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ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ 

Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος 14 διοικητικών υπαλλήλων, για τη 

συνδικαλιστική τους δράση την περίοδο της μεγάλης απεργίας ενάντια στις διαθεσιμότητες-απολύσεις στα 

Πανεπιστήμια.  

Πρόκειται για εκπροσώπους των Συλλόγων Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών και ΙΔΑΧ-

ΙΔΟΧ του Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), των συλλόγων Διοικητικού Προσωπικού ΕΚΠΑ και του προεδρείου της 

Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που καταγγέλλονται ως ηθικοί αυτουργοί 

σε «παρακίνηση» απεργίας και  παραπέμπονται σε δίκη στις  12 Οκτωβρίου 2015. 

Οι συνάδελφοι κατηγορούνται  «ως υπαίτιοι του ότι με πρόθεση δεν συμμορφώθηκαν» προς την απόφαση 

του δικαστηρίου που κήρυξε παράνομη την απεργία για την 25η και την 26η Νοεμβρίου του 2013 και «απείχαν 

των υπηρεσιακών τους καθηκόντων συμπαρασύροντας στην αποχή τους αυτή και την πλειονότητα των 

διοικητικών υπαλλήλων, μελών των Συλλόγων τους» 

Πέραν του αυθαίρετου χαρακτήρα της δίωξης των προεδρείων των Γ.Σ., σημειώνουμε ότι  οι διώξεις είναι 

απαράδεκτες ως προς τη νομική τους συγκρότηση: η απόφαση του δικαστηρίου που κήρυξε την απεργία 

παράνομη κοινοποιήθηκε μετά τις 18.00 στις 25 Νοεμβρίου, δηλαδή μετά το τέλος του ωραρίου, ενώ στις 26 

Νοεμβρίου οι απεργοί καλύφθηκαν από την ΑΔΕΔΥ που κήρυξε 24ωρη απεργία για αυτόν τον λόγο.  

Η δίωξη των προεδρείων των Γενικών Συνελεύσεων, απλών οργάνων διεξαγωγής τους, δείχνει ότι ουσιαστικά 

στρέφεται ενάντια στο σύνολο των απεργών, σε μια πορεία ποινικοποίησης των αγώνων που δόθηκαν 

ενάντια στις διαθεσιμότητες-απολύσεις στο Δημόσιο τομέα. Οι διώξεις αυτές αντικειμενικά στοχεύουν στη 

φίμωση των εργαζομένων απέναντι στα αντιλαϊκά μέτρα των μνημονίων που καταστρατηγούν βασικά 

εργασιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα προς όφελος των μεγάλων οικονομικών 

συμφερόντων 

Ο αγώνας ενάντια στις διώξεις των 14 απεργών υπαλλήλων είναι αγώνας υπεράσπισης των ταξικών αγώνων 

και του συνδικαλιστικού κινήματος, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αντίστασης στις μνημονιακές 

πολιτικές Κυβέρνησης-Ε.Ε.-Δ.Ν.Τ., εναντίον του κόσμου της εργασίας. 

 Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους διωκόμενους. 

 Απαιτούμε την παύση κάθε δίωξης και την άμεση απόσυρση όλων των  κατηγοριών εις βάρος 

τους.                                                                                                                                                                                                              

 Καλούμε σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων τη Δευτέρα 12 

Οκτωβρίου, στις 12.30 μ.μ. 

                 


