

Θέμα 3ο:  Επειδι το Συνζδριο τθσ ΠΟΣΔΕΠ προκθρφχκθκε για τισ 17-19/2/2017, το απερχόμενο 

ΔΣ πρότεινε και θ ΓΣ αποδζχτθκε οι εκλογζσ για τθν ανάδειξθ ΔΣ του Συλλόγου, κακϊσ και 

ςυνζδρων για το ςυνζδριο τθσ ΠΟΣΔΕΠ, να διεξαχκοφν τθν Πζμπτθ, 2/2/2017. Ταυτόχρονα θ ΓΣ 

εξουςιοδότθςε τθν Εφορευτικι Επιτροπι να μετακζςει κατά οριςμζνεσ θμζρεσ τθν θμερομθνία 
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διεξαγωγισ των εκλογϊν, εφόςον προκφψουν λόγοι ανϊτερθσ βίασ και κατόπιν ςυνεννόθςθσ 

με τθν ΠΟΣΔΕΠ. Θ ςυνδρομι των μελϊν παραμζνει ςτα 10 ευρϊ, από τα οποία 5 αποδίδονται 

ςτθν ΠΟΣΔΕΠ.  

Επίςθσ, θ ΓΣ επιβεβαίωςε προθγοφμενεσ ςχετικζσ αποφάςεισ δθλ. ότι:  

α. Κάκε ςυνάδελφοσ δικαιοφται να ψθφίςει ςε ζναν (1) μόνον ςφλλογο, τόςο για το ΔΣ του 

Συλλόγου όςο και για εκπροςϊπουσ ςτο ςυνζδριο τθσ ΠΟΣΔΕΠ.  

β. Κάκε ςφλλογοσ κα ενθμερϊςει τουσ άλλουσ δυο (2) ςυλλόγουσ ΔΕΠ του ΑΠΘ για τα ονόματα 

και τον αρικμό των ψθφιςάντων ςτισ εκλογζσ του.  

Θέμα 4ο:  Μζλθ (τακτικά και αναπλθρωματικά) τθσ Εφορευτικισ Επιτροπισ εξελζγθςαν οι: 

1. Μιχαήλ Μπακογιάννησ (Τμιμα Φιλολογίασ) με αναπλθρωματικι τθν Ελζνθ 

Μανακίδου (Τμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ) με πρόταςθ τθσ Ενωτικισ 

Πρωτοβουλίασ,  

2. Ελζνη Παυλίδου (Τμιμα Φυςικισ) με αναπλθρωματικό τον Αλζξανδρο 

Μπαλτηι (Τμιμα Δθμοςιογραφίασ & ΜΜΕ) με πρόταςθ τθσ Συςπείρωςθσ 

3. Μιλτιάδησ Σαρηγιαννίδησ (Νομικι Σχολι) με αναπλθρωματικό τον Δανιιλ 

Παραμυκιϊτθ (Τμιμα Ιατρικισ) με πρόταςθ τθσ Ακαδθμαϊκισ Παρζμβαςθσ 

4. Φώτιοσ Μαυροβουνιώτησ (Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και 

Ακλθτιςμοφ), με αναπλθρωματικό τον Σεραφείμ Αλεξίου (Τμιμα Επιςτιμθσ 

Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ) με πρόταςθ τθσ ΚΙΠΑΝ 

5. Βαςίλειοσ Καρακώςτασ (Τμιμα Γεωλογίασ), με αναπλθρωματικό τον Ακανάςιο 

Μιχαθλίδθ (Τμιμα Μθχανολόγων Μθχανικϊν) με πρόταςθ τθσ ΔΘΠΑΚ. 

 

Το Προεδρείο τθσ ΓΣ 

Αριςτείδθσ Μζντηοσ  Ευαγγελία Αμοιρίδου 


