
 
 

Αθήνα 6/8/2013 

 

Απόφαση του Δ.Σ. Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ  
 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ εκφράηει τθν αλλθλεγγφθ του και τθν αμζριςτθ ςυμπαράςταςι του 
ςτα μζλθ του προθγοφμενου Δ.Σ. του Συλλόγου Διδαςκόντων (ΕΣΔΕΠ) και ςτον Πρόεδρο του Δ.Σ. των 
Διοικθτικϊν Υπαλλιλων του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ που παραπζμπονται ςε 
δίκθ ςτισ 24/10/2013, κατθγοροφμενοι για «διατάραξθ οικιακισ ειρινθσ».  
Το «αδίκθμά» τουσ ιταν θ ςυμμετοχι, υλοποιϊντασ απόφαςθ των ςυλλογικϊν οργάνων, ςε μαηικι 
και ειρθνικι παράςταςθ διαμαρτυρίασ ενάντια ςτον καταςτροφικό για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ Ν. 
4009/11, κατά τθ διάρκεια εκδιλωςθσ που είχε διοργανϊςει - ςε πανεπιςτθμιακι αίκουςα - θ 
διοριςμζνθ από τθν κυβζρνθςθ Οργανωτικι Επιτροπι των εκλογϊν για ανάδειξθ του Σ.Ι. του ΑΠΘ και 
ςτθν οποία παρευρίςκονταν τα μζλθ των Εφορευτικϊν Επιτροπϊν και τα υποψιφια  μζλθ του Σ.Ι. 
Δυςτυχϊσ, περιπτϊςεισ παραπομπισ όπωσ θ ςυγκεκριμζνθ αποτελοφν πλζον «κακθμερινότθτα» για 
τθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα και για τθν ελλθνικι κοινωνία γενικότερα. Η Κυβζρνθςθ ζχει επιλζξει 
ςυνειδθτά τθ δθμιουργία κλίματοσ τρομοκρατίασ με τθν ποινικοποίθςθ τθσ σσνδικαλιστικής δράσης για 
τθν επιβολι τθσ υλοποίθςθσ μιασ πολιτικισ που εξυπθρετεί τα ςυμφζροντα τθσ αγοράσ, όπωσ 
υπαγορεφει θ Τρόικα (ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ). Στθ ςυγκεκριμζνθ μάλιςτα περίπτωςθ είναι χαρακτθριςτικό ότι 
μεταξφ των ςυνδικαλιςτικϊν εκπροςϊπων που παραπζμπονται μια εξ αυτϊν ιταν αποδεδειγμζνα 
αποφςα.  
Οι διϊξεισ αυτζσ, ςτθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο, κάκε άλλο παρά τυχαίεσ είναι, κακϊσ 
προετοιμάηουν το ζδαφοσ για τθ νζα επίκεςθ που κα δεχτοφν τα Πανεπιςτιμια το προςεχζσ 
διάςτθμα με ςτόχο τθν παράδοςθ τουσ ςτθν επιχειρθματικότθτα. Μετά τισ δραματικζσ περικοπζσ των 
προχπολογιςμϊν, τισ απϊλειεσ από το PSI, τισ εκατοντάδεσ αδιόριςτων μελϊν ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, 
τθ ςυρρίκνωςθ τθσ φοιτθτικισ μζριμνασ και το πρϊτο κφμα απολφςεων Διοικθτικϊν Υπαλλιλων, 
βρίςκεται ςε εξζλιξθ ζνα δεφτερο ςαρωτικό χτφπθμα ςτθ λειτουργία των Πανεπιςτθμίων μζςα από 
νζεσ - πολυπλθκείσ - απολφςεισ διοικθτικοφ προςωπικοφ, ενϊ από τθν άλλθ μεριά διοχετεφεται 
πακτωλόσ χρθμάτων και φοροελαφρφνςεων ςτο εγχϊριο και ξζνο κεφάλαιο. 
Υπό το πρίςμα των παραπάνω, θ υπεράςπιςθ των παραπεμπόμενων ςυναδζλφων του ΑΠΘ δεν είναι 
απλά πράξθ αλλθλεγγφθσ. Είναι κακικον όλων όςων πιςτεφουν ότι πρζπει να αποτραπεί θ 
εγκακίδρυςθ του φόβου ςτα Πανεπιςτιμια και ςτθν ελλθνικι κοινωνία. Είναι πρϊτα και πάνω απ’ 
όλα κίνθςθ υπεράςπιςθσ των κατακτιςεων και των αγϊνων των εργαηομζνων για τθν κοινωνικι 
ευθμερία και πρόοδο. 
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