Ένωση ∆ιδασκόντων του Ιονίου Πανεπιστηµίου
Μέλος της ΠΟΣ∆ΕΠ

Προς:

την Υπουργό Παιδείας, ∆ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Κοινοποίηση:

προς τις Πρυτανικές αρχές του Ιονίου Πανεπιστηµίου,
προς την Ε.Γ. της ΠΟΣ∆ΕΠ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ
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Αξιότιµη κυρία Υπουργέ,
Μία πρόσφατη εξέλιξη που επηρεάζει δυσµενώς έναν αριθµό συναδέλφων µελών
∆ΕΠ είναι η κατάργηση της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 31, παρ. 6γ του πρόσφατου Νόµου για την
«Αναβάθµιση του Εκπαιδευτικού…» καταργείται η δυνατότητα απόσπασης
εκπαιδευτικών συζύγων µελών ∆ΕΠ σε σχολικές µονάδες του ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣ∆Ε του
Νοµού όπου είναι η έδρα του Τµήµατος του ΑΕΙ στο οποίο υπηρετεί ο/η σύζυγός
τους. Σηµειώνεται πως αρκετοί συνάδελφοι βασίστηκαν στη διάταξη αυτή
προκειµένου να εγκατασταθούν – όπως ο νόµος ορίζει – στην Κέρκυρα,
δηµιουργώντας τις βασικές υποδοµές οικογενειακής διαβίωσης. Αν συνυπολογιστεί
πως παρόµοια διάταξη διατηρείται για συζύγους άλλων κατηγοριών δηµοσίων
υπαλλήλων (π.χ. στρατιωτικών και δικαστικών) και πως δεν αφορά σε αποσπάσεις
σε διοικητικές υπηρεσίες, τότε φαίνεται πως το µέτρο θίγει µονοµερώς την
Πανεπιστηµιακή κοινότητα και είναι άδικο.
Μια δεύτερη δυσµενής εξέλιξη αφορά στην κατάργηση καταβολής αποζηµίωσης
για έξοδα πρώτης εγκατάστασης σε µέλη ∆ΕΠ, όπως αυτή έλαβε χώρα µε το
Άρθρο 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-3-10). Αφορά σε όλα τα µέλη ∆ΕΠ των
οποίων η πράξη διορισµού τους δηµοσιεύεται σε ΦΕΚ µετά τις 15-3-2010.
Οι παραπάνω εξελίξεις επηρεάζουν σηµαντικά έναν αριθµό συναδέλφων
αναφορικά µε την προσωπική, οικονοµική και οικογενειακή τους ζωή, έχοντας κατ’
επέκταση αρνητική επίδραση στην άσκηση του λειτουργήµατός τους. Η κατάργηση
και των δύο διατάξεων πλήττει ιδιαίτερα τα περιφερειακά Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα
όπως το δικό µας. Θεωρούµε, λοιπόν, πως θα πρέπει να προβείτε σε επανεξέταση
των συγκεκριµένων ζητηµάτων, ώστε να αναιρεθεί η αδικαιολόγητη και άδικη
κατάργηση των προαναφερόµενων διατάξεων για τα µέλη ∆ΕΠ.
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