
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογι-
σμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακο-
λούθησης των προϋπολογισμών των OTA και των 
νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς 
της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο 
Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA - θέματα λει-
τουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυ-
τοτέλειας των OTA.

2 Τροποποίηση - συμπλήρωση της οικ. 1032/166/
Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη 
των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομά-
δες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού 
σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α’ 198) και αντι-
στοίχιση των υφισταμένων 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 διατάγμα-
τος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Των παραγράφων 1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του 

ν. 4111/2013 (Α’18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροπο-
ποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τα άρθρα 76, 77 και 78 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) 
«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 
και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το άρθρο 149, την παρ. 3 του άρθρου 77 και την 
περ. β της παρ.1 του άρθρου 177 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας - δημόσιο λογιστικό», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

4. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις οικ. 25595/28.07.2017 (Β’ 2658) και 25596/
28.07.2017 (ΦΕΚ Β’ 2657) αποφάσεις των Υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονομικών σχετικά με την παροχή 
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των 
δήμων και περιφερειών, οικονομικού έτους 2018.

6. Την 2816/30.01.2018 (Β’350) απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών σχετικά με τον καθορισμό του τύπου, 
του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του 
τρόπου ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας 
και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοι-
χείων OTA που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος των προϋ-
πολογισμών των OTA.

8. Την Υ29/08.10.2015 (Β’ 2168) απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

9. Την έκθεση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τ.Α. 
και Αναπτυξιακής πολιτικής σύμφωνα με την περ. ε’, παρ. 
5 άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) όπως ισχύει, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Περιεχόμενο και διαδικασία κατάρτισης
του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) - 
Υπόχρεοι κατάρτισης.

1. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των 
OTA ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών 
των OTA και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας S.1313 «Τοπική 
Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολο-
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ρητήριο μπορεί να παραγγέλλει την πραγματοποίηση 
ανάλογων ελέγχων από το Σώμα Επιθεωρητών Ελε-
γκτών Δημόσιας Διοίκησης, το Ελεγκτικό Συνέδριο και 
τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του 
Υπουργείου Οικονομικών καθώς και να καθορίζει μικτά 
κλιμάκια ελέγχου, απαρτιζόμενα από υπαλλήλους της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσω-
τερικών και της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής 
Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους.

Άρθρο 8
Λειτουργία του Παρατηρητηρίου 
Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA

Το Παρατηρητήριο στο πλαίσιο επίτευξης του σκο-
πού του, με αιτιολογημένη απόφαση του, μπορεί να 
υποβάλλει πρόταση στους Υπουργούς Εσωτερικών και 
Οικονομικών σχετικά με το περιεχόμενο των Κοινών 
Υπουργικών Αποφάσεων που εκδίδονται για την παρο-
χή οδηγιών κατάρτισης των Προϋπολογισμών των OTA, 
σύμφωνα με τα άρθρα 77 και 78 του ν.4172/2013, και τον 
καθορισμό του τύπου αυτών και να εισηγείται μεθόδους 
για τον καθορισμό και τη διασφάλιση της επίτευξης των 
δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση από το ΜΠΔΣ. Με όμοια απόφαση μπορεί να 
εισηγείται στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομι-
κών τη θέσπιση ή τροποποίηση διατάξεων που άπτονται 
του σκοπού και της λειτουργίας του, εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο για την επίτευξη των στόχων του».

Άρθρο 9
Μεταβατική διάταξη

Ειδικά για τη στοχοθεσία του οικονομικού έτους 2018, 
η υποχρεωτική αναμόρφωση των Πινάκων Στοχοθεσί-
ας Οικονομικών Αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί, 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα κοινή 
Υπουργική απόφαση, έως την 31ή Ιουλίου 2018. Για το 
εν λόγω έτος, η υποβολή των ηλεκτρονικών πινάκων του 
ΟΠΔ στο Παρατηρητήριο θα πραγματοποιείται μέσω 
του ΥΠΕΣ με την υφιστάμενη έως σήμερα διαδικασία.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται 
με τις διατάξεις της παρούσας εξακολουθεί να ισχύει η με 
αριθ. 7261/22.02.2013 (Β’ 450) απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Εσωτερικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Ιουλίου 2018

Ο Υπουργοί

 Αναπληρωτής
Εσωτερικών Υπουργός Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

 Αριθμ. οικ. 74285/176/Φ113 (2)
Τροποποίηση - συμπλήρωση της οικ. 1032/166/

Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη 

των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομά-

δες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού 

σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α’ 198) και αντι-

στοίχιση των υφισταμένων 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 διατάγμα-

τος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 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 υποπαράγρα-
φο 23 του ν. 4254/2014 (Α’ 85), ιδίως δε το άρθρο 4 παρ. 
5 του νόμου αυτού.

2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

3. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α’ 208).

4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου και 
Ανάπτυξης» (Α’ 192).

5. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98).

6. Το π.δ. 113/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων για την 
επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανη-
μάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την 
κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, 
καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋπο-
θέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δρα-
στηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», 
ιδίως δε τα άρθρα 2 και 10 αυτού (Α΄198).

7. Την οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/2013 (Β’ 519/6-3-2013) 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας, 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 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» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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8. Την 11031/678/ΦΓ9.6.4(ΣΤ)/13.09.2013 (Β΄ 22870) 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός παραβόλου για 
την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις 
για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του 
χειρισμού μηχανημάτων έργου, καθώς και καθορισμός 
της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτρο-
πών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
21 του ν. 4024/2011».

9. Την Υ197/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β’ 3722 
16-11-2016), όπως τροποποιήθηκε με την Υ226/2016 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β’ 4233 
28-12-2016)

10. Την οικ. 35209/2015 (ΦΕΚ 592/ΥΟΔΔ/13-8-2015) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, για τον διορισμό του Ευστράτιου Ζαφείρη του 
Χαραλάμπους στη θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομη-
χανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

11. Την 90951/2017 (ΦΕΚ 418/ΥΟΔΔ/29-8-2017) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης, περί παράτασης ανάθεσης καθη-
κόντων Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης στον Ευστράτιο Ζαφείρη του 
Χαραλάμπους, από 05.08.2017 έως 30.06.2018.

12. Την Φ.Γ.9.6/οικ. 1724/143/16.2.2012 απόφαση 
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 Φ.Γ.9.6/οικ. 12469/
876/31.10.2012, Φ.Γ.9.6/οικ.11013/708/6.10.2014, Φ.Γ.9.6/
οικ.48676/221/6.5.2015 και Φ.Γ.9.6/οικ. 86830/402/
24.8.2015 όμοιες.

13. Το πρακτικό No 1/2015 της από 28.9.2015 3ης συ-
νεδρίασης της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων, με το 
οποίο η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση/συμπλή-
ρωση της υπουργικής απόφασης οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 
(Η)/2013 σύμφωνα με τη γνωμοδότησή της.

14. Το πρακτικό No 2/2015 της από 21.12.2015 4ης συ-
νεδρίασης της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων, με το 
οποίο η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση/συμπλή-
ρωση της υπουργικής απόφασης οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 
(Η)/2013 σύμφωνα με τη γνωμοδότησή της.

15. Το πρακτικό No 1/2016 της από 5.12.2016 5ης συ-
νεδρίασης της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων, με το 
οποίο η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση/συμπλή-
ρωση της υπουργικής απόφασης οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 
(Η)/2013 σύμφωνα με τη γνωμοδότησή της.

16. Το πρακτικό No 2/2016 της από 20.12.2016 6ης συ-
νεδρίασης της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων, με το 
οποίο η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση/συμπλή-
ρωση της υπουργικής απόφασης οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 
(Η) σύμφωνα με τη γνωμοδότησή της.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της απόφασης του Υφυπουργού Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων με αριθμό οικ.1032/166/ Φ.Γ.9.6.4(Η)72013 
(τ.Β’ αρ. φύλλου 519, 06-03-2013) «Κατάταξη των μη-
χανημάτων 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 εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 
(Α’ 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α’ 11) με τις άδειες που εκδίδο-
νται κατ’ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής:

Άρθρο 1
1. Οι παράγραφοι 3, 4 του άρθρου 4 τροποποιούνται 

ως εξής:
«3. Α. Η άδεια μηχανοδηγού - χειριστή Δ’ τάξης των 

μηχανημάτων έργου με κινητήρες εσωτερικής καύσης 
(θερμικές μηχανές) Β’ ομάδας του π.δ. 31/1990 αντι-
στοιχίζεται με την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου 
ομάδας Β ειδικότητας 1 του π.δ 113/2012, για τα Μ.Ε 1.3 
καθώς και για τα Μ.Ε. 1.1 της κατάταξης του άρθρου 2.

Β. Οι επαγγελματίες που κατέστησαν, μέχρι την έναρ-
ξη ισχύος της παρούσης, κάτοχοι αδειών ομάδας Β 
ειδικότητας 1 του π.δ 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3, λόγω 
αντιστοίχισης της άδειας μηχανοδηγού - χειριστή Δ’ τά-
ξης των μηχανημάτων έργου με κινητήρες εσωτερικής 
καύσης (θερμικές μηχανές) Β’ ομάδας του π.δ. 31/1990, 
αποκτούν αυτοδικαίως την άδεια χειρισμού και για τα 
ΜΕ 1.1 ομάδας Β της ίδιας ειδικότητας και, επιπροσθέ-
τως, η υπηρεσία τους που εκτελέστηκε στα ΜΕ «τσάπες 
αλυσότροχες και λαστιχοφόρες όλων των τύπων» κατά 
το χρονικό διάστημα από 11/08/2016 έως την έναρξη 
ισχύος της παρούσας λογίζεται ως νομίμως εκτελεσθείσα 
και προσμετράται για την άσκηση των δικαιωμάτων που 
πηγάζουν από το ν. 3982/2011, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, καθώς και για την εκπλήρωση κάθε άλλου 
νομίμου δικαιώματος των σχετικώς ενδιαφερομένων 
που πηγάζει από την άσκηση της ως άνω επαγγελματικής 
δραστηριότητας.

4. Α. Η άδεια μηχανοδηγού - χειριστή Α’, Β’ και Γ’ τάξης 
των μηχανημάτων έργου με κινητήρες εσωτερικής καύ-
σης (θερμικές μηχανές) Β’ ομάδας του π.δ. 31/1990 αντι-
στοιχίζεται με την άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου 
ομάδας Α, ειδικότητας 1 του π.δ 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 
καθώς και για τα Μ.Ε. 1.1 της κατάταξης του άρθρου 2.

Β. Οι επαγγελματίες που κατέστησαν, μέχρι την έναρξη 
ισχύος της παρούσης, κάτοχοι αδειών ομάδας Α ειδι-
κότητας 1 του π.δ 113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3, λόγω αντι-
στοίχισης της άδειας μηχανοδηγού - χειριστή Α’, Β’ και Γ’ 
τάξης των μηχανημάτων έργου με κινητήρες εσωτερικής 
καύσης (θερμικές μηχανές) Β’ ομάδας του π.δ. 31/1990, 
αποκτούν αυτοδικαίως την άδεια χειρισμού και για τα 
ΜΕ 1.1 ομάδας Α της ίδιας ειδικότητας και, επιπροσθέ-
τως, η υπηρεσία τους που εκτελέστηκε στα ΜΕ «τσάπες 
αλυσότροχες και λαστιχοφόρες όλων των τύπων» κατά 
το χρονικό διάστημα από 11/08/2016 έως την έναρξη 
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ισχύος της παρούσας λογίζεται ως νομίμως εκτελεσθείσα 
και προσμετράται για την άσκηση των δικαιωμάτων που 
πηγάζουν από το ν. 3982/2011, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, καθώς και για την εκπλήρωση κάθε άλλου 
νομίμου δικαιώματος των σχετικώς ενδιαφερομένων 
που πηγάζει από την άσκηση της ως άνω επαγγελματικής 
δραστηριότητας.

2. Οι παράγραφοι 5, 6 του άρθρου 4 τροποποιούνται 
ως εξής:

«5. Α. 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, 2.6 καθώς και για τα ΜΕ 2.9 (β) χει-
ριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 8 του 
π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 8.2 και (γ) χειριστή μηχανημά-
των έργου ομάδας Β, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 για 
το Μ.Ε. 4.8, βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

Β. Οι επαγγελματίες που κατέστησαν, μέχρι την έναρ-
ξη ισχύος της παρούσης, κάτοχοι αδειών (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, 2.6 β) χει-
ριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 8 του 
π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 8.2 και (γ) χειριστή μηχανημά-
των έργου ομάδας Β, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 
για το Μ.Ε. 4.8, βάσει της κατάταξης του άρθρου 2 λόγω 
αντιστοίχισης της άδειας μηχανοδηγού - χειριστή Δ’ τά-
ξης των μηχανημάτων έργου με κινητήρες εσωτερικής 
καύσης (θερμικές μηχανές) Γ΄ ομάδας του π.δ. 31/1990 
αποκτούν αυτοδικαίως την άδεια χειρισμού και για τα ΜΕ 
2.9 ομάδας Β της ειδικότητας αυτής και επιπροσθέτως, 
η υπηρεσία τους που εκτελέστηκε σε ΜΕ που εμπίπτουν 
στην περίπτωση 2.9 της ειδικότητας 2 κατά το χρονι-
κό διάστημα από 11/08/2016 έως την έναρξη ισχύος 
της παρούσας λογίζεται ως νομίμως εκτελεσθείσα και 
προσμετράται για την άσκηση των δικαιωμάτων που 
πηγάζουν από το ν. 3982/2011, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, καθώς και για την εκπλήρωση κάθε άλλου 
νομίμου δικαιώματος των σχετικώς ενδιαφερομένων 
που πηγάζει από την άσκηση της ως άνω επαγγελματικής 
δραστηριότητας.

6. Α. 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, 2.6 καθώς και για τα ΜΕ 2.9, (β) 
χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 8 
του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 8.2 και γ) χειριστή μηχανη-
μάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 
για το Μ.Ε. 4.8, βάσει της κατάταξης του άρθρου 2.

Β. Οι επαγγελματίες που κατέστησαν, μέχρι την έναρ-
ξη ισχύος της παρούσης, κάτοχοι αδειών (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, 2.6 β) χει-
ριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 8 του 
π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 8.2 και (γ) χειριστή μηχανημά-
των έργου ομάδας Α, ειδικότητας 4 του π.δ. 113/2012 

για το Μ.Ε. 4.8, βάσει της κατάταξης του άρθρου 2, λόγω 
αντιστοίχισης της άδειας μηχανοδηγού - χειριστή Α’, Β’ και 
Γ’ τάξης των μηχανημάτων έργου με κινητήρες εσωτερι-
κής καύσης (θερμικές μηχανές) Γ΄ ομάδας του π.δ. 31/
1990 αποκτούν αυτοδικαίως την άδεια χειρισμού και για 
τα ΜΕ 2.9 ομάδας Α της ειδικότητας αυτής και, επιπρο-
σθέτως, η υπηρεσία τους που εκτελέστηκε σε ΜΕ που 
εμπίπτουν στην περίπτωση 2.9 της ειδικότητας 2 κατά 
το χρονικό διάστημα από 11/08/2016 έως την έναρξη 
ισχύος της παρούσας λογίζεται ως νομίμως εκτελεσθείσα 
και προσμετράται για την άσκηση των δικαιωμάτων που 
πηγάζουν από το ν. 3982/2011, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, καθώς και για την εκπλήρωση κάθε άλλου 
νομίμου δικαιώματος των σχετικώς ενδιαφερομένων 
που πηγάζει από την άσκηση της ως άνω επαγγελματικής 
δραστηριότητας.

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«6 Α. Η άδεια μηχανοδηγού - χειριστή Α’ και Β’ τάξης 
των Μ.Ε. ΣΤ΄ ομάδας του π.δ. 22/1976 αντιστοιχίζεται 
με την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας 
Α, ειδικότητας 3 του π.δ 113/2012, για τα Μ.Ε. 3.7, 3.11 
και 3.12 καθώς και για τα ΜΕ 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10 της 
κατάταξης του άρθρου 2.».

Β. Οι επαγγελματίες που κατέστησαν, μέχρι την έναρξη 
ισχύος της παρούσης, κάτοχοι αδειών Ομάδας Α ειδικό-
τητας 3 του π.δ 113/2012 για τα Μ.Ε 3.7, 3.11, και 3.12 
λόγω αντιστοίχισης της άδειας μηχανοδηγού - χειριστή 
Α’ και Β’ τάξης των Μ.Ε. ΣΤ΄ ομάδας του π.δ. 22/1976 
αποκτούν αυτοδικαίως την άδεια χειρισμού και για τα 
ΜΕ 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10 ομάδας Α της ιδίας ειδικότητας 
και επιπροσθέτως η υπηρεσία τους που εκτελέστηκε 
στα ΜΕ 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10 κατά το χρονικό διάστημα 
από 13/09/2013 έως την έναρξη ισχύος της παρούσας 
λογίζεται ως νομίμως εκτελεσθείσα και προσμετράται 
για την άσκηση των δικαιωμάτων που πηγάζουν από το 
ν. 3982/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς 
και για την εκπλήρωση κάθε άλλου νομίμου δικαιώμα-
τος των σχετικώς ενδιαφερομένων που πηγάζει από την 
άσκηση της ως άνω επαγγελματικής δραστηριότητας».

Άρθρο 2
Συμπληρώνεται ο Πίνακας 1 του (7) άνω σχετικού με 

τους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος της παρούσας 
οι οποίοι περιέχουν Μ.Ε. που αναφέρονται στο πρακτικό 
No 1/2016 της από 5.12.2016 5ης συνεδρίασης και στο 
πρακτικό No 2/2016 της από 20.12.2016 6ης συνεδρία-
σης της Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων.

Άρθρο 3
Μεταβατικές Διατάξεις

Η υποχρέωση απόκτησης άδειας χειριστή μηχανημά-
των έργου προκειμένου για το χειρισμό αναβατορίων 
Albert Bocker, Teupen και λοιπών ομοειδών τύπων εφαρ-
μόζεται δύο (2) έτη μετά την ημερομηνία έκδοσης της 
παρούσης.

Υπηρεσία εκτελεσθείσα σε αναβατόρια Albert Bocker, 
Teupen και λοιπών ομοειδών τύπων λογίζεται ως νόμιμη 
προϋπηρεσία σε αυτά και προσμετράται προκειμένου 
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για την απόκτηση της σχετικής άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου της 2ης Ειδικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του π.δ. 113/2012 (Α΄198).

Άρθρο 4
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/2013 υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.
Η έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης ορίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1
Μηχανήματα έργου που εμπίπτουν στις περιπτώσεις ειδικοτήτων του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης υπ’ 

αρ. οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/2013 σύμφωνα με το πρακτικό No 1/2016 της από 5.12.2016 5ης συνεδρίασης της 
Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων.

α/α κατά 
το Πρακτικό 
No 1/2016

Εμπίπτει στην

1.1 Γερανογέφυρα εξυπηρέτησης πλοίων με ηλεκτρικό κινητήρα 
(Quayside Crane) ZPMC 8.5

2.1 Μ.Ε. πολλαπλών εργασιών με παρελκόμενα εξαρτήματα: 
Αλατοδιανομέα ή Λεπίδα αποχιονισμού ή Γερανό BEILHACK 4.2-4.3-2.3 αντίστοιχα

2.2 Μ.Ε. πολλαπλών εργασιών με παρελκόμενα εξαρτήματα: 
Αλατοδιανομέας με λεπίδα και γερανό SCHMIDT 4.2-4.3-2.3 αντίστοιχα

Πίνακας 2
Μηχανήματα έργου που εμπίπτουν στις περιπτώσεις ειδικοτήτων του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης υπ’ 

αρ. οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/2013 σύμφωνα με το πρακτικό No 2/2016 της από 20.12.2016 6ης συνεδρίασης της 
Επιτροπής Τεχνικών Επαγγελμάτων.

α/α κατά το 
Πρακτικό 
No 2/2016

Εμπίπτει 
στην

4.1 Αναβατόριο Albert Bocker 2.5

4.2 Αναβατόριο Teupen 2.5

5.1 Ακτοκαθαριστής PEIDIS εφόσον ρυμουλκείται από ελκυστήρα 6.1

6.1 Αναβατόριο (container/pallet loader) FMC 4.5

6.2 Αναβατόριο φαγητών επιβατών αεροσκαφών ERMA 4.5

6.3 Αναβατόριο φαγητών αεροσκαφών TREPEL 4.5

6.4 Αναβατόριο ασθενών επιβατών αεροσκαφών HTR 4.5

6.5 Μετατοπιστικό αεροσκαφών (Pushback tow tractor) TUG 6.1

6.6 Μετατοπιστικό καροτσιδίων αποσκευών επιβατών αεροσκαφών J ΕΝ BACH ER 6.1

7.1 Φορτωτής πλοίων χύμα τσιμέντου AARHUS 8.8

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *02029422007180008*




