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ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ∆ΗΠΑΚ ΑΠΘ καταδικάζει τη θέση σε αργία του συνάδελφου Γ. Παντή, άλλων συναδέλφων µελών
∆ΕΠ, ∆ιοικητικών Υπαλλήλων καθώς και άλλων εργαζοµένων του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του ν. 4093/12, και καταγγέλλει τον συγκεκριµένο νόµο ως απαράδεκτο. Με τις διατάξεις
του καταργείται το τεκµήριο της αθωότητας, κατηγορούνται ως επίορκοι και, πριν ολοκληρωθεί
οποιαδήποτε πειθαρχική ή δικαστική διαδικασία, αντιµετωπίζονται συλλήβδην εκατοντάδες
εργαζόµενοι ως εκ προοιµίου ένοχοι. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο ασκός του Αιόλου αφού αρκεί η
απαγγελία κατηγορίας για να εµπλακεί ένας εργαζόµενος σε καταστάσεις που απειλούν την εργασιακή
υπόσταση, την αξιοπρέπεια, ακόµα και την επιβίωσή του.
Το γεγονός ότι ο συντάκτης του νόµου αυτού είναι συνταγµατολόγος καθηγητής αποδεικνύει ότι ο
νόµος έχει συγκεκριµένες στοχεύσεις. Αφενός τις απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων που προβλέπονται
στη δανειακή σύµβαση που υπέγραψαν τα κόµµατα της συγκυβέρνησης µε την τρόικα (ΕΕ, ΕΚΤ, ∆ΝΤ)
και αφετέρου τον εκφοβισµό των δηµοσίων υπαλλήλων ώστε να κάνουν τη δουλειά του συστήµατος, να
µη διεκδικούν, να µη συµµετέχουν στους αγώνες.
Με βάση το νόµο αυτό εκτός από συναδέλφους µέλη ∆ΕΠ, διώκονται ήδη ∆ιοικητικοί Υπάλληλοι και
εκπαιδευτικοί άλλων βαθµίδων για ποικίλους λόγους που περιλαµβάνουν και την έκφραση πολιτικών
διαφωνιών. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε και ότι αυτός ο ίδιος συγκεκριµένος νόµος καταδίκασε ήδη σε
εκδίωξη υπαλλήλους των ΑΕΙ, µε την «κατηγορία» ότι ήταν Ι∆ΑΧ/∆Ε. Όσο και αν η συγκυβέρνηση
για να κατευνάσει τις αντιδράσεις µιλά για απολύσεις επίορκων, δεν πρέπει να µας διαφεύγει ότι
σύντοµα µπορεί να συµπεριληφθούν στο πρόγραµµα απολύσεων όλο και περισσότεροι δηµόσιοι
υπάλληλοι.
Η ∆ΗΠΑΚ ΑΠΘ καλεί την πανεπιστηµιακή κοινότητα, τα συνδικαλιστικά όργανα, τα διοικητικά
όργανα να αντιταχθούν έµπρακτα και µε συγκεκριµένες ενέργειες στην εφαρµογή του νόµου 4093/12.
Να απαιτήσουν την απόσυρσή του συνολικά. Πριν δούµε την διεύρυνση της εφαρµογής του εκτός από
τους Ι∆ΑΧ/∆Ε και τους «επίορκους» σε πολλούς περισσότερους.

∆εν πρέπει να υπάρξει συνέχεια…
Φασισµός δεν είναι µόνο η Χρυσή Αυγή
∆ΗΠΑΚ ΑΠΘ, 27 Μαρτίου 2013

