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Θράκης 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι συζητάτε την ίδρυση 

νέου Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 

Η κοινότητα των Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών θα ήθελε να σας εκφράσει την έντονη 

ανησυχία της αλλά και αντίθεσή της για την εξέλιξη αυτή. 

Η ειδικότητα μας είναι ήδη κορεσμένη επαγγελματικά με δραματική αύξηση, τα τελευταία χρόνια, των 

υποαπασχολούμενων ή άνεργων συναδέλφων. Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε, και ελπίζουμε να 

λάβετε σοβαρά υπόψη σας, ότι την τελευταία τριετία έχει διαγραφεί το 10% των συναδέλφων μας, 

γεγονός που τους οδηγεί να μην ασκούν πλέον το επάγγελμα μας. Επιπροσθέτως, οι νέες εγγραφές 

συναδέλφων είναι μειωμένες κατά 90%. Αν συνυπολογίσουμε ότι την επόμενη τριετία, δηλαδή πολύ 

πριν από το πέρας των σπουδών των νέων εισακτέων το επόμενο ακαδ. έτος, θα έχει ολοκληρωθεί και 

το μεγαλύτερο έργο που αφορά στην ειδικότητα μας, δηλαδή η σύνταξη του Κτηματολογίου, η 

μελλοντική επαγγελματική απορρόφηση των νέων συναδέλφων θα συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο. 

Όμως, πέραν των καθαρώς επαγγελματικών λόγων, που δεν δικαιολογούν με κανένα τρόπο την ίδρυση 

νέου Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, υπάρχουν ισχυροί εκπαιδευτικοί λόγοι που 

επιβάλλουν την μη πραγματοποίηση μιας τέτοιας ενέργειας, τουλάχιστον στην παρούσα συγκυρία. 

Ήδη, για το επόμενο ακαδ. έτος (2018-19) αυξήθηκαν οι εισακτέοι στην ειδικότητα των Αγρονόμων και 

Τοπογράφων Μηχανικών περισσότερο από 10% στα δύο υπάρχοντα Τμήματα (στο ΕΜΠ και στην 

Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ), φθάνοντας τους 220, ενώ δημιουργήθηκε και Τμήμα Μηχανικών 

Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής στο νέο-ιδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που προσφέρει 

σπουδές παρεμφερούς επιστημονικού αντικειμένου.  

Επισημαίνουμε ότι η ειδικότητα του ΑΤΜ είναι σημαντική και απαραίτητη για την ανάπτυξη της 

Χώρας, αλλά διεθνώς εστιάζεται σε περιορισμένο αριθμό προπτυχιακών φοιτητών. Σε όλες τις χώρες 

της Ευρώπης, της Βορείου Αμερικής και στην Αυστραλία, οι συνολικά εισαγόμενοι στην ειδικότητά μας 

στα Πανεπιστήμια ετησίως είναι πολύ λιγότεροι (κάτω των 100 για κάθε χώρα). Τα μεγέθη εισακτέων 

σε σχολές ειδικότητας Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών που διαμορφώνονται για τη Χώρα μας 

από το Υπουργείο,  απαντώνται μόνο σε Πολυτεχνεία της Κίνας, που βεβαίως απευθύνονται σε άλλης 

τάξης μεγέθους πληθυσμού και κοινωνικών αναγκών. 
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Περαιτέρω, πρέπει να τονισθεί ότι τόσο η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ όσο 

και το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ έχουν σημαντικά προβλήματα με την 

έλλειψη ακαδημαϊκού προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και μη αναπλήρωσης του διδακτικού 

προσωπικού. Η ορθολογική αντιμετώπιση του προβλήματος δεν είναι η ίδρυση νέας Σχολής ή 

Τμήματος (δεδομένου και της εμπειρίας της ροής των μετεγγραφών προς τα μεγάλα αστικά κέντρα), 

αλλά η ενίσχυση των υπαρχουσών δομών, σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ώστε 

να διατηρήσουν το επίπεδο των σπουδών που παρέχουν και την ποιότητα εκπαίδευσης των φοιτητών 

τους. 

Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε αδικαιολόγητη τη διαφαινόμενη πολιτική ίδρυσης νέων 

Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών στη Χώρα, επειδή δεν τεκμηριώνεται με 

επιχειρήματα, δεν εξυπηρετεί καμία αναπτυξιακή κοινωνική ανάγκη, ούτε συντάσσεται με τις ανάγκες 

της επιστήμης και τις διεθνείς τάσεις. Αντίθετα ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος δημιουργίας 

προβλημάτων και μακροχρόνιων δεσμεύσεων που θα είναι πολύ δύσκολο να   αναιρεθούν. Θεωρούμε 

δε απαραίτητο σε αποφάσεις για ίδρυση νέων τμημάτων να βαρύνει καθοριστικά η άποψη της 

ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιστημονικών συλλόγων. 

Σας καλούμε να μας ενημερώσετε για την απόφαση ίδρυσης του νέου Τμήματος και τον απώτερο 

σκοπό της ενέργειας αυτής. 
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