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Τις τελευταίες 2 εβδομάδες, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης βρισκόμαστε σε κινητοποιήσεις σχετικά με τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουμε. Προβλήματα τα οποία, όπως τονίζουμε και μέσα από τις αποφάσεις των Γενικών 
Συνελεύσεων του Συλλόγου μας, οφείλονται στην τεράστια υποχρηματοδότηση του ΔΠΘ από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, την οποία δημιούργησαν και διατήρησαν όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια. Έτσι, 
έχουμε φτάσει πλέον σε μια οριακή κατάσταση, όσον αφορά συγκεκριμένες λειτουργίες του Πολυτεχνείου, η 
οποία θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη υποβάθμιση την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών στους 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και τους όρους εργασίας κι έρευνας των υποψήφιων 
διδακτόρων. 

Πιο συγκεκριμένα, δεδομένων των συνταξιοδοτήσεων εργαστηριακού προσωπικού τα τελευταία χρόνια 
στο Πολυτεχνείο (και των μη προσλήψεων νέου), οι υποψήφιοι διδάκτορες καλούμαστε να καλύψουμε σε 
ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό τις τεράστιες «τρύπες» κι αναλαμβάνουμε εργασίες άσχετες με την έρευνα που 
πραγματοποιούμε (όπως π.χ. πραγματοποίηση εργαστηριακών ή φροντιστηριακών ασκήσεων σε άλλα 
αντικείμενα, επιτηρήσεις στις εξετάσεις, τεχνική υποστήριξη, ακόμα και γραμματειακή υποστήριξη). Ωστόσο, 
για την επικουρία των μελών ΔΕΠ και τις επιτηρήσεις των εξετάσεων, μόνο οι υποψήφιοι διδάκτορες του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) αποζημιώνονταν με αντιμισθία 
σαν βοηθοί διδασκαλίας, κι αυτοί με το ποσό-χαρτζιλίκι των 234,8 ευρώ «μικτά» το μήνα (αν και μιλάμε κατά 
βάση για διπλωματούχους μηχανικούς, αρκετούς και με μεταπτυχιακό), για τους πλήρεις μήνες μαθημάτων. 

Ακόμη όμως και αυτή την αντιμισθία-«χαρτζιλίκι», σε αυτό το μοναδικό Τμήμα στο οποίο υπήρχε, 
έρχεται η Διοίκηση του Πανεπιστημίου να την καταργήσει. Έτσι, κατά την διάρκεια του καλοκαιριού 
ενημερωθήκαμε πως δεν πρόκειται να πληρωθούμε για την εργασία που πραγματοποιήσαμε από τον Απρίλιο 
και μετά (καθώς «δε φτάνουν» τα χρήματα), ούτε και για αυτή που θα πραγματοποιήσουμε για το υπόλοιπο 
του χρόνου των συμβάσεων μας, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ για όλο το 2019.  

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, κινητοποιηθήκαμε προχωρώντας σε αποχή από τις επιτηρήσεις στο 
Τμήμα των ΗΜΜΥ καθώς και σε παραστάσεις διαμαρτυρίας στη Συνέλευση του Τμήματος και στη Σύγκλητο, 
ζητώντας το αυτονόητο: Να συνεχίσουμε να αμειβόμαστε για την εργασία που παρέχουμε, όπως άλλωστε 
προβλέπεται κι από το νόμο. Θεωρούμε απαράδεκτο να καλούμαστε να δουλεύουμε «τζάμπα»  τα επόμενα 
χρόνια και η εύρυθμη λειτουργία του Πολυτεχνείου να στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στο «φιλότιμό» μας. 
Κι όλα αυτά ενώ υπάρχει Απόφαση της Συνέλευσης του ίδιου του Τμήματος ΗΜΜΥ (10-09-2019), η οποία 
τονίζει:  

• «Εκ του νόμου 4485/17, αρθ. 88 εδαφ. α’, δεν δύναται ο Βοηθός Διδασκαλίας να ασκεί 
συνεπικουρία στα προπτυχιακά μαθήματα χωρίς χρηματική αμοιβή» και πως  

• «Χωρίς Βοηθούς Διδασκαλίας τα εργαστηριακά μαθήματα που αποτελούν αναμφίβολα ένα 
πολύ μεγάλο μέρος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και κατ’ επέκταση η 
εκπαιδευτική οργάνωση του Τμήματος θα οδηγηθεί σε κατάρρευση». 

Πέρα από τα παραπάνω ωστόσο, ενημερωθήκαμε από τους αρμόδιους αντιπρυτάνεις και τη Σύγκλητο πως 
με βάση τον προϋπολογισμό του ιδρύματος η χρηματοδότηση για τις μεταφορές επαρκεί μόνο έως τα μέσα 
Οκτωβρίου και πως εάν δεν έρθει έκτακτη χρηματοδότηση από το κράτος, θα σταματήσουν τα δωρεάν 
δρομολόγια, επιβαρύνοντας έτσι την τσέπη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των 
οικογενειών τους και δυσχεραίνοντας τη δυνατότητά τους να σπουδάζουν. Επιπλέον, σημαντικό θέμα 
αποτελεί η απαράδεκτη κατάσταση του κτιρίου εστιών των μεταπτυχιακών φοιτητών στην 
ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ, η αναγκαία συντήρηση του οποίου ήταν να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι με βάση μελέτη 
της τεχνικής υπηρεσίας και η οποία περιμένει ακόμη τη χρηματοδότηση... Τέλος, θεωρούμε απαράδεκτη τη 
γενίκευση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά, καθώς το Τμήμα ΗΜΜΥ να είναι το μόνο το οποίο παρέχει 
δωρεάν μεταπτυχιακό στην Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, και το οποίο μάλιστα ο αντιπρύτανης οικονομικών 
πρόσφατα «παρότρυνε» να ξανασκεφτεί την πολιτική του για δίδακτρα. Πόσο μάλλον όταν και στα 



μεταπτυχιακά επί πληρωμή η παρεχόμενη γνώση παραμένει υποβαθμισμένη, όπως σε διατμηματικό 
μεταπτυχιακό στο οποίο συμμετέχει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και στο οποίο υπήρχαν μαθήματα του 
προγράμματος σπουδών τα οποία δε διδάχθηκαν και δεν εξετάστηκαν καν… 

Η απάντηση της Συγκλήτου πως η μόνη περίπτωση να επανεξεταστούν τα προβλήματά μας, είναι εάν κι 
εφόσον έρθει έκτακτη χρηματοδότηση από το υπουργείο, δεν μας καλύπτει. Δε μπορούν να ιεραρχούνται οι 
ανάγκες μας τελευταίες, την ώρα που η Διοίκηση παραχωρεί κάθε είδους διευκολύνσεις, όταν αυτό αφορά 
επιχειρηματική δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο (π.χ. παραχώρηση χώρου του Πανεπιστημίου για το 
Περιφερειακό Γραφείο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ίδρυση «φυτωρίου» για νεοφυείς 
επιχειρήσεις το επόμενο διάστημα).  

Διεκδικούμε τώρα αύξηση της χρηματοδότησης του ΔΠΘ, όπως και των υπόλοιπων Ιδρυμάτων, από 
τον κρατικό προϋπολογισμό. Να γίνουν άμεσα προσλήψεις σε εργαστηριακό προσωπικό ώστε να 
καλυφθούν τα υπάρχοντα κενά, να σταματήσει η υποβάθμιση της ποιότητας σπουδών. Δε δεχόμαστε το 
να αντιμετωπίζονται οι υποψήφιοι διδάκτορες σαν φθηνό επιστημονικό δυναμικό, να καλούμαστε να 
δουλεύουμε «τζάμπα» για να καλύπτουμε τις «τρύπες» του πανεπιστημίου. Δε δεχόμαστε να βάζουμε το χέρι 
στην τσέπη για τις σπουδές μας (πχ. δίδακτρα, εισιτήριο για τις μεταφορές), ή να μένουμε σε κτίρια «ερείπια». 
Συνεχίζουμε τον αγώνα για τις σύγχρονες ανάγκες μας. Καλούμε σε αυτό τον αγώνα όλους τους φοιτητικούς 
συλλόγους, τους συλλόγους μεταπτυχιακών φοιτητών, επιστημονικούς συλλόγους και τα εργατικά σωματεία. 

 

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 και εκπαιδευτικό 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. 


