ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ
Το περασμένο διάστημα έγιναν προσπάθειες από μεταπτυχιακούς φοιτητές (ΜΦ) και
υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ), με αφορμή τη μη καταβολή των αποζημιώσεων του
επικουρικού έργου του χειμερινού εξαμήνου 2018-2019 και την απουσία συμβάσεων, να
έρθουν σε επαφή με τις πρυτανικές αρχές, χωρίς αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, έγινε
παρέμβαση στη Σύγκλητο, όπου η αντιμετώπιση ήταν απαξιωτική. Εν τέλη, σε συνάντηση
ανεπίσημου χαρακτήρα, αποκομίσαμε τα ακόλουθα:
Όσον αφορά τη μη καταβολή των αποζημιώσεων που αναφέρθηκε, η στάση των
πρυτανικών αρχών εμμένει στον διαμοιρασμό των ευθυνών σε καθυστερήσεις εκ μέρους
των Τμημάτων και του Υπουργείου. Το αποτέλεσμα ήταν, όπως ισχυρίζονται οι πρυτανικές
αρχές, ολόκληρο το ποσό που είχε δεσμευτεί από τα Τμήματα για το επικουρικό έργο να
χαθεί αδιαμαρτύρητα. Μάλιστα αναφέρθηκε ότι δε θα καταβληθεί κονδύλι για επικουρικό
έργο ούτε για το επόμενο χειμερινό εξάμηνο (!), καθώς ορισμένα Τμήματα
αποθαρρύνθηκαν να προχωρήσουν σε νέες δεσμεύσεις για το οικονομικό έτος 2019.
Παρά τους γραφειοκρατικούς λόγους που μας ανέφεραν είναι γνωστό σε όλους ότι σταθερή
κατεύθυνση, τόσο των προηγούμενων και σημερινών κυβερνήσεων όσο και των
πρυτανικών αρχών, είναι η συνεχής υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση του δημόσιου
πανεπιστημίου.
Επιπλέον, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις ότι δε θα καταβληθεί το ποσό του επικουρικού ούτε
από τον ΕΛΚΕ, ενημερωθήκαμε τελικά πως ίσως εξασφαλιστεί ένα ποσό, το οποίο θα
μειωμένο αλλά και με διπλάσιες κρατήσεις (!), που θα καλύψει ένα μικρό μόνο μέρος των
ωρών του επικουρικού. Στόχος της κίνησης αυτής είναι να δοθεί στους ΜΦ/ΥΔ η εντύπωση
ότι υπάρχει πρόβλεψη γι’ αυτούς από το Πανεπιστήμιο, την ίδια στιγμή που δε γίνεται
κανένας λόγος για ασφάλιση και συμβάσεις διάρκειας μεγαλύτερης του ενός μηνός!
Οι πρυτανικές αρχές ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι μας λογίζουν ως φοιτητές και όχι ως
εργαζόμενους και γι’ αυτό «δεν πρέπει να έχουμε οποιεσδήποτε παραπάνω αξιώσεις»! Η
παρουσία των ΜΦ/ΥΔ στο Πανεπιστήμιο δεν είναι όμως απλά για τη δική τους εκπαίδευση.
Ο ρόλος μας είναι ερευνητικός αλλά και εκπαιδευτικός. Η συμμετοχή μας ενεργά στα
προγράμματα προπτυχιακών σπουδών, τόσο προετοιμάζοντας τους προπτυχιακούς
φοιτητές μέσα σε εργαστήρια και φροντιστήρια, όσο και συνεπικουρώντας στην κατάρτισή
τους σε πειραματικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της εκπόνησης των διπλωματικών τους
εργασιών, το αποδεικνύουν. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, το επικουρικό έργο έχει
καταλήξει να χρησιμοποιείται για την κάλυψη πάγιων εκπαιδευτικών αναγκών των
τμημάτων τις οποίες αδυνατούν να καλύψουν λόγω των ελλείψεων σε μόνιμο προσωπικό.
Ως μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου επιμένουμε στη
διεκδίκηση:
 Εξάμηνων συμβάσεων μισθωτής εργασίας με το Πανεπιστήμιο.
 Πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης.
 Αποπληρωμής όλων των ωρών εργασίας κατά την εκπόνηση του επικουρικού
έργου, ούτε σκέψη για κόψιμο των κονδυλίων του επικουρικού έργου.
 Πρόσληψης μόνιμου προσωπικού που θα καλύπτει τις πάγιες ανάγκες των
τμημάτων
 Άμεσης εξόφλησης όλων των δεδουλευμένων επικουρικών σε μεταπτυχιακούς
φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες
 Ολοκληρωμένης και δωρεάν Παιδείας, να μην μπουν δίδακτρα σε κανένα
Τμήμα!
Ζητάμε τη στήριξη και την κατανόηση των καθηγητών και των προπτυχιακών φοιτητών
του Πανεπιστημίου. H υποχρηματοδότηση της Παιδείας είναι ζήτημα όλων μας!

