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Θέμα

Πρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε.
κ. Χρήστο Σπίρτζη

: Προτάσεις ΤΕΕ / Tμήματος Δυτικής Μακεδονίας, για το Πρόγραμμα
κατάρτισης με επιχορήγηση (training voucher) ανέργων στον παραγωγικό
τομέα Β΄ της Οικονομίας.

Σχετικά : Το με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 36888/1-10-2012 έγγραφό σας.

Συνάδελφε Πρόεδρε,
Αναφερόμενοι στο Θέμα και σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, καταρχήν να
εκφράσουμε την ευαρέσκειά μας για την πρωτοβουλία που ανέλαβε το ΤΕΕ, μέσα στην
περίοδο έξαρσης της ανεργίας, προκειμένου 496 συνάδελφοι Διπλωματούχοι Μηχανικοί,
καθώς και προς τιμήν του Επιμελητηρίου, για ακόμη 4.404 άνεργους τεχνίτες διαφόρων
ειδικοτήτων, να αναβαθμίσουν τις γνώσεις, τα προσόντα και τις εργασιακές τους
δεξιότητες, όσον αφορά στο μεταλλευτικό κλάδο και τους κλάδους άντλησης πετρελαίου
και φυσικού αερίου (παραγωγικός Τομέας Β’ της Οικονομίας).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω Πρόγραμμα έχει ιδιαίτερη εφαρμογή στην Περιφέρειά
μας, αφού διαθέτει ορυχεία, μεταλλεία και λατομεία κάθε είδους εξορυκτικής και
μεταλλευτικής δραστηριότητας, με αποκορύφωμα τις σχετικές εγκαταστάσεις της ΔΕΗ,
ΛΑΡΚΟ, Λατομείων μαρμάρου κτλ., εκτιμούμε ότι αποτελεί φυσική αναγκαιότητα η
διεύρυνση του αριθμού των ωφελουμένων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σε
συνδυασμό και με την αρνητική πρωτιά της ανεργίας που μαστίζει την ευρύτερη περιοχή
μας, όπως και την ενίσχυση εκείνων των ΚΕΚ, που θα συνεργαστούν και με τις άλλες
σχετικές μικρότερες Επιχειρήσεις πέραν της ΔΕΗ, που ούτως ή άλλως αποτελεί τον
προνομιούχο εταίρο για την πρακτική άσκηση και για την προβλεπόμενη υποχρεωτική
απασχόληση.
Επιπλέον, παρακαλούμε να εξεταστεί η δυνατότητα προτίμησης κατά προτεραιότητα,
αποφοίτων Διπλωματούχων Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας (πρώην Μηχανικοί Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων), που είναι αρκούντως
εξειδικευμένοι σε αυτούς τους τομείς, λόγω και της συνάφειας του αντικειμένου των
σπουδών τους με τις αντίστοιχες δραστηριότητες.
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Ευελπιστούμε σε παρόμοιες δράσεις και στο μέλλον, με προγράμματα και για τις
άλλες ειδικότητες Μηχανικών και τεχνιτών, προκειμένου μέσω αυτής της διαδικασίας, να
απαλύνονται οι συνέπειες της παρούσας δύσκολης συγκυρίας.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Κακάλης
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