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ΑΠΟΦΑΣΗ
Για το πρόγραμμα «Απόκτθςθ Ακαδθμαϊκισ Διδακτικισ Εμπειρίασ ςε Νζουσ Επιςτιμονεσ
Κατόχουσ Διδακτορικοφ» του υπουργείου Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ & Τουριςμοφ
Η ΕΓ τθσ ΠΟΣΔΕΠ ςυηιτθςε το περιεχόμενο τουσ όρουσ εφαρμογισ και τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ
«Απόκτθςθ Ακαδθμαϊκισ Διδακτικισ Εμπειρίασ ςε Νζουσ Επιςτιμονεσ Κατόχουσ Διδακτορικοφ» του
Υπουργείου Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ & Τουριςμοφ που απευκφνεται ςτα ΑΕΙ τθσ χϊρασ και διαπίςτωςε ότι
το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα:
 Δεν ςυμβάλει ςτθν επίλυςθ των τεράςτιων αναγκϊν των Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων ςε
Ακαδθμαϊκό Προςωπικό, οφτε ςτθ δθμιουργία διεξόδων και προοπτικϊν εργαςίασ ςτουσ κατόχουσ
Διδακτορικοφ, που αποτελοφν το εξειδικευμζνο επιςτθμονικό δυναμικό τθσ χϊρα μασ.
 Υποςκάπτει και τα εργαςιακά δικαιϊματα του υπάρχοντοσ Ακαδθμαϊκοφ Προςωπικοφ ςτα ΑΕΙ.
Δθμιουργεί για τθν ίδια εργαςία εργαηόμενουσ διαφορετικϊν ταχυτιτων και δικαιωμάτων. Ειςάγει
τθν αντίλθψθ ότι οι κζςεισ μελϊν ΔΕΠ δεν είναι απολφτωσ απαραίτθτεσ για τθν κάλυψθ των
διδακτικϊν αναγκϊν ςτα ΑΕΙ.
 Υποβακμίηει τθ διδαςκαλία και τα προγράμματα ςπουδϊν των Τμθμάτων κακϊσ μεταφζρει πλζον
και ςτα ΑΕΙ το κακεςτϊσ τθσ κάλυψθσ των πιεςτικϊν διδακτικϊν αναγκϊν των Τμθμάτων με
ωρομίςκιουσ και μθ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ, ζνα προβλθματικό μοντζλο που αποτελεί πλζον τον
κανόνα ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ με αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τθν
εκπαίδευςθ αλλά και τα εργαςιακά δικαιϊματα του ςυνόλου των διδαςκόντων.
 Η οικονομικι υποςτιριξθ που προςφζρει ςε όςουσ Διδάκτορεσ προςλθφκοφν είναι χαμθλότερθ
ακόμθ και από τθν αμοιβι, που προβλζπει θ Εκνικι Συλλογικι Σφμβαςθ για τουσ ανειδίκευτουσ
εργαηόμενουσ!
 Η αποδοχι αυτϊν των όρων απαςχόλθςθσ υπονομεφει το εργαςιακό μζλλον και τισ προοπτικζσ των
κατόχων Διδακτορικοφ τόςο ςτο Δθμόςιο όςο και ςτον ιδιωτικό τομζα. Ενιςχφει δε ζτι περαιτζρω το
ςυνεχϊσ διογκοφμενο φαινόμενο του «brain drain», δθλαδι τθ διαρροι ςτο εξωτερικό του
επιςτθμονικά εξειδικευμζνου ανκρϊπινου.
Η ΕΓ τθσ ΠΟΣΔΕΠ κεωρεί ότι:
 Οι Διδάκτορεσ μασ αξίηουν και δικαιοφνται αντιμετϊπιςθσ ανάλογθσ των προςόντων τουσ και των
ςπουδϊν τουσ.
 Η ανεργία ςτουσ νζουσ επιςτιμονεσ κατόχουσ Διδακτορικοφ δεν είναι αποτζλεςμα τθσ ζλλειψθσ
διδακτικισ εμπειρίασ εκ μζρουσ τουσ αλλά τθσ ζλλειψθσ κζςεων εργαςίασ.
 Οι αυξθμζνεσ ανάγκεσ των Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων ςε Ακαδθμαϊκό Προςωπικό δεν
επιλφονται με προγράμματα μακθτείασ από το υπουργείο Εμπορίου και Τουριςμοφ. Η αναβάκμιςθ
και ενίςχυςθ τθσ Διδακτικισ και Ερευνθτικισ αποςτολισ των ΑΕΙ απαιτεί νζεσ κζςεισ Ακαδθμαϊκοφ
Προςωπικοφ με ςτακερζσ ςχζςεισ εργαςίασ και πλιρθ εργαςιακά δικαιϊματα. Θζςεισ, τισ οποίεσ οι
Διδάκτορεσ των Ελλθνικϊν ΑΕΙ, διακζτουν όλα τα προςόντα για να τισ υπθρετιςουν άξια.

Πανελλήνια Ομοζπονδία υλλόγων Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού

 Ζθτά τθν παρζμβαςθ του Υπουργείου Παιδείασ, ϊςτε θ αποηθμίωςθ να είναι αντίςτοιχθ
τουλάχιςτον τθσ ζςτω πενιχρισ αμοιβισ ενόσ λζκτορα, αφοφ είναι δεδομζνο ότι τα κακικοντα που
κα αναλάβει θ/ο νζα/οσ επιςτιμονασ κα είναι περίπου όςα και των ςυναδζλφων μασ.
 Τζλοσ, καλεί τθν Κυβζρνθςθ και το αντίςτοιχο Υπουργείο να ςκεφτοφν ςοβαρά τον κακοριςτικό
ρόλο που παίηει θ Παιδεία και οι φορείσ τθσ, για τθν ζξοδο μιασ χϊρασ από μια βακφτατθ και
πολυεπίπεδθ κρίςθ -όπωσ αυτι που βιϊνει ςιμερα θ Ελλάδα- και να αυξιςουμε ςταδιακά αλλά
ςθμαντικά τθν χρθματοδότθςι τθσ, ξεκινϊντασ από χκεσ!
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