
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟΝ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 827/77 
 
Περί τροποποιήσεως του υπ’ αριθ. 22/9.1.1976 Π. ∆/τος «περί επιβλέψεως της λειτουργίας 
χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων». 
(ΦΕΚ 267/Α/19-9-77) 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
 

Έχοντες υπ’ όψει: 
1. Τας διατάξεις του Νόµου 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του 

Μηχανολόγου κ.λπ.» και ιδία των άρθρων 3, 5 και 6 τούτου, ως αύται ετροποποιήθησαν και 
συνεπληρώθησαν δια του υπ’ αριθ. 1150/1949 Ν. ∆/τος και ιδία δια του άρθρου 1 παράγρ. 2 – 
4. 

2. Τας υπ’ αριθ. 530/11.12.76, 77/7.3.77 και 231/19.5.1977 συµφώνους γνωµοδοτήσεις του 
παρά τω Υπουργείω Βιοµηχανίας και Ενεργείας Τεχνικού Συµβουλίου, και  

3. Την υπ’ αριθ. 682/6.7.77 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του 
Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας, αποφασίζοµεν:  

 
Άρθρον 1. 

 
Τα εδάφια γ και ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του υπ’ αριθ. 22/9.1.1976 Π. ∆/τος 

«περί επιβλέψεως της λειτουργίας χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως 
τεχνικών έργων», αντικαθίστανται ως ακολούθως:  

 
«γ) Εις την Γ΄ οµάδα, τα µηχανήµατα αποξέσεως, εναποθηκεύσεως επ’ αυτών και 

µεταφοράς γαιών (ΣΚΡΕΥ-ΠΕΡ-ΤΟΡΝΕΜΠΟΥΛ), οι προωθητήρες γαιών και οι φορτωταί των 
οποίων ο χειρισµός οµοιάζει προς τον χειρισµόν των προωθητήρων γαιών και ουχί προς τον 
τοιούτον των µηχανηµάτων της άνω Α΄ οµάδος, οι περονοφόροι ανυψωτήρες – µεταφορείς 
(ΚΛΑΡΚ), τα µηχανήµατα φορτώσεως αεροσκαφών επί αυτοκινήτων µετά ανυψουµένου 
δαπέδου, τα οχήµατα – µηχανήµατα καθαρισµού και σηµάνσεως οδών, τα µηχανικά σάρωθρα, 
τα εκχιονιστικά µηχανήµατα, ως και τα, ισχύος ανωτέρας των 200 ΗΡ µηχανήµατα φορτώσεως 
και εκσκαφής υποχείων έργων µεταλλείων». 

«ζ) Εις την Ζ΄ οµάδα τα µηχανήµατα εκσκαφής και φορτώσεως υπογείων έργων 
µεταλλείων ισχύος κινητηρίου µηχανής µέχρι 200 ΗΡ». 

 
Άρθρον 2. 

 
Μετά παράγραφον 3 του άρθρ. 6 του ιδίου ως άνω Π. ∆/τος, προστίθεται παράγραφος 4 ως 

κάτωθι:  
 
«4. Αι χορηγηθείσαι άδειαι χειριστού µηχανηµάτων Ζ΄ οµάδος, δυνάµει των µέχρι 

σήµερον ισχυουσών διατάξεων, ισχύουν επί µίαν τριετίαν από δηµοσιεύσεως του παρόντος δια 
τον χειρισµόν των µηχανηµάτων, ισχύος µικροτέρας των 50 ΗΡ, δια τα οποία εξεδόθησαν. 
Μετά την παρέλευσιν της προθεσµίας ταύτης αι εν λόγω άδειαι καθίστανται άκυροι και δέον να 
επιστραφούν εις την εκδόσασαν Υπηρεσίαν, οι δε κάτοχοι τούτων δύνανται να εφοδιασθούν 
υπό της αρµοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας δι’ αδείας 
Μηχανοδηγού χειριστού µηχανηµάτων Ζ΄ οµάδος ισχύος µέχρι 200 ΗΡ, χορηγουµένης κατά τας 
διατάξεις του παρόντος». 

 
Άρθρον 3. 

 



1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 7 του ιδίου ως άνω Π. ∆/τος αντικαθίστανται ως κάτωθι:  
 
«7. Προκειµένου περί εκσκαπτικών και λοιπών µηχανηµάτων υπογείων έργων µεταλλείων, 

ισχύος κινητηρίου µηχανής µέχρι 200 ΗΡ ο χειρισµός τούτων δύναται να εκτελήται, πλην των 
αδειούχων χειριστών της Ζ΄ οµάδος και υπό αδειούχου των Α΄, Β΄, Γ΄ και Ε΄ οµάδων. 

 
2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 του ιδίου ως άνω Π. ∆/τος, αντικαθίσταται ως κάτωθι : 
 
«8. Προς απόκτησιν αδείας µηχανοδηγού – χειριστού Β΄ της τάξεως της Ζ΄ οµάδος 

απαιτείται προϋπηρεσία 2.400 ωρών εις πάσης φύσεως υπογείους µεταλλευτικάς εργασίας και 
2.400 ωρών επί µηχανήµατος της οµάδος ταύτης ως βοηθού ή χειριστού εργαζοµένου υπό την 
ευθύνην και επίβλεψιν διπλωµατούχου µεταλλειολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου 
µηχανικού, κατά το άρθρον 1 του Νόµου 6422/1934 ή πτυχιούχων των Κέντρων Ανωτέρας 
Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΚΑΤΕ) ειδικότητος µεταλλειολόγου ή µηχανολόγου, ή αδειούχου 
χειριστού της οµάδος ταύτης».  

 
3. Εις το άρθρον 7 του ιδίου ως άνω Π.∆. προστίθεται παράγραφος 9 ως κάτωθι:  
 
«Προς απόκτησιν αδείας µηχανοδηγού – χειριστού της Ε΄ οµάδος, η απαιτουµένη 

προϋπηρεσία µειούται εις το ήµισυ, προκειµένου περί των πτυχιούχων των ιδρυοµένων, δια του 
Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού, Σχολών Επαγγελµατικής Καταρτίσεως 
Γεωτρυπανιστών, µε φοίτησιν διαρκείας τουλάχιστον 1.000 ωρών». 

 
Άρθρον 4. 

 
Το άρθρον 10 του ως άνω Π. ∆/τος καταργείται.  
Εις τον Υπουργόν Βιοµηχανίας και Ενεργείας, ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν 

του παρόντος Π. ∆. 
 

Εν Αθήναις τη 5 Σεπτεµβρίου 1977 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΤΣΑΤΣΟΣ 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ 


