
  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

 
Αρ. Πρωτοκόλλου 09 /  24-4-2008 

  
Αθήνα 24-4-2008 

 
ΑΠΌ: Πανελλήνιο Σύλλογο 

Μηχανικών  Παραγωγής και 
∆ιοίκησης 

 ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Μιχαλακοπούλου 80, Τ.Κ. 
115 28 Αθήνα 

 Τ.Θ. 51807- Τ.Κ. 14502  ΚΟΙΝ: Όπως Π.Α. 
 
 
Θέµα: Αίτηµα απόκτησης από τους Μηχανικούς Παραγωγής και ∆ιοίκησης των    

Πολυτεχνείων Κρήτης και ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Ξάνθης των πλήρων 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων των ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων Μηχανικών. 
 

ΣΧΕΤ: (α) Φ Γ’ 6276/311/20-4-2007/ΥΠ.ΑΝ/Γ.Γ.Βιοµ./ΙΙ Γεν. ∆ιευθ. Στήριξης 
Βιοµηχανιών/Τµ. Γ’Τεχνικών Επαγγελµάτων 

 (β)  Η΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ/ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΒ΄/ΣΥΝΟ∆ΟΣ 
Α΄/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΙΒ΄/∆ευτέρα 15   Οκτωβρίου 2007   

 (γ) 316/2001/Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους /Τµ Β’/16-5-2001 
 (δ) Αποφ. Γ/2/35/2003/ΤΕΕ/∆ιοικούσα Επιτροπή/7-10-2003 
 (ε) Αποφ. 498/20-11-2002/Π.Σ.∆.Μ.-Η. 
 (στ) Αποφ. Α4/Σ34/27-9-2005/∆.Ε./Τ.Ε.Ε 
 (ζ) Πόρισµα 9796/28.05.2004/Συνήγορος του Πολίτη 
 (η) Απόφαση 11449/14-12-2006/ Περ. Ανατ.Μακεδονίας – Θράκης 
 (θ) Απόφαση Φ21.2915/6/οικ.08/432/28-2-2007  Νοµ. Αυτοδ. Καβάλας- Ξάνθης  
 (ι) Απ.40121/2592/27-7-2006/ΥΠ. Μεταφορών και Επικοινωνιών/Γ.∆. 

Μετ./∆.Τεχν. Οχηµάτων 
 (κ) Φ 22.1766/1/08/673/03-04-08/Νοµ. Αυτοδ. Καβάλας-Ξάνθης/Τµ. 

Χορήγησης επαγγελµατικών αδειών. 
 
 
Αξιότιµε κ. Υπουργέ, 
 Σε συνέχεια της απορριπτικής απάντησης από τη ∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας της 
Νοµαρχίας Καβάλας, σύµφωνα µε το (κ) σχετικό, σε αίτηµα συναδέλφου µας για την 
εγγραφή του στο Βιβλίο Μηχανολόγων Ανωτάτων Σχολών σας ενηµερώνουµε για τα εξής: 
 

1. Με την (α) και (κ) σχετ. απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης οι απόφοιτοι 
Μηχανικοί Παραγωγής και ∆ιοίκησης δεν µπορούν να εγγραφούν στο «Βιβλίο 
∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου» σε καµία 
Νοµαρχία της Ελληνικής Επικράτειας. 

2. Οι λόγοι που αναφέρονται στην απόφαση είναι µη σύννοµοι και συγκεκριµένα : 
α) Στην παρ. (1) του (α) σχετικού ο κ. Ζηκογιάννης, συντάξας της απόφασης αναφέρει 

πως «Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των Πτυχιούχων του Τµήµατος Μηχανικών 
Παραγωγής και ∆ιοίκησης του ∆.ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης καταγράφονται στο 
Π.∆. 90/2000 (Α’74). Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των Πτυχιούχων του Τµήµατος 
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Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης καταγράφονται στο Π.∆. 
71/1995 (Α’49)». 

∆εν αναφέρει  πουθενά όµως, που λόγω της θέσης του όφειλε να γνωρίζει, πως ο 
χαρακτήρας των Π.∆. του Υπουργείου Παιδείας είναι καθαρά ενηµερωτικός και 
ακαδηµαϊκός και ουχί γνωµοδοτικός για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες των 
Μηχανικών. Σας παραπέµπουµε στα αποσπάσµατα από την (β) σχετ. απάντηση του 
Υφυπουργού Παιδείας στην επερώτηση του Βουλευτή Ε. Σκουλάκη: 
  i) «Η αρµοδιότητα του ΥΠΕΠΘ για την επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων 
Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων συνίσταται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης 
πανεπιστηµιακής νοµοθεσίας (άρθρο 6, παρ. 6 του ν. 1268/1982, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει), στην έκδοση από τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη της οικείας Συγκλήτου και του ΣΑΠΕ, 
σχετικού Προεδρικού ∆ιατάγµατος του οποίου ο χαρακτήρας είναι περισσότερο 
ακαδηµαϊκός και ο κύριος σκοπός του είναι η ενηµέρωση των φοιτητών και των 
πτυχιούχων ενός Τµήµατος για το είδος των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που θα 
µπορούσαν να ασκήσουν.» 

ii) «Ύστερα από την έκδοση σε εξουσιοδότηση των προαναφερόµενων διατάξεων του 
σχετικού Προεδρικού ∆ιατάγµατος 71/1995 και του αριθµ. 372/1997 τροποποιητικού του, η 
επί του θέµατος αρµοδιότητα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχει εξαντληθεί. 
Επιπρόσθετα, µε το αριθ. 15939/Β1/14-2-2006 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. προς τον Πρόεδρο του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, ζητήσαµε την ταχεία επίλυση του θέµατος των 
πτυχιούχων του ανωτέρω Τµήµατος µε την εξεύρεση λύσης αµοιβαία αποδεκτής από τα 
ενδιαφερόµενα µέρη. Όπως µας ενηµέρωσε το Τεχνικό Επιµελητήριο µε την απόφαση 
Γ/2/35/2003 της ∆ιοικούσας Επιτροπής του, οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Μηχανικών 
Παραγωγής και ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν τα ίδια επαγγελµατικά 
δικαιώµατα µε αυτά των ΜηχανολόγωνΜηχανικών. 
Ύστερα από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι τα ζητήµατα που έχουν ανακύψει µε την µη 
αποδοχή - εφαρµογή της προαναφερόµενης απόφασης της ∆ιοικούσας Επιτροπής του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, αλλά και γενικότερα των ισχυουσών διατάξεων περί 
χορηγήσεως άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος στους διπλωµατούχους µηχανικούς από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης, ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα του εν λόγω 
Υπουργείου, το οποίο είναι συνερωτώµενο σύµφωνα και µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 
6422/1934.» 

β) Στην παρ. (2) του (α) σχετικού ο κ. Ζηκογιάννης, συντάξας της απόφασης, αναφέρει 
πως «Στο άρθρο 1 του Ν 6422/1934 (Α’ 412) «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του 
Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου κλπ» προβλέπεται ότι η ελεύθερη άσκηση του 
επαγγέλµατος του Μηχανολόγου  Μηχανικού, του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, του 
Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου  Μηχανικού και του Ναυπηγού επιτρέπεται εις τους 
κεκτηµένους δίπλωµα: Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου -  Ηλεκτρολόγου ή 
Ναυπηγού, Ανώτατης Τεχνικής Σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.» 

∆εν αναφέρει  πουθενά όµως, που λόγω της θέσης του όφειλε να γνωρίζει,  πως το 
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ΝΣΚ µε την (γ) σχ.  γνωµοδότηση  απεφάνθη ότι "… το 
θέµα της κατοχής πτυχίου ειδικότητας που δεν προσφέρεται από το ελληνικά 
πανεπιστήµια, επιλύεται βάση του νόµου από το Τ.Ε.Ε., το οποίο εντάσσει τον κάτοχο 
τέτοιου πτυχίου στη συγγενέστερη των βασικών ειδικοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 
2 παρ 5 του π.δ. της 27-11/14-12-1926"  και πως το ΤΕΕ  έχει  αποφανθεί για Σχολή του 
Ελληνικού Πανεπιστηµίου µε την  (δ) σχετική όπου αναφέρεται ότι «Οι Μηχανικοί 
Παραγωγής και ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχουν επαγγελµατικά δικαιώµατα  
Μηχανολόγου Μηχανικού.»  
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γ) Στην παρ. (3) του (α) σχετικού ο κ. Ζηκογιάννης-,συντάξας της απόφασης, 
αναφέρει πως «Θα πρέπει το Τµήµα να µετονοµασθεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και 
τις προβλεπόµενες νόµιµες διαδικασίες, ώστε να περιλαµβάνεται στην ονοµασία του ο 
χαρακτηρισµός του Ηλεκτρολόγου ή του Μηχανολόγου Μηχανικού ….». 

Συνάµµα δεν προσδιορίζει, προφανώς τεχνιέντως, ότι η συγκεκριµένη οδός δεν θα 
έχει αναδροµική ισχύ για τους ήδη αποφοίτους, και άρα εκατοντάδες απόφοιτοι από το 1989 
και έπειτα θα συνεχίσουν να ευρίσκονται εγλωβισµένοι σε γραφειοκρατικά ζητήµατα και 
δικαστικές διαµάχες. 

δ) Στην παρ. (4) του (α) σχ. ο κ. Ζηκογιάννης, συντάξας της απόφασης αναφέρει πως 
«Υπέρ της µετονοµασίας του Τµήµατος, έχει αποφασίσει σχετικά µε την ΑΠ 125/3-5-2005 
επιστολή του προς τον Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων (Π.Σ.∆.Μ.-Η.)»  

∆εν αναφέρει  πουθενά όµως, που λόγω της θέσης του όφειλε να γνωρίζει,  πως µε το  
(ε) σχ. ο Π.Σ.∆.Μ.-Η.  «εισηγείται στην ∆.Ε. του Τ.Ε.Ε. να αντιµετωπίσει θετικά το αίτηµα 
να δοθούν επαγγελµατικά δικαιώµατα Μηχανολόγου Μηχανικού στους αποφοίτους του 
Τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.»  

Επίσης στην προαναφερόµενη απόφαση που επικαλείται ο κ. Ζηκογιάννης  
αποκρύπτει ηθεληµένα τις άλλες δύο παραγράφους του (στ) σχ. και χρησιµοποιεί µια 
«επιθυµία» των όµοιων Τµηµάτων ως απόφαση. Συγκεκριµένα σας αναφέρω τα 
αποσπάσµατα:  

<< i. Οι Μηχανικοί Παραγωγής και ∆ιοίκησης, απόφοιτοι του Πολυτεχνείου Κρήτης, 
δικαιούνται, σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών  τους, να ασκούν το επάγγελµα του 
Μηχανολόγου Μηχανικού. 
  ii. Πρέπει να επιδιωχθεί η αλλαγή της ονοµασίας της Σχολής σε Σχολή Μηχανολόγων, 
σύµφωνα µε τη θέση του ΠΣ∆ΜΗ. 

iii. Όπου  δεν απαιτείται καµία νοµοθετική ρύθµιση, οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί 
Παραγωγής και ∆ιοίκησης  µπορούν να ασκούν το επάγγελµα του Μηχανολόγου (π.χ. στο 
Μ.Ε.Κ., στις µελέτες που έχουν πρόσβαση οι Μηχανολόγοι). >>  

Πλήν  όµως  λόγω της θέσης του όφειλε να γνωρίζει, πως ο ∆ιευθυντής του 
Υπουργείου Ανάπτυξης δεν ασκεί πολιτική και οφείλει να εφαρµόζει και να εναρµονίζεται 
µε τις αποφάσεις των Κρατικών Αρχών όπως αυτές αναφέρονται στα  β,γ,δ σχετικά. 

3. Με την (ζ) σχετική απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη  «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 τον λόγο αυτό κακοδιοίκηση.» 

4. Με τις (η) και (θ) σχετικές αποφάσεις συνάδελφός µας έχει τελεσίδικα τα 
δικαιώµατα των Μηχανολόγων – Μηχανικών και οι υπόλοιποι 1000 και πλέον συνάδελφοι 
δεν µπορούν να έχουν τα δικαιώµατα λόγω της (α) σχετικής αποφάσεως  του Υπουργείου 
Ανάπτυξης.  

5. Έχουµε οδηγηθεί στο παράδοξο, όπως φαίνεται στην (ι) σχετικής απόφασης του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, το ένα Υπουργείο να αναγνωρίζει τους 
απόφοιτους Μηχανικούς Παραγωγής και ∆ιοίκησης και το άλλο όχι, όπως επίσης η µία 
Νοµαρχία της Ελληνικής Επικράτειας να αναγνωρίζει τους απόφοιτους Μηχανικούς 
Παραγωγής και ∆ιοίκησης και οι υπόλοιπες όχι. 

6. Οι απόφοιτοι Μηχανικοί Παραγωγής και ∆ιοίκησης, δεν µπορούν να ασκήσουν 
το επάγγελµά τους, καταστρέφονται επαγγελµατικά – κοινωνικά - οικονοµικά,  έχουν 
οδηγηθεί σε δικαστικούς αγώνες, τους οποίους κερδίζουν, πλην όµως όλες αυτές οι ενέργειες 
αποτελούν ψυχοφθόρες, χρονοβόρες  και αντιοικονοµικές διαδικασίες.  
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7. Για τους λόγους αυτούς σας παρακαλούµε όπως προβείτε σε άµεση αντικατάσταση 
της µη σύννοµης απόφασης που αναφέρεται στο (α) σχετικό µε αντίστοιχη της (ι)  σχετικής  
(και βεβαίως όποια τροποποίηση απαιτείται ώστε οι απόφοιτοι ΜΠ∆ να ασκούνε 
απρόσκοπτα το επάγγελµα του Μηχανολόγου Μηχανικού) και αποστείλλετε αυτήν προς 
όλες  τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ∆/νσεις – Τµήµατα &  Γραφεία του Υπουργείου 
Ανάπτυξης.  Η  απόφαση µπορεί να είναι η ακόλουθη: 

 
«Θέµα: Επαγγελµατικά δικαιώµατα των Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης 

του Πολυτεχνείου Κρήτης 
 

Με αφορµή ερωτήµατα Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, που αναφέρονται 
στο αντικείµενο του θέµατος, σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε Γνωµοδότηση του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος, οι Μηχανικοί Παραγωγής και ∆ιοίκησης, έχουν επαγγελµατικά 
δικαιώµατα αντίστοιχα µε αυτά του Μηχανολόγου Μηχανικού .» 

 
8. Επίσης αιτούµαστε ως, ∆Σ του Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανικών Παραγωγής και 

∆ιοίκησης, συνάντηση µαζί σας για να σας παρουσιάσουµε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που 
στηρίζουν την ως άνω τοποθέτηση µας. 

Παραµένουµε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση.  
 

Για το ∆.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης 
  

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας 
  
  
  

Ζωντός Σωτήριος 
6973389746 

Τζίνης Παντελής 
6942845861 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
 

1.  Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού 
Μέγαρο Μαξίµου, Ηρώδου Αττικού 19, 106 74 Αθήνα 

2. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης 
 Μιχαλακοπούλου 80, 115 28 Αθήνα 
3.  Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας Υπ. Αναπτυξης 
 Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα 
4.  Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλαδας – ∆ιοικούσα Επιτροπή 

Καραγεώργη Σερβίας 4, 102 48 Αθήνα 
5.  Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15 180 Μαρούσι 
6. Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας–Θράκης 
 Γενική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας, Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Π. Τσαλδάρη 56–58, 691 00 Κοµοτηνή 
7. Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 
 Αριστονίκου 18 και Γοργίου, 116 36 Αθήνα 
8. Ν.∆. Καβάλας, ∆ιοικητήριο, ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, 651 10 Καβάλα 
10. Υπ. Ανάπτυξης/Γραφείο ∆.Υ.Β./Τµήµα Τεχνικών Επαγγελµάτων 
 Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα 
11.  Πολυτεχνείο Κρήτης, Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης 
 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 731 00 Χανιά, Κρήτη 
12. ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης 
 Συγκρότηµα Πολυτεχνικής Σχολής, Βας. Σοφίας 12, 67 100 Ξάνθη 
13. Συνήγορος του Πολίτη, Ανεξάρτητη Αρχή 
 Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα 
14. Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
 Λ. Συγγρού 60, 117 42 Αθήνα 
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