
 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΑΠΘ 

 

Συνεδρίαση ΔΣ, 28/2/2019 

Πρακτικό Συνεδρίασης ΔΣ 

Το νέο ΔΣ του ΕΣΔΕΠ συγκλήθηκε, σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 11 §3) και 

συνεδρίασε την Πέμπτη 28/2/2019, ώρα 14:30, στην αίθουσα 111 του παλιού κτηρίου 

της Φιλοσοφικής Σχολής. Παρόντα ήταν οκτώ από τα μέλη του, όπως καταγράφονται 

παρακάτω, με απόντα τον Γιάννη Φραγκόπουλο. 

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης 

1. Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα. 

2. Εκλογή Προεδρείου του Δ.Σ. 

3. Οικονομικά θέματα του 14ου Συνεδρίου ΠΟΣΔΕΠ. 

 

Θέμα 1: Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα 

Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε με τη σύνθεση η οποία προέκυψε από τις αρχαιρεσίες του Συλλό-

γου στις 7/2/2019 και αποτελείται (αλφαβητικά) από τους/τις: 

Βενετία Αποστολίδου, Ενωτική Πρωτοβουλία ΑΠΘ (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης) 

Χαράλαμπο Ατματζίδη, ΚΙΠΑΝ (Τμήμα Θεολογίας) 

Χρήστο Βόλο, ΚΙΠΑΝ (Τμήμα Φυσικής) 

Αγγελική Ζιάκα, Συσπείρωση Πανεπιστημιακών ΑΠΘ (Τμήμα Θεολογίας) 

Γιώργο Ζωγραφίδη, Ενωτική Πρωτοβουλία ΑΠΘ (Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγω-

γικής) 

Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Ακαδημαϊκή Παρέμβαση ΑΠΘ (Τμήμα Νομικής) 

Μαίρη Μικέ, Ενωτική Πρωτοβουλία ΑΠΘ (Τμήμα Φιλολογίας) 

Δημήτρη Ραπτάκη, ΔΗΠΑΚ (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) 

Γιάννη Φραγκόπουλο, Συσπείρωση Πανεπιστημιακών ΑΠΘ  (Τμήμα Μηχανικών Χωρο-

ταξίας και Ανάπτυξης). 

 

Θέμα 2: Εκλογή Προεδρείου του Δ.Σ. 

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, κατά το δυνατόν, 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 θεώρησε ότι δεν θα μπορούσε να 



συμμετέχει στο Προεδρείο (με αποστολή την εκπροσώπηση του Συλλόγου), έχοντας 

ριζικά αντίθετες θέσεις, σε σειρά σοβαρών ζητημάτων, από τα υπόλοιπα μέλη του, και 

δήλωσε “παρών”. 

Ακολούθησαν ψηφοφορίες σύμφωνα με το αποτέλεσμα των οποίων συγκροτήθηκε το 

Προεδρείο του ΔΣ διαπαραταξιακά και αναλογικά ως εξής: 

Πρόεδρος:        Γιώργος Ζωγραφίδης, Ενωτική Πρωτοβουλία  (υπέρ 7, κατά 0, παρών 1) 

Γραμματέας:    Αγγελική Ζιάκα, Συσπείρωση (υπέρ 7, κατά 0, παρών 1) 

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Βόλος, ΚΙΠΑΝ  (υπέρ 7, κατά 0, παρών 1) 

Ταμίας:             Βενετία Αποστολίδου, Ενωτική Πρωτοβουλία  (υπέρ 7, κατά 0, παρών 1). 

  

Θέμα 3: Οικονομικά θέματα του 14ου Συνεδρίου ΠΟΣΔΕΠ 

(1) Το Δ.Σ. αποφάσισε να καταβάλει ο ΕΣΔΕΠ, κατά την πάγια πρακτική του, αποζημίω-

ση των συνέδρων του στην ΠΟΣΔΕΠ για τη μερική κάλυψη των εξόδων μετακίνησης 

στην Αθήνα. Τα έξοδα μετακίνησης φέτος κυμάνθηκαν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα 

από τα συνήθη και, επειδή χάρη στην καλή πρότερη διαχείριση υπάρχει διαθέσιμο 

αποθεματικό, αποφασίστηκε ομόφωνα το ποσό να ανέλθει στα εκατό (100) € ανά 

σύνεδρο (συνολικά 2.000 € για τους 20 συνέδρους που τελικά συμμετείχαν από το 

ΑΠΘ). 

(2) Το Δ.Σ. ενέκρινε το ποσόν της συνδρομής του ΕΣΔΕΠ στην ΠΟΣΔΕΠ για το 2019, με 

βάση τις αποφάσεις της Δ.Ε. της ΠΟΣΔΕΠ της 28/11/2018, το οποίο ανέρχεται στα 2.115 

€ (423 ψηφίσαντα μέλη x 5 €) και καταβλήθηκε στις 15/2/2019 στην ΠΟΣΔΕΠ μαζί με 

τη δήλωση των συνέδρων. 

 

 

       Ο Πρόεδρος        Η Γραμματέας 

  

 

Γιώργος Ζωγραφίδης     Αγγελική Ζιάκα 


