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Αξιότιμε κε Υπουργέ, 

 
Σε συνέχεια της έκδοσης του υπ΄ αρίθμ. 99 προεδρικού διατάγματος (ΠΔ) για την ρύθμιση 

του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για 

κάθε ειδικότητα δυνάμει του Ν.4439, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τους 

προβληματισμούς του κλάδου μας σχετικά με την διατύπωση του άρθρου 15 του ΠΔ από 

το οποίο δεν προκύπτει με σαφήνεια ότι δεν έχουν περιοριστεί τα δικαιώματα των 

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. 

Γνωρίζοντας την σαφή κυβερνητική δέσμευση όπως εκφράστηκε και δια της Προέδρου της 

επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 του Ν.4439, κα Α. Ζαμάνη να μην 

απεμπολήσουν κατοχυρωμένα υφιστάμενα δικαιώματα οι ειδικότητες αλλά και την 

προσωπική σας ευαισθησία σαν πρώην Πρόεδρος του ΤΕΕ προς τους Μηχανικούς 

Παραγωγής και Διοίκησης, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για την αντιστοίχιση των  

γνωστικών αντικειμένων του άρθρου 15 του ΠΔ με υφιστάμενα.   

Θα θέλαμε τέλος να σας ενημερώσουμε για την ιδιαίτερη αγωνία των μελών του 

συλλόγου μας  για τα ενδεχόμενα προβλήματα που θα δημιουργηθούν σχετικά με την 

πρόσβαση τους στο επάγγελμα εξαιτίας πιθανής λανθασμένης ανάγνωσης του ΠΔ από 

τους αρμόδιους φορείς σχετικά με τα υφιστάμενα δικαιώματα την ειδικότητας των 

Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης.  

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε όπως δεχτείτε συνάντηση με εκπροσώπους του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανικών Παραγωγής και 

Διοίκησης (ΠΣΜΠΔ). 

Μετά τιμής, για το ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης. 

 
Ο Πρόεδρος 

 
Ο Γεν. Γραμματέας 

 
    Παύλος Καλενδέρογλου   Πάρης Τσιούκας 

 
Ακριβές αντίγραφο  

Ο Γενικός Γραμματέας  
Πάρης Τσιούκας  
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