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Kύξηνη, 

    Δλεκεξσζήθακε γηα ην θύιιν ηεο εθεκεξίδαο ζαο , κε εκεξνκελία 17/9/2020 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα 

ην άξζξν ηνπ δεκνζηνγξάθνπ θύξηνπ Νίθνπ Φηιηππίδε . 

    Θα ζέιακε, ινηπόλ, λα εθθξάζνπκε ηε δηθή καο άπνςε πάλσ ζε όια εθείλα ηα νπνία  γξάθηεθαλ θαη 

αθνξνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ην επάγγεικα ηνπ ρεηξηζηή κεραλήκαηνο έξγνπ, θαζώο είλαη ην 

επάγγεικα πνπ εθθξάδνπκε θαη εθπξνζσπνύκε σο δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, όπνπ θαη 

απαξηζκεί 68 πξσηνβάζκηα ζσκαηεία ζε όιε ηελ Διιάδα , κε πάλσ από 90.000 κέιε ρεηξηζηέο 

κεραλεκάησλ έξγνπ . 

    Σν επάγγεικα καο είλαη ηδηαίηεξν , πνιύπινθν , πνηθηιόηξνπν  θαη άθξσο επηθίλδπλν. 

Δίλαη έλα επάγγεικα ηαρέσο εμειηζζόκελν πνπ όκσο γηα λα εθηειεζηεί  ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ εηδηθέο 

ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο  θαη λα εθηειείηαη κε απόιπηε αζθάιεηα . 

    Σν επάγγεικα καο εθηειείηαη γηα ηελ : 

• Καηαζθεπή δξόκσλ, γεθπξώλ ,ζεξάγγσλ θαη θξαγκάησλ. 

• Δμόξπμε κεηαιιεπκάησλ θαη νξπθηώλ. 

• Καηαζθεπή θηεξίσλ. 

• ηαζκνύο παξαγσγήο ειεθηξηθήο θαη αηνιηθήο ελέξγεηαο. 

• Απνκάθξπλζε πιηθώλ γαηώλ ,ηαμηλόκεζε επηθαλεηώλ γεο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ζθπξνδέκαηνο θαη 

άιισλ πιηθώλ επίζηξσζεο. 

 

    Δπίζεο απνηειεί θαη ππνζηεξηθηηθό κνριό ζε έλα επξύ θάζκα παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ όπσο : 

• Δμνξπθηηθή βηνκεραλία (ιαηνκεία ,ραιπβνπξγίεο, ηζηκεληνβηνκεραλίεο, ρεκηθή βηνκεραλία). 

• Καηαζθεπαζηηθό θιάδν. 

• Μεηαθνξέο δηαρείξηζε θαη δηαθίλεζε πιηθώλ θαη πξντόλησλ logistics. 

• Παξαγσγή ελέξγεηαο. 

• Ναππεγεία ιηκάληα αεξνδξόκηα ΟΣΑ ,ΓΗΜΟΤ , ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ. 

• Οξγαληζκνύο θνηλήο σθειείαο ΓΔΗ ΟΣΔ ΔΤΓΑΠ. 

• Γεκόζηα έξγα ,νδηθνί άμνλεο γέθπξεο ζήξαγγέο ΜΔΣΡΟ. 

   Όιε ε παξαπάλσ εξγαζηαθή δξαζηεξηόηεηα γηα λα εθηειεζηεί ζα πξέπεη λα έρεη απνθηεζεί πξσηίζησο 

ε απαξαίηεηε ηθαλόηεηα θαη δεμηόηεηα . 

   Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά απνθηνύληαη θαζαξά εκπεηξηθά , δειαδή κε ηελ θαζεκεξηλή ηξηβή θαη 

εμάζθεζε πάλσ ζην κεράλεκα έξγνπ , όπνπ ζηε ζπλέρεηα ζα ππάξμεη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε ζεσξία θαη 

πξαθηηθή γηα ηελ αδεηνδόηεζε θαη ηελ απόθηεζε άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ ρεηξηζηή κεραλήκαηνο 

έξγνπ.                                                                
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    Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό νη δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο, εθόζνλ είλαη θαζαξά εκπεηξηθέο ,δελ κπνξνύλ 

λα απνθηεζνύλ ζε θάπνην ζξαλίν , ζρνιείν, ζρνιή νδήγεζεο  ή ΚΔΚ . 

    Δδώ ζα πξέπεη λα αλαινγηζηνύκε πσο ελώ ζην επάγγεικα καο ππάξρεη έλα αμηόπηζην θαη αζθαιέο 

λνκνζεηηθό πιαίζην  γηα ηελ απόθηεζε ηεο αδείαο  ρεηξηζηή , δπζηπρώο απηό θαηαγξάθεη ηε δπζάξεζηε 

πξσηηά απηήο ησλ ζαλαηεθόξσλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ θαη αλαξσηηόκαζηε ηη επηπιένλ ζα 

επηθξαηνύζε ζε εξγαηηθά ζαλαηεθόξα αηπρήκαηα ζε πεξίπησζε πνπ ίζρπε έλα πην αλαζθαιέο 

, επέιηθην θαη  άλαξρν λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηελ απόθηεζε ηεο Άδεηαο . 

     Σώξα όζνη ηζρπξίδνληαη πσο ην επάγγεικα ηνπ ρεηξηζηή κεραλεκάησλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

θιεηζηώλ επαγγεικάησλ πιαλώληαη πιάλε νηθηξά. 

     Κάλνπλ ιάζνο. Καη θάλνπλ ιάζνο γηαηί είλαη πάξα πνιύ εύθνιν λα εμαθξηβώζνπλ ηελ αιήζεηα ,  αλ 

αλαηξέμνπλ ζηα  ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, σο ηνπ αξκνδίνπ ππνπξγείνπ γηα ηελ 

αδεηνδόηεζε ηνπ επαγγέικαηνο, εθεί ζα δηαπηζηώζνπλ πσο νη άδεηεο εθδίδνληαη ιεο θαη είλαη 

καξνπιόθπιια . 

     Από ην 2012 θαη κεηά , δειαδή κεηά  ηελ έθδνζε ηνπ θαηλνύξηνπ ΠΓ 113/2012 πνπ δηέπεη πιένλ  ηηο 

αδεηνδνηήζεηο, ζην επάγγεικα καο έρνπλ εθδνζεί άλσ ησλ 37.000 αδεηώλ αζθήζεσο  επαγγέικαηνο 

ρεηξηζηώλ κεραλεκάησλ έξγνπ. 

    Καηά ζπλέπεηα έρνπλ εληαρζεί άλσ ησλ 37.000 ρηιηάδσλ ζπλάδειθσλ ρεηξηζηώλ ζην επάγγεικα . 

    Γίλεηαη ζαθέο, ινηπόλ, όηη ην επάγγεικα καο δελ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ θιεηζηώλ 

 επαγγεικάησλ . 

   Δλ ζπλερεία ,ν θύξηνο ΦΙΛΛΙΠΙΓΗ, ζην άξζξν ηνπ ζπκκεξίδεηαη ηελ άπνςε πνπ δηαρξνληθά 

ππνζηεξίδεη ν ΔΒ ,ε νπνία ιέεη  πσο ηα κέιε ηνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζηειερώζνπλ κε 

ρεηξηζηέο ηα κεραλήκαηα έξγνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο , άξα ε αγνξά εξγαζίαο 

έρεη έιιεηςε από ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ έξγνπ . 

    Γπζηπρώο δελ είλαη απηή ε πξαγκαηηθόηεηα . 

    Μαθάξη ε αγνξά εξγαζίαο λα είρε έιιεηςε από ρεηξηζηέο ,   απηό ζα ήηαλ πνιύ θαιό γηα ηνπο 

ζπλαδέιθνπο καο θαη ην επάγγεικα καο. 

    Απηό όκσο πνπ πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη θαη δηνγθώλεη ην πξόβιεκα είλαη νη πξαθηηθέο ησλ 

επηρεηξήζεσλ . 

    Έηζη ,ινηπόλ, νη εξγνδόηεο δεηνύλ  λα πξνζιάβνπλ εξγαδόκελνπο κε επαγγεικαηηθό πξνζόλ ηελ 

θαηνρή ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, απηήο  ηνπ ρεηξηζηή κεραλήκαηνο έξγνπ . 

    Η νηθνλνκηθή πξόηαζε πξνο απηνύο  είλαη ε ακνηβή ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ , νη απνιαβέο  δειαδή 

ελόο αλεηδίθεπηνπ εξγάηε. 

    πλερίδνληαο νη εξγνδόηεο δεηνύλ από ηνπο ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ έξγνπ  λα εθηεινύλ θαη άιιεο 

εξγαζίεο έμσ από  ηα βαζηθά  θαη λόκηκα θαζήθνληα έηζη όπσο νξίδνληαη από ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. 

Σα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπεη ε εξγαηηθή λνκνζεζία είλαη  ν ρεηξηζκόο, ε  ζπληήξεζε, θαη ε  επίβιεςε 

ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ . 

    Οη εξγνδόηεο όκσο  δεηνύλ λα εθηειέζνπλ νη ρεηξηζηέο κεραλήκαηνο έξγνπ παξάιιεια θαη άιια 

θαζήθνληα όπσο ηνπ θαζαξηζηή, ηνπ εξγάηε  θαη νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ρξεηαζηεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρώξν εξγαζίαο . 

Με ιίγα ιόγηα δεηνύλ έλα παηδί γηα όια ηα ζειήκαηα . 

    Οη ρεηξηζηέο κεραλήκαηνο έξγνπ κε ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο πνπ θαηέρνπλ, ηνπο  θαζηζηά 

θύξηνπο ππεπζύλνπο γηα όηη θαη αλ ζπκβεί ζην εξγαζηαθό ρώξν κε αλαθνξά ζην κεράλεκα έξγνπ . 

    Σν επάγγεικά καο θαη ζπγθεθξηκέλα νη ζπλάδειθνί καο αληηιακβαλόκελνη απηέο ηηο πξαθηηθέο από 

ηνπο εξγνδόηεο αλαγθάδνληαη λα απνζηαζηνπνηνύληαη ,  πεξηκέλνληαο κηα εξγαζία πνπ ζα 

αληαπνθξίλεηαη πξαγκαηηθά θαη νπζηαζηηθά ζηελ άδεηα ηελ νπνία θαηέρνπλ ή πξαγκαηνπνηνύλ ηόζα 

εκεξνκίζζηα κέζα ζην ρξόλν ώζηε λα είλαη δηθαηνύρνη ηνπ ηακείνπ αλεξγίαο . 

   Γεζκεπόκαζηε κπξνζηά ζην  δεκόζην ιόγν  πσο κπνξνύκε -κπνξνύλ λα βξεζνύλ ρεηξηζηέο 

κεραλήκαηνο έξγνπ ώζηε λα θαιπθζνύλ όιεο απηέο νη ζέζεηο πνπ ρξεηάδνληαη , θηάλεη όκσο νη 

εξγνδόηεο θαη νη επηρεηξήζεηο λα απνηππώζνπλ δηθαηνζύλε ζηα νηθνλνκηθά  θαη εξγαζηαθά απέλαληη  
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ζηνπο ζπλαδέιθνπο καο θαη ζην επάγγεικα καο . 

 

   Μηα δηθαηνζύλε πνπ ζα απνθαζηζηά ην επάγγεικα  νηθνλνκηθά θαη εξγαζηαθά,  εθεί πνπ ηνπ αλήθεη 

πξαγκαηηθά. 

   Σέινο ,επεηδή απνηππώζεθε όηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη πεξηζζόηεξε επειημία γηα ηελ απινύζηεπζε ηεο 

αδεηνδόηεζεο ησλ ρεηξηζηώλ κεραλεκάησλ , ιέκε μεθάζαξα πσο ε δηαδηθαζία είλαη απινύζηαηε ,απιώο 

εκπεξηέρεη έλα θαλνληζηηθό πιαίζην γηα λα απνθηεζεί απηό ην ηδηαίηεξν θαη πνηθηιόηξνπν πξνζόλ ηνπ 

ρεηξηζηή κεραλήκαηνο έξγνπ ,κε αμηνπηζηία γηα ηελ εμεηδηθεπκέλε θαη αζθαιή εθηέιεζε ηνπ ρεηξηζκνύ 

ηνπ κεραλήκαηνο . 

    Σελ απινύζηεπζε ,πνπ δηαηπκπαλίδνπλ ζπλερώο ζπγθεθξηκέλνη θύθινη ,απηή έγηλε πξάμε κε ην ΠΓ 

113/2012. 

Έλα ΠΓ πνπ ην έιεγμαλ θαη ην ελέθξηλαλ ζπηζακή πξνο ζπηζακή νη επξσπαίνη δαλεηζηέο καδί κε ηνπο 

ηξντθαλνπο . 

    Πξνθαλώο ,αθνπγθξάζηεθαλ ηα πξνβιήκαηα ,εθηίκεζαλ ηηο θαηαζηάζεηο θαη απέηξεςαλ ηελ 

αζπδνζία σο πξνο ηελ έθδνζε ησλ αδεηώλ ρεηξηζηώλ κεραλεκάησλ. 

Κάπνηνη απηό επηζπκνύζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα ην επηζπκνύλ ,ηελ πιήξε αζπδνζία γηα ηελ έθδνζε ησλ 

αδεηώλ fast track. 

    Απηέο νη απόςεηο ,πνπ θαηαγξάθνληαη από ην ΔΒ θαη από θύθινπο πνπ ηνλ ζηεξίδνπλ , είλαη 

απόςεηο πνπ ζέινπλ κηα αγνξά εξγαζίαο ηειείσο ειεύζεξε ρσξίο θαλόλεο θαη αξρέο , ρσξίο θαλέλα 

θαλνληζηηθό πιαίζην . 

Σν κόλν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη είλαη κόλν νη νξέμεηο ηνπο γηα κηα αγνξά εξγαζίαο ειεύζεξε θαη αζύδνηε, 

ώζηε λα εμππεξεηνύλ ηα ζπκθέξνληα ηνπο . 

    Δπεηδή δελ είκαζηε εγθάζεηνη, νύηε εκκνληθνί, γλσξίδνπκε όηη ην ΠΓ 113/2012 ρξεηάδεηαη θάπνηεο 

βειηηώζεηο ώζηε λα γίλεη αθόκα θαιύηεξν θαη λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί  πιήξσο ζηηο ζεκεξηλέο 

πξνζδνθίεο ηνπ επαγγέικαηόο καο  . 

Γη’ απηό ην ιόγν έρνπκε θάλεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πξνο ην αξκόδην Τπνπξγείν . 

    Σν άξζξν ηνπ έγθξηηνπ δεκνζηνγξάθνπ θύξηνπ ΝΙΚΟΤ ΦΙΛΛΙΠΙΓΗ ,ζέινπκε λα πηζηεύνκε όηη 

θηλείηαη  ζηελ θαηεύζπλζε ηεο κε θαιήο γλώζεο όισλ όζσλ δηαδξακαηίδνληαη ζην επάγγεικα καο θαη 

όρη όηη κπνξεί λα ξίρλεη λεξό ζην κύιν ησλ νξέμεσλ ηνπ ΔΒ.   

 
                                                                       Με εθηίκεζε     

                                                ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ  ΣΗ Ο.Υ.Μ.Δ.Δ. 

                                                                              

                                           

        


