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Αρ. Πρωτοκόλλου 60/  27-01-2011 

Αθήνα 27-01-2011 

 

ΑΠΌ: Πανελλήνιο Σύλλογο 

Μηχανικών  Παραγωγής 

και Διοίκησης    

 Τ.Θ. 51807- Τ.Κ. 14502 

ΠΡΟΣ:  1) Διευθύντρια Διεύθυνσης Μητρώων κ Τεχνικών 

Επαγγελμάτων 

κα Αικ. Μπάιλα 

Ιπποκράτους 196 

11471 Αθήνα 

  2) Μέλη επιτροπής ΜΕΚ – ΜΕΕΠ 

Ιπποκράτους 196 

11471 Αθήνα 

  ΚΟΙΝ 1)  Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων 

κ. Δημήτρη Ρέππα 

            2) Υφυπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων 

κ. Ιωάννη Μαγκριώτη 

            3) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)  

Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 

             4) Πρόεδρο ΤΕΕ Χ. Σπίρτζη  

Νίκης 4 Σύνταγμα 10248 

             5) Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων 

Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) 

Ασκληπιού 23 

10680 Αθήνα 

 

 

Θέμα: Επιστολή διαμαρτυρίας για την καθυστέρηση απάντησης αιτήσεων μελών του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Μηχανικών Παραγωγής  και Διοίκησης στα ΜΕΚ 

 

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον 6 μήνες από το χρονική 

στιγμή που κατατέθηκαν αιτήσεις από μέλη του Συλλόγου μας για την εγγραφή τους στα ΜΕΚ. 

Παρότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που σας παρέχεται από τον νόμο για απάντηση στις 

αιτήσεις, η επιτροπή δεν έχει πάρει καμία απόφαση από τότε.  

 

Από 25/6/2010 σας έχει αποσταλεί επιστολή (η οποία επισυνάπτεται), με αρ. πρωτοκόλλου 

17834, από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, σύμφωνα με το οποίο σας ενημερώνει ότι οι Μηχανικοί 

Παραγωγής κ Διοίκησης θα πρέπει να εγγράφονται στις κατηγορίες των ΜΕΚ στις οποίες 

εγγράφονται οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί. Σας υπενθυμίζουμε ότι χρησιμοποιείται το ΤΕΕ ως 

σύμβουλο στις αποφάσεις σας. 

 

Επίσης από 22/9/2010 σας έχει αποσταλεί απάντηση στο ερώτημά σας, από το ΝΣΚ με αρ. 

πρωτοκόλλου 3416/Γ.Ε. (η οποία επισυνάπτεται), για την εγγραφή των Μηχανικών Παραγωγής κ 

Διοίκησης στα ΜΕΚ. Σύμφωνα με την απάντηση, το ΝΣΚ θεωρεί το νομικό ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί 

νομολογικά,  υπάρχουν ήδη οι κείμενες διατάξεις που απαντάνε στο ερώτημά σας και ότι έχει 

εκδοθεί σαφής απόφαση του ΤΕΕ η οποία εξομοιώνει απόλυτα τους Μηχανικούς Παραγωγής κ 

Διοίκησης με τους Μηχανολόγους Μηχανικούς. 

 

Από τα παραπάνω θα θέλαμε να μας απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα 
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Γιατί η επιτροπή δεν έχει απαντήσει στις αιτήσεις των μελών του Συλλόγου αν και έχετε 

ενημερωθεί για τις αποφάσεις του ΤΕΕ εδώ και 6 μήνες; 

Γιατί δεν έχετε προχωρήσει στην εγγραφή των Μηχανικών Παραγωγής κ Διοίκησης στα ΜΕΚ 

μετά την απάντηση του ΝΣΚ; 

Γιατί ενώ σας έχει δοθεί απάντηση από το ΝΣΚ, η επιτροπή, αν και έχει συνεδριάσει 

τουλάχιστον 4 φορές, δεν έχει πάρει καμία απόφαση για τις αιτήσεις των Μηχανικών Παραγωγής κ 

Διοίκησης; 

Γιατί δεν έχει γίνει αποδεκτή η απάντηση του ΝΣΚ από εσάς και από τον Υπουργό; 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Παραγωγής κ 

Διοίκησης μετά από δικαστικές διαμάχες έχει δικαιωθεί στα μέχρι τώρα δίκαια αιτήματά του στο ΣτΕ 

και στο Διοικητικό Εφετείο και δεν θα διστάσει να καταφύγει για ακόμα μια φορά στη λύση των 

δικαστηρίων τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο κατά ατόμων και υπηρεσιών 

διεκδικώντας τόσο την επίλυση των προβλημάτων όσο και την αποζημίωση των μελών του Συλλόγου 

για διαφυγόντα κέρδη από την εν λόγω καθυστέρηση. 

Με τιμή 

 

 

 


