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 Το Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης (ΜΠ∆) του Πολυτεχνείου Κρήτης 

απευθύνεται προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων προκειµένου να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες ώστε να απονεµηθούν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα Μηχανολόγου 

Μηχανικού στους αποφοίτους  του.  

 Οι απόφοιτοι ΜΠ∆ του Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν κατοχυρώσει επαγγελµατικά δικαιώµατα 

µε τα υπ' αριθµόν 71 (ΦΕΚ 49/7-3-1995, Τεύχος Πρώτο) και 372 (ΦΕΚ 243/3-12-1997, Τεύχος 

Πρώτο) Προεδρικά ∆ιατάγµατα. Εγγράφονται στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και στον 

Πανελλήνιο Σύλλογο ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων (ΠΣ∆Μ-Η) όπου έχουν τα 

δικαιώµατα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, όµως δεν απολαµβάνουν θεσµοθετηµένων 

επαγγελµατικών δικαιωµάτων Μηχανολόγου Μηχανικού. 

 Το αίτηµα της αναγνώρισης δικαιωµάτων Μηχανολόγου Μηχανικού το είχε διατυπώσει ο 

Πανελλήνιος Σύλλογος ΜΠ∆ προς το ΤΕΕ από το 1999.  Στις 6-4-2000 ο τότε πρόεδρος του ΤΕΕ 

κοινοποίησε προς το Πολυτεχνείο Κρήτης την εισήγηση (βλ. συνηµµένο φωτοαντίγραφο Σ1).  

 Στις 4-7-2000 το τµήµα ΜΠ∆ ενηµέρωσε το ΤΕΕ ότι αυτές οι µεταβολές τίθενται σε ισχύ από 

το ακαδηµαϊκό έτος 2000-01 (βλ. έγγραφο Σ2 και τον Οδηγό Σπουδών του Τµήµατος ΜΠ∆). 

 Στις 29-1-2003 το διοικητικό συµβούλιο του ΠΣ∆Μ-Η αποφασίζει ότι οι ΜΠ∆ του 

Πολυτεχνείου Κρήτης "µπορούν να θεωρούνται ως µηχανολόγοι αφού έχουν όλα τα µαθήµατα των 

µηχανολόγων" (Σ3) και εισηγείται προς το ΤΕΕ να δοθούν δικαιώµατα µηχανολόγου στους ΜΠ∆ 

(Σ4). Το ΤΕΕ κατά την συνεδρίαση 35/7-10-2003 της ∆ιοικούσας Επιτροπής του διαπιστώνει ότι οι 

ΜΠ∆ του Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν επαγγελµατικά δικαιώµατα Μηχανολόγου Μηχανικού (Σ5).  

 Ακολούθησαν πολλά αιτήµατα αποφοίτων ΜΠ∆ προς το Υπουργείο Ανάπτυξης το οποίο 

εποπτεύει τµήµατα των νοµαρχιών αρµόδια για τη χορήγηση σχετικής άδειας ασκήσεως 

επαγγέλµατος. Στις 13-12-2004, το Υπουργείο Ανάπτυξης ζητά από το Τµήµα ΜΠ∆ ενηµέρωση 

για τον χρόνο κατά τον οποίο έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές στο πρόγραµµα σπουδών, 

προκειµένου να διαπιστώσει ποιοί απόφοιτοι ΜΠ∆ έχουν δικαιώµατα µηχανολόγου (Σ6). 

Απαντώντας, το Τµήµα ΜΠ∆ διατυπώνει τη θέση του ότι η αναµόρφωση του προγράµµατος 

σπουδών µε την προσθήκη τριών νέων µαθηµάτων επί συνόλου εξήντα ενός δεν αλλάζει επί της 

ουσίας την παρεχόµενη κατάρτιση ούτε την φυσιογνωµία του παρεχόµενου τίτλου σπουδών (Σ7).  

 Στις 2-6-2005, κοινοποιείται πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη προς το Υπουργείο 

Ανάπτυξης και το ΥΠΕΠΘ στο οποίο διαπιστώνεται ότι η έγκριση των δικαιωµάτων καθυστερεί 

αδικαιολόγητα (Σ8). Επί πλέον, µε βάση την κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε την αρµοδιότητα του 

ΤΕΕ για την αναγνώριση επαγγελµατικών δικαιωµάτων στους µηχανικούς και µε βάση την 

απόφαση Σ5 του ΤΕΕ και την απάντηση Σ7 του Τµήµατος ΜΠ∆ προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο 

Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει: "Η άρνηση εγγραφής στο βιβλίο ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων 

Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου, παραβιάζει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των 

Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης, στερείται νοµίµου ερείσµατος και συνιστά για το λόγο αυτό 

κακοδιοίκηση". 



 ∆ύο µήνες αργότερα, το Υπουργείο Ανάπτυξης επανέρχεται σε εντελώς διαφορετικό πνεύµα 

από εκείνο του εγγράφου Σ6 και εισηγείται τώρα την αλλαγή του ονόµατος του τµήµατος ΜΠ∆ 

(Σ9).  

 Το Τµήµα ΜΠ∆ του Πολυτεχνείου Κρήτης εκπαιδεύει από το 1984 µία σύγχρονη ειδικότητα 

µηχανικών και αποδίδει στο κοινωνικό σύνολο άρτια εκπαιδευµένους επιστήµονες µε εύρος και 

βάθος γνώσεων σε θέµατα τεχνολογίας, βιοµηχανικής παραγωγής και διοίκησης. Θεωρούµε ότι 

είναι υποχρέωση  της Πολιτείας να τους δώσει επαρκείς δυνατότητες επαγγελµατικής ένταξης και 

εξέλιξης στην ελεύθερη αγορά εργασίας. 

Το Τµήµα ΜΠ∆ του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει εκπληρώσει όλες τις ουσιαστικές 

προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να αναβαθµισθούν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των 

αποφοίτων του. Παρόλα αυτά διαπιστώνονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και αντιφατικές 

εισηγήσεις από όργανα της Πολιτείας. Παρακαλούµε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε 

οι απόφοιτοι ΜΠ∆ του Πολυτεχνείου Κρήτης να κατοχυρώσουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που 

έχουν οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί. 

 Με τιµή 

 Ο Πρόεδρος του Τµήµατος 

 

 

 Βασίλειος Σ. Κουϊκόγλου 

 Καθηγητής
 
 

                                                      

 
 Συνηµµένα: 

- Σ1−Σ9: Έγγραφα ΤΕΕ, ΠΣ∆Μ-Η, Τµήµατος ΜΠ∆, Υπουργείου Ανάπτυξης και πόρισµα Συνηγόρου του Πολίτη. 

- Οδηγός Σπουδών του Τµήµατος ΜΠ∆ µε το αναθεωρηµένο πρόγραµµα. 

 

Κοινοποίηση: 

- Πρύτανη Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητή Ιωακείµ Γρυσπολάκη 

- Υπουργό Ανάπτυξης κ. ∆ηµήτρη Σιούφα, Λεωφόρος Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα. 


