ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟ ΤΕΕ

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τμήματος χαιρετίζουμε την απόφαση
της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), σύμφωνα με τη οποία οι
απόφοιτου του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εντάσσονται
στην ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού με πρόσβαση στις επαγγελματικές δραστηριότητες που
αφορούν στα Υλικά. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων των
Υλικών, σχεδιασμό, μελέτη, παραγωγή, χαρακτηρισμό, αποτίμηση, συντήρηση και αποκατάσταση των
υλικών. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν, επίσης, να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες
εκείνες στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι Μηχανικοί ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τμήματος ευχαριστούν θερμά τον Πρύτανη του Ιδρύματος Καθηγητή
Γεώργιο Καψάλη, για τη συνεργασία και τον εξαιρετικό συντονισμό της όλης προσπάθειας, τα μέλη της
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη βοήθειά τους στην προσπάθεια αυτή, τον Πρόεδρο του
ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, για την οριστική επίλυση και τη συνέπεια που επέδειξε, τη νυν Πρόεδρο της
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Καθηγήτρια Τώνια Μοροπούλου, που εισηγήθηκε θετικά και στήριξε τα
τελευταία δέκα έτη τις προσπάθειες του Τμήματος, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της ΔΕ του ΤΕΕ
Θεόδωρο Σεραφίδη, που επανεκκίνησε τη διαδικασία ένταξης σε μια περίοδο που φαινόταν ότι είχε
αποκλειστεί για το Τμήμα μας η προοπτική αυτή όπως και για τη συνεχή του στήριξη τα τελευταία τρία
έτη, όλα τα υπόλοιπα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ που κατανόησαν το πρόβλημα και ψήφισαν θετικά, άλλα
μέλη μηχανικούς της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, που μας συμπαραστάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, τη
διοίκηση του ΤΕΕ Ηπείρου, που ήταν πάντα θετική στην προοπτική της ένταξης, και τους αποφοίτους
μας που ένθερμα δραστηριοποιήθηκαν για την επίλυση του θέματος και για τη συνεργασία τους σε όλη
τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας.
Η ιστορική αυτή απόφαση δικαιώνει τη σταθερή και διαχρονική θέση μας ότι το Τμήμα μας είναι ένα
γνήσιο και μοντέρνο Τμήμα Μηχανικών, με όλα τα χαρακτηριστικά ενός πολύ καλού Πολυτεχνικού
Τμήματος. Υπό την οπτική της νέας πραγματικότητας που πλέον διαμορφώνεται, πιστεύουμε ότι η
απόφαση αυτή θα έχει, εκτός της επίλυσης του θέματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των
αποφοίτων μας, και άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα για τους φοιτητές μας και το Πανεπιστήμιο, και
υπό αυτήν την έννοια και την πόλη των Ιωαννίνων και την ευρύτερη περιφέρεια της Ηπείρου.
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