
 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

 

02/12/2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ 

4-ωρη στάση εργασίας (9 π.μ.-1 μ.μ.) την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου, 

και μαζική παράσταση στην Πρυτανεία του ΑΠΘ στις 11 π.μ. 

 

Στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ στις 29/11/2021, το ΔΣ αποφάσισε 4-ωρη στάση 

εργασίας (9 π.μ. - 1 μ.μ.) την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου, και μαζική παράσταση στην 

Πρυτανεία του ΑΠΘ στις 11 π.μ.  για επίδοση των σχετικών αποφάσεων του ΕΣΔΕΠ. 

 

Η συμμετοχή όλων μας, καθώς και η ενεργή συμβολή μας στην κινητοποίηση όσο το 

δυνατόν περισσότερων συναδέλφων μας, εκτός από αναγκαία θα είναι καθοριστική για την 

ευόδωση των προσπαθειών για: 

 την κατάργηση της ΚΥΑ σχετικά με την λειτουργία των ΑΕΙ σε συνθήκες μέγιστης 

δυνατής πληρότητας, 

 την άμεση απόσυρση της εγκυκλίου του Υφυπουργού Παιδείας και πρόνοια για τη 

συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία με υβριδικό τρόπο καθηγητών και 

φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, 

 την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων αιθουσών διδασκαλίας εντός του ΑΠΘ και 

την επίταξη όλων των αποδεδειγμένα διαθέσιμων συνεδριακών αιθουσών και 

ειδικά διαμορφωμένων περιπτέρων της ΔΕΘ, προκειμένου να διεξαχθούν τα 

μαθήματα και οι εξετάσεις σε συνθήκες στοιχειώδους υγειονομικής ασφάλειας, 

 τη λειτουργία μόνιμου κλιμακίου του ΕΟΔΥ εντός του πανεπιστημιακού campus για 

τη διενέργεια δωρεάν διαγνωστικών ελέγχων και την ιχνηλάτηση στο σύνολο της 

πανεπιστημιακής (εμβολιασμένους και μη), 

 τη λειτουργία κινητού εμβολιαστικού κέντρου εντός του πανεπιστημιακού campus 

για την επιτάχυνση και διευκόλυνση του εμβολιασμού (νέοι εμβολιασμοί και 

επαναληπτικές δόσεις) της πανεπιστημιακής κοινότητας, 

 τη στελέχωση των ιατρείων του πανεπιστημίου για την παρακολούθηση των 

νοσούντων, την παροχή οδηγιών στις επαφές τους και τη στοχευμένη / 

προσωποποιημένη ενημέρωση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας για 

τους εμβολιασμούς,  

καλώντας το Υπουργείο Παιδείας και τις Πρυτανικές Αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες 

τους για την εκρηκτική επιδημιολογική κατάσταση στο ΑΠΘ, στα ΑΕΙ της χώρας, και 

ευρύτερα στην κοινότητα 

 
Για το ΔΣ 

       Ο Αντιπρόεδρος      Ο Γραμματέας 

    Δημήτρης Ραπτάκης          Σωτήρης Σωτηρόπουλος 


