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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με ιδιαίτερη συγκίνηση, χαρά, ανακούφιση, ικανοποίηση, καθώς και αίσθημα
δικαίωσης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθ. κ. Γεώργιος
Καψάλης, ανακοινώνει ότι ένα πάγιο αίτημα δεκαεπτά ετών του Τμήματος
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και γενικότερα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
έλαβε την οριστική λύση του με την αναγνώριση των επαγγελματικών
δικαιωμάτων στους αποφοίτους του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών από
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος και
την πρόταση της εισήγησης ως Χημικών Μηχανικών επί των Υλικών.
Για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πάντα υπήρχε η πεποίθηση ότι πρώτα οι φοιτητές
του Τμήματος και, από κοινού, το εξαίρετο προσωπικό του, δικαιούνταν με κάθε
τρόπο επαγγελματικά δικαιώματα και στην Ελλάδα, γιατί το δίπλωμά τους
αναγνωριζόταν, ήδη, στο εξωτερικό. Με συγκεκριμένα στοιχεία και πλήρη
τεκμηρίωση,

παρουσιάστηκε

στη

Διοικούσα

Επιτροπή

του

Τεχνικού

Επιμελητηρίου Ελλάδας από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η

επιστημονική ταυτότητα του Τμήματος και οι λόγοι που επέβαλαν επαγγελματικά
δικαιώματα σε αυτό. Συγκεκριμένα, ο Πρύτανης αναφέρθηκε στην άριστη
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος, στις νεόδμητες υποδομές του, στον μεγάλο
αριθμό

θεσμοθετημένων

εργαστηρίων

που

διαθέτει,

στο

διακεκριμένο

επιστημονικό προσωπικό του και ασφαλώς στην ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής,
στην οποία ως γνωστόν, θα ανήκει το Τμήμα από τον προσεχή Σεπτέμβριο.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ευχαριστεί θερμά και εγκάρδια όλους
εκείνους που το τελευταίο χρονικό διάστημα βοήθησαν στην τελεσφόρηση του
θέματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Ιδιαίτερη αναφορά επιθυμεί να κάνει
στην Καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κα Τόνια Μοροπούλου,
πρώην Αντιπρύτανη, η οποία ήταν εισηγήτρια του θέματος στη Διοικούσα, αλλά
και αυτή που το πίστεψε και το υποστήριξε θερμά μέχρι την τελική αίσια έκβασή
του.
Ευχαριστεί, επίσης, θερμά

τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, τον Ηπειρώτη κ. Γιώργο

Στασινό, για τον ουσιαστικό και επιτυχή χειρισμό του θέματος, τα μέλη της
μεγάλης πλειοψηφίας της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, αλλά και όσους δεν
υπερψήφισαν την πρόταση, για τον θετικό τρόπο που αντιμετώπισαν την εισήγησή
του.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες αποδίδονται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων στον Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Καθ. κ.

Μιχάλη Καρακασίδη, για την άριστη συνεργασία που έχει με τις Πρυτανικές
Αρχές όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και όλα τα μέλη του Τμήματος για την κοινή
προσμονή και αναμονή της σημερινής εξέλιξης,

στην Κοσμητεία και τον

Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών, τα μέλη της Συγκλήτου και ιδιαίτερα
τους Αναπληρωτές Πρύτανη για τη δική τους συμβολή και υποστήριξη, καθώς
επίσης και στο Παράρτημα του ΤΕΕ Ηπείρου για τη διαχρονική υποστήριξη του
δίκαιου αιτήματος.
Αξίζει να επισημανθεί ότι κατά τη Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του
ΤΕΕ, τέθηκε από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το θέμα της
εγγραφής των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
και Πληροφορικής στο ΤΕΕ. Για το συγκεκριμένο αίτημα, δεν υπήρχε καμία
αντίρρηση και θα αποφασιστεί και τυπικά, σε επόμενη συνεδρίαση του ΤΕΕ, γιατί
δεν είχε εγγραφεί ως θέμα στην ημερήσια διάταξη της Συνεδρίασης.
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