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Θέμα: Εγγραφή  των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στα ΜΕΚ-ΜΕΕΠ και στα Μητρώα Μελετητών 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Σε συνέχεια των με Αρ. Πρωτ. Οικ. 10817/8-12-2009 και Αρ. Πρωτ. Οικ. 10818/8-12-2009  επιστολών 

σας προς το σύλλογο μας σχετικά με την αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων σας 

γνωρίζουμε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα των μελών του συλλόγου μας όσο αφορά στις εγγραφές τους 

στα μητρώα ΜΕΚ και ΜΕΕΠ και στα Μητρώα Μελετητών και ζητούμε την παρέμβαση σας ώστε να γίνουν όλες 

οι απαραίτητες ενέργειες για την εγγραφή των συναδέλφων Διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής και 

Διοίκησης. 

Εν συντομία σας αναφέρουμε πως για την επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων ΜΠΔ 

εκδόθηκαν τα Π.Δ.71/1995 (ΦΕΚ 49Α) και Π.Δ. 372/1997,άρθρο 2 (ΦΕΚ 243 Α) για το τμήμα της Κρήτης και το 

Π.Δ. 90/2000 (ΦΕΚ 74 Α) για το τμήμα της Ξάνθης. Στις 7/10/2003 (Απόφαση Γ/2/35/2003) η Διοικούσα 

Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αποφάσισε ομόφωνα ότι «οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί 

Παραγωγής και Διοίκησης έχουν επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανολόγου Μηχανικού. Στις 24/07/2008 (Αρ. 

Γνωμοδότησης 347/2008 – Αρ. πρωτ 414/4961/2008) το Νομικό συμβούλιο του Κράτους – Γ΄ Τμήμα 

γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την απόκτηση των επαγγελματικών Δικαιωμάτων Μηχανολόγου 

Μηχανικού από τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης. Στις 22/10/2008 το Υπουργείο 

Ανάπτυξης εξέδωσε την εγκύκλιο (Φ/6.6/Οικ 23468/1018-22/10/2008) σύμφωνα με την οποία αναφέρονται τα 

παρακάτω. «Με αφορμή αφενός την αποδοχή της υπ’αριθμ. 374/2008 Γνωμοδότησης του Γ’ τμήματος του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών που αναφέρεται στο 

αντικείμενο του θέματος της παρούσης και αφετέρου την από 07.10.2003 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής 

του ΤΕΕ, σας γνωρίζουμε ότι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης έχουν επαγγελματικά 

δικαιώματα αντίστοιχα με αυτά του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού.» Στη συνέχεια το Υπουργείο 

Ανάπτυξης εξέδωσε και διευκρινιστική εγκύκλιο στις 03/12/2008 (ΦΓ’/6.6/Οικ. 26849/1189) η οποία αναφέρει: 

«Με αφορμή τις δεκάδες ερωτήσεις για διευκρινήσεις σχετικά με την υπ. αριθ. Φ/6.6/0ικ.23468/1018 εγκύκλιο 

του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας και ειδικότερα με την ερώτηση εάν ο διπλωματούχος Μηχανικός 

Παραγωγής & Διοίκησης δύναται να εγγραφεί στα μητρώα των Ηλεκτρολόγων, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα 

με την εγκύκλιο το πτυχίου του Διπλωματούχου Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης έχει κριθεί ισότιμο με του 

Διπλωματούχου Μηχανολόγου-Μηχανικού και ως εκ τούτου αποκτά τα επαγγελματικά δικαιώματα του 

Μηχανολόγου-Μηχανικού.» Κατόπιν τούτου, άρχισαν όλοι οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης να 

εγγράφονται σε όλες τις Αρμόδιες Διευθύνσεις Βιομηχανίας της Χώρας στο βιβλίο Διπλωματούχων Ανωτάτων 

Σχολών Ειδικότητας Μηχανολόγου και να αποκτούν: α)Άδεια άσκησης Μηχανολόγου όσον αφορά στην 

εκπόνηση μελετών, επίβλεψη εκτέλεσης και επίβλεψη λειτουργίας Μηχανολογικών εγκαταστάσεων. β) Γενική 

Άδεια Εκτέλεσης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών. γ) Άδεια άσκησης 

Διπλωματούχου Μηχανικού Οχημάτων. Τέλος σας ενημερώνουμε πως το ΤΕΕ έχει ήδη καταθέσει παρέμβαση 

υπέρ συναδέλφων ΜΠΔ  ενώπιων του  ΣΤΕ  για την απονομή των επαγγελματικών δικαιωμάτων από το πρώην 

ΥΠ. ΑΝ και έχουμε λάβει ήδη θετική  προσωρινή απόφαση. 
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Από τα προαναφερόμενα γίνεται αντιληπτό ότι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και 

Διοίκησης στον ιδιωτικό τομέα εργάζονται πλέον με τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανολόγου 

Μηχανικού χωρίς κανένα περιορισμό. Παραμένει όμως ο αποκλεισμός από τις επίμαχες κατηγορίες των ΜΕΚ 

και ΜΕΕΠ και στα Μητρώα Μελετητών. Δεν μπορούν να διεκδικήσουν Μελέτες Δημοσίου και δεν μπορούν να 

γίνουν Εργολήπτες Δημοσίων Έργων μιας και ενώ αναφέρεται ρητώς στο Π.Δ 71/1995 ότι : «Ο Διπλωματούχος 

ΜΠΔ έχει τη δυνατότητα εγγραφής του στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Εμπειρίας 

Κατασκευαστών και στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών για τα αντίστοιχα έργα » μέχρι σήμερα δεν έχει 

αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το θέμα με το πρόσχημα πως δεν γνωρίζετε σε ποια από τις βασικές ειδικότητες  

ανήκουν οι Διπλωματούχοι ΜΠΔ, με αποτέλεσμα την άρνηση εγγραφής στα παραπάνω μητρώα. 

Στα πλαίσια λοιπόν όλων των ανωτέρω αποφάσεων – γνωμοδοτήσεων και κυρίως της απόφασης του 

ΤΕΕ, του ΝΣΚ και του ΣΤΕ, παρακαλούμε να αντιμετωπιστεί με τη δέουσα προσοχή και δικαιοσύνη, η επίλυση 

του θέματος εγγραφής των Διπλωματούχων  ΜΠΔ στα Μητρώα Μελετητών, στα ΜΕΚ και ΜΕΕΠ.  

Εν κατακλείδι σας γνωρίζουμε πως το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, το Τεχνικό Επιμελητήριο της 

Ελλάδος, το  Πολυτεχνείο Κρήτης και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο Συνήγορος του Πολίτη, ο 

Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Υπουργείο Μεταφορών με Υπουργική 

Απόφαση καθώς και το  Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχουν αποφανθεί ότι οι 

Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης έχουν τα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανολόγου 

Μηχανικού και εκκρεμεί αντίστοιχο αίτημα του ΠΣΜΠΔ στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου σας. 

Επειδή εδώ και δεκαετίες δεν εφαρμόζονται οι  αρχές της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και της 

χρηστής διοικήσεως, στην περίπτωση των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης,  παρακαλούμε για τη δική 

σας παρέμβαση ώστε να παρθεί άμεσα απόφαση έτσι ώστε οι Διπλωματούχοι  Μηχανικοί  Παραγωγής και 

Διοίκησης να εγγράφονται στις ίδιες κατηγορίες των ΜΕΚ και ΜΕΕΠ  και στα Μητρώα Μελετητών που 

εγγράφονται οι συνάδελφοι  Μηχανολόγοι Μηχανικοί. 

 Είμαστε στη διάθεση σας για να σας εξηγήσουμε  σε εσάς ή στους συνεργάτες σας, επακριβώς την 

υπόθεση και να σας παραδώσουμε πλήρη φάκελο με έγγραφα που αποδεικνύουν τα λεγόμενα μας, εφόσον 

απαιτείται. 

 

Με ιδιαίτερη τιμή. 

 

 

 
 

 

 


