
 

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ  

Για τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

Θέμα:    Ανειδίκευτοι στα κλάρκ 

 

Ο Βουλευτής του ΜέΡΑ25 Νομού Ηρακλείου, Γεώργιος Λογιάδης, καταθέτει ως 

αναφορά κείμενο συμπαράστασης του Σωματείου Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 

Ν. Ηρακλείου και της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ελλάδος. 

 

Το κείμενο συμπαράστασης αναφέρει ότι τα Σωματεία Χειριστών κάθε νομού της 

χώρας 

με τους χιλιάδες Χειριστές Κλαρκ, υπογράφουν για να υποστηρίξουν  

τις θέσεις που διατυπώνουν με αφορμή την fast track τροποποίηση, 

του καθεστώτος αδειοδότησης των χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων (ΚΛΑΡΚ) 

και 

συγκεκριμένα την θεσμοθέτηση του ελεύθερου, κατ ́ουσίαν, χειρισμού – και χωρίς 

καμία 

άδεια – της πλειοψηφίας των συγκεκριμένων μηχανημάτων έργου (ΚΛΑΡΚ), λόγω 

της πρωτοφανούς τροποποίησης που επήλθε με πρωτοβουλία του Υπουργού 

Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και ήδη αποτυπώνεται στην διάταξη του άρθρου 74 παρ. 1α του 

ν. 4982/2022 (Α 195/15.10.2022), με την οποία προστέθηκε νέο άρθρο 4Β στον ν. 

3982/2011. 

 

 

Επισυνάπτονται το κείμενο συμπαράστασης. 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε 

σχετικά. 

Ηράκλειο, 12/12/2022 

Ο καταθέτων Βουλευτής 

Γεώργιος Λογιάδης 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Παρ' όλο, όμως, ότι δεν άλλαξε η εργασιακ1j πραγματικότητα στην χώρα μας, εν τούτοις 

άλλαξε απόψεις ο κος Υπουργός. 

Κατά την συζήτηση της τροποποίησης στην Bouλ1j, ο κος Υπουργός, λησμονώντας τις 

υποσχέσεις που είχε δώσει τον Δεκέμβριο του 2019, υποστήριξε ότι το επάγγελμα του 

χειριστή ΚΛΑΡΚ έχει γίνει πλέον «ΚΑΡΤΕΛ» και ότι συνεπώς δεν ενέχει (άγνωστο για ποιόν 

συγκεκριμένο λόγο ) στοιχεία επικινδυνότητας, καθώς και ότι η συμβολή των εργαζομένων 

χειριστών στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων είναι ξεπερασμένη, διότι, όπως 

ισχυρίσθηκε, στην Κίνα οι εργαζόμενοι πλέον αντικαθιστούνται από ρομπότ!! 

Ανεξάρτητα, πάντως, από τις παραπάνω έωλες δικαιολογίες του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων η πραγματικότητα είναι γνωστή σε όλους μας και δεν είναι δυνατόν να 

αποκρυφτεί από τους ακατανόητους υπουργικούς ισχυρισμούς. 

Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα μέλη του ΣΕΒ και ο ίδιος ο ΣΕΒ, και ειδικότερα οι 

επιχειρήσεις που απασχολούν πολλούς χειριστές ΚΛΑΡΚ (Σούπερ Μάρκετ, Αποθήκες, 

Logistics, εφοδιαστική αλυσίδα κ.λπ.) γνωρίζαμε ότι πίεζαν, εδώ και καιρό, για την πλήρη 

απελευθέρωση του χειρισμού των μηχανημάτων ΚΛΑΡΚ από τις δεσμεύσεις και τους 

περιορισμούς (ΣΣΕ, οικονομικούς και αδειοδοτικούς) που συνεπαγόταν το μέχρι πρότινος 

ισχύον καθεστώς αδειοδότησης. 

Οι εργοδότες πίεζαν για . 

Ήθελαν εργαζόμενους για όλες τις δουλειές. 

Απαιτούσαν τα μηχανήματα αυτά να μπορούν να τα χειρίζονται ακόμη και ανειδίκευτοι 

εργαζόμενοι, χωρίς καμία ειδική γνώση και εμπειρία, χωρίς προηγούμενο έλεγχο δεξιοτήτων. 

Οι πιέσεις τους έπιασαν τόπο επί υπουργίας του σημερινού Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων κου Γεωργιάδη !! Συγχαρητήρια!! 

Η ανάπτυξη και οι επενδύσεις φαίνεται, κατά το υπουργικό αφήγημα, ότι απαιτούν μειωμένη 

προστασία, μειωμένα προσόντα, χαμηλά μεροκάματα, μειωμένη εργασιακή ασφάλεια. 

Είναι ανάπτυξη μόνον για τα μεγάλα συμφέροντα της χώρας. 

Είναι ανάπτυξη που, απ' ότι φαίνεται, θέλει να αγνοεί τις ανάγκες των εργαζομένων και να 

αδιαφορεί για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, δίνοντας ελάχιστη 

σημασία στην ανθρώπινη ζωή. 

Είναι σε όλους γνωστό και οφείλουμε εδώ να το υπογραμμίσουμε με έμφαση ότι για την 

οδήγηση μοτοποδηλάτου, δικύκλου, αυτοκίνητου, φορτηγού και κάθε εν γένει οχήματος, 

ταχuπλόοu κ.λπ. είναι uποχρεωτικ1j - και ορθώς - η προηγούμενη κηjση άδειας, μετά από 

υποχρεωτικά μαθ1jματα εκμάθησης και επιτυχή θεωρητική και πρακτικ1j εξέταση του 

υποψηφίου. 












