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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ 

 Συνάντηση του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΕΣΔΕΠ) ΑΠΘ 

με τη διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ - Helexpo) 

Ο ΕΣΔΕΠ με τους εκπροσώπους του, τoν Γραμματέα Σ. Σωτηρόπουλο, τον Αντιπρόεδρο Δ. 
Ραπτάκη,  και το μέλος του ΔΣ Η. Κονδύλη, στο πλαίσιο υλοποίησης της ομόφωνης 
απόφασης του σχετικά με την υγειονομικά ασφαλή λειτουργία του ΑΠΘ, ιδιαίτερα σε 
περίοδο έξαρσης της επιδημικής κρίσης του SARS-CoV2, συναντήθηκε την Τετάρτη 24 
Νοεμβρίου 2021 με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΘ-Helexpo Δρ. κ. Κ. Ποζρικίδη.  

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε με πνεύμα αρωγής και συνεργασίας, ο ΕΣΔΕΠ 
εξέθεσε στη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo τα της εξέλιξης της επιδημίας στον πληθυσμό του 
ΑΠΘ, τον αυξημένο κίνδυνο έκθεσης στον SARS-CoV2 του εκπαιδευτικού και διοικητικού 
προσωπικού του ιδρύματος, κύρια λόγω των συνθηκών αυξημένου συνωστισμού στις 
αίθουσες διδασκαλίας και στα εργαστήρια των Τμημάτων, καθώς επίσης και τη 
διακινδύνευση διασποράς στην κοινότητα της πόλης. Ο ΕΣΔΕΠ ανέπτυξε το αίτημα του για 
την έκτακτη παραχώρηση από τη ΔΕΘ-Helexpo αιθουσών μεγάλης χωρητικότητας, καθώς 
και κατάλληλα διαμορφωμένων περιπτέρων, προκειμένου να αποσυμφορηθούν ιδίως τα 
μεγάλα φοιτητικά ακροατήρια στο ΑΠΘ, και να μειωθεί ο συγχρωτισμός διδασκόντων και 
διδασκομένων στο πανεπιστημιακό campus. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo, με επίκληση στην παράλληλη ιστορική πορεία 
των δύο οργανισμών, στη γειτνίαση τους, καθώς και στην πολύχρονη συνεργασία τους, 
δήλωσε τη βούληση και την προθυμία να παραχωρήσει στο ΑΠΘ σε adhoc βάση, 
λαμβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη τις ανάγκες της ΔΕΘ-Helexpo για τις προγραμματισμένες 
περιοδικές εκθέσεις της, συνεδριακές αίθουσες και άλλους χώρους μεγάλης χωρητικότητας 
(έως και πέραν των 200 ατόμων) για τη διενέργεια τόσο διαλέξεων όσο και εξετάσεων. Ο 
Διευθύνων Σύμβουλος εξέφρασε τη βούληση να συνεργαστεί με τις Πρυτανικές Αρχές του 
ΑΠΘ, για την αξιοποίηση των διαθέσιμων εγκαταστάσεων της ΔΕΘ-Helexpo, σύμφωνα με τη 
χωρο-χρονική διαθεσιμότητα της υποδομής της και σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες του ΑΠΘ. Τέλος, εντύπωση προκαλεί το γεγονός που προέκυψε από τη συζήτηση, 
ότι σχετικό αίτημα ουδέποτε διατυπώθηκε από τις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ.  
 

Ο ΕΣΔΕΠ θα επιδιώξει συνάντηση με τις Πρυτανικές αρχές για να μεταφέρει τα 
συμπεράσματα της συνάντησης με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo και θα προβεί σε 
συγκεκριμένες προτάσεις για την ικανοποίηση του αιτήματός του. Ο ΕΣΔΕΠ καλεί ακόμη μία 
φορά τις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ να λάβουν όλα τα αναγκαία συνδυαστικά μέτρα για 
τον έλεγχο της διασποράς της επιδημίας στην πανεπιστημιακή κοινότητα, μεταξύ άλλων, 
αξιοποιώντας καταρχήν τις δυνατότητες που μπορούν να παρασχεθούν από τη ΔΕΘ-
Helexpo, καθώς και κάθε άλλη δυνατότητα για τη φιλοξενία εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων σε όμορους χώρους ή άλλους εκτός πανεπιστημιακού campus χώρους, για 
τη δραστική μείωση φαινομένων συγχρωτισμού και τήρηση αποστάσεων, ένα από τα 
βασικά μέτρα πρόληψης της διασποράς του SARS-CoV2 στην κοινότητα. 

Για το ΔΣ 
       Ο Αντιπρόεδρος      Ο Γραμματέας 

    Δημήτρης Ραπτάκης          Σωτήρης Σωτηρόπουλος 
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