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Θέμα: Παραβίαση των δικαιωμάτων των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης από το Σώμα 
Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Μ.Β.Ε.) 

Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να σας γνωρίσουμε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα των μελών 
του συλλόγου μας, σχετικά με τη γνωστοποίηση ανάληψης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας από το 
Σώμα Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Μ.Β.Ε.).  
 
Ειδικότερα όπως εγγράφως ενημερώθηκε ο Συλλόγου μας από τον Διπλωματούχο Μηχανικό Παραγωγής 
& Διοίκησης (ΜΠΔ) κ. Νικόλαο  Ι. Ιωσηφίδη Δ.Π.Θ. (Α.Μ. ΤΕΕ 124838) δεν έγιναν αυθαίρετα αποδεκτές οι 
δύο τελευταίες γνωστοποιήσεις ανάληψης καθηκόντων του ως Τεχνικός Ασφαλείας, από τις επιχειρήσεις 
όπου συνεργάζεται, προς το Σώμα Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Μ.Β.Ε.). O δε λόγος 
και στις δύο περιπτώσεις απόρριψης των ορισμών του ως Τεχνικός Ασφαλείας σύμφωνα με τις 
αποφάσεις του (Σ.Ε.Μ.Β.Ε.). είναι ότι η ειδικότητα των διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής & 
Διοίκησης, δεν εμπίπτει στις επιτρεπόμενες ειδικότητες Τεχνικών Ασφαλείας που ορίζει το άρθρο 13 του 
Νόμου 3850/2010 (ΦΕΚ 84/α/02-06-2010) για τα ορυχεία Άνθρακα. Οι παραπάνω αποφάσεις 
επισυνάπτονται στην παρούσα επιστολή. 
 
Σημειώνουμε ότι οι Διπλ. Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
Διπλ. Μηχανολόγων Μηχανικών. Ειδικότερα η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ με την υπ΄αριθμ. 
Γ/2/35/2003 απόφασή της διαπιστώνει ότι οι Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου 
Κρήτης έχουν επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανολόγου Μηχανικού.  
 
Το υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε την Εγκύκλιο Φ/6.6/Οικ. 23468/1018/22-10-2008 με θέμα: 
«Επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης», η οποία 
αναφέρει ότ «… οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης έχουν επαγγελματικά 
δικαιώματα αντίστοιχα με αυτά του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού. 
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 Με αφορμή τις ερωτήσεις και διευκρινίσεις σχετικά με την υπ αριθμ. Φ/6.6/Οικ. 23468/1018/22-10-
2008 εγκύκλιο και ειδικότερα με την ερώτηση αν ο Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης 
δύναται να εγγραφεί στα μητρώα των Ηλεκτρολόγων, το Υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε το με αριθμό 
Πρωτοκόλλου: ΦΓ’/6.6/Οικ.26849/1189/3-12-2008 έγγραφο με θέμα «Διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 
Φ/6.6/Οικ. 23468/1018/22-10-2008, σύμφωνα με το οποίο διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την Εγκύκλιο 
το Πτυχίο του Διπλωματούχου Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης έχει κριθεί ισότιμο με Μηχανολόγου 
Μηχανικού και ως εκ τούτου αποκτά τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανολόγου Μηχανικού».  
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούμε θερμά για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να λυθεί το 
συντομότερο δυνατό το θέμα που έχει προκύψει καθώς η συγκεκριμένη και εντελώς αυθαίρετη 
απόφαση του Σ.Ε.Μ.Β.Ε., θίγει πρωτίστως, την ανθρώπινή μας αξιοπρέπειά και εν συνεχεία, την 
επαγγελματική μας αξιοπρέπεια και αξιοπιστία, δημιουργώντας ανεπανόρθωτες καταστάσεις. 
Ειδικότερα παρακαλούμε να αποσταλεί Εγκύκλιος από το Υπουργείο  στο Σώμα Επιθεώρησης 
Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Μ.Β.Ε.), η οποία να αναφέρει  με σαφήνεια ότι η ειδικότητα των 
Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης είναι ισότιμη με την ειδικότητα των Μηχανολόγων Μηχανικών.  
 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία. 
 

 
Με τιμή,  

Για το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

 

 

Ο Πρόεδρος 
 

Ο Γεν. Γραμματέας 
 

    Παύλος Καλενδέρογλου   Βιργινία Λυπαρή 
 

Ακριβές αντίγραφο  
Ο Γενικός Γραμματέας  

Βιργινία Λυπαρή  
 

 
 


