Ο αγώνας δικαιώθηκε ...
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μιυωνικών Πορονωνικ
και Διοίκnσnς εξισώνονται με αυτά των Μnχανολόγων Μnχανικών.

ΕΥκύκλlος.

υτυχrΊ κατάλπξπ είχαν τελικά οι συλλογικές και συντονισμένες
προσπάθειες
που κατέΒαλλε εδώ και καιρό το
ΔL του ΠανελλrΊνιoυ Συλλόγου
Μπχανικών ΠαραγωγrΊς και Διοίκπσπς (ΠΣΜΠΔ) για τπν εξίσωσπ των
επαγγελματικών δικαιωμάτων του
κλάδου τους με αυτά των Μπχανολόγων Μπχανικών.
Το Νομικό ΣυμΒούλιο του Κράτους εξέδωσε τπν 347/2008 γνωμοδότπσπ οκει: κά με τα επαγγελ μαιικά δικαιώματα των Μπχανικών
ΠαραγωγrΊς και Διοίκπσπς, ενώ στπ
συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας Βιομπχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξπς εξέδωσε
τπν Φ/6.6/0ικ.
23468/1018 εγκύκλιο με τπν οποία διευθετείται το θέμα των επαγγελ ματικών δι καιωμάτωντων Μ ΠΔ.
Ειδικότερα n εγκύκλιος αναφέρει:
' ... Σας γνωρίζουμε ότι οι Διπλωματούχοι Μπχανικοί ΠαραγωγrΊς & Διοίκπσπς έχουν επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με αυτά
του Διπλωματούχου Μπχανολόγου
Μπχανικού. Κατόπιν των ανωτέρω,
παρακαλούμε όπως διευκολύνετε
τπς εγγραφrΊ Ι καιοκώρησό τους
στο Μπτρώο Μπχανολόγων Ανωτάτων Σχολών τπς οικείας Νομαρχίας, και διεκπεραιώσετεαρμοδίως
κάθε άλλπ δΙOΙKΠΤΙKrΊπράξπ που τυχόν απορρέει από τπν εν λόγω ενγραφrΊ Ι κσιακώρηση •.
Με αυτό τον τρόπο έλαΒε τέλος
μια αδικία που ταλάνιζε χρόνια όσους Μπχανικούς ΠαραγωγrΊς και
Διοίκπσπς επιδίωκαν τπν ουσιαστικπ αναγνώρισπ των επαγγελματικώνδικαιωμάτωντους.
Κι όλα αυτά ειιειδή οι Διευθύνσεις Βιομπχανίας ανά τπν Ελλάδα
δεν ιοικ αναγνώριζαν ως ισότιμους
με τους Μπχανολόγους Μπχανικούς λόγω τπς μF1ύπαρξπς τπς λέξπς .Μπχανολόγος" από τον τίτλο
του Τμπματος Μπχανικών Παραγω-

Μια αδικία ετών έλαβε τέλος με
την εξίσωση των εηαΥΥελματικών
δικαιωμάτων των Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης
με τα αντίστοιχα
των Μηχανολόγων Μηχανικών.
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7. ΠαράΒολο καριοσήμοα πράσινο

15€.
8.2 φωτογραφίες έγχρωμες.

γπς και Διοίκπσπς του Πολυτεχνείου.

ΔιαδΙKασlεs
Η λπψπ και n άσκπσπ των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μπκσνοσόνων Μπχανικώνγίνεται με:
1. Τπν εγγραφπ στο ΒιΒλίο Διπλωματούχων Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών Ειδικότπτας Μπχανολόγου.
2. Τπν απόκτπσπ τπς ΓενΙKrΊςΆδειας
Εκτέλεσπς Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ανεξαρτπτως Ισχύος.
3. Με τπν απόκτπσπ τπς Άδειας
Ασκύοεωο Επαγγέλματας Ειδικότπτας .Διπλωματαύχου
Μπχανικού
ΑυτοκινΠτων »,
Παρακάτω απαριθμούνται τα δι-

καιολογπτικά για τπν εγγραφrΊ των
ΜΠΔ στα μπτρώα των Μπχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μπχανικών
τπς οικείας Νομορκκκ. Τα δικαιολογπτικά αυτά θα πρέπει να κατατεθούν εις διπλούν, μία φορά για κάθεμπτρώο.
1. Φάκελος με λάστιχο.
2. Υπεύθυνπ δnλωσπ μόνιμπς κατοικίας.
3. Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο
(όχι σε όλες ικ Νομαρχίες).
4. Αντίγραφο άδειας ασκήσεωο επαγγέλματος επικυρωμένο (όχι σε
όλες τκ Νομαρχίες).
5. ΒεΒαίωσπ εγγραφπς στο ΤΕΕ.
6. Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότπτας.

Επίσπς οι απόφοιτοι ΜΠΔ μπορούν
να ζnτπσoυν να τους εκδοθεί ΑΔΕΙΑ
ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΠΕΛΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ .ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. και αφορά τπν άσκπσπ του επαγγέλματος
τεχνίτπ οιτοκινήιων, μοτοσικλετών
και μοτοποδπλάτων και τους όρους
λειτουργίας των συνεργείων των ο-

κημάιων.
Με τπναπόκτπσπ τπς άδειας αυτπς αποκτάται το δικαίωμα υπογραφrΊς για όλες τκ εργασίες που αφορούν τπ Διεύθυνσπ Μεταφορών
(σχετικά με ωοψοια, συνεργεία αυτοκινήτων κλπ.).
Αρμόδια υππρεσία είναι π Διεύθυνσπ Μεταφορών τπς οικίας Νομαρχίας όπου θα κατατεθεί π αίτπσπ.
Τα απαραίτπτα δικαιολογπτικά είναι
τα ακόλουθα:
1. Αίτπσπ n οποία παρέχεται στπν υππρεσία και συμπλπρώνεται επιτόπου.

• ΕπαΥΥελματlκά δικαιώματα
Η εγκύκλιος του ΥΠΟlJργείου Ανάπτυξπς για τα
επαγγελματικά δικαιώματα των Μπχανικών
ΠαραγωγrΊς και Διoίκnσπς, εκτόο από τπν απόκιnσπ
των επαγγελματικών δικαιωμάτων του Μπχανολόγου
MnχανΙKoύ, δίνει στους Μπχανικούς Παραγωγπς και
Διοίκπσπς και τπ δυνατότπτα πλπρωσπς θέσπς
Μπχανολόγου Μπχανικού μέσω προκπρύξεων του
ΑΣΕΠ. Η εγκύκλιος κωναιοιέθηκε άμεσα προς ικ
Νομαρχίες όλπς τπς χώρας και το ΔL του ΠΣΜΠΔ
ενπμέρωσε τα μέλπ του συλλόγου να προΒούν σε
αιτπσεις για τπν απόκτπσπ των επαγγελματικών

δικαιωμάτων σικ οικείες Νομαρχίες. Λόγω
προΒλπμάτων που διαπιστώθπκαν σε ορισμένες
Νομαρχίες, το Υπουργείο Ανάπτυξπς εξέδωσε και
δεύτερπ εγκύκλιο, διευκρινιστικπ τπς πρώτπς, π
οποία αναφέρει: ' ... Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με
τπν εγκύκλιο το πτυχίο του Διπλωματούχου
Μπχανικού ΠαραγωγrΊς & Διοίκπσπς έχει κριθεί
ισότιμο με αυτό του Διπλωματούχου Μπχανολόγου
Μπχανικού, και ως εκ τούτου ο πρώτος αποκτά τα
επαγγελματικά δικαιώματα του Μπχανολόγου
Μπχανικού».

2.Ένας φάκελος με λάστιχο.
3. ΠαράΒολο πράσινο 29,5€ (Πιθανόν και άλλα 15€ για χαρτόσημα).
4. Επικυρωμένο ανιίγραφο ταυτόιnτας.
5. Επικυρωμένο ανιίγραφο τίτλου
σπουδών.
6. Επικυρωμένο ανιίγραφο Άδειας
ΑσκιΊσεως Επαγγέλμαιος.
7. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου τουτοτοτσο.
8. Υπεύθυνη διΊλωση με κείμενο
που δίνεται στην υπηρεσία και συμπληρώνεται επιτόπου.
9. Ανιίγραφο της επιστολιΊς της Διεύθυνσης Τεχνολογίας Οχημάτων
του Υπουργείου Μεταφορών με
Αριθμ. Πρωτ, 40121/2592
17-72006.

ΓIoι1uιεxνεIo Κρinns
Ειδικά για ιους Μηχανικούς Παραγωγπς και Διοίκησης που απέκιοσσν τον τίτλο σπουδών ιοικ από
το Πολυτεχνείο ΚριΊτης, μπορεί να
ζητηθούν:
α. Ονομασιικι'ι ΒεΒαίωση από το γρα-

να Βρείτε στην ιστοσελίδα ιου
Υπουργείου Εσωτερικών http://
www.ypes.gr/nomarxiakh_aut.ht
m.

AIaισn Υια ΑΣΕΠ
Σε όλες τκ προκηρύξεις θέσεων πανεπιστημιακι'ις εκπαίδευσης
που αροκηρηοοονιοι μέσω ΑΣΕΠ
και για τις οποίες ζητείται -Πιιαίο ιΊ
δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού-, υπάρχει ο αστερίσκος (*) ο οποίος παραπέμπει σε ααρσωρησο
που ορίζει:
-Πα ιους τίτλους αονεηισυψκ»
κι'ις εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τ1ΤΛΩΝΣΠΟΥΔΩΝ
ως προσόν διορισμού ορίζεται ΠΙUΧίο ι'ι δίπλωμα Α.Ε.!. ι'ι Ελληνικού
Ανοικιού Πανεπιστημίου ... ι'ι ταυτόσημο κατά περιεΧόμενο ειδικότητας
με ιο ζητούμενο από την προκι'ιρυξη, υηωφεοονιοι να προσκομίζουν
συγχρόνως ΒεΒαίωση του αρμοδίου οργάνου ιου Α.Ε.!. ι'ι Ελληνικού
Ανοικιού Πανεπισιnμίoυ (Ε.Α.Π.)
Α.Ε.!. ι'ι Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογι'ις (Π.Σ.Ε) Α.Ε.!., στο οποίο

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης δίνει
στους Μ.Π.Δ. και τη δυνστότnτa πλήρωσης
θέσης μέσω προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

Ι

φείο επαγγελματικών θεμάτων ιου
ΤΕΕ (κ. Κολίνιου 2103291643)
σύμφωνα με ιnν οηόφσοη του ΤΕΕ
με αριθμ. Γ/2/35/2003.
β. ΒεΒαίωση από το Πολυτεχνείο
ΚριΊτης (Γραμματεία ΜΠΔ 28210
37305) ότι καλύπτεται με πλιΊρη επάρκεια το ανιικείμενο ιου Μηχανολόγου Μηχανικού.
Ειδικά επίσης για ιους Μηχανικούς ΠαραγωγιΊς και Διοίκησης
που απέκιησαν τον τίτλο σπουδών
τους από το Δημοκρίτειο ΠανεπιστιΊμιο θράκης μπορεί να ζητηθεί
ΒεΒαίωση
(Γραμματεία
ΜΠΔ
2541079345)
περί της ισοτιμίας
και ανιιστοιχίας του τμιΊματος με αυτό του Πολυτεχνείου ΚριΊτης.
Η συγκεκριμένη άδεια δίνεται ιΊδη από τις ανιίστοιχες υπηρεσίες όλων των Νομαρχιών της χώρας σε
όλους τους ΜΠΔ. Πληροφορίες
σχετικά μετα τηλέφωνα και τις Διευθύνσεις των Νομαρχιών μπορείτε

ανιΊκει το ΤμιΊμα που κορόνοσε ιο εν
λόγω πιuxίo ι'ι δίπλωμα, περί ιου ότι ο τίτλος ουιόο στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλι'ιρη επάρκεια το γνωστικό ανιικείμενο του
πιuxίoυ που ζητείται από την προκι'ιρυξη (π.δ. 50/2001
άρθρο 26
παρ.2, όπως τροηοηοιάθηκε μετανενέσιερσ)».
Συνεπώς, ο ΜΠΔ που διεκδικεί
θέση Μηχανολόγου
Μηχανικού
πρέπει να καταθέσει τίτλο σπουδών
Μηχανικού Παραγωγι'ις και Διοίκησης και ΒεΒαίωση από το ψιΊμα
ΜΠΔ του ονυοτουωψ ιδρύματος με
την οποία να ΒεΒαιώνεται ότι οι
σπουδές στο τμι'ιμα καλύπτουν επάρκεια το ανιικείμενο ιου Μηχανολόγου Μηχανικού.
Οι ανιίστοιχες ΒεΒαιώσεις δίδονιαι από τις Γραμματείες των σκολώνΜΠΔ του Πολυτεχνείου ΚριΊτης
και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου θράκικ.
•
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