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ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ, ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Σε όλες τις θέσεις, Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, που προκηρύσονται µέσω 

ΑΣΕΠ και για τις οποίες ζητείται ‘’Πτυχίο ή δίπλωµα Μηχανολόγου Μηχανικού’’ 
υπάρχει ο αστερίσκος (*) ο οποίος παραπέµπει στην παρατήρηση (όπως αναγράφεται 
στη σελίδα 14314 του συγκεκριµένου τεύχους προκηρύξεων ΑΣΕΠ που αναφέρεται, 
εδώ, ως παράδειγµα) η οποία ορίζει ότι: 
‘’γίνεται δεκτό και το ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ 
ή ΕΑΠ ..............’’ 

Στη σελίδα 14368 του, συγκεκριµένου, τεύχους προκηρύξεων ΑΣΕΠ, σχετικά µε 
την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών αναγράφεται ότι: 

‘’ Για τους τίτλους Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ως προσόν διορισµού ορίζεται, πτυχίο ή δίπλωµα 
Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου................................ ή ταυτόσηµο κατά 
περιεχόµενο ειδικότητας µε το ζητούµενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να 
προσκοµίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρµοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τµήµα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωµα, περί του 
ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν µε πλήρη επάρκεια το 
γνωστικό αντικείµενο του πτυχίου που ζητείται από την προκήρυξη (π.δ. 50/2001 άρθρο 
26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα).’’ 

Συνεπώς ο ΜΠ∆ που διεκδικεί θέση Μηχανολόγου Μηχανικού πρέπει να 
καταθέσει τίτλο σπουδών Μηχανικού Παραγωγής και ∆ιοίκησης και βεβαίωση από το 
τµήµα ΜΠ∆ του αντίστοιχου ιδρύµατος περί του ότι οι σπουδές στο τµήµα καλύπτουν 
µε πλήρη επάρκεια το αντικείµενο του Μηχανολόγου Μηχανικού. 
Για το τµήµα ΜΠ∆ του ΠΚ η βεβαίωση υπάρχει στο site του συλλόγου www.mpd.gr 
και για το ΜΠ∆ του ∆ΠΘ αναµένεται σύντοµα από τον κ. Τουρασή για να αναρτηθεί 
και αυτή στο site. 
 Πρέπει να σηµειωθεί ότι το ΑΣΕΠ βρίσκει διάφορες δικαιολογίες για να 
‘’κόψει’’ τους ΜΠ∆ µε αποκορύφωµα την πιο πρόσφατη που ανέφερε ότι ‘’.......η ΓΣ του 
τµήµατος δεν είναι το αρµόδιο όργανο για να εκδώσει τέτοια βεβαίωση.........’’. Η 
βεβαίωση του ΜΠ∆ του ΠΚ όπως θα παρατηρήσετε προσαρµόσθηκε, άµεσα, ώστε να 
καλύπτει και αυτήν την περίπτωση. 

Σε περίπτωση που κάποιος απορριφθεί έχει δικαίωµα να υποβάλλει ένσταση στο 
ΑΣΕΠ, εν συνεχεία αντιρρήσεις στο ΑΣΕΠ και τελικώς να προσφύγει σε ένδικα µέσα 
αρχικά στο ∆ιοικητικό Εφετείο και να τελεσιδικήσει, εφόσον προκύψει ένσταση από 
κάποια πλευρά, στο Συµβούλιο της Επικρατείας. 

 

http://www.mpd.gr/
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ΑΠΟΔΕΚΤΟΣΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣΤΙΤΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ) 

Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής.** 110 345− 347 

Πτυχίο ή δίπλωμα Βιοχημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Ιατρικής Βιοχημείας.** 111 371 

Πτυχίο ή δίπλωμα Χημείας.** 112 371 – 389 

Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού* 113 351 – 361 

Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού.* 114 362, 363 

Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφο− 
ρικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλε− 115 367, 369πικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοιατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών 
Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ.* 

Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής και Μηχανι− 
κών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών 116 367 – 369και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικού Πληροφορι− 
κής και Τηλεπικοινωνιών.* 

Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.* 117 364, 365 

Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου 118 364, 366Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού.* 

Πτυχίο ή δίπλωμα Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Μοριακής Βιολογίας και Γενε− 119 301τικής.** 

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδίκευση Χειμερινά Αθλήματα ή Χιο− 120 370νοδρομία.** 

Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής.** 121 350 

Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού.* 122 372, 374 – 389 

Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολο− 123 390γία.** 

Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 124 364,365, 367 − 369Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ.* 

Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.* 125 364− 366 

Πτυχίο ή δίπλωμα Οδοντιατρικής.** 126 348 

* Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ε.Α.Π. 
(Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 
** Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδα− 
πής ή αλλοδαπής. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση 
ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ζητείται από την προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίω− 
ση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, που να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθη− 
σε τα μαθήματα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητείται από την προκήρυξη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ−ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν με την αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά επικυρωμένα, όπως 
εδικότερα αναφέρεται στην παράγραφο 13 του Παραρτήματος αυτού, με τα οποία αποδεικνύουν την αλήθεια 
και ακρίβεια των ιδιοτήτων και κριτηρίων που λήφθηκαν υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισμό της 
σειράς προτεραιότητάς τους στους πίνακες κατάταξης. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μαζί με 
την «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και το συμπληρωματικό «Έντυπο Α.Σ.Ε.Π. 021» στο οποίο καταγράφονται 
αναλυτικά ένα προς ένα όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν. 

1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επικυρωμένη φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυ− 

τού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υπο− 
βληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό. 

Για τους τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ως προ− 
σόν διορισμού ορίζεται, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμά− 
των Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ει− 
δικότητας με το ζητούμενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρ− 
μοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλο− 
γής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος 
αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζη− 
τείται από την προκήρυξη (π.δ. 50/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών, στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση 
αυτών, όπως αυτή ζητείται από την προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμή− 
ματος που χορήγησε το τίτλο σπουδών τους, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε 
τα μαθήματα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητούνται από την προκήρυξη για τις κατά 
περίπτωση θέσεις. 

Για τους τίτλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ως προ− 
σόν διορισμού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδα− 
πής αντίστοιχης ειδικότητας ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με το 
ζητούμενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου 
του Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν 
λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρ− 
κεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την προκήρυξη (π.δ. 50/2001 άρθρο 26 παρ. 2, 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων ειδικοτήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι. που ορίζονται στην προκή− 
ρυξη ως προσόντα διορισμού (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) απαιτείται βεβαίωση του αρμοδί− 
ου οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το ζητούμενο από 
την προκήρυξη. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται όπου προβλέπεται άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. προκειμένου για τη συμμετοχή τους σε θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ως βαθμός διπλώματος για το διορισμό ή πρόσληψη στο δημόσιο τομέα νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο 
θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. 
και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος. 

Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι ΙΕΚ, πρέπει να προσκομίσουν: 
Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μετεδευτεροβάθμιας και την βεβαίωση του ΟΕΕΚ που απο− 

τελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος,. από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας 
του στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή 

Βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας του στο θεωρητικό μέρος 
των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία που ο συγκεκριμένος υποψήφιος κατέστη διπλωμα− 
τούχος. 

Για τους υποψήφιους του κλάδου ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ, εάν από το πιστοποιητικό της Σχο− 
λής Απολυμαντών δεν προκύπτει «ο βαθμός», απαιτείται βεβαίωση της Διεύθυνσης Υγιεινής από την οποία να 
προκύπτει ο βαθμός αποφοίτησης. 

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
• Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης απαιτείται μόνον: 
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και και 

αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποι− 
ητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας 
αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πράξη αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από 
το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην δεύτε− 
ρη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμι− 
ζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι.», σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του π.δ. 165/2000 
(άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.). 
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Μηχανικών Παρσνωνάο
και Διοίκησης
ΠολυΙΕχνΕlούηολη, 73100 Χανιά, Κρήτη
Τηλ. 28210 - 37301, 37305/ Fax: 28210 - 69410

Χανιά 13-11-2008

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης,
στις Isη/14-12-04, 21η/8-3-0S, 9η/27-11-07 και 6η/11-11-2008 συνεδριάσεις της,
διαπίστωσε ότι το επιστημονικό αντικείμενο που καλλιεργεί το Τμήμα Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης καθώς και το περιεχόμενο του
Προγράμματος Σπουδών του, καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο
του πτυχίου του Μηχανολόγου Μηχανικού.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε) εγγράφει τους Μηχανικούς
Παραγωγής και Διοίκησης στην κατηγορία των Μηχανολόγων Μηχανικών, ενώ με
την απόφαση της ολομέλειας της Διοικούσας Επιτροπής του (3sη Συνεδρίαση/7-lΟ-
2003), έχει διαπιστώσει ότι οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης του
Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανολόγου
Μηχανικού. Επιπλέον, με βάση την υπ' αριθ. 374/2008 γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτουξ, η οποία έχει γίνει δεκτή από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και
Μεταφορών & Επικοινωνιών, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και
Διοίκησης έχουν επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με αυτά του Διπλωματούχου
Μηχανολόγου Μηχανικού.

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης (260η

Συνεδρίαση/3-1Ο-2008) επιβεβαιώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να
εκφέρει γνώμη για εκπαιδευτικά θέματα και να καθορίζει τη συνολική εκπαιδευτική
πολιτική του Τμήματος, καθώς και το δικαίωμα να εκδίδει βεβαιώσεις όσον αφορά το
αν οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις ή καλύπτουν ένα
συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο ή γνωστικό αντικείμενο.

Κατόπιν των ανωτέρω, βεβαιώνεται ότι οι Μηχανικοί Παραγωγής και
Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης κατέχουν δίπλωμα που καλύπτει με πλήρη
επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου του Μηχανολόγου Μηχανικού.




