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Υπουργό Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων
κ. Μ. Βορίδη

Κοιν
1. Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ
2. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
3. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων [Δ15 τμ β]
4. ΠΣΔΜ-Η

Θέμα

: Αναγκαιότητα άμεσης επίλυσης του προβλήματος εγγραφής των
αποφοίτων Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής
– πρώην Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων στο ΜΕΚ και ΜΕΕΠ

Κύριε Υπουργέ
Με το παρόν σας εκφράζουμε την έντονη απορία μας για τη μην επίλυση από το
Υπουργείο σας του διαδικαστικού θέματος της εγγραφής αποφοίτων του τμήματος
Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων στο ΜΕΚ – ΜΕΕΠ. Σημειώνεται ότι για το
θέμα υπήρξαν αλλεπάλληλες υπενθυμίσεις από μέρους μας προς το υπουργείο σας,
τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά, αλλά και εγγράφως από τους παρακάτω φορείς με τις υπ.
αριθμ.:
1. 22002/21‐10‐2011 επιστολή του ΤΕΕ
2. 573/21‐10‐2011 επιστολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Η ουσία του θέματος για το οποίο σας αποστέλλουμε το παρόν, με ομόφωνη απόφαση
της Διοικούσας Επιτροπής του τμήματος μας, έχει ως εξής:
Το Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων μετονομάστηκε με το (ΠΔ
47/27‐4‐2009 ΦΕΚ 61Α) σε Μηχανολόγων Μηχανικών.
Σύμφωνα με το άρ. 1 παρ. 1 του άνω ΠΔ το τμήμα μετονομάστηκε χωρίς να επέλθει
μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου.
Επίσης με το άρ. 1 παρ. 4 «το πτυχίο το όποιο χορηγείται από το τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών, είναι ισότιμο και αντίστοιχο ως προς όλες τις συνέπειες με το χορηγούμενο
από το υφιστάμενο κατά τη δημοσίευση του παρόντος τμήμα μηχανικών διαχείρισης
ενεργειακών πόρων».
Κατά συνέπεια οι απόφοιτοι του τμήματος αυτού (πριν την μετονομασία) είναι
ΑΠΟΛΥΤΩΣ λογικό να έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους νέους
απόφοιτους (μετά τη μετονομασία).
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω οι διπλωματούχοι Μηχανικοί Διαχείρισης
Ενεργειακών Πόρων έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους
διπλωματούχους Μηχανολόγους Μηχανικούς.
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Παρόλα αυτά οι απόφοιτοι μέχρι το 2009, δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΜΗΤΡΩΟ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (ΜΕΚ) και αντίστοιχα στο ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΕΠ). Υπεύθυνο τμήμα για την διαδικασία είναι η Δ/νση Μητρώων
και Τεχνικών Επαγγελμάτων (ΥΠΕΧΩΔΕ‐ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ15 ΤΜΗΜΑ ΄Β ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 196).
Σημειώνεται ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος μετά την μετονομασία του, δεν
αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα διότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ
αναγράφει τον τίτλο του Μηχανολόγου Μηχανικού.
Παρακαλούμε, επειδή όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχει ο αποκλεισμός συναδέλφων
μηχανικών από τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος τους, να δώσετε λύση στο
παραπάνω ζήτημα.
Αναμένοντας την ανταπόκριση σας στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.
Με εκτίμηση,
Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

