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-1ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Πιήξσκα Δξππζηξηνθφξσλ ΠΕ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9001.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Οκαδάξρε ή Βνεζνχ Οκαδάξρε Οκάδαο Σ/Φ ή κέινπο Οκάδαο Σ/Φ.
β. Οδεγεί ην εξππζηξηνθφξν φρεκα ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε. Δθηειεί
ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο βιάβεο κέζα ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ.
Παξαθνινπζεί θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Υεηξίδεηαη ην /Α θαη ηε ζπζθεπή ελδνεπηθνηλσλίαο, ηα φπια πνπ θέξεη ην
εξππζηξηνθφξν θαη είλαη ζε ζέζε λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ πιεξψκαηνο
σο θαη ηνλ αξρεγφ ηνπ πιεξψκαηνο. Υεηξίδεηαη φια ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ππξφο θαη ηα
ζθνπεπηηθά φξγαλα ηνπ εξππζηξηνθφξνπ σο θαη ηα θεξφκελα επί ηνπ εξππζηξηνθφξνπ
φπια θαη ηνλ αηνκηθφ ηνπ νπιηζκφ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-2ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Τπεξέηεο Διαθξνχ Οπιηζκνχ-Πνιπβφισλ-Ππξνβφισλ ΠΕ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9002.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Οκαδάξρε ή Βνεζνχ Οκαδάξρε Οκάδαο Σ/Φ ή κέινπο Οκάδαο Σ/Φ σο
Αθξνβνιηζηήο (θνπεπηήο Αθξηβείαο) - Οκαδάξρε ή αξρεγνχ ζηνηρείνπ πνιπβφινπ ή Α/Α
ππξνβφινπ θαη εθπαηδεπηή -Οδεγνχ Απηνθηλήηνπ.
β. Δθηειεί άξηζηα φια ηα είδε βνιψλ πνπ εθηειεί ην ηπθέθην θαη ηα άιια φπια
ηεο νκάδαο ηνπ, γλσξίδεη ηελ ηαθηηθή ρξεζηκνπνίεζε απηψλ θαη λα ρξεζηκνπνηεί ην έδαθνο
θαηά άξηζην ηξφπν. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζε θαη δηαηήξεζε ζε άξηζηε
θαηάζηαζε ηνπ αηνκηθνχ ηνπ νπιηζκνχ αιιά θαη ηνπ νκαδηθνχ νπιηζκνχ θαηά πεξίπησζε.
γ. Υεηξίδεηαη ηνπο /Α ηεο Οκάδνο ηνπ.
δ. Χο Αθξνβνιηζηήο (θνπεπηήο Αθξηβείαο) έρεη σο απνζηνιή ηελ
εμνπδεηέξσζε ζηφρσλ επθαηξίαο ζε κηθξέο θαη κέζεο απνζηάζεηο (έσο 600 κέηξα) θαζψο
θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο νκάδαο κάρεο. Παξάιιεια είλαη εθπαηδεπκέλνο :
(1) ηελ εθηίκεζε απνζηάζεσλ.
(2) ηε ιεπηνκεξή ζπνπδή θαη επηζήκαλζε εδάθνπο.
(3) ηνλ εληνπηζκφ θαη αλαγλψξηζε ήρσλ.
(4) ηελ πξνζηαζία, απφθξπςε θαη παξαιιαγή.
(5) ηε ρξήζε ράξηνπ θαη ζρεδηαγξακκάησλ.
(6) ηελ άκεζε αλαγλψξηζε ερζξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ.
(7) ηελ αζφξπβε κεηαθίλεζε.
(8) ηε ιεηηνπξγία θαη ρεηξηζκφ ησλ νπινκεραλεκάησλ πνπ ηνπ
δηαηίζεληαη θαζψο θαη ησλ ινηπψλ πιηθψλ (νπηηθά φξγαλα, κέζα ηήξεζεο θαηεπζχλζεσο
θιπ), πνπ ηνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ.
ε. Υξεζηκνπνηεί, ππεξεηεί θαη ζπληεξεί ην πνιπβφιν θαη ην Α/Α ππξνβφιν.
Γλσξίδεη άξηζηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη θάλεη άξηζηε βνιή.
ζη. Γηνηθεί ην ζηνηρείν πνιπβφινπ ή Α/Α ππξνβφινπ θαη επζχλεηαη γηα ηελ :
(1) Δθπαίδεπζε θαη απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ.
(2) Αλαγλψξηζε ηεο ζέζεσο ηάμεσο ηνπ πνιπβφινπ ή Α/Α ππξνβφινπ
φπινπ, ηελ ηάμε θαη νξζή εθηέιεζε βνιήο, ηελ αλαγλψξηζε θηιηψλ θαη ερζξηθψλ Α/Φ.
(3) Δπηζεψξεζε, ξχζκηζε θαη ζπληήξεζε ηνπ πνιπβφινπ ή Α/Α
ππξνβφινπ φπινπ.
δ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
. /.

-3ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-4ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Τπεξέηεο Α-Σ Όπισλ ΠΕ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9003.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δθηειεί θαζήθνληα νκαδάξρε ή αξρεγνχ ζηνηρείνπ θαη εθπαηδεπηή ή
κέινπο ηεο Οκάδαο Α/Σ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε αθξηβνχο θαη ηαρείαο βνιήο θαη
γηα ηε κεηαθνξά θαη ζπληήξεζε ησλ εθηνμεπηψλ. Πξέπεη λα γλσξίδεη άξηζηα ηε ιχζε,
αξκνιφγεζε, γέκηζε, απνγέκηζε, ιεηηνπξγία θαη ζεξαπεία εκπινθψλ ησλ Α-Σ φπισλ .
β. Υεηξίδεηαη άξηζηα ηα Α-Σ Κ/Β φπια δειαδή, γεκίδεη, ζθνπεχεη, ππξνδνηεί
απηά θαη ηα θαηεπζχλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο, ψζηε λα πιήμνπλ ην ζηφρν.
γ. Υεηξίδεηαη ηνπο /Α ηεο Οκάδνο ηνπ.
δ. Οδεγεί ην φρεκα θνξέα Α-Σ φπισλ θαη θαηεπζχλεη απηφ ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ Αξρεγνχ ηνηρείνπ. Βνεζά ην ζηνηρείν φηαλ παξίζηαηαη αλάγθε. Δίλαη
ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη
ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-5ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Τπεξέηεο Όικσλ ΠΕ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9004.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Οκαδάξρε ή αξρεγνχ ζηνηρείνπ θαη εθπαηδεπηή ή κέινπο ηεο Οκάδαο
Όικσλ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε αθξηβνχο θαη ηαρείαο βνιήο θαη γηα ηε κεηαθνξά
θαη ζπληήξεζε ησλ φικσλ. Γλσξίδεη ιεπηνκεξψο ηε ιχζε, αξκνιφγεζε, γέκηζε,
απνγέκηζε θαη ζπληήξεζε ησλ φικσλ θαζψο θαη ηε ζεξαπεία ησλ εκπινθψλ.
β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Υεηξίδεηαη ηνπο /Α ηεο Οκάδνο ηνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-6ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Ζιεθηξνηερλίηεο Ορεκάησλ ΠΕ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9005.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δθηειεί ζπληήξεζε ζην ειεθηξηθφ ζχζηεκα φισλ ησλ ηξνρνθφξσλ θαη
εξππζηξηνθφξσλ νρεκάησλ, απνθαζηζηά βιάβεο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ
ειεθηξηθψλ εμαξηεκάησλ ησλ εξππζηξηνθφξσλ νρεκάησλ θαη πξνβαίλεη ζηε δηαπίζησζε
βιαβψλ θαη ηε ζεξαπεία ηνπο.
β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Οδεγεί εξππζηξηνθφξν φρεκα ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε. Δθηειεί
ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο βιάβεο κέζα ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ.
Παξαθνινπζεί θαη ζπκκεηέρεη ζηελ ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. Δπηιέγεη ζέζεηο βνιήο θαη
εθηειεί επρεξψο ειηγκνχο απνθπγήο ερζξηθψλ ππξψλ. Αλαγλσξίδεη ερζξηθνχο ζηφρνπο θαη
αλαθέξεη ζρεηηθά ζηνλ αξρεγφ πιεξψκαηνο. Υεηξίδεηαη ην /Α θαη ηε ζπζθεπή
ελδνεπηθνηλσλίαο, φια ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ππξφο, ηα φπια θαη ηα ζθνπεπηηθά φξγαλα
πνπ θέξεη ην εξππζηξηνθφξν θαη είλαη ζε ζέζε λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε κέινο, σο
θαη ηνλ αξρεγφ πιεξψκαηνο
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-7ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Σξνρνθφξσλ Ορεκάησλ ΠΕ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9006.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ηξνρνθφξσλ
νρεκάησλ θαη ηα επηζθεπάδεη. Γλσξίδεη φια ηα εμαξηήκαηα απηψλ θαη πξνβαίλεη ζηελ
αληηθαηάζηαζε κηθξψλ θαη κεγάισλ εμαξηεκάησλ. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο νξζήο
κεζνδνινγίαο αλεπξίζθεη θαη απνθαζηζηά βιάβεο. Δθηειεί ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο ζε ζηάζε
θαη πνξεία ησλ επηζθεπαδφκελσλ νρεκάησλ.
β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Οδεγεί θαη ρεηξίδεηαη φια ηα νρήκαηα πεξηζπιινγήο (ειαθξά - κέζα –
βαξέα). Δπζχλεηαη γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθαιείαο πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ
θαηά ηελ άξζε ή έιθπζε βαξέσλ πιηθψλ γεληθά. Δπζχλεηαη γηα ηελ ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ ηνπ νρήκαηνο πνπ νδεγεί θαη ζπκκεηέρεη ζηελ ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-8ΔΕΛΣΙΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Δξππζηξηνθφξσλ Ορεκάησλ ΠΕ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9007.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ εξππζηξηνθφξσλ νρεκάησλ (ΣΟΜΠ – ΣΟΜΑ) θαη ηα επηζθεπάδεη. Γλσξίδεη φια ηα εμαξηήκαηα απηψλ
θαη πξνβαίλεη ζηελ αληηθαηάζηαζε κηθξψλ θαη κεγάισλ εμαξηεκάησλ. Με ηε
ρξεζηκνπνίεζε νξζήο κεζνδνινγίαο αλεπξίζθεη θαη απνθαζηζηά βιάβεο. Δθηειεί ξπζκίζεηο
θαη δνθηκέο ζε ζηάζε θαη πνξεία ησλ επηζθεπαδφκελσλ νρεκάησλ.
β. Οδεγεί εξππζηξηνθφξν φρεκα ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε. Δθηειεί
ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο βιάβεο κέζα ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ.
Παξαθνινπζεί θαη ζπκκεηέρεη ζηελ ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. Δπηιέγεη ζέζεηο βνιήο θαη
εθηειεί επρεξψο ειηγκνχο απνθπγήο ερζξηθψλ ππξψλ. Αλαγλσξίδεη ερζξηθνχο ζηφρνπο θαη
αλαθέξεη ζρεηηθά ζηνλ αξρεγφ πιεξψκαηνο. Υεηξίδεηαη ην /Α θαη ηε ζπζθεπή
ελδνεπηθνηλσλίαο, φια ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ππξφο, ηα φπια θαη ηα ζθνπεπηηθά φξγαλα
πνπ θέξεη ην εξππζηξηνθφξν θαη είλαη ζε ζέζε λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε κέινο, σο
θαη ηνλ αξρεγφ πιεξψκαηνο.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-9ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Σειεπηθνηλσληψλ ΠΕ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9008.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δθηειεί επηζεψξεζε – έιεγρν – ζπληήξεζε – αλαδήηεζε βιαβψλ θαη
απνθαηάζηαζε ησλ, γηα φια ηα ελζχξκαηα – αζχξκαηα κέζα (αλαινγηθά – ςεθηαθά) ΓΒ.
Δθηειεί ηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε αξκνδηφηεηαο ηνπ θαη ζπλδξάκεη ζηελ ζπληήξεζε
1νπ θιηκαθίνπ. Δθηειεί απνθαηάζηαζε βιαβψλ θαη επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο 2νπ θιηκαθίνπ
θαη 3νπ εθ' φζνλ απαηηείηαη.
β. Υεηξίδεηαη ηνπο ζηαζκνχο αζπξκάηνπ, ηνπο ζπζζσξεπηέο, ηηο κεραλέο
θνξηίζεσο ζπζζσξεπηψλ θαη ηα θάζε θαηεγνξίαο ηειεθσληθά κεραλήκαηα θαη πιηθά
Γηαβηβάζεσλ. Δπζχλεηαη γηα ηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ
πιηθνχ, θαζψο θαη γηα ηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ βηβιίσλ θαη
εληχπσλ. Γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ θαη
εθκεηαιιεχζεσο ξαδηνηειεθσλίαο.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-10ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Οπιηζκνχ ΠΕ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9009.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δπηζθεπάδεη θαη ζπληεξεί ειαθξχ θαη βαξχ νπιηζκφ ζε νπνηνδήπνηε ηφπν
θαη κε νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο.
β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-11ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Α-Σ Κ/Β Όπισλ ΠΕ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9010.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δθηειεί ζπληήξεζε ρεκαηηζκνχ (3νπ θιηκαθίνπ θαη κεξηθψο 4νπ) ζηα Α-Σ
Κ/Β νπιηθά ζπζηήκαηα TOW – KORNET – MILAN – FAGOT.
β. Δθηειεί θαζήθνληα νκαδάξρε ή αξρεγνχ ζηνηρείνπ θαη εθπαηδεπηή ή
κέινπο ηεο Οκάδαο Α/Σ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε αθξηβνχο θαη ηαρείαο βνιήο θαη
γηα ηε κεηαθνξά θαη ζπληήξεζε ησλ εθηνμεπηψλ. Πξέπεη λα γλσξίδεη άξηζηα ηε ιχζε,
αξκνιφγεζε, γέκηζε, απνγέκηζε, ιεηηνπξγία θαη ζεξαπεία εκπινθψλ ησλ Α-Σ φπισλ .
γ. Υεηξίδεηαη άξηζηα ηα Α-Σ Κ/Β φπια δειαδή, γεκίδεη, ζθνπεχεη, ππξνδνηεί
απηά θαη ηα θαηεπζχλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο, ψζηε λα πιήμνπλ ην ζηφρν.
δ. Υεηξίδεηαη ηνπο /Α ηεο Οκάδνο ηνπ.
ε. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
ζη. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-12ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Μάγεηξαο ΠΕ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9011.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Παξαζθεπάδεη ην ζπζζίηην ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηφο ηνπ, ζε
ζηάζκεπζε θαη ζε θίλεζε, ρεηξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί φινπο ηνπο ηχπνπο καγεηξηθψλ
ζθεπψλ θαη ζπζθεπψλ καγεηξέκαηνο.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-13ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Γηθπθιηζηήο – Οδεγφο Απηνθηλήηνπ ΠΕ
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9012
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Οδεγεί δίθπθιν θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί
ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. Σεξεί θαη ελεκεξψλεη
ηα ζπλνδεχνληα ην φρεκα έληππα θαη βηβιηάξηα. Πξέπεη λα γλσξίδεη ηνλ ΚΟΚ.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-14ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ – ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Τπεξέηεο Πνιπβφισλ ΔΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9051.
3. Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δθηειεί θαζήθνληα νκαδάξρε ή αξρεγνχ ζηνηρείνπ θαη εθπαηδεπηή ή
κέινπο ηεο Οκάδαο. Υξεζηκνπνηεί, ππεξεηεί θαη ζπληεξεί ην πνιπβφιν. Γλσξίδεη άξηζηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ θαη λα θάλεη άξηζηε βνιή. Δθηειεί άξηζηα φια ηα είδε βνιψλ, πνπ εθηειεί ην
ηπθέθην θαη ηα άιια φπια ηεο νκάδαο ηνπ, γλσξίδεη ηελ ηαθηηθή ρξεζηκνπνίεζε απηψλ θαη
λα ρξεζηκνπνηεί ην έδαθνο θαηά άξηζην ηξφπν. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζε
θαη δηαηήξεζε ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηνπ αηνκηθνχ ηνπ νπιηζκνχ, αιιά θαη ηνπ νκαδηθνχ
νπιηζκνχ θαηά πεξίπησζε.
β. Υεηξίδεηαη ηνπο /Α ηεο Οκάδνο ηνπ.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπ.
Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ – πιηθνχ ) ζε θάζε
ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη
ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δθηειεί ηηο απνζηνιέο Σπθεθηνθφξνπ θαη επηπιένλ, ζπκκεηέρεη ζε παληφο
είδνπο θαηαδξνκηθέο επηρεηξήζεηο.
ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-15ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ – ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Τπεξέηεο Α-Σ Όπισλ ΔΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9052.
3. Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δθηειεί θαζήθνληα νκαδάξρε ή αξρεγνχ ζηνηρείνπ θαη εθπαηδεπηή ή
κέινπο ηεο Οκάδαο Α/Σ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε αθξηβνχο θαη ηαρείαο βνιήο θαη
γηα ηε κεηαθνξά θαη ζπληήξεζε ησλ εθηνμεπηψλ. Πξέπεη λα γλσξίδεη άξηζηα ηε ιχζε,
αξκνιφγεζε, γέκηζε, απνγέκηζε, ιεηηνπξγία θαη ζεξαπεία εκπινθψλ ησλ Α-Σ φπισλ .
β. Υεηξίδεηαη άξηζηα ηα Α-Σ Κ/Β φπια δειαδή, γεκίδεη, ζθνπεχεη, ππξνδνηεί
απηά θαη ηα θαηεπζχλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο, ψζηε λα πιήμνπλ ην ζηφρν.
γ. Υεηξίδεηαη ηνπο /Α ηεο Οκάδνο ηνπ.
δ. Οδεγεί ην φρεκα θνξέα Α-Σ φπισλ θαη θαηεπζχλεη απηφ ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ Αξρεγνχ ηνηρείνπ. Βνεζά ην ζηνηρείν φηαλ παξίζηαηαη αλάγθε. Δίλαη
ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη
ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
ε. Δθηειεί ηηο απνζηνιέο Σπθεθηνθφξνπ θαη επηπιένλ, ζπκκεηέρεη ζε παληφο
είδνπο θαηαδξνκηθέο επηρεηξήζεηο.
ζη. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-16ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ – ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Τπεξέηεο Όικσλ ΔΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9053.
3. Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Οκαδάξρε ή αξρεγνχ ζηνηρείνπ θαη εθπαηδεπηή ή κέινπο ηεο Οκάδαο
Όικσλ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε αθξηβνχο θαη ηαρείαο βνιήο θαη γηα ηε κεηαθνξά
θαη ζπληήξεζε ησλ φικσλ. Γλσξίδεη ιεπηνκεξψο ηε ιχζε, αξκνιφγεζε, γέκηζε,
απνγέκηζε θαη ζπληήξεζε ησλ φικσλ θαζψο θαη ηε ζεξαπεία ησλ εκπινθψλ.
β. Υεηξίδεηαη ηνπο /Α ηεο Οκάδνο ηνπ.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1 νπ
θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δθηειεί ηηο απνζηνιέο Σπθεθηνθφξνπ θαη επηπιένλ, ζπκκεηέρεη ζε παληφο
είδνπο θαηαδξνκηθέο επηρεηξήζεηο.
ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-17ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ – ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Σξνρνθφξσλ Ορεκάησλ ΔΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9054.
3. Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ηξνρνθφξσλ
νρεκάησλ θαη ηα επηζθεπάδεη. Γλσξίδεη φια ηα εμαξηήκαηα απηψλ θαη πξνβαίλεη ζηελ
αληηθαηάζηαζε κηθξψλ θαη κεγάισλ εμαξηεκάησλ. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο νξζήο
κεζνδνινγίαο αλεπξίζθεη θαη απνθαζηζηά βιάβεο. Δθηειεί ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο ζε ζηάζε
θαη πνξεία ησλ επηζθεπαδφκελσλ νρεκάησλ.
β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Οδεγεί θαη ρεηξίδεηαη φια ηα νρήκαηα πεξηζπιινγήο (ειαθξά - κέζα –
βαξέα). Δπζχλεηαη γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθαιείαο πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ
θαηά ηελ άξζε ή έιθπζε βαξέσλ πιηθψλ γεληθά. Δπζχλεηαη γηα ηελ ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ ηνπ νρήκαηνο πνπ νδεγεί θαη ζπκκεηέρεη ζηελ ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-18ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ – ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Δηδηθψλ Απνζηνιψλ ΔΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9056.
3. Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. πληεξεί ην θαηαδπηηθφ πιηθφ θαη ρεηξίδεηαη ην ζάιακν απνπηέζεσο.
β. Γλσξίδεη ηελ ιεηηνπξγία θαη ρεηξηζκφ πιηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη
λαξθνπνιέκνπ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δηαηαζζνκέλσλ θαηαζηξνθψλ.
γ. Δθηειεί άξηζηα φια ηα είδε βνιψλ ηπθεθίνπ πςειήο αθξηβείαο ζε κεγάιεο
απνζηάζεηο(έσο 1.000 κέηξα). Έρεη απνζηνιή ηελ εμνπδεηέξσζε πξνεπηιεγκέλσλ ζηφρσλ
θαη δεπηεξεπφλησο ηε ζπιινγή θαη κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ. Γλσξίδεη ηε ιεηηνπξγία θαη
ρεηξηζκφ ηνπ εηδηθνχ ζπζηήκαηνο ηπθεθίνπ πνπ ηνπ δηαηίζεηαη, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ
πιηθψλ (νπηηθά φξγαλα, κέζα ηήξεζεο θαηεπζχλζεσο θ.ιπ.) πνπ ηνπ είλαη αλαγθαία γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ.
δ. Δίλαη εθπαηδεπκέλνο :
(1) ηελ εθηίκεζε απνζηάζεσλ.
(2) ηε ιεπηνκεξή ζπνπδή θαη επηζήκαλζε ηνπ εδάθνπο.
(3) ηελ πξνζηαζία, απφθξπςε θαη παξαιιαγή.
(4) ηελ άκεζε αλαγλψξηζε ερζξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ.
(5) ηελ αζφξπβε κεηαθίλεζε θαη παξακνλή εληφο ηεο ερζξηθήο
ηνπνζεζίαο.
ε. Οδεγεί απηνθίλεην θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπ.
Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ – πιηθνχ) ζε θάζε
ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη
ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
ζη. Δθηειεί ηεο απνζηνιέο ηνπ Σπθεθηνθφξνπ θαη επηπιένλ, ζπκκεηέρεη ζε
παληφο είδνπο θαηαδξνκηθέο επηρεηξήζεηο.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-19ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ – ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Πιήξσκα θάθνπο ΔΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9057.
3. Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαθπβέξλεζε ησλ ζθαθψλ κεηαθνξάο θαη
ζπλνδείαο, γηα ηε ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ, θαζψο θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ
πιεξψκαηνο.
β. Υεηξίδεηαη ειαζηηθέο ιέκβνπο κε εμσιέκβηνπο θηλεηήξεο θαη εθηειεί
ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ. πκκεηέρεη ζε λαπαγνζσζηηθέο νκάδεο θαη πξέπεη λα γλσξίδεη
ζε πνιχ θαιφ βαζκφ θνιχκβεζε θαη θσπειαζία.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1 νπ
θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Υεηξίδεηαη θαη ζπληεξεί ηα κέζα επηηήξεζεο πνπ δηαζέηεη ε Μνλάδα ηνπ.
ε. Δθηειεί ηηο απνζηνιέο Σπθεθηνθφξνπ θαη επηπιένλ, ζπκκεηέρεη ζε παληφο
είδνπο θαηαδξνκηθέο επηρεηξήζεηο.
ζη. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-20ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ – ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σπθεθηνθφξνο ΔΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9058.
3. Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δθηειεί ηηο απνζηνιέο ηνπ Οκαδάξρε ή Βνεζνχ Οκαδάξρε ή κέινπο
Οκάδαο Σ/Φ ΚΓ θαη επηπιένλ, ζπκκεηέρεη ζε παληφο είδνπο θαηαδξνκηθέο επηρεηξήζεηο.
β. Βνεζφο ηνπ Αμθνχ πιεξνθνξηψλ ζηελ δηεμαγσγή ηεο εζσηεξηθήο θαη
εμσηεξηθήο ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ θαη αζθαιείαο ηεο κνλάδαο ηνπ.
γ. Αίξεη ππνβξχρηα θσιχκαηα θαη εθηειεί απνζηνιέο αληρλεπηή ζαιάζζεο.
δ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1 νπ
θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δθηειεί ηεο απνζηνιέο ηνπ Σπθεθηνθφξνπ θαη επηπιένλ, ζπκκεηέρεη ζε
παληφο είδνπο θαηαδξνκηθέο επηρεηξήζεηο.
ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-21ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ – ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Ννζνθφκνο Καηαδξνκψλ ΔΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9059.
3. Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Παξέρεη πξψηεο βνήζεηεο θαη θξνληίδεη ηνπο αζζελείο ησλ κνλάδσλ
Καηαδξνκψλ. Δθηειεί ηηο νδεγίεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ ηαηξνχ.
β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-22ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ – ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Ζιεθηξνηερλίηεο Ορεκάησλ ΔΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9060.
3. Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δθηειεί ζπληήξεζε ζην ειεθηξηθφ ζχζηεκα φισλ ησλ ηξνρνθφξσλ
νρεκάησλ, απνθαζηζηά βιάβεο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ειεθηξηθψλ
εμαξηεκάησλ ησλ νρεκάησλ θαη πξνβαίλεη ζηε δηαπίζησζε βιαβψλ θαη ηε ζεξαπεία ηνπο.
β. Οδεγεί θαη ρεηξίδεηαη φια ηα νρήκαηα πεξηζπιινγήο (ειαθξά – κέζα –
βαξέα). Δπζχλεηαη γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαηνχλησλ κέηξσλ αζθαιείαο πξνζσπηθνχ θαη
πιηθνχ, θαηά ηελ άξζε ή έιθπζε βαξέσλ πιηθψλ. Δπζχλεηαη γηα ηε ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ ηνπ νρήκαηνο πεξηζπιινγήο θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-23ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ – ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Ζιεθηξννπηηθψλ Οξγάλσλ ΔΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9061.
3. Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Μεξηκλά γηα ηελ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ηξαηφ.

εγθαηάζηαζε

θαη

επηζθεπή

ησλ

ξαληάξ,

πνπ

β. Υεηξίδεηαη θαη ζπληεξεί ηα κέζα επηηήξεζεο πνπ δηαζέηεη ε Μνλάδα ηνπ.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-24ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ – ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Οπιηζκνχ ΔΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9062.
3. Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δπηζθεπάδεη θαη ζπληεξεί ειαθξχ θαη βαξχ νπιηζκφ, ζε νπνηνδήπνηε ηφπν
θαη κε νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο.
β. Οδεγεί απηνθίλεην θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπ.
Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ – πιηθνχ) ζε θάζε
ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη
ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-25ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ – ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Σειεπηθνηλσληψλ ΔΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9063.
3. Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. πληεξεί θαη ειέγρεη θαη επηζεψξεζε φισλ ησλ δηαηηζεκέλσλ, απφ ην
ηξαηφ θαηεγνξηψλ, ελζχξκαησλ θαη αζπξκάησλ (αλαινγηθψλ – ςεθηαθψλ) κέζσλ ΓΒ.
Δπζχλεηαη γηα ηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ πιηθνχ, θαζψο θαη
γηα ηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ βηβιίσλ θαη εληχπσλ.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-26ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ – ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο θαθψλ ΔΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9064.
3. Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δθηειεί ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ ζηα ηαρχπινα ζθάθε, ειαζηηθέο
ιέκβνπο θαη εμσιέκβνπο θηλεηήξεο, ζηα φξγαλα ρεηξηζκνχ θαη ζην δίθηπν θαηάζβεζεο
ππξθαγηάο ησλ ζθαθψλ.
β. Γίλεη νδεγίεο ζηνπο ρεηξηζηέο γηα ηνλ νξζφ ηξφπν ρεηξηζκνχ θαη
ζπληεξήζεσο.
γ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαθπβέξλεζε ησλ ζθαθψλ κεηαθνξάο θαη
ζπλνδείαο θαη ρεηξίδεηαη ειαζηηθέο ιέκβνπο κε εμσιέκβηνπο θηλεηήξεο.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-27ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ – ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Αιεμηπηψησλ ΔΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9065.
3. Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δπηζθεπάδεη θαη ζπζθεπάδεη αιεμίπησηα πξνζσπηθνχ, θφξηνπ θαη πιηθά
ξίςεσο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα αληίζηνηρα εγρεηξίδηα θαη ζρεηηθέο δηαηαγέο.
β. Δίλαη αιεμηπησηηζηήο, θέξεη εηδηθή ζηνιή, αιεμίπησην θαη ζσζίβην.
γ. Δθηειεί ηε ζπζθεπαζία ησλ πιηθψλ, πνπ είλαη γηα ξίςε θαη πξνζαξκφδεη
απηά ζε αιεμίπησηα. Φνξηψλεη ηα πιηθά ζην αεξνζθάθνο θαη πξνβαίλεη ζηε ξίςε απηψλ,
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη δηαηαγέο.
δ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί ηηο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ( πξνζσπηθνχ –
πιηθνχ ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
Κιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ Κιηκαθίνπ.
ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-28ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Μάγεηξαο ΔΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9066.
3. Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Παξαζθεπάδεη ην ζπζζίηην ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηφο ηνπ, ζε
ζηάζκεπζε θαη ζε θίλεζε, ρεηξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί φινπο ηνπο ηχπνπο καγεηξηθψλ
ζθεπψλ θαη ζπζθεπψλ καγεηξέκαηνο.
β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ( πξνζσπηθνχ –
πιηθνχ ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
Κιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ Κιηκαθίνπ, ηεξεί θαη ελεκεξψλεη ηα
ζπλνδεχνληα ην φρεκα έληππα θαη βηβιηάξηα. Πξέπεη λα γλσξίδεη ηνλ ΚΟΚ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-29ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Διεχζεξνο θνπεπηήο ΔΓ
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9067
3. Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δθηειεί άξηζηα φια ηα είδε βνιψλ ηπθεθίνπ πςειήο αθξηβείαο ζε κεγάιεο
απνζηάζεηο( έσο 1.000 κέηξα ). Έρεη απνζηνιή ηελ εμνπδεηέξσζε πξνεπηιεγκέλσλ
ζηφρσλ θαη δεπηεξεπφλησο ηε ζπιινγή θαη κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ. Γλσξίδεη ηε ιεηηνπξγία
θαη ρεηξηζκφ ηνπ εηδηθνχ ζπζηήκαηνο ηπθεθίνπ πνπ ηνπ δηαηίζεηαη, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ
πιηθψλ ( νπηηθά φξγαλα, κέζα ηήξεζεο θαηεπζχλζεσο θ.ιπ. ) πνπ ηνπ είλαη αλαγθαία γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ.
β. Δίλαη εθπαηδεπκέλνο :
(1) ηελ εθηίκεζε απνζηάζεσλ.
(2) ηε ιεπηνκεξή ζπνπδή θαη επηζήκαλζε ηνπ εδάθνπο.
(3) ηνλ εληνπηζκφ θαη αλαγλψξηζε ήρσλ.
(4) ηελ πξνζηαζία, απφθξπςε θαη παξαιιαγή.
(5) ηε ρξήζε ράξηνπ, ζρεδηαγξακκάησλ, αεξνθσηνγξαθηψλ θαη ππμίδαο.
(6) ηελ άκεζε αλαγλψξηζε ερζξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ.
(7) ηελ αζφξπβε κεηαθίλεζε θαη παξακνλή εληφο ηεο ερζξηθήο
ηνπνζεζίαο.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην - δίθπθιν θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ζπληήξεζή
ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ( πξνζσπηθνχ – πιηθνχ ) ζε
θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα.
δ. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ απηνθηλήηνπ θαη δηθχθινπ θαη ζπκκεηέρεη
ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
ε. Δθηειεί ηεο απνζηνιέο ηνπ Σπθεθηνθφξνπ θαη επηπιένλ, ζπκκεηέρεη ζε
παληφο είδνπο θαηαδξνκηθέο επηρεηξήζεηο.
ζη. Δθηειεί αλαγλσξίζεηο αθηψλ κε πξνζέγγηζε απφ αέξα ή ζάιαζζα θαη
πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ππνδνρή απνβαηηθνχ ηκήκαηνο.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-30ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Γηαβηβαζηήο ΔΓ
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9068
3. Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υεηξίδεηαη θαη εγθαζηζηά θάζε είδνπο ζηαζκφ αζπξκάηνπ, ζπζζσξεπηέο θαη
κεραλέο θνξηίζεσο θαη θάζε θαηεγνξίαο ηειεθσληθά κεραλήκαηα, δνξπθνξηθέο ηεξκαηηθέο
ζπζθεπέο θαη ινηπά πιηθά ΓΒ. Δπζχλεηαη γηα ηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζή ηνπο, θαζψο
θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ βηβιίσλ θαη εληχπσλ. Γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο
αζθαιείαο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ θαη εθκεηαιιεχζεσο Ρ/Σ. Κξππηνγξαθεί θαη
απνθξπ-πηνγξαθεί φια ηα ζήκαηα εζληθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ΝΑΣΟ, αλάινγα κε ηε
Μνλάδα.
β. Δπίζεο πξέπεη λα γλσξίδεη ηε ρξήζε Ζ/Ε θαη ηνλ ηξφπν ζπλδεζκνινγίαο –
θφξηηζεο ησλ ζπζζσξεπηψλ.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ
θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ( πξνζσπηθνχ
– πιηθνχ ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
Κιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ Κιηκαθίνπ.

-31ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Πιήξσκα Αξκάησλ (LEO1A5-M48A5 MOLF) ΣΘ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9101.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί
ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Γηνηθεί θαη θαηεπζχλεη ην άξκα ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε. Δληνπίδεη θαη
αλαγλσξίδεη ερζξηθνχο ζηφρνπο θαη θαηεπζχλεη ηα ππξά ηνπ άξκαηνο ελαληίνλ ηνπο.
Γλσξίδεη φια ηα ζπζηήκαηα ηνπ άξκαηνο, θαη ηνλ ρεηξηζκφ ηνπο. Δθηειεί βνιή κε φια ηα
φπια ηνπ άξκαηνο, αλάινγα ηελ ηαθηηθή θαηάζηαζε. Υεηξίδεηαη φια ηα ζπζηήκαηα
επηθνηλσλίαο – πιεξνθνξηθήο ηνπ άξκαηνο.
β. Υεηξίδεηαη φια ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ππξφο ηνπ άξκαηνο. Δθηειεί βνιέο
κε φια ηα φπια ηνπ άξκαηνο θαη πξνζβάιεη ηνπο ερζξηθνχο ζηφρνπο. Δθηειεί ζπληήξεζε
1νπ θιηκαθίνπ θαη ζπλδξάκεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ γηα φια ηα ζπζηήκαηα θαη
φξγαλα ππξφο, θαζψο θαη ηνλ νπιηζκφ ηνπ άξκαηνο.
γ. Οδεγεί ην άξκα κάρεο ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε κάρεο. Δθηειεί ηηο
πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο 1νπ θιηκαθίνπ, ζπλδξάκεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ
θιηκαθίνπ θαη ζηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ εληφο δπλαηνηήησλ ηνπ. Δθηειεί ηελ
πεξηζπιινγή ηνπ άξκαηνο θαη ζπλδξάκεη ζε εξγαζίεο πεξηζπιινγήο κεγαιχηεξνπ
θιηκαθίνπ. Δθηειεί, κε ηε ζπλδξνκή ηνπ 2νπ θιηκαθίνπ, ηε κεηαθνξά ηνπ άξκαηνο θαη επί
άιινπ θνξέα (νρήκαηα – ζηδεξνδξνκηθήο πιαηθφξκαο – πινίνπ, θα).
δ. Οδεγεί ην γεθπξνθφξν άξκα, ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε. Καηεπζχλεη
αζθαιψο ηηο δηαδηθαζίεο θαζέιθπζεο θαη πεξηζπιινγήο ηεο γέθπξαο ηνπ άξκαηνο κε
αζθάιεηα. Υεηξίδεηαη φια ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο, πιεξνθνξηθήο ηνπ γεθπξνθφξνπ
άξκαηνο. Δθηειεί βνιή κε ηα φπια ηνπ άξκαηνο. Δθηειεί ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο,
πεξηζπιινγήο ηνπ γεθπξνθφξνπ άξκαηνο φπσο θαη απηέο ηνπ άξκαηνο κάρεο. Δθηειεί
εξγαζίεο ζπληήξεζεο, φπσο θαη ηνπ άξκαηνο κάρεο.
ε. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
ζη. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κε-ζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-32ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Πιήξσκα Δξππζηξηνθφξσλ TΘ.
.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9102.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί
ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Οδεγεί εξππζηξηνθφξν φρεκα ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε. Δθηειεί
ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο βιάβεο κέζα ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ.
Παξαθνινπζεί θαη ζπκκεηέρεη ζηελ ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. Δπηιέγεη ζέζεηο βνιήο θαη
εθηειεί επρεξψο ειηγκνχο απνθπγήο ερζξηθψλ ππξψλ. Αλαγλσξίδεη ερζξηθνχο ζηφρνπο θαη
αλαθέξεη ζρεηηθά ζηνλ αξρεγφ πιεξψκαηνο. Υεηξίδεηαη ην /Α θαη ηε ζπζθεπή
ελδνεπηθνηλσλίαο, φια ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ππξφο, ηα φπια θαη ηα ζθνπεπηηθά φξγαλα
πνπ θέξεη ην εξππζηξηνθφξν θαη είλαη ζε ζέζε λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε κέινο, σο
θαη ηνλ αξρεγφ πιεξψκαηνο.
β. Οδεγεί ην αληρλεπηηθφ φρεκα ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε. Δθηειεί ζπληήξεζε
1νπ θιηκαθίνπ, επηζθεπάδεη επείγνληεο βιάβεο κέζα ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ. Βνεζά ζηε
ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. Υεηξίδεηαη ηα κέζα επηθνηλσληψλ.
γ. Καηεπζχλεη ην αληρλεπηηθφ φρεκα ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε. Υεηξίδεηαη φια
ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ππξφο θαη εθηειεί βνιέο κε φια ηα φπια ηνπ νρήκαηνο. Δθηειεί
ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ζηα φξγαλα ειέγρνπ ππξφο θαη ζηα φπια ηνπ αληρλεπηηθνχ
νρήκαηνο θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-33ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Τπεξέηεο Α-Σ Όπισλ ΣΘ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9103.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί
ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Γηνηθεί θαη θαηεπζχλεη ην εξππζηξηνθφξν θαη ην αληρλεπηηθφ φρεκα ζε
ζπλζήθεο κάρεο θαη κε. Γλσξίδεη φια ηα ζπζηήκαηα, εθηειεί βνιή κε φια ηα φπια θαη
ρεηξίδεηαη φια ηα κέζα επηθνηλσλίαο ησλ εξππζηξηνθφξσλ θαη αληρλεπηηθψλ νρεκάησλ.
Δθηειεί φια ηα θαζήθνληα ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο ησλ εξππζηξηνθφξσλ θαη ησλ
αληρλεπηηθψλ νρεκάησλ. Δθηειεί φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ
εξππζηξηνθφξσλ θαη ησλ αληρλεπηηθψλ νρεκάησλ θαη ηνπ νπιηζκνχ πνπ θέξνπλ, θαζψο
επίζεο ηελ ηαθηηθή – ηερληθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπο.
β. Γηνηθεί ην ζηνηρείν ηνπ Α-Σ φπινπ, ην ρεηξίδεηαη θαη εθηειεί βνιή κε απηφ,
νδεγεί ην φρεκα πνπ ην θέξεη, εθηειεί ηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ
φπινπ. Γλσξίδεη ηελ ηαθηηθή θαη ηερληθή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Α-Σ φπινπ. Υεηξίδεηαη φια ηα
κέζα επηθνηλσλίαο ηνπ νρήκαηνο.
γ. Οδεγεί εξππζηξηνθφξν φρεκα ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε. Δθηειεί
ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο βιάβεο κέζα ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ.
Παξαθνινπζεί θαη ζπκκεηέρεη ζηελ ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. Δπηιέγεη ζέζεηο βνιήο θαη
εθηειεί επρεξψο ειηγκνχο απνθπγήο ερζξηθψλ ππξψλ. Αλαγλσξίδεη ερζξηθνχο ζηφρνπο θαη
αλαθέξεη ζρεηηθά ζηνλ αξρεγφ πιεξψκαηνο. Υεηξίδεηαη ην /Α θαη ηε ζπζθεπή
ελδνεπηθνηλσλίαο, φια ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ππξφο, ηα φπια θαη ηα ζθνπεπηηθά φξγαλα
πνπ θέξεη ην εξππζηξηνθφξν θαη είλαη ζε ζέζε λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε κέινο, σο
θαη ηνλ αξρεγφ πιεξψκαηνο.
δ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-34ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Τπεξέηεο Όικσλ TΘ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9104.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί
ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Γηνηθεί ην εξππζηξηνθφξν φρεκα. Γλσξίδεη φια ηα ζπζηήκαηα ηνπ
εξππζηξηνθφξνπ. Γλσξίδεη φια ηα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζηνηρείνπ θαη ηα εθηειεί
αλάινγα. Γλσξίδεη θαη ρεηξίδεηαη φια ηα φξγαλα θαη απάξηηα ησλ φικσλ, θαζψο θαη ηα
ππξνκαρηθά πνπ θέξεη. Δθηειεί βνιή κε ηνπο φικνπο. Υεηξίδεηαη φια ηα κέζα επηθνηλσλίαο
ηνπ εξππζηξηνθφξνπ. Δθηειεί φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ φικσλ
θαη ηνπ ππφινηπνπ νπιηζκνχ ηνπ εξππζηξηνθφξνπ. Γλσξίδεη ηελ ηαθηηθή θαη ηερληθή
ρξεζηκνπνίεζε ησλ φικσλ.
β. Οδεγεί εξππζηξηνθφξν φρεκα ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε. Δθηειεί
ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο βιάβεο κέζα ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ.
Παξαθνινπζεί θαη ζπκκεηέρεη ζηελ ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. Δπηιέγεη ζέζεηο βνιήο θαη
εθηειεί επρεξψο ειηγκνχο απνθπγήο ερζξηθψλ ππξψλ. Αλαγλσξίδεη ερζξηθνχο ζηφρνπο θαη
αλαθέξεη ζρεηηθά ζηνλ αξρεγφ πιεξψκαηνο. Υεηξίδεηαη ην /Α θαη ηε ζπζθεπή
ελδνεπηθνηλσλίαο, φια ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ππξφο, ηα φπια θαη ηα ζθνπεπηηθά φξγαλα
πνπ θέξεη ην εξππζηξηνθφξν θαη είλαη ζε ζέζε λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε κέινο, σο
θαη ηνλ αξρεγφ πιεξψκαηνο.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηεο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-35ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Σερλίηεο Σειεπηθνηλσληψλ ΣΘ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9105.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί
ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δθηειεί επηζεψξεζε – έιεγρν – ζπληήξεζε – αλαδήηεζε βιαβψλ θαη
απνθαηάζηαζε ησλ, γηα φια ηα ελζχξκαηα – αζχξκαηα κέζα (αλαινγηθά – ςεθηαθά) ΓΒ.
Δθηειεί ηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε αξκνδηφηεηαο ηνπ θαη ζπλδξάκεη ζηελ ζπληήξεζε
1νπ θιηκαθίνπ. Δθηειεί απνθαηάζηαζε βιαβψλ θαη επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο 2νπ θιηκαθίνπ
θαη 3νπ εθ' φζνλ απαηηείηαη.
β. Υεηξίδεηαη ηνπο ζηαζκνχο αζπξκάηνπ, ηνπο ζπζζσξεπηέο, ηηο κεραλέο
θνξηίζεσο ζπζζσξεπηψλ θαη ηα θάζε θαηεγνξίαο ηειεθσληθά κεραλήκαηα θαη πιηθά
Γηαβηβάζεσλ. Δπζχλεηαη γηα ηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ
πιηθνχ, θαζψο θαη γηα ηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ βηβιίσλ θαη
εληχπσλ. Γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ θαη
εθκεηαιιεχζεσο ξαδηνηειεθσλίαο.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-36ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Σερλίηεο Πχξγνπ Αξκάησλ-Δξππζηξηνθφξσλ Ορεκάησλ ΣΘ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9106.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί
ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δθηειεί ηηο επηζεσξήζεηο – ξπζκίζεηο – δηαγλψζεηο βιαβψλ φισλ ησλ
ζπζηεκάησλ ηνπ πχξγνπ αξκάησλ – εξππζηξηνθφξσλ νρεκάησλ. Δθηειεί ηηο εξγαζίεο
απνθαηάζηαζεο βιαβψλ, θαη’ αξρήλ 2νπ θιηκαθίνπ θαη 3νπ θιηκαθίνπ αλ απηφ απαηηεζεί.
Δθηειεί ηελ επηζεψξεζε – έιεγρν – ξπζκίζεηο θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ φισλ ησλ
φπισλ ησλ αξκάησλ – εξππζηξηνθφξσλ νρεκάησλ, θαζψο θαη ηνπ θνξεηνχ νπιηζκνχ,
θαη’ αξρήλ 2νπ θιηκαθίνπ θαη 3νπ θιηκαθίνπ αλ απηφ απαηηεζεί. Υεηξίδεηαη φια ηα κέζα
επηθνηλσλίαο ηνπο. Πξνεηνηκάδεη θαη βνεζάεη ζηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ 3νπ θιηκαθίνπ.
Δθηειεί φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο 2νπ θιηκαθίνπ θαη ζπλδξάκεη ηνπο
ρεηξηζηέο ζηε ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ.
β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ – πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ
θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-37ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Σερλίηεο θάθνπο Αξκάησλ - Δξππζηξηνθφξσλ Ορεκάησλ ΣΘ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9107.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί
ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δθηειεί ηηο επηζεσξήζεηο – ξπζκίζεηο – δηαγλψζεηο βιαβψλ φισλ ησλ
ζπζηεκάησλ ηνπ ζθάθνπο ησλ αξκάησλ θαη εξππζηξηνθφξσλ νρεκάησλ αξκνδηφηεηαο
ηνπ. Δθηειεί ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ, θαη’ αξρήλ 2νπ θιηκαθίνπ θαη 3νπ
θιηκαθίνπ αλ απηφ απαηηεζεί. Πξνεηνηκάδεη θαη βνεζά ζηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ 3νπ
θιηκαθίνπ. Δθηειεί φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο 2νπ θιηκαθίνπ
αξκνδηφηεηαο ηνπ θαη ζπλδξάκεη ηνπο ρεηξηζηέο ζηε ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ. Γλσξίδεη φια
ηα ζπζηήκαηα ηνπ ζθάθνπο ησλ αξκάησλ θαη εξππζηξηνθφξσλ νρεκάησλ .
β. Οδεγεί ην άξκα πεξηζπιινγήο ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε κάρεο. Δθηειεί
ζπληήξεζε 1νπ-2νπ θιηκαθίνπ ζην άξκα πεξηζπιινγήο. Δθηειεί ηελ πεξηζπιινγή ησλ
αξκάησλ εθαξκφδνληαο ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο. Δθηειεί βνιή κε ηα φπια ηνπ
άξκαηνο πεξηζπιινγήο. Δθηειεί φια ηα θαζήθνληα ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο άξκαηνο
πεξηζπιινγήο.
γ. Οδεγεί ηα άξκαηα θαη ηα εξππζηξηνθφξα νρήκαηα γηα έιεγρν βιαβψλ.
δ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-38ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Σερλίηεο Σξνρνθφξσλ Ορεκάησλ ΣΘ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9108.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί
ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ηξνρνθφξσλ
νρεκάησλ. Δθηειεί επηζεσξήζεηο ειέγρνπο δηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ
νρεκάησλ. Δθηειεί ηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ θαη ζπλδξάκεη ζηελ
εθηέιεζε ζπληήξεζεο 1νπ θιηκαθίνπ. Δθηειεί επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο 2νπ θιηκαθίνπ θαη
3νπ εθ' φζνλ απαηηείηαη.
β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Οδεγεί ην φρεκα πεξηζπιινγήο ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε κάρεο. Δθηειεί
ζπληήξεζε 1νπ -2νπ θιηκαθίνπ ζην φρεκα πεξηζπιινγήο. Δθηειεί πεξηζπιινγή ησλ
νρεκάησλ εθαξκφδνληαο ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-39ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Μάγεηξαο ΣΘ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9109.
4. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Παξαζθεπάδεη ην ζπζζίηην ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηφο ηνπ, ζε
ζηάζκεπζε θαη ζε θίλεζε, ρεηξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί φινπο ηνπο ηχπνπο καγεηξηθψλ
ζθεπψλ θαη ζπζθεπψλ καγεηξέκαηνο.
β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-40ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Πιήξσκα Αξκάησλ (LEO2HEL-LEO2A4) ΣΘ
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9110.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί
ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Γηνηθεί θαη θαηεπζχλεη ηα άξκα ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε. Δληνπίδεη θαη
αλαγλσξίδεη ερζξηθνχο ζηφρνπο θαη θαηεπζχλεη ηα ππξά ηνπ άξκαηνο ελαληίνλ ηνπο.
Γλσξίδεη φια ηα ζπζηήκαηα ηνπ άξκαηνο θαη ην ρεηξηζκφ ηνπο. Δθηειεί βνιή κε φια ηα φπια
ηνπ άξκαηνο, αλάινγα ηελ ηαθηηθή θαηάζηαζε. Υεηξίδεηαη φια ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαοπιεξνθνξηθήο ηνπ άξκαηνο.
β. Υεηξίδεηαη φια ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ππξφο ηνπ άξκαηνο. Δθηειεί βνιέο
κε φια ηα φπια ηνπ άξκαηνο θαη πξνζβάιεη ηνπο ερζξηθνχο ζηφρνπο. Δθηειεί ζπληήξεζε
1νπ θιηκαθίνπ θαη ζπλδξάκεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ γηα φια ηα ζπζηήκαηα θαη
φξγαλα ππξφο, θαζψο θαη ηνλ νπιηζκφ ηνπ άξκαηνο.
γ. Οδεγεί ην άξκα κάρεο ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε κάρεο. Δθηειεί ηηο
πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο 1νπ Κιηκαθίνπ, ζπλδξάκεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ
θιηκαθίνπ θαη ζηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ εληφο δπλαηνηήησλ ηνπ. Δθηειεί ηελ
πεξηζπιινγή ηνπ άξκαηνο θαη ζπλδξάκεη ζε εξγαζίεο πεξηζπιινγήο κεγαιχηεξνπ
θιηκαθίνπ. Δθηειεί, κε ηε ζπλδξνκή ηνπ 2νπ Κιηκαθίνπ, ηε κεηαθνξά ηνπ άξκαηνο θαη επί
άιινπ θνξέα (νρήκαηα-ζηδεξνδξνκηθήο πιαηθφξκαο-πινίνπ, θα).
δ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχπιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-41ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Πιήξσκα Γ/Φ Αξκάησλ θαη Πεξηζπιινγήο ΣΘ
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9111
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Οδεγεί ην άξκα ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε. Δθηειεί ζπληήξεζε 1 νπ
Κιηκαθίνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο βιάβεο, κέζα ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Παξαθνινπζεί
θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ Κιηκαθίνπ. Γλσξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ άξκαηνο θαη
ρεηξίδεηαη κε επρέξεηα ην ζχζηεκα θαζέιθπζεο θαη αλχςσζεο ηεο γέθπξαο. Σνπνζεηεί κε
ηαρχηεηα θαη επηηπρία ηε γέθπξα ηνπ άξκαηφο ηνπ πάλσ ζην ζεκείν δεχμεο ηνπ
θσιχκαηνο, πνπ ηνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Αξρεγφ Πιεξψκαηνο. Γλσξίδεη ηε ιεηηνπξγία
ηνπ /Α ηνπ άξκαηνο.
β. Οδεγεί ην άξκα πεξηζπιινγήο ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε. Καηεπζχλεη
αζθαιψο ηηο δηαδηθαζίεο πεξηζπιινγήο κε ηα πξνβιεπφκελα κέζα, αλαιφγσο αλαγθψλ.
Δθηειεί ηηο βνιέο θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ άξκαηνο πεξηζπιινγήο, φπσο ζην άξκα κάρεο.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχπιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.
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ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ – ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΣΡΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
1. Εηδηθόηεηα : Οδεγφο Α/Κ Ππξνβφινπ-Δξππζηξηνθφξνπ ΠΒ
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9150.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Οδεγεί ην A/K ππξνβφιν, θαη ην εξππζηξηνθφξν Κ/Β TΟR-M1 ζε
ζπλζήθεο κάρεο θαη κε. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ηνπ θνξέα ηνπ νρήκαηνο θαη
επηζθεπάδεη επείγνπζεο θαη κέζα ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ βιάβεο. Παξαθνινπζεί θαη βνεζά
ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ θαη είλαη βνεζφο ηνπ Αμθνχ Βνιήο ζηα ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηαο
ηνπ. Υεηξίδεηαη ην /Α θαη ην ζχζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο ηνπ νρήκαηνο. Υεηξίδεηαη ην
ζχζηεκα θαηαλνκήο ππξφο. Δθηειεί ειέγρνπο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηάμε ηνπ πιηθνχ
θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα θίλεζε.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-43ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Οδεγφο Σξνρνθφξσλ Ορεκάησλ ΠΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9151.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Ρπκνπιθεί κε ην φρεκά ηνπ
θαη ην κεηαθεξφκελν θνξηίν. Δπζχλεηαη γηα ηελ αζθαιή ξπκνχιθεζε, θφξησζε, κεηαθνξά
θαη εθθφξησζή ηνπ. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ
ξπκνπιθνχκελνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο θαη κέζα ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ βιάβεο.
Παξαθνινπζεί θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-44ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Οδεγφο Ορήκαηνο Πεξηζπιινγήο ΠΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9152.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Οδεγεί θαη ρεηξίδεηαη φια ηα νρήκαηα πεξηζπιινγήο (ειαθξά, κέζα, βαξέα)
θαζψο θαη ηα θνξηεγά θαη επηβαηηθά νρήκαηα. Λακβάλεη ηα αλαγθαηνχληα κέηξα αζθαιείαο
πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ θαηά ηελ άξζε ή έιθπζε γεληθά. Δθηειεί ηε ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ ηνπ νρήκαηνο πνπ νδεγεί θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
β. Οδεγεί ην άξκα πεξηζπιινγήο ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε. Δθηειεί ηε
ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο βιάβεο κέζα ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ.
Δθηειεί ηε ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ. Υεηξίδεηαη ηα εμαξηήκαηα πεξηζπιινγήο ηνπ άξκαηνο
θαη εθηειεί πεξηζπιινγέο θαη ξπκνπιθήζεηο. Λακβάλεη φια ηα αλαγθαηνχληα κέηξα
αζθαιείαο πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ θαηά ηελ άξζε ή έιθπζε γεληθά. Υεηξίδεηαη φινπο ηνπο
/Α θαη ην ζχζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ησλ φπισλ πνπ θέξεη ην άξκα.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-45ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Γηαβηβαζηήο ΠΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9153.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υεηξίδεηαη ηνπο ζηαζκνχο αζπξκάηνπ, ηνπο ζπζζσξεπηέο, ηηο κεραλέο
θνξηίζεσο ζπζζσξεπηψλ θαη ηα θάζε θαηεγνξίαο ηειεθσληθά κεραλήκαηα θαη πιηθά
Γηαβηβάζεσλ. Δθηειεί ηελ πξνβιεπνκέλε ζπληήξεζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ πιηθνχ,
θαζψο θαη γηα ηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ βηβιίσλ θαη εληχπσλ.
Γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ θαη εθκεηαιιεχζεσο
ξαδηνηειεθσλίαο.
β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-46ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Αξρεγφο ηνηρείνπ ΠΔΠ - Ππξνβνιεηήο Ππξθνχ Μάρεο ΠΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9154.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υεηξίδεηαη θαη ππεξεηεί ην ζηνηρείν. Διέγρεη θαη ζπληεξεί ην νπιηθφ
ζχζηεκα πξν θαη κεηά ηε βνιή. Eλαιιάζεηαη ζε φια ηα θαζήθνληα ππεξεηήζεσο ηνπ
νπιηθνχ ζπζηήκαηνο.
β. Ο αξραηφηεξνο δηνηθεί ην ζηνηρείν θαη επζχλεηαη γηα ηελ:
(1) Δθπαίδεπζε θαη απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ.
(2) Πξνεηνηκαζία γηα, ηάμε, νξζή εθηέιεζε ησλ ιακβαλνκέλσλ
παξαγγεικάησλ βνιήο, εθηφμεπζε θαη εθηέιεζε αθξηβήο βνιήο.
(3) Δπηζεψξεζε θαη ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ γηα φια ηα πιηθά ηνπ
ζηνηρείνπ ηνπ θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε ηνπ 2νπ θιηκαθίνπ ηνπ νπιηθνχ ζπζηήκαηνο.
(4) Φφξησζε - εθθφξησζε ππξνκαρηθψλ.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Ρπκνπιθεί κε ην φρεκά ηνπ
θαη ην κεηαθεξφκελν θνξηίν. Δπζχλεηαη γηα ηελ αζθαιή ξπκνχιθεζε, θφξησζε, κεηαθνξά
θαη εθθφξησζή ηνπ. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ
ξπκνπιθνχκελνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο θαη κέζα ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ βιάβεο.
Παξαθνινπζεί θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-47ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Τπεξέηεο MLRS - PzH ΠΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9155.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υεηξίδεηαη ηα ζπζηήκαηα Ζ/Τ ηνπ εθηνμεπηή ή ηνπ ππξνβφινπ θαη ππεξεηεί
ην ζηνηρείν. Βνεζά θαη εθηειεί ειέγρνπο θαη ζπληήξεζε ηνπ νπιηθνχ ζπζηήκαηνο. Γλσξίδεη
ην ρεηξηζκφ ηνπ /Α ηνπ εθηνμεπηή θαη ην ζχζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο ηνπ ππξνβφινπ.
β. Ο αξραηφηεξνο δηνηθεί ην ζηνηρείν θαη επζχλεηαη γηα ηελ:
(1)

Δθπαίδεπζε, ζπληήξεζε θαη απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ

ζηνηρείνπ ηνπ.
(2) Πξνεηνηκαζία γηα εθηφμεπζε, ηάμε, νξζή εθηέιεζε ησλ
ιακβαλνκέλσλ παξαγγεικάησλ βνιήο θαη εθηέιεζε αθξηβνχο βνιήο απφ ηνλ εθηνμεπηή.
(3) Δπηζεψξεζε θαη ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ γηα φια ηα πιηθά ηνπ
ζηνηρείνπ ηνπ θαη ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο εθηφμεπζεο.
(4) Φφξησζε-εθθφξησζε ησλ ππξθψλ.
(5) Γλσξίδεη αληηθείκελα ηεο αλάγλσζεο ράξηνπ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.
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ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Τπεξέηεο Α/Α Ππξθνχ ΠΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9157.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υεηξίδεηαη θαη ππεξεηεί ην ζηνηρείν. Διέγρεη θαη ζπληεξεί ην νπιηθφ
ζχζηεκα πξν θαη κεηά ηε βνιή.
β. Δθπαηδεχεηαη ζηηο επηθνηλσλίεο, ηελ απνθάιπςε, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ
εκπινθή ηνπ ζηφρνπ.
γ. Διέγρεη ζπλέρεηα ηνλ ηνκέα ηνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ νπνηνπδήπνηε
πξνζεγγίδνληνο Α/Φ. Αλαγλσξίδεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Α/Φ θαη ζε πεξίπησζε ερζξηθνχ Α/Φ,
ελεξγνπνηεί ην Α/Α φπιν θαη πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνζβνιή θαη
θαηαζηξνθή ζηφρνπ.
δ. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ηνπ νπιηθνχ ζπζηήκαηνο, παξαθνινπζεί
θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
ε. Ο αξραηφηεξνο ηνπ ηνηρείνπ δηνηθεί ην ζηνηρείν θαη επζχλεηαη γηα ηελ:
(1) Δθπαίδεπζε θαη απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ.
(2) Αλαγλψξηζε ηεο ζέζεσο ηάμεσο ηνπ Α/Α φπινπ ηνπ, ηελ ηάμε, ηελ
νξζή εθηέιεζε ηεο βνιήο θαη ηελ αλαγλψξηζε θηιίσλ θαη ερζξηθψλ Α/Φ.
(3) ε πεξίνδν έληνλεο αεξνπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ελεξγεί ζαλ
ρεηξηζηήο.
(4) Δπηζεψξεζε, ξχζκηζε θαη ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ γηα φια ηα πιηθά
θαη ππξνκαρηθά ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε ηνπ 2 νπ θιηκαθίνπ ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο.
(5) ε πεξίπησζε θαηάηκεζεο ηνπ ζηνηρείνπ, πιεξνθνξεί ην ρεηξηζηή γηα
θάζε δξαζηεξηφηεηα φπσο, απνθάιπςε ίρλνπο θιπ.
ζη. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Ρπκνπιθεί κε ην φρεκά ηνπ
θαη ην κεηαθεξφκελν θνξηίν. Δπζχλεηαη γηα ηελ αζθαιή ξπκνχιθεζε, θφξησζε, κεηαθνξά
θαη εθθφξησζή ηνπ. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ
ξπκνπιθνχκελνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο θαη κέζα ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ βιάβεο.
Παξαθνινπζεί θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ απφ
ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ ζπζηήκαηνο ή
κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-49ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Τπεξέηεο Α/Α Κ/Β ΠΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9158.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δθηειεί ηελ ππεξέηεζε ηνπ Α/Α εθηνμεπηή Κ/Β ΥΧΚ θαη TOR M-1, OSAAK, ΚΓΠ TOR-M1 θαη ηνπ θνξησηή OSA-AK.
β. Δθηειεί ειέγρνπο, ζπληήξεζε, κεηαθνξά, θφξησζε θαη ελαπνζήθεπζε
βιεκάησλ, κεηαθίλεζε-αλάπηπμε εθηνμεπηψλ θαη νρεκάησλ κεηαθνξάο θαη θφξησζεο
βιεκάησλ, ρεηξίδεηαη ην θνξησηή.
γ. Δλαιιάζζεηαη ζηα θαζήθνληα ησλ ζηνηρείσλ ππεξέηεζεο εθηνμεπηψλθνξησηψλ.
δ. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε ηνπ 2νπ
θιηκαθίνπ.
ε. Ο αξραηφηεξνο ηνπ ηνηρείνπ δηνηθεί ην ζηνηρείν θαη επζχλεηαη γηα ηελ:
(1) Δθπαίδεπζε θαη απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ.
(2) Διέγρεη ηε θφξησζε-εθθφξησζε ηνπ εθηνμεπηή κε ππξθά.
(3) Υεηξίδεηαη ηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη ην απηφκαην ζχζηεκα κεηάδνζεο
εληνιψλ κε ην ΚΓΠ.
(4) ε πεξίνδν έληνλεο αεξνπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ελεξγεί ζαλ
ρεηξηζηήο.
(5) Δπηζεψξεζε, ξχζκηζε θαη ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ γηα φια ηα πιηθά
θαη ππξνκαρηθά ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ, εθηειεί ηνπο ειέγρνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ
ζπζηεκάησλ θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε ηνπ 2 νπ θιηκαθίνπ ηνπ νπιηθνχ ζπζηήκαηνο.
(6) Οδεγεί θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο εκέξα θαη λχρηα.
(7) Γλσξίδεη ηελ ηαθηηθή ηνπ Α/Α Ππξθνχ θαη ηα ζρέδηα επηρεηξήζεσλ.
ζη. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-50ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Υεηξηζηήο Οξγάλσλ Διέγρνπ Ππξφο (ΥΟΔΠ)-Α/Α Καηεπζπλφκελσλ Βιεκάησλ (Κ/Β) ΠΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9159.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υεηξίδεηαη ηα φξγαλα ειέγρνπ ππξφο ΥΧΚ, TOR M-1, ηα ζπζηήκαηα
θαηαλνκήο ΥΧΚ, ηα ξαληάξ XΧΚ, TOR M-1, OSA-AK θαη ηνλ εθηνμεπηή OSA-AK .
β. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη εθηειεί ηνπο ειέγρνπο ιεηηνπξγίαο ησλ
ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-51ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερληθφο Βνεζφο Παξαηεξεηή ΠΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9160.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. ηηο Μνλάδεο Πνιιαπιψλ Δθηνμεπηψλ Ππξχισλ (ΜLRS):
Xεηξίδεηαη ηνλ Ζ/Τ ηνπ ζπζηήκαηνο δηεπζχλζεσο ππξφο (FDS-LCO) ζην
επίπεδν ηνπ Οπιακνχ, Ππξρίαο θαη Μνίξαο. Γλσξίδεη ηα αληηθείκελα αλάγλσζεο ραξηψλ
θαη ην ρεηξηζκφ ησλ /Α ηνπ ΚΓΠ Οπιακνχ, Ππξρίαο θαη Μνίξαο. Δίλαη άκεζνο βνεζφο ηνπ
ΑΞΔΠ-ΒΑΞΔΠ, Αξρηυπνινγηζηή ΚΓΠ Οπιακνχ, Ππξρίαο θαη Μνίξαο.
β. ε ινηπέο Μνλάδεο θαη ΓΠΒ ρεκαηηζκψλ:
Υεηξίδεηαη ηηο πηλαθίδεο θαη φξγαλα ΚΓΠ, ηα γσληφκεηξα (Γ/Μ) ηεο Ππξρίαο
Βνιήο, θαη ηνπο Ζ/Τ ησλ πζηεκάησλ Διέγρνπ Ππξφο (ΔΠ) θαζψο θαη πζηεκάησλ
Σαθηηθνχ Σερληθνχ Διέγρνπ Ππξφο (ΣΔΠ) ησλ Κέληξσλ Γηεπζχλζεσο Ππξφο (ΚΓΠ)
Μνλάδνο θαη ΓΠΒ. Δίλαη άκεζνο βνεζφο ηνπ Αμθνχ Βνιήο, ηνπ ΑΞΔΠ-ΒΑΞΔΠ θαη ηνπ
Αμθνχ Παξαηεξεηή. πληάζζεη ηα αλαγθαία βνεζήκαηα παξαηεξήζεσο, ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ Αμθνχ Παξαηεξεηή. Δθηειεί θαλνληζκφ ηεο βνιήο φηαλ δηαηαρζεί απφ ηνλ Αμθφ
Παξαηεξεηή. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε, απφθξπςε θαη παξαιιαγή ηνπ
παξαηεξεηεξίνπ θαη κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ Αμθφ Παξαηεξεηή ζηα θαζήθνληά ηνπ.
Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην
παξαηεξεηήξην. Xεηξίδεηαη ηα κέζα επηθνηλσληψλ (/Α, ηειέθσλν θ.ιπ. ) ηνπ Κέληξνπ
Γηεπζχλζεσο Ππξφο (ΚΓΠ) θαη Παξαηεξεηεξίνπ.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-52ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Υεηξηζηήο Μεηεσξνινγηθψλ Μεραλεκάησλ - Πηλαθίδαο ΄ΖρνπΛάκςεο ΠΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9161.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υεηξίδεηαη ηα Ραληάξ Α/Ο - Α/Π, πνπ δηαζέηεη ε Μνλάδα ηνπ θαη εθηειεί
ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ
β. Υεηξίδεηαη ηα φξγαλα κεηεσξνινγίαο. Δξκελεχεη ηα κεηεσξνινγηθά
ζηνηρεία θαη ζπληάζζεη ην ζρεηηθφ Μεηεσξνινγηθφ Γειηίν. πληεξεί ηα φξγαλα κεηεσξνινγίαο ηνπ ηκήκαηνο.
γ. Υεηξίδεηαη ηελ πηλαθίδα ήρνπ - ιάκςεο θαη ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-53ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Τπεξέηεο Ζ/Ε ΠΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9162.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υεηξίδεηαη ηα Ζ/Ε θαη αλαπηχζζεη πξφρεηξα εμσηεξηθά δίθηπα ζε εθζηξαηεία
κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ πιηθψλ ησλ ζπιινγψλ.
β. Υεηξίδεηαη φια ηα ζπζηήκαηα ησλ γελλεηξηψλ, εθηειεί ζπληήξεζε 3νπ
θιηκαθίνπ θαη επηζθεπέο-αληηθαηαζηάζεηο κηθξψλ θαη κεγάισλ εμαξηεκάησλ. Γλσξίδεη ηε
κεζνδνινγία γηα αλαγλσξίζεηο βιαβψλ θαη ηηο απνθαζηζηά.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-54ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Σερλίηεο Ραληάξ θαη πζηεκάησλ Γηεπζχλζεσο Ππξφο (24G) ΠΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9163.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δθηειεί ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ ζην ξαληάξ ζπζηήκαηνο OSA-AK.
β. Δθηειεί ζπληήξεζε-επηζθεπέο 3νπ θιηκαθίνπ ζηα ξαληάξ παικηθνχ θχκαηνο
ΥΧΚ θαη ηα ζπγθξνηήκαηα ππνζπγθξνηήκαηα απηψλ. πληεξεί, δηαθξηβψλεη θαη
επηζθεπάδεη ηα ειεθηξνληθά εξγαζηήξηα ηνπ ΛΔΚ/Β ΥΧΚ.
γ. Δθηειεί ζπληήξεζε – επηζθεπέο 3νπ – 4νπ θιηκαθίνπ ησλ ξαληάξ ζπλερνχο
θχκαηνο, ηνπ ειεθηξνληθνχ κέξνπο ησλ εθηνμεπηψλ ΥΧΚ θαη ησλ ζπγθξνηεκάησλ
ππνζπγθξνηεκάησλ απηψλ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-55ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Σερλίηεο Οπιακνχ Ππξφο (24C) ΠΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9164.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δθηειεί ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ ζην ειεθηξνληθφ πιηθφ ησλ Α/Α
εθηνμεπηψλ ΥΧΚ, Κ/Β TOR M-1 θαη ηνπ εθηνμεπηή – εμνκνησηή OSA-AK.
β. Δπηηεξεί θαη ειέγρεη νξγαληθά ζηνηρεία ηεο Μνλάδαο ΥΧΚ θαηά ηελ
αξκνιφγεζε, εγθαηάζηαζε, δηακέηξεζε, ξχζκηζε θαη ζπληήξεζε ησλ ειεθηξνληθψλ
δηαηάμεσλ θαηεπζχλζεσο θαη ειέγρνπ πνπ ππάξρνπλ ζην βιήκα, θαζψο επίζεο θαη ησλ
κεραληθψλ θαη πδξαπιηθψλ δηαηάμεσλ ησλ εθηνμεπηψλ, ησλ θνξησηψλ θαη ηνπ ζπλαθνχο
πιηθνχ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-56ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Δξππζηξηνθφξσλ Ορεκάησλ ΠΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9165.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ
εξππζηξηνθφξσλ νρεκάησλ, ησλ (ΣΟΜΠ – ΣΟΜΑ), κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ θαη ηα
επηζθεπάδεη. Γλσξίδεη φια ηα εμαξηήκαηα απηψλ θαη θάλεη ηελ αληηθαηάζηαζε κηθξψλ θαη
κεγάισλ εμαξηεκάησλ. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε νξζήο κεζνδνινγίαο αλεπξίζθεη θαη
απνθαζηζηά βιάβεο, εθηειεί ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο ζε ζηάζε θαη πνξεία ησλ
επηζθεπαδνκέλσλ νρεκάησλ.
β. Δθηειεί ζπληήξεζε θαη επηζθεπέο 2νπ θιηκαθίνπ ζηνπο εθηνμεπηέο –
θνξησηέο OSA-AK θαη ζηα νρήκαηα δηνηθήζεσο PU-12M, θαζψο θαη επηζθεπέο κηθξψλ
ζπγθξνηεκάησλ.
γ. Οδεγεί ην Α/Κ ππξνβφινπ ή εξππζηξηνθφξν φρεκα ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη
κε. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ηνπ θνξέα ηνπ νρήκαηνο θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο
βιάβεο κέζα ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Παξαθνινπζεί θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ
θιηκαθίνπ. Υεηξίδεηαη ην /Α θαη ηε ζπζθεπή ελδνεπηθνηλσλίαο, ηα φπια πνπ θέξεη ην
φρεκά ηνπ θαη είλαη ζε ζέζε λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ πιεξψκαηνο σο
θαη ηνλ αξρεγφ ηνπ πιεξψκαηνο.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ απφ ην
βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ ζπζηήκαηνο ή
κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-57ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Σξνρνθφξσλ Ορεκάησλ ΠΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9166.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ηξνρνθφξσλ
νρεκάησλ θαη ησλ εθηνμεπηψλ ππξαχισλ θαη ηα επηζθεπάδεη. Γλσξίδεη φια ηα εμαξηήκαηα
απηψλ θαη πξνβαίλεη ζηελ αληηθαηάζηαζε κηθξψλ θαη κεγάισλ εμαξηεκάησλ. Με ηε
ρξεζηκνπνίεζε νξζήο κεζνδνινγίαο αλεπξίζθεη θαη απνθαζηζηά βιάβεο. Δθηειεί ξπζκίζεηο
θαη δνθηκέο ζε ζηάζε θαη πνξεία ησλ επηζθεπαδφκελσλ νρεκάησλ.
β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Ρπκνπιθεί κε ην φρεκά ηνπ
θαη ην κεηαθεξφκελν θνξηίν. Δπζχλεηαη γηα ηελ αζθαιή ξπκνχιθεζε, θφξησζε, κεηαθνξά
θαη εθθφξησζή ηνπ. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ
ξπκνπιθνχκελνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο θαη κέζα ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ βιάβεο.
Παξαθνινπζεί θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-58ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Ζιεθηξνηερλίηεο Δξππζηξηνθφξσλ Ορεκάησλ ΠΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9167.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δθηειεί ζπληήξεζε ζην ειεθηξηθφ ζχζηεκα φισλ ησλ εξππζηξηνθφξσλ
νρεκάησλ, απνθαζηζηά βιάβεο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ειεθηξηθψλ
εμαξηεκάησλ ησλ εξππζηξηνθφξσλ νρεκάησλ θαη πξνβαίλεη ζηε δηαπίζησζε βιαβψλ θαη
ηε ζεξαπεία ηνπο.
β. Οδεγεί ην Α/Κ ππξνβφινπ ή εξππζηξηνθφξν φρεκα ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη
κε. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ηνπ θνξέα ηνπ νρήκαηνο θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο
βιάβεο κέζα ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Παξαθνινπζεί θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ
θιηκαθίνπ. Υεηξίδεηαη ην /Α θαη ηε ζπζθεπή ελδνεπηθνηλσλίαο, ηα φπια πνπ θέξεη ην
φρεκά ηνπ θαη είλαη ζε ζέζε λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ πιεξψκαηνο σο
θαη ηνλ αξρεγφ ηνπ πιεξψκαηνο.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-59ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Ζιεθηξνηερλίηεο Σξνρνθφξσλ Ορεκάησλ ΠΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9168.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δθηειεί ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ ζην ειεθηξηθφ ζχζηεκα ησλ
ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ θαη εθηνμεπηψλ θαη απνθαζηζηά βιάβεο ηνπ ειεθηξηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη ησλ ειεθηξηθψλ εμαξηεκάησλ. Δθηειεί ζπληήξεζε ζην ειεθηξηθφ ζχζηεκα
φισλ ησλ ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ θαη εθηνμεπηψλ, απνθαζηζηά βιάβεο ηνπ ειεθηξηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη ησλ ειεθηξηθψλ εμαξηεκάησλ ησλ νρεκάησλ θαη πξνβαίλεη ζηε
δηαπίζησζε βιαβψλ θαη ηε ζεξαπεία ηνπο.
β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Ρπκνπιθεί κε ην φρεκά ηνπ
θαη ην κεηαθεξφκελν θνξηίν. Δπζχλεηαη γηα ηελ αζθαιή ξπκνχιθεζε, θφξησζε, κεηαθνξά
θαη εθθφξησζή ηνπ. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ
ξπκνπιθνχκελνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο θαη κέζα ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ βιάβεο.
Παξαθνινπζεί θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-60ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Σειεπηθνηλσληψλ ΠΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9169.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. πληεξεί, ειέγρεη θαη επηζεσξεί ηα θάζε θαηεγνξίαο δηαηηζέκελα απφ ην
ηξαηφ ελζχξκαηα θαη αζχξκαηα (αλαινγηθά – ςεθηαθά) κέζα ΓΒ.
β. Υεηξίδεηαη ηνπο ζηαζκνχο αζπξκάηνπ, ηνπο ζπζζσξεπηέο, ηηο κεραλέο
θνξηίζεσο ζπζζσξεπηψλ θαη ηα θάζε θαηεγνξίαο ηειεθσληθά κεραλήκαηα θαη πιηθά
Γηαβηβάζεσλ. πληεξεί ην ρξεζηκνπνηνχκελν πιηθφ ηεξεί θαη ελεκεξψλεη ηα πξνβιεπφκελα
βηβιία θαη έληππα. Γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ θαη
εθκεηαιιεχζεσο ξαδηνηειεθσλίαο.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-61ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Μεραλνπξγφο Ππξνβφισλ ΠΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9170.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. πληεξεί, ειέγρεη θαη επηδηνξζψλεη ηα ππξνβφια.
β. Οδεγεί ην Α/Κ ππξνβφινπ ή εξππζηξηνθφξν φρεκα ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη
κε. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ηνπ θνξέα ηνπ νρήκαηνο θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο
βιάβεο κέζα ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Παξαθνινπζεί θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ
θιηκαθίνπ. Υεηξίδεηαη ην /Α θαη ηε ζπζθεπή ελδνεπηθνηλσλίαο, ηα φπια πνπ θέξεη ην
φρεκά ηνπ θαη είλαη ζε ζέζε λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ πιεξψκαηνο σο
θαη ηνλ αξρεγφ ηνπ πιεξψκαηνο.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-62ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο πληεξεηήο Μεηεσξνινγηθψλ Μεραλεκάησλ ΠΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9171.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δπηζθεπάδεη θαη ζπληεξεί ηνπο κεραληζκνχο θαη ηα δηάθνξα ειεθηξνληθά
θπθιψκαηα ησλ κεηεσξνινγηθψλ κεραλεκάησλ.
β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-63ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Μάγεηξαο ΠΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9172.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Παξαζθεπάδεη ην ζπζζίηην ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηφο ηνπ, ζε
ζηάζκεπζε θαη ζε θίλεζε, ρεηξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί φινπο ηνπο ηχπνπο καγεηξηθψλ
ζθεπψλ θαη ζπζθεπψλ καγεηξέκαηνο.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ απφ
ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ ζπζηήκαηνο
ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-64ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Οδεγφο Δξππζηξηνθφξσλ ΜΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9201.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Οδεγεί εξππζηξηνθφξν φρεκα ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε. Δθηειεί
ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο βιάβεο κέζα ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ.
Παξαθνινπζεί θαη ζπκκεηέρεη ζηελ ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. Δπηιέγεη ζέζεηο βνιήο θαη
εθηειεί επρεξψο ειηγκνχο απνθπγήο ερζξηθψλ ππξψλ. Αλαγλσξίδεη ερζξηθνχο ζηφρνπο θαη
αλαθέξεη ζρεηηθά ζηνλ αξρεγφ πιεξψκαηνο. Υεηξίδεηαη ην /Α θαη ηε ζπζθεπή
ελδνεπηθνηλσλίαο, φια ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ππξφο, ηα φπια θαη ηα ζθνπεπηηθά φξγαλα
πνπ θέξεη ην εξππζηξηνθφξν θαη είλαη ζε ζέζε λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε κέινο, σο
θαη ηνλ αξρεγφ πιεξψκαηνο.
β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχπιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-65ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Οδεγφο Σξνρνθφξσλ ΜΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9202.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Ρπκνπιθεί κε ην φρεκά ηνπ
θαη ην κεηαθεξφκελν θνξηίν. Δπζχλεηαη γηα ηελ αζθαιή ξπκνχιθεζε, θφξησζε, κεηαθνξά
θαη εθθφξησζή ηνπ. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ
ξπκνπιθνχκελνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο θαη κέζα ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ βιάβεο.
Παξαθνινπζεί θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
β. Οδεγεί ην φρεκα πεξηζπιινγήο ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε κάρεο. Δθηειεί
ζπληήξεζε 1νπ -2νπ θιηκαθίνπ ζην φρεκα πεξηζπιινγήο. Δθηειεί πεξηζπιινγή ησλ
νρεκάησλ εθαξκφδνληαο ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-66ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Πιήξσκα Αξκάησλ ΜΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9203.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Γηνηθεί ην άξκα ην νπνίν κπνξεί λα δξάζεη καθξηά ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ
αμθνχ θαη θαηεπζχλεη ηνλ νδεγφ γηα ηε γξήγνξε θαη κε αζθάιεηα ηνπνζέηεζε ηεο γέθπξαο
πάλσ ζην πξνο γεθχξσζε θψιπκα. πληεξεί θαη αλεθνδηάδεη ην άξκα. Γλσξίδεη ηηο
δπλαηφηεηεο ηνπ άξκαηνο, ρεηξίδεηαη ην /Α θαη είλαη ζε ζέζε λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ νδεγφ
ζηα θαζήθνληά ηνπ.
β. Οδεγεί ην άξκα ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε κάρεο. Δθηειεί ηηο
πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο 1νπ Κιηκαθίνπ, ζπλδξάκεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ
θιηκαθίνπ θαη ζηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ εληφο δπλαηνηήησλ ηνπ. Δθηειεί ηελ
πεξηζπιινγή ηνπ άξκαηνο θαη ζπλδξάκεη ζε εξγαζίεο πεξηζπιινγήο κεγαιχηεξνπ
θιηκαθίνπ. Δθηειεί, κε ηε ζπλδξνκή ηνπ 2νπ θιηκαθίνπ, ηε κεηαθνξά ηνπ άξκαηνο θαη επί
άιινπ θνξέα (νρήκαηα-ζηδεξνδξνκηθήο πιαηθφξκαο-πινίνπ, θα).
γ. Οδεγεί ην γεθπξνθφξν άξκα, ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε. Καηεπζχλεη
αζθαιψο ηηο δηαδηθαζίεο θαζέιθπζεο θαη πεξηζπιινγήο ηεο γέθπξαο ηνπ άξκαηνο κε
αζθάιεηα. Υεηξίδεηαη φια ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο, πιεξνθνξηθήο ηνπ γεθπξνθφξνπ
άξκαηνο. Δθηειεί βνιή κε ηα φπια ηνπ άξκαηνο. Δθηειεί ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο,
πεξηζπιινγήο ηνπ γεθπξνθφξνπ άξκαηνο φπσο θαη απηέο ηνπ άξκαηνο κάρεο. Δθηειεί
εξγαζίεο ζπληήξεζεο, φπσο θαη ηνπ άξκαηνο κάρεο.
δ. Οδεγεί ην άξκα δηαζπάζεσο λαξθνπεδίνπ ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε.
Καηεπζχλεη αζθαιψο ηηο δηαδηθαζίεο δηαζπάζεσο λαξθνπεδίνπ κε ηα πξνβιεπφκελα κέζα,
αλαιφγσο αλαγθψλ. Δθηειεί ηηο βνιέο θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ άξκαηνο δηαζπάζεσο
λαξθνπεδίνπ, φπσο ζην άξκα κάρεο.
ε. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ
θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (
πξνζσπηθνχ-πιηθνχ ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί
ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
ζη. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-67ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Σειεπηθνηλσληψλ ΜΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9204.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. πληεξεί, ειέγρεη θαη επηζεσξεί ηα θάζε θαηεγνξίαο δηαηηζέκελα απφ ην
ηξαηφ ελζχξκαηα θαη αζχξκαηα (αλαινγηθά – ςεθηαθά) κέζα ΓΒ.
β. Υεηξίδεηαη ηνπο ζηαζκνχο αζπξκάηνπ, ηνπο ζπζζσξεπηέο, ηηο κεραλέο
θνξηίζεσο ζπζζσξεπηψλ θαη ηα θάζε θαηεγνξίαο ηειεθσληθά κεραλήκαηα θαη πιηθά
Γηαβηβάζεσλ. πληεξεί ην ρξεζηκνπνηνχκελν πιηθφ ηεξεί θαη ελεκεξψλεη ηα πξνβιεπφκελα
βηβιία θαη έληππα. Γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ θαη
εθκεηαιιεχζεσο ξαδηνηειεθσλίαο.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Ρπκνπιθεί κε ην φρεκά ηνπ
θαη ην κεηαθεξφκελν θνξηίν. Δπζχλεηαη γηα ηελ αζθαιή ξπκνχιθεζε, θφξησζε, κεηαθνξά
θαη εθθφξησζή ηνπ. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ
ξπκνπιθνχκελνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο θαη κέζα ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ βιάβεο.
Παξαθνινπζεί θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-68ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Οπιηζκνχ ΜΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9205.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δπηζθεπάδεη θαη ζπληεξεί ειαθξχ θαη βαξχ νπιηζκφ ζε νπνηνδήπνηε ηφπν
θαη κε νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο.
β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Ρπκνπιθεί κε ην φρεκά ηνπ
θαη ην κεηαθεξφκελν θνξηίν. Δπζχλεηαη γηα ηελ αζθαιή ξπκνχιθεζε, θφξησζε, κεηαθνξά
θαη εθθφξησζή ηνπ. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ
ξπκνπιθνχκελνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο θαη κέζα ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ βιάβεο.
Παξαθνινπζεί θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-69ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : θαπαλέαο – Ναξθαιηεπηήο ΜΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9206.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υξεζηκνπνηεί ηνλ αηνκηθφ ηνπ νπιηζκφ, εθηειεί βνιέο θαη πξέπεη λα γλσξίδεη
ηελ ηαθηηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηεί άξηζηα ην έδαθνο. Δξγαδφκελνο,
κεκνλσκέλα ή νκαδηθά, θάλεη νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ αθνξά ζε έξγα εθζηξαηείαο,
γεθπξνπνηίαο, λαξθνπνιέκνπ, θαηαζηξνθψλ θαη παξαιιαγήο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο γεληθά
απνζηνιέο Μεραληθνχ Δθζηξαηείαο.
β. Δθηειεί φιεο ηηο απνζηνιέο ηνπ θαπαλέα. Δξγαδφκελνο, κφλνο ηνπ ή
νκαδηθά, θάλεη νπνηαδήπνηε εξγαζία, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε ζηξψζε, δηάλνημε δηαδξφκσλ
άξζε ή εθθαζάξηζε λαξθνπεδίσλ ή κεκνλσκέλσλ λαξθψλ θάζε είδνπο. Υεηξίδεηαη ηνπο
εξεπλεηέο λαξθψλ.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Ρπκνπιθεί κε ην φρεκά ηνπ
θαη ην κεηαθεξφκελν θνξηίν. Δπζχλεηαη γηα ηελ αζθαιή ξπκνχιθεζε, θφξησζε, κεηαθνξά
θαη εθθφξησζή ηνπ. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ
ξπκνπιθνχκελνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο θαη κέζα ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ βιάβεο.
Παξαθνινπζεί θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-70ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Πιήξσκα θάθνπο ΜΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9207.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υεηξίδεηαη θαη ζπληεξεί φινπο ηνπο ηχπνπο αθάησλ, ιέκβσλ πξνψζεζεο,
ειαζηηθψλ ηαρππιφσλ ζθαθψλ θαη εμσιέκβησλ θηλεηήξσλ.
β. Βνεζά ηνλ θπβεξλήηε ζηε δηαθπβέξλεζε ηνπ ζθάθνπο θαη είλαη ζε ζέζε λα
ηνλ αλαπιεξψζεη ζηα θαζήθνληά ηνπ ζε θάζε ζηηγκή.
γ Υξεζηκνπνηεί, ππεξεηεί θαη ζπληεξεί ην πνιπβφιν. Γλσξίδεη άξηζηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ θαη θάλεη άξηζηε βνιή.
δ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Ρπκνπιθεί κε ην φρεκά ηνπ
θαη ην κεηαθεξφκελν θνξηίν. Δπζχλεηαη γηα ηελ αζθαιή ξπκνχιθεζε, θφξησζε, κεηαθνξά
θαη εθθφξησζή ηνπ. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ
ξπκνπιθνχκελνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο θαη κέζα ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ βιάβεο.
Παξαθνινπζεί θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-71ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Ζιεθηξνηερλίηεο Ορεκάησλ ΜΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9208.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Αζρνιείηαη κε ην ειεθηξηθφ ζχζηεκα ησλ εξππζηξηνθφξσλ
θαη
ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ θαη πξνβαίλεη ζηε δηαπίζησζε ησλ βιαβψλ θαη ηελ ζεξαπεία ηνπο.
β. Δθηειεί ζπληήξεζε θαη απνθαζηζηά βιάβεο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη
ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ ησλ κεραλεκάησλ ΜΥ. Παξαιακβάλεη απφ ηηο απνζήθεο ηα
αλαγθαία πιηθά θαη επηζηξέθεη ηα κεηαρεηξηζκέλα θαηά ηελ πξνβιεπφκελε, ζε θάζε
πεξίπησζε, δηαδηθαζία. Γλσξίδεη ηε ρξήζε ησλ ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ( πξνζσπηθνχ –
πιηθνχ ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Οδεγεί ην εξππζηξηνθφξν φρεκα ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε. Δθηειεί
ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο βιάβεο, κέζα ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ.
Παξαθνινπζεί θαη βνεζά ηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ. Δπηιέγεη ζέζεηο βνιήο θαη εθηειεί
επρεξψο ειηγκνχο απνθπγήο ερζξηθψλ ππξψλ. Αλαγλσξίδεη ερζξηθνχο ζηφρνπο θαη
αλαθέξεη ζρεηηθά ζηνλ αξρεγφ πιεξψκαηνο. Υεηξίδεηαη ην /Α θαη ηε ζπζθεπή
ελδνεπηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ηα φπια πνπ θέξεη ην εξππζηξηνθφξν.
ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-72ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Ορεκάησλ ΜΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9209.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ εξππζηξηνθφξσλ
θαη ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ θαη θάζε είδνπο εμαξηήκαηνο απηψλ
θαη ηα επηζθεπάδεη. Δθηειεί αληηθαηάζηαζε κηθξψλ θαη κεγάισλ εμαξηεκάησλ. Δθηειεί
ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο ζε ζηάζε θαη πνξεία ησλ επηζθεπαδνκέλσλ νρεκάησλ.
β. Δληνπίδεη θαη επαλνξζψλεη βιάβεο ζε φινπο ηνπο ηχπνπο κεραλεκάησλ
Μεραληθνχ θαη θάζε είδνπο εμαξηεκάησλ απηψλ. Γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ζε φια ηα
ζπζηήκαηα ησλ κεραλεκάησλ Μεραληθνχ, ηελ νξζή κεζνδνινγία θαη ηελ ρξήζε ησλ
ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ θαη θάλεη ηηο επηβαιιφκελεο δνθηκέο ζε ζηάζε θαη ζε πνξεία.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ( πξνζσπηθνχ –
πιηθνχ ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Οδεγεί ην εξππζηξηνθφξν φρεκα ζε ζπλζήθεο κάρεο θαη κε. Δθηειεί
ζπληήξεζε 1νπ Κιηκαθίνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο βιάβεο, κέζα ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ.
Παξαθνινπζεί θαη βνεζά ηε ζπληήξεζε 2νπ Κιηκαθίνπ. Δπηιέγεη ζέζεηο βνιήο θαη εθηειεί
επρεξψο ειηγκνχο απνθπγήο ερζξηθψλ ππξψλ. Αλαγλσξίδεη ερζξηθνχο ζηφρνπο θαη
αλαθέξεη ζρεηηθά ζηνλ αξρεγφ πιεξψκαηνο. Υεηξίδεηαη ην /Α θαη ηε ζπζθεπή
ελδνεπηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ηα φπια πνπ θέξεη ην εξππζηξηνθφξν.
ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-73ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Υεηξηζηήο Μεραλεκάησλ ΜΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9210.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Οδεγεί θαη ρεηξίδεηαη φινπο ηνπο ηχπνπο :
Σξνρνθφξσλ θαη εξππζηξηνθφξσλ γεξαλψλ, εθζθαθέσλ θαη θνξησηψλ,
εξππζηξηνθφξσλ
ή
ηξνρνθφξσλ
πξνσζεηψλ
γαηψλ,
ηζνπεδσηψλ
γαηψλ,
αεξνζπκπηεζηψλ, αζθαιηηθψλ κερ/ησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ δηαλνκέσλ αζθάιηνπ
θαη δηαζηξσηήξσλ αζθάιηνπ, ζθπξνδέκαηνο (απιψλ θαη ζπγθξνηεκάησλ) καιαθηήξσλ
ζθπξνδέκαηνο θαη αιπζνπξίνλσλ, ρξεζηκνπνηεί φια ηα εμαξηήκαηα θαη παξειθφκελα, πνπ
ηα ζπλνδεχνπλ θαη εθηειεί φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ γίλνληαη απ ‘ απηά. Πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο
δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ παξαπάλσ κεραλεκάησλ. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη ηεξεί φια ηα πξνβιεπφκελα έληππα. Δπζχλεηαη γηα ηελ αζθαιή θφξησζε θαη
εθθφξησζε ησλ κεραλεκάησλ απηψλ ζηνπο θνξείο κεηαθνξάο.
β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Ρπκνπιθεί κε ην φρεκά ηνπ
θαη ην κεηαθεξφκελν θνξηίν. Δπζχλεηαη γηα ηελ αζθαιή ξπκνχιθεζε, θφξησζε, κεηαθνξά
θαη εθθφξησζή ηνπ. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ
ξπκνπιθνχκελνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο θαη κέζα ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ βιάβεο.
Παξαθνινπζεί θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-74ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Υεηξηζηήο Γεσηξππάλσλ Ύδξεπζεο ΜΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9211.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υεηξίδεηαη φινπο ηνπο ηχπνπο γεσηξππάλνπ, θαζψο θαη φια ηα
παξειθφκελα, κεραλήκαηα θαη εξγαιεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε γεψηξεζεο.
β. Οξγαλψλεη, εθηειεί ν ίδηνο, επηβιέπεη θαη θαηεπζχλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο γηα
ηελ εθηέιεζε γεσηξήζεσλ πξνο αλεχξεζε χδαηνο ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη φζν βάζνο
επηηξέπνπλ νη ηθαλφηεηεο ηνπ γεσηξχπαλνπ.
γ. Δθηειεί θαη επηβιέπεη ηηο εξγαζίεο δνθηκαζηηθψλ αληιήζεσλ γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηεο παξνρήο ηεο γεψηξεζεο.
δ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ( πξνζσπηθνχ –
πιηθνχ ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-75ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Υεηξηζηήο Ζ/Ε ΜΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9212.
3. Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υεηξίδεηαη φια ηα Ζ/Ε θαη εθηειεί ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 1νπ θιηκαθίνπ απηψλ.
Αλαπηχζζεη πξφρεηξα εμσηεξηθά δίθηπα ζε εθζηξαηεία κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ
ηππνπνηεκέλσλ πιηθψλ ησλ ζπιινγψλ.
β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ( πξνζσπηθνχ –
πιηθνχ ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-76ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Βνεζφο Μεραληθφο θαθψλ MX.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9213.
3. Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υεηξίδεηαη θαη ζπληεξεί ηηο κεραλέο πξνσζήζεσο θαη φιεο ηηο ινηπέο.
Μπνξεί ζε θάζε ζηηγκή λα αληηθαηαζηήζεη ην κεραληθφ ζηα θαζήθνληά ηνπ.
β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ( πξνζσπηθνχ –
πιηθνχ ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-77ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : θαπαλέαο – Ζιεθηξνιφγνο ΜΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9214.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υξεζηκνπνηεί ηνλ αηνκηθφ ηνπ νπιηζκφ, εθηειεί βνιέο θαη πξέπεη λα
γλσξίδεη ηελ ηαθηηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηεί άξηζηα ην έδαθνο.
Δξγαδφκελνο, κεκνλσκέλα ή νκαδηθά, θάλεη νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ αθνξά ζε έξγα
εθζηξαηείαο, γεθπξνπνηίαο, λαξθνπνιέκνπ, θαηαζηξνθψλ θαη παξαιιαγήο, θαζψο θαη ηηο
ινηπέο γεληθά απνζηνιέο Μεραληθνχ Δθζηξαηείαο.
β. Τπεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππάξρνληνο εζσηεξηθνχ ειεθηξηθνχ
δηθηχνπ ηεο Μνλάδαο ή ηνπ ηξαηεγείνπ θαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπέο ηνπ.
Δγθαζηζηά θαη ζπληεξεί ειεθηξηθά δίθηπα ηξνθνδνηνχκελα κε Ζ/Ε. Υεηξίδεηαη ηα φξγαλα
ησλ ππνζηαζκψλ, ηνπο γεληθνχο πίλαθεο δηαλνκήο, ειέγρεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία φισλ ησλ
δηθηχσλ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε κέηξσλ πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ, δηαθνπψλ ή
ππεξθαηαλαιψζεσλ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα εθηειεί ζην κέηξν πνπ ηνπ παξέρεη ην
δηθαίσκα απφ ηε θαηερφκελε απφ απηφλ άδεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ΝΓ
θαη δηαηαγέο.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ( πξνζσπηθνχ –
πιηθνχ ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-78ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1.

Εηδηθόηεηα : θαπαλέαο-Τδξαπιηθφο ΜΥ.

2.

Αρηζμός Κώδηθα : 9215.

3.

Καζήθονηα :

Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α.
Υξεζηκνπνηεί ηνλ αηνκηθφ νπιηζκφ, εθηειεί βνιέο θαη πξέπεη λα
γλσξίδεη ηελ ηαθηηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηεί άξηζηα ην έδαθνο.
Δξγαδφκελνο κεκνλσκέλα ή νκαδηθά, θάλεη νπνηαδήπνηε εξγαζία, πνπ αθνξά ζε έξγα
εθζηξαηείαο, γεθπξνπνηίαο, λαξθνπνιέκνπ, θαηαζηξνθψλ θαη παξαιιαγήο, θαζψο θαη ηηο
ινηπέο γεληθά απνζηνιέο Μεραληθνχ Δθζηξαηείαο.
β.
Καηαζθεπάδεη, ζπληεξεί, επηζθεπάδεη θάζε είδνπο
εγθαηαζηάζεηο, πξνζδηνξίδεη ζέζεηο θαη εγθαζηζηά ζεκεία πδξνιεςίαο.

πδξαπιηθέο

γ.
Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ
θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ( πξνζσπηθνχ
– πιηθνχ ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-79ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : θαπαλέαο - Κηίζηεο ΜΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9216.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υξεζηκνπνηεί ηνλ αηνκηθφ νπιηζκφ, εθηειεί βνιέο θαη πξέπεη λα γλσξίδεη
ηελ ηαθηηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηεί άξηζηα ην έδαθνο. Δξγαδφκελνο
κεκνλσκέλα ή νκαδηθά, θάλεη νπνηαδήπνηε εξγαζία, πνπ αθνξά ζε έξγα εθζηξαηείαο,
γεθπξνπνηίαο, λαξθνπνιέκνπ, θαηαζηξνθψλ θαη παξαιιαγήο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο γεληθά
απνζηνιέο Μεραληθνχ Δθζηξαηείαο.
β. Παξαζθεπάδεη θαη ζηξψλεη ζθπξνθνληάκαηα γηα ηελ εθηέιεζε δνκηθψλ
έξγσλ. Γλσξίδεη ηηο αλαινγίεο ησλ ζθπξνθνληακάησλ θαη ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ
ζηδεξνχ νπιηζκνχ θαη μπινηχπνπ.
γ. Παξαζθεπάδεη θνληάκαηα, θηίδεη ηνίρνπο απφ νπνηνδήπνηε δνκηθφ πιηθφ
(πέηξεο-ηνχβια) θαη ζνβαηίδεη επηθάλεηεο γηα ηελ εθηέιεζε δνκηθψλ έξγσλ. Γλσξίδεη ηηο
αλαινγίεο ησλ θνληακάησλ, ηηο κεζφδνπο δφκεζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηθξησκάησλ.
δ. Υξσκαηίδεη ζηξαηησηηθά νρήκαηα, ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π. κε
ρξσζηήξα θαη ξαληηζκφ. Γηαθνζκεί ρψξνπο, γξάθεη επηγξαθέο θαη θακνπθιάξεη κε
ρξψκαηα.
ε. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ( πξνζσπηθνχ –
πιηθνχ ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
ζη. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-80ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : θαπαλέαο-πγθνιιεηήο Μεηάιισλ ΜΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9217.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υξεζηκνπνηεί ηνλ αηνκηθφ νπιηζκφ, εθηειεί βνιέο θαη πξέπεη λα γλσξίδεη
ηελ ηαθηηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηεί άξηζηα ην έδαθνο. Δξγαδφκελνο
κεκνλσκέλα ή νκαδηθά, θάλεη νπνηαδήπνηε εξγαζία, πνπ αθνξά ζε έξγα εθζηξαηείαο,
γεθπξνπνηίαο, λαξθνπνιέκνπ, θαηαζηξνθψλ θαη παξαιιαγήο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο γεληθά
απνζηνιέο Μεραληθνχ Δθζηξαηείαο.
β. Γλσξίδεη λα θνιιά, νπνηαδήπνηε κεηαιιηθή επηθάλεηα πάλσ ζε κηα άιιε,
κε ηε βνήζεηα ή νμπγφλνπ ή ειεθηξηζκνχ. Υεηξίδεηαη ηηο ζπζθεπέο νμπγνλνθφιιεζεο θαη
ειεθηξνζπγθφιιεζεο θαη ιακβάλεη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα αζθαιείαο, ζχκθσλα κε
ηηο ηζρχνπζεο δγεο θαη λφκσλ (Ν.Γ. , Π.Γ. θηι).
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ –
πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-81ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : θαπαλέαο – Ξπινπξγφο ΜΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9218.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υξεζηκνπνηεί ηνλ αηνκηθφ νπιηζκφ, εθηειεί βνιέο θαη πξέπεη λα γλσξίδεη
ηελ ηαθηηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηεί άξηζηα ην έδαθνο. Δξγαδφκελνο
κεκνλσκέλα ή νκαδηθά, θάλεη νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ αθνξά ζε έξγα εθζηξαηείαο,
γεθπξνπνηίαο, λαξθνπνιέκνπ, θαηαζηξνθψλ θαη παξαιιαγήο θαζψο θαη ηηο ινηπέο γεληθά
απνζηνιέο Μεραληθνχ Δθζηξαηείαο.
β. Δπηζθεπάδεη θαη θαηαζθεπάδεη μχιηλεο θαηαζθεπέο απαξαίηεηεο ζηηο ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο ρεκαηηζκψλ θαη Μνλάδσλ ή αλαγθαίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ
επηρεηξήζεσλ.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ( πξνζσπηθνχ –
πιηθνχ ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-82ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Μάγεηξαο ΜΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9219.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Παξαζθεπάδεη ην ζπζζίηην ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηφο ηνπ, ζε
ζηάζκεπζε θαη ζε θίλεζε, ρεηξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί φινπο ηνπο ηχπνπο καγεηξηθψλ
ζθεπψλ θαη ζπζθεπψλ καγεηξέκαηνο.
β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Ρπκνπιθεί κε ην φρεκά ηνπ
θαη ην κεηαθεξφκελν θνξηίν. Δπζχλεηαη γηα ηελ αζθαιή ξπκνχιθεζε, θφξησζε, κεηαθνξά
θαη εθθφξησζή ηνπ. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ
ξπκνπιθνχκελνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο θαη κέζα ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ βιάβεο.
Παξαθνινπζεί θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηεο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-83ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Απνζεθάξηνο Ππξνκαρηθψλ – Δθξεθηηθψλ – Ππξνηερλνπξγφο –
Δμνπδεηεξσηήο Βνκβψλ ΜΥ.
2.

Αρηζμός Κώδηθα: 9220.

3.

Καζήθονηα:

Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δίλαη βνεζφο ηνπ Αμθνχ Ππξνηερλνπξγνχ θαη κε ηελ επίβιεςε θαη
θαζνδήγεζή ηνπ επηζεσξεί, ζπληεξεί, αλαζθεπάδεη θαη θαηαζηξέθεη εθξεθηηθέο χιεο,
ππξνηερλήκαηα θαη ππξνκαρηθά γεληθά. Δπίζεο πξνβαίλεη ζηελ πεξηζπιινγή θαη
θαηαζηξνθή ησλ εγθαηεζπαξκέλσλ θαη επηθίλδπλσλ ππξνκαρηθψλ.
β. Παξαιακβάλεη, απνζεθεχεη, ηαμηλνκεί, επηβιέπεη, ζπληεξεί θαη δηαλέκεη ηα
ππξνκαρηθά θαη εθξεθηηθά ηεο Μνλάδαο ηνπ.
γ. Πξνβαίλεη ζηελ εμνπδεηέξσζε θαη θαηαζηξνθή θάζε είδνπο βνκβψλ θαη
ππξνκαρηθψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απηνζρέδησλ εθξεθηηθψλ
κεραληζκψλ ΑΔΜ (C-IED).
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-84ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : θαπαλέαο– Γηαζψζηεο ΜΥ
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9221
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υξεζηκνπνηεί ηνλ αηνκηθφ νπιηζκφ, εθηειεί βνιέο θαη πξέπεη λα γλσξίδεη
ηελ ηαθηηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηεί άξηζηα ην έδαθνο. Δξγαδφκελνο
κεκνλσκέλα ή νκαδηθά, θάλεη νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ αθνξά ζε έξγα εθζηξαηείαο,
γεθπξνπνηίαο, λαξθνπνιέκνπ, θαηαζηξνθψλ θαη παξαιιαγήο θαζψο θαη ηηο ινηπέο γεληθά
απνζηνιέο Μεραληθνχ Δθζηξαηείαο.
β. Υξεζηκνπνηεί εηδηθφ εμνπιηζκφ θαη εξγαιεία θαη εξγαδφκελνο ζηα πιαίζηα
ηεο νκάδνο ηνπ , επηρεηξεί έξεπλα θαη δηάζσζε πξνζσπηθνχ πνπ αγλνείηαη ή θηλδπλεχεη
θαηά ηελ δηάξθεηα επηθηλδχλσλ θαηλνκέλσλ, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, πνιεκηθψλ
επηρεηξήζεσλ ή νπνηεδήπνηε άιινηε απαηηεζεί.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-85ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : θαπαλέαο – Ππξνζβέζηεο ΜΥ
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9222
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υξεζηκνπνηεί ηνλ αηνκηθφ νπιηζκφ, εθηειεί βνιέο θαη πξέπεη λα γλσξίδεη
ηελ ηαθηηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηεί άξηζηα ην έδαθνο. Δξγαδφκελνο
κεκνλσκέλα ή νκαδηθά, θάλεη νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ αθνξά, έξγα εθζηξαηείαο,
γεθπξνπνηίαο, λαξθνπνιέκνπ, θαηαζηξνθψλ θαη παξαιιαγήο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο γεληθά
απνζηνιέο Μεραληθνχ Δθζηξαηείαο.
β. Αζρνιείηαη κε ηελ θαηάζβεζε ππξθαγηψλ, ιακβάλεη θαη ππνδεηθλχεη κέηξα
πξφιεςεο θαη πξνθχιαμεο απφ απηέο. Υξεζηκνπνηεί εηδηθφ εμνπιηζκφ θαη εξγαιεία θαη
εξγαδφκελνο ζηα πιαίζηα ηεο νκάδνο ηνπ , επηρεηξεί θαηάζβεζε, έιεγρν θαη πξφιεςε ησλ
ππξθαγηψλ. Γηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα δηάζσζεο θαη απεγθισβηζκνχ πξνζσπηθνχ πνπ
θηλδπλεχεη .
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-86ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : θαπαλέαο – πλνδφο θχισλ Γηάζσζεο ΜΥ
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9223
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υξεζηκνπνηεί ηνλ αηνκηθφ νπιηζκφ, εθηειεί βνιέο θαη πξέπεη λα γλσξίδεη ηελ
ηαθηηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηεί άξηζηα ην έδαθνο. Δξγαδφκελνο
κεκνλσκέλα ή νκαδηθά, θάλεη νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ αθνξά ζε έξγα εθζηξαηείαο,
γεθπξνπνηίαο, λαξθνπνιέκνπ, θαηαζηξνθψλ θαη παξαιιαγήο θαζψο θαη ηηο ινηπέο γεληθά
απνζηνιέο Μεραληθνχ Δθζηξαηείαο.
β. Δθπαηδεχεη, θξνληίδεη θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζθχιν ηνπ. Γηαηεξεί
απηφλ κε ζπλερή εθπαίδεπζε ηθαλφ θαη ζε εηνηκφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζηα θαζήθνληα ηνπ.
γ.

Δθηειεί καδί ηνπ απνζηνιέο εληνπηζκνχ θαη δηάζσζεο.

δ. Πξαγκαηνπνηεί αμηνιφγεζε απνδνηηθφηεηαο αλά εμάκελν.
ε.

Δθηειεί πεξηνδηθή πγεηνλνκηθή θξνληίδα ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ΄ΚΝΟ.

ζη. Σεξεί βηβιίν κεηξψνπ ζθχινπ (εθπαίδεπζεο, αμηνιφγεζεο, πγεηνλνκηθήο
θαηάζηαζεο).
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-87ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Ννζνθφκνο – Γηαζψζηεο ΜΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9224.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Παξέρεη πξψηεο βνήζεηεο θαη θξνληίδεη ηνπο αζζελείο – δηαζσζέληεο.
Φξνληίδεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη πεξηπνηείηαη ηνπο αζζελείο – δηαζσζέληεο. Μεηαθέξεη ηνπο
ηξαπκαηίεο κε ηα ρέξηα ή ηα θνξεία θαη ηνπο επηβηβάδεη ζηα πγεηνλνκηθά νρήκαηα. Δθηειεί
ηηο εληνιέο ηνπ πξντζηάκελνπ Ηαηξνχ. Δθηειεί δηάζσζε θαη απεγθισβηζκφ ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ θηλδπλεχεη .
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-88ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : θαπαλέαο – Υεηξηζηήο Πξέζαο-Γνλεηή θπξνδέκαηνο ΜΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9225.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υξεζηκνπνηεί ηνλ αηνκηθφ νπιηζκφ, εθηειεί βνιέο θαη πξέπεη λα γλσξίδεη
ηελ ηαθηηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηεί άξηζηα ην έδαθνο. Δξγαδφκελνο
κεκνλσκέλα ή νκαδηθά, θάλεη νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ αθνξά, έξγα εθζηξαηείαο,
γεθπξνπνηίαο, λαξθνπνιέκνπ, θαηαζηξνθψλ θαη παξαιιαγήο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο γεληθά
απνζηνιέο Μεραληθνχ εθζηξαηείαο.
β. Γλσξίδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ην ρεηξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Υεηξίδεηαη,
νδεγεί θαη εθηειεί ζπληήξεζε 1 νπ θιηκαθίνπ ζε φινπο ηνπο ηχπνπο πξέζαο θαη δνλεηή
ζθπξνδέκαηνο κεηά ησλ παξειθνκέλσλ ηνπο. Σεξεί φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο
ζην ρψξν εξγαζίαο θαη ζηάζκεπζεο - απνζήθεπζεο. Γλσξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο
πεξηνξηζκνχο ησλ κεραλεκάησλ πνπ είλαη ππεχζπλνο, θαζψο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
(ΚΟΚ, Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα θηι).
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηεο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-89ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : θαπαλέαο – Υεηξηζηήο πζηήκαηνο Δμπγίαλζεο Ύδαηνο ΜΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9226.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υξεζηκνπνηεί ηνλ αηνκηθφ νπιηζκφ, εθηειεί βνιέο θαη πξέπεη λα γλσξίδεη
ηελ ηαθηηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηεί άξηζηα ην έδαθνο. Δξγαδφκελνο
κεκνλσκέλα ή νκαδηθά, θάλεη νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ αθνξά, έξγα εθζηξαηείαο,
γεθπξνπνηίαο, λαξθνπνιέκνπ, θαηαζηξνθψλ θαη παξαιιαγήο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο γεληθά
απνζηνιέο Μεραληθνχ Δθζηξαηείαο.
β. Γλσξίδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ην ρεηξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Υεηξίδεηαη
θαη εθηειεί ζπληήξεζε 1 νπ θιηκαθίνπ ζε φινπο ηνπο ηχπνπο πζηεκάησλ Δμπγίαλζεο
Ύδαηνο κεηά ησλ παξειθνκέλσλ ηνπο. Σεξεί φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο ζην
ρψξν εξγαζίαο θαη ζηάζκεπζεο- απνζήθεπζεο. Γλσξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο
πεξηνξηζκνχο ησλ κεραλεκάησλ πνπ είλαη ππεχζπλνο, θαζψο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
(ΚΟΚ, Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα θηι).
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηεο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-90ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Οδεγφο Αξκαηνθνξέα ΜΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9227.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Οδεγεί θαη ρεηξίδεηαη φινπο ηνπο ηχπνπο αξκαηνθνξέσλ, επίζεο νδεγεί
νρήκαηα θαη επηβαηηθά νρήκαηα. αλ νδεγφο απηνθηλήηνπ γεληθά, εθηειεί φια ηα θαζήθνληα
ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ. Δπζχλεηαη γηα ηελ αζθαιή θφξησζε, κεηαθνξά θαη εθθφξησζε
αξκάησλ ή άιισλ βαξέσλ πιηθψλ. Αθφκε επζχλεηαη γηα ηε ζπληήξεζε 1 νπ θιηκαθίνπ ηνπ
αξκαηνθνξέα πνπ νδεγεί θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2 νπ θιηκαθίνπ.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηεο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-91ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : θαπαλέαο – Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΜΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9228.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υξεζηκνπνηεί ηνλ αηνκηθφ ηνπ νπιηζκφ, εθηειεί βνιέο, πξέπεη λα γλσξίδεη
ηελ ηαθηηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηεί άξηζηα ην έδαθνο. Δξγαδφκελνο,
κεκνλσκέλα ή νκαδηθά, θάλεη νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ αθνξά ζε έξγα εθζηξαηείαο,
γεθπξνπνηίαο, λαξθνπνιέκνπ, θαηαζηξνθψλ θαη παξαιιαγήο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο γεληθά
απνζηνιέο Μεραληθνχ εθζηξαηείαο.
β. Δθηειεί αλαγλσξίζεηο, ζπληάζζεη ζηαηηθέο-αξρηηεθηνληθέο κειέηεο έξγσλ, ζε
φζε έθηαζε ηνπ παξέρεη ην δηθαίσκα ν Νφκνο. Αζθεί επίβιεςε εθηειέζεσο έξγνπ, είηε ζαλ
επηβιέπσλ είηε ζαλ βνεζφο επηβιέπνληνο, αλάινγα κε ην Νφκν ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη ε
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Δπίζεο είλαη ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο εξγαζίεο θχζεσο Πνιηηηθνχ
Μεραληθνχ.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχπιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1 νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2 νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηεο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-92ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : θαπαλέαο – Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΜΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9229.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υξεζηκνπνηεί ηνλ αηνκηθφ ηνπ νπιηζκφ, εθηειεί βνιέο, πξέπεη λα γλσξίδεη
ηελ ηαθηηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηεί άξηζηα ην έδαθνο. Δξγαδφκελνο,
κεκνλσκέλα ή νκαδηθά, θάλεη νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ αθνξά ζε έξγα εθζηξαηείαο,
γεθπξνπνηίαο, λαξθνπνιέκνπ, θαηαζηξνθψλ θαη παξαιιαγήο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο γεληθά
απνζηνιέο Μεραληθνχ εθζηξαηείαο.
β. Δθηειεί φιεο ηηο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο επίζεο θαη δνθηκέο ζε φζε έθηαζε
δίδεηαη ην δηθαίσκα απηφ απφ ην λφκν. Αζθεί επίβιεςε εθηειέζεσο έξγνπ, είηε ζαλ
επηβιέπσλ είηε ζαλ βνεζφο επηβιέπνληνο, αλάινγα κε ην λφκν ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη ε
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. αλ ηνπνγξάθνο κεραληθφο, είλαη ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο εξγαζίεο θαη
πξέπεη λα γλσξίδεη ην ρεηξηζκφ ησλ δηαηηζεκέλσλ νξγάλσλ θαη πιηθψλ γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχπιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1 νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2 νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηεο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-93ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερληθφο εθξεθηηθψλ κεραληζκψλ- Αληηκεηψπηζεο απηνζρέδησλ
εθξεθηηθψλ κεραληζκψλ ΜΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9230.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υξεζηκνπνηεί ηνλ αηνκηθφ ηνπ νπιηζκφ, εθηειεί βνιέο, πξέπεη λα γλσξίδεη
ηελ ηαθηηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηεί άξηζηα ην έδαθνο. Δξγαδφκελνο,
κεκνλσκέλα ή νκαδηθά, θάλεη νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ αθνξά ζε έξγα εθζηξαηείαο,
γεθπξνπνηίαο, λαξθνπνιέκνπ, θαηαζηξνθψλ θαη παξαιιαγήο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο γεληθά
απνζηνιέο Μεραληθνχ εθζηξαηείαο.
β. Έρεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο πιήξνπο εθηέιεζεο απνζηνιψλ εμνπδεηέξσζεο
απηνζρεδίσλ-ηππνπνηεκέλσλ κεραληζκψλ θαη εμνπδεηέξσζεο εθξεθηηθνχ (EOD/C-IED), νη
νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλίρλεπζε, αλαγλψξηζε, επί ηφπνπ εθηίκεζε, ιήςε κέηξσλ
αζθαιείαο, πεξηζπιινγή ή εμνπδεηέξσζε ηνπ εθξεθηηθνχ κεραληζκνχ (ηππνπνηεκέλνπ ή
κε). ηελ έλλνηα εθξεθηηθνχ κεραληζκνχ πεξηιακβάλνληαη, κε εθξαγέληα ππξνκαρηθά
(UXO), ππξνκαρηθά πνπ θαηέζηεζαλ επηθίλδπλα, ιφγσ θαηαζηξνθήο ή αιινίσζεο, θαζψο
θαη απηνζρέδηνη εθξεθηηθνί κεραληζκνί.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχπιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1 νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2 νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηεο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-94ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : θαπαλέαο – Μεραλνιφγνο Ζιεθηξνιφγνο ΜΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9231.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υξεζηκνπνηεί ηνλ αηνκηθφ ηνπ νπιηζκφ, εθηειεί βνιέο θαη πξέπεη λα
γλσξίδεη ηελ ηαθηηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηεί άξηζηα ην έδαθνο.
Δξγαδφκελνο κεκνλσκέλα ή νκαδηθά, θάλεη νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ αθνξά, έξγα
εθζηξαηείαο, γεθπξνπνηίαο, λαξθνπνιέκνπ, θαηαζηξνθψλ θαη παξαιιαγήο, θαζψο θαη ηηο
ινηπέο γεληθά απνζηνιέο Μεραληθνχ εθζηξαηείαο.
β. Δθηειεί αλαγλσξίζεηο, ζπληάζζεη ειεθηξνινγηθέο - κεραλνινγηθέο κειέηεο
έξγσλ, ζε φζε έθηαζε ηνπ παξέρεη ην δηθαίσκα ν Νφκνο. Αζθεί επίβιεςε εθηειέζεσο
έξγνπ, σο επηβιέπσλ ή ζαλ βνεζφο επηβιέπνληα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία.
Δπίζεο, είλαη ππεχζπλνο γηα φιεο ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο (ειεθηξνινγηθέο ή
κεραλνινγηθέο).
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχπιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1 νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2 νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηεο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-95ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Υεηξηζηήο Μέζσλ Ζιεθηξνληθνχ Πνιέκνπ ΓΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9250.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δγθαζηζηά, ζπληεξεί θαη ρεηξίδεηαη φια ηα ζπζηήκαηα ΖΠ, πνπ δηαζέηεη ν
.Ξ. (θέληξα αθξνάζεσλ, παξεκβνιείο ξαδηνγσληφκεηξα, δέθηεο, απνδηαπισηέο θιπ).
β. Γλσξίδεη :
(1) Βαζηθά ζηνηρεία ξαδηνζεσξίαο, ηνπνγξαθίαο θαη δηαδηθαζηψλ
Ζιεθηξνληθνχ Πνιέκνπ (ΖΠ) θαη δχλαηαη λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε ζέζε γηα ηελ
εγθαηάζηαζε θαη αλάπηπμε ησλ κέζσλ ΖΠ, πνπ δηαζέηεη ν ζηξαηφο.
(2) Σε ρξήζε Ζ/Ε, ηνλ ηξφπν ζπλδεζκνινγίαο – θφξηηζεο ησλ ζπζζσξεπηψλ θαη ηξνθνδνζίαο ησλ ζπζηεκάησλ.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ( πξνζσπηθνχ –
πιηθνχ ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-96ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Υεηξηζηήο Αζπξκάησλ Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ΓΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9251.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δγθαζηζηά, ζπληεξεί θαη ρεηξίδεηαη:
(1) Σνπο ζηαζκνχο αζπξκάηνπ, ηηο Οκάδεο Δπαθήο, ηα Ραδηνηειέηππα
θαη ηηο δνξπθνξηθέο ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο πνπ δηαζέηεη ν .Ξ.
(2) Σηο ζπζθεπέο ησλ ηαθηηθψλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσληψλ ΔΕΜ
«ΔΡΜΖ» θαη ΔΑ «ΑΠΟΛΛΧΝ».
β. Γλσξίδεη:
(1) Βαζηθά ζηνηρεία ξαδηνζεσξίαο, ηνπνγξαθίαο θαη δηαδηθαζηψλ
Ζιεθηξνληθνχ Πνιέκνπ (ΖΠ).
(2) Σε ρξήζε Ζ/Ε, ηνλ ηξφπν ζπλδεζκνινγίαο – θφξηηζεο ησλ
ζπζζσξεπηψλ θαη ηξνθνδνζίαο ησλ ζπζηεκάησλ.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ( πξνζσπηθνχ –
πιηθνχ ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ..
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-97ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Υεηξηζηήο Μέζσλ Δπηηήξεζεο ΓΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9252.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δγθαζηζηά, ζπληεξεί θαη ρεηξίδεηαη φια ηα κέζα ειεθηξνληθήο επηηήξεζεο
πνπ δηαζέηεη ν ζηξαηφο.
β. Γλσξίδεη :
(1) Βαζηθά ζηνηρεία ξαδηνζεσξίαο, ηνπνγξαθίαο θαη δηαδηθαζηψλ
Ζιεθηξνληθνχ Πνιέκνπ (ΖΠ).
(2) Σε ρξήζε Ζ/Ε, ηνλ ηξφπν ζπλδεζκνινγίαο – θφξηηζεο ησλ
ζπζζσξεπηψλ θαη ηξνθνδνζίαο ησλ ζπζηεκάησλ.
(3) Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ
θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ( πξνζσπηθνχ
– πιηθνχ ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-98ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Σερλίηεο Σειεπηθνηλσληψλ ΓΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9253.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δπηζθεπάδεη, ζπληεξεί, ειέγρεη θαη επηζεσξεί ηα θάζε θαηεγνξίαο
δηαηηζέκελα απφ ην ηξαηφ ελζχξκαηα θαη αζχξκαηα (αλαινγηθά – ςεθηαθά) κέζα
Δπηθνηλσληψλ – ΖΠ – Ζιεθηξνληθήο Δπηηήξεζεο.
β. Καηαζθεπάδεη, αλαπηχζζεη, ζπληεξεί θαη επηζθεπάδεη κφληκα θπθιψκαηα
θαη ην ΓΤΔΟ κεηά απφ εηδηθή εθπαίδεπζε ζηε Μνλάδα ηνπ.
γ. Γλσξίδεη :
(1) Βαζηθά ζηνηρεία ξαδηνζεσξίαο, ηνπνγξαθίαο θαη δηαδηθαζηψλ
Ζιεθηξνληθνχ Πνιέκνπ (ΖΠ).
(2) Σε ρξήζε Ζ/Ε, ηνλ ηξφπν ζπλδεζκνινγίαο – θφξηηζεο ησλ
ζπζζσξεπηψλ θαη ηξνθνδνζίαο ησλ ζπζηεκάησλ.
(3) Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ
θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ( πξνζσπηθνχ
– πιηθνχ ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-99ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα:Υεηξηζηήο
Γηθηχσλ ΓΒ.

Σεξκαηηθψλ

Σειεπηθνηλσληαθψλ

πζηεκάησλ

θαη

2. Αρηζμός Κώδηθα : 9254.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δγθαζηζηά, ζπλδέεη, ζπληεξεί θαη ρεηξίδεηαη φιεο ηηο ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο
δεδνκέλσλ (ηειεθσληθά θέληξα, ηειεθσληθνχο πίλαθεο, ηειέηππα, Ζ/Τ, FAX) ηηο
θξππηνκεραλέο θαη δηαρεηξίδεηαη ην δίθηπν θαη ηα δεδνκέλα δηαρείξηζεο δηθηχνπ ηνπ ΑΓΑΓΑΓΑ ηνπ ζηξαηνχ.
β. Καηαζθεπάδεη, αλαπηχζζεη θαη επηζθεπάδεη ηηο ηειεθσληθέο γξακκέο
εθζηξαηείαο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπληεξεί θαη επηζθεπάδεη κφληκα θπθιψκαηα, κεηά
απφ εηδηθή εθπαίδεπζε ζηε Μνλάδα ηνπ.
γ. Γλσξίδεη :
(1) Βαζηθά ζηνηρεία ξαδηνζεσξίαο, ηνπνγξαθίαο θαη δηαδηθαζηψλ
Ζιεθηξνληθνχ Πνιέκνπ (ΖΠ).
(2) Σε ρξήζε Ζ/Ε, ηνλ ηξφπν ζπλδεζκνινγίαο – θφξηηζεο ησλ
ζπζζσξεπηψλ θαη ηξνθνδνζίαο ησλ ζπζηεκάησλ.
(3) Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ
θαιή ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ( πξνζσπηθνχ
– πιηθνχ ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-100ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Μάγεηξαο ΓΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9255.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Παξαζθεπάδεη ην ζπζζίηην ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηφο ηνπ, ζε
ζηάζκεπζε θαη ζε θίλεζε, ρεηξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί φινπο ηνπο ηχπνπο καγεηξηθψλ
ζθεπψλ θαη ζπζθεπψλ καγεηξέκαηνο.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-101ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Σξνρνθφξσλ Ορεκάησλ ΓΒ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9256.
3. Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ηξνρνθφξσλ
νρεκάησλ θαη ηα επηζθεπάδεη. Γλσξίδεη φια ηα εμαξηήκαηα απηψλ θαη πξνβαίλεη ζηελ
αληηθαηάζηαζε κηθξψλ θαη κεγάισλ εμαξηεκάησλ. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο νξζήο
κεζνδνινγίαο αλεπξίζθεη θαη απνθαζηζηά βιάβεο. Δθηειεί ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο ζε ζηάζε
θαη πνξεία ησλ επηζθεπαδφκελσλ νρεκάησλ.
β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1 νπ
θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Οδεγεί θαη ρεηξίδεηαη φια ηα νρήκαηα πεξηζπιινγήο (ειαθξά - κέζα –
βαξέα). Δπζχλεηαη γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ αζθαιείαο πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ
θαηά ηελ άξζε ή έιθπζε βαξέσλ πιηθψλ γεληθά. Δπζχλεηαη γηα ηελ ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ ηνπ νρήκαηνο πνπ νδεγεί θαη ζπκκεηέρεη ζηελ ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-102ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Υεηξηζηήο Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ΓΒ (Δηδηθψλ
Γπλάκεσλ).
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9257
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δγθαζηζηά, ζπληεξεί θαη ρεηξίδεηαη ηνπο ζηαζκνχο αζπξκάηνπ, ηηο Οκάδεο
Δπαθήο, ηα Ραδηνηπιέηππα, ηηο δνξπθνξηθέο ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο θαη φιεο ηηο ηεξκαηηθέο
ζπζθεπέο δεδνκέλσλ (ηειεθσληθά θέληξα, ηειεθσληθνχο πίλαθεο, ηειέηππα, Ζ/Τ, FAX) ηηο
θξππηνκεραλέο πνπ δηαζέηεη ν .Ξ θαη φια ηα ινηπά κέζα επηθνηλσληψλ – επηηήξεζεο θαη
ΖΠ πνπ ζα δηαζέηνπλ νη ΔΓ.
β. Γλσξίδεη :
(1) Βαζηθά ζηνηρεία ξαδηνζεσξίαο, ηνπνγξαθίαο θαη δηαδηθαζηψλ
Ζιεθηξν-ληθνχ Πνιέκνπ (ΖΠ).
(2) Σε ρξήζε Ζ/Ε, ηνλ ηξφπν ζπλδεζκνινγίαο – θφξηηζεο ησλ
ζπζζσξεπ-ηψλ θαη ηξνθνδνζίαο ησλ ζπζηεκάησλ.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ( πξνζσπηθνχ –
πιηθνχ ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-103ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Ορεκάησλ Α.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9301.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Οδεγεί φια ηα νρήκαηα θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο
ηζρχνπζεο δγέο ζπληήξεζε. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο
(πξνζσπηθνχ-πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα.
β. Οδεγεί θαη ρεηξίδεηαη φια ηα νρήκαηα πεξηζπιινγήο (ειαθξά – κέζα –
βαξέα). Δπζχλεηαη γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαηνχλησλ κέηξσλ αζθαιείαο πξνζσπηθνχ θαη
πιηθνχ θαηά ηελ άξζε ή έιθπζε βαξέσλ πιηθψλ γεληθά.
γ. Γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ηξνρνθφξσλ
νρεκάησλ θαη ηα επηζθεπάδεη - ζπληεξεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δγέο. Γλσξίδεη φια ηα
εμαξηήκαηα απηψλ θαη πξνβαίλεη ζηελ αληηθαηάζηαζε κηθξψλ θαη κεγάισλ εμαξηεκάησλ.
Με ηε ρξεζηκνπνίεζε νξζήο κεζνδνινγίαο αλεπξίζθεη θαη απνθαζηζηά βιάβεο. Δθηειεί
ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο ζε ζηάζε θαη πνξεία ησλ επηζθεπαδφκελσλ νρεκάησλ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-104ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Ζιεθηξνηερλίηεο Ορεκάησλ Α
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9302.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ θαη ηα επηζθεπάδεη θαη ηα ζπληεξεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δγέο.
β. Οδεγεί φια ηα νρήκαηα θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο
ηζρχνπζεο δγέο ζπληήξεζε ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο
(πξνζσπηθνχ-πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα.
γ. Υεηξίδεηαη φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ /Α, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην φρεκα.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-105ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Οπιηζκνχ - σζηηθψλ Μέζσλ Α.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9303.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δπηζθεπάδεη θαη ζπληεξεί ειαθξχ θαη βαξχ νπιηζκφ ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δγέο ζ’ νπνηνδήπνηε ηφπν θαη κε νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο.
β. Απνζεθεχεη, ζπληεξεί επηζθεπάδεη θαη ζπζθεπάδεη φια ηα ζσζηηθά κέζα
(ζσζίβηα, ιέκβνπο, πισηήξεο, γηιέθα επηβίσζεο θ.ι.π.) ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο, ζχκθσλα, κε
ηα θαζνξηδφκελα ζηα αληίζηνηρα ηερληθά εγρεηξίδηα θαη ζρεηηθέο δγέο.
γ. Φξνληίδεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη πεξηπνίεζε ησλ αζζελψλ, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δγέο.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-106ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Διεγθηήο Δλαέξηνπ Κπθινθνξίαο Α.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9304.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υεηξίδεηαη φια ηα κέζα επηθνηλσληψλ θαη ινηπψλ κεηεσξνινγηθψλ νξγάλσλ
ηνπ Πχξγνπ Διέγρνπ Πηήζεσλ, ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο ζηε πεξηνρή ηνπ Αεξνδξνκίνπ
θαη ξχζκηζε απηήο κε ζθνπφ ηελ αζθαιή θπθινθνξία ησλ αεξνπνξηθψλ κέζσλ θαη ε
παξνρή αλαγθαηνχλησλ κεηεσξνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ ζ’ απηά.
β. Υεηξίδεηαη φια ηα κεηεσξνινγηθά φξγαλα ηνπ Αεξνδξνκίνπ ή ηεο Μνλάδαο
Αεξνπνξίαο ηξαηνχ. Μεξηκλά ψζηε λα πεξηέρνληαη ζηε Μνλάδα νη απαξαίηεηεο
κεηεσξνινγηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο δειηία γεληθήο θαηάζηαζεο θαηξνχ, πξνγλψζεηο
θαηξνχ. Σεξεί ράξηε θαηξνχ θαη ελεκεξψλεη θαζεκεξηλά ηνπο ρεηξηζηέο γηα ηηο θαηξηθέο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο πεξηνρέο πηήζεσλ. Πξίλ απφ θάζε απνζηνιή πέξα ηεο
πεξηνρήο ηνπηθψλ πηήζεσλ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνλ θπβεξλήηε ηνπ Α/Φ γηα ηνλ θαηξφ
ηεο δηαδξνκήο θαη ηνπ αεξνδξνκίνπ πξννξηζκνχ. ε πεξίπησζε πξνζέγγηζεο θαθνθαηξίαο
επζχλεηαη γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ γηα ιήςε κέηξσλ.
γ. Οδεγεί φια ηα νρήκαηα θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο
ηζρχνπζεο δγέο ζπληήξεζή ηνπο. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο
(πξνζσπηθνχ-πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-107ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Οδεγφο Σξνρνθφξσλ-Ππξνζβέζηεο Α.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9305.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Οδεγεί ην ππξνζβεζηηθφ φρεκα θαη ρεηξίδεηαη ηα ππξνζβεζηηθά ηνπ κέζα
γηα ηελ θαηάζβεζε ππξθατψλ. Παξέρεη νδεγίεο ρξήζεο ηνπο ζηνπο βνεζνχο ηνπ. Δίλαη
ππεχζπλνο γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ νρήκαηνο ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη
ζπλερή εηνηκφηεηα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δγέο.
β. Δθηειεί θαηάζβεζε
πξνθχιαμεο απφ απηέο.

ππξθατψλ θαη ιακβάλεη κέηξα πξφιεςεο θαη

γ. Οδεγεί φινπο ηνπο ηχπνπο ξπκνπιθψλ νρεκάησλ κε θνξέα, ζε φιεο ηηο
ζπλζήθεο κάρεο θαη κε. Ρπκνπιθεί κε ην φρεκα. ην θνξέα κε ηα κεηαθεξφκελα θνξηία θαη
επζχλεηαη γηα ηελ αζθαιή ξπκνχιθεζε, θφξησζε, κεηαθνξά θαη εθθφξησζε ηνπ. Δθηειεί
ζπληήξεζε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δγέο ζην ξπκνπιθφ θαη ην θνξέα.
δ. Υεηξίδεηαη θαη ζπληεξεί ηα εξγαιεία δηάζσζεο ηνπ νρήκαηνο θαη επεκβαίλεη
κε απηά ζε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δγέο
ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-108ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Σειεπηθνηλσληψλ Α.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9306.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. πληεξεί, ειέγρεη, επηζθεπάδεη θαη επηζεσξεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δγέο ηα θάζε θαηεγνξίαο δηαηηζέκελα απφ ην ηξαηφ ελζχξκαηα θαη αζχξκαηα (αλαινγηθά
– ςεθηαθά) κέζα επηθνηλσληψλ.
β. Υεηξίδεηαη φια ηα ηειεθσληθά θέληξα θαη ηειεθσληθνχο πίλαθεο, πνπ
δηαζέηεη ε Μνλάδα
γ. Οδεγεί φια ηα νρήκαηα θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο
ηζρχνπζεο δγέο ζπληήξεζή ηνπο. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο
(πξνζσπηθνχ-πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-109ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Δγθαηαζηάζεσλ Α.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9307.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη :
α. Ο θάηνρνο αδείαο ειεθηξνιφγνπ
(1) Τπεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππάξρνληνο εζσηεξηθνχ ειεθηξηθνχ
δηθηχνπ ηεο κνλάδνο ή ηνπ ζηξαηεγείνπ θαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπέο ηνπ. Υεηξίδεηαη
ηα φξγαλα ησλ ππνζηαζκψλ, ηνπο γεληθνχο πίλαθεο δηαλνκήο. ειέγρεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία
φισλ ησλ δηθηχσλ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε κέηξσλ πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ, δηαθνπψλ ή
ππεξθαηαλαιψζεσλ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα ηα εθηειεί ζην κέηξν πνπ ηνπ παξέρεηαη ην
δηθαίσκα απφ ηελ θαηερφκελε ζε απηφλ άδεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ΝΓ
θαη δγέο.
(2) Δγθαζηζηά θαη ζπληεξεί ειεθηξηθά δίθηπα ηξνθνδνηνχκελα κε Ζ/Ε.
Τπεχζπλνο ρεηξηζκνχ ησλ Ζ/Ε, επίζεο θαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή απηψλ ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο δγέο αλαπηχζζεη πξφρεηξα εμσηεξηθά δίθηπα.
β. Ο θάηνρνο αδείαο ςπθηηθνχ επηζθεπάδεη θαη ζπληεξεί ςπθηηθέο θαη
θιηκαηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δγέο.
γ. Οδεγεί φια ηα απηνθίλεηα θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνβιεπφκελε απφ
ηηο ηζρχνπζεο δγέο ζπληήξεζή ηνπο. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο
(πξνζσπηθνχ-πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-110ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Θεξκνυδξαπιηθφο Α.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9308.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη :
α. Δπηζθεπάδεη θαη ζπληεξεί ζεξκνυδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη απνζήθεο
θαπζίκσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δγέο.
β. Οδεγεί φια ηα απηνθίλεηα θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνβιεπφκελε απφ
ηηο ηζρχνπζεο δγέο ζπληήξεζή ηνπο. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο
(πξνζσπηθνχ-πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-111ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Τπεξέηεο Κ/Β STINGER Α.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9309.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Γηνηθεί ην ζηνηρείν θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη απφδνζε
ηνπ ρεηξηζηή ηνπ φπινπ. Υεηξίδεηαη ην φπιν, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δγέο ζηηο
επηθνηλσλίεο, ηελ απνθάιπςε, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ εκπινθή ησλ ζηφρσλ. ε πεξίνδν
έληνλεο αεξνπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ελεξγεί ζαλ ρεηξηζηήο. Δπζχλεηαη γηα ηελ
επηζεψξεζε- θαη ζπληήξεζε ησλ πιηθψλ ηνπ ζηνηρείνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
νρήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δγέο. ε πεξίπησζε θαηάηκεζεο ηνπ ζηνηρείνπ
πιεξνθνξεί ην ρεηξηζηή γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα φπσο απνθάιπςε ίρλνπο θ.ι.π.
β. Υεηξίδεηαη ην Α/Α φπιν Κ/Β STINGER. Δθπαηδεχεηαη ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δγέο. ζηηο επηθνηλσλίεο, ηελ απνθάιπςε, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ εκπινθή ηνπ
ίρλνπο. Διέγρεη ζπλέρεηα ηνλ ηνκέα ηνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ νπνηνπδήπνηε πξνζεγγίδνληνο
Α/Φ. Αλαγλσξίδεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Α/Φ. ε πεξίπησζε ερζξηθνχ Α/Φ, ελεξγνπνηεί ην
φπιν θαη πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνζβνιή θαη ηελ θαηαζηξνθή
ηνπ ζηφρνπ. πληεξεί ηα πιηθά ηνπ ζηνηρείνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νρήκαηνο
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δγέο.
γ. Οδεγεί φια ηα νρήκαηα θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο
ηζρχνπζεο δγέο ζπληήξεζή ηνπο. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο
(πξνζσπηθνχ-πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Υεηξίδεηαη
φινπο ηνπο /Α πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην φρεκα.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-112ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Μάγεηξαο Α.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9310.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Παξαζθεπάδεη ην ζπζζίηην ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηφο ηνπ, ζε
ζηάζκεπζε θαη ζε θίλεζε, ρεηξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί φινπο ηνπο ηχπνπο καγεηξηθψλ
ζθεπψλ θαη ζπζθεπψλ καγεηξέκαηνο.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-113ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερληθφο Απνζεθάξηνο Α.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9311.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Παξαιακβάλεη απνζεθεχεη, ηαμηλνκεί, επηβιέπεη, ζπληεξεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηα πιηθά ηερληθήο θχζεσο, ηα ππξνκαρηθά θαη εθξεθηηθά ηεο Μνλάδαο ηνπ.
β. Βνεζά ζηε ζπληήξεζε 1 νπ-2νπ θιηκαθίνπ Α/Φ-Δ/Π Αεξνπνξίαο ηξαηνχ.
Γλσξίδεη ηελ πεξηγξαθή, ιεηηνπξγία θαη δπλαηφηεηεο ησλ Α/Φ-Δ/Π. Διέγρεη ηελ αζθάιεηα
ησλ ζπζηεκάησλ - ππνζπζηεκάησλ θαη ζπγθξνηεκάησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ
επζχλεηαη. Υξεζηκνπνηεί ηηο ηερληθέο εθδφζεηο θαη ζπκπιεξψλεη ηα κεηξψα θαη ινηπά
έληππα ησλ Α/Φ-Δ/Π. Δπζχλεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
πξφιεςεο αηπρεκάησλ ηεο Μνλάδαο.
γ. Οδεγεί φια ηα νρήκαηα θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο
ηζρχνπζεο δγέο ζπληήξεζε ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο
(πξνζσπηθνχ-πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-114ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Μεραλνζπλζέηεο Α/Φ Α.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9312
3. Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη :
α. Τπεξεηεί, ζπληεξεί, ειέγρεη, επηζεσξεί θαη επηζθεπάδεη, απφ 1ν έσο 4ν
θιηκάθην, ην ζθάθνο, ηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο ηζρχνο, ηα ζπζηήκαηα κεηάδνζεο, ηα
πδξαπιηθά ζπζηήκαηα, ηηο έιηθεο θαη ηα ζηξνθεία ζε φια ηα ηπηάκελα κέζα ηεο Αεξνπνξίαο
ηξαηνχ. Δθηειεί ζπγθνιιήζεηο θαη ειαζκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ζηα ηπηάκελα κέζα. Δθηειεί
ηερληθέο επηζεσξήζεηο, δνθηκέο, ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο, αλίρλεπζε-εληνπηζκφ θαη
ζεξαπεία βιαβψλ. Δθαξκφδεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ζχζηεκα
ζπληεξήζεσο θαη ππνζηεξίμεσο ζε πιηθά. Μειεηά θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο ηερληθέο εθδφζεηο.
πκπιεξψλεη ηα κεηξψα θαη ινηπά έληππα ησλ ηπηακέλσλ κέζσλ.
β. Τπεξεηεί - ρεηξίδεηαη ηα φπια πξνζηαζίαο ησλ Δ/Π (πνι/ια φηαλ απηά
θέξνληαη επί απηψλ).
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-115ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Σειεπηθνηλσληαθψλ θαη Οπηηθνειεθηξνληθψλ
πζηεκάησλ ΣΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9350.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη :
α. πληεξεί, ειέγρεη, επηζεσξεί θαη επηζθεπάδεη, κέρξη 5ν θιηκάθην, φια ηα
δηαηηζέκελα απφ ην ηξαηφ (αλαινγηθά θαη ςεθηαθά) ελζχξκαηα κέζα επηθνηλσληψλ,
αζχξκαηα κέζα πςειήο ηζρχνο, αζχξκαηα κέζα ρακειήο ηζρχνο, ηειεπηθνηλσληαθά
ζπζηήκαηα θάζε ηχπνπ, ηειέηππα θάζε ηχπνπ, γξαθνκεραλήκαηα, θηλεκαηνγξαθηθέο
κεραλέο, ξαληάξ θαη νπηηθνειεθηξνληθά κέζα παξαηήξεζεο-επηηήξεζεο-εληνπηζκνχ,
θαζψο θαη ηα ειεθηξνυγεηνλνκηθά κεραλήκαηα θαη φξγαλα.
β. Υεηξίδεηαη ηνπο /Α θαη ηα θάζε θαηεγνξίαο ηειεθσληθά κεραλήκαηα θαη
πιηθά δηαβηβάζεσλ, θαζψο θαη φια ηα παξειθφκελά ηνπο, εθαξκφδνληαο ηνπο θαλφλεο
αζθαιείαο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ θαη εθκεηαιιεχζεσο ξαδηνηειεθσλίαο. Δθηειεί
ηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζή ηνπο.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-116ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Ορεκάησλ θαη θαθψλ ΣΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9351.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη :
α. πληεξεί, ειέγρεη, επηζεσξεί θαη επηζθεπάδεη, κέρξη 5ν θιηκάθην, θάζε
ηχπνπ ηξνρνθφξα νρήκαηα, Μεραλήκαηα ΜΥ, ηαρχπινα ζθάθε, ειαζηηθέο ιέκβνπο,
εμσιέκβηνπο θηλεηήξεο, φξγαλα ρεηξηζκνχ θαη δίθηπα θαηάζβεζεο ππξθατάο ζθαθψλ,
αληιίεο θαη πεηξειαηνκεραλέο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ηερληθά εγρεηξίδηα θαη ηελ νξζή
κεζνδνινγία. Κάλεη ηηο επηβαιιφκελεο δνθηκέο φισλ ησλ παξαπάλσ πξνο δηαπίζησζε ηεο
νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
β. Οδεγεί φια ηα απηνθίλεηα θνξηεγά θαη επηβαηηθά θαη είλαη ππεχζπλνο γηα
ηελ θαιή ζπληήξεζή ηνπο. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο
(πξνζσπηθνχ-πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί
ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.

-117ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Δξππζηξηνθφξσλ Ορεκάησλ ΣΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9352.
3. Καζήθονηα

:

Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη :
α. Δθηειεί ζπληήξεζε, ειέγρνπο, επηζεσξήζεηο θαη επηζθεπέο, κέρξη 5νπ
Κιηκαθίνπ, φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ εξππζηξηνθφξσλ νρεκάησλ «Μ» ζεηξάο,
ΛΔΧΝΗΓΑ, ΒΜΡ-1, 9Α331-1, 9S737M θαζψο θαη θάζε άιινπ ηχπνπ εξππζηξηνθφξνπ
νρήκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ηερληθά εγρεηξίδηα θαη εθαξκφδνληαο ηελ νξζή
κεζνδνινγία. Κάλεη ηηο επηβαιιφκελεο δνθηκέο ζε πνξεία θαη ζε ζηάζε φισλ ησλ
εξππζηξηνθφξσλ νρεκάησλ πνπ επηζθεπάδεη πξνο δηαπίζησζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο
ηνπο.
β. Οδεγεί ηα απηνθηλνχκελα ππξνβφια θαη εξππζηξηνθφξα ζε φιεο ηηο
ζπλζήθεο. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ηνπ θνξέα θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ
θιηκαθίνπ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-118ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Ππξνβφισλ ΣΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9353.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη :
α. πληεξεί, ειέγρεη, επηζεσξεί θαη επηζθεπάδεη, κέρξη 5ν θιηκάθην,
κεραληζκνχο θαη φπια πχξγσλ θαη ππξγίζθσλ θάζε ηχπνπ ηξνρνθφξσλ θαη
εξππζηξηνθφξσλ νρεκάησλ, θαζψο θαη παξεκθεξέο ηερληθφ πιηθφ ησλ πχξγσλ θαη
ππξγίζθσλ. πληεξεί, ειέγρεη, επηζεσξεί θαη επηζθεπάδεη, κέρξη 5ν θιηκάθην, ππξνβφια
θάζε ηχπνπ. Δξγάδεηαη επί εηδηθψλ κεραλψλ θαη εξγαιεηνκεραλψλ εθαξκφδνληαο φιεο ηηο
κεζφδνπο επεμεξγαζίαο ησλ κεηάιισλ.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-119ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Μεηάιισλ ΣΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9354
3. Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη :
α. Υξσκαηίδεη ζηξαηησηηθά νρήκαηα, κεραλήκαηα, πιηθά θαη ζηξαηησηηθέο
εγθαηαζηάζεηο. Δπηζθεπάδεη ακαμψκαηα θαη ζθειεηνχο απηνθηλήησλ, εθηειψληαο
ζπγθνιιήζεηο, ζθπξειαηήζεηο θαη άιινπ είδνπο επηζθεπέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο. Δθηειεί
θνπή κεηάιισλ θαη ζπγθνιιήζεηο ζε νπνηαδήπνηε κεηαιιηθά αληηθείκελα ή επηθάλεηεο κε
ηε βνήζεηα νμπγφλνπ ή ειεθηξηζκνχ. Δθηειεί ακκνβνιή ζε πάζεο θχζεο επηθάλεηα
ηερληθνχ πιηθνχ (νρήκαηα, άξκαηα, θιπ) θαζψο θαη εξγαζίεο επηθαλεηαθήο ή νιηθήο
κεηαβνιήο ησλ ηδηνηήησλ ησλ κεηάιισλ (επηθαλεηαθή ζθιεξφηεηα, γαιβάληζκα,
επηληθέισκα, θιπ). Υχλεη νξείραιθν ή ζίδεξν. Καηαζθεπάδεη εηδηθνχο ηχπνπο απφ άκκν.
Υξεζηκνπνηεί κε ηνλ νξζφ, αζθαιή θαη πξνβιεπφκελν ηξφπν ηα φξγαλα, εξγαιεία,
ζπζθεπέο θαη κέζα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειεί.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-120ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Ζιεθηξνηερλίηεο Ορεκάησλ ΣΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9355.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη :
α. πληεξεί, ειέγρεη, επηζεσξεί θαη επηζθεπάδεη, κέρξη 5ν θιηκάθην, ηα
ειεθηξηθά ζπζηήκαηα θαη ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα ησλ ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ θάζε
ηχπνπ, ησλ εξππζηξηνθφξσλ νρεκάησλ θάζε ηχπνπ («Μ» ζεηξάο, ΛΔΧΝΗΓΑ, ΒΜΡ-1,
9Α331-1, 9S737M, θιπ), ησλ κεραλεκάησλ ΜΥ, ησλ εθηνμεπηψλ-θνξησηψλ OSA-AK θαη
ησλ δηνηθεηηθψλ νρεκάησλ PU-12M. Οδεγεί θαη ρεηξίδεηαη ηα νρήκαηα πνπ επηζθεπάδεη θαη
θάλεη ηηο επηβαιιφκελεο δνθηκέο ζε πνξεία θαη ζε ζηάζε πξνο δηαπίζησζε ηεο νξζήο
ιεηηνπξγίαο ησλ επηζθεπαδφκελσλ πιηθψλ. Υεηξίδεηαη, ζπληεξεί θαη επηζθεπάδεη ηα Ζ/Ε,
ηνπο αεξνζπκπηεζηέο θαη ηα ζπζηήκαηα ζεξκνχ αέξα ηνπ ζπζηήκαηνο OSA-AK.
Καηαζθεπάδεη ζπζζσξεπηέο κε ηελ εθαξκνγή ηεο νξζήο κεζνδνινγίαο θαη ηε
ρξεζηκνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ.
β. Οδεγεί ηα απηνθίλεηα θνξηεγά θαη επηβαηηθά θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ
θαιή ζπληήξεζή ηνπο. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο
(πξνζσπηθνχ-πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί
ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ.
Οδεγεί απηνθηλνχκελα ππξνβφια θαη εξππζηξηνθφξα ζε φιεο ηηο
ζπλζήθεο. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ηνπ θνξέα θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ
θιηκαθίνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-121ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο A-T Οπιηθψλ πζηεκάησλ ΣΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9356.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη :
α. πληεξεί, ειέγρεη, επηζεσξεί θαη επηζθεπάδεη, κέρξη 5ν θιηκάθην, ηα Α-Σ
νπιηθά ζπζηήκαηα (ΚΟRΝΔΣ, ΣΟW, MILAN, FAGOT, θιπ).
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-122ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο A/Α Οπιηθψλ πζηεκάησλ ΣΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9357.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη :
α. πληεξεί, ειέγρεη, επηζεσξεί θαη επηζθεπάδεη, κέρξη 5ν θιηκάθην, ηα
κεραλνινγηθά, ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά κέξε ησλ Α/Α νπιηθψλ ζπζηεκάησλ (Κ/Β
STINGER, Α/Α Ππξνβφια ΑΡΣΔΜΗ, Α/Α ΡΑΨΜΔΝΣΑΛ, θιπ).
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-123ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Ζιεθηξνληθψλ θαη Λνηπψλ πζηεκάησλ Διέγρνπ Ππξφο
ΣΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9358.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη :
α. πληεξεί, ειέγρεη, επηζεσξεί θαη επηζθεπάδεη, κέρξη 5ν θιηκάθην,
ελεξγεηηθά, παζεηηθά θαη ζεξκηθά νπηηθά, νπηηθά ειεθηξνινγηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ
ζθφπεπζεο θαη παξαηήξεζεο, κε νπηηθά ειεθηξνινγηθά θαη ειεθηξνληθά φξγαλα αθξηβείαο,
ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ ππξφο θαη ινηπφ ζπλαθέο πιηθφ.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-124ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Μεραλεκάησλ Διέγρνπ Ππξφο - Κιηκαηηζηηθψλ θαη
Ραληάξ Αλαγλψξηζεο Κ/Β ΥΧΚ ΣΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9359.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη :
α. πληεξεί, ειέγρεη, επηζεσξεί θαη επηζθεπάδεη, κέρξη 5ν θιηκάθην, ηα θέληξα
ειέγρνπ ππξφο, ηα θέληξα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, ηνπο απεηθνληζηέο ζηφρσλ, ηα
ξαληάξ έξεπλαο, ηα ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο Α/Φ, ηα ζπγθξνηήκαηα θαη ππνζπγθξνηήκαηα
απηψλ, ηα ςπθηηθά θαη θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ Κ/Β ΥΧΚ θαη ησλ
πεξηθεξεηαθψλ πιηθψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε απηά.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-125ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Μεραλνυδξαπιηθψλ πζηεκάησλ θαη Μέζσλ Παξνρήο
Ηζρχνο Κ/Β ΥΧΚ ΣΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9360.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη :
α.
πληεξεί, ειέγρεη, επηζεσξεί θαη επηζθεπάδεη, κέρξη 5ν θιηκάθην, ηα
κεραληθά θαη πδξαπιηθά ζπζηήκαηα, ηνπο κεηαηξνπείο ζπρλνηήησλ θαη ηα ζπγθξνηήκαηα ππνζπγθξνηήκαηα απηψλ, θαζψο θαη ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ Κ/Β «ΥΧΚ».
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-126ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Ζιεθηξνληθφο πζηεκάησλ OSA-AK ΣΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9361.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη :
α. πληεξεί, ειέγρεη, επηζεσξεί θαη επηζθεπάδεη, κέρξη 5ν θιηκάθην, ηα ξαληάξ,
ηα ειεθηξνληθά κέξε ηνπ εθηνμεπηή (SLS), ηελ ηειεζθνπηθή αληέλα, ηνλ εμνκνησηή θαη ηελ
θεξαία ζπληνληζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ OSA-AK, ηελ νπνία θαη ρεηξίδεηαη.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-127ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Ραληάξ OSA-AK ΣΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9362.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη :
α. πληεξεί, ειέγρεη, επηζεσξεί θαη επηζθεπάδεη, κέρξη 5ν θιηκάθην, ηα ξαληάξ
P-19 θαη CASTA 2E-1 θαη ην δηνηθεηηθφ φρεκα PU-12M ησλ ζπζηεκάησλ OSA-AK.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-128ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Ραληάξ Κ/Β ΥΧΚ ΣΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9363.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη :
α. πληεξεί, ειέγρεη, επηζεσξεί θαη επηζθεπάδεη, κέρξη 5ν θιηκάθην, ηα ξαληάξ
ζπλερνχο θαη παικηθνχ θχκαηνο ησλ Κ/Β «ΥΧΚ», ηα ειεθηξνληθά κέξε ησλ εθηνμεπηψλ
«ΥΧΚ» θαη ηα ζπγθξνηήκαηα θαη ππνζπγθξνηήκαηα απηψλ. πληεξεί, ειέγρεη, επηζεσξεί,
δηαθξηβψλεη θαη επηζθεπάδεη, κέρξη 5ν θιηκάθην, ηα ειεθηξνληθά εξγαζηήξηα ησλ ΛΔ Κ/Β
«ΥΧΚ».
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-129ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Μεραλνζπλζέηεο Α/Φ ΣΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9364.
3. Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Τπεξεηεί, ζπληεξεί, ειέγρεη, επηζεσξεί θαη επηζθεπάδεη, απφ 1ν έσο 4ν
θιηκάθην, ην ζθάθνο, ηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο ηζρχνο, ηα ζπζηήκαηα κεηάδνζεο, ηα
πδξαπιηθά ζπζηήκαηα, ηηο έιηθεο θαη ηα ζηξνθεία ζε φια ηα ηπηάκελα κέζα ηεο Αεξνπνξίαο
ηξαηνχ. Δθηειεί ζπγθνιιήζεηο θαη ειαζκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ζηα ηπηάκελα κέζα. Δθηειεί
ηερληθέο επηζεσξήζεηο, δνθηκέο, ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο, αλίρλεπζε-εληνπηζκφ θαη
ζεξαπεία βιαβψλ. Δθαξκφδεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ζχζηεκα
ζπληεξήζεσο θαη ππνζηεξίμεσο ζε πιηθά. Μειεηά θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο ηερληθέο εθδφζεηο.
πκπιεξψλεη ηα κεηξψα θαη ινηπά έληππα ησλ ηπηακέλσλ κέζσλ.
β. Τπεξεηεί - ρεηξίδεηαη ηα φπια πξνζηαζίαο ησλ Δ/Π (πνι/ια φηαλ απηά
θέξνληαη επί απηψλ).
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-130ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο πζηεκάησλ Α/Φ-Δ/Π ΣΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9365.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη :
α. Τπεξεηεί, ζπληεξεί, ειέγρεη, επηζεσξεί θαη επηζθεπάδεη, απφ 1ν έσο 4ν
θιηκάθην, ηα Α/Φ θαη Δ/Π ηεο Αεξνπνξίαο ηξαηνχ. Δθηειεί ηερληθέο επηζεσξήζεηο γηα
αλίρλεπζε, εληνπηζκφ θαη ζεξαπεία βιαβψλ. Διέγρεη ηελ αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ,
ππνζπζηεκάησλ θαη ζπγθξνηεκάησλ, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ επζχλεηαη. Μειεηά θαη
ρξεζηκνπνηεί ηηο ηερληθέο εθδφζεηο. πκπιεξψλεη ηα κεηξψα θαη ινηπά έληππα ησλ Α/Φ θαη
Δ/Π.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-131ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Οδεγφο Σξνρνθφξσλ ΣΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9366.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη :
α. Οδεγεί θαη ρεηξίδεηαη φινπο ηνπο ηχπνπο αξκαηνθνξέσλ, νρεκάησλ
πεξηζπιινγήο (ειαθξά – κέζα – βαξέα) θαη απηνθηλήησλ θνξηεγψλ θαη επηβαηηθψλ.
Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ) ζε θάζε
ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Λακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα αζθάιεηαο
πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ θαηά ηελ άξζε ή έιθπζε βαξέσλ πιηθψλ γεληθά, θαζψο θαη γηα ηελ
αζθαιή θφξησζε, κεηαθνξά θαη εθθφξησζε βαξέσλ θαη κε πιηθψλ. πληεξεί, ζε επίπεδν
1νπ Κιηκαθίνπ, ην φρεκα πνπ νδεγεί θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ Κιηκαθίνπ.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-132ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Ζιεθηξηθψλ πζηεκάησλ θαη Οξγάλσλ Α/Φ ΣΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9367.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη :
α. πληεξεί, ειέγρεη, επηζεσξεί θαη επηζθεπάδεη, κέρξη 5ν θιηκάθην, ηα
ειεθηξηθά ζπζηήκαηα, ζπγθξνηήκαηα θαη φξγαλα Α/Φ.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-133ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Οπιηζκνχ ΣΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9368.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη :
α. πληεξεί, ειέγρεη, επηζεσξεί θαη επηζθεπάδεη, κέρξη 5ν θιηκάθην, ηνλ
ειαθξχ θαη βαξχ νπιηζκφ θάζε ηχπνπ, ζε νπνηνδήπνηε ηφπν θαη κε νπνηεζδήπνηε
ζπλζήθεο.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-134ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο MLRS ΣΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9369.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη :
α. πληεξεί, ειέγρεη, επηζεσξεί θαη επηζθεπάδεη, κέρξη 5ν θιηκάθην, ην
ζχζηεκα εθηνμεπηή ησλ MLRS.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-135ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Δθηνμεπηή Α/Α πζηήκαηνο TOR-M1 ΣΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9370.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη :
α. πληεξεί, ειέγρεη, επηζεσξεί θαη επηζθεπάδεη, κέρξη 5ν θιηκάθην, ηα
ειεθηξνληθά θαη κεραλνινγηθά ζπζηήκαηα ηνπ εθηνμεπηή ηνπ Α/Α ζπζηήκαηνο TOR-M1.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-136ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Μάγεηξαο ΣΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9371.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Παξαζθεπάδεη ην ζπζζίηην ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηφο ηνπ, ζε
ζηάζκεπζε θαη ζε θίλεζε, ρεηξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί φινπο ηνπο ηχπνπο καγεηξηθψλ
ζθεπψλ θαη ζπζθεπψλ καγεηξέκαηνο.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-137ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα :Σερλίηεο Φπθηηθψλ Μεραλεκάησλ ΣΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9372.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δγθαζηζηά θαη επηζθεπάδεη βηνκεραληθά θαη εκπνξηθά ςπγεία θαη
ζπζηήκαηα ςχμεσο. Καζνξίδεη ηα ζεκεία ηνπνζεηήζεσο ησλ θπξψλ θαη βνεζεηηθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ κεραλήκαηνο. Σξππά ην δάπεδν θαη ηνπο ηνίρνπο γηα λα εγθαηαζηήζεη ηα
απαξαίηεηα εμαξηήκαηα. πλαξκνινγεί ηα εμαξηήκαηα ηνπ κεραλήκαηνο. Βάδεη ζε ελέξγεηα
ην ζχζηεκα, παξαθνινπζεί ηελ εξγαζία θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ εμαξηεκάησλ θαη ξπζκίδεη ην
κεραληζκφ. Δπηζθεπάδεη ή ξπζκίδεη ηα ειαηησκαηηθά εμαξηήκαηα.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-138ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα :Θεξκνυδξαπιηθφο ΣΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9373.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Καηαζθεπάδεη,
ζπληεξεί,
επηζθεπάδεη
θάζε
είδνπο
εγθαηαζηάζεηο, πξνζδηνξίδεη ζέζεηο θαη εγθαζηζηά ζεκεία πδξνιεςίαο .

πδξαπιηθέο

β. πληεξεί, ρεηξίδεηαη θαη επηζθεπάδεη ηνπο θαπζηήξεο θαη ηνπο ιέβεηεο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ζεξκνχ χδαηνο θαη αηκνχ θαη γεληθά απνθαζηζηά
θάζε βιάβε πνπ παξνπζηάδνπλ νη παξαπάλσ εγθαηαζηάζεηο. Σνπνζεηεί, επηζθεπάδεη θαη
αληηθαζηζηά ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ζεξκνχ χδαηνο θαη αηκνχ.
γ. Δθηειεί πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζε φιεο ηηο ζεξκηθέο θαη πδξαπιηθέο
εγθαηαζηάζεηο.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-139ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Υεηξηζηήο Γεξαλνγέθπξαο ΣΥ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9374.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υεηξίδεηαη ειεθηξνθίλεην γεξαλφ αλχςσζεο θαη κεηαθνξάο θνξηίσλ πνπ
θηλείηαη πάλσ ζε ξάγα, ρεηξίδεηαη ηα φξγαλα ειέγρνπ πνξείαο θνξείνπ θαη βαξνχιθνπ ηνπ
γεξαλνχ, αλπςψλεη, κεηαθηλεί θαη ηνπνζεηεί ηα θνξηία ζηελ επηζπκεηή ζέζε, ρεηξίδεηαη
γεξαλνχο κε θακπίλα ή κε ρεηξηζηήξην απφ ην έδαθνο.
β. πκκνξθψλεηαη πξνο ηηο δηαηαγέο, ηνπο θαλνληζκνχο εξγαζίαο θαη
ιακβάλεη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα πξφιεςεο αηπρεκάησλ πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ,
επηζεσξψληαο ηελ γεξαλνγέθπξα πξηλ ηελ ζέζεη ζε ιεηηνπξγία θαζψο θαη ηελ ζηαζεξφηεηα
θαη ηελ θαιή ηνπνζέηεζε ησλ θνξηίσλ θαη ζπληεξεί ηελ γεξαλνγέθπξα ζε επίπεδν
ρεηξηζηή.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-140ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Οδεγφο Ορεκάησλ ΔΜ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9401.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Οδεγεί θαη ρεηξίδεηαη φια ηα νρήκαηα, φινπο ηνπο ηχπνπο ξπκνπιθψλ
νρεκάησλ, φινπο ηνπο ηχπνπο αξκαηνθνξέσλ, νρήκαηα ππξνζβεζηηθά θαη απηνδχλακνπ
ςχμεσο.
β. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχπιηθνχ) κε θάζε ηχπν νρήκαηνο.
γ. Δπζχλεηαη γηα ηελ αζθαιή θφξησζε, κεηαθνξά θαη εθθφξησζε φισλ ησλ
πιηθψλ θαη κέζσλ πνπ κεηαθέξεη.
δ. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ
θιηκαθίνπ.
ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-141-

ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο & Ζιεθηξνηερλίηεο Ορεκάησλ ΔΜ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9402.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ηξνρνθφξσλ
νρεκάησλ θαη ηα επηζθεπάδεη. Γλσξίδεη φια ηα εμαξηήκαηα απηψλ θαη πξνβαίλεη ζηελ
αληηθαηάζηαζε κηθξψλ θαη κεγάισλ εμαξηεκάησλ. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο γλσζηήο
κεζνδνινγίαο αλεπξίζθεη θαη απνθαζηζηά βιάβεο. Δθηειεί ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο ζε ζηάζε
θαη πνξεία ησλ επηζθεπαδνκέλσλ νρεκάησλ.
β. Αζρνιείηαη κε ην ειεθηξηθφ ζχζηεκα ησλ ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ θαη
πξνβαίλεη ζηελ εμαθξίβσζε ησλ βιαβψλ θαη ηε ζεξαπεία ηνπο.
γ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ην ρεηξηζκφ-ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Ε, θαζψο θαη γηα ηε
ζπληήξεζε θαη επηζθεπή βιαβψλ 1νπ θιηκαθίνπ.
δ. Οδεγεί θαη ρεηξίδεηαη φια ηα νρήκαηα, φινπο ηνπο ηχπνπο ξπκνπιθψλ
νρεκάησλ, φια ηα νρήκαηα πεξηζπιινγήο, φινπο ηνπο ηχπνπο αξκαηνθνξέσλ, νρήκαηα
ππξνζβεζηηθά θαη απηνδχλακνπ ςχμεσο.
ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-142ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Δπηηεξεηήο-Δπηζεσξεηήο Αγσγνχ Καπζίκσλ EM.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9403.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Διέγρεη ηε ζπληήξεζε ζε επίπεδν 1 νπ θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε
ζπληήξεζε 2 νπ θιηκαθίνπ φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαπζίκσλ. Δπηζεσξεί ηηο δεμακελέο
θαπζίκσλ θαη θαζνξίδεη ηηο εξγαζίεο ζπληεξήζεσο θαη επηζθεπήο, πνπ ζα γίλνπλ απφ
εξγνιάβνπο.
β. Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηνπο αγσγνχο θαπζίκσλ θηλνχκελνο κε ηα πφδηα
θαηά κήθνο ηνπ ίρλνπο απηψλ, γηα ηνλ εληνπηζκφ βιαβψλ ή δηαξξνψλ. Γλσξίδεη ηηο θχξηεο
αηηίεο πνπ πξνμελνχλ βιάβεο ζηνλ αγσγφ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ακέζνπ επεκβάζεσο.
γ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ην ρεηξηζκφ ησλ βαλψλ θαη φισλ ησλ κεραληζκψλ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θαπζίκσλ, ηε ζπληήξεζε απηψλ, ηε κέηξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
δεμακελψλ, ηε δεηγκαηνιεςία θαπζίκσλ, ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν θαπζίκνπ ηχπνπ ‘’C’’
(νπηηθφ), ηνλ έιεγρν ησλ ζηαηηθψλ πηέζεσλ ηνπ αγσγνχ, ηελ απνζηξάγγηζε ησλ
δεμακελψλ, ηελ πεξηνδηθή θάζαξζε ησλ θξεαηίσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη γηα ηελ
ελεκέξσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ βηβιίσλ-εληχπσλ κε ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο.
Παξαθνινπζεί ηελ πιήξσζε ή εθθέλσζε ησλ δεμακελψλ. Μεηξά ηελ ππθλφηεηα θαη
ειέγρεη ηελ θαζαξηφηεηα ή ηελ πγξαζία ησλ θαπζίκσλ ησλ δεμακελψλ. Καηεπζχλεη ηελ
ελδφκεημε, ζηηο πξνβιεπφκελεο δεμακελέο. Παξίζηαηαη θαηά ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο
δεμακελφπινησλ θαη ελεκεξψλεη ηνπ πξντζηακέλνπο ηνπ επί πξνβιεκάησλ πνπ
δηαπηζηψλεη.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-143ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Aξηνπνηφο EM.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9406.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Πξνεηνηκάδεη ηε δχκε είηε κε κεραλέο, είηε κε ηα ρέξηα. Φήλεη ζε κεγάινπο
θιηβάλνπο, θιηβάλνπο εθζηξαηείαο θαη απηνζρέδηνπο.
β. πληεξεί θαη επηζθεπάδεη φια ηα αξηνπνηεηηθά πιηθά θαη κεραλήκαηα, κε ηα
νπνία είλαη εμνπιηζκέλα ηα ζηξαηησηηθά αξηνπνηεία.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-144ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Μάγεηξαο ΔΜ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9407.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Παξαζθεπάδεη ην ζπζζίηην ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηφο ηνπ, ζε
ζηάζκεπζε θαη ζε θίλεζε, ρεηξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί φινπο ηνπο ηχπνπο καγεηξηθψλ
ζθεπψλ θαη ζπζθεπψλ καγεηξέκαηνο.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-145ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Υεηξηζηήο Μεραλεκάησλ-Μεραλνηερλίηεο θαη Ζιεθηξνηερλίηεο
Δγθαηαζηάζεσλ Καπζίκσλ EM.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9405.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Με ηα κεραλήκαηα αμηνπνηήζεσο ζπζθεπαζηψλ θαπζίκσλ εθηειεί
επηζεψξεζε, δηαινγή, ζπγθφιιεζε επαλαθνξά ζην αξρηθφ ζρήκα, εμσηεξηθφ θαζαξηζκφ
πιχζε (εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή), ειαηνρξσκαηηζκφ θαη ζήκαλζε ησλ ζπζθεπαζηψλ
θαπζίκσλ.
β. Φξνληίδεη γηα ηελ αζθαιή θαη ζσζηή πιήξσζε κε θαχζηκα ησλ Β/Φ
νρεκάησλ θαη ζπζθεπαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ηηο ηερληθέο νδεγίεο
θαη δηαηαγέο.
γ. πληεξεί, ρεηξίδεηαη θαη επηζθεπάδεη φινπο ηνπο κεραληζκνχο δηαθηλήζεσο
θαπζίκσλ (πςεινί, ρακεινί θφκβνη πίεζεο, κεραληζκνί ελδνκείμεο θαη κεραληζκνί
πιήξσζεο θαη ειέγρνπ κεηαιινδεμακελψλ). Αλαιακβάλεη ηελ εξγαζία εθηφμεπζεο ή
ππνδνρήο μέζηξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Υεηξηζηή Δγθαηαζηάζεσλ Καπζίκσλ. Σεξεί θαη
ελεκεξψλεη ηα πξνβιεπφκελα έληππα θαη κεηξψα ζπληεξήζεσο ησλ εγθαηαζηάζεσλ
θαπζίκσλ. Δθηειεί φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο επηζεσξήζεηο ησλ θηλεηήξσλ ησλ
αληιηνζηαζίσλ θαη ησλ ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ δηαθηλήζεσο θαπζίκσλ.
δ. πληεξεί, ρεηξίδεηαη θαη επηζθεπάδεη ηνπο ειεθηξνθηλεηήξεο δηαθηλήζεσο
θαπζίκσλ. Παξαθνινπζεί ειέγρεη θαη επηζθεπάδεη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ην ειεθηξηθφ
ζχζηεκα ησλ απνζεθψλ θαπζίκσλ. Λακβάλεη κε ζρνιαζηηθφηεηα φια ηα πξνβιεπφκελα
κέηξα αζθαιείαο πξνζσπηθνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο, ηε
λνκνζεζία θαη ηηο δγέο πνπ ηζρχνπλ.
ε. πληεξεί θαη ρεηξίδεηαη ηηο βάλεο θαη ηνπο θξνπλνχο ησλ αληιηνζηαζίσλ
θαπζίκσλ.
ζη. πληεξεί, ρεηξίδεηαη θαη επηζθεπάδεη ηηο πεηξειαηνκεραλέο ησλ
αληιηνζηαζίσλ δηαθηλήζεσο θαπζίκσλ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-146ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Aξηνπνηφο EM.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9406.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Πξνεηνηκάδεη ηε δχκε είηε κε κεραλέο, είηε κε ηα ρέξηα.Φήλεη ζε κεγάινπο
θιηβάλνπο, θιηβάλνπο εθζηξαηείαο θαη απηνζρέδηνπο.
β. πληεξεί θαη επηζθεπάδεη φια ηα αξηνπνηεηηθά πιηθά θαη κεραλήκαηα, κε ηα
νπνία είλαη εμνπιηζκέλα ηα ζηξαηησηηθά αξηνπνηεία.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-147ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Σερλνιφγνο Πεηξειαηνιηπαληηθψλ ΔΜ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9408.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Χο αλαιπηήο ζε Υεκείν Καπζίκσλ – Ληπαληηθψλ παξαθνινπζεί ηελ
δηαθίλεζε , απνζήθεπζε θαη ρεηξηζκφ απηψλ.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-148ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα:

Σερλνιφγνο Σξνθίκσλ ΔΜ.

2. Αρηζμός Κώδηθα :

9409.

3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Χο αλαιπηήο ζε Υεκείν Σξνθίκσλ ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ απηψλ, θαζψο
θαη ζηελ ηππνπνίεζε, ζπζθεπαζία, απνζήθεπζε, κεηαθνξά θαη δηαθίλεζε ησλ ηξνθίκσλ.
Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.
β.

-149ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Οδεγφο Ορεκάησλ ΤΠ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9450.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ –
πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσλέλα ή ζε θάιαγγα, Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
β. Οδεγεί ην ππξνζβεζηηθφ φρεκα θαη ρεηξίδεηαη ηα ππξνζβεζηηθά ηνπ κέζα γηα
ηελ θαηάζβεζε ππξθαγηψλ. Παξέρεη νδεγίεο ρξήζεο ηνπο ζηνπο βνεζνχο ηνπ. Δίλαη
ππεχζπλνο γηα ηε ζπληήξεζε θαη δηαηήξεζε ηνπ νρήκαηνο ηνπ ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη
ζπλερή εηνηκφηεηα.
γ. Οδεγεί φινπο ηνπο ηχπνπο ξπκνπιθψλ νρεκάησλ κε θνξέα, ζε φιεο ηηο
ζπλζήθεο κάρεο θαη κε. Ρπκνπιθεί κε ην φρεκα, ην θνξέα κε ηα κεηαθεξφκελα θνξηία θαη
επζχλεηαη γηα ηελ αζθαιή ξπκνχιθεζε ,θφξησζε, κεηαθνξά θαη εθθφξησζή ηνπ. Δθηειεί
ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ζην ξπκνπιθφ θαη ζην θνξέα θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ
θιηκαθίνπ.
δ. Οδεγεί θαη ρεηξίδεηαη φια ηα νρήκαηα πεξηζπιινγήο (ειαθξά-κέζα-βαξέα)
θαη νδεγεί νρήκαηα θνξηεγά θαη επηβαηηθά. αλ νδεγφο απηνθηλήηνπ γεληθά, εθηειεί ηα
θαζήθνληα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ. Δπζχλεηαη γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαηνχλησλ κέηξσλ
αζθαιείαο πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ θαηά ηελ άξζε ή έιθπζε βαξέσλ πιηθψλ γεληθά.
Δπζχλεηαη γηα ηε ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ηνπ νρήκαηνο πνπ νδεγεί θαη βνεζά ζηε
ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
ε. Υεηξίδεηαηηα ηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεψο
ηνπο. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ηνπ κεραλήκαηνο θαη ησλ παξειθνκέλσλ απηνχ.
Σεξεί θαη ζπκπιεξψλεη ηα πξνβιεπφκελα έληππα θηλήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
κεραλήκαηνο.
ζη. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-150ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Σερλίηεο Σξνρνθφξσλ Ορεκάησλ ΤΠ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9451.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ηξνρνθφξσλ
νρεκάησλ θαη ηα επηζθεπάδεη. Γλσξίδεη φια ηα εμαξηήκαηα απηψλ θαη πξνβαίλεη ζηελ
αληηθαηάζηαζε κηθξψλ θαη κεγάισλ εμαξηεκάησλ. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο γλσζηήο
κεζνδνινγίαο αλεπξίζθεη θαη απνθαζηζηά βιάβεο. Δθηειεί ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο ζε ζηάζε
θαη πνξεία ησλ επηζθεπαδνκέλσλ νρεκάησλ.
β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχπιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-151ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Hιεθηξνηερλίηεο Ορεκάησλ ΤΠ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9452.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Αζρνιείηαη κε ην ειεθηξηθφ ζχζηεκα ησλ ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ θαη
πξνβαίλεη ζηε δηαπίζησζε βιαβψλ θαη ηε ζεξαπεία ηνπο.
β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχπιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-152ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Απνζεθάξηνο Ππξνκαρηθψλ – Δθξεθηηθψλ – Ππξνηερλνπξγφο –
Δμνπδεηεξσηήο Βνκβψλ YΠ.
2.

Αρηζμός Κώδηθα: 9453.

3.

Καζήθονηα:

Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δίλαη βνεζφο ηνπ Αμθνχ Ππξνηερλνπξγνχ θαη κε ηελ επίβιεςε θαη
θαζνδήγεζή ηνπ επηζεσξεί, ζπληεξεί, αλαζθεπάδεη θαη θαηαζηξέθεη εθξεθηηθέο χιεο,
ππξνηερλήκαηα θαη ππξνκαρηθά γεληθά. Δπίζεο πξνβαίλεη ζηελ πεξηζπιινγή θαη
θαηαζηξνθή ησλ εγθαηεζπαξκέλσλ θαη επηθίλδπλσλ ππξνκαρηθψλ.
β. Παξαιακβάλεη, απνζεθεχεη, ηαμηλνκεί, επηβιέπεη, ζπληεξεί θαη δηαλέκεη ηα
ππξνκαρηθά θαη εθξεθηηθά ηεο Μνλάδαο ηνπ.
γ. Πξνβαίλεη ζηελ εμνπδεηέξσζε θαη θαηαζηξνθή θάζε είδνπο βνκβψλ θαη
ππξνκαρηθψλ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-153ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Σερλίηεο Πιεξσηήο – Διεγθηήο Βηνκεραληθψλ Αεξίσλ ΤΠ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9454.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υεηξίδεηαη θαη ζπληεξεί φξγαλα ειέγρνπ θαη πιήξσζεο θηαιψλ (καλφκεηξν,
ζεξκφκεηξν).
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-154ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Μάγεηξαο ΤΠ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9455.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Παξαζθεπάδεη ην ζπζζίηην ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηφο ηνπ, ζε
ζηάζκεπζε θαη ζε θίλεζε, ρεηξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί φινπο ηνπο ηχπνπο καγεηξηθψλ
ζθεπψλ θαη ζπζθεπψλ καγεηξέκαηνο.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-155ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σαπεηζηέξεο – Σαπεηνπξγφο ΤΠ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9456.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δπηδηνξζψλεη θάζε είδνπο ηαπεηζαξίεο.
β. Καηαζθεπάδεη θαη επηδηνξζψλεη θαζίζκαηα θαη θαιχκκαηα απηνθηλήησλ,
θνξηεγψλ θαη επηβαηηθψλ ζε ζπλεξγεία θαη εξγνζηάζηα.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-156ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Σερληθφο Γξαθέαο ΤΠ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9457.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ ρεηξηζηήο-ζπληεξεηήο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
ζηνπο δηάθνξνπο κεραλνγξαθηθνχο θνξείο ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο.
β. Γηεμάγεη ηε γξαθηθή ππεξεζία ηεο κνλάδαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ
δαθηπινγξάθνο, φηαλ απαηηείηαη.
γ. Παξαιακβάλεη, απνζεθεχεη, ζπληεξεί, εμαζθαιίδεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα
εθφδηα θαη πιηθά ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο. Σεξεί πίλαθεο ησλ ελαπνζεθεπκέλσλ
εθνδίσλ θαη πιηθψλ θαη παξαθνινπζεί ηα φξηα εγγπήζεσο ησλ εθνδίσλ.
δ. Παξαιακβάλεη, ηαμηλνκεί, επηβιέπεη θαη δηαρεηξίδεηαη θπξίσο ηα πιηθά
ηερληθήο θχζεσο ηεο Μνλάδαο ηνπ.
ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-157ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1.

Εηδηθόηεηα: Σερλίηεο Αξβπιψλ ΤΠ.

2.

Αρηζμός Κώδηθα: 9458.

3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Καηαζθεπάδεη είδε ππφδεζεο.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-158ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Αλαιπηήο – Πξνγξακκαηηζηήο Ζ/Τ – Γξαθέαο – Υεηξηζηήο
κεραλνγξαθηθψλ επηζηξαηεπηηθψλ εθαξκνγψλ ΤΠ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9459.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ πξνγξακκαηηζηήο-αλαιπηήο ζπζηεκάησλ Ζ/Τ ή
κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ ζηνπο δηάθνξνπο κεραλνγξαθηθνχο θνξείο ηνπ Ξ.
β. Γηαμάγεη ηε γξαθηθή ππεξεζία ηεο κνλάδαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ
δαθηπινγξάθνο, φηαλ απαηηείηαη.
γ. Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ πξνγξακκαηηζηήο-αλαιπηήο ζπζηεκάησλ Ζ/Τ, κε
έξγν ηε κεραλνγξάθεζε ηερληθψλ εθαξκνγψλ.
δ. Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ ρεηξηζηήο Ζ/Τ γηα ην ρεηξηζκφ κεραλνγξαθηθψλ επηζηξαηεπηηθψλ εθαξκνγψλ.
ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-159ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Σερληθφο Υεκηθήο Βηνκεραλίαο ΤΠ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9460.
3. Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Αζρνιείηαη κε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο πάζεο θχζεσο ρεκηθψλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη ηνλ ηερληθφ έιεγρν ησλ δηεξγαζηψλ ζε κηα ρεκηθή βηνκεραλία.
β. Παξαθνινπζεί απφ ηερληθήο απφςεσο, ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ρεκηθήο
βηνκεραλίαο θαη δηελεξγεί ειέγρνπο πνηφηεηαο πξψησλ πιψλ θαη πξντφλησλ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-160ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Ράθηεο ΤΠ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9461.
3. Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Κφβεη θαη ξάβεη πθάζκαηα ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο νδεγίεο θαη
θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, επηζθεπάδεη θαη θαηαζθεπάδεη ζηνιέο Αμθψλ θαη Οπιηηψλ.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-161ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1.

Εηδηθόηεηα: Κισζηνυθαληνπξγφο ΤΠ.

2.

Αρηζμός Κώδηθα: 9462.

3.

Καζήθονηα:

Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Μειεηά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πθαζκάησλ ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο ρξήζεο
ηνπο, θαζψο θαη ηελ πνηνηηθή ηνπο θαηάζηαζε.
β. Παξαθνινπζεί ηελ ηερλνινγία θαη ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο
θισζηνυθαληνπξγίαο.
γ. πληάζζεη ηερληθέο πεξηγξαθέο πνπ αθνξνχλ ηα δηάθνξα είδε πθαζκάησλ.
δ. Αζθεί πνηνηηθφ έιεγρν ζηα παξαιακβαλφκελα θαη ρξεζηκνπνηεκέλα είδε
πθαζκάησλ.
ε. Υξεζηκνπνηείηαη
θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ.

σο

ηερληθφο

ζχκβνπινο

θαηά

ηελ

παξαιαβή

ζη. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-162ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1.

Εηδηθόηεηα: ρεδηαζηήο Δλδπκάησλ-Τπνδεκάησλ ηξαηησηηθνχ Δξγνζηαζίνπ

2.

Αρηζμός Κώδηθα: 9463.

3.

Καζήθονηα:

ΤΠ.

Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. ρεδηάδεη ηα δηάθνξα είδε ξνπρηζκνχ θαη ππνδεκάησλ θαη απνηππψλεη
αλαινγηθέο δηαζηάζεηο θαη ηξφπν ξαθήο γηα φια ηα κεγέζε.
β. Παξαθνινπζεί θαη θαζνδεγεί ηελ απηφκαηε θνπή ησλ πθαζκάησλ δεξκάησλ ζχκθσλα κε ηα παηξφλ ηνπ ζρεδηαζκνχ.
γ. Πξνηείλεη βειηίσζε ησλ παηξφλ ξαθήο ζε φια ηα είδε ησλ ξνχρσλ θαη ηεο
ππφδεζεο.
δ. Καζνδεγεί ην ηκήκα ξαθήο κε ζθνπφ ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ηειηθνχ
πξντφληνο.
ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-163ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1.

Εηδηθόηεηα: Γαδσηήο Δλδπκάησλ - Τπνδεκάησλ ηξαηησηηθνχ Δξγνζηαζίνπ

2.

Αρηζμός Κώδηθα: 9464.

3.

Καζήθονηα:

ΤΠ.

Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υεηξίδεηαη ηηο γαδσηηθέο κεραλέο
ηξαηησηηθνχ Δξγνζηαζίνπ.

ελδπκάησλ - ππνδεκάησλ ηνπ

β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ απφ
ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ ζπζηήκαηνο
ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-164ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1.

Εηδηθόηεηα: Κφπηεο Τθαζκάησλ - Γεξκάησλ ηξαηησηηθνχ Δξγνζηαζίνπ ΤΠ.

2.

Αρηζμός Κώδηθα: 9465.

3.

Καζήθονηα:

Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Κφβεη πθάζκαηα θαη δέξκαηα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα γηα
θαηαζθεπή ελδπκάησλ ή ππνδεκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα κέζα θαη κεραλήκαηα ηνπ
ηξαηησηηθνχ Δξγνζηαζίνπ.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ απφ
ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ ζπζηήκαηνο
ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-165ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1.

Εηδηθόηεηα: Σερλίηεο Γηθηχσλ θαη πζηεκάησλ Ζ/Τ ΤΠ.

2.

Αρηζμός Κώδηθα: 9466.

3.

Καζήθονηα:

Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. πληεξεί θαη επηζθεπάδεη Ζ/Τ θαη δίθηπα Ζ/Τ.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-166ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1.

Εηδηθόηεηα : Σερλίηεο Ππξνκαρηθψλ ΤΠ.

2.

Αρηζμός Κώδηθα : 9467

3.

Καζήθονηα :

Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δίλαη βνεζφο ηνπ Αμθνχ Ππξνηερλνπξγνχ θαη κε ηελ επίβιεςε θαη
θαζνδήγεζή ηνπ αζρνιείηαη κε ηελ επηζεψξεζε, ζπληήξεζε, αλαζθεπή ππξνηερλεκάησλ,
εθξεθηηθψλ πιψλ θαη ππξνκαρηθψλ γεληθά.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-167ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Ράθηεο ηξαηησηηθνχ Δξγνζηαζίνπ ΤΠ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9458.
3. Καζήθονηα : Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Κφβεη θαη ξάβεη πθάζκαηα ζε ηξαηησηηθφ Δξγνζηάζην, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο νδεγίεο θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, επηζθεπάδεη θαη θαηαζθεπάδεη ζηνιέο Αμθψλ
θαη Οπιηηψλ.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-168ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Σερλίηεο Σξνρνθφξσλ Ορεκάησλ ΤΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9550.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Γλσξίδεη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ηξνρνθφξσλ
νρεκάησλ θαη ηα επηζθεπάδεη. Γλσξίδεη φια ηα εμαξηήκαηα απηψλ θαη πξνβαίλεη ζηελ
αληηθαηάζηαζε κηθξψλ θαη κεγάισλ εμαξηεκάησλ. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο γλσζηήο
κεζνδνινγίαο αλεπξίζθεη θαη απνθαζηζηά βιάβεο. Δθηειεί ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο ζε ζηάζε
θαη πνξεία ησλ επηζθεπαδφκελσλ νρεκάησλ.
β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Ρπκνπιθεί κε ην φρεκά ηνπ
θαη ην κεηαθεξφκελν θνξηίν. Δπζχλεηαη γηα ηελ αζθαιή ξπκνχιθεζε, θφξησζε, κεηαθνξά
θαη εθθφξησζή ηνπ. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ
ξπκνπιθνχκελνπ θαη επηζθεπάδεη επείγνπζεο θαη κέζα ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ βιάβεο.
Παξαθνινπζεί θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-169-

ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Ζιεθηξνηερλίηεο Σξνρνθφξσλ Ορεκάησλ ΤΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9551.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. πληεξεί, δηαπηζηψλεη θαη απνθαζηζηά βιάβεο ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο
θαη ειεθηξηθψλ εμαξηεκάησλ ησλ νρεκάησλ.
β. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ
θιηκαθίνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηε ζπληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-170ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : πλνδφο ζθχισλ YΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9552.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Γηαθξφληεζε ηνπ ζθχινπ.
β. Φξνληίδεη γηα ηελ λνζειεία θαη ηε ρνξήγεζε ζεξαπεπηηθήο αγσγήο φηαλ
απαηηείηαη, κεηά ηελ ππεχζπλε γλψκε ηνπ Κηεληάηξνπ.
γ. Δθαξκφδεη πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθήο Κηεληαηξηθήο.
δ. Δθπαηδεχεη ηνλ ζθχιν ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο.
ε. Δθηειεί πεξίπνιν κεηά ηνπ ζθχινπ.
ζη. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-171ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα:

Ννζνθφκνο Σξαπκαηηνθνξέαο ΤΓ.

2. Αρηζμός Κώδηθα : 9553.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Φξνληίδεη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ αζζελψλ.
β. Μεηαθέξεη αζζελείο, ηξαπκαηίεο θαη φηαλ απαηηείηαη ηνπο επηβηβάδεη ζε
πγεηνλνκηθά νρήκαηα.
γ. Οδεγεί απηνθίλεην θνξηεγφ θαη επηβαηηθφ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπ.
δ. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο (πξνζσπηθνχ –
πιηθνχ) ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα.
ε. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ θαη βνεζάεη ζηελ

ζπληήξεζε 2νπ

θιηκαθίνπ.
ζη. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-172ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα :Σερλίηεο Φπθηηθψλ Μεραλεκάησλ ΤΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9554.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δγθαζηζηά θαη επηζθεπάδεη βηνκεραληθά θαη εκπνξηθά ςπγεία θαη
ζπζηήκαηα ςχμεσο. Καζνξίδεη ηα ζεκεία ηνπνζεηήζεσο ησλ θπξψλ θαη βνεζεηηθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ κεραλήκαηνο. Σξππά ην δάπεδν θαη ηνπο ηνίρνπο γηα λα εγθαηαζηήζεη ηα
απαξαίηεηα εμαξηήκαηα. πλαξκνινγεί ηα εμαξηήκαηα ηνπ κεραλήκαηνο. Βάδεη ζε ελέξγεηα
ην ζχζηεκα, παξαθνινπζεί ηελ εξγαζία θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ εμαξηεκάησλ θαη ξπζκίδεη ην
κεραληζκφ. Δπηζθεπάδεη ή ξπζκίδεη ηα ειαηησκαηηθά εμαξηήκαηα.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-173ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : πληεξεηήο Τδξαπιηθψλ θαη Θεξκηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ΤΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9555.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Τπεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππάξρνληνο εζσηεξηθνχ ειεθηξηθνχ
δηθηχνπ ηεο κνλάδνο ή ηνπ ζηξαηεγείνπ θαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπέο ηνπ. Υεηξίδεηαη
ηα φξγαλα ησλ ππνζηαζκψλ, ηνπο γεληθνχο πίλαθεο δηακνλήο, ειέγρεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία
φισλ ησλ δηθηχσλ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε κέηξσλ πξνο απνθπγή αηπρεκψησλ, δηαθνπψλ ή
ππεξθαηαλαιψζεσλ. Σν παξαπάλσ θαζήθνληα ηα εθηειεί ζην κέηξν πνπ ηνπ παξέρεηαη ην
δηθαίσκα απφ ηελ θαηερφκελε ζ΄απηφλ άδεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ΝΓ θαη
δγέο.
β. Δπηζθεπάδεη θαη ζπληεξεί ζεξκνυδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη απνζήθεο
θαπζίκσλ.
γ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-174ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Μάγεηξαο ΤΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9556.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Παξαζθεπάδεη ην ζπζζίηην ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηφο ηνπ, ζε
ζηάζκεπζε θαη ζε θίλεζε, ρεηξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηεί φινπο ηνπο ηχπνπο καγεηξηθψλ
ζθεπψλ θαη ζπζθεπψλ καγεηξέκαηνο.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-175ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Αλαιπηήο – Πξνγξακκαηηζηήο Ζ/Τ – Γηνηθεηηθφο ΤΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9557.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή
πνιέκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη
ζεσξεζεί φηη είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ πξνγξακκαηηζηήο-αλαιπηήο ζπζηεκάησλ Ζ/Τ ή
κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ ζηνπο δηάθνξνπο κεραλνγξαθηθνχο θνξείο ηνπ Ξ.
β. Γηαμάγεη ηε γξαθηθή ππεξεζία ηεο κνλάδαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ
δαθηπινγξάθνο, φηαλ απαηηείηαη.
γ. `Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ πξνγξακκαηηζηήο-αλαιπηήο ζπζηεκάησλ Ζ/Τ, κε
έξγν ηε κεραλνγξάθεζε ηερληθψλ εθαξκνγψλ.
δ. Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ ρεηξηζηήο Ζ/Τ.
ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-176ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Βνεζφο Αθηηλνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ ΤΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9558.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Φξνληίδεη γηα ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελνχο θαη εηνηκάδεη ηα
απαηηνχκελα πιηθά γηα ηελ εμέηαζε.
β. Λακβάλεη φια ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα αζθάιεηαο θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο
εμέηαζεο, ηφζν γηα ηνλ ίδην, φζν θαη γηα ηνλ αζζελή.
γ. Γλσξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπο. ε πηζαλέο βιάβεο ησλ κεραλεκάησλ, θαιεί ηνλ εηδηθφ επηζθεπαζηή.
δ. Κάλεη ιήςεηο εηθφλσλ ρεηξηδφκελνο ηα εηδηθά αθηηλνδηαγλσζηηθά κεραλήκαηα.
ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-177ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Βνεζφο Μηθξνβηνινγηθνχ Δξγαζηεξίνπ YΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9559.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δπηκειείηαη ησλ πιηθψλ θαη ησλ νξγάλσλ εξγαζηεξίνπ θαη βνεζά ηνλ Ηαηξφ.
β. Φξνληίδεη γηα ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελνχο, εηνηκάδεη ηα
απαηηνχκελα πιηθά γηα ηελ εμέηαζε θαη ιακβάλεη φια ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα αζθαιείαο,
ηφζν γηα ηνλ ίδην, φζν θαη γηα ηνλ αζζελή, θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο εμέηαζεο θαη ηεο
αηκνιεςίαο.
γ. Πξαγκαηνπνηεί εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο (αίκαηνο, βηνρεκηθέο εμεηάζεηο,
ηαπηνπνίεζε κηθξνβίσλ, εμεηάζεηο ηζηψλ θαη νξγάλσλ, θ.ι.π.) ρεηξηδφκελνο ζχγρξνλα
κεραλήκαηα θαη απηφκαηνπο αλαιπηέο.
δ. Υεηξίδεηαη ηνλ Ζ/Τ θαηαρσξψληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ
αλαιχζεσλ θαη εθηειεί ηηο ζρεηηθέο αξρεηνζεηήζεηο.
ε. Δθηειεί εξγαζίεο θαηά ηελ αηκνδνζία, θάησ απφ ηελ επίβιεςε θαη
θαζνδήγεζε ηνπ ππεχζπλνπ Ηαηξνχ.
ζη. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-178ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Βνεζφο Ννζειεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ΤΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9560.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Πξνγξακκαηίδεη θαη εθηειεί λνζειεπηηθή θξνληίδα ππφ ηελ επίβιεςε θαη
θαζνδήγεζε ηνπ ππεχζπλνπ Ννζειεπηνχ, βαζηζκέλε ζηηο αξρέο θαη ηνπο δενληνινγηθνχο
θαλφλεο ηεο Ννζειεπηηθήο.
β. Βνεζά ηνλ Τπεχζπλν Ννζειεπηή-ηξηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εμήο
ελεξγεηψλ:
(1)Υνξήγεζε θαξκάθσλ θαη πγξψλ.
(2)Λήςε θαη θαηαγξαθή δσηηθψλ ζεκείσλ.
(3)Υνξήγεζε νμπγφλνπ.
(4)Γηαηξνθή αζζελνχο.
(5)Γηελέξγεηα ππνθιπζκνχ.
(6)Αηνκηθή πγηεηλή.
(7)Πξνεγρεηξεηηθή θαη κεηεγρεηξεηηθή λνζειεπηηθή θξνληίδα.
(8)Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε θαηαθιίζεσλ.
(9)Απνζηείξσζε, απνιχκαλζε πιηθνχ.
(10)ηξψζηκν πεξηπαηεηηθνχ θαη θαηαθεθιηψκελνπ αζζελνχο.
(11)Έγεξζε αζζελνχο.
(12)Φπρνινγηθή ππνζηήξημε αζζελνχο θαη νηθνγέλεηαο.
(13)πκβνιή ζηελ αληηκεηψπηζε πφλνπ.
γ. Φξνληίδεη γηα ηελ απνζηείξσζε θαη ηαμηλφκεζε ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ θαη
πιηθψλ.
δ. Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ αζθάιεηα θαη απνιχκαλζε ηνπ ζηείξνπ ρψξνπ
ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη ησλ ζπζθεπψλ.
ε. πκκεηέρεη ζηελ εθηέιεζε ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ ζαλ κέινο ηεο
ρεηξνπξγηθήο νκάδαο, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Ννζειεπηή εξγαιεηνδφηε ή Ννζειεπηή θίλεζεο.
ζη. Φξνληίδεη γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-179ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Βνεζφο Αλαλήςεσο – Αλαηζζεζηνιφγνπ ΤΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9561.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Μεηέρεη ππεχζπλα ζηελ νξγάλσζε θαη εηνηκαζία ηνπ αλαηζζεηηθνχ
ζαιάκνπ θαη ηνπ ρεηξνπξγείνπ.
β. ην κεηεγρεηξεηηθφ ζηάδην, επαγξππλεί παξαθνινπζψληαο ηελ νκαιή
αθχπληζε ηνπ ρεηξνπξγεκέλνπ.
γ. Δθηειεί θάησ απφ ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ηνπ ππεχζπλνπ Ηαηξνχ,
εξγαζίεο θαηά ηελ αλάλεςε.
δ. πληεξεί ηα φξγαλα λάξθσζεο.
ε. Βνεζά ηνλ Αλαηζζεζηνιφγν ζηα θαζήθνληά ηνπ.
ζη. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-180ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Βνεζφο Φπζηνζεξαπεπηή ΤΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9562.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δξγάδεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Φπζηνζεξαπεπηή ή ηνπ Θεξάπνληα
Ηαηξνχ.
β. Βνεζά ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Φπζηνζεξαπεπηή.
γ. Δπηβιέπεη ηελ ζσζηή κεηαθνξά αζζελψλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-181ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Βνεζφο Φαξκαθείνπ ΤΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9563.
3. Καζήθονηα :
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δπηκειείηαη ησλ πιηθψλ θαη νξγάλσλ ηνπ Φαξκαθείνπ θαη βνεζά ηνλ
Φαξκαθνπνηφ ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-182ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Βνεζφο Οδνληηάηξνπ ΤΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9564.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Πξνεηνηκάδεη ηελ νδνληηαηξηθή έδξα.
β. Δπηκειείηαη ηεο απνιχκαλζεο εμσηεξηθψλ ρψξσλ θαη ηεο νδνληηαηξηθήο
έδξαο.
γ. Δπηκειείηαη ηεο απνζηείξσζεο ησλ νδνληηαηξηθψλ εξγαιείσλ θαη βνεζά
ηνλ Οδνληίαηξν ζηελ εξγαζία ηνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-183ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο - Κνηλσληνιφγνο ΤΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9565.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Λήςε θνηλσληθνχ ηζηνξηθνχ θαη ζπκκεηνρή ζηε δηεπηζηεκνληθή νκάδα θαηά
ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο, αμηνιφγεζεο θαη παξέκβαζεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ
αλαγλψξηζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην
ζηξαηησηηθφ πιαίζην.
β. Φπρνθνηλσληθή
ζηήξημε
–
ζπκβνπιεπηηθή
ηνπ
νηθνγελεηαθνχ
πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θξίζεσλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο.
γ. Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα δηάθνξα ζέκαηα θνηλσληθνχ
πεξηερνκέλνπ θαη ηαπηφρξνλα ελεκέξσζε γηα ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία ζε ζέκαηα ηεο
αξκνδηφηεηάο ηνπ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-184ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Φπζηνζεξαπεπηήο ΤΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9566.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δθαξκφδεη εηδηθέο ηερληθέο απνθαηάζηαζεο παζήζεσλ θαη ρεηξίδεηαη ηηο
απαξαίηεηεο ζπζθεπέο θαη φξγαλα.
β. Τπνβάιιεη ζε ζεξαπεπηηθή γπκλαζηηθή θαη καζάδ, άηνκα κε θηλεηηθέο
δπζιεηηνπξγίεο.
γ. πκβάιιεη ζηελ απνθαηάζηαζε αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ αλαπλεπζηηθά,
θπθινθνξηθά, ξεπκαηνινγηθά, νξζνπεδηθά, λεπξνινγηθά θαη ινηπά πξνβιήκαηα.
δ. Αθνινπζεί ην ζεξαπεπηηθφ πιάλν πνπ θαζνξίδεη ν Θεξάπσλ Ηαηξφο ηνπ
αζζελνχο.
ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-185ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Βξεθνθφκνο – Γηνηθεηηθφο ΤΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9567.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Έρεη ηελ γεληθή επζχλε ησλ βξεθψλ.
β. Φξνληίδεη γηα ζέκαηα πγείαο ησλ βξεθψλ βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ
Παηδηάηξνπ.
γ. Δπζχλεηαη γηα ηελ απαζρφιεζε βξεθψλ, ζχκθσλα κε ην παηδαγσγηθφ
πξφγξακκα ηνπ ηαζκνχ.
δ. Φξνληίδεη γηα ηελ επηκειεκέλε εκθάληζε θαη ηε ζσκαηηθή θαζαξηφηεηα ησλ
παηδηψλ.
ε. Δπηβιέπεη ηηο ππαιιήινπο θαζαξηφηεηαο γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο
ζηηο αίζνπζεο απαζρφιεζεο θαη ινηπνχο ρψξνπο.
ζη. Δπηκειείηαη ηεο παξαζθεπήο θαη ρνξήγεζεο ηνπ γάιαθηνο γηα ην πξσηλφ
ησλ λεπίσλ.
δ. Υνξεγεί ηελ ηξνθή ζηα βξέθε.
ε. Δπζχλεηαη θαζεκεξηλά γηα ηε θχιαμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
ζ. Δλεκεξψλεη θαζεκεξηλά ηελ Πξντζηακέλε ηνπ ηαζκνχ γηα ηα πξνβιήκαηα
πνπ πξνθχπηνπλ.
η. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-186ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Νεπηαγσγφο – Γηνηθεηηθφο ΤΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9568.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Έρεη ηελ γεληθή επζχλε ησλ λεπίσλ.
β. Φξνληίδεη γηα ζέκαηα πγείαο ησλ λεπίσλ βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ Παηδηάηξνπ.
γ. Δπζχλεηαη γηα ηελ απαζρφιεζε λεπίσλ, ζχκθσλα κε ην παηδαγσγηθφ
πξφγξακκα ηνπ ηαζκνχ.
δ. Φξνληίδεη γηα ηελ επηκειεκέλε εκθάληζε θαη ηε ζσκαηηθή θαζαξηφηεηα ησλ
παηδηψλ.
ε. Δπηβιέπεη ηηο ππαιιήινπο θαζαξηφηεηαο γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο
ζηηο αίζνπζεο απαζρφιεζεο θαη ινηπνχο ρψξνπο.
ζη. Δπηκειείηαη ηεο παξαζθεπήο θαη ρνξήγεζεο ηνπ γάιαθηνο γηα ην πξσηλφ
ησλ λεπίσλ.
δ. Υνξεγεί ηελ ηξνθή ζηα λήπηα.
ε. Δπζχλεηαη θαζεκεξηλά γηα ηε θχιαμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
ζ. Δλεκεξψλεη θαζεκεξηλά ηελ Πξντζηακέλε ηνπ ηαζκνχ γηα ηα πξνβιήκαηα
πνπ πξνθχπηνπλ.
η. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-187ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Βνεζφο Νεπηαγσγνχ – Γηνηθεηηθφο ΤΓ.
2. Αρηζμός Κώδηθα : 9569.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Βνεζά ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο Νεπηαγσγνχο.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-188ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Οδεγφο Ορήκαηνο – Υεηξηζηήο Κηλεηνχ Κφκβνπ ΓΔΠ ΔΠ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9601.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Οδεγεί απηνθίλεην δηαζθεπαζκέλν θαη εμνπιηζκέλν κε ζπζηήκαηα
πιεξνθνξηθήο γηα ηα νπνία γλσξίδεη ην ρεηξηζκφ ηνπο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή
ζπληήξεζή ηνπο.
β. Δθηειεί φιεο ηηο δηαηεηαγκέλεο θηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ζε θάζε ηφπν θαη
ρξφλν, κεκνλσκέλα ή ζε θάιαγγα.
γ. Δθηειεί ζπληήξεζε 1νπ

θιηκαθίνπ θαη βνεζά ζηε ζπληήξεζε 2νπ

θιηκαθίνπ.
δ. Πξέπεη λα γλσξίδεη ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο θαη δηθηχσλ Ζ/Τ, θαζψο θαη
αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ – πιηθνχ Ζ/Τ.
ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-189ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1.

Εηδηθόηεηα: Σερλίηεο Γηθηχσλ θαη πζηεκάησλ Ζ/Τ ΔΠ.

2.

Αρηζμός Κώδηθα: 9602.

3.

Καζήθονηα:

Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δθηειεί ηα θαζήθνληα ηνπ ηερληθνχ εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο δηθηχσλ
Ζ/Τ, θαζψο θαη αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ – πιηθνχ θαη ηνπ ζπληεξεηή Ζ/Τ.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-190ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΓΔ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9650.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δθηειεί πάζεο θχζεσο ηνπνγξαθηθέο, θηεκαηνινγηθέο, ρσξνζηαζκηθέο,
γεσδαηηηθέο κεηξήζεηο, θαζψο θαη κεηξήζεηο δνξπθνξηθήο γεσδαηζίαο ζηελ χπαηζξν.
β. Υεηξίδεηαη ηα αληίζηνηρα ηνπνγξαθηθά φξγαλα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
παξαπάλσ εξγαζηψλ ( Total station, Γέθηεο GPS, Υσξνβάηε θιπ.).
γ. Δθηειεί ηηο απαηηνχκελνπο ππνινγηζκνχο, κε ηε ρξήζε Ζ/Τ, γηα:
(1) Σελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ απφ ηηο κεηξήζεηο πεδίνπ .
(2) Σε ζπλφξζσζε γεσδαηηηθψλ δηθηχσλ.
(3) Σηο κεηαζρεκαηηζκνχο ζπληεηαγκέλσλ.
(4) Σε ζρεδίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε ράξηε ή ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα.
δ. Υεηξίδεηαη πξνγξάκκαηα ζρεδίαζεο (cad) θαη γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ
πιεξνθνξηψλ.
ε. Γηαβάδεη θαη ρξεζηκνπνηεί ράξηεο θαη ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα.
ζη. Δπεμεξγάδεηαη ςεθηαθέο αεξνθσηνγξαθίεο θαη δνξπθνξηθέο εηθφλεο.
δ. Υεηξίδεηαη θσηνγξακκεηξηθά
ςεθηαθνχο θσηνγξακκεηξηθνχο ζηαζκνχο.

φξγαλα

(αλαιπηηθά-εκηαλαιπηηθά)

θαη

ε. Δθηειεί ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαη ππνινγηζκνχο γηα ηελ παξαγσγή
ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ απφ αλαινγηθά ραξηνγξαθηθά ζηνηρεία (ςεθηνπνίεζε θακππιψλ,
γεσαλαθνξά θιπ.).
ζ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-191ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Σερλίηεο Γξαθηθψλ Σερλψλ ΓΔ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9651.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Αζρνιείηαη κε ηηο ηερληθέο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
αλαπαξαγσγή ραξηψλ. Δθηππψλεη ράξηεο ηεηξαρξσκίαο ζε δίρξσκεο κεραλέο offset,
θνξηψλεη ραξηί, παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζίαο εθηχπσζεο, ηελ πνηφηεηα εθηχπσζεο θαη
είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ κεραλψλ. Υεηξίδεηαη θνπηηθή κεραλή γηα ηελ θνπή
ραξηηνχ θαη δεκηνπξγεί εθηππσηηθή πιάθα (ηζίγθν) κε θσηνκεηαθνξά απφ ηα θηικ.
β. Υεηξίδεηαη ρεηξίδεηαη ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή γηα ηε ζειηδνπνίεζε βηβιίσλπεξηνδηθψλ, θαηαζθεπάδεη καθέηεο, εθηππψλεη θηικ κέζσ εηθνλνζέηε.
γ. αξψλεη πξσηφηππν πιηθφ πνπ πξφθεηηαη λα αλαπαξαρζεί .
δ. πλζέηεη ράξηεο κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη κε ρξήζε ζρεδηαζηηθψλ
πξνγξακκάησλ (cad, illustration, θιπ.).
ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-192ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Ζιεθηξνιφγνο ΓΔ
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9652.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δθηειεί αλαγλσξίζεηο, ζπληάζζεη ειεθηξνινγηθέο κειέηεο έξγσλ, ζε φζε
έθηαζε ηνπ παξέρεη ην δηθαίσκα ν Νφκνο. Αζθεί επίβιεςε εθηειέζεσο έξγνπ, είηε ζαλ
επηβιέπσλ, είηε ζαλ βνεζφο επηβιέπνληνο, αλάινγα κε ην Νφκν ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη ε
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-193ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Φξνληηζηήο-Γηαρεηξηζηήο ΓΔ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9653.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Δίλαη αξκφδηνο θαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαλνληθή παξαιαβή, απνζήθεπζε,
ζπληήξεζε θαη ρνξήγεζε ησλ πιηθψλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ.
β. Δίλαη αξκφδηνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δνζνιεςηψλ εληφο θαη εθηφο κνλάδνο.
γ. Παξαθνινπζεί θαη
πξαγκαηηθνχ ππνιείπνπ.

βεβαηψλεη ηελ πιήξε ζπκθσλία

ινγηζηηθνχ θαη

δ. Παξαθνινπζεί φιν ην πιηθφ ηνπ ψζηε λα είλαη ρξεσκέλν ζηηο κεξηθέο
δηαρεηξίζεηο.
ε. Μεξηκλά γηα ηελ
ζπγθεληξσκέλνπ άρξεζηνπ πιηθνχ.

γξήγνξε

απαιιαγή

ηεο

κνλάδαο

ηνπ

εθ

ηνπ

ζη. Σεξεί ηηο γεληθέο θαη πάγηεο δηαηαγέο θαη θαλνληζκνχο θαη φηη απηέο
πξνβιέπνπλ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-194ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Αλαιπηήο – Πξνγξακκαηηζηήο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ ΓΔ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9654.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υεηξίδεηαη ςεθηαθφ ζηαζκφ εξγαζίαο Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ
Πιεξνθνξηψλ, ηειεπηζθφπηζεο θαη θσηνγξακκεηξίαο θαη εθηειεί ηηο βαζηθέο εξγαζίεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή, δηαρείξηζε αλάιπζε θαη δηάζεζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ
ζε ζηξαηησηηθνχο θαη κε απνδέθηεο.
β. Δθηειεί βαζηθέο εξγαζίεο δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ Ζ/Τ ησλ
Μνλάδσλ Γεσγξαθηθνχ.
γ. Δθηειεί βαζηθέο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, ππνβνεζψληαο
ηνλ Γηαρεηξηζηή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζε φιεο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηηο βάζεηο.
δ. Αλαπηχζζεη ινγηζκηθφ πνπ αλαγθαηεί γηα ηελ παξαγσγή, δηαρείξηζε,
αλάιπζε θαη δηάζεζε ησλ γεσγξαθηθψλ πξντφλησλ.
ε. πληεξεί ην ήδε ππάξρνλ ινγηζκηθφ.
ζη. Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ πξνγξακκαηηζηήο – αλαιπηήο ζπζηεκάησλ Ζ/Τ ή
κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ ζηνπο δηαθφξνπο κεραλνγξαθηθνχο θνξείο ηνπ Ξ.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-195ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Φσηνγξάθνο ΓΔ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9655.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Φσηνγξαθίδεη ζε αλνηθηνχο θαη θιεηζηνχο ρψξνπο.
β. Δκθαλίδεη θηικ ιήςεσο αεξνθσηνγξαθηψλ.
γ. Δθηππψλεη θαη εκθαλίδεη θσηνγξαθηθά αληίηππα, αξλεηηθά θαη ζεηηθά,
θαηάιιεια γηα αλαπαξαγσγή θαη θσηνγξακκεηξία, θαζψο επίζεο αληίγξαθα θαη
κεγεζχλζεηο αεξνθσηνγξαθηψλ.
δ. Δληνπίδεη ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηνπ εδάθνπο ζηελ αεξνθσηνγξαθία
(θσηνεξκελεία), θαζψο θαη ηελ έθηαζε ζην ράξηε πνπ θαιχπηεη θάζε αεξνθσηνγξαθία.
ε. Αξρεηνζεηεί αεξνθσηνγξαθίεο θαη αεξνθίικ.
ζη. Δθηειεί ηηηινγξάθεζε ζε θηικ (εθηππψλεη ζε θηικ αεξνθσηνγξαθήζεσλ ηνλ
αξηζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αξρεηνζέηεζε ηεο θάζε εηθφλαο ζχκθσλα κε ην ηεξνχκελν
αξρείν) κεγεζχλεη θαη εθηππψλεη αληίηππα. Φσηνγξαθηθά αληίηππα, αξλεηηθά θαη ζεηηθά,
θαηάιιεια γηα αλαπαξαγσγή θαη θσηνγξακκεηξία.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-196ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Δηθνλνιήπηεο ΓΔ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9656.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. ηειερψλεη ηα ηειενπηηθά ζπλεξγεία ηεο Τπεξεζίαο Κηλεκαηνγξαθίαο
ηξαηνχ.
β. Καιχπηεη κε ηελ θάκεξα ηειενπηηθά ζέκαηα επξέσο θάζκαηνο (ξεπνξηάδ,
ληνθπκαληέξ, ζηνχληην, θιπ.)
γ. Λεηηνπξγεί θαη ζπληεξεί νξζά ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηεί.
δ. Υεηξίδεηαη ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο θαη ηειενπηηθέο κεραλέο ιήςεο.
ζη. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-197ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα: Μνληέξ Βίληεν ΓΔ.
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9657.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. ηειερψλεη ην Σκήκα κνληάδ ηεο Τπεξεζίαο Κηλεκαηνγξαθίαο ηξαηνχ
(ΤΚ).
β. Δθηειεί κνληάδ γξακκηθφ (cut to cut- ab roll) θαη κε γξακκηθνχ (ςεθηαθνχ)
ζην ηειενπηηθφ πιηθφ ηεο ΤΚ γηα πεξαηηέξσ εθκεηάιιεπζή ηνπ (δεκηνπξγία αξρείνπ,
πιηθνχ γηα ηηο εθπνκπέο ηνπ ΤΔΘΑ, spots θιπ.). Μνληάξεη θηλεκαηνγξαθηθά θηικο (εθηειεί
κνληάδ).
γ. Φξνληίδεη γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ
πνπ ηνπ δηαηίζεηαη.
δ. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-198ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Υεηξηζηήο Πλεπζηψλ Ξχιηλσλ Μνπζηθψλ Οξγάλσλ Μ
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9701.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υεηξίδεηαη κνπζηθφ φξγαλν αλαιφγσο ηνπ είδνπο ζπνπδψλ ηνπ (θιαξηλέην,
ζαμφθσλν, πιαγίαπιν, φκπνε, θαγθφην). Παηαλίδεη θαηάιιεια κνπζηθά ηεκάρηα ζε εθηέιεζε
ππεξεζηψλ
κπάληαο θαη νξρήζηξαο, ζπλαπιίεο θαη ινηπέο εθδειψζεηο κνπζηθνχ
πεξηερνκέλνπ. πληεξεί θη επεθηείλεη ηηο κνπζηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, κέζσ αηνκηθήο θαη
νκαδηθήο κειέηεο θαη δνθηκήο κνπζηθψλ ηεκαρίσλ, νχησο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη άξηζηα
ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο Μνλάδνο ηνπ. πλερίδεη ηηο κνπζηθέο ηνπ ζπνπδέο, ζην φξγαλν θαη
ζηα ζεσξεηηθά ηεο κνπζηθήο ηέρλεο, νχησο ψζηε ζπλερψο εμειηζζφκελνο, λα δχλαηαη λα
εθηειεί θαζήθνληα Δθπαηδεπηή ζην νηθείν κνπζηθφ φξγαλν. Πξνλνεί γηα ηελ ζπληήξεζε 1νπ
Κιηκαθίνπ ηνπ κνπζηθνχ ηνπ νξγάλνπ, ψζηε λα βξίζθεηαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή θαηάζηαζε.
Δθαξκφδεη ηα πξναλαθεξζέληα ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηεηάγε σο ρεηξηζηήο θαη
άιισλ κνπζηθψλ νξγάλσλ. Οη ρεηξηζηέο θιαξηλέηνπ εθπαηδεχνληαη παξάιιεια ζηνλ ρεηξηζκφ
ζαμνθψλσλ θαη νη ρεηξηζηέο ζαμνθψλνπ ζηνλ ρεηξηζκφ θιαξηλέηνπ. Οη ρεηξηζηέο φκπνε
εθπαηδεχνληαη ζηελ ειεθηξηθή θηζάξα θαη νη ρεηξηζηέο θαγθφηνπ ζηα θξνπζηά.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-199ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Υεηξηζηήο Πλεπζηψλ Υάιθηλσλ Μνπζηθψλ Οξγάλσλ Μ
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9702.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υεηξίδεηαη κνπζηθφ φξγαλν αλαιφγσο ηνπ είδνπο ζπνπδψλ ηνπ (θιαξηλέην,
ζαμφθσλν, πιαγίαπιν, φκπνε, θαγθφην). Παηαλίδεη θαηάιιεια κνπζηθά ηεκάρηα ζε εθηέιεζε
ππεξεζηψλ
κπάληαο θαη νξρήζηξαο, ζπλαπιίεο θαη ινηπέο εθδειψζεηο κνπζηθνχ
πεξηερνκέλνπ. πληεξεί θη επεθηείλεη ηηο κνπζηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, κέζσ αηνκηθήο θαη
νκαδηθήο κειέηεο θαη δνθηκήο κνπζηθψλ ηεκαρίσλ, νχησο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη άξηζηα
ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο Μνλάδνο ηνπ. πλερίδεη ηηο κνπζηθέο ηνπ ζπνπδέο, ζην φξγαλν θαη
ζηα ζεσξεηηθά ηεο κνπζηθήο ηέρλεο, νχησο ψζηε ζπλερψο εμειηζζφκελνο, λα δχλαηαη λα
εθηειεί θαζήθνληα Δθπαηδεπηή ζην νηθείν κνπζηθφ φξγαλν. Πξνλνεί γηα ηελ ζπληήξεζε 1νπ
Κιηκαθίνπ ηνπ κνπζηθνχ ηνπ νξγάλνπ, ψζηε λα βξίζθεηαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή θαηάζηαζε.
Δθαξκφδεη ηα πξναλαθεξζέληα ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηεηάγε σο ρεηξηζηήο θαη
άιισλ κνπζηθψλ νξγάλσλ. Οη ρεηξηζηέο θιαξηλέηνπ εθπαηδεχνληαη παξάιιεια ζηνλ ρεηξηζκφ
ζαμνθψλσλ θαη νη ρεηξηζηέο ζαμνθψλνπ ζηνλ ρεηξηζκφ θιαξηλέηνπ. Οη ρεηξηζηέο φκπνε
εθπαηδεχνληαη ζηελ ειεθηξηθή θηζάξα θαη νη ρεηξηζηέο θαγθφηνπ ζηα θξνπζηά.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-200-ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)

1. Εηδηθόηεηα : Υεηξηζηήο Κξνπζηψλ Μνπζηθψλ Οξγάλσλ Μ
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9703.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υεηξίδεηαη κνπζηθφ φξγαλν αλαιφγσο ηνπ είδνπο ζπνπδψλ ηνπ (θιαξηλέην,
ζαμφθσλν, πιαγίαπιν, φκπνε, θαγθφην). Παηαλίδεη θαηάιιεια κνπζηθά ηεκάρηα ζε εθηέιεζε
ππεξεζηψλ
κπάληαο θαη νξρήζηξαο, ζπλαπιίεο θαη ινηπέο εθδειψζεηο κνπζηθνχ
πεξηερνκέλνπ. πληεξεί θη επεθηείλεη ηηο κνπζηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, κέζσ αηνκηθήο θαη
νκαδηθήο κειέηεο θαη δνθηκήο κνπζηθψλ ηεκαρίσλ, νχησο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη άξηζηα
ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο Μνλάδνο ηνπ. πλερίδεη ηηο κνπζηθέο ηνπ ζπνπδέο, ζην φξγαλν θαη
ζηα ζεσξεηηθά ηεο κνπζηθήο ηέρλεο, νχησο ψζηε ζπλερψο εμειηζζφκελνο, λα δχλαηαη λα
εθηειεί θαζήθνληα Δθπαηδεπηή ζην νηθείν κνπζηθφ φξγαλν. Πξνλνεί γηα ηελ ζπληήξεζε 1νπ
Κιηκαθίνπ ηνπ κνπζηθνχ ηνπ νξγάλνπ, ψζηε λα βξίζθεηαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή θαηάζηαζε.
Δθαξκφδεη ηα πξναλαθεξζέληα ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηεηάγε σο ρεηξηζηήο θαη
άιισλ κνπζηθψλ νξγάλσλ. Οη ρεηξηζηέο θιαξηλέηνπ εθπαηδεχνληαη παξάιιεια ζηνλ ρεηξηζκφ
ζαμνθψλσλ θαη νη ρεηξηζηέο ζαμνθψλνπ ζηνλ ρεηξηζκφ θιαξηλέηνπ. Οη ρεηξηζηέο φκπνε
εθπαηδεχνληαη ζηελ ειεθηξηθή θηζάξα θαη νη ρεηξηζηέο θαγθφηνπ ζηα θξνπζηά.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-201ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Υεηξηζηήο Κξνπζηψλ Μνπζηθψλ Οξγάλσλ Μ
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9703.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υεηξίδεηαη κνπζηθφ φξγαλν αλαιφγσο ηνπ είδνπο ζπνπδψλ ηνπ (ηακπνχξν,
κεγάιν ηχκπαλν, πηαηίληα, ληξακο, μπιφθσλν, βπκπξάθσλν, ηχκπαλα θιαζζηθήο
νξρήζηξαο). Παηαλίδεη θαηάιιεια κνπζηθά ηεκάρηα ζε εθηέιεζε ππεξεζηψλ κπάληαο θαη
νξρήζηξαο, ζπλαπιίεο θαη ινηπέο εθδειψζεηο κνπζηθνχ πεξηερνκέλνπ. πληεξεί θη επεθηείλεη
ηηο κνπζηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, κέζσ αηνκηθήο θαη νκαδηθήο κειέηεο θαη δνθηκήο κνπζηθψλ
ηεκαρίσλ, νχησο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη άξηζηα ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο Μνλάδνο ηνπ.
πλερίδεη ηηο κνπζηθέο ηνπ ζπνπδέο ζην φξγαλν θαη ζηα ζεσξεηηθά ηεο κνπζηθήο ηέρλεο,
νχησο ψζηε ζπλερψο εμειηζζφκελνο, λα δχλαηαη λα εθηειεί θαζήθνληα Δθπαηδεπηή ζην
νηθείν κνπζηθφ φξγαλν. Πξνλνεί γηα ηελ ζπληήξεζε 1νπ Κιηκαθίνπ ηνπ κνπζηθνχ ηνπ
νξγάλνπ, ψζηε λα βξίζθεηαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή θαηάζηαζε. Δθαξκφδεη ηα
πξναλαθεξζέληα ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηεηάγε σο ρεηξηζηήο θαη άιισλ
κνπζηθψλ νξγάλσλ.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-202ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Υεηξηζηήο Δγρφξδσλ Μνπζηθψλ Οξγάλσλ Μ
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9704.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υεηξίδεηαη κνπζηθφ φξγαλν αλαιφγσο ηνπ είδνπο ζπνπδψλ ηνπ (βηνιί, βηφια,
βηνινληζέιν, θφληξα κπάζν, θιαζζηθή - ειεθηξηθή θηζάξα, ειεθηξηθή θηζάξα κπάζν,
κπνπδνχθη, καληνιίλν, ιχξα Πνληηαθή, ιχξα Κξεηηθή). Παηαλίδεη θαηάιιεια κνπζηθά ηεκάρηα
ζε εθηέιεζε ππεξεζηψλ νξρήζηξαο, ζπλαπιίεο θαη ινηπέο εθδειψζεηο κνπζηθνχ
πεξηερνκέλνπ. πληεξεί θη επεθηείλεη ηηο κνπζηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, κέζσ αηνκηθήο θαη
νκαδηθήο κειέηεο θαη δνθηκήο κνπζηθψλ ηεκαρίσλ, νχησο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη άξηζηα
ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο Μνλάδνο ηνπ. πλερίδεη ηηο κνπζηθέο ηνπ ζπνπδέο, ζην φξγαλν θαη
ζηα ζεσξεηηθά ηεο κνπζηθήο ηέρλεο, νχησο ψζηε ζπλερψο εμειηζζφκελνο, λα δχλαηαη λα
εθηειεί θαζήθνληα Δθπαηδεπηή ζην νηθείν κνπζηθφ φξγαλν. Πξνλνεί γηα ηελ ζπληήξεζε 1νπ
Κιηκαθίνπ ηνπ κνπζηθνχ ηνπ νξγάλνπ, ψζηε λα βξίζθεηαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή θαηάζηαζε.
Καηαηάζζεηαη σο ρεηξηζηήο θπξίσο κνπζηθνχ νξγάλνπ θαη εθαξκφδεη ηα πξναλαθεξζέληα θη
επί απηνχ.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-203-ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)

1. Εηδηθόηεηα : Υεηξηζηήο Μηθηψλ Μνπζηθψλ Οξγάλσλ Μ
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9705.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Υεηξίδεηαη κνπζηθφ φξγαλν αλαιφγσο ηνπ είδνπο ζπνπδψλ ηνπ (πηάλν,
αξκφλην, ζπλζεζάτδεξ, αθνξληεφλ, ζαληνχξη). Παηαλίδεη θαηάιιεια κνπζηθά ηεκάρηα ζε
εθηέιεζε ππεξεζηψλ νξρήζηξαο, ζπλαπιίεο θαη ινηπέο εθδειψζεηο κνπζηθνχ πεξηερνκέλνπ.
πληεξεί θη επεθηείλεη ηηο κνπζηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, κέζσ αηνκηθήο θαη νκαδηθήο κειέηεο θαη
δνθηκήο κνπζηθψλ ηεκαρίσλ, νχησο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη άξηζηα ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο
Μνλάδνο ηνπ. πλερίδεη ηηο κνπζηθέο ηνπ ζπνπδέο ζην φξγαλν θαη ζηα ζεσξεηηθά ηεο
κνπζηθήο ηέρλεο, νχησο ψζηε ζπλερψο εμειηζζφκελνο, λα δχλαηαη λα εθηειεί θαζήθνληα
Δθπαηδεπηή ζην νηθείν κνπζηθφ φξγαλν. Πξνλνεί γηα ηελ ζπληήξεζε 1νπ Κιηκαθίνπ ηνπ
κνπζηθνχ ηνπ νξγάλνπ, ψζηε λα βξίζθεηαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή θαηάζηαζε. Καηαηάζζεηαη
σο ρεηξηζηήο θπξίσο κνπζηθνχ νξγάλνπ θαη εθαξκφδεη ηα πξναλαθεξζέληα θη επ΄ απηνχ.
β. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

-204ΔΕΛΣΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ-ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΩΝ ΕΠΟΠ (Κ 105-2/1999)
1. Εηδηθόηεηα : Δπηκειεηήο Υξεκαηηθνχ Ο
2. Αρηζμός Κώδηθα: 9750.
3. Καζήθονηα:
Δθηειεί ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε θαηξφ εηξήλεο, θξίζεσο ή πνιέκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο θαη ζρέδηα, αθνχ πξψηα εθπαηδεπηεί θαη ζεσξεζεί φηη
είλαη ηθαλφο λα ηα εθηειέζεη:
α. Γηαρεηξηζηή Υξεκαηηθνχ :
Αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ σο Γεκφζηνο Τπφινγνο, ζχκθσλα κε ηηο πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ
ηνπ Κξάηνπο δηαηάμεηο. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ηεο
Γηαρεηξίζεσο κε επηκέιεηα, κεζνδηθφηεηα θαη ελεκεξφηεηα θαη θαηά ηξφπν πνπ λα
εμαζθαιίδεη πάληνηε ηελ εχξπζκε, νκαιή θαη ελ γέλεη θαιή ιεηηνπξγία ηεο δηαρεηξίζεσο,
θαζψο θαη ηελ πξφιεςε δηαρεηξηζηηθψλ αλσκαιηψλ.
β. Μεξηθνχ Γηαρεηξηζηή Υξεκαηηθνχ:
Αζθεί ηα θαζήθνληα σο Βνεζφο ηνπ Γηαρεηξηζηή Υξεκαηηθνχ, ηεξεί ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα
πνπ αλαγθαηνχλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο δηαρεηξίζεσο ηνπ, ππέρεη ηηο
επζχλεο δεκνζίνπ ππνιφγνπ, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα θαη θαλνληθφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ,
θαζψο θαη ηελ λνκηκφηεηα ησλ πιεξσκψλ ησλ δαπαλψλ, ελεξγεί έγθαηξα ηηο εηζπξάμεηο θαη
ηηο πάζεο θχζεσο πιεξσκέο θαη γεληθά εθηειεί ην ζχλνιν ησλ ζπλαθψλ κε ηα θαζήθνληά
ηνπ εξγαζηψλ.
γ. Βνεζνχ Λνγηζηεξίνπ:
Δθηειεί κε επηκέιεηα, κεζνδηθφηεηα θαη ελεκεξφηεηα ηα επί κέξνπο θαζήθνληα ησλ ινηπψλ
νξγάλσλ ηνπ Λνγηζηεξίνπ φπσο απηά θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ Ζκεξήζηα Γηαηαγή
ηεο Μνλάδαο (ΚΣ). Δλδεηθηηθά νξηζκέλα εθ ησλ θαζεθφλησλ είλαη, ε παξαιαβή θαη
ηαμηλφκεζε ησλ δαπαλψλ ησλ Μνλάδσλ, ν έιεγρνο απηψλ θαη ε ζχληαμε θαηαζηάζεσλ γηα
ηελ ππνβνιή ησλ δαπαλψλ γηα εθθαζάξηζε, ε ηήξεζε θαη ε ελεκέξσζε ησλ κηζζνινγηθψλ
θαθέισλ, ε ζχληαμε θαηαζηάζεσλ ηπρφλ κηζζνδνζηψλ θαη επηδνκάησλ πνπ εμάγνληαη
ρεηξνγξαθηθά, ε έθδνζε βεβαηψζεσλ απνδνρψλ θιπ.
δ. Βνεζνχ Δθθαζαξηζηή:
Δλδεηθηηθά, εθηεινχλ κε επηκέιεηα θαη κεζνδηθφηεηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ,
εθνδίσλ θαη πιηθψλ, κεξηκλνχλ γηα ηελ αζθαιή ηήξεζε ησλ παξαδηδφκελσλ ζ’ απηνχο
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ππέρνπλ πιελ ηεο Γηνηθεηηθήο θαη Αζηηθήο επζχλεο ζε πεξίπησζε
ζεηηθήο δεκίαο ηνπ Γεκνζίνπ απφ παξάιεηςε ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο,
αξηζκεηηθνχ ιάζνπο, παξαδνρήο δαπάλεο κε ζηεξηδφκελε ζε πιήξε θαη λφκηκα
δηθαηνινγεηηθά.
ε. Δπηπιένλ απηψλ εθηειεί ηα πξνβιεπφκελα θαζήθνληα, πνπ απνξξένπλ
απφ ην βαζκφ ηνπ, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηνπ νπιηθνχ
ζπζηήκαηνο ή κέζνπ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.

