
 

 

 
 
 

Καβϊλα, 02 επτεμβρύου 2019 
Αριθμ. Πρωτ :522 

 
 
Προσ : Τπουργεύο Τποδομών & Μεταφορών 
Τπόψη : Τφυπουργού  Τποδομών και Μεταφορών, κον. Ι.Κεφαλογιϊννη 

 

Θϋμα : Αύτημα περύ τροποπούηςησ, απλοπούηςησ και επιτϊχυνςησ τησ διαδικαςύασ αδειοδότηςησ 
Χειριςτών Μηχανημϊτων Έργου.  
  

Οι χειριςτϋσ Μηχανημϊτων ϋργου αποτελούν μύα ςημαντικό ειδικότητα όχι μόνο για τον 
κλϊδο τησ εξόρυξησ και επεξεργαςύασ μαρμϊρου αλλϊ και για το ςύνολο του εξορυκτικού και 
καταςκευαςτικού κλϊδου τησ χώρασ.  

ύμφωνα και με την από 11 Απριλύου του 2019 ϋκθεςη του ΕΒ (SPECIAL REPORT ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ 
ΣΟΝ ΕΞΟΡΤΚΣΙΚΟ ΚΛΑΔΟ) με τύτλο «Ανθρώπινο δυναμικό, επαγγϋλματα και δεξιότητϋσ ςτον 
εξορυκτικό κλϊδο», προκύπτει ότι οι χειριςτϋσ μηχανημϊτων ϋργου αποτελούν την πολυπληθϋςτερη 
κατηγορύα εργαζομϋνων του κλϊδου ενώ τα προβλόματα του ςυςτόματοσ αδειοδότηςησ των 
χειριςτών δυςχεραύνουν ςημαντικϊ τη λειτουργύα των επιχειρόςεων. Επιπλϋον προκύπτει το ότι η 
εξορυκτικό δραςτηριότητα αςκεύται ςε περιφϋρειεσ με χαμηλό προςφορϊ χειριςτών, γεγονόσ που 
επιβεβαιώνεται και από τισ περιςςότερεσ επιχειρόςεισ του κλαδου τησ Εξόρυξησ Μαρμϊρου. 

 
Η διαδικαςύα λόψησ ϊδειασ χειριςτό ΜΕ ορύζεται ςτο ΠΔ113 (ΥΕΚ.198Β.2012) από το οπούο 

ςυνοπτικϊ προκύπτει ότι: 
- Σα Μηχανημϊτα Έργου χωρύζονται ςε 2 ομϊδεσ (Α και Β)  

- Οι χειριςτϋσ Μηχανημϊτων Έργου χωρύζονται ςε 3 βαθμύδεσ επαγγελματικών προςόντων: τον 

Βοηθό Φειριςτό, τον Φειριςτό ομϊδασ Β & τον Φειριςτό ομϊδασ Α. 

- Προώπόθεςη για την ϋνταξη ςτην 1η εκ των τριών βαθμύδων επαγγελματικών προςόντων, 

δηλαδό αυτό του βοηθού χειριςτό εύναι η ϋκδοςη βεβαύωςησ αναγγελύασ του βοηθού χειριςτό 

μηχανημϊτων ϋργου από την αρμόδια υπηρεςύα τησ περιφϋρειασ.  

- Ο Βοηθόσ χειριςτό πρϋπει να επιβλϋπεται από ϋναν αδειούχο χειριςτό, ο οπούοσ δεν μπορεύ 

ταυτόχρονα να επιβλϋψει πϋραν των δύο (2) χειριςτών. Οι δυο δε τελευταύοι πρϋπει να εύναι 

ςτον ύδιο χώρο και να ϋχουν οπτικό επαφό. 

- Κατόπιν ο βοηθόσ χειριςτό πρϋπει να ςυγκεντρώςει: 

o 300 ημερομύςθια για τουσ απόφοιτουσ υποχρεωτικόσ εκπαύδευςησ για την ομϊδα Β 

o 450 ημερομύςθια για τουσ απόφοιτουσ υποχρεωτικόσ εκπαύδευςησ για την ομϊδα Α 

o 100 ημερομύςθια για τουσ απόφοιτουσ ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.. ό Ι.Ε.Κ. για την ομϊδα Β 

o 150 ημερομύςθια για τουσ απόφοιτουσ ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.. ό Ι.Ε.Κ. για την ομϊδα Α 

o 70 ό 100 ημερομύςθια για τουσ απόφοιτουσ ΙΕΚ Σεχνικού Μηχανημϊτων Έργου για τισ 

ομϊδεσ Β κ Α αντιςτούχωσ 



 

 

Ακολούθωσ και κατόπιν επιτυχύασ ςε Θεωρητικό και Πρακτικό Εξϋταςη, ο βοηθόσ χειριςτό  
λαμβϊνει την ϊδεια του Φειριςτό. τισ περιςςότερεσ περιπτώςεισ η διαδικαςύα αυτό διαρκεύ 
περιςςότερο από 2 ϋτη αν υπολογύςει κανεύσ την ςυλλογό δικαιολογητικών καθώσ και την 
πραγματοπούηςη εξετϊςεων, οι οπούεσ πολλϋσ φορϋσ καθυςτερούν πϊρα πολύ από τισ αρμόδιεσ 
υπηρεςύεσ λόγω ϋλλειψησ διαθεςιμότητασ των ζητούμενων μηχανημϊτων. 
 
Τα ερωτόματα εύναι πολλϊ: 

- Μπορεύ η εθνικό οικονομύα να αναπτυχθεύ όταν η δυνατότητϊ τησ να παρϊξει εξειδικευμϋνο 

ανθρώπινο δυναμικό διαρκεύ περιςςότερο από 2 ϋτη? 

- Η παγκόςμια ζότηςη ενόσ ορυκτού μπορεύ να αναμϋνει 2 ϋτη ώςτε να δημιουργόςουμε ςτην 

Ελλϊδα τον μηχανιςμό αύξηςησ τησ παραγωγόσ? 

- Εύναι λογικό μύα εταιρεύα να μπορεύ να προβλϋψει 2 χρόνια πριν την αυξημϋνη ανϊγκη 

χειριςτών ΜΕ και να οργανώςει τουσ ανϊλογουσ Βοηθούσ και Επιβλϋποντεσ τουσ? 

- Μπορεύ η χώρα μασ να παρϊξει ςύντομα νϋουσ χειριςτϋσ για καινούργια, νϋασ τεχνολογύασ  

Μηχανόματα Έργου όπωσ εύναι αυτϊ τησ υπόγειασ εξόρυξησ ςτα οπούα δεν υπϊρχουν 

χειριςτϋσ (πλην ελαχύςτων)? 

- Εύναι ανταγωνιςτικό για τισ Ελληνικϋσ επιχειρόςεισ Μαρμϊρου να ϋχουν πχ 4 χειριςτϋσ 

(Υορτωτό, Εκςκαφϋα, Dumper και Διατρητικού) οι οπούοι να επιβλϋπουν για 2 ϋτη 4 βοηθούσ 

ςτα ανϊλογα μηχανόματα ϋργου? 

- Μπορεύ μύα νϋα Επιχεύρηςη που δεν ϋχει χειριςτϋσ Μηχανημϊτων Έργου να δημιουργόςει 

αυτούσ ςε μύα μη ανεπτυγμϋνη λατομικϊ περιοχό?  

- Μπορεύ ϋνασ νϋοσ ϊνεργοσ να αποκτόςει τα τυπικϊ προςόντα ώςτε να αναζητόςει μύα καλϊ 

αμειβόμενη θϋςη εργαςύασ? 

Δυςτυχώσ η απϊντηςη ςε όλα τα παραπϊνω ερωτόματα εύναι ΟΧΙ και κατϊ ςυνϋπεια λϋμε όχι ςτην 
Ανϊπτυξη, όχι ςτην Βιωςιμότητα, όχι ςτην Εξϋλιξη, όχι ςτην μεύωςη τησ ανεργύασ. 
 
Παρϊλληλα με τα παραπϊνω θετικϊ ερωτόματα υπϊρχουν και τα αρνητικϊ ςτα οπούα η απϊντηςη 
δυςτυχώσ εύναι ΝΑΙ  

- Εύναι το επϊγγελμα κλειςτό? 

- Μπορεύ ο αδειούχοσ χειριςτόσ ό η εταιρεύα να μην υπογρϊφει την βεβαύωςη επύβλεψησ 

προκειμϋνου να μην αποκτόςει ϊδεια ο βοηθόσ και να εύναι δϋςμιοσ? 

- Μπορεύ να δημιουργηθούν ςυνθόκεσ ώςτε κϊποιεσ εταιρεύεσ να αναγκϊζονται να 

λειτουργόςουν με μη αδειούχουσ χειριςτϋσ ό να μην επιβλϋπουν όπωσ προβλϋπετε, 

ωθούμενεσ ςτην παρανομύα? 

- Προκύπτουν θϋματα για την αςφαλό λειτουργύα όταν ο βοηθόσ χειριςτό λειτουργεύ με 

επύβλεψη επι 2 ϋτη ϋνα μηχϊνημα χωρύσ να ϋχουν κριθεύ από εξετϊςεισ τα προςόντα του? 

 

Η ςύγκριςη εύναι αναπόφευκτη: 
- Ο οδηγόσ λεωφορεύου, ο οπούοσ μεταφϋρει ανθρώπουσ και μικρϊ παιδιϊ και χειρύζεται ϋνα 

ανϊλογα μεγϊλο όχημα ϋχει ανϊλογη διετό εκπαύδευςη? 



 

 

ύμφωνα με την ΤΑ Α3/οικ50984/7947/ΥΕΚ Β 3056/02.12.2013 ϋνα οδηγόσ λεωφορεύου αρκεύ να 
επιτύχει ςε θεωρητικϋσ και πρακτικϋσ εξετϊςεισ μετϊ από 31 ώρεσ θεωρητικών και πρακτικών 
μαθημϊτων. 
 
Μπορεύ το κρϊτοσ για την μύα ϊδεια να απαιτεύ 31 ώρεσ εκπαύδευςησ και για ϊλλη παρόμοια ϊδεια 
3.600 ώρεσ, δηλαδό 100+ φορϋσ μεγαλύτερη εκπαύδευςη ? 
 
Εύναι ο χειριςμόσ ενόσ ΜΕ 100 φορϋσ πιο δύςκολοσ από αυτόν ενόσ λεωφορεύου? Ή εύναι οι οδηγού 
λεωφορεύων 100+ φορϋσ πιο επιδϋξιοι από ϋνα υποψόφιο χειριςτό ΜΕ? 
 

Το αύτημϊ μασ εύναι απλό και δύκαιο: 
- Ζητούμε την απλοπούηςη και επιτϊχυνςη τησ διαδικαςύασ αδειοδότηςησ Χειριςτών 

Μηχανημϊτων Έργου.  

- Ζητούμε την υποκατϊςταςη τησ εμπειρύασ από θεωρητικό κατϊρτιςη. 

- Ζητούμε την πραγματοπούηςη εξετϊςεων απο ιδιωτικούσ φορεύσ. 

 

Με εκτύμηςη 
Για τον .Ε.Μ.Μ.Θ 
Η Πρόεδροσ Δ. 
Κωνςταντύνα Λαζό / Αναγνωςτοπούλου 
 

 


