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ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Άμεση η ανάγκη επαναλειτοσργίας
τοσ Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων στο Ηράκλειο
Η ΟΕΣΕΕ θαη ν ΣΤΕ ζπληάζζνληαη κε ην αίηεκα γηα επαλαιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο
Πνιηηηθώλ Δνκηθώλ Έξγσλ ζην Ειιεληθό Μεζνγεηαθό Παλεπηζηήκην.
Σν Σκήκα Πνιηηηθώλ Δνκηθώλ Έξγσλ ηνπ ΣΕΙ Κξήηεο ηδξύζεθε κε ηνλ λ.652/70
(Κ.Α.Σ.Ε. Ηξαθιείνπ) θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλερίζηεθε κε ηνπο v.576/77 θαη λ.1404/83
κέρξη ην 2013 όηαλ απνιύησο αηθληδηαζηηθά, ην Τπνπξγείν Παηδείαο απνθάζηζε ηελ
θαηάξγεζή ηνπ.
Σν ηκήκα Πνιηηηθώλ Δνκηθώλ Έξγσλ ηνπ ΣΕΙ Κξήηεο ήηαλ ην κνλαδηθό ηκήκα ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ζηελ Κξήηε πνπ θάιππηε ηνλ ηνκέα ησλ Δνκηθώλ Έξγσλ.
Λεηηνύξγεζε γηα πάλσ από ζαξάληα ρξόληα θαη νη απόθνηηνη ηνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ
παξαγσγηθό ηζηό, ζηνλ ηδησηηθό αιιά θαη ζην δεκόζην ηνκέα. Απνηεινύζε θύξηα επηινγή γηα
ηνπο ππνςήθηνπο ζπνπδαζηέο, γεγνλόο πνπ ηεθκεξηώλεηαη από ηηο πςειέο βάζεηο εηζαγσγήο
αιιά θαη από ην κηθξό πνζνζηό δηαξξνήο.
Απνηεινύζε βαζηθή επηινγή γηα πνιινύο καζεηέο ηνπ Σνκέα Δνκηθώλ Έξγσλ, Δνκεκέλνπ
Πεξηβάιινληνο θαη Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ ζηα Επαγγεικαηηθά Λύθεηα (ΕΠΑ.Λ) ηεο
Κξήηεο γηα ηε ζπλέρεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπο.
Η θαηάξγεζε ηνπ ηκήκαηνο αλαγθάδεη ηνπο καζεηέο ΕΠΑ.Λ είηε λα θνηηήζνπλ εθηόο Κξήηεο,
κία ιύζε κε κεγάιν νηθνλνκηθό θόζηνο γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, πνπ δπζηπρώο δελ κπνξνύλ λα
ην αληέμνπλ ζε απηή ηε δύζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, είηε λα επηιέμνπλ άιιε εηδηθόηεηα,
πέξα από ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, γηα λα παξακείλνπλ θαη λα ζπνπδάζνπλ ζηελ Κξήηε.
Οη απόθνηηνη ηνπ εζπεξηλνύ ΕΠΑΛ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Σνκέα, καο αλαθέξνπλ, όηη δελ
ππάξρεη άιιε δηέμνδνο γηα ζπνπδέο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, αθνύ νη πεξηζζόηεξνη είλαη
εξγαδόκελνη θαη δελ κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ εθηόο Κξήηεο.
ε έλα πιαίζην νιηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ν Σερληθόο Κιάδνο θαη νη
άλζξσπνί ηνπ, πξέπεη θαη κπνξνύλ λα απνηεινύλ βαζηθό άμνλα ζπλεηζθνξάο.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ζεσξνύκε όηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο πξέπεη λα πξνρσξήζεη άκεζα
ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ επαλίδξπζε ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Δνκηθώλ Έξγσλ ζην
Ειιεληθό Μεζνγεηαθό Παλεπηζηήκην.
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Είκαζηε ζην πιεπξό ησλ θνξέσλ θαη ησλ πνιηηώλ ηεο Κξήηεο ζε απηό ην δίθαην αίηεκά ηνπο
θαη ζα αγσληζηνύκε καδί ηνπο έσο ηελ επίηεπμε ηεο επαλαιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο.
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