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ΑΠΟΦΑΣΗ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Θέμα: Η θέση της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ για την ενέργεια της Ελληνικής Πολιτείας να θέσει σε
αργία τον Αναπληρωτή Πρύτανη του ΑΠΘ κ. Ι. Παντή και τη σχετική νομοθεσία.
Σύμφωνα με σχετική διάταξη του Νόμου 4093/2012, τίθενται αυτοδικαίως σε αργία
δημόσιοι λειτουργοί με μόνη την άσκηση εναντίον τους ποινικής δίωξης, ανεξαρτήτως της
σοβαρότητας του αδικήματος για το οποίο κατηγορούνται, και χωρίς να μεσολαβήσει
αμετάκλητη καταδικαστική δικαστική απόφαση. Η κύρωση αυτή προσβάλλει, κατά τρόπο
δυσανάλογο, το τεκμήριο της αθωότητας, το δικαίωμα του διωκόμενου στην εργασία και
άλλα δικαιώματα που απορρέουν από το Σύνταγμα. Οι διατάξεις αυτές λειτουργούν
εκφοβιστικά, με αποτέλεσμα οι δημόσιοι λειτουργοί να επιτελούν τα καθήκοντά τους υπό
τη διαρκή απειλή της μακροχρόνιας αργίας συνυπολογιζομένων των ρυθμών απονομής της
δικαιοσύνης.
Με τις διατάξεις αυτές, ο Αναπληρωτής Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης καθηγητής Ιωάννης Παντής και μέλη ΔΕΠ του ιδρύματος κινδυνεύουν να
τεθούν σε μακροχρόνια αργία και, πέρα από την οικονομική ζημία, να υποστούν και
σοβαρότατη προσβολή της προσωπικότητας και του κύρους των ως ακαδημαϊκών
δασκάλων. Η άσκηση διοικητικών καθηκόντων ενός Αναπληρωτή Πρύτανη οικονομικού
προγραμματισμού σε ένα ΑΕΙ, πόσο μάλλον στο μεγαλύτερο ΑΕΙ της χώρας, σημαίνει
ανάληψη ευθύνης για δαπάνες εκατομμυρίων ευρώ. Η διαχείριση ενός προϋπολογισμού με
περικοπές, οι οποίες πλησιάζουν το 50%, οδήγησε τις διοικήσεις των ΑΕΙ σε συγκρούσεις με
προμηθευτές, συνεργάτες και εργολάβους που συχνά καταλήγουν σε δικαστικές διαμάχες.
Θεωρούμε υπερβολική και απαράδεκτη τη θέση σε αργία ενός δημόσιου λειτουργού με
μόνη τη ποινική του δίωξη και την ανάδειξη μιας τέτοιας διαμάχης σε μείζον ζήτημα
διαχείρισης.
Οι ενέργειες της Πολιτείας απέναντι σ’ έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί ένα τόσο σημαντικό
θεσμό για ένα τέτοιο δευτερεύον ζήτημα αποτελεί τροχοπέδη στην ομαλή λειτουργία του
ΑΠΘ και κάθε άλλου ΑΕΙ. Ως Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ:


Δηλώνουμε ότι είμαστε αλληλέγγυοι στον Αναπληρωτή Πρύτανη καθηγητή Ιωάννη
Παντή και σε κάθε άλλο Πανεπιστημιακό λειτουργό που μπορεί να βρεθεί σε
αντίστοιχη θέση.



Ζητούμε από την Πολιτεία να τροποποιήσει αμέσως την κείμενη νομοθεσία,
καταργώντας την επίμαχη διάταξη, ώστε να καταστεί δυνατό να διασφαλίζονται η
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αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα των δημοσίων λειτουργών με όρους
κράτους δικαίου, καθώς και η απρόσκοπτη άσκηση των όποιων διοικητικών
καθηκόντων τους.


Τέλος, ζητούμε από τον Υπουργό Παιδείας να καθορίσει αμέσως το χρόνο της
συνάντησης που ήδη έχουμε ζητήσει μαζί του, προσθέτοντας και το παρόν ζήτημα
στα προς συζήτηση θέματα.
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