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Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια πλούσια δράση, ξεκινώντας μια διαδικασία κινητοποιήσεων σχετικά 
με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες. Ιδιαίτερα, με 
αφορμή τις περικοπές στις αμοιβές των βοηθών διδασκαλίας στους ΗΜΜΥ προχωρήσαμε με απόφαση της Γενικής 
μας Συνέλευσης οργανωμένα σε αποχή από τις επιτηρήσεις, ενώ πραγματοποιήσαμε κινητοποίηση στο Τμήμα για 
το συγκεκριμένο ζήτημα. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήσαμε την Παρασκευή παράσταση διαμαρτυρίας στη μέριμνα 
για το ζήτημα των μεταφορών, των εστιών της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ και της σίτισης, στην οποία συμμετείχε και ο Σύλλογος 
Οικότροφων Φοιτητών Ξάνθης, ενώ θέσαμε και το ζήτημα απαλλαγής των διδάκτρων στο Διατμηματικό 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Νέα υλικά και τεχνολογίες στο σχεδιασμό δομικών κατασκευών».  

Όσον αφορά τα παραπάνω: 

• Για το Διατμηματικό ΠΜΣ, καταφέραμε μετά από τη στήριξη του Συλλόγου μας στο αίτημα των 
εκπροσώπων του μεταπτυχιακού για απαλλαγή των διδάκτρων, να παρθεί σχετική απόφαση και να 
προωθηθεί αίτημα στη Σύγκλητο για κατάργηση των διδάκτρων. 

• Για το ζήτημα εστιών της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ, έγιναν κάποιες άμεσες εργασίες (πχ. τεχνικά προβλήματα σε 
δωμάτια, μυοκτονία), ωστόσο παραμένει το συνολικό κτιριακό πρόβλημα. Η απάντηση που πήραμε 
από την υπεύθυνη της μέριμνας ήταν ότι έχει γίνει ο διαγωνισμός για την ανακαίνιση του κτιρίου, αλλά 
αναζητείται η χρηματοδότηση. 

• Για το ζήτημα των μεταφορών, μας ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση στους 
υπαλλήλους για διακοπή των δωρεάν δρομολογίων και αναμένουν ενημέρωση. 

• Για το ζήτημα της σίτισης, μας απάντησαν ότι ο εργολάβος έχει ζητήσει λίστες σίτισης αλλά ο 
Πανεπιστήμιο δε τις παραχωρεί (προς το παρόν) και παραμένει το υπάρχον καθεστώς. 

• Για τις συμβάσεις των βοηθών διδασκαλίας στους ΗΜΜΥ, το Τμήμα αποφάσισε να στηρίξει τα αιτήματά 
μας και να ετοιμαστεί κείμενο το οποίο θα κατατεθεί στην επόμενη Σύγκλητο εκ μέρους του Τμήματος 
και το οποίο θα αναφέρει πως η χρηματοδότηση των βοηθών διδασκαλίας είναι απαραίτητη για τη 
λειτουργία των εργαστηρίων. 

Όλα τα παραπάνω, δε θα μπορούσαν να γίνουν αν δεν είχαμε οργανωθεί μέσα από το Σύλλογό μας. Θα 
περνούσαν «αναίμακτα», αν δεν είχαμε συζητήσει γι’ αυτά, αν δε τα είχαμε διεκδικήσει συλλογικά. Είναι πολύ 
σημαντικό ότι άνοιξε επιτέλους η συζήτηση για τα προβλήματά μας. Δώσαμε μια πρώτη απάντηση στους 
σχεδιασμούς που υπάρχουν από τη Διοίκηση του ΔΠΘ να νομιμοποιηθεί το καθεστώς της απλήρωτης εργασίας 
από όλους τους υπ. διδάκτορες, δείξαμε ότι δε δεχόμαστε άλλο να μας αντιμετωπίζουν σαν φτηνό (έως και 
τζάμπα) εργατικό δυναμικό το οποίο θα καλύπτει τις «τρύπες» που υπάρχουν στο εργαστηριακό προσωπικό του 
Πανεπιστημίου, λόγω της χρόνιας υποχρηματοδότησης από τις διάφορες κυβερνήσεις. Δώσαμε απάντηση στο ότι 
δε θα δεχθούμε να βάζουμε το χέρι στην τσέπη για να παίρνουμε απαραίτητη γνώση στα μεταπτυχιακά, να 
πληρώνουμε για τη φοιτητική μέριμνα (πχ. λεωφορεία) ή να δεχόμαστε με «σκυμμένο το κεφάλι» την απαράδεκτη 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται (πχ. εστίες). 

Είδαμε όμως και τις προτεραιότητες που βάζει η Διοίκηση του ΔΠΘ, η οποία ενώ υποτίθεται πως δε μπορεί να 
βρει ούτε ένα ευρώ για τις συμβάσεις μας και τη φοιτητική μέριμνα, βρίσκει χρήματα για άλλα πράγματα που 
θεωρεί «απαραίτητα». Ιδρύει, για παράδειγμα, τον έναν μετά τον άλλον μια σειρά νέους οργανισμούς οι οποίοι 
ενισχύουν την επιχειρηματική λειτουργία του Πολυτεχνείου, όπως ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), 
γραφεία του οποίου εγκαινιάστηκαν τον Ιούνη, ή η «θερμοκοιτίδα» για νεοφυείς επιχειρήσεις που ετοιμάζεται το 
επόμενο διάστημα. Χρηματοδοτεί δράσεις όπως τα εγκαίνια περιπτέρου του ΔΠΘ στη ΔΕΘ και πραγματοποιεί 
εκδηλώσεις σε συνεργασία με τον ΟΒΙ για να διαφημίσει την «καινοτομία» και την «έρευνα» του Πανεπιστημίου, 
όλα αυτά την ίδια ώρα που αφήνει απλήρωτους τους υποψήφιους διδάκτορες που διεξάγουν αυτή την έρευνα… 

Φαίνονται όμως και οι προτεραιότητες που δίνουν οι διάφορες κυβερνήσεις, τόσο η προηγούμενη κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ όσο και η νέα της ΝΔ. Δεν είναι τυχαίο ότι από τα πρώτα νομοσχέδια της νέας κυβέρνησης ήταν το 
νομοσχέδιο για το άσυλο, προσπαθώντας να περιορίσει το δικαίωμά μας να διεκδικούμε μέσω των συλλόγων μας 
στα Πανεπιστήμια, ενώ συνέχισε ανακοινώνοντας πακτωλούς χρημάτων για τους επιχειρηματικούς ομίλους μέσω 



της μείωσης της φορολογίας και άλλα τέτοια "δωράκια". Την ίδια ώρα, για τα Πανεπιστήμια η κατεύθυνση είναι 
να ενισχυθεί η «αυτονομία» των Ιδρυμάτων, το να βρίσκουν μόνα τους πόρους. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ένταση 
της υποχρηματοδότησης (με το πρόσχημα της «αυτονομίας»), το να ενταθούν φαινόμενα όπως τα δίδακτρα στα 
μεταπτυχιακά για να βρεθούν αυτοί οι πόροι. Γι’ αυτό και δεν ήταν καθόλου τυχαία η απάντηση της Διοίκησης 
του ΔΠΘ στο αίτημα του Τμήματος ΗΜΜΥ να δοθεί επιπλέον χρηματοδότηση για τους βοηθούς διδασκαλίας: «να 
βάλετε δίδακτρα στο μεταπτυχιακό» (από τα τελευταία που έχουν διατηρήσει το δωρεάν χαρακτήρα τους). 

Η κοινή κατεύθυνση των κυβερνήσεων και της Διοίκησης του ΔΠΘ φαίνεται κι από την άψογη συνεργασία τους, 
καθώς τον Ιούνιο πχ. στην ίδρυση του Περιφερειακού Γραφείου του ΟΒΙ στην Ξάνθη χαιρέτιζε ο βουλευτής Ξάνθης 
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γιαννακίδης, ενώ το Σάββατο που μας πέρασε τα εγκαίνια του περιπτέρου στη ΔΕΘ πραγματοποίησε 
η υπουργός Παιδείας της ΝΔ κ. Κεραμέως. Η Διοίκηση φυσικά υποδέχθηκε και τους δύο με ανοιχτές αγκάλες, την 
ίδια ώρα που αρνείται να συναντηθεί με το Σύλλογό μας για τα προβλήματα των μεταπτυχιακών και διδακτόρων…  

Μόνο αν συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα το επόμενο διάστημα, μπορούμε να έχουμε νίκες. Δε δεχόμαστε άλλο 
να είναι οι ανάγκες μας τελευταία προτεραιότητα. Δε δεχόμαστε να γίνουμε φτηνό επιστημονικό δυναμικό. Δε 
δεχόμαστε τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, να μένουμε σε εστίες οι οποίες «ρημάζουν». Διεκδικούμε δουλειά με 
πλήρη δικαιώματα, με βάση το επίπεδο της επιστημονικής μας ειδίκευσης. Διεκδικούμε φοιτητική μέριμνα με 
βάση τις επιστημονικές και τεχνικές δυνατότητες του 2019. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας! 

Απαιτούμε: 

• Άμεση αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. 

• Κατάργηση των διδάκτρων σε όλα τα μεταπτυχιακά. 

Για τις συμβάσεις των βοηθών διδασκαλίας 

• Να διασφαλιστεί ότι οι υπάρχουσες συμβάσεις στους ΗΜΜΥ θα συνεχίσουν να πληρώνονται κανονικά.  

• Να πληρωθούν όλες οι ώρες για τις οποίες παρέχουμε εργασία στο Τμήμα.   

• Η αποζημίωση για τους βοηθούς διδασκαλίας να επεκταθεί και στα υπόλοιπα Τμήματα στα οποία οι 

υποψήφιοι διδάκτορες παρέχουμε τέτοιο έργο. Να σταματήσουν να υπάρχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές 

και υποψήφιοι διδάκτορες, σε όλα τα τμήματα της πολυτεχνικής σχολής, που παρέχουν οποιασδήποτε 

μορφής έργου στο πανεπιστήμιο και δεν πληρώνονται. 

• Αύξηση των αμοιβών, έτσι ώστε να αντιστοιχηθούν με το παρεχόμενο έργο και να μπορούν να 

καλύψουν τις άμεσες ανάγκες μας. 

• Να προσληφθεί άμεσα εργαστηριακό προσωπικό (ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ), ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες 

εργαστηριακής διδασκαλίας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων και να αναβαθμιστούν 

ουσιαστικά, να μην καλούμαστε να διεξάγουμε εργαστηριακές ασκήσεις σε αντικείμενα άσχετα με το 

ερευνητικό μας αντικείμενο. 

Για τη φοιτητική μέριμνα 

• Ούτε σκέψη για εισιτήριο στα λεωφορεία! Να συνεχιστούν κανονικά τα δρομολόγια από Οκτώβρη.  

Να εξασφαλιστεί η δωρεάν μεταφορά μας και για τα επόμενα χρόνια. 

• Άμεση επισκευή των εστιών της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ, με βάση τη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας. 

• Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη από το πανεπιστήμιο για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους 

υποψήφιους διδάκτορες. 
 

Προχωράμε σε: 

• Κινητοποίηση στη Σύγκλητο την Πέμπτη 12/9.  

• Αποχή από τις επιτηρήσεις στους ΗΜΜΥ μέχρι και την Πέμπτη 12/9. Συνέχιση της αποχής μέχρι την 

Τετάρτη 18/9, αν δε λυθεί το πρόβλημα από τη Σύγκλητο. 

• Αποστολή Δελτίου Τύπου στα μέσα ενημέρωσης 

• Γενική Συνέλευση την Τετάρτη στις 20:00 για να αποφασίσουμε για τη συνέχιση του αγώνα μας. 


