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Θέμα: Άρνηση χορήγησης αδειών από τις Νομαρχίες Πειραιά, Αθηνών (κεντρικός τομέας) και Αθηνών (Δυτικός
Τομέας) στους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης.
Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες
Με την παρούσα σας ενημερώνουμε εκ νέου για τα προβλήματα που δημιουργούν στους Μηχανικούς
Παραγωγής και Διοίκησης οι Διευθύνσεις Βιομηχανίας των Νομαρχιών Πειραιώς, Αθηνών/Κεντρικός Τομέας και
Αθηνών/Δυτικός Τομέας με τη μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών προκειμένου να μπορούν να εργαστούν ως
ελεύθεροι επαγγελματίες.
Συγκεκριμένα οι Διευθυντές των ανωτέρω Διευθύνσεων αρνούνται να χορηγήσουν στα μέλη του συλλόγου
μας, Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης:
Α. Εγγραφή στο Βιβλίο Διπλωματούχων Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών Ειδικότητας Μηχανολόγου ώστε να ασκούν
ελεύθερα το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού όσο αφορά στην εκπόνηση μελετών, επίβλεψη εκτέλεσης και
επίβλεψη λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων και
Β. Γενική Άδεια εκτέλεσης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων όλων των Ειδικοτήτων και κατηγοριών
οι οποίες δίνονται από τις εν λόγω Διευθύνσεις σε όλους τους Μηχανολόγους Μηχανικούς.
Οι εν λόγω Διευθυντές είναι οι μοναδικοί στην Ελλάδα (σε σύνολο 64 νομαρχιακών καταστημάτων) που αρνούνται να
χορηγήσουν τις ανωτέρω άδειες παρόλο που γνωρίζουν πολύ καλά ότι:
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1).Τα ιδρύματα που χορηγούν τους τίτλους σπουδών του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης εκδίδουν
βεβαίωση σύμφωνα με την οποία ο τίτλος σπουδών που παρέχεται από το Τμήμα καλύπτει με πλήρη επάρκεια το
αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού.
2).Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με την υπ' αριθμ. Γ/2/35/2003 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, που
ελήφθη κατά τη συνεδρίαση 35 της 7-10-2003, αποφάνθηκε ότι οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης έχουν όλα τα
επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανολόγου Μηχανικού.
3.) Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατά τη συνεδρίαση 24-7-2008 του Γ’ Τμήματος γνωμοδότησε ομόφωνα
θετικά (Αριθμός Γνωμοδότησης: 347/2008, Αρ. Πρωτ.:414/4961/2008) για την απόκτηση των Επαγγελματικών
δικαιωμάτων Μηχανολόγου Μηχανικού από τους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης.
Στην παράγραφο 11.1. της Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφέρεται ότι «(... οι
Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, που αποτελούν ειδικότητα, η οποία δεν υπήρχε όταν θεσπΙστηκε η ανωτέρω
διάταξη και που, κατά το αρμόδιο για τη σχετική κρίση Τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδας, του οποίου εγγράφονται μέλη,
έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα μηχανολόγου μηχανικού, πέραν, ασφαλώς, εκείνων, που προσδιορΙζονται ρητώς
στο άρθρο 1 του ΠΔ 71/1995».
4). Την ανωτέρω γνωμοδότηση έκανε αποδεκτή ο Υπουργός Μεταφορών και έκτοτε σε όλες τις Διευθύνσεις
Μεταφορών όλων των Νομαρχιών της χώρας χορηγούνται όλες οι άδειες που χορηγούνται στους Μηχανολόγους
Μηχανικούς και στους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης.
5).Το Υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε την Εγκύκλιο Φ/6.6/0ικ. 23466/1016/22-10-2008, την οποία απέστειλε προς
όλες τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας, με θέμα: «Επαγγελματικά δικαιώματα
των Διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης», η οποία αναφέρει με σαφήνεια ότι «... Οι Διπλωματούχοι
Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης έxoυv επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με αυτά του Διπλωματούχου
Μηχανολόγου Μηχανικού».
Στην εν λόγω Εγκύκλιο διευκρινίζεται όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες να διευκολύνουν την εγγραφή/καταχώρηση
των Διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στο Μητρώο Μηχανολόγων Ανωτάτων Σχολών της οικείας
Νομαρχίας, και διεκπεραιώνουν αρμοδίως κάθε άλλη διοικητική πράξη που τυχόν απορρέει από την εν λόγω
εγγραφή/καταχώρηση.
Με αφορμή τις ερωτήσεις για διευκρινίσεις 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 και Διοίκησης
δύναται να εγγραφεί στα Μητρώα των Ηλεκτρολόγων, το Υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε το με Αρ. Πρωτ.:
ΦΓΊ6.6/0IΚ.26849/11Β9/3-12-2008 έγγραφο με θέμα: «Διευκρινίσεις για την Εγκύκλιο Φ/6.6/0ικ.23468/1018»
σύμφωνα με το οποίο διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την Εγκύκλιο το Πτυχίο του Διπλωματούχου Μηχανικού
Παραγωγής και Διοίκησης έχει κριθεί ισότιμο με του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού και ως εκ τούτου
αποκτά τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανολόγου Μηχανικού.
6). Στο με Αριθ. Πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.13/409/οικ. 2164/1-2-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς το ΑΣΕΠ-Γενική Διεύθυνση Προσλήψεων με θέμα « Επαγγελματικά δικαιώματα
των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης» αναφέρεται ότι: «Ενόψει των ανωτέρω, οι κάτοχοι πτυχίου Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης που προσκομίζουν την παραπάνω αναφερόμενη βεβαίωση, θα πρέπει κατά την άποψη της
υπηρεσίας μας, να γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι για τη διεκδίκηση θέσεων της ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού
του κλάδου ΠΕ Μηχανικών».
7). To Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), με αριθ. Πρωτ. 3416/Γ.Ε την 22/9/2010, στην πρόσφατη ερώτηση
του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών κ Δικτύων/ΓΓΔΕ/Δ15, με το έγγραφο υπ’ αριθ. Δ15/οικ/19330/8-9-2010,
σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) των ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης καθώς και
της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, αποφάνθηκε ότι το ζήτημα των επαγγελματικών
δικαιωμάτων των ΜΠΔ έχει αντιμετωπιστεί νομολογιακά. Ειδικότερα αναφέρει ότι:
«
Απαντώντας στο ως άνω έγγραφό σας, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:…
…Κατ’ εξαίρεση μπορεί να εκδοθεί ατομική γνωμοδότηση, εφόσον η απάντηση στο ερώτημα εμφανίζεται ως απλή και
υφίσταται σχετική νομολογία ή γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ. Εντελώς εξαιρετικά, εφόσον το νομικό ζήτημα έχει
αντιμετωπισθεί νομολογιακά, μπορεί να παρέχεται απάντηση με απλό έγγραφο, στο οποίο παρατίθενται οι διατάξεις
και η υφιστάμενη νομολογία. Η περίπτωση που αφορά το ερώτημά σας ανήκει κατά τη γνώμη μας στην τελευταία αυτή
κατηγορία και απαντάται ευθέως τόσο από τις κείμενες διατάξεις όσο και τις προαναφερόμενες γνωμοδοτήσεις του
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Ν.Σ.Κ., ενώ παράλληλα έχει εκδοθεί και σαφής απόφαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, η οποία
εξομοιώνει απόλυτα τους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης με του Μηχανολόγους Μηχανικούς. Συνεπώς, κατά
την άποψή μας, δεν καταλείπεται θέμα περαιτέρω ερμηνείας των σχετικών διατάξεων»
8) Σύμφωνα με την τελεσίδικη απόφαση με αρ. 2402/2007 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε
μετά από προσφυγή κατά του ΑΣΕΠ, οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης διορίζονται σε θέσεις ΠΕ ΜηχανολόγωνΗλεκτρολόγων. (διότι το τμήμα που χορηγεί τον τίτλο σπουδών του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης βεβαιώνει ότι
οι σπουδές καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού.)
9) Τέλος σας αναφέρουμε, πως για το ίδιο ακριβώς θέμα έχει αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο
προσωρινές αποφάσεις για την Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και την Νομαρχία Λάρισας αντίστοιχα.
Από τα ανωτέρω είναι φανερό ότι η μη χορήγηση των εν λόγω αδειών στους Μηχανικούς Παραγωγής και
Διοίκησης, οι οποίες χορηγούνται σε όλες τις υπόλοιπες Νομαρχίες της χώρας, είναι καθαρά θέμα προσωπικής
πολιτικής των εν λόγω διευθυντών των Διευθύνσεων Βιομηχανίας των Νομαρχιών Πειραιώς, Αθηνών (Κεντρικός
Τομέας) και (Νότιος Τομέας).
Σε μια εποχή όπου λόγω της οικονομικής κρίσης η ανεργία έχει φθάσει σε υψηλά επίπεδα δεν είναι δυνατόν να
στερείται από επαγγελματίες μηχανικούς το ανθρώπινο δικαίωμα στην εργασία και στην επιβίωση από ανθρώπους
που δε σέβονται τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και φορέων του Ελληνικού Κράτους.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω παρακαλούμε για την άμεση παρέμβαση σας ώστε να λυθεί άμεσα το
πρόβλημα στις ανωτέρω τρεις Νομαρχίες. Βεβαίως είμαστε στην διάθεσή σας, για μια κατ’ ιδίαν συνάντηση, με εσάς ή
τους συνεργάτες σας, ώστε να σας εξηγήσουμε επακριβώς την υπόθεση και να σας παραδώσουμε πλήρη φάκελο με
έγγραφα που αποδεικνύουν τα παραπάνω.
Με εκτίμηση
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