
Ωσ εργαηόμενοι ςτθν ζρευνα και διδαςκαλία ζχουμε δικαιώματα 

Η επιςτθμονικι ζρευνα υπθρετεί τθν κοινωνία και ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των 

ανκρϊπων. Τθν τελευταία δεκαετία θ ερευνθτικι δραςτθριότθτα ςτθν Κφπρο ζχει αναβακμιςτεί, 

όμωσ, ταυτόχρονα, παρατθρείται και μια τάςθ υποβάκμιςθσ των όρων και ςυνκθκϊν εργαςίασ των 

νζων επιςτθμόνων ςε μθ οργανικζσ κζςεισ. Το γεγονόσ αυτό αποτελεί τον βαςικό λόγο για τθν 

«διαρροι εγκεφάλων» από τθν Κφπρο, φαινόμενο που λειτουργεί ουςιαςτικά ωσ τροχοπζδθ για τθν 

κοινωνικι, πολιτιςμικι και οικονομικι ανάπτυξθ. 

Η ΔΕΔΕ: ποιοι είμαςτε και τι πετφχαμε   

Η ίδρυςθ τθσ Συντεχνίασ Διδακτορικϊν Επιςτθμόνων Διδαςκαλίασ και Ζρευνασ αποτελεί απόπειρα 

αναχαίτιςθσ του φαινομζνου αυτοφ. Η ΔΕΔΕ εκπροςωπεί το «υποβακμιςμζνο» ακαδθμαϊκό 

προςωπικό των κυπριακϊν πανεπιςτθμίων, δθλαδι κατόχουσ διδακτορικοφ τίτλου οι οποίοι 

επιτελοφν βαςικι ακαδθμαϊκι εργαςία ζρευνασ ι/και διδαςκαλίασ ςτα δθμόςια και ιδιωτικά 

πανεπιςτιμια τθσ Κφπρου αλλά δεν κατζχουν οργανικζσ κζςεισ. 

Μζςα ςε μόλισ ζνα χρόνο λειτουργίασ και ςυλλογικισ δράςθσ θ ΔΕΔΕ ζχει ιδθ πετφχει: 

- Βελτίωςθ των όρων των ςυμβολαίων των μεταδιδακτορικϊν ερευνθτϊν του Πανεπιςτθμίου 

Κφπρου το 2016 ςε ςχζςθ με το 2015. 

- Ανακοπι τθσ αναδρομικισ εφαρμογισ του χρονικοφ περιοριςμοφ εργοδότθςθσ Ειδικϊν 

Επιςτθμόνων Διδαςκαλίασ ςτο Πανεπιςτιμιο Κφπρου και αναςτολι απολφςεων 

ςυναδζλφων. 

- Αναγνϊριςθ από το ΙΠΕ του δικαιϊματοσ υποβολισ ερευνθτικϊν προτάςεων ωσ 

«Συντονιςτζσ  Ζργου» κακϊσ και κλιμακωτι μιςκοδοςία με βάςθ τθν ακαδθμαϊκι εμπειρία.  

Κι αυτά που πρζπει να κάνουμε μαηί 

Ιδρυτικό και αδιαπραγμάτευτο αίτθμα τθσ ΔΕΔΕ παραμζνει θ αφξθςθ των κζςεων ΔΕΠ τόςο ςτα 

δθμόςια όςο και ςτα ιδιωτικά πανεπιςτιμια τθσ Κφπρου, ϊςτε ο να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ 

τθσ ακαδθμαϊκισ ζρευνασ και τθσ διδαςκαλίασ. Βραχυπρόκεςμα και μεςοπρόκεςμα όμωσ κα πρζπει 

να ςυνεχίςουμε να αναδεικνφουμε και να διεκδικοφμε τα δικαιϊματα των νζων ερευνθτϊν και 

διδαςκόντων ωσ πλιρων μελϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, όπωσ άλλωςτε ςυμβαίνει ςε χϊρεσ με 

αναπτυγμζνα πανεπιςτιμια. Τζτοια δικαιϊματα είναι θ ςυμμετοχι ςτα ςυλλογικά ςϊματα λιψθσ 

αποφάςεων των Πανεπιςτθμίων, θ διαςφάλιςθ άδειασ μθτρότθτασ, άδειασ αςκενείασ και 

ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ κακϊσ και ο τερματιςμόσ των ωρομίςκιων εργαςιακϊν 

ςυμβάςεων για τθν κάλυψθ πάγιων αναγκϊν.  

Βαςικι προχπόκεςθ για τθν πραγμάτωςθ των πιο πάνω αιτθμάτων είναι θ μαηικι ςυλλογικι δράςθ.  

Η ΔΕΔΕ είναι οι νζεσ και οι νζοι ερευνθτζσ και διδάςκοντεσ! 

Η ΔΕΔΕ είςαι εςφ! Στιριξε τον δικό ςου αγώνα! 

 

Για τθν εγγραφι ςασ, επιςκεφκείτε τθ ςελίδα τθσ ΔΕΔΕ:  http://www.dede.org.cy/    

Email : info@dede.org.cy  

https://www.facebook.com/cydede/ 
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