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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ 
 

30/9/2021 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ. Σ.  

από Φεβρουάριο 2019 έως Σεπτέμβριο 2021 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΔΕΠ, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 9/2/2019 
αποτελείτο αρχικά από τα ακόλουθα μέλη: 

Βενετία Αποστολίδου, Ενωτική Πρωτοβουλία   
Χαράλαμπος Ατματζίδης, ΚΙΠΑΝ (*)    
Χρήστος Βόλος, ΚΙΠΑΝ   
Αγγελική Ζιάκα, Συσπείρωση Πανεπιστημιακών  
Γιώργος Ζωγραφίδης, Ενωτική Πρωτοβουλία 
Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Ακαδημαϊκή Παρέμβαση (**) 
Μαίρη Μικέ, Ενωτική Πρωτοβουλία (***) 
Δημήτρης Ραπτάκης, ΔΗΠΑΚ 
Γιάννης Φραγκόπουλος, Συσπείρωση Πανεπιστημιακών (****) 

(*) αντικαταστάθηκε από τον Χρήστο Γαλαζούλα (Σεπτέμβριος 2021) 
(**) αντικαταστάθηκε από τον Ευάγγελο Αλεξίου (Σεπτέμβριος 2019) 
(***) αντικαταστάθηκε από τη Χαρά Χαραλάμπους (Μάρτιος 2021) και αυτή από την Ευαγγελία 
Αμοιρίδου (Σεπτέμβριος 2021) 
 (****) αντικαταστάθηκε από τον Δημήτρη Ζουρούδη (Μάιος 2019) και αυτός από την Έφη 
Παπαθεοδώρου (Φεβρουάριος 2021) 

 

Το προεδρείο του ΕΣΔΕΠ συγκροτήθηκε σε σώμα στις 28/2/2019 ως εξής: 

Πρόεδρος: Γιώργος Ζωγραφίδης, Ενωτική Πρωτοβουλία   
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Βόλος, ΚΙΠΑΝ     
Γραμματέας: Αγγελική Ζιάκα, Συσπείρωση Πανεπιστημιακών 
Ταμίας: Βενετία Αποστολίδου, Ενωτική Πρωτοβουλία 

Το προεδρείο ανασυγκροτήθηκε στις 7/1/2021, μετά την παραίτηση από τη θέση του 
Αντιπροέδρου του Χρήστου Βόλου, ως εξής:  

Πρόεδρος: Γιώργος Ζωγραφίδης, Ενωτική Πρωτοβουλία   
Αντιπρόεδρος: Μαίρη Μικέ, Ενωτική Πρωτοβουλία     
Γραμματέας: Αγγελική Ζιάκα, Συσπείρωση Πανεπιστημιακών 
Ταμίας: Βενετία Αποστολίδου, Ενωτική Πρωτοβουλία 

Το προεδρείο ανασυγκροτήθηκε στις 30/3/2021, μετά την παραίτηση της 
Αντιπροέδρου Μαίρης Μικέ, ως εξής:  
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Πρόεδρος: Γιώργος Ζωγραφίδης, Ενωτική Πρωτοβουλία   
Αντιπρόεδρος: Χαρά Χαραλάμπους, Ενωτική Πρωτοβουλία     
Γραμματέας: Αγγελική Ζιάκα, Συσπείρωση Πανεπιστημιακών 
Ταμίας: Βενετία Αποστολίδου, Ενωτική Πρωτοβουλία 

και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ευάγγελος Αλεξίου, Ακαδημαϊκή Παρέμβαση 
Χαράλαμπος Ατματζίδης, ΚΙΠΑΝ 
Χρήστος Βόλος, ΚΙΠΑΝ 
Έφη Παπαθεοδώρου, Συσπείρωση Πανεπιστημιακών 
Δημήτρης Ραπτάκης, ΔΗΠΑΚ 
 
 

Οι αρχαιρεσίες για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΔΕΠ στις 9/2/2019 
πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο προβλημάτων που αντιμετώπιζαν τα 
πανεπιστήμια τα τελευταία έτη, λόγω της συνεχιζόμενης υποχρηματοδότησης και 
υποστελέχωσης του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού τους και 
ενός αποσπασματικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας. 

Τα μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ προσήλθαν στις εκλογές (423 μέλη) με σαφώς μικρότερη 
συμμετοχή από τις δύο προηγούμενες εκλογές του 2017 και του 2015 (467 και 523 
μέλη), αντίστοιχα. Σε σχέση με τα αποτελέσματα των εκλογών, η παράταξη της 
Ενωτικής Πρωτοβουλίας πλειοψήφησε (148 ψήφοι – 3 έδρες), ακολουθούμενη από τη 
Συσπείρωση (79 ψήφοι – 2 έδρες), την ΚΙΠΑΝ (75 ψήφοι – 2 έδρες), τη ΔΗΠΑΚ (43 
ψήφοι – 1 έδρα) και την Ακαδημαϊκή Παρέμβαση (39 ψήφοι – 1 έδρα). Η εκπροσώπηση 
των παρατάξεων στο ΔΣ δεν μεταβλήθηκε σε σχέση με το 2017. 

Η Ενωτική Πρωτοβουλία, ως πλειοψηφούσα παράταξη, πρότεινε τη συγκρότηση δια-

παραταξιακού και αντιπροσωπευτικού Προεδρείου με τη συμμετοχή των παρατάξεων 

ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη, με σκοπό την καλύτερη συνεργασία και την 

προσπάθεια σύνθεσης των απόψεων. Η Συσπείρωση και η ΚΙΠΑΝ συμφώνησαν με την 

πρόταση. Η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση δήλωσε ότι συμφωνεί με το πνεύμα σύμπνοιας 

για τη συγκρότηση του Προεδρείου, αλλά ο εκπρόσωπός της δεν θέλησε να κατέχει 

θέση στο Προεδρείο. Η ΔΗΠΑΚ διαφώνησε επί της αρχής, από πολιτική άποψη, και 

απείχε. Ακολούθησαν ψηφοφορίες και συγκροτήθηκε το Προεδρείο του ΔΣ χωρίς τη 

συμμετοχή της Ακαδημαϊκής Παρέμβασης και της ΔΗ.ΠΑ.Κ. 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ συνέχισε τη λειτουργία του από την προηγούμενη θητεία με 
διαπαραταξιακό προεδρείο (Ενωτική Πρωτοβουλία, Συσπείρωση, ΚΙ.ΠΑ.Ν), και χωρίς 
διαμορφωμένες πλειοψηφίες, οι οποίες να έχουν συγκροτηθεί με συγκεκριμένο 
δεσμευτικό πολιτικό πλαίσιο συμφωνίας. Μετά την παραίτηση από τη θέση του 
Αντιπροέδρου του Χρήστου Βόλου, για «πρακτικές που υπονομεύουν τις σχέσεις 
συνεργασίας» εντός του ΔΣ, και την αποχώρηση της ΚΙΠΑΝ από το Προεδρείο τον 
Δεκέμβριο του 2020, το Προεδρείο του ΔΣ ανασυγκροτήθηκε με συμμετοχή δύο 
παρατάξεων, της Ενωτικής Πρωτοβουλίας και της Συσπείρωσης.   
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Το ΔΣ κατά τη διάρκεια της θητείας του ασχολήθηκε ιδιαίτερα με θεσμικά θέματα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με θέματα καθημερινότητας και λειτουργίας του Α.Π.Θ., 
αλλά και με άλλα θέματα που ετέθησαν από τα μέλη του Συλλόγου. Το θέμα του νέου 
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΑΕΙ και οι αναταράξεις που προκλήθηκαν στα ΑΕΙ 
και ειδικά στο ΑΠΘ (κυρίως με τις αστυνομικές επεμβάσεις) αποτέλεσαν τα κυρίαρχα 
θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ. 

Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής σύμφωνα με το Κατασταστικό και έληγε τον Φεβρουάριο 
του 2021, ωστόσο λόγω των συνθηκών πανδημίας η θητεία του, όπως όλων των Δ.Σ. 
των σωματείων, παρατάθηκε με δύο ΚΥΑ και έως την 31η/10/2021. Ανάλογα δεν ήταν 
δυνατόν να διενεργηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. με φυσική παρουσία, 
όπως προβλέπει το Καταστατικό του ΕΣΔΕΠ. 

Τέλος, πρέπει να ειπωθεί ότι επί 1,5 χρόνο το ΔΣ λειτούργησε με όλες τις δυσκολίες για 
κάθε συνδικαλιστική δράση σε συνθήκες πανδημίας. 

 

Οι δράσεις και οι αποφάσεις του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

 

1. Λειτουργία του ΕΣΔΕΠ 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ συνεδρίαζε τακτικά, όπως ορίζει το καταστατικό του Συλλόγου, και 
έκανε συνολικά 28 συνεδριάσεις. Προχώρησε στην πρόσκληση τεσσάρων εκτάκτων 
Γενικών Συνελεύσεων με επείγοντα μείζονα θέματα.  

Οργάνωσε μεγάλη ανοιχτή συζήτηση με τους υποψηφίους πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις 
στις πρυτανικές εκλογές του 2019, με μεγάλη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ και του 
διοικητικού προσωπικού, με τον Σύλλογο του οποίου συνεργάστηκε. Συναντήθηκε με 
τον Πρύτανη για τρέχοντα θέματα, ειδικά για τη λειτουργία του ΑΠΘ. 

Παρατηρήθηκε αυξημένη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου στις Γενικές Συνελεύσεις 
που έγιναν διαδικτυακά.  

Τα μέλη του Συλλόγου ενημερώνονταν για τις αποφάσεις, ανακοινώσεις και δράσεις 
του ΕΣΔΕΠ και της ΠΟΣΔΕΠ, τις ανακοινώσεις των παρατάξεων καθώς και για όλα τα 
θεσμικά και οικονομικά θέματα που αφορούν τα μέλη ΔΕΠ, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Οι αποφάσεις του Συλλόγου δημοσιοποιήθηκαν. 

 

2. Μισθολογικά - Συνταξιοδοτικό 

Στο θέμα του μισθολογίου και του συνταξιοδοτικού των μελών ΔΕΠ, το ΔΣ κράτησε την 
ίδια στάση, ακολουθώντας τις ομόφωνες αποφάσεις του προηγούμενου ΔΣ εναντίον 
των μειώσεων των αποδοχών των μελών ΔΕΠ. Το ισχύον μισθολόγιο δεν 
συμμορφώνεται με την απόφαση του ΣτΕ για θέσπιση μισθολογίου το οποίο να 
αποκαθιστά τους μισθούς των πανεπιστημιακών καθηγητών στα προ του 2012 επίπεδα 
και δεν ανταποκρίνεται σε αξιακό επίπεδο στο ρόλο και στην προσφορά των 
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πανεπιστημιακών καθηγητών στην κοινωνία, καθώς και στις απαιτήσεις του έργου 
τους. Και η νέα κυβέρνηση, που προέκυψε από τις εκλογές του 2019 δεν 
συμμορφώθηκε με τις αποφάσεις του ΣτΕ για την πλήρη αποκατάσταση των αποδοχών 
στα προ του 2012 επίπεδα, αλλά υιοθέτησε το μισθολόγιο που ισχύει μετά την 
1/1/2017, το οποίο δεν είναι σύμφωνο με την επιταγή της απόφασης του Ανώτατου 
Δικαστηρίου. 

Ένα σημαντικό θέμα που προέκυψε ήταν οι κρατήσεις του ΕΛΚΕ, για το οποίο το ΔΣ 
ήρθε σε επαφή με τον αρμόδιο Αντιπρύτανη και έθεσε τα προβλήματα, οργάνωσε 
σχετική συνάντηση, πρότεινε λύσεις και ενημέρωσε τα μέλη ΔΕΠ και τους 
συνταξιούχους που κλήθηκαν να καταβάλουν υψηλά ποσά για χρήσεις ετών πέραν της 
πενταετίας (Νοέμβριος 2020-Φεβρουάριος 2021). 

Ως προς τις συντάξεις παραμένει βασικό αίτημα του Συλλόγου η καταβολή συντάξεων 
στους αφυπηρετήσαντες πανεπιστημιακούς καθηγητές, οι οποίες να είναι αντάξιες του 
ρόλου τους και του λειτουργήματος που άσκησαν καθώς και των υψηλών 
ασφαλιστικών εισφορών που κατέβαλλαν, και να διατηρούν ένα στοιχειώδες βιοτικό 
επίπεδο μετά την αποχώρηση από τον εργασιακό τους βίο. 

 

3. Οικονομικά των πανεπιστημίων 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ κατ’ επανάληψη και μονίμως εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τα προβλήματα λειτουργίας που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια λόγω των 
δραματικών  περικοπών στη χρηματοδότησή τους τα τελευταία δέκα χρόνια, παρά τις 
τυχόν έκτακτες χρηματοδοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. Βασικό αίτημα του 
Συλλόγου σε όλες τις αποφάσεις και ανακοινώσεις του ήταν και είναι η αύξηση της 
χρηματοδότησης των πανεπιστημίων ώστε να καλυφθούν οι βασικές ανελαστικές 
δαπάνες και να λειτουργήσουν στοιχειωδώς τα πανεπιστήμια. 

 

4. Υποστελέχωση των Πανεπιστημίων 

Ένα από τα θέματα τα οποία έθετε το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ σε πολλές αποφάσεις του, ως 
κύριο θέμα ή ως αιτία άλλων προβλημάτων, ήταν το πρόβλημα της υποστελέχωσης των 
Πανεπιστημίων και της πολιτικής της εκάστοτε κυβέρνησης για την αξιοποίηση 
διάφορων κατηγοριών διδακτικού προσωπικού, διαφορετικής προέλευσης με 
ελαστικές σχέσεις εργασίας. Η ανανέωση του προσωπικού που αποχωρεί λόγω 
αφυπηρετήσεων και αποχωρήσεων δεν καλύπτει ούτε το 20% των απωλειών, και είναι 
εμφανείς οι σοβαρές  επιπτώσεις του στην εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του 
ΑΠΘ. 

 

5. Θεσμικά 

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των πανεπιστημίων άρχισε να αλλάζει εκ νέου με την 
κυβερνητική αλλαγή του 2019, χωρίς να έχουμε ακόμη έναν νόμο-πλαίσιο, αλλά πολλές 
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επιμέρους ρυθμίσεις που καθορίζουν ζητήματα διοικητικής λειτουργίας των ΑΕΙ. Το ΔΣ 
με αποφάσεις του στάθηκε κριτικά και διατύπωσε προτάσεις ως προς τις ρυθμίσεις 
πολλών νομοσχεδίων που κατατέθηκαν για ζητήματα ασφάλειας (ΟΠΠΙ και πειθαρχικό 
δίκαιο), για τη διαδικασία εισαγωγής στα ΑΕΙ και την ελάχιστη βάση εισαγωγής, το 
χρονικό όριο φοίτησης, τις μετεγγραφές στα ΑΕΙ. 

Ένα μείζον θέμα για τα ΑΕΙ και ειδικά για το ΑΠΘ, που απασχόλησε και το ΔΣ και τη ΓΣ 
του ΕΣΔΕΠ ήταν το νέο πλαίσιο για την ασφάλεια στους πανεπιστημιακούς χώρους που 
προβλέπει την ίδρυση ειδικού αστυνομικού σώματος. Τα επεισόδια του συνέβησαν 
μετά την επέμβαση της αστυνομίας με τη λήξη της κατάληψης της πρυτανείας τον 
Φεβρουάριο του 2021 καταδικάστηκαν από την πανεπιστημιακή κοινότητα και έδειξαν 
ότι οι επεμβάσεις της αστυνομίας μόνο επιπρόσθετα προβλήματα δημιουργούν και δεν 
μπορούν να γίνουν ανεκτές από την πανεπιστημιακή κοινότητα. 

 

6. Θέματα λειτουργίας και καθημερινότητας του Α.Π.Θ. 

α) Καθημερινότητα 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ συνέχισε να δίνει προτεραιότητα στα προβλήματα που αφορούν στην 
καθημερινότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας και ιδιαίτερα σε προβλήματα που 
είχαν ενταθεί τα τελευταία έτη, όπως η ανομία και γενικά η παραβατική δράση 
ομάδων, οι οποίες διακινούν και εμπορεύονται ναρκωτικά στους χώρους του 
Ιδρύματος. Τα τελευταία δύο ακαδημαϊκά έτη, η κατάσταση έχει αισθητά βελτιωθεί 
στα περισσότερα σημεία της πανεπιστημιούπολης, ωστόσο παραμένουν προβλήματα 
στα όριά της. Ζητήθηκε από τις πρυτανικές αρχές να προβούν σε ενέργειες εσωτερικής 
διαχείρισης του προβλήματος, με ενίσχυση της φύλαξης και του φωτισμού των χώρων 
του ΑΠΘ, καθώς και σε κατάλληλες παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο. 

Την άνοιξη του 2021, εν μέσω καταλήψεων μετά την επέμβαση της αστυνομίας, το ΔΣ 
ζήτησε από τα θεσμικά όργανα του ΑΠΘ να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τη 
διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και από τους φοιτητές να σταματήσουν τις 
καταλήψεις, συμπαραστάθηκε στους συναδέλφους που στοχοποιήθηκαν και ζήτησε 
από την πολιτεία να αναστείλει την εγκατάσταση των αστυνομικών δυνάμεων στα ΑΕΙ. 
Το ΔΣ συμμετείχε σε συνομιλίες με ομάδες φοιτητών/φοιτητριών που είχαν καταλάβει 
το κτίριο της Διοίκησης και κτίρια της ΣΘΕ σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης 
και ανοίγματος των κτιρίων και της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Επίσης, μερίμνησε να 
συγκεντρωθούν χρήματα για την ενίσχυση των φοιτητών/φοιτητριών του ΑΠΘ που 
βρέθηκαν διωκόμενοι. 

Το ΔΣ πήρε θέση και έκανε προτάσεις προς τις πρυτανικές αρχές για φαινόμενα 
σεξουαλικής παρενόχλησης στο ΑΠΘ (Ιανουάριος 2021). 

Το ΔΣ συμπαραστάθηκε οικονομικά σε πληγείσες οικογένειες με μέλη τους 
φοιτητές/φοιτήτριες από τους πυρόπληκτους της Βόρειας Εύβοιας (Σεπτέμβριος 2021) 
και ζήτησε από τους/τις συναδέλφους να συνδράμουν. 

β) Λειτουργία του ΑΠΘ στην πανδημία και προβλήματα επαναλειτουργίας 
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Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ σε διαδοχικές αποφάσεις του από την άνοιξη του 2020 υποστήριξε 
την ανάγκη για την άμεση λήψη μέτρων που θα επέτρεπαν την υγειονομικά ασφαλή 
διά ζώσης επαναλειτουργία του ΑΠΘ και υιοθέτησε ως αιτήματα τις προτάσεις της 
ειδικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με απόφαση της ΓΣ και τα πρόβαλε προς την 
Πρυτανεία και την Πολιτεία και τα δημοσιοποίησε. Κύρια μέριμνα ήταν η διά ζώσης 
επαναλειτουργία του ΑΠΘ, με όλα τα μέτρα που διασφαλίζουν την υγειονομική 
ασφάλεια για το διδακτικό, διοικητικό και φοιτητικό προσωπικό. 
 
 
Για το ΔΣ 
 
Ο Πρόεδρος       Η Γραμματέας 
 
 
Γιώργος Ζωγραφίδης  Αγγελική Ζιάκα 
 

 

 
 
 


