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Αμηόηηκε θ. Υπνπξγέ,
Πιεξνθνξεζήθακε ηελ πξόζεζε ζαο λα αλαιάβεηε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ ίδξπζε
Τκήκαηνο Αγξνλόκσλ Τνπνγξάθσλ ζηελ Πνιπηερληθή Σρνιή ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θξάθεο.
Με αθνξκή απηή ηελ εμαγγειία ζαο, ην Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο / Τκήκα Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο (ΤΔΔ/ΤΚΜ), σο ηερληθόο ζύκβνπινο ηεο θπβέξλεζεο, νθείιεη λα επηζεκάλεη όηη ζην
ζρεδηαζκό ηνπ ππνπξγείνπ γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ ηκεκάησλ ηξηηνβάζκηαο ηερληθήο εθπαίδεπζεο
ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί θαη ην πξόβιεκα ππνζηειέρσζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα πθηζηάκελα
ηκήκα ησλ Πνιπηερληθώλ ζρνιώλ ηεο ρώξαο, ιόγσ ηεο κε αλαπιήξσζεο ησλ ζέζεσλ ηνπ
δηδαθηηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ πνπ απνρώξεζε ηε ηειεπηαία δεθαεηία γηα δηάθνξνπο ιόγνπο.
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ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΜΗΜΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Θεσξνύκε όηη ε επαξθήο ζηειέρσζε ησλ Πνιπηερληθώλ ζρνιώλ από κόληκν εθπαηδεπηηθό
δηδαθηηθό πξνζσπηθό αιιά θαη από ην αλαγθαίν δηνηθεηηθό θαη εξγαζηεξηαθό πξνζσπηθό είλαη
απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ζπνπδώλ.
Μαο πξνμελεί επνκέλσο ηδηαίηεξε αλεζπρία ε πξόζεζε ζαο λα δεκηνπξγήζεηε, ζηελ παξνύζα
ζπγθπξία, έλα λέν ηκήκα Αγξνλόκσλ Τνπνγξάθσλ κεραληθώλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην
Θξάθεο, ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ πξνϋπνζέηεη ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ ΓΔΠ, όηαλ ζηηο
πθηζηάκελεο Πνιπηερληθέο ζρνιέο ησλ θεληξηθώλ αλσηάησλ ηδξπκάησλ δελ πξνθεξύζζνληαη νη
απαξαίηεηεο ζέζεηο, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλέρηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
θ. Υπνπξγέ,
Γλσξίδνπκε όηη ε ίδξπζε λέσλ ηκεκάησλ πνιπηερληθώλ ζρνιώλ, ηδηαίηεξα ζε Πεξηθεξεηαθά
Παλεπηζηήκηα, ζα κπνξνύζε, ππό πξνϋπνζέζεηο, λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ζε ηνπηθό επίπεδν.
Σηελ παξνύζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία όκσο, ζεσξνύκε όηη ζα πξέπεη λα ηεζεί πξνηεξαηόηεηα ζηελ
εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ θνλδπιίσλ γηα ηελ επαξθή ζηειέρσζε ησλ πθηζηάκελσλ
πνιπηερληθώλ ζρνιώλ, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε δπλαηόηεηα ηνπο λα παξέρνπλ ζπνπδέο πςεινύ
επηπέδνπ θαη λα παξάγνπλ αμηόινγν εξεπλεηηθό έξγν θαη ζηελ ζπλέρεηα λα δηεξεπλεζεί ε
δπλαηόηεηα ίδξπζεο λέσλ ηκεκάησλ.
Τν ΤΔΔ/ΤΚΜ δηαβεβαηώλεη όηη ζα ζπλερίζεη λα ζπκβάιεη, κε ζέζεηο θαη πξνηάζεηο ζηελ θνηλή
πξνζπάζεηα γηα ηελ ελίζρπζε θαη ην εθζπγρξνληζκό ηεο δεκόζηαο ηξηηνβάζκηαο ηερληθήο
εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα.
Δίκαζηε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίλεζε.
Με ηηκή
Γηα ην ΤΔΔ/ΤΚΜ
Ο Πξόεδξνο

Πάξηο Μπίιιηαο
Κοινοποίηζη:
ΤΔΔ, Πεξηθεξεηαθά ηκήκαηα ΤΔΔ
Εζωηερική διανομή:
ΤΔΔ Φ (Φξνλ.αξρείν, ΤΔΘ, ΓΟΓ)
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