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Ανακοίνωςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου
για τισ νζεσ διώξεισ ςυνδικαλιςτικισ δραςτθριότθτασ
26/6/2015

Το ΔΣ του Συλλόγου μασ καταγγζλλει τθ ςυνεχιηόμενθ παρζμβαςθ των διωκτικών
αρχών ςε κζματα που αφοροφν τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα και απαιτεί τον άμεςο
τερματιςμό των διώξεων όλων των μελών του Πανεπιςτθμίου για τθ ςυνδικαλιςτικι
τουσ δράςθ. Μετά τισ διώξεισ ςυναδζλφων ςτο ΑΠΘ, ςειρά ζχει ο ςυνάδελφοσ
Παναγιώτθσ Σωτιρθσ, κακώσ και διοικθτικοί υπάλλθλοι και φοιτθτζσ του
Πανεπιςτθμίου Ακθνών.
Ο ςυνάδελφοσ, ο οποίοσ ιταν μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Γραμματείασ τθσ ΠΟΣΔΕΠ
ςτθν προθγοφμενθ κθτεία τθσ, ζλαβε κλιςθ από τθν Γενικι Αςφάλεια για να
κατακζςει, τθν Τετάρτθ 24 Ιουνίου, ωσ φποπτοσ για τα αδικιματα τθσ «παράνομθσ
κατακράτθςθσ από κοινοφ και κατ’ εξακολοφκθςθ» και τθσ «διατάραξθσ δθμόςιασ
υπθρεςίασ από κοινοφ και κατ’ εξακολοφκθςθ», αναφορικά ςε όςα ζγιναν ςτθ
Σφγκλθτο ςτισ 30/10/2014.
Πρόκειται για μια κατθγορία, θ οποία φαίνεται ότι ςτθρίηεται αποκλειςτικά ςτα
λεγόμενα του κ. Φορτςάκθ, ο οποίοσ κατά τθν περίοδο εκείνθ είχε προβεί ςε μια
άνευ προθγουμζνου αυταρχικι διοίκθςθ, κρατώντασ κλειδωμζνουσ τουσ
εργαηόμενουσ παρά το πόριςμα τθσ Επικεώρθςθσ Εργαςίασ και χρθςιμοποιώντασ τα
ΜΑΤ για τον αποκλειςμό τθσ Πρυτανείασ. Πρόκειται για μια κατθγορία όμωσ τελείωσ
ανυπόςτατθ, δεδομζνου ότι θ αίκουςα τθσ Συγκλιτου είχε ανοικτζσ πόρτεσ, και
ιταν παρόντα και τα τθλεοπτικά ςυνεργεία, με πρόςκλθςθ του ίδιου του κ.
Φορτςάκθ, ο οποίοσ είχε προετοιμάςει ζνα ςόου εκδίωξθσ των φοιτθτών από τθ
Σφγκλθτο.
Το ΔΣ του Συλλόγου εκφράηει τθν αμζριςτθ ςυμπαράςταςθ του ςτον ςυνάδελφο
Παναγιώτθ Σωτιρθ κακώσ και ςε όλα τα υπόλοιπα μζλθ τθσ Πανεπιςτθμιακισ
κοινότθτασ που καλοφνται να απολογθκοφν ωσ φποπτοι τζλεςθσ αδικθμάτων.

Καλοφμε τθ Σφγκλθτο του Πανεπιςτθμίου Ακθνών να καταδικάςει ρθτά τισ
απόπειρεσ παρζμβαςθσ των ειςαγγελικών αρχών ςτθ λειτουργία τθσ και τθν
κυβζρνθςθ να αναλάβει πρωτοβουλίεσ ώςτε να ςταματιςουν οριςτικά οι διώξεισ
κατά τθσ ςυνδικαλιςτικισ δράςθσ.
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