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Θέμα: «Απάντηση σε αίτηση» 

 
       Σε απάντηση της από 01/09/2015 ηλεκτρονικής σας επιστολής και στα 

ερωτήματα που διατυπώνετε αναφορικά με τη μετονομασία του Τμήματος 

«Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Πατρών σε «Μηχανικών Περιβάλλοντος», την προοπτική ένταξης των 

πτυχιούχων του τμήματος στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), καθώς και τον 

καθορισμό των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

        Ύστερα από την, σε εφαρμογή της προσπάθειας για εξορθολογισμό του 

ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, κατάργηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας (πδ 

89/2013/ΦΕΚ130Α΄), το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 

εντάχθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, χωρίς ωστόσο 

μεταβολή του τίτλου του αλλά και της αποστολής του. 

        Ύστερα από την, κατά τα ως άνω, ένταξή του, δεν υπεβλήθη αίτημα 

μετονομασίας του εν λόγω Τμήματος από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 6 του ν. 4009/2011 

όπως ισχύει.  

       Περαιτέρω, και σε ότι αφορά το αίτημά σας για τον καθορισμό των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του τμήματος, σας γνωρίζουμε ότι 

στις διατάξεις του νυν ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την Ανωτάτη Εκπαίδευση 

(ν.4009/2011/ΦΕΚ195Α΄) δεν περιλαμβάνεται ρύθμιση για την επαγγελματική 

κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων. 
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       Σύμφωνα ωστόσο με τη, μέχρι την έκδοση του ν. 4009/2011, ισχύουσα 

νομοθεσία (άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982/ΦΕΚ 87 Α΄ όπως είχε τροποποιηθεί), η 

αρμοδιότητα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για  θέματα επαγγελματικής κατοχύρωσης των 

πτυχιούχων πανεπιστημιακών τμημάτων συνίστατο στην έκδοση, με προσυπογραφή 

του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από γνώμη των Συμβουλίων Ανώτατης 

Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και της οικείας Συγκλήτου, σχετικού 

προεδρικού διατάγματος, στο οποίο ενδεικτικά αναφέρονταν οι δραστηριότητες τις 

οποίες οι συγκεκριμένοι πτυχιούχοι μπορούσαν να αναπτύξουν και οι φορείς στους 

οποίους θα μπορούσαν να απασχοληθούν. 

       Εν προκειμένω, ρυθμίσεις για την κατά τα ανωτέρω επαγγελματική κατοχύρωση 

των πτυχιούχων του Τμήματος, περιλαμβάνονται στις περί αποστολής του Τμήματος 

διατάξεις του ιδρυτικού του διατάγματος (άρθρο 2, παρ. 1 και 2, εδ. Α του πδ 

96/1998/ΦΕΚ 85Α΄).  

       Ωστόσο, η εν λόγω διαδικασία δεν πρέπει να ταυτίζεται, σύμφωνα και με πάγια 

επί του θέματος νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τον καθορισμό των 

επαγγελματικών δικαιωμάτων (με την έννοια της θεσμοθέτησης ενός αυστηρού 

πλαισίου για την άσκηση δραστηριοτήτων), ο οποίος γίνεται από τους οικείους κατά 

πεδίο αρμοδιότητας φορείς (υπουργεία, επιμελητήρια), με την προβλεπόμενη κάθε 

φορά διαδικασία και σε εξουσιοδότηση ειδικών διατάξεων.  

       Τέλος, και όσον αφορά την ένταξη πτυχιούχων πανεπιστημιακών σχολών σε 

επιμελητήρια, φορείς διαπίστευσης και εν γένει επαγγελματικούς φορείς, σας 

γνωρίζουμε ότι αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των φορέων, των 

συλλόγων αποφοίτων και των οικείων πανεπιστημιακών οργάνων στο πλαίσιο της 

ισχύουσας κατά περίπτωση σχετικής νομοθεσίας.  
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