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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Παίρνει ευρωπαϊκές διαστάσεις η συζήτηση για τα  προβλήματα των Διδακτορικών 
Επιστημόνων 

 
 
Η Συντεχνία ΔΕΔΕ στην προσπάθεια της να γνωστοποιήσει και να επιλύσει τα προβλήματα των επιστημόνων 

που εκπροσωπεί, απευθύνθηκε, πέραν από τους οργανωμένους φορείς σε τοπικό επίπεδο και σε θεσμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προσπάθειες  της ευοδώθηκαν καταρχήν με την αποστολή κοινοβουλευτικής ερώτησης 
στην Κομισιόν από τον Ευρωβουλευτή Νεοκλή Συλικιώτη αναφορικά με τις εργασιακές συνθήκες των 
Διδακτορικών Επιστημόνων. 

 
Τα βασικά προβλήματα που κατατέθηκαν προς συζήτηση και επίλυση είναι τα εξής: 
α) Αναγνώριση των πραγματικών καθηκόντων των Διδακτορικών Επιστημόνων, δηλαδή την ανεξάρτητη 

διδασκαλία, την επίβλεψη φοιτητών, τις ερευνητικές πρωτοβουλίες και τον συντονισμό ερευνητικών έργων. 
β) Πλήρη πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές, όπως έχουν όλοι οι άλλοι υπάλληλοι του πανεπιστημίου (π.χ. 

άδεια ασθενείας και μητρότητας, ασφάλιση υγείας, εισφορά εργοδότη στην κοινωνική ασφάλιση). 
γ) Ανάκληση των χρονικών περιορισμών όσον αφορά την επαναπασχόληση ατόμων που εκτελούν καθήκοντα 

διδασκαλίας, προκειμένου να διασφαλιστούν αξιοκρατικά κριτήρια πρόσληψης (η διάρκεια των συμβάσεων 
διδασκαλίας καθορισμένου και ωριαίας διάρκειας περιορίζεται σε 30 μήνες ανά πενταετή περίοδο). 

δ) Συγκρότηση ενός εθνικού σχεδίου ρύθμισης του επαγγέλματος του ερευνητή με βάση τα καθιερωμένα 
ευρωπαϊκά πρότυπα. 

 
Η κοινοβουλευτική ερώτηση που κατατέθηκε επίσημα στις 30 Νοεμβρίου 2017 αφορά στα βήματα που 

προτίθεται να κάνει η Κομισιόν για να διασφαλίσει τα δικαιώματα αυτών των Επιστημόνων και να αντιμετωπίσει 
αυτές τις μορφές εργασίας που δεν συνάδουν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
(βλ. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017-
007374+0+DOC+XML+V0//EL&language=el) 

 
Η σοβαρότητα των άλυτων ζητημάτων που αφορούν στους Διδακτορικούς Επιστήμονες στο Π.Κ. όπως και 

στα άλλα κυπριακά πανεπιστήμια αντανακλάται στην αποδοχή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να τα θέσει στην ημερήσια διάταξη της επικείμενης συνεδρίας της στις 
22.02.2018. Ταυτόχρονα, η Κομισιόν δεσμεύτηκε να απαντήσει στο ερώτημα του ευρωβουλευτή Νεοκλή 
Συλικιώτη, το οποίο θέτει επιτακτικά τα δικαιώματα των Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας 
όπως αυτά θα έπρεπε να καθορίζονται από τα καθιερωμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, δηλαδή από τον Ευρωπαϊκό 
Χάρτη Ερευνητών, από τον Κώδικα Συμπεριφοράς για την Πρόσληψη Ερευνητών και από τις κατευθυντήριες 
οδηγίες EURAXESS.  

 
Οι προσπάθειες της ΔΕΔΕ για εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα των μελών της που θα προσδίδουν ένα 

αξιοπρεπή χαρακτήρα στην ακαδημαϊκή τους απασχόληση συνεχίζονται. Οφείλουμε να σημειώσουμε για 
πολλοστή φορά ότι η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους νέους επιστήμονες αποτελεί εχέγγυο 
για τη βελτίωση και διεύρυνση του πλαισίου έρευνας και διδασκαλίας και για την ανακοπή της φυγής 
προσοντούχων κυπρίων επιστημόνων προς το εξωτερικό.  

 
Σε αυτό το πλαίσιο επαναλαμβάνουμε ότι αναμένουμε από τις Αρχές του Π.Κ. να υλοποιήσουν τη συμφωνία 
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του Ιουνίου 2017 και να μας καλέσουν επίσημα ως Εκπροσώπους των Διδακτορικών Επιστημόνων σε ένα 
θεσμικό διάλογο για τη ρύθμιση των εργασιακών μας σχέσεων. 

 
 
 
 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 
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