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Εισαγωγή

Η υλοποίηση τεχνικών έργων στην Ελλάδα, καθώς και διαφόρων εργασιών ανύψωσης, μεταφοράς,
φόρτωσης - εκφόρτωσης κ.λ.π. γενικά, επιβάλλουν τη χρήση μηχανημάτων έργου, προκειμένου να
υλοποιούνται οι εργασίες αυτές εύκολα και γρήγορα.
Για την χρήση των μηχανημάτων έργου με ασφάλεια και αποδοτικότητα, είναι αναγκαία η ύπαρξη
κατάλληλα εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο θα είναι σε θέση να χειριστεί το εκάστοτε
μηχάνημα διαθέτοντας αποδεδειγμένα τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες.
Η πιθανή έλλειψη εξειδικευμένων και έμπειρων χειριστών από την βιομηχανία αποτελεί σημαντικό
κίνδυνο και απειλή για την αξιοπιστία και την υλοποίηση των εργασιών. Για το λόγο αυτό είναι
απαραίτητη η ανάπτυξη ενός κατάλληλου σχήματος πιστοποίησης των χειριστών Μ.Ε., ώστε να
διασφαλιστεί η ορθή και αποδοτική εκτέλεση των εργασιών με χρήση Μ.Ε. και η ασφάλεια στους
εργοταξιακούς και εργασιακούς χώρους.
Η πιστοποίηση χειριστών Μ.Ε., σύμφωνα με το σχήμα της Eurocheck ΕΠΕ, στοχεύει στα κάτωθι:
-

να δημιουργήσει ικανό δυναμικό πιστοποιημένων χειριστών

-

να συμβάλει σε αποδοτικές και ασφαλείς εργασίες καθώς και στην μείωση των ατυχημάτων
λόγω έλλειψης της κατάλληλης τεχνογνωσίας

-

να ενισχύσει την αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητα στο τομέα της χρήσης Μ.Ε..

Το σχήμα πιστοποίησης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις των κάτωθι
κανονιστικών εγγράφων:
-

ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΣΧΗΠΡΟΣ/01/01/11-9-2013

-

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012

-

Αριθ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4. (Αρ. Φύλλου 3133 / 10-12-13, δυνάμει του άρθρου 8 παρ. 4
του Ν.3982/2011 (Α΄ 143).

Με την απόκτηση της συγκεκριμένης πιστοποίησης, οι υποψήφιοι αποκτούν πλεονεκτήματα όπως:
-

εξειδικευμένη γνώση

-

τεκμηρίωση επαγγελματικής επάρκειας

-

απασχολησιμότητα

-

εργασιακή κινητικότητα
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Ορισμοί

Φ.Π.: Φορέας Πιστοποίησης
Υποψήφιος: το άτομο που έχει υποβάλει αίτηση στον Φ.Π., η οποία έχει γίνει αποδεκτή, και
συνεπώς έχει εγκριθεί η συμμετοχή του στη διεργασία πιστοποίησης
Διεργασία πιστοποίησης: όλες οι δραστηριότητες, µέσω των οποίων ο Φ.Π. καθορίζει κατά πόσο
ένα άτομο ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις ικανότητας, συμπεριλαμβανομένων της αίτησης,
της αξιολόγησης, της απόφασης πιστοποίησης, της επιτήρησης καθώς και της χρήσης των
πιστοποιητικών και των λογοτύπων.
Σχήμα πιστοποίησης: Ικανότητα και άλλες απαιτήσεις , που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες
επαγγελματιών και εξειδικευμένων ανθρώπων, για τους οποίους ισχύουν οι ίδιες ιδιαίτερες
διαδικασίες, πρότυπα και κανονισμοί.
Ικανότητα: αποδεδειγμένη ικανότητα-δυνατότητα εφαρμογής γνώσεων ή/και δεξιοτήτων από τον
υποψήφιο ώστε να επιτύχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, όπως αυτό καθορίζεται στο σχήμα
πιστοποίησης.
Αξιολόγηση: διεργασία, µέσω της οποίας αξιολογείται η ικανοποίηση των απαιτήσεων του
σχήματος για κάθε άτομο, η οποία οδηγεί στην απόφαση ή µη πιστοποίησης.
Εξέταση: μηχανισμός, που αποτελεί τμήμα της αξιολόγησης, ο οποίος μετρά την ικανότητα ενός
υποψηφίου, µέσω ενός ή περισσοτέρων μέσων πχ προφορικά, γραπτά, πρακτικά ή µέσω
παρατήρησης, όπως αυτό καθορίζεται στο σχήμα.
Εξεταστής: άτομο µε εξειδικευμένα τεχνικά και προσωπικά προσόντα και επαγγελματική κρίση,
ικανό για τη διεξαγωγή ή/και τη βαθμολόγηση μιας εξέτασης.
Προσόν: τεκμηριωμένα χαρακτηριστικά μόρφωσης, εκπαίδευσης και εργασιακής εμπειρίας (αφορά
προσωπικό του Φ.Π.).
Επιτροπή ενδιαφερομένων μερών: ομάδα που αποτελείται από εκπροσώπους ομάδων ή
οργανισμών και αποτελεί μέρος της δραστηριότητας του Φ.Π. με συγκεκριμένα καθήκοντα. Η
επιτροπή πρέπει να εκπροσωπεί δίκαια και αντικειμενικά τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων
μερών, που σχετίζονται, εμπλέκονται ή επωφελούνται από την ύπαρξη του σχήματος, χωρίς να
υπερισχύει συγκεκριμένο συμφέρον.
Ιδιοκτήτης σχήματος: φορέας που είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και διατήρηση του σχήματος
(δηλαδή επιλαμβάνεται, διαχειρίζεται και επωφελείται άμεσα από τη λειτουργία του), το οποίο και
διαθέτει σε κατάλληλους Φ.Π.. Ιδιοκτήτης σχήματος δύναται να είναι και ο ίδιος ο Φ.Π..
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Τελικός χρήστης: Τελικός χρήστης μπορεί να είναι ο ίδιος ο πελάτης του πιστοποιημένου ή
κάποιος εργοδότης, ο οποίος για να αναθέσει µια εργασία ή να προσλάβει/συνεργαστεί µε κάποιον
επαγγελματία βασίζεται και στην πιστοποίηση επάρκειάς του.
Αναγνώριση σχήματος πιστοποίησης προσώπων: έγκριση του σχήματος από το Ε.ΣΥ.∆., ώστε να
μπορεί ακολούθως να εφαρμοστεί από διαπιστευμένους ή υπό διαπίστευση Φ.Π., στους οποίους το
διαθέτει ο ιδιοκτήτης. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ταυτίζεται µε τον Φ.Π. τότε η αναγνώριση
επέρχεται µε τη διαπίστευση του Φ.Π. για το σχήμα.

4

Ιδιοκτήτης σχήματος

Ιδιοκτήτης του παρόντος σχήματος είναι ο ίδιος ο Φ.Π. (Χρήστος Νέζης - Eurocheck ΕΠΕ) και είναι
ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την διατήρηση του.
Γενικός στόχος του Φ.Π. είναι η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης ενός ατόμου με συγκεκριμένες και
καταγεγραμμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες.
Πιο συγκεκριμένα το παρόν σχήμα, έχει αναπτυχθεί από τον Φ.Π. για τους σκοπούς της ορθής και
αμερόληπτης εκτέλεσης της δραστηριοποίησης του στο κομμάτι της πιστοποίησης χειριστών
μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) σε πλήρη συμμόρφωση με το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 και
λαμβανομένου υπόψη του ΦΕΚ 3133/10.12.13, βάσει της απόφασης 14132/924/ΦΓ9.6.4. περί
αδειοδότησης φορέων διενέργειας εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης τεχνικών
επαγγελμάτων, δυνάμει του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.3982/2011 (Α΄ 143).

5

Σκοπός – πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης

Σκοπός του παρόντος σχήματος πιστοποίησης αποτελεί η περιγραφή των διαδικασιών και των
απαιτήσεων για την διενέργεια των εξετάσεων και την πιστοποίηση χειριστών για συγκεκριμένες
κατηγορίες Μ.Ε. από τον Φ.Π..
Η

κατάταξη

των

μηχανημάτων

έργου

γίνεται

βάσει

του

άρθρου

2

της

υπ’αριθμ.

Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η) υα κατάταξης (ΦΕΚ 519Β’/6.3.2013).
Οι κατηγορίες των Μ.Ε. που αφορούν αυτό το σχήμα πιστοποίησης είναι μηχανήματα τα οποία
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών των εξής δύο (2) ειδικοτήτων:
Ειδικότητα 2 - ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων,
Ειδικότητα 8 - ειδικές εργασίες ανύψωσης
Παράλληλα εντός της κάθε ειδικότητας διακρίνονται δύο ομάδες:


Ομάδα Α: Μηχανήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή με ηλεκτρικούς κινητήρες,
συνολικής ισχύος άνω των 120 KW.
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Ομάδα Β: Μηχανήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή με ηλεκτρικούς κινητήρες,
συνολικής ισχύος μέχρι 120 KW. Το όριο των 120 KW αφορά τη συνολική ισχύ των κινητήρων
που εξυπηρετούν τις εκτελούμενες από το μηχάνημα εργασίες.

Επίσης οι επαγγελματίες αυτού του αντικειμένου κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες προσόντων:
1. Βοηθός χειριστή μηχανημάτων έργου, που ανήκει στην 1η Βαθμίδα
2. Χειριστής μηχανημάτων έργου ομάδας Β, που ανήκει στη 2η Βαθμίδα
3. Χειριστής μηχανημάτων έργου ομάδας Α, που ανήκει στη 3η Βαθμίδα

6

Διαδικασία πιστοποίησης

Το παρακάτω σχήμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:


λήψη της αίτησης του ενδιαφερομένου από τον Φορέα.



αξιολόγηση από Φορέα της δυνατότητας ένταξης του ενδιαφερόμενου στην εξεταστική
διαδικασία



ενημέρωση υποψηφίου 

διενέργεια

από

αποδοχής της αίτησης. Η εξέταση περιλαμβάνει θεωρητικό και

τον

περίπτωση
της

Φορέα

σε

απόρριψης

αίτησης,

της

εξεταστικής

διαδικασίας,

σε

περίπτωση

πρακτικό μέρος

με 

αιτιολόγηση

συγκέντρωση από τον Φορέα των πρακτικών της εξεταστικής
επιτροπής,, της γνωμοδότησης του συλλογικού οργάνου, και
Απόφαση για Πιστοποίηση



ενημέρωση
από

τον

υποψηφίου 
Φορέα

σε

Έκδοση
καταλληλότητας

περίπτωση αποτυχίας

πιστοποιητικού
από

τον

Φορέα για τους επιτυχόντες


Ανανέωση - επαναπιστοποίηση
των επιτυχόντων μετά την λήξη
του

χρονικού

διαστήματος

ισχύος του πιστοποιητικού
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Λήψη Αίτησης

Αποδοχή
Αξιολόγηση

Απόφαση
Πιστοποίησης

Απόρριψη
Ενημέρωση
Υποψηφίου

Εξέταση

ΟΧΙ

Απονομή
Πιστοποίησης

ΝΑΙ

Έκδοση
Πιστοποιητικού

Διατήρηση Ανανέωση
Πιστοποιητικού

Παράλληλα επισημαίνεται ότι ο Φορέας
-

διαθέτει προσωπικό, για τη διεξαγωγή εξετάσεων, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην άσκηση της
αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας.

-

διαθέτει τα αναγκαία τεχνικά μέσα (υποδομές, εξοπλισμό κ.τ.λ.) για τη διενέργεια της
πρακτικής εξέτασης.

-

διαθέτει συλλογικό όργανο για τον έλεγχο της τήρησης της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας
του Φορέα.

-

διαθέτει την οργανωτική δομή και πληροί όλες τις λειτουργικές απαιτήσεις.

-

συνεργάζεται με υπεργολάβο για τη διενέργεια των εξετάσεων, αλλά δεν αναθέτει σε καμία
περίπτωση υπεργολαβικά την απόφαση για την πιστοποίηση.

7

Διενέργεια εξετάσεων και Αξιολόγηση
7.1

Αίτηση ένταξης στο σχήμα πιστοποίησης της Eurockeck

Για να μπορέσει ένας ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στις εξετάσεις του διαπιστευμένου Φορέα,
πρέπει να διαθέτει τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις.
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Ο υποψήφιος προς απόδειξη της κάλυψης των προϋποθέσεων αυτών υποβάλει στον Φορέα την
αίτηση.
Το έντυπο της αίτησης ώστε να γίνει κάποιος πιστοποιημένος χειριστής Μ.Ε. παρέχεται από τον
Φορέα. Ο υποψήφιος συμπληρώνει την αίτηση, παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, οι
οποίες καθορίζονται από τον Φορέα και περιλαμβάνουν:


Στοιχεία αναγνώρισης του υποψηφίου, όπως όνομα, διεύθυνση



Το αντικείμενο της πιστοποίησης που επιθυμεί να λάβει ο αιτών (Ειδικότητα, Ομάδα και
Μ.Ε.)



Δήλωση ότι ο αιτών συμφωνεί και αποδέχεται την συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις
πιστοποίησης και ότι θα παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία που απαιτείται για την
αξιολόγηση.



Δήλωση ότι ο αιτών είναι αρτιμελής και δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα όρασης,
ακοής και γενικώς κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας.



Δήλωση ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής της ικανότητας του, θα ενημερώσει τον
Φορέα.



Οποιαδήποτε υποστηρικτική πληροφορία προς απόδειξη της αντικειμενικής συμμόρφωσης
με τα προαπαιτούμενα του σχήματος.

Όλοι οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον Φορέα, έχουν
δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο Φορέας
ενημερώνει τον υποψήφιο ότι η αίτηση του απορρίφθηκε, καθώς και για τον λόγο απόρριψης.

7.2

Αξιολόγηση

Οι εξετάσεις χωρίζονται στην διενέργεια του θεωρητικού μέρους (γραπτές εξετάσεις) και στην
πρακτική άσκηση πάνω σε συγκεκριμένα μηχανήματα έργου, ανάλογα με την ζητούμενη
πιστοποίηση που ζητά ο υποψήφιος χειριστής.
Η αξιολόγηση γίνεται από την τριμελή εξεταστική επιτροπή, την οποία έχει ορίσει ο Φορέας και η
οποία απαρτίζεται από άτομα που καλύπτουν συγκεκριμένες απαιτήσεις.
Οι εξετάσεις διενεργούνται από τον Φορέα σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και χώρους, τα οποία
ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία των εξετάσεων στον
δικτυακό τόπο του Φορέα.

7.3

Επιλογή εξεταστών

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω οι εξετάσεις διενεργούνται από την τριμελή εξεταστική επιτροπή
που έχει ορίσει ο Φορέας.. Η επιλογή των μελών της πληροί όλες τις οριζόμενες από το άρθρο 6 του
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ΦΕΚ 3133/10.12.13 προϋποθέσεις, περί "προσόντων και επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών
επιτροπών των φορέων διενέργειας εξετάσεων".

7.4

Θεωρητική γραπτή εξέταση

Η γραπτή εξέταση διαρκεί σαράντα πέντε (45) λεπτά και ο κάθε υποψήφιος καλείται να απαντήσει
σε 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε γενικές ερωτήσεις χαμηλής,
μέτριας και υψηλής δυσκολίας, σε ειδικές ερωτήσεις ανάλογα με την ειδικότητα που επιθυμεί να
αποκτήσει ο υποψήφιος, ερωτήσεις γνώσης θεμάτων ασφάλειας και ερωτήσεις γνώσης τεχνικής
ορολογίας στην αγγλική γλώσσα.
Οι υποψήφιοι για να επιτύχουν πρέπει να σημειώσουν ποσοστό επιτυχίας 80% επί του συνόλου των
ερωτήσεων, ήτοι 40 σωστές απνατήσεις. Σε περίπτωση που δεν πετύχει το 80% βαθμολογείται από
την εξεταστική επιτροπή του Φορέα ως αποτυχών και δεν μπορεί να προχωρήσει στην πρακτική
εξέταση. Εάν επιθυμεί να δώσει εκ νέου εξετάσεις, επαναλαμβάνει την διαδικασία εξ' αρχής
υποβάλλοντας εκ νέου αίτηση στον Φορέα.
Το πλήθος των ερωτήσεων στην γραπτή εξέταση ανά κατηγορία παρουσιάζεται στον παρακάτω
πίνακα.
Κατηγορία ερωτήσεων

Αρ.
Ερωτήσεων

Γενικές ερωτήσεις χαμηλής δυσκολίας

12

Γενικές ερωτήσεις μέτριας δυσκολίας

14

Γενικές ερωτήσεις υψηλής δυσκολίας

10

Ειδικές ερωτήσεις για χειριστές μηχανημάτων ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή
προσώπων – Ειδικότητα 2
Ειδικές ερωτήσεις για χειριστές μηχανημάτων ανύψωσης ειδικών εργασιών–
Ειδικότητα 8

9
(ανά
ειδικότητα)

Ερωτήσεις γνώσης θεμάτων ασφάλειας εργασίας για χειριστές μηχανημάτων

3

Ερωτήσεις γνώσης τεχνικής ορολογίας στην αγγλική γλώσσα

2

Οι υποψήφιοι προσέρχονται για την εξέταση με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο
πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας, το οποίο ελέγχεται και τηρείται στα αρχεία του Φορέα.
Οι εξεταζόμενοι μπορούν να έχουν μαζί τους απλή αριθμομηχανή μη προγραμματιζόμενη.
Τυχόν πρόσθετοι πίνακες ή τεχνικά χαρακτηριστικά που είναι αναγκαία για την απάντηση των
ερωτήσεων παρέχονται από τους εξεταστές.

Σελίδα 10 από 14

Ο επιτηρητής ενώπιον του υποψηφίου καλύπτει τα προσωπικά στοιχεία του με αδιαφανές
αυτοκόλλητο.
Δεν επιτρέπεται σε κανέναν υποψήφιο η έξοδος από την αίθουσα των εξετάσεων πριν από την
πάροδο μισής ώρας από την έναρξη του χρόνου εξετάσεων, παρά μόνο σε περίπτωση επείγουσας
ανάγκης και με συνοδεία επιτηρητή.

7.5

Πρακτική εξέταση

Κάθε εξεταζόμενος καλείται να εκτελέσει από μια (1) έως και τρείς (3) ασκήσεις σε συγκεκριμένα
Μ.Ε. ανάλογα με τον εκάστοτε εξεταζόμενο, την ειδικότητα και την Ομάδα για την οποία έχει
αιτηθεί σχετική άδεια.
Η εξέταση σε κάθε ένα από τα παραπάνω μηχανήματα διαρκεί 30 λεπτά και περιλαμβάνει τα
ακόλουθα στάδια εργασιών:


Αναγνώριση όλων των βασικών μηχανικών μερών και τμημάτων του μηχανήματος.



Αναγνώριση όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων (μοχλών, κομβίων κ.τ.λ.)
που χρησιμοποιεί ο χειριστής για την κίνηση και λειτουργία του αντίστοιχου μηχανήματος.



Εικονικός χειρισμός του μηχανήματος, δηλαδή χωρίς να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας.



Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την ορθή αλληλουχία των χειρισμών και
ελέγχων που απαιτούνται (π.χ. κίνηση ποδοστηρίων, μοχλών, πάτημα σχετικών κομβίων κλπ)
για την εκτέλεση μιας εικονικής τυπικής εργασίας, που οφείλει να γνωρίζει, για το χειρισμό του
συγκεκριμένου μηχανήματος.



Εκκίνηση του μηχανήματος από τον εξεταζόμενο ο οποίος θα πρέπει να λάβει υπόψη όλα τα
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας.



Εκτέλεση μιας τυπικής εργασίας από αυτές που εκτελούνται συνήθως με το αντίστοιχο
μηχάνημα.



Διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας.

Η εκτέλεση μιας πρακτικής άσκησης σε ένα από τα προαναφερόμενα μηχανήματα, θεωρείται
επιτυχής όταν ολοκληρωθούν με επιτυχία όλα τα ανωτέρω στάδια.
Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος δεν ολοκληρώσει με επιτυχία τα τρία (3) πρώτα στάδια δεν
συνεχίζει στα επόμενα και η εξέταση του πρακτικού μέρους θεωρείται ανεπιτυχής.

7.6

Βαθμολόγηση

Η βαθμολόγηση της θεωρητικής εξέτασης γίνεται και από τα τρία μέλη της εξεταστικής επιτροπής,
καθένα από τα οποία αναγράφει αριθμητικώς και ολογράφως το βαθμό τον οποίο δίνει και το
επικυρώνει με την υπογραφή του.
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Η αξιολόγηση της πρακτικής εξέτασης, γίνεται από τα τρία μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Ως
επιτυχών κρίνεται ο υποψήφιος που χαρακτηρίστηκε ως «επιτυχών» από τουλάχιστον δύο
εξεταστές.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας είναι η επιτυχής
ολοκλήρωση του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους.

8

Πιστοποίηση
8.1

Απόφαση Πιστοποίησης

Η τελική απόφαση για την πιστοποίηση ανήκει στον Υπεύθυνο του Φορέα, ο οποίος καλείται
Υπεύθυνος Πιστοποίησης. Η απόφαση βασίζεται στα αποτελέσματα των εξετάσεων, βάσει των
πρακτικών της εξεταστικής επιτροπής και της γνωμοδότησης του συλλογικού οργάνου.

8.2

Ενστάσεις

Η προθεσμία υποβολής της ένστασης, ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων.
Ο Φορέας αποφαίνεται επί της ένστασης του ενδιαφερόμενου εντός είκοσι (20) ημερών από την
υποβολή της ένστασης, και μόνο αν κρίνεται σκόπιμο από τον Φορέα απευθύνεται και στο
συλλογικό όργανο περί κατάθεσης της γνωμοδότησης του.
Σε περίπτωση που ο Φορέας αποφαίνεται επί των ενστάσεων με θετική έκβαση ως προς τον
ενδιαφερόμενο, τότε αυτός δύναται να συμμετέχει ξανά στη διαδικασία εξέτασης χωρίς την εκ νέου
οικονομική επιβάρυνση.

8.3

Έκδοση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας

Εφόσον ληφθεί η τελική απόφαση για την πιστοποίηση, ακολουθεί η διαδικασία έκδοσης του
πιστοποιητικού καταλληλότητας από τον Φορέα.
Οι πληροφορίες που αποτυπώνονται σε αυτό το πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται αποκλειστικά και
μόνο από τον Φορέα είναι:


το όνομα του πιστοποιημένου ατόμου



μοναδικό αναγνωριστικό εντύπου



το όνομα του Φορέα



μία αναφορά στο σχήμα πιστοποίησης, στο πρότυπο, ή άλλα σχετικά έγγραφα,
αναγράφοντας ημερομηνία έκδοσης αυτών.



το πεδίο της πιστοποίησης



την ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος του πιστοποιητικού
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Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού είναι πενταετής (5 έτη).
Σημείωση: το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Χειριστή Μ.Ε., δεν επέχει, ούτε αντικαθιστά την
Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου της αντίστοιχης βαθμίδας, ομάδας και ειδικότητας.

8.4

Διεργασίες μετά την Πιστοποίηση

8.4.1 Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων
Το Μητρώο του Φορέα θα παρέχει τις κάτωθι πληροφορίες για κάθε ένα από τα πιστοποιημένα
πρόσωπα:


Στοιχεία πιστοποιημένου (ον/μο, ΑΔΤ)



Αριθμός Πιστοποιητικού Καταλληλότητας



Syllabus (εξεταστέα ύλη επί της οποίας εξετάστηκε)



Ημ/νία έκδοσης πιστοποιητικού



Διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού



Ημ/νία επανεξέτασης - επαναπιστοποίησης

8.4.2 Επαναπιστοποίηση γνώσεων του Πιστοποιημένου προσώπου σε πενταετή βάση
Το πιστοποιημένο πρόσωπο, μετά το πέρας της πενταετίας από την αρχική του πιστοποίηση πρέπει
να υποβληθεί στην διαδικασία της επαναπιστοποίησης, εφόσον επιθυμεί να εξακολουθεί να ασκεί το
επάγγελμα του χειριστή μηχανημάτων έργου. Η επαναπιστοποίηση περιλαμβάνει
-

την υποβολή της αίτησης, μαζί με την υποβολή των ιατρικών δικαιολογητικών (πιστοποιητικό
υγείας για την αρτιμέλεια, την όραση και την ακοή του)

-

την συμμετοχή σε εξετάσεις επαναπιστοποίησης, έχοντας καταβάλει στον Φορέα το σχετικό
κόστος της εξέτασης επαναπιστοποίησης.

Οι εξετάσεις επαναπιστοποίησης περιλαμβάνουν την διενέργεια μόνο του πρακτικού μέρους, έκτος
εάν υπάρχει αναβαθμισμένη έκδοση της εξεταστέας ύλης (syllabus), όπου σε αυτή την περίπτωση
διενεργείται και το θεωρητικό μέρος των εξετάσεων. Εφόσον η αξιολόγηση των παραπάνω
ολοκληρωθεί με επιτυχία, επαναπιστοποιείται αποκτώντας νέο πιστοποιητικό καταλληλότητας με
επικαιροποιημένη ημερομηνία και Syllabus (σε περίπτωση αναβάθμισης του) και εξακολουθεί να
είναι μέλος στο Μητρώο Πιστοποιημένων προσώπων του Φορέα.
Σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο μετά το πέρας της πενταετίας δεν ακολουθήσει την διαδικασία
της επαναπιστοποίησης, διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Πιστοποιημένων προσώπων του
Φορέα.
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8.4.3

Χρήση Λογότυπου Eurocheck

Το λογότυπο της Eurocheck απονέμεται στους χειριστές μηχανημάτων έργου που ικανοποιούν τα
κριτήρια του σχήματος πιστοποίησης και έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξέτασης με επιτυχία.
Μόνο οι χειριστές που έχουν πιστοποιηθεί κατά το σχήμα Eurocheck και που το πιστοποιητικό τους
είναι σε ισχύ έχουν δικαίωμα χρήσης του λογότυπου

Το δικαίωμα χρήσης αφορά μόνο το πιστοποιημένο πρόσωπο και όχι οποιοδήποτε άλλο συνεργάτη
του ή εταιρεία. Για το λόγο αυτό το λογότυπο πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από το
ονοματεπώνυμο του χειριστή σε επαγγελματικές κάρτες, διαφημιστικό υλικό, πινακίδες κ.λ.π..
8.4.4

Κακή χρήση των Βεβαιώσεων Επιτυχούς Εξέτασης

Κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο, έχει ένα μοναδικό αριθμό (Αρ. Πιστοποιητικού), ο οποίος αφορά
συγκεκριμένο επίπεδο του Σχήματος Πιστοποίησης. Ο πιστοποιημένος χειριστής δεν έχει το
δικαίωμα να επικαλεστεί ότι ως πιστοποιημένος κατά το σχήμα Eurocheck, καλύπτει και άλλες
επαγγελματικές δεξιότητες πέραν αυτών που καταγράφονται στο πιστοποιητικό.
8.4.5

Άρση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας από το πιστοποιημένο πρόσωπο

Ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης έχει το δικαίωμα να εισηγείται την άρση του πιστοποιητικού στην
περίπτωση που γίνει επώνυμη και έγγραφη καταγγελία για μη κανονική χρήση του. Αρμόδιος για
την διαχείριση της καταγγελίας είναι ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης και το συλλογικό όργανο.

8.5

Κώδικας Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Χειριστών

Όλοι οι υποψήφιοι για την αρχική πιστοποίηση και επαναπιστοποίηση θα πρέπει να τηρούν και να
συμμορφώνονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας, όπως αναφέρεται στη συνέχεια
Ο πιστοποιημένος θα πρέπει:


να ενεργεί επαγγελματικά και ηθικά



να επιδιώκει και να αναζητά την αναγνώριση, την ανάπτυξη και το κύρος του επαγγέλματος



να αναλαμβάνει τα αντικείμενα εκείνα για τα οποία είναι πιστοποιημένος ή/και να µην
χρησιμοποιεί την πιστοποίησή του σε αντικείμενο διαφορετικό από αυτό που ορίζει το σχήμα
πιστοποίησης. Πολύ περισσότερο να µην αναλαμβάνει εργασίες για τις οποίες δεν έχει την
ικανότητα



να ενημερώνει και να µην αποκρύπτει από τους πελάτες του ή/και τους πελάτες του εργοδότη
του πιθανά φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων
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να µην αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία είναι εμπιστευτική, εκτός αν ορίζεται από το
νόµο ή εάν υπάρχει συμφωνία του εµπλεκοµένου



να µην δέχεται οποιασδήποτε μορφής πίεση (χρήματα, δώρα κτλ) από οποιονδήποτε, που θα
µπορούσε να επηρεάσει την επαγγελματική του κρίση



να είναι δίκαια και επαγγελματική η υπηρεσία του βασισμένη σε αντικειμενικά κριτήρια



να µην δρα κατά τέτοιο τρόπο, που θα μπορούσε να επηρεάσει ή να βλάψει τη φήμη του φορέα
πιστοποίησης ή τη διαδικασία πιστοποίησης και να συνεργάζεται σε κάθε προσπάθεια έρευνας
όταν προκύπτει παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας

