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ΘΕΜΑ:

ΣΧΕΤ. 1.

2.

3.

Συμπληρωματική πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε.

Τα   άρθρα  1-17   του   Ν. 3982/11  (ΦΕΚ 143/Α΄/17.6.2011) ‘Απλοποίηση
της  αδειοδότησης. Το Π.Δ. 113/12 (ΦΕΚ 198 Α΄/17-10-12).  και οι ΚΥΑ
που εκδόθηκαν δυνάμει   αυτού.
Η  με  αριθμ.  πρωτ.  19096/59/28-2-2018  (ΑΔΑ:  ΩΣΟΦ7ΛΗ-ΞΧΦ)
απόφαση  συγκρότησης  επιτροπής  εξέτασης  υποψηφίων  για  την
απόκτηση αδειών χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθώς και η
με  αριθμ.  Πρωτ.  56983/316/12-3-20  (ΑΔΑ:  6ΛΙΦ7ΛΗ-ΨΔ5)  ΦΕΚ
264/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./10-4-20 απόφαση παράτασης αυτών.
Η με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 137986/76/28-06-2021 πρόσκληση

Μετά τα παραπάνω σχετικά, σας καλούμε να προσέλθετε στις 07 - 07 - 2021 ημέρα

Τετάρτη  και  ώρα  15:15 μμ.  στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ στο 61ο

χλμ. ΕΟ Αθηνών – Λαμίας στα Οινόφυτα, προκειμένου να λάβετε μέρος στην εξέταση του

πρακτικού μέρους για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών

έργων της 8ης Ειδικότητας Α΄ και Β΄ Ομάδας, καθώς και της 2ης Ειδικότητας Α΄ Ομάδας 

     Η διαδικασία εξέτασης της πρακτικής άσκησης προβλέπεται στο παράρτημα Β της αρ.

Πρωτ. 10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/12-8-2013 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: ΒΛΩΔΦ-15Υ) και ειδικότερα στα

Μ.Ε.  της 8ης ειδικότητας οι  εξετάσεις  θα γίνουν στα μηχανήματα:   8.1  Ηλεκτροκίνητοι

περιστρεφόμενοι γερανοί κινητοί (πάνω σε ράγες/ σταθερής τροχιάς) & σταθεροί παντός

τύπου   ή  8.5 Ηλεκτροκίνητες γερανογέφυρες με αιωρούμενη καμπίνα χειριστηρίου ή με

χειριστήριο  από  εδάφους  παντός  τύπου   ή  8.6  Ηλεκτροκίνητοι  σταθεροί  γερανοί

τροφοδοτήσεως  υλικών  για  την  παραγωγή  σκυροδέματος  &  άλλων  οδοποιητικών  &

οικοδομικών υλικών παντός τύπου ΕΛΜΠΑ και λοιπών τύπων  και 8.2 Γερανοί σταθεροί

παντός  τύπου,  οπουδήποτε  και  αν εργάζονται  αυτοί  στην  ξηρά ή  στη θάλασσα (πλην

ηλεκτροκίνητων).



    Οι υποψήφιοι δεν θα εξετασθούν στους οικοδομικούς γερανούς

 Για  τους  εξεταζόμενους  της  2ης  Ειδικότητας  Α΄  Ομάδας,  οι  εξετάσεις  θα  γίνουν  στα

μηχανήματα :  Γερανοφόρα οχήματα (παπαγάλοι)  με ικρίωμα (βέλος) επί του οχήματος

ανυψωτικής  ικανότητας  άνω  των  τριών  τόνων  (2.3)  και  ανυψωτικά  περονοφόρα

μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ κλπ) και λοιπών τύπων παντός συστήματος και λειτουργίας

(πλην των ηλεκτροκίνητων) (2.7)  ή ηλεκτροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα

(τύπου ΚΛΑΡΚ κλπ) παντός τύπου (2.8). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή σας, στις εξετάσεις είναι η αστυνομική

σας ταυτότητα, καθώς και να διαθέτετε μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.). 

 Τέλος για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις,  και προκειμένου να εφαρμόζουμε τα

μέτρα  προφύλαξης  εναντίον  του  COVID-19,  είναι  υποχρεωτική  η  διενέργεια

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) ή (rapid test), που να έχει πραγματοποιηθεί έως 24

ώρες πριν τη διενέργεια των εξετάσεων. Το αρνητικό αποτέλεσμα θα επιδεικνύεται στην

επιτροπή για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις. Οι πλήρως εμβολιασμένοι θα επιδεικνύουν

το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Επίσης θα έχετε μαζί σας μάσκα προστασίας. 

   Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 137986/76/28-06-2021 πρόσκληση.

Εσωτ. Διανομή                                        
Φ.12                                 
                          

                                            Με Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
                                                                       Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                   
                                                        

                                                                               Κων/νος Μελέτης                               

  

   
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Σ.Ε.
(με e-mail)

2. α) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
β) Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων

    γ) Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
(για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΣΕ) 

3. Περώνης Κων/νο (τακτικό μέλος)  
 (με e-mail)
4. Τραμουντάνη Σοφία (αναπληρωματικό μέλος)

(με e-mail)
5. Μπρέκης Δημήτριο (τακτικό μέλος για την 8η ειδικ., αναπληρωματικό για την 2η)  

           (με e-mail)
6. Τσίρος Νικόλαος (τακτικό μέλος για την 2η ειδικ.)

            Κλεοβούλου 11 - 32200 Θήβα
7. Μαραζιάρης Σπύρος (αναπληρωματικό μέλος για την 8η ειδικ.)

           (με e-mail)



8. Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών & Γεωτρυπανιστών  Ελλάδος
    Βούλγαρη 1 και Πειραιώς – 10437 Αθήνα (e-mail: oxmee1955@gmail.com)
9. Καλογιάννης Απόστολος του Θωμά, 8η Ειδ. Β ΄Ομάδα (8.1 ή 8.5 ή 8.6 & 8.2)

            Αγίου Ελευθερίου, Μπούρτζι Χαλκίδας – 34100
10. Σαλεμής Νικόλαος του Ιωάννη, 8η Ειδ. Β ΄Ομάδα (8.1 ή 8.5 ή 8.6 & 8.2)

            Φάρος Αυλίδας – 34100 Χαλκίδα
11. Σέγκος Χρήστος του Κων/νου, 8η Ειδ. Β ΄Ομάδα (8.1 ή 8.5 ή 8.6 & 8.2)

           Κυδωνίων 38-40 – 34100 Χαλκίδα
12. Σπίθας Κηρύκος του Γεωργίου, 8η Ειδ. Β ΄Ομάδα (8.1 ή 8.5 ή 8.6 & 8.2)

           34500 - Μηλάκι Αλιβερίου
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