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                                                                                                                    Αθήνα, 30  Σεπτεμβρίου 2021 
Αριθ.Πρωτ.1447 
Προς 
Τον Υπουργό  Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνη Γεωργιάδη  
Τον Αναπληρωτή  Υπουργό  Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νικόλαο Παπαθανάση  
 
 
Θέμα: Εκσυγχρονισμός του Κλειστού Επαγγέλματος του Χειριστή Μηχανημάτων  
           Έργων 
 
Κύριοι Υπουργοί,  
                 Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να επαναφέρουμε το  αίτημά μας για 
εκσυγχρονισμό του κλειστού επαγγέλματος του χειριστή μηχανημάτων έργων  και 
συγκεκριμένα  ζητούμε να εφαρμοστεί στην πράξη ο Ν. 3919/2011, που καθιερώνει 
την επαγγελματική ελευθερία και αίρει τους αδικαιολόγητους περιορισμούς στην 
πρόσβαση  και άσκηση  του  ως άνω επαγγέλματος. 
            Παρά τις υποσχέσεις που λάβαμε  από τον Αναπληρωτή  Υπουργό  κατά τη διάρκεια 
των συναντήσεων μαζί του ότι το θέμα θα λυθεί, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε  ότι κατά την  
συνεδρίαση της  Δ.Ε της FIEC  της  28.09.2021, όπου συμμετείχε  ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ και 
Αντιπρόεδρος της FIEC,  κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική 

χώρα στην Ευρώπη που διατηρεί το απαρχαιωμένο καθεστώς απόκτησης άδειας χειριστού 
μηχανημάτων έργων, το οποίο μάλιστα έχει κατατάξει στα «κλειστά επαγγέλματα».  
            Τη στιγμή που  όλα τα  επιστημονικά επαγγέλματα απελευθερώθηκαν, δεν είναι  
δυνατόν, το επάγγελμα του χειριστή μηχανημάτων έργων να παραμένει κλειστό, 
δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο την εύρεση του κατάλληλου προσωπικού   στις 
Κατασκευές που αντιμετωπίζουν σωρεία άλλων γνωστών  προβλημάτων.   
Κύριοι Υπουργοί,  
             Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του παραγωγικού δυναμικού της χώρας 
θεωρούμε ότι οι παραγωγικοί φορείς, Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, είναι σε θέση και 
πρέπει να αναλάβουν την εκπαίδευση των χειριστών μηχανημάτων σε συνεργασία με 
κατάλληλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και στη συνέχεια την πιστοποίησή τους 
από αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς.  
             Όταν  όλη η Ευρώπη «έχει επιβιβαστεί στο τρένο   της ψηφιοποίησης» , όπως 
επανειλημμένα έχει δηλώσει ο Πρωθυπουργός, δεν είναι εθνικώς τιμητικό να 
αφήνουμε τόσο σοβαρές καταστάσεις σε απαρχαιωμένες και οπισθοδρομικές 
συντεχνίες. 

                                                 Για την ΠΕΔΜΕΔΕ  
                                     
          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 
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