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Ευχαριςτοφμε το ςωματείο του Ηρακλείου για τθν φιλοξενία και τθν ςυμμετοχι του ςτθν ςυνεδρίαςθ.
Τα κζματα που ετζκθςαν ςτθν ςυνεδρίαςθ επικεντρϊκθκαν ςτισ πυρκαγιζσ και ςτο κζμα των αλλαγϊν ςυγχωνεφςεων των ΤΕΙ ςτα πανεπιςτιμια.
Για τισ πυρκαγιζσ τονίςτθκαν οι διαχρονικζσ ευκφνεσ που υπάρχουν και ςυνεχίηονται. Τα νομοκετιματα
των κυβερνιςεων διαχειρίςτθκαν με ικανότθτα και επάρκεια τθ γθ ωσ εμπόρευμα και το λαό ωσ πελάτθ,
ςφμμαχο και ψθφοφόρο. Αφοφ εκμεταλλεφτθκαν τθν κοινωνικι ανάγκθ για κφρια κατοικία και εξοχι, τα
τελευταία χρόνια ζρχονται να ξεκακαρίςουν το τοπίο για τουσ «επενδυτζσ».
Τονίςτθκε ιδιαίτερα και από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςυναδζλφουσ, θ ετοιμότθτα και θ αξία τθσ κοινωνικισ
αλλθλεγγφθσ. Επιςθμάνκθκε όμωσ ότι το βαςικό χρζοσ των κυβερνιςεων και των μεγαλοςχθμόνων, δεν
είναι θ διαχείριςθ τθσ ανιδιοτελοφσ προςφοράσ, αλλά ο ςχεδιαςμόσ και θ πρόλθψθ ςτθν βάςθ των
κοινωνικϊν αναγκϊν. Καταδικάςτθκαν οι προςπάκειεσ αλλθλοκατθγοριϊν για τισ ευκφνεσ και κυρίωσ θ
μετάκεςι τουσ ςτα κφματα. Εκτιμικθκε ότι τα εξαγγελκζντα μζτρα δεν επαρκοφν, οφτε ωσ προσ τα
άμεςα ηθτιματα οφτε κυρίωσ ωσ προσ τθν ουςιαςτικι αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που
δθμιουργικθκαν. Κυρίωσ δεν ακοφςαμε μζτρα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ των κινδφνων από
πυρκαγιζσ, πλθμμφρεσ, ςειςμοφσ, μεγάλα βιομθχανικά ατυχιματα που μπορεί να προκφψουν από τθν
γειτνίαςθ βιομθχανικϊν περιοχϊν με πόλεισ κλπ. Αν υπάρχουν αςφμμετρεσ απειλζσ, ανάλογθ πρζπει να
είναι και θ αντιμετϊπιςθ. Ρωσ άλλωςτε κα γίνει ςυμμετρικι θ αποκατάςταςθ των ςυνεπειϊν για τθν
πλειονότθτα των ςυνανκρϊπων μασ.
Τζλοσ τθρικθκε ενόσ λεπτοφ ςιγι για τα κφματα.

Για το κζμα των ςυγχωνεφςεων των ΤΕΙ ςτα πανεπιςτιμια ςυηθτικθκε θ εξζλιξθ που δρομολογείτε για το
τμιμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΡΙΡΛΟΥ που εδρεφει ςτθν Καρδίτςα.
http://www.wfdt.teilar.gr/ .
Η πρόταςθ του υπουργείου ουςιαςτικά καταργεί ζνα πετυχθμζνο τμιμα που λειτουργεί από το 1999 με
κατοχυρωμζνα επαγγελματικά δικαιϊματα (ΦΕΚ 98Α 16/5/06) και επανδρϊνει με επιςτθμονικό δυναμικό
Ελλθνικζσ και ξζνεσ επιχειριςεισ.
Στθν πρόταςθ του Υπουργείου που δόκθκε ςτθν δθμοςιότθτα ςτισ 3/7 προκφπτει θ δθμιουργία ενόσ
ακόμθ δαςολογικοφ τμιματοσ, με το τίτλο ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΡΟΩΝ.
Ρροτείνεται επίςθσ ΔΙΕΤΕΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΕΝΤΟΥ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ με τίτλο ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΕΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΡΙΡΛΟΥ.
Με τισ προτάςεισ αυτζσ είμαςτε αντίκετοι.
Δαςικοί πόροι είναι τα πάντα εντόσ του δάςουσ, από το ζδαφοσ ζωσ τα φυτά, τα ηϊα κλπ. πιο ακριβϊσ κα
είναι το γνωςτικό του αντικείμενο που κα επικεντρϊνει, τι αποφοίτουσ κα βγάηει.

Πςο για τθν πρόταςθ του διετοφσ προγράμματοσ κάνει ςαφζσ αυτό που δεν κάνει θ προαναφερκείςα
πρόταςθ, ΚΑΤΑΓΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ που ςιμερα λειτουργεί, το υποβιβάηει ςε αδιαβάκμθτθ βακμίδα
εκπαίδευςθσ μετατρζποντάσ το ςε πρόγραμμα!!!
Από τθν ειςιγθςθ ςτο ΔΣ και τισ παρεμβάςεισ αναδείχτθκε θ πρόταςθ που ακουμπά ςτθ βάςθ των
κοινωνικϊν αλλά και πραγματικϊν αναγκϊν. Είμαςτε αντίκετθ με τισ επιδιϊξεισ των
μεγαλοεπιχειρθματιϊν που κζλουν τθν εκπαίδευςθ ςυνολικά, δεμζνθ ςτα ςυμφζροντά τουσ για
παραγωγι φτθνοφ και ευζλικτου εργατικοφ δυναμικοφ. Τζτοιοσ είναι ο ςκοπόσ των διετϊν
προγραμμάτων που προτείνονται ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ των ςυγχωνεφςεων.
Ραρά τθν κρίςθ ο κλάδοσ εξακολουκεί να είναι υπαρκτόσ.
Υποςτθρίηουμε επομζνωσ τθν φπαρξθ τμιματοσ που κα ζχει ωσ απόφοιτουσ επιςτθμονικά
καταρτιςμζνουσ ςτθν τεχνολογία του ξφλου και του ςχεδιαςμοφ εν γζνει του επίπλου και των υλικών
του, κακώσ και κάκε ξφλινθσ καταςκευισ.
Υποςτθρίηουμε γενικά το μορφωμζνο εργατοτεχνικό δυναμικό ςτθ χϊρα μασ ανεξάρτθτα από το εάν αυτό
κα ακολουκιςει το δρόμο τθσ μιςκωτισ εργαςίασ ι τθσ όποιασ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ.
Αυτό προχποκζτει τθν ίδια γενικι μόρφωςθ, ςε ενιαία εκπαιδευτικι δομι, για όλα τα παιδιά μζχρι τθν
θλικία των δεκαοχτϊ χρόνων.
Για όςουσ κζλουν να ακολουκιςουν μία τζχνθ και εν προκειμζνω τθν κατεργαςία ξφλου, να υπάρχουν
αντίςτοιχεσ ςχολζσ με ευκφνθ του κράτουσ αφοφ θ τζχνθ και το επάγγελμά μασ είναι ακόμα υπαρκτό και
αναγκαίο. Αντίςτοιχεσ δομζσ για εκπαίδευςθ και πρακτικι που κα υπθρετεί τισ ανάγκεσ του
μακθτευόμενου.
Για όςουσ κζλουν να ςπουδάςουν να υπάρχουν οι αντίςτοιχεσ ςχολζσ για το επιςτθμονικό και γνωςτικό
αντικείμενο ςτθ βάςθ των κοινωνικϊν αναγκϊν και τθσ εξζλιξθσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ.
Απορρίπτουμε επομζνωσ τον ανορκολογικό διαχωριςμό ςε τεχνολογικι και ακαδθμαϊκι εκπαίδευςθ.
Υποςτθρίηουμε το ενιαίο τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και τθσ ειςόδου ςτθν αγορά εργαςίασ με βαςικό καο
ικανό εφόδιο το πτυχίο που κα αποκτάται από τθν ςχολι φοίτθςθσ.
Μζτρα ςτιριξθσ των φοιτθτϊν για τθν απρόςκοπτθ φοίτθςι τουσ και ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ.
Στιριξθ για νζα ζρευνα και εξζλιξθ του γνωςτικοφ και επιςτθμονικοφ αντικειμζνου με δωρεάν ςυμμετοχι
εντόσ των πανεπιςτθμιακϊν ιδρυμάτων ςτθν υπθρεςία και εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του λαοφ.
Το ΔΣ κα κινθκεί προσ κάκε κατεφκυνςθ για τθν υποςτιριξθ τθσ πρόταςισ του.
Τζλοσ από πλευράσ των ςυναδζλφων επιςθμάνκθκαν ηθτιματα όπωσ:
Κλείςιμο επιχειριςεων και ςτο κλάδο.
Τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ που δεν ιςοδυναμεί με αντίςτοιχθ ανάπτυξθ των επαγγελματιϊν και
των ςυναδζλφων.
Φορολόγθςθ, χρζθ, ακάλυπτεσ κοινωνικζσ ανάγκεσ, που δθμιουργοφν διάφορα προβλιματα.
Απάντθςθ ςε όλα αυτά αποτελοφν οι αποφάςεισ του ΔΣ και των ςυνεδρίων τθσ Ομοςπονδίασ μασ.
Καλοφμε τα ΔΣ των ςωματείων και τουσ ςυναδζλφουσ να ςυηθτιςουν και να διεκδικιςουν με βάςθ αυτζσ.
Η πείρα που κα αποκτάται κα βοθκά ςτον εμπλουτιςμό τουσ.

