ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Οι απόφοιτοι ΜΠΔ μπορούν να εκδώσουν ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» και αφορά την άσκηση του
επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και τους όρους λειτουργίας
των συνεργείων των οχημάτων.
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ‘’ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΩΚΙΝΗΤΩΝ’’
Με την απόκτηση της άδειας αυτής αποκτάται το δικαίωμα υπογραφής που αφορά σε όλες τις
εργασίες που αφορούν τη Διεύθυνση Μεταφορών (σχετικά με οχήματα, συνεργεία αυτοκινήτων κ.λ.π.).
Εμπλεκόμενη υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Μεταφορών της οικίας Νομαρχίας όπου θα καταθέσετε την
αίτηση.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση η οποία θα σας δοθεί στην υπηρεσία και θα τη συμπληρώσετε επιτόπου
2. Ένας (1) φάκελος με λάστιχο
3. Παράβολο πράσινο 29,5€ (Πιθανόν και άλλα 15 € για χαρτόσημα)
4. Επικυρωμένο αντίγραφο Ταυτότητας (Να γνωρίζεται και το ΑΦΜ)
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
6. Επικυρωμένο αντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
7. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
8. Υπεύθυνη δήλωση με κείμενο που θα σας δοθεί στην υπηρεσία και θα την συμπληρώσετε επιτόπου
9. Αντίγραφο της επιστολής της Διεύθυνσης Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών με Αριθμ.
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10. Αντίγραφο της απόφασης του ΤΕΕ με αριθμ. Γ/2/35/2003
Επιπλέον για τους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης που απέκτησαν τον τίτλο σπουδών τους
από το Πολυτεχνείο Κρήτης μπορεί να σας ζητηθούν:
α. Ονομαστική βεβαίωση από το γραφείο επαγγελματικών θεμάτων του ΤΕΕ (Κα Κολίντου 2103291643) σύμφωνα
με την απόφαση του ΤΕΕ με αριθμ. Γ/2/35/2003
β. Βεβαίωση από το Πολυτεχνείο Κρήτης (Γραμματεία ΜΠΔ 2821037305) ότι καλύπτεται με πλήρη επάρκεια το
αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού
Επιπλέον για τους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης που απέκτησαν τον τίτλο σπουδών τους
από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
α. Βεβαίωση από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Γραμματεία ΜΠΔ 2541079345) περί της ισοτιμίας και
αντιστοιχίας του τμήματος με αυτό του Πολυτεχνείου Κρήτης
Η άδεια αυτή δίνεται ήδη από τις αντίστοιχες υπηρεσίες όλων των Νομαρχιών της χώρας σε
όλους τους ΜΠΔ.
Πληροφορίες σχετικά με τα τηλέφωνα και τις Διευθύνσεις των Νομαρχιών μπορείτε να βρείτε
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
http://www.ypes.gr/nomarxiakh_aut.htm.
Ελπίζουμε σύντομα να μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα για τις διαδικασίες
απόκτησης των αδειών:
1. Για την εκπόνηση μελετών, επίβλεψη εκτέλεσης και επίβλεψη λειτουργίας μηχανολογικών
εγκαταστάσεων. (ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ).
2. Για την εκτέλεση και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων και
κατηγοριών (ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΙΣΧΥΟΣ)
3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (ΜΕΚ -ΜΕΕΠ) ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ

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

