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Κομοτηνή,  19-4-2018  
Αρ.Πρωτ.: Γ/οικ/1035 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ  
 
Ταχ. Δ/ση       : Φιλίππου 82 
Ταχ. Κωδ.       : 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
Πληροφορίες : Π. Δελίδης, Χ. Αμπατζιάνης        
Τηλέφωνο      : 2531354215, 207 
TELEFAX        : 2531354206 
e-mail              : dianaptixis@pamth.gov.gr 
 

 
Προς : 
 
Κοιν :  
1. Αντιπεριφερειάρχες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης,  
    Καβάλας, Δράμας  
2. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης  
    Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  
3. Διευθύνσεις Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου,  
    Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας  
4. Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας &  
    Φυσικών Πόρων Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  
  

Θέμα: Διαπιστωτική πράξη αντικειμενικής αδυναμίας διενέργειας  
          εξετάσεων πρακτικού μέρους υποψήφιων χειριστών  
          μηχανημάτων έργου  
Σχετ.:  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης     
 

Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ87/Α’/07-06-2010)  

2. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 144 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 237/Α’/27-12-2010 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 

επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών 

πάρκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α’/17-06-2011) και ειδικότερα των 

άρθρων 1-16 «ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-

ΤΗΤΩΝ»  

4. Το Προεδρικό Διάταγμα 113 / 2012 (ΦΕΚ Α´198) «Καθορισμός 

ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού 

μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη 

των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών 
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προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής 

δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις» 

5. Την κοινή υπουργική απόφαση 10169/639/ Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/2013 (ΦΕΚ 

Β´1983) «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και 

ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 

του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών 

της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών 

επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια 

των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του 

περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, 

του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του 

τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών 

από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού 

μηχανημάτων έργου». 

6. Την κοινή υπουργική απόφαση 8774/15/Φ.350/2018 (ΦΕΚ Β’ 430) 

«Ορισμός εξεταστικής επιτροπής μιας Περιφέρειας για τη διενέργεια 

εξετάσεων για πλείονες περιφέρειες» 

7. Το υπ’ αριθμ. Γ/Οικ/2094/14-9-2016 έγγραφό μας «Ανακοίνωση - 

Γνωστοποίηση σχετικά με την ανεύρεση μηχανημάτων έργου για τη 

διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών αυτών»   

8. Το υπ’ αριθμ. Γ/Οικ/2169/23-9-2016 έγγραφό μας προς τη Γενική 

Γραμματεία Βιομηχανίας για διαχωρισμό εξέτασης σε μηχανήματα έργου 

το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί  

9. Τις πρωτοβουλίες αναζήτησης, εξεύρεσης και εξασφάλισης μηχανημάτων 

έργου για τις εξετάσεις του ΠΔ113/12 των αρμόδιων Υπηρεσιών της 

Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και τη σχετική 

εμπειρία από την τοπική επαγγελματική πραγματικότητα 

10. Την ύπαρξη αντικειμενικής αδυναμίας διενέργειας εξετάσεων πρακτικού 

μέρους υποψήφιων χειριστών μηχανημάτων έργου στην 4η ειδικότητα  και 

στην 8η ειδικότητα  παρά τη συγκρότηση της προβλεπόμενης εξεταστικής 

επιτροπής στην έδρα της Περιφέρειας 

11. Την ύπαρξη επί μακρόν εκκρεμών αιτήσεων υποψηφίων πολιτών για 

εξέταση στις δύο προαναφερόμενες ειδικότητες (4η και 8η) και τη 

διαφαινόμενη διατήρηση της αδυναμίας εξυπηρέτησής τους 
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12. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των αιτήσεων των ανωτέρω πολιτών και 

απρόσκοπτης διενέργειας των εξετάσεων για το σύνολο των υποψηφίων   

 
Αποφασίζουμε 

 

διαπιστώνουμε αντικειμενική αδυναμία διενέργειας εξετάσεων πρακτικού 

μέρους, υποψήφιων χειριστών μηχανημάτων έργου στην 4η και 8η ειδικότητα, 

παρά τη συγκρότηση αρμόδιας εξεταστικής επιτροπής, και δύνανται να 

εφαρμοστούν τα διαλαμβανόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 

8774/15/Φ.350/2018 (ΦΕΚ Β’ 430) «Ορισμός εξεταστικής επιτροπής μιας 

Περιφέρειας για τη διενέργεια εξετάσεων για πλείονες περιφέρειες» μέχρι την 

άρση της προαναφερθείσας αντικειμενικής αδυναμίας. 

 

Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

3861/2010 και ανακοινώνεται στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης.  

 
Ο Προϊστάμενος  

Τμήματος Επαγγέλματος 
Ο Προϊστάμενος  

Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
Η Αν. Προϊσταμένη  

Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
 
 
 

  

Χρήστος Αμπατζιάνης 
ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής 

Παντελής Δελίδης 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

Αναστασία Κασάπη 
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού   

  
 
 

 

  
 
 

 

       Ο Περιφερειάρχης  
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης   

        
 
 

  Χρήστος Μέτιος  
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