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Η ΕΚΤΑΚΤΗ γενική συνέλευση του συλλόγου μελών ΔΕΠ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Αθηνών 
της 13 Σεπτεμβρίου 2012, συζήτησε διεξοδικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που 
σχετίζονται με την πορεία των θεμάτων που αναφέρονται στην ανώτατη εκπαίδευση- 
πρόσφατη νομοθεσία 4076 – το μισθολογικό- τις αποφάσεις/προτάσεις  ποσδεπ-
κινητοποιήσεις  καθώς επίσης  την πορεία των θεμάτων των σχετικών με τις 
παρακρατήσεις υπέρ του ΕΛΚΕ από την άσκηση  ελευθέριου επαγγέλματος  και 
κατέληξε  στις  παρακάτω αποφάσεις, που διαμορφώνονται από συναφές  σκεπτικό. 
Χωρίς αμφιβολία, η χώρα  δοκιμάζεται από μια πρωτοφανή οικονομική κρίση που 
είναι πρωτόγνωρη για τους επιστημονικά και επαγγελματικά ενεργούς πολίτες. 
Οι εξαγγελλόμενες περικοπές  αποτελούν προέκταση των ήδη συρρικνωμένων από 
9ετίας οικονομικών των Πανεπιστημίων και των απολαβών των μελών ΔΕΠ, 
ειδικότερα που υπενθυμίζεται ότι έχουν καθηλωθεί από το 2004, σε αντίθεση με 
άλλους επιστημονικούς  κλάδους που σχετίζονται με την Ελληνική Πολιτεία που 
απολαμβάνουν πλουσιοπάροχα και  αμείωτα υψηλές  μισθολογικές αμοιβές  και ακόμα 
και αναδρομικές οικονομικές  απολαβές . 
Οι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές καλούνται να παράγουν γνώση και έργο  με αμείωτα 
υψηλούς ρυθμούς, περιβάλλονται από σωρεία ακαδημαϊκών, διοικητικών και 
κοινωνικών υποχρεώσεων και αξιολογούνται συχνά και αυστηρά  για τις επιδόσεις 
τους  σε όλα τα επίπεδα. 
Οι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές της Οδοντιατρικής Σχολής  παρέχουν  καθημερινά ένα 
τεράστιο επιστημονικό και παράλληλα κοινωνικό έργο, μετέχοντας χωρίς απολαβές  
στην παροχή υπηρεσιών προς εκατοντάδες ασθενείς που προσέρχονται για διάγνωση 
και θεραπεία  στους  χώρους  του Ιδρύματος. 
Αναγνωρίζοντας  τις δύσκολες οικονομικές  συνθήκες και συγκυρίες   που διέρχεται η 
χώρα, και έχοντας απόλυτη επίγνωση του Ακαδημαϊκού μας  ρόλου είμαστε 
διατεθειμένοι να προχωρήσουμε σε κάθε ενέργεια που θα συμβάλει  στην επίλυση 
των προβλημάτων  υπό την προϋπόθεση να  γίνει ενδελεχής και λεπτομερής 
επαναξιολόγηση των φημολογούμενων περικοπών και δίκαιο υπολογισμό των 
μειώσεων με βάση τις αποδοχές του 2004, ενώ παράλληλα ζητούμε  οι αποδοχές μας  
να διατηρηθούν στο επίπεδο  της αξιοπρέπειας που αρμόζει στο λειτούργημα και το 
μόχθο μας. 
Ζητούμε επίσης την απεμπλοκή των οικονομικών των ΑΕΙ από παρακρατήσεις και 
εισροές  από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος που διενεργείται  εκτός των 
εγκαταστάσεων των Ιδρυμάτων και εκτός ωραρίου λειτουργίας των μελών ΔΕΠ, αλλά  
στηρίζουμε  σοβαρά και επαναφέρουμε  για πολλοστή φορά  την πρότασή μας, για 
παροχή υπηρεσιών εντός της Οδοντιατρικής  Σχολής, προς το κοινό, με συγκεκριμένη 
αμοιβή, μεγάλο μέρος της οποίας  θα  καταλήγει στα Ταμεία του Ιδρύματος, για την 
επίτευξη των στόχων του. 
Στην παρούσα  φάση καλούμε τα μέλη μας να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να 
παρακολουθούν από κοντά τα τεκταινόμενα, με την επιφύλαξη για την κλιμάκωση 
των αντιδράσεών μας  σε περίπτωση που οι περικοπές και αντίστοιχα οι απολαβές 
μας κινηθούν σε αναξιοπρεπή επίπεδα. 
 


