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Θέμα: Καταδίκη της ηθικής και επαγγελματικής υποβάθμισης
του συναδέλφου Εμμανουήλ Ζούλια
Ο Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος καταδικάζει επαναλαμβανόμενες πρακτικές απαξίωσης
και υποβάθμισης συναδέλφων, καταξιωμένων επιστημόνων και τεχνικών, ιδιαίτερα όταν λαμβάνουν
την μορφή συνδικαλιστικής και πολιτικής δίωξης.
Μας εκπλήσσει διπλά δυσάρεστα, όταν τέτοιες πρακτικές παρουσιάζονται σε Ερευνητικά Κέντρα
που είχαν υψηλό επιστημονικό έργο και υποδειγματική λειτουργία κατά το παρελθόν.
Στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΑΠΕ δρομολογείται η αναίτια και εκτός Κανονισμού
αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Τεχνολογιών ΑΠΕ και Υδρογόνου, αλλά και η σύσταση
«Επιτροπής διερεύνησης αναβάθμισης ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος» (!) με μοναδικό
στόχο την καθαίρεση του συναδέλφου Ζούλια από τη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος.
Ταυτόχρονα προκαλεί εύλογη απορία το γεγονός ότι η απόφαση αυτή λαμβάνεται μετά την
επιστροφή του συναδέλφου στα καθήκοντα του και όχι κατά τη διάρκεια της εγκεκριμένης απουσίας
του με άδεια άνευ αποδοχών.
Η λήψη μιας τέτοιας απόφασης, η οποία δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του
Κέντρου θα προκαλέσει ηθική και επαγγελματική ζημία στο συνάδελφο, θα τον απαξιώσει ως
επιστήμονα και είναι προφανές ότι αποτελεί συνδικαλιστική και πολιτική δίωξή του, λόγω της
επιμελητηριακής και κλαδικής δραστηριότητάς του. Είναι δε βέβαιο ότι και επιχειρησιακά θα
προκαλέσει προβλήματα στην ερευνητική προαγωγή και αντιμετώπιση εταιρικών θεμάτων σε σχέση
με το αντικείμενο του Τμήματος, με προφανές αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα για το ΚΑΠΕ.
Σας καλούμε να σταματήσετε τη διαδικασία λήψης της σχετικής απόφασης, ενώ σας δηλώνουμε ότι
θα παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του θέματος. Σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης θα
αναλάβουμε πρωτοβουλίες σε όλους τους φορείς του τεχνικού κλάδου για τη γνωστοποίηση αυτής
της άδικης δίωξης και θα στηρίξουμε συνδικαλιστικά και νομικά τη δίκαιη αξίωση του συναδέλφου
Ζούλια για απρόσκοπτη παραγωγή επιστημονικού έργου στην εργασία του.
Για τον Σ.Τ.Υ.Ε.
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