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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6529 (1)
  Τροποποίηση της αριθμ. 2944/2014 κοινή υπουργική από−

φαση «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελμα−
τικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5, 8, 9 και 10 του άρθρου 25 του 

Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17−9−2013), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λει−
τουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 24/30−01−2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και ιδίως των άρθρων 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 και 27.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια 
Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163/
21−09−2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Π.δ. 208/ 
2002 «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδη−
γών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδη−
γών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 194/
23−08−2002), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 113 παρ. 
3 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνι−
ών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 82/10−04−2012) και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις 
Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 
2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 
2009 και 2011/94/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 2011» (Φ.Ε.Κ. 
Α΄ 101/27−04−2012).

6. Τις διατάξεις της με αριθμό Α3/οικ.50984/7947/2013 
απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση 
υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και 
αυτοκινήτων (Β΄ 3056/2−12−2013) όπως ισχύει.

7. Την αριθμ. 2944/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Σύ−
στημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτι−
σης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (I.E.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1998/2014).

8. Την υπ’ αρ. 87928/Γ1/2015 (Φ.Ε.Κ. τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 407/
08−06−2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Λήξη της θητείας του 
Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και 
ορισμός νέου».

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6672/9−7−2014 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση 
της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.)», όπως τροπο−
ποιήθηκε με την αριθμ. 6076/2015 απόφαση του Υπουρ−
γού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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(εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι > 0.5) ή προηγούμενο 
(εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5) ακέραιο βαθμό. 
Επιτυχών στην προφορική εξέταση θεωρείται αυτός 
που βαθμολογήθηκε κατά μέσο όρο με βαθμό δέκα (10) 
έως και είκοσι (20), οπότε χαρακτηρίζεται αντίστοιχα 
«ΕΠΙΤΥΧΩΝ», άλλως χαρακτηρίζεται ως «ΑΠΟΤΥΧΩΝ».».

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

F
    Αριθμ. Οικ. 71993/301/Φ113 (2)
Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Οικ.1032/166/

Φ.Γ.9.6.4 (Η)΄ (Β΄ 519/6−3−2013) απόφασης του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των 
μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως 
προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με 
το Π.δ. 113/2012 (Α΄ 198) και αντιστοίχιση των υφιστα−
μένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το 
Π.δ. 22/1976 (Α΄ 6) ή το Π.δ. 31/1990 (Α΄ 11) με τις άδειες 
που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του Προεδρικού αυ−
τού διατάγματος».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1−16 του Ν. 3982/2011 

«Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμα−
τικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχει−
ρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 228 
παρ. 1−6 του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και με την υποπαρά−
γραφο 23 του Ν. 4254/2014 (Α΄ 85), ιδίως δε το άρθρο 4 
παρ. 5 του Νόμου αυτού.

2. Την απόφαση με αριθμό Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)΄ (Β΄ 
519/6−3−2013) του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη 
των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, 
ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα 
με το Π.δ. 113/2012 (Α΄ 198) και αντιστοίχιση των υφι−
σταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το 
Π.δ. 22/1976 (Α΄ 6) ή το Π.δ. 31/1990 (Α΄ 11) με τις άδειες 
που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του προεδρικού αυτού 
διατάγματος».

3. Το Π.δ. 113/2012 (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 προσόντων και 
προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής 
αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες 
ρυθμίσεις», ιδίως δε τα άρθρα 2 και 10 αυτού.

4. Το Π.δ. 31/1990 (Α΄ 11) «Επίβλεψη της λειτουργίας, 
χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης Τε−
χνικών Έργων».

5. Το Π.δ. 22/1976 (Α΄ 6) «Περί επιβλέψεως της λει−
τουργίας, χειρισμού και συντηρήσεως μηχανημάτων 
εκτελέσεως τεχνικών έργων».

6. Το Β.δ. 7/6/31.7.1946 (Α΄ 228) περί χειριστών ηλεκτρο−
κίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων (πλην ανελκυστή−
ρων) όπως συμπληρώθηκε με τα Β.δ. 992/1966 (Α΄ 270) 
και Π.δ. 349/1975 (Α΄ 101).

7. Το Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

8. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185).

9. Το Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων», με το οποίο η Γενική Γραμμα−
τεία Βιομηχανίας υπάγεται στο Υπουργείο Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

10. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 167).

11. Το Π.δ. 25/2015 (Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

12. Την υπ’ αριθμ. οικ. 10938/2015 (123/ΥΟΔΔ/10−3−2015) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παρα−
γωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
με την οποία διορίζεται ο Ιωάννης Τόλιος στη θέση του 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχα−
νίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

13. Την υπ’ αριθμ. Φ.Γ.9.6/οικ. 1724/143/16.2.2012 απόφα−
ση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με τη «συγκρότηση 
Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων για την έκδοση της 
Υπουργικής απόφασης του άρθρου 10 του Ν. 3982/2011», 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.. Φ.Γ.9.6/οικ. 12469/ 
876/31.10.2012 και Φ.Γ.9.6/οικ.11013/708/6.10.2014 όμοιες.

14. Το Πρακτικό Νο 1/2014 της από 30.10.2014 2ης συ−
νεδρίασης της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων, με 
το οποίο η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση/συ−
μπλήρωση της υ.α. οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η) σύμφωνα με 
τη γνωμοδότησή της.

15. Το από 20.5.2015 Εισηγητικό − Ενημερωτικό Ση−
μείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Επαγγελμάτων και 
Ασφάλειας των Εγκαταστάσεων.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης με 
αριθμό Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)΄ του Υφυπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε 
ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα 
του χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 113/2012 (Α΄ 198) και 
αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδο−
θεί σύμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (Α΄ 6) ή το Π.δ. 31/1990 
(Α΄ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή του 
προεδρικού αυτού διατάγματος» ως εξής: 

1. Η περίπτωση γ) του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«(γ) την αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών που 
έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.δ. 31/1990, το Π.δ. 22/1976 
και το Β.δ. 7/6/31.7.1946 (ΦΕΚ Α΄228) όπως συμπληρώθηκε 
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με τα Β.δ. 992/1966 (ΦΕΚ Α΄ 270) και Π.δ. 349/1975 (ΦΕΚ 
Α΄ 101) με τις άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας που εκ−
δίδονται δυνάμει του Π.δ. 113/2012».

2. Στο άρθρο 2 στο τέλος της παραγράφου 4 προστί−
θενται οι περιπτώσεις 4.7 και 4.8 ως εξής:

«4.7 Βυτιοφόρα αποφρακτικά οχήματα αγωγών, φρεα−
τίων και εσχαρών δρόμων και αεροδρομίων συνολικής 
ισχύος άνω των 120 κιλοβάτ (kW) με αντλία κενού και 
δεξαμενή ακαθάρτων και με αντλία υψηλής πίεσης νε−
ρού άνω των 100 bar

4.8 Χορτοκοπτικά οχήματα εξυπηρέτησης οδών και 
αεροδρομίων με βραχίονα»

3. Στο άρθρο 2 στο τέλος της παραγράφου 5 προστί−
θεται περίπτωση 5.6 ως εξής:

«5.6 Μηχανήματα με κινητήρια μηχανή επιφανειακών 
ορυχείων που χρησιμοποιούνται για την εκσκαφή ή 
απόληψη λιγνίτη ή άλλων ορυκτών παρόμοιας φύσης ή 
άγονων υλικών ή τέφρας και της απόθεσής τους»

4. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 4 αντικαθίστα−
νται ως εξής:

«5. Η άδεια μηχανοδηγού – χειριστή Δ’ τάξης των 
μηχανημάτων έργου με κινητήρες εσωτερικής καύσης 
(θερμικές μηχανές) Γ’ ομάδας του Π.δ. 31/1990 αντιστοι−
χίζεται με τις άδειες: (α) χειριστή μηχανημάτων έργου 
ομάδας Β, ειδικότητας 2 του Π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 2.6, (β) χειριστή μηχανημάτων 
έργου ομάδας Β, ειδικότητας 8 του Π.δ. 113/2012, για τα 
Μ.Ε. 8.2 και γ) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, 
ειδικότητας 4 του Π.δ. 113/2012 για το Μ.Ε. 4.8 βάσει της 
κατάταξης του άρθρου 2.

6. Η άδεια μηχανοδηγού – χειριστή Α΄, Β΄ και Γ’ τά−
ξης των μηχανημάτων έργου με κινητήρες εσωτερικής 
καύσης (θερμικές μηχανές) Γ’ ομάδας του Π.δ. 31/1990 
αντιστοιχίζεται με τις άδειες: (α) χειριστή μηχανημάτων 
έργου ομάδας Α, ειδικότητας 2 του Π.δ. 113/2012 για τα 
Μ.Ε. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 2.6, (β) χειριστή μηχανημάτων 
έργου ομάδας Α, ειδικότητας 8 του Π.δ. 113/2012 για τα 
Μ.Ε. 8.2 και γ) χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, 
ειδικότητας 4 του Π.δ. 113/2012 για το Μ.Ε. 4.8, βάσει της 
κατάταξης του άρθρου 2».

5. Η παράγραφος 14 του άρθρου 4 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«14. Η άδεια μηχανοδηγού – χειριστή Α΄, Β΄ και Γ΄ τά−
ξης των μηχανημάτων έργου με κινητήρες εσωτερικής 
καύσης (θερμικές μηχανές) Ζ’ ομάδας του Π.δ. 31/1990 
αντιστοιχίζεται α) με την άδεια χειριστή μηχανημάτων 
έργου ομάδας Α, ειδικότητας 3 του Π.δ. 113/2012, για τα 
Μ.Ε. 3.3, 3.4, 3.5 και 3.6 της κατάταξης του άρθρου 2 και 
β) με την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας 
Α, ειδικότητας 4 του Π.δ. 113/2012, για το Μ.Ε. 4.2 της 
κατάταξης του άρθρου 2».

6. Η παράγραφος 20 του άρθρου 4 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«20. Η άδεια μηχανοδηγού – χειριστή Α΄, Β΄ και Γ’ τάξης 
των μηχανημάτων έργου με κινητήρες εσωτερικής καύ−
σης (θερμικές μηχανές) Ι’ ομάδας του Π.δ. 31/1990 αντι−
στοιχίζεται με την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου 
ομάδας Α ειδικότητας 4 του Π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 4.1, 
4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 και 4.8 της κατάταξης του άρθρου 2».

7. Στο άρθρο 5, προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Η άδεια μηχανοδηγού – χειριστή Α΄ και Β΄ τάξης 

των Μ.Ε. Η’ ομάδας αντιστοιχίζεται με την άδεια του 
χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 5 

του Π.δ 113/2012, για το Μ.Ε. 5.6 της κατάταξης του άρ−
θρου 2», ενώ η υφιστάμενη παράγραφος 8 του άρθρου 
5 αναριθμείται σε 9.

8. Μετά το άρθρο 5, προστίθενται νέα άρθρα 6 και 
7 ως εξής:

Άρθρο 6

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4, παρ.5 του Ν.3982/2011 
και στο άρθρο 10 του Π.δ. 113/2012, αντιστοίχιση των υφι−
στάμενων αδειών μηχανοδηγού – χειριστή μηχανημάτων 
εκτέλεσης τεχνικού έργου, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα 
με το Β.δ. 7/6/31.7.1946 (ΦΕΚ Α΄ 228) όπως συμπληρώθηκε 
με τα Β.δ. 992/1966 (ΦΕΚ Α΄ 270) και Π.δ. 349/1975 (ΦΕΚ 
Α΄ 101), με τις άδειες χειριστή μηχανημάτων έργου, που 
εκδίδονται δυνάμει του Π.δ. 113/2012, έχει ως εξής:

1. Η άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μη−
χανημάτων μεταφοράς προσώπων ή φορτίων δια κινού−
μενων ταινιών ή θαλάμων και κιβωτίων δια επίγειων ή 
υπόγειων συρματόσχοινων του Β.δ. 7/6/31.7.1946 αντιστοι−
χίζεται με την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου 
ομάδας Α, ειδικότητας 8 του Π.δ. 113/2012, για τα Μ.Ε. 8.1, 
8.3, 8.4, 8.5 και 8.7, βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

2. Η άδεια χειριστή κινούμενων κλιμάκων ή ταινιών ανυ−
ψώσεως επί κεκλιμένου επιπέδου του Β.δ. 7/6/31.7.1946 
αντιστοιχίζεται με την άδεια του χειριστή μηχανημάτων 
έργου ομάδας Α, ειδικότητας 8 του Π.δ 113/2012, για 
τα Μ.Ε. 8.6 και 8.8, βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

3. Η άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανη−
μάτων δι’ αναρροφήσεως και μεταφοράς δημητριακών του 
Β.δ. 7/6/31.7.1946 αντιστοιχίζεται με την άδεια του χειριστή 
μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 8 του Π.δ 113/ 
2012, για το Μ.Ε. 8.8, βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

4. Η άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μη−
χανημάτων εξυπηρετήσεως λεκανών τήξεως αλουμίνας 
των εργοστασίων παραγωγής αλουμινίου του Β.δ. 7/6/ 
31.7.1946 αντιστοιχίζεται με την άδεια του χειριστή μηχα−
νημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 8 του Π.δ 113/2012, 
για το Μ.Ε. 8.5, βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

Άρθρο 7
Αντικατάσταση υφιστάμενων αδειών χειριστών 

μηχανημάτων έργου του β.δ. 4−10−1951

Οι άδειες που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του 
Β.δ. 4−10−1951 (ΦΕΚ 272Α΄) διατηρούνται σε ισχύ χωρίς 
να απαιτείται αντικατάστασή τους κατά τις διατάξεις 
του Π.δ. 113/2012.

9. Tο υφιστάμενο άρθρο 6 της Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)΄ 
υπουργικής απόφασης μετά τις παραπάνω προσθήκες 
αναριθμείται σε 8.

Άρθρο 2

Με την παρούσα απόφαση γίνεται δεκτή η εισήγηση 
της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων για Μ.Ε. που 
εμπίπτουν σε περιπτώσεις ειδικοτήτων του άρθρου 2 
της ΥΑ υπ’ αρ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η) καθώς επίσης για 
Μ.Ε. που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.δ. 113/2012. 
Οι ανωτέρω περιπτώσεις Μ.Ε. αναφέρονται στο Πρακτικό 
Νο 1/2014 της από 30.10.2014 2ης συνεδρίασης της Επι−
τροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων και περιέχονται στους 
πίνακες του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθ. 
Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)΄ υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



15458 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1

Μηχανήματα έργου που εμπίπτουν στις περιπτώσεις ειδικοτήτων του άρθρου 2 της ΥΑ υπ’ αρ. Οικ.1032/166/
Φ.Γ.9.6.4 (Η) σύμφωνα με το Πρακτικό Νο 1/2014 της από 30.10.2014 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Τεχνικών 
Επαγγελμάτων.

α/α κατά το 
Πρακτικό

Εμπίπτει στην

7.1 Ελαστικοφόρος φορτωτής−εκσκαφέας τύπου KOMATSU 1.3

7.2 Φορτωτής κομπρεσέρ 1.5

7.3 Αυτοκινούμενος αεροσυμπιεστής (κομπρεσέρ) 6.2

7.5 Εκσκαφέας − Μηχανικός ξεσκαρωτής Getman 76−175hp S330 − 2001 5.4

Πίνακας 2
Μηχανήματα Έργου που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ΠΔ 113/2012 σύμφωνα με το Πρακτικό Νο 1/2014 της 

από 30.10.2014 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων.

α/α κατά το 
Πρακτικό

3.4 Βυτιοφόρο 112148 242 PS 10M3 TAXIARCHOU BYT10 με αντλία P65/250/2A Πυρόσβεση − Πότισμα 
− Πλύσιμο − Αναρρόφηση ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ από βάθος 6m − κατάβρεξη − φυγοκεντρική αντλία 
αναρρόφησης Pmax 12bar 48m3/h 800 lt/min 18tn

3.5 Βυτιοφόρο − καταβρεχτικό TAXIARCHOU – BC−10 − όχημα IVECO ML190 EL30/E30

4.1 Καδοπλυντήριο OSB/LAY/AP/CP 174&53hp

4.2 Καδοπλυντήριο 1) ΜΕ34196 HEPHAESTUS 02.04.01Z 2003 PERKINS 5702/2200 73 HP (όχημα DAIMLER 
117HP) 

4.3 Καδοπλυντήριο FARID LCP−SM−C 2010 καυστήρας 20.000 kcal/h (όχημα MITSUBISHI 180PS) (Bin 
Washer)

7.4 Ρυμουλκούμενος αεροσυμπιεστής (κομπρεσέρ) Compair/Holman 51

7.6 Ταινιόδρομοι ΔΕΗ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ

F

    Αριθμ. 28216/Δ9/7888 (3)
Επαναφορά της υπαλλήλου του ΟΑΕΔ, ΚΟΤΣΕΤΑ − 

ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 14, 17 και 18 του Ν. 4325/2015 «Εκδη−

μοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειο−
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47 Α΄)

β) του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισο−
δήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, 
του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως ισχύει και του Ν.4250/2014,

γ) του Β.δ. 404 και 405/1971,
δ) του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α΄), όπως ισχύει.

ε) του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄) «Αντιμετώπιση της 
παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην 
αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας».

2. Τις με αρ. 30301/139/17−9−2013 (ΦΕΚ 2322/Β΄/17−9−2013), 
31992/154/1/1−10−2013 (ΦΕΚ 2450 Β΄/1−10−2013) και 30960/ 
94/11−9−2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2458/Β΄/ 
16−9−2014) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας περί κατάργησης οργανικών και 
προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργα−
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου, προσωπικού 
του Οργανισμού.

3. Την με αρ. Φ80000/22377/6111/27−5−2015 διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
αρ. ΦΕΚ1066/τ.Β΄/5−6−2015, για την επανασύσταση δια−




