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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Πλήρωμα Ερπυστριοφόρων ΠΖ 
 

2. Αριθμός Κώδικα: 9001 
  

3. Καθήκοντα :   
  

 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει:  
 α. Ομαδάρχη ή Βοηθού Ομαδάρχη Ομάδας Τ/Φ ή μέλους Ομάδας Τ/Φ. 
 
 β. Οδηγεί το ερπυστριοφόρο όχημα σε συνθήκες μάχης και μη. Εκτελεί 
συντήρηση 1ου κλιμακίου και επισκευάζει επείγουσες βλάβες μέσα στις δυνατότητές του. 
Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 γ. Χειρίζεται το Σ/Α και τη συσκευή ενδοεπικοινωνίας, τα όπλα που φέρει το 
ερπυστριοφόρο και είναι σε θέση να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέλος του πληρώματος 
ως και τον αρχηγό του πληρώματος. Χειρίζεται όλα τα συστήματα ελέγχου πυρός και τα 
σκοπευτικά όργανα του ερπυστριοφόρου ως και τα φερόμενα επί του ερπυστριοφόρου 
όπλα και τον ατομικό του οπλισμό. 
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του.  
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα : Υπηρέτης Ελαφρού Οπλισμού-Πολυβόλων-Πυροβόλων ΠΖ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9002 
  
3. Καθήκοντα :   
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Ομαδάρχη ή Βοηθού Ομαδάρχη Ομάδας Τ/Φ ή μέλους Ομάδας Τ/Φ ως 
Ακροβολιστής (Σκοπευτής Ακριβείας) - Ομαδάρχη ή αρχηγού στοιχείου πολυβόλου ή Α/Α 
πυροβόλου και εκπαιδευτή -Οδηγού Αυτοκινήτου. 
 
 β. Εκτελεί άριστα όλα τα είδη βολών που εκτελεί το τυφέκιο και τα άλλα όπλα της 
ομάδας του, γνωρίζει την τακτική χρησιμοποίηση αυτών και να χρησιμοποιεί το έδαφος 
κατά άριστο τρόπο. Είναι υπεύθυνος για την καλή συντήρηση και διατήρηση σε άριστη 
κατάσταση του ατομικού του οπλισμού αλλά και του ομαδικού οπλισμού κατά περίπτωση. 
 
 γ. Χειρίζεται τους Σ/Α της Ομάδας του. 
 
 δ. Ως Ακροβολιστής (Σκοπευτής Ακριβείας) έχει ως αποστολή την εξουδετέρωση 
στόχων ευκαιρίας σε μικρές και μέσες αποστάσεις (έως 600 μέτρα) καθώς και την 
υποστήριξη της ομάδας μάχης. Παράλληλα είναι εκπαιδευμένος : 
 
  (1) Στην εκτίμηση αποστάσεων. 
  (2) Στη λεπτομερή σπουδή και επισήμανση εδάφους. 
  (3) Στον εντοπισμό και αναγνώριση ήχων. 
  (4) Στην προστασία, απόκρυψη και παραλλαγή. 
  (5) Στη χρήση χάρτου και σχεδιαγραμμάτων. 
  (6) Στην άμεση αναγνώριση εχθρικού προσωπικού και υλικού. 
  (7) Στην αθόρυβη μετακίνηση. 
  (8) Στη λειτουργία και χειρισμό των οπλομηχανημάτων που του διατίθενται 
καθώς και των λοιπών υλικών (οπτικά όργανα, μέσα τήρησης κατευθύνσεως κλπ), που 
του είναι αναγκαία για την εκτέλεση της αποστολής του. 
 
 ε. Χρησιμοποιεί, υπηρετεί και συντηρεί το πολυβόλο και το Α/Α πυροβόλο. 
Γνωρίζει άριστα τη λειτουργία τους και  κάνει άριστη βολή. 
  
 στ. Διοικεί το στοιχείο πολυβόλου ή Α/Α πυροβόλου και ευθύνεται για την :  
 

  (1) Εκπαίδευση και απόδοση του προσωπικού του στοιχείου του. 
 
   (2) Αναγνώριση της θέσης τάξης του πολυβόλου ή Α/Α πυροβόλου όπλου, 
την τάξη και ορθή εκτέλεση βολής, την αναγνώριση φιλιών και εχθρικών Α/Φ.  
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  (3)  Επιθεώρηση, ρύθμιση και συντήρηση του πολυβόλου ή Α/Α πυροβόλου 
όπλου. 
 
 ζ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 η. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του.  
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα :  Υπηρέτης Α-Τ Όπλων  ΠΖ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9003 
  
3. Καθήκοντα :   
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Εκτελεί καθήκοντα ομαδάρχη ή αρχηγού στοιχείου και εκπαιδευτή ή μέλους 
της Ομάδας Α/Τ. Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση ακριβούς και ταχείας βολής και για τη 
μεταφορά και συντήρηση των εκτοξευτών. Πρέπει να γνωρίζει άριστα τη λύση, 
αρμολόγηση, γέμιση, απογέμιση, λειτουργία και θεραπεία εμπλοκών των Α-Τ όπλων . 
 
 β. Χειρίζεται άριστα τα Α-Τ Κ/Β όπλα δηλαδή, γεμίζει, σκοπεύει, πυροδοτεί αυτά 
και τα κατευθύνει κατά τη διάρκεια της πτήσης, ώστε να πλήξουν το στόχο.        
   
 γ. Χειρίζεται τους Σ/Α της Ομάδας του. 
   
 δ. Οδηγεί το όχημα φορέα Α-Τ όπλων και κατευθύνει αυτό σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Αρχηγού Στοιχείου. Βοηθά το στοιχείο όταν παρίσταται ανάγκη. Είναι 
υπεύθυνος για την καλή συντήρηση του οχήματος. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου και 
συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 ε. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα : Υπηρέτης Όλμων  ΠΖ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9004 
  
3. Καθήκοντα :   
  
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
  
 α. Ομαδάρχη ή αρχηγού στοιχείου και εκπαιδευτή ή μέλους της Ομάδας Όλμων. 
Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση ακριβούς και ταχείας βολής και για τη μεταφορά και 
συντήρηση των όλμων. Γνωρίζει λεπτομερώς τη λύση, αρμολόγηση, γέμιση, απογέμιση 
και συντήρηση των όλμων καθώς και τη θεραπεία των εμπλοκών. 
 
 β. Οδηγεί ερπυστιοφόρο όχημα σε συνθήκες μάχης καθώς και αυτοκίνητο 
φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις 
διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, 
μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου και συμμετέχει στη 
συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 γ. Χειρίζεται τους Σ/Α της Ομάδας του. 
   
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα : Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων ΠΖ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9005 
  
3. Καθήκοντα :   
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
  
 α. Εκτελεί συντήρηση στο ηλεκτρικό σύστημα όλων των τροχοφόρων και 
ερπυστριοφόρων οχημάτων, αποκαθιστά βλάβες του ηλεκτρικού συστήματος και των 
ηλεκτρικών εξαρτημάτων των ερπυστριοφόρων οχημάτων και προβαίνει στη διαπίστωση 
βλαβών και τη θεραπεία τους. 
 
 β. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 γ. Οδηγεί ερπυστριοφόρο όχημα σε συνθήκες μάχης και μη. Εκτελεί συντήρηση 
1ου κλιμακίου και επισκευάζει επείγουσες βλάβες μέσα στις δυνατότητές του. 
Παρακολουθεί και συμμετέχει στην συντήρηση 2ου κλιμακίου. Επιλέγει θέσεις βολής και 
εκτελεί ευχερώς ελιγμούς αποφυγής εχθρικών πυρών. Αναγνωρίζει εχθρικούς στόχους και 
αναφέρει σχετικά στον αρχηγό πληρώματος. Χειρίζεται το Σ/Α και τη συσκευή 
ενδοεπικοινωνίας, όλα τα συστήματα ελέγχου πυρός, τα όπλα και τα σκοπευτικά όργανα 
που φέρει το ερπυστριοφόρο και είναι σε θέση να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέλος, ως 
και τον αρχηγό πληρώματος 
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από 
το βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος 
ή μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 
 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Τροχοφόρων Οχημάτων ΠΖ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9006 
  
3. Καθήκοντα :   
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας όλων των συστημάτων των τροχοφόρων 
οχημάτων και τα επισκευάζει. Γνωρίζει όλα τα εξαρτήματα αυτών και προβαίνει στην 
αντικατάσταση μικρών και μεγάλων εξαρτημάτων. Με τη χρησιμοποίηση της ορθής 
μεθοδολογίας ανευρίσκει και αποκαθιστά βλάβες. Εκτελεί ρυθμίσεις και δοκιμές σε στάση 
και πορεία των επισκευαζόμενων οχημάτων.  
 
 β. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 γ. Οδηγεί και χειρίζεται όλα τα οχήματα περισυλλογής (ελαφρά - μέσα – βαρέα).  
Ευθύνεται για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας προσωπικού και υλικού κατά την 
άρση ή έλκυση βαρέων υλικών γενικά. Ευθύνεται για την συντήρηση 1ου κλιμακίου του 
οχήματος που οδηγεί και συμμετέχει στην συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
  



- 8 - 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Ερπυστριοφόρων Οχημάτων ΠΖ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9007 
  
3. Καθήκοντα :   
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας όλων των συστημάτων των ερπυστριοφόρων 
οχημάτων (ΤΟΜΠ – ΤΟΜΑ) και τα επισκευάζει. Γνωρίζει όλα τα εξαρτήματα αυτών και 
προβαίνει στην αντικατάσταση μικρών και μεγάλων εξαρτημάτων. Με τη χρησιμοποίηση 
ορθής μεθοδολογίας ανευρίσκει και αποκαθιστά βλάβες. Εκτελεί ρυθμίσεις και δοκιμές σε 
στάση και πορεία των επισκευαζόμενων οχημάτων.   
 
 β. Οδηγεί ερπυστριοφόρο όχημα σε συνθήκες μάχης και μη. Εκτελεί συντήρηση 
1ου κλιμακίου και επισκευάζει επείγουσες βλάβες μέσα στις δυνατότητές του. 
Παρακολουθεί και συμμετέχει στην συντήρηση 2ου κλιμακίου. Επιλέγει θέσεις βολής και 
εκτελεί ευχερώς ελιγμούς αποφυγής εχθρικών πυρών. Αναγνωρίζει εχθρικούς στόχους και 
αναφέρει σχετικά στον αρχηγό πληρώματος. Χειρίζεται το Σ/Α και τη συσκευή 
ενδοεπικοινωνίας, όλα τα συστήματα ελέγχου πυρός, τα όπλα και τα σκοπευτικά όργανα 
που φέρει το ερπυστριοφόρο και είναι σε θέση να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέλος, ως 
και τον αρχηγό πληρώματος. 
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Τηλεπικοινωνιών ΠΖ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9008 
  
3. Καθήκοντα :   
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει:  
 
 α. Εκτελεί επιθεώρηση – έλεγχο – συντήρηση – αναζήτηση βλαβών και 
αποκατάσταση των, για όλα τα ενσύρματα – ασύρματα μέσα (αναλογικά – ψηφιακά) ΔΒ. 
Εκτελεί την προβλεπόμενη συντήρηση αρμοδιότητας του και συνδράμει στην συντήρηση 
1ου κλιμακίου. Εκτελεί αποκατάσταση βλαβών και επισκευαστικές εργασίες 2ου κλιμακίου 
και 3ου εφ' όσον απαιτείται. 
 
 β. Χειρίζεται τους σταθμούς ασυρμάτου, τους συσσωρευτές, τις μηχανές 
φορτίσεως συσσωρευτών και τα κάθε κατηγορίας τηλεφωνικά μηχανήματα και υλικά 
Διαβιβάσεων. Ευθύνεται για την προβλεπόμενη συντήρηση του χρησιμοποιούμενου 
υλικού, καθώς και για την τήρηση και ενημέρωση των προβλεπόμενων βιβλίων και 
εντύπων. Γνωρίζει τους κανόνες ασφαλείας των τηλεπικοινωνιακών μέσων και 
εκμετάλλευσης ραδιοτηλεφωνίας. 
 
 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα :  Τεχνίτης Οπλισμού ΠΖ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9009 
  
3. Καθήκοντα :   
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει:  
 
 α. Επισκευάζει και συντηρεί ελαφρύ και βαρύ οπλισμό σε οποιοδήποτε τόπο και 
με οποιεσδήποτε συνθήκες. 
 
 β. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
   
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα :  Τεχνίτης Α-Τ  Κ/Β Όπλων ΠΖ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9010 
  
3. Καθήκοντα :   
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Εκτελεί συντήρηση Σχηματισμού (3ου κλιμακίου και μερικώς 4ου) στα Α-Τ Κ/Β 
οπλικά συστήματα TOW – KORNET – MILAN – FAGOT.  
 
 β. Εκτελεί καθήκοντα ομαδάρχη ή αρχηγού στοιχείου και εκπαιδευτή ή μέλους 
της Ομάδας Α/Τ. Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση ακριβούς και ταχείας βολής και για τη 
μεταφορά και συντήρηση των εκτοξευτών. Πρέπει να γνωρίζει άριστα τη λύση, 
αρμολόγηση, γέμιση, απογέμιση, λειτουργία και θεραπεία εμπλοκών των Α-Τ όπλων . 
 
 γ. Χειρίζεται άριστα τα Α-Τ Κ/Β όπλα δηλαδή, γεμίζει, σκοπεύει, πυροδοτεί αυτά 
και τα κατευθύνει κατά τη διάρκεια της πτήσης, ώστε να πλήξουν το στόχο. 
   
 δ. Χειρίζεται τους Σ/Α της Ομάδας του. 
 
 ε. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
  
 στ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα : Μάγειρας ΠΖ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9011 
 
3. Καθήκοντα :   
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
  
 α. Παρασκευάζει το συσσίτιο του προσωπικού του τμήματός του, σε στάθμευση 
και σε κίνηση, χειρίζεται και χρησιμοποιεί όλους τους τύπους μαγειρικών σκευών και 
συσκευών μαγειρέματος.  
 
 β. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα : Δικυκλιστής – Οδηγός Αυτοκινήτου 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9012 
  
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσεως ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Οδηγεί δίκυκλο και είναι υπεύθυνος για την καλή συντήρησή του. Εκτελεί 
συντήρηση 1ου κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. Τηρεί και ενημερώνει 
τα συνοδεύοντα το όχημα έντυπα και βιβλιάρια. Πρέπει να γνωρίζει τον ΚΟΚ.   
 
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
 
  



- 14 - 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα : Υπηρέτης Πολυβόλων ΕΔ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9051 
  
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Εκτελεί καθήκοντα ομαδάρχη ή αρχηγού στοιχείου και εκπαιδευτή ή μέλους 
της Ομάδας. Χρησιμοποιεί, υπηρετεί και συντηρεί το πολυβόλο. Γνωρίζει άριστα τη 
λειτουργία του και να κάνει άριστη βολή. Εκτελεί άριστα όλα τα είδη βολών, που εκτελεί το 
τυφέκιο και τα άλλα όπλα της ομάδας του, γνωρίζει την τακτική χρησιμοποίηση αυτών και 
να χρησιμοποιεί το έδαφος κατά άριστο τρόπο. Είναι υπεύθυνος για την καλή συντήρηση 
και διατήρηση σε άριστη κατάσταση του ατομικού του οπλισμού, αλλά και του ομαδικού 
οπλισμού κατά περίπτωση. 
 
 β. Χειρίζεται τους Σ/Α της Ομάδας του. 
 
 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο και είναι υπεύθυνος για την καλή συντήρησή του. Εκτελεί 
όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού – υλικού ) σε κάθε τόπο και 
χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου και βοηθάει στη 
συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
  
 δ. Εκτελεί τις αποστολές Τυφεκιοφόρου και επιπλέον, συμμετέχει σε παντός 
είδους καταδρομικές επιχειρήσεις. 
 
 ε. Παροχή Α΄Βοηθειών στο πεδίο μάχης. 
 
 στ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα : Υπηρέτης Α-Τ Όπλων ΕΔ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9052 
  
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Εκτελεί καθήκοντα ομαδάρχη ή αρχηγού στοιχείου και εκπαιδευτή ή μέλους 
της Ομάδας Α/Τ. Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση ακριβούς και ταχείας βολής και για τη 
μεταφορά και συντήρηση των εκτοξευτών. Πρέπει να γνωρίζει άριστα τη λύση, 
αρμολόγηση, γέμιση, απογέμιση, λειτουργία και θεραπεία εμπλοκών των Α-Τ όπλων . 
 
 β. Χειρίζεται άριστα τα Α-Τ Κ/Β όπλα δηλαδή, γεμίζει, σκοπεύει, πυροδοτεί αυτά 
και τα κατευθύνει κατά τη διάρκεια της πτήσης, ώστε να πλήξουν το στόχο. 
   
 γ. Χειρίζεται τους Σ/Α της Ομάδας του. 
 
 δ. Οδηγεί το όχημα φορέα Α-Τ όπλων και κατευθύνει αυτό σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Αρχηγού Στοιχείου. Βοηθά το στοιχείο όταν παρίσταται ανάγκη. Είναι 
υπεύθυνος για την καλή συντήρηση του οχήματος. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου και 
συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 ε. Εκτελεί τις αποστολές Τυφεκιοφόρου και επιπλέον, συμμετέχει σε παντός 
είδους καταδρομικές επιχειρήσεις. 
 
 στ. Παροχή Α΄Βοηθειών στο πεδίο μάχης. 
 
 ζ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  
 
1. Ειδικότητα : Υπηρέτης Όλμων ΕΔ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9053 
  
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Ομαδάρχη ή αρχηγού στοιχείου και εκπαιδευτή ή μέλους της Ομάδας Όλμων. 
Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση ακριβούς και ταχείας βολής και για τη μεταφορά και 
συντήρηση των όλμων. Γνωρίζει λεπτομερώς τη λύση, αρμολόγηση, γέμιση, απογέμιση 
και συντήρηση των όλμων καθώς και τη θεραπεία των εμπλοκών. 
 
 β. Χειρίζεται τους Σ/Α της Ομάδας του. 
 
 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 δ. Εκτελεί τις αποστολές Τυφεκιοφόρου και επιπλέον, συμμετέχει σε παντός 
είδους καταδρομικές επιχειρήσεις. 
 
 ε. Παροχή Α΄Βοηθειών στο πεδίο μάχης. 
 
 στ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Τροχοφόρων Οχημάτων ΕΔ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9054 
  
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας όλων των συστημάτων των τροχοφόρων 
οχημάτων και τα επισκευάζει. Γνωρίζει όλα τα εξαρτήματα αυτών και προβαίνει στην 
αντικατάσταση μικρών και μεγάλων εξαρτημάτων. Με τη χρησιμοποίηση της ορθής 
μεθοδολογίας ανευρίσκει και αποκαθιστά βλάβες. Εκτελεί ρυθμίσεις και δοκιμές σε στάση 
και πορεία των επισκευαζόμενων οχημάτων.   
 
 β. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 γ. Οδηγεί και χειρίζεται όλα τα οχήματα περισυλλογής (ελαφρά - μέσα – βαρέα).  
Ευθύνεται για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας προσωπικού και υλικού κατά την 
άρση ή έλκυση βαρέων υλικών γενικά. Ευθύνεται για την συντήρηση 1ου κλιμακίου του 
οχήματος που οδηγεί και συμμετέχει στην συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  
 
1. Ειδικότητα : Πλήρωμα Ερπυστριοφόρων ΕΔ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9055 
  
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Οδηγεί το ερπυστριοφόρο όχημα σε συνθήκες μάχης και μη. Εκτελεί 
συντήρηση 1ου κλιμακίου, παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
Χειρίζεται το σταθμό ασυρμάτου και τη συσκευή ενδοεπικοινωνίας, τα όπλα που φέρει το 
ερπυστριοφόρο και είναι σε θέση να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέλος ως και τον αρχηγό 
πληρώματος. 
 
 β. Χειρίζεται όλα τα συστήματα ελέγχου πυρός και τα σκοπευτικά όργανα του 
ερπυστριοφόρου, ως και τα φερόμενα επί του ερπυστριοφόρου όπλα και τον ατομικό του 
οπλισμό. 
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τις αποστολές του τυφεκιοφόρου και επιπλέον, 
συμμετέχει σε παντός είδους καταδρομικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις πεζοναυτών. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα : Ειδικών Αποστολών ΕΔ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9056 
  
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Συντηρεί το καταδυτικό υλικό και χειρίζεται το θάλαμο αποπίεσης. 
 
 β. Γνωρίζει την λειτουργία και χειρισμό υλικών καταστροφών και ναρκοπολέμου 
και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των διατασσομένων καταστροφών. 
 
 γ. Εκτελεί άριστα όλα τα είδη βολών τυφεκίου υψηλής ακριβείας σε μεγάλες 
αποστάσεις (ανάλογα με το διαμέτρημα και τα αριθμητικά δεδομένα του 
χρησιμοποιούμενου τυφεκίου). Έχει αποστολή την εξουδετέρωση προεπιλεγμένων 
στόχων και δευτερευόντως τη συλλογή και μετάδοση πληροφοριών. Γνωρίζει τη λειτουργία 
και χειρισμό του ειδικού συστήματος τυφεκίου που του διατίθεται, καθώς και των λοιπών 
υλικών (οπτικά όργανα, μέσα τήρησης κατευθύνσεως κ.λπ.) που του είναι αναγκαία για 
την εκτέλεση της αποστολής του. 
 
 δ. Είναι εκπαιδευμένος : 
  (1) Στην εκτίμηση αποστάσεων. 
  (2) Στη λεπτομερή σπουδή και επισήμανση του εδάφους. 
  (3) Στην προστασία, απόκρυψη και παραλλαγή. 
  (4) Στην άμεση αναγνώριση εχθρικού προσωπικού και υλικού. 
  (5) Στην αθόρυβη μετακίνηση και παραμονή εντός της εχθρικής τοποθεσίας. 
 
 ε. Οδηγεί αυτοκίνητο και είναι υπεύθυνος για την καλή συντήρησή του. Εκτελεί 
όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού – υλικού) σε κάθε τόπο και 
χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου και βοηθάει στη 
συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 στ. Εκτελεί της αποστολές του Τυφεκιοφόρου και επιπλέον, συμμετέχει σε παντός 
είδους καταδρομικές επιχειρήσεις. 
 
  ζ. Χειρίζεται τους Σ/Α της Ομάδας του. 
 
  η. Παροχή Α΄Βοηθειών στο πεδίο μάχης. 
 
  θ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 

1. Ειδικότητα : Πλήρωμα Σκάφους ΕΔ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9057 
  
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Είναι υπεύθυνος για τη διακυβέρνηση των σκαφών μεταφοράς και συνοδείας, 
για τη συντήρηση 1ου κλιμακίου, καθώς και για την εκπαίδευση του πληρώματος. 
 
 β. Χειρίζεται ελαστικές λέμβους με εξωλέμβιους κινητήρες και εκτελεί συντήρηση  
1ου κλιμακίου. Συμμετέχει σε ναυαγοσωστικές ομάδες και πρέπει να γνωρίζει σε πολύ καλό 
βαθμό κολύμβηση και κωπηλασία. 
 
 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 δ. Χειρίζεται και συντηρεί τα οπλικά συστήματα και τα μέσα επιτήρησης που 
διαθέτει η Μονάδα του. 
 
 ε. Εκτελεί τις αποστολές Τυφεκιοφόρου και επιπλέον, συμμετέχει σε παντός 
είδους καταδρομικές επιχειρήσεις. 
  
 στ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα : Τυφεκιοφόρος ΕΔ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9058 
  
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Εκτελεί τις αποστολές του Ομαδάρχη ή Βοηθού Ομαδάρχη ή μέλους Ομάδας 
Τ/Φ ΚΔ και επιπλέον, συμμετέχει σε παντός είδους καταδρομικές επιχειρήσεις.  
 
 β. Βοηθός του Αξκού πληροφοριών στην διεξαγωγή της εσωτερικής και 
εξωτερικής υπηρεσίας πληροφοριών και ασφαλείας  της μονάδας του. 
 
 γ. Αίρει υποβρύχια κωλύματα και εκτελεί αποστολές ανιχνευτή θαλάσσης. 
 
 δ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 ε. Εκτελεί της αποστολές του Τυφεκιοφόρου και επιπλέον, συμμετέχει σε παντός 
είδους καταδρομικές επιχειρήσεις.  
 
 στ. Χειρίζεται τους Σ/Α της Ομάδας του. 
 
  ζ. Παροχή Α΄Βοηθειών στο πεδίο μάχης. 
 
  η. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα : Νοσοκόμος Καταδρομών ΕΔ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9059 
 
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Παρέχει πρώτες βοήθειες και φροντίζει τους ασθενείς των μονάδων 
Καταδρομών. Εκτελεί τις οδηγίες του προϊσταμένου του ιατρού. 
 
 β. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
 
 δ. Να χειρίζεται τον ελαφρύ οπλισμό της Ομάδας και να συμμετέχει σε παντός 
είδους καταδρομικές επιχειρήσεις. 
 
 ε. Χειρίζεται τους Σ/Α της Ομάδας του. 
 
 στ. Παροχή Α΄Βοηθειών στο πεδίο μάχης. 
 
 ζ. Έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από το Σχολείο Νοσοκόμων Ε.Δ  
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα : Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων ΕΔ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9060 
  
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Ασχολείται με το ηλεκτρικό σύστημα των τροχοφόρων και ερπυστριοφόρων 
οχημάτων, αποκαθιστά βλάβες του ηλεκτρικού συστήματος και των ηλεκτρικών 
εξαρτημάτων των οχημάτων και προβαίνει στη διαπίστωση βλαβών και τη θεραπεία τους. 
 
 β. Οδηγεί και χειρίζεται όλα τα οχήματα περισυλλογής ( ελαφρά – μέσα – βαρέα ) 
και οδηγεί οχήματα φορτηγά και επιβατικά. Ευθύνεται για τη λήψη των αναγκαιούντων 
μέτρων ασφαλείας προσωπικού και υλικού, κατά την άρση ή έλκυση βαρέων υλικών.  
Ευθύνεται για τη συντήρηση 1ου Κλιμακίου του οχήματος περισυλλογής και βοηθά στη 
συντήρηση 2ου Κλιμακίου. 
 
 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές ( προσωπικού – 
υλικού ) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
Κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου Κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου 
κλιμακίου. 
 
 δ. Επιπλέον εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το βαθμό 
του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή μέσου 
της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Ηλεκτροοπτικών Οργάνων  ΕΔ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9061 
  
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Μεριμνά για την εγκατάσταση και επισκευή των ραντάρ, που 
χρησιμοποιούνται από το Στρατό. 
 
 β. Χειρίζεται και συντηρεί τα μέσα επιτήρησης που διαθέτει η Μονάδα του. 
 
 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου 
   
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Οπλισμού ΕΔ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9062 
  
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Επισκευάζει και συντηρεί ελαφρύ και βαρύ οπλισμό, σε οποιοδήποτε τόπο και 
με οποιεσδήποτε συνθήκες. 
 
 β. Οδηγεί αυτοκίνητο και είναι υπεύθυνος για την καλή συντήρησή του. Εκτελεί 
όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού – υλικού) σε κάθε τόπο και 
χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου και βοηθάει στη 
συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 

1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Τηλεπικοινωνιών ΕΔ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9063 
  
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Συντηρεί και ελέγχει και επιθεώρηση όλων των διατιθεμένων, από το Στρατό 
κατηγοριών, ενσύρματων και ασυρμάτων (αναλογικών – ψηφιακών) μέσων ΔΒ. Ευθύνεται 
για την προβλεπόμενη συντήρηση του χρησιμοποιούμενου υλικού, καθώς και για την 
τήρηση και ενημέρωση των προβλεπόμενων βιβλίων και εντύπων. 
 
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
 
 γ. Γνωρίζει τη χρήση Η/Ζ, τον τρόπο συνδεσμολογίας – φόρτισης των 
συσσωρευτών και τροφοδοσίας των συστημάτων.  
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Σκαφών  ΕΔ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9064 
  
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Εκτελεί συντήρηση 2ου κλιμακίου στα ταχύπλοα σκάφη, ελαστικές λέμβους και  
εξωλέμβους κινητήρες, στα όργανα χειρισμού και στο δίκτυο κατάσβεσης πυρκαγιάς των 
σκαφών.  
 
 β. Δίνει οδηγίες στους χειριστές για τον ορθό τρόπο χειρισμού και συντηρήσεως. 
 
 γ. Είναι υπεύθυνος για τη διακυβέρνηση των σκαφών μεταφοράς και συνοδείας 
και  χειρίζεται ελαστικές λέμβους με εξωλέμβιους κινητήρες.  
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Αλεξιπτώτων ΕΔ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9065 
  
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Επισκευάζει και συσκευάζει αλεξίπτωτα προσωπικού, φόρτου και υλικά 
ρίψεως, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα εγχειρίδια και σχετικές διαταγές.  
 
 β. Είναι αλεξιπτωτιστής, φέρει ειδική στολή, αλεξίπτωτο και σωσίβιο. 
 
 γ. Εκτελεί τη συσκευασία των υλικών, που είναι για ρίψη και προσαρμόζει αυτά 
σε αλεξίπτωτα. Φορτώνει τα υλικά στο αεροσκάφος και προβαίνει στη ρίψη αυτών, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διαταγές. 
  
 δ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές ( προσωπικού – υλικού ) 
σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου Κλιμακίου και 
βοηθάει στη συντήρηση 2ου Κλιμακίου.  
 
 ε. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα : Μάγειρας ΕΔ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9066 
 
3. Καθήκοντα :  Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
  
 α. Παρασκευάζει το συσσίτιο του προσωπικού του τμήματός του, σε στάθμευση 
και σε κίνηση, χειρίζεται και χρησιμοποιεί όλους τους τύπους μαγειρικών σκευών και 
συσκευών μαγειρέματος.  
 
 β. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές ( προσωπικού – 
υλικού ) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
Κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου Κλιμακίου, τηρεί και ενημερώνει τα συνοδεύοντα 
το όχημα έντυπα και βιβλιάρια. Πρέπει να γνωρίζει τον ΚΟΚ. 
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
 
 δ. Να χειρίζεται τον ελαφρύ οπλισμό της Ομάδας και να συμμετέχει σε παντός 
είδους καταδρομικές επιχειρήσεις. 
 
  ε.    Χειρίζεται τους Σ/Α της Ομάδας του. 
 
  στ.  Παροχή Α΄Βοηθειών στο πεδίο μάχης. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα : Ελεύθερος Σκοπευτής ΕΔ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9067  
  
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Εκτελεί άριστα όλα τα είδη βολών τυφεκίου υψηλής ακριβείας σε μεγάλες 
αποστάσεις( έως 1.000 μέτρα ). Έχει αποστολή την εξουδετέρωση προεπιλεγμένων 
στόχων και δευτερευόντως τη συλλογή και μετάδοση πληροφοριών. Γνωρίζει τη λειτουργία 
και χειρισμό του ειδικού συστήματος τυφεκίου που του διατίθεται, καθώς και των λοιπών 
υλικών ( οπτικά όργανα, μέσα τήρησης κατευθύνσεως κ.λπ. ) που του είναι αναγκαία για 
την εκτέλεση της αποστολής του. 
 
 β. Είναι εκπαιδευμένος : 
  (1) Στην εκτίμηση αποστάσεων. 
  (2) Στη λεπτομερή σπουδή και επισήμανση του εδάφους. 
  (3) Στον εντοπισμό και αναγνώριση ήχων. 
  (4) Στην προστασία, απόκρυψη και παραλλαγή. 
  (5) Στη χρήση χάρτου, σχεδιαγραμμάτων, αεροφωτογραφιών και πυξίδας. 
  (6) Στην άμεση αναγνώριση εχθρικού προσωπικού και υλικού. 
  (7) Στην αθόρυβη μετακίνηση και παραμονή εντός της εχθρικής τοποθεσίας. 
 
 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο - δίκυκλο και είναι υπεύθυνος για την καλή συντήρησή του. 
Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές ( προσωπικού – υλικού ) σε κάθε 
τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. 
 
 δ. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου αυτοκινήτου και δικύκλου και συμμετέχει στη 
συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 ε. Εκτελεί της αποστολές του Τυφεκιοφόρου και επιπλέον, συμμετέχει σε παντός 
είδους καταδρομικές επιχειρήσεις. 
 
 στ. Εκτελεί αναγνωρίσεις ακτών με προσέγγιση από αέρα ή θάλασσα και 
προβαίνει στις απαραίτητες διαδικασίες για την υποδοχή αποβατικού τμήματος. 
  
 ζ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα : Διαβιβαστής ΕΔ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9068 
 
3.  Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
  α. Χειρίζεται και εγκαθιστά κάθε είδους σταθμό ασυρμάτου, συσσωρευτές και 
μηχανές φορτίσεως και κάθε κατηγορίας τηλεφωνικά μηχανήματα, δορυφορικές τερματικές 
συσκευές και λοιπά υλικά ΔΒ. Ευθύνεται για την προβλεπόμενη συντήρησή τους, καθώς 
και για την τήρηση των προβλεπόμενων βιβλίων και εντύπων. Γνωρίζει τους κανόνες 
ασφαλείας των τηλεπικοινωνιακών μέσων και εκμεταλλεύσεως Ρ/Τ. Κρυπτογραφεί και 
αποκρυπτογραφεί όλα τα σήματα εθνικού περιεχομένου και ΝΑΤΟ, ανάλογα με τη 
Μονάδα. 
 
  β.  Επίσης πρέπει να γνωρίζει τη χρήση Η/Ζ και τον τρόπο συνδεσμολογίας – 
φόρτισης των συσσωρευτών. 
   
  γ.   Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές ( προσωπικού – 
υλικού ) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 

Κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου Κλιμακίου.  
 
  δ. Να χειρίζεται τον ελαφρύ οπλισμό της Ομάδας και να συμμετέχει σε 
παντός είδους καταδρομικές επιχειρήσεις. 
 
  ε. Χειρίζεται τους Σ/Α της Ομάδας του. 
 
  στ.  Παροχή Α΄Βοηθειών στο πεδίο μάχης. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 

1. Ειδικότητα : Τεχνίτης ερπυστριοφόρων Οχημάτων ΕΔ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9069 
  
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας όλων των συστημάτων ερπυστριοφόρων 
οχημάτων μεταφοράς προσωπικού και κάθε είδους εξαρτήματος αυτών και τα επισκευάζει. 
Εκτελεί αντικατάσταση μικρών και μεγάλων εξαρτημάτων. Εκτελεί ρυθμίσεις και δοκιμές σε 
στάση και πορεία των επισκευαζόμενων οχημάτων. 
 
 β. Γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας όλων των συστημάτων των ερπυστριοφόρων 
οχημάτων και τα επισκευάζει. Γνωρίζει όλα τα εξαρτήματα αυτών και κάνει την 
αντικατάσταση μικρών και μεγάλων εξαρτημάτων. Με τη χρησιμοποίηση ορθής 
μεθοδολογίας εντοπίζει και αποκαθιστά βλάβες, εκτελεί ρυθμίσεις και δοκιμές σε στάση και 
πορεία των επισκευαζόμενων οχημάτων. 
 
 γ. Οδηγεί και χειρίζεται όλα τα οχήματα περισυλλογής ( ελαφρά – μέσα – βαρέα ) 
καθώς και οχήματα φορτηγά και επιβατικά σε συνθήκες μάχης και μη. Εκτελεί συντήρηση 
1ου κλιμακίου και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. Χειρίζεται το σταθμό ασυρμάτου και 
τη συσκευή ενδοεπικοινωνίας, τα όπλα που φέρει το ερπυστριοφόρο και είναι σε θέση να 
αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέλος, ως και τον αρχηγό πληρώματος. 
 
 δ. Χειρίζεται όλα τα συστήματα ελέγχου πυρός και τα σκοπευτικά όργανα του 
ερπυστριοφόρου, ως και τα φερόμενα επί του ερπυστριοφόρου όπλα και τον ατομικό του 
οπλισμό.  
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα : Πλήρωμα Αρμάτων (LEO1A5-M48A5 MOLF) ΤΘ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9101 
 
3. Καθήκοντα:   
   
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ικανός να τα 
εκτελέσει: 
 
 α. Διοικεί και κατευθύνει το άρμα σε συνθήκες μάχης και μη. Εντοπίζει και 
αναγνωρίζει εχθρικούς στόχους και κατευθύνει τα πυρά του άρματος εναντίον τους. 
Γνωρίζει όλα τα συστήματα του άρματος, και τον χειρισμό τους. Εκτελεί βολή με όλα τα 
όπλα του άρματος, ανάλογα την τακτική κατάσταση.  Χειρίζεται όλα τα συστήματα 
επικοινωνίας – πληροφορικής του άρματος. 
 
 β. Χειρίζεται όλα τα συστήματα ελέγχου πυρός του άρματος. Εκτελεί βολές με 
όλα τα όπλα του άρματος και προσβάλει τους εχθρικούς στόχους. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συνδράμει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου για όλα τα συστήματα και όργανα 
πυρός, καθώς και τον οπλισμό του άρματος. 
 
 γ. Οδηγεί το άρμα μάχης σε συνθήκες μάχης και μη μάχης. Εκτελεί τις 
προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης 1ου κλιμακίου, συνδράμει στη συντήρηση 2ου 
κλιμακίου και στην αποκατάσταση βλαβών εντός δυνατοτήτων του. Εκτελεί την 
περισυλλογή του άρματος και συνδράμει σε εργασίες περισυλλογής μεγαλύτερου 
κλιμακίου. Εκτελεί, με τη συνδρομή του 2ου κλιμακίου, τη μεταφορά του άρματος και επί 
άλλου φορέα (οχήματα – σιδηροδρομικής πλατφόρμας – πλοίου, κα). 
 
 δ. Οδηγεί το γεφυροφόρο άρμα, σε συνθήκες μάχης και μη. Κατευθύνει ασφαλώς 
τις διαδικασίες καθέλκυσης και περισυλλογής της γέφυρας του άρματος με ασφάλεια. 
Χειρίζεται όλα τα συστήματα επικοινωνίας, πληροφορικής του γεφυροφόρου άρματος. 
Εκτελεί βολή με τα όπλα του άρματος. Εκτελεί τη διαδικασία μεταφοράς, περισυλλογής του 
γεφυροφόρου άρματος όπως και αυτές του άρματος μάχης. Εκτελεί εργασίες συντήρησης, 
όπως και του άρματος μάχης. 
 
 ε. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 στ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μεσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα : Πλήρωμα Ερπυστριοφόρων TΘ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9102 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσεως ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ικανός να τα 
εκτελέσει: 
 
 α. Οδηγεί ερπυστριοφόρο όχημα σε συνθήκες μάχης και μη. Εκτελεί συντήρηση 
1ου κλιμακίου και επισκευάζει επείγουσες βλάβες μέσα στις δυνατότητές του. 
Παρακολουθεί και συμμετέχει στην συντήρηση 2ου κλιμακίου. Επιλέγει θέσεις βολής και 
εκτελεί ευχερώς ελιγμούς αποφυγής εχθρικών πυρών. Αναγνωρίζει εχθρικούς στόχους και 
αναφέρει σχετικά στον αρχηγό πληρώματος. Χειρίζεται το Σ/Α και τη συσκευή 
ενδοεπικοινωνίας, όλα τα συστήματα ελέγχου πυρός, τα όπλα και τα σκοπευτικά όργανα 
που φέρει το ερπυστριοφόρο και είναι σε θέση να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέλος, ως 
και τον αρχηγό πληρώματος. 
 
 β. Οδηγεί το ανιχνευτικό όχημα σε συνθήκες μάχης και μη. Εκτελεί συντήρηση 
1ου κλιμακίου, επισκευάζει επείγοντες βλάβες μέσα στις δυνατότητες του. Βοηθά στη 
συντήρηση 2ου κλιμακίου. Χειρίζεται τα μέσα επικοινωνιών. 
 
 γ. Κατευθύνει το ανιχνευτικό όχημα σε συνθήκες μάχης και μη. Χειρίζεται όλα τα 
συστήματα ελέγχου πυρός και εκτελεί βολές με όλα τα όπλα του οχήματος. Εκτελεί 
συντήρηση 1ου κλιμακίου στα όργανα ελέγχου πυρός και στα όπλα του ανιχνευτικού 
οχήματος και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 δ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 ε. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Υπηρέτης Α-Τ  Όπλων  ΤΘ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9103 
 
3. Καθήκοντα: 
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ικανός να τα 
εκτελέσει: 
 
 α. Διοικεί και κατευθύνει το ερπυστριοφόρο και το ανιχνευτικό όχημα σε 
συνθήκες μάχης και μη. Γνωρίζει όλα τα συστήματα, εκτελεί βολή με όλα τα όπλα και 
χειρίζεται όλα τα μέσα επικοινωνίας των ερπυστριοφόρων και  ανιχνευτικών οχημάτων. 
Εκτελεί όλα τα καθήκοντα των μελών του πληρώματος των ερπυστριοφόρων και των 
ανιχνευτικών οχημάτων. Εκτελεί όλες τις προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης των 
ερπυστριοφόρων και των ανιχνευτικών οχημάτων και του οπλισμού που φέρουν, καθώς 
επίσης την τακτική – τεχνική χρησιμοποίησή τους.  
 
 β. Διοικεί το στοιχείο του Α-Τ όπλου, το χειρίζεται και εκτελεί βολή με αυτό, 
οδηγεί το όχημα που το φέρει, εκτελεί την προβλεπόμενη συντήρηση του οχήματος και του 
όπλου. Γνωρίζει την τακτική και τεχνική χρησιμοποίηση του Α-Τ όπλου. Χειρίζεται όλα τα 
μέσα επικοινωνίας του οχήματος. 
 
 γ. Οδηγεί ερπυστριοφόρο όχημα σε συνθήκες μάχης και μη. Εκτελεί συντήρηση 
1ου κλιμακίου και επισκευάζει επείγουσες βλάβες μέσα στις δυνατότητές του. 
Παρακολουθεί και συμμετέχει στην συντήρηση 2ου κλιμακίου. Επιλέγει θέσεις βολής και 
εκτελεί ευχερώς ελιγμούς αποφυγής εχθρικών πυρών. Αναγνωρίζει εχθρικούς στόχους και 
αναφέρει σχετικά στον αρχηγό πληρώματος. Χειρίζεται το Σ/Α και τη συσκευή 
ενδοεπικοινωνίας, όλα τα συστήματα ελέγχου πυρός, τα όπλα και τα σκοπευτικά όργανα 
που φέρει το ερπυστριοφόρο και είναι σε θέση να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέλος, ως 
και τον αρχηγό πληρώματος. 
 
 δ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
   
 ε. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Υπηρέτης Όλμων TΘ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9104 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ικανός να τα 
εκτελέσει: 
 
 α. Διοικεί το ερπυστριοφόρο όχημα. Γνωρίζει όλα τα συστήματα του 
ερπυστριοφόρου. Γνωρίζει όλα τα καθήκοντα του προσωπικού του στοιχείου και τα εκτελεί 
ανάλογα. Γνωρίζει και χειρίζεται όλα τα όργανα και απάρτια των όλμων, καθώς και τα 
πυρομαχικά που φέρει. Εκτελεί βολή με τους όλμους. Χειρίζεται όλα τα μέσα επικοινωνίας 
του ερπυστριοφόρου. Εκτελεί όλες τις προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης των όλμων 
και του υπόλοιπου οπλισμού του ερπυστριοφόρου. Γνωρίζει την τακτική και τεχνική 
χρησιμοποίηση των όλμων.  
 
 β. Οδηγεί ερπυστριοφόρο όχημα σε συνθήκες μάχης και μη. Εκτελεί συντήρηση 
1ου κλιμακίου και επισκευάζει επείγουσες βλάβες μέσα στις δυνατότητές του. 
Παρακολουθεί και συμμετέχει στην συντήρηση 2ου κλιμακίου. Επιλέγει θέσεις βολής και 
εκτελεί ευχερώς ελιγμούς αποφυγής εχθρικών πυρών. Αναγνωρίζει εχθρικούς στόχους και 
αναφέρει σχετικά στον αρχηγό πληρώματος. Χειρίζεται το Σ/Α και τη συσκευή 
ενδοεπικοινωνίας, όλα τα συστήματα ελέγχου πυρός, τα όπλα και τα σκοπευτικά όργανα 
που φέρει το ερπυστριοφόρο και είναι σε θέση να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέλος, ως 
και τον αρχηγό πληρώματος. 
 
 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 

κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, της στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Τηλεπικοινωνιών ΤΘ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9105 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ικανός να τα 
εκτελέσει: 
 
 α. Εκτελεί επιθεώρηση – έλεγχο – συντήρηση – αναζήτηση βλαβών και 
αποκατάσταση των, για όλα τα ενσύρματα – ασύρματα μέσα (αναλογικά – ψηφιακά) ΔΒ. 
Εκτελεί την προβλεπόμενη συντήρηση αρμοδιότητας του και συνδράμει στην συντήρηση 
1ου κλιμακίου. Εκτελεί αποκατάσταση βλαβών και επισκευαστικές εργασίες 2ου κλιμακίου 
και 3ου εφ' όσον απαιτείται. 
 
 β. Χειρίζεται τους σταθμούς ασυρμάτου, τους συσσωρευτές, τις μηχανές 
φορτίσεως συσσωρευτών και τα κάθε κατηγορίας τηλεφωνικά μηχανήματα και υλικά 
Διαβιβάσεων. Ευθύνεται για την προβλεπόμενη συντήρηση του χρησιμοποιούμενου 
υλικού, καθώς και για την τήρηση και ενημέρωση των προβλεπόμενων βιβλίων και 
εντύπων. Γνωρίζει τους κανόνες ασφαλείας των τηλεπικοινωνιακών μέσων και 
εκμεταλλεύσεως ραδιοτηλεφωνίας. 
 
 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Πύργου Αρμάτων-Ερπυστριοφόρων Οχημάτων ΤΘ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9106 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ικανός να τα 
εκτελέσει: 
 
 α. Εκτελεί τις επιθεωρήσεις – ρυθμίσεις – διαγνώσεις βλαβών όλων των 
συστημάτων του πύργου αρμάτων – ερπυστριοφόρων οχημάτων. Εκτελεί τις εργασίες 
αποκατάστασης βλαβών, κατ’ αρχήν 2ου κλιμακίου και 3ου κλιμακίου αν αυτό απαιτηθεί. 
Εκτελεί την επιθεώρηση – έλεγχο – ρυθμίσεις και αποκατάσταση βλαβών όλων των 
όπλων των αρμάτων – ερπυστριοφόρων οχημάτων, καθώς και του φορητού οπλισμού, 
κατ’ αρχήν 2ου κλιμακίου και 3ου κλιμακίου αν αυτό απαιτηθεί. Χειρίζεται όλα τα  μέσα 
επικοινωνίας τους. Προετοιμάζει και βοηθάει στην αποκατάσταση βλαβών 3ου κλιμακίου. 
Εκτελεί όλες τις προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης 2ου κλιμακίου και συνδράμει τους 
χειριστές στη συντήρηση 1ου κλιμακίου. 
 
 β. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού – 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Σκάφους  Αρμάτων - Ερπυστριοφόρων Οχημάτων ΤΘ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9107 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ικανός να τα 
εκτελέσει: 
 
 α. Εκτελεί τις επιθεωρήσεις – ρυθμίσεις – διαγνώσεις βλαβών όλων των 
συστημάτων του σκάφους των αρμάτων και ερπυστριοφόρων οχημάτων  αρμοδιότητας 
του. Εκτελεί τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών, κατ’ αρχήν 2ου κλιμακίου και 3ου 
κλιμακίου αν αυτό απαιτηθεί. Προετοιμάζει και βοηθά στην αποκατάσταση βλαβών 3ου 
κλιμακίου. Εκτελεί όλες τις προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης 2ου κλιμακίου 
αρμοδιότητας του και συνδράμει τους χειριστές στη συντήρηση 1ου κλιμακίου. Γνωρίζει όλα 
τα συστήματα του σκάφους των αρμάτων και ερπυστριοφόρων οχημάτων .  
 
 β. Οδηγεί το άρμα περισυλλογής σε συνθήκες μάχης και μη μάχης.  Εκτελεί 
συντήρηση 1ου - 2ου κλιμακίου στο άρμα περισυλλογής. Εκτελεί την περισυλλογή των 
αρμάτων εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Εκτελεί βολή με τα όπλα του 
άρματος περισυλλογής. Εκτελεί όλα τα καθήκοντα των μελών του πληρώματος άρματος 
περισυλλογής.  
 
 γ. Οδηγεί τα άρματα και τα ερπυστριοφόρα οχήματα για έλεγχο βλαβών.  
   
 δ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 ε. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Τροχοφόρων Οχημάτων ΤΘ 
 

2. Αριθμός Κώδικα : 9108 
 

3. Καθήκοντα:  
 

 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ικανός να τα 
εκτελέσει: 
 

 α. Γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας όλων των συστημάτων των τροχοφόρων 
οχημάτων. Εκτελεί επιθεωρήσεις ελέγχους διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών 
οχημάτων. Εκτελεί την προβλεπόμενη συντήρηση 2ου κλιμακίου και συνδράμει στην 
εκτέλεση συντήρησης 1ου κλιμακίου. Εκτελεί επισκευαστικές εργασίες 2ου κλιμακίου και 3ου 
εφ' όσον απαιτείται.  
 

 β. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 

 γ. Οδηγεί το όχημα περισυλλογής σε συνθήκες μάχης και μη μάχης. Εκτελεί 
συντήρηση 1ου -2ου κλιμακίου στο όχημα περισυλλογής. Εκτελεί περισυλλογή των 
οχημάτων εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες. 
   

 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα : Μάγειρας ΤΘ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9109 
 
3. Καθήκοντα :   
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
  
 α. Παρασκευάζει το συσσίτιο του προσωπικού του τμήματός του, σε στάθμευση 
και σε κίνηση, χειρίζεται και χρησιμοποιεί όλους τους τύπους μαγειρικών σκευών και 
συσκευών μαγειρέματος.  
  
 β. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 

 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Πλήρωμα Αρμάτων (LEO2HEL-LEO2A4) ΤΘ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9110 
 
3. Καθήκοντα:   
   
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ικανός να τα 
εκτελέσει: 
 
 α. Διοικεί και κατευθύνει τα άρμα σε συνθήκες μάχης και μη. Εντοπίζει και 
αναγνωρίζει εχθρικούς στόχους και κατευθύνει τα πυρά του άρματος εναντίον τους. 
Γνωρίζει όλα τα συστήματα του άρματος και το χειρισμό τους. Εκτελεί βολή με όλα τα 
όπλα του άρματος, ανάλογα την τακτική κατάσταση. Χειρίζεται όλα τα συστήματα 
επικοινωνίας-πληροφορικής του άρματος. 
 

 β. Χειρίζεται όλα τα συστήματα ελέγχου πυρός του άρματος. Εκτελεί βολές με 
όλα τα όπλα του άρματος και προσβάλει τους εχθρικούς στόχους. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συνδράμει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου για όλα τα συστήματα και όργανα 
πυρός, καθώς και τον οπλισμό του άρματος. 
 

 γ. Οδηγεί το άρμα μάχης σε συνθήκες μάχης και μη μάχης. Εκτελεί τις 
προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης 1ου Κλιμακίου, συνδράμει στη συντήρηση 2ου 
κλιμακίου και στην αποκατάσταση βλαβών εντός δυνατοτήτων του. Εκτελεί την 
περισυλλογή του άρματος και συνδράμει σε εργασίες περισυλλογής μεγαλύτερου 
κλιμακίου. Εκτελεί, με τη συνδρομή του 2ου Κλιμακίου, τη μεταφορά του άρματος και επί 
άλλου φορέα (οχήματα-σιδηροδρομικής πλατφόρμας-πλοίου, κα). 
 

 δ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού-
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 

 ε. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Πλήρωμα Γ/Φ Αρμάτων και Περισυλλογής ΤΘ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9111 
  
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Οδηγεί το άρμα σε συνθήκες μάχης και μη. Εκτελεί συντήρηση 1ου Κλιμακίου 
και επισκευάζει επείγουσες βλάβες, μέσα στις δυνατότητές του. Παρακολουθεί και βοηθάει 
στη συντήρηση 2ου Κλιμακίου. Γνωρίζει τις δυνατότητες του άρματος και χειρίζεται με 
ευχέρεια το σύστημα καθέλκυσης και ανύψωσης της γέφυρας. Τοποθετεί με ταχύτητα και 
επιτυχία τη γέφυρα του άρματός του πάνω στο σημείο ζεύξης του κωλύματος, που του 
υποδεικνύεται από τον Αρχηγό Πληρώματος. Γνωρίζει τη λειτουργία του Σ/Α του άρματος. 
 
 β.  Οδηγεί το άρμα περισυλλογής σε συνθήκες μάχης και μη. Κατευθύνει 
ασφαλώς τις διαδικασίες περισυλλογής με τα προβλεπόμενα μέσα, αναλόγως αναγκών. 
Εκτελεί τις βολές και τη συντήρηση του άρματος περισυλλογής, όπως στο άρμα μάχης. 
 
 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού-
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
 

1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Σκάφους Αρμάτων – Ερπυστριοφόρων  
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9112 (8141, 8144, 8148) 
 
3. Καθήκοντα:   Γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας όλων των συστημάτων που αφορούν 

στο σκάφος αρμάτων μάχης των ερπυστριοφόρων οχημάτων (ΤΟMΠ – ΤΟΜΑ) και των 

Η/Ζ και τα επισκευάζει. Γνωρίζει όλα τα εξαρτήματα αυτών και προβαίνει στην 

αντικατάσταση μικρών και μεγάλων εξαρτημάτων. Με τη χρησιμοποίηση ορθής 

μεθοδολογίας ανευρίσκει και αποκαθιστά βλάβες, εκτελεί ρυθμίσεις και δοκιμές σε στάση 

και πορεία των επισκευαζόμενων οχημάτων. Ανάλογα με το κλιμάκιο συντήρησης (2ο ή 3ο 

– 4ο – 5ο), συμμετέχει σε όλες τις φάσεις της γραμμής παραγωγής και της εργοστασιακής 

αξιοποίησης αρμάτων – ερπυστριοφόρων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των φάσεων 

αποσυναρμολόγησης, αποβουλκανισμού, διαλογής, βουλκανισμού και συναρμολόγησης 

ερπυστριών – τροχών. Εκτελεί επιθεωρήσεις και προληπτική συντήρηση των παραπάνω 

συστημάτων των αρμάτων – ερπυστριοφόρων ανάλογα με το κλιμάκιο συντήρησης (2ου ή 

ανωτέρου). Προετοιμάζει τα μέσα αρμοδιότητάς του για μεταφορά, για συντήρηση και 

μακρά εναποθήκευση και αντίστροφα να αποκαθιστά τα μέσα μετά το πέρας αυτής. 

Γνωρίζει την ορθή συμπλήρωση όλων των επισκευαστικών δικαιολογητικών και είναι σε 

θέση να συντάξει τις απαιτούμενες αιτήσεις ανταλλακτικών και αναλωσίμων ειδών 

ανάλογα με το κλιμάκιο συντήρησης. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
 

1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Πύργου Αρμάτων – Ερπυστριοφόρων  
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9113 (8161, 8163, 8164, 8165, 8167, 8167, 8169, 8171, 8172) 
 
3. Καθήκοντα: Γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας όλων των συστημάτων που αφορούν 

στον πύργο των αρμάτων μάχης και ερπυστριοφόρων οχημάτων (ΤΟMΠ – ΤΟΜΑ) και τα 

επισκευάζει. Επισκευάζει μηχανισμούς και όπλα των πύργων αρμάτων μάχης και των 

ΤΟMΠ – ΤΟΜΑ (όπως όλμους 4,2΄, και εκτοξευτές κατευθυνόμενων Α/Τ όπλων)  και 

παρεμφερές τεχνικό υλικό (οπτικά, μη οπτικά, ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά όργανα 

ακριβείας του πύργου). Εκτελεί επιθεωρήσεις και προληπτική συντήρηση των παραπάνω 

συστημάτων και όπλων των αρμάτων μάχης και ερπυστριοφόρων οχημάτων ανάλογα με 

το κλιμάκιο συντήρησης (2ου ή ανωτέρου). Γνωρίζει την ορθή συμπλήρωση όλων των 

επισκευαστικών δικαιολογητικών και είναι σε θέση να συντάξει τις απαιτούμενες αιτήσεις 

ανταλλακτικών και αναλωσίμων ειδών ανάλογα με το κλιμάκιο συντήρησης. Προετοιμάζει 

τα μέσα αρμοδιότητάς του για μεταφορά, για συντήρηση και μακρά εναποθήκευση και 

αντίστροφα να αποκαθιστά τα μέσα μετά το πέρας αυτής. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1.  Ειδικότητα :  Ηλεκτροτεχνίτης Τροχοφόρων – Αρμάτων – Ερπυστριοφόρων  
  
2. Αριθμός Κώδικα: 9114 (8311, 8315, 8316, 8331) 
 
3. Καθήκοντα: Γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας των ηλεκτρικών  συστημάτων των 

τροχοφόρων οχημάτων, των αρμάτων μάχης, των ερπυστριοφόρων οχημάτων (ΤΟMΠ – 

ΤΟΜΑ) και των κινητήρων εκκίνησης και Η/Ζ και τα επισκευάζει. Εκτελεί  εργασίες 

συντήρησης (επιθεώρηση, προληπτικής  συντήρησης,  διάγνωση βλαβών, επισκευή 

αξιοποίηση ανακατασκευή, έλεγχος – δοκιμή, διασκευή αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός) 

των ηλεκτρικών συστημάτων ανάλογα με το κλιμάκιο συντήρησης (2ου ή ανωτέρου). 

Προετοιμάζει τα μέσα αρμοδιότητάς του για μεταφορά, για συντήρηση και μακρά 

εναποθήκευση και αντίστροφα να αποκαθιστά τα μέσα μετά το πέρας αυτής. Γνωρίζει την 

ορθή συμπλήρωση όλων των επισκευαστικών δικαιολογητικών και είναι σε θέση να 

συντάξει τις απαιτούμενες αιτήσεις ανταλλακτικών και αναλωσίμων ειδών ανάλογα με το 

κλιμάκιο συντήρησης. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα :  Οπλουργός – Τεχνίτης Πυροβόλων 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9115 (8611,8811,8816) 
 
3. Καθήκοντα: Γνωρίζει τις αρχές λειτουργείας των πυροβόλων-πολυβόλων αρμάτων 

μάχης – ΤΟΜΠ – ΤΟΜΑ – Τροχοφόρων οχημάτων. Εκτελεί εργασίες συντήρησης 

(διάγνωση βλαβών, επισκευή, αντικατάστασή εξαρμάτων, έλεγχος)  σε όλους τους τύπους 

του φορητού και βαρέως οπλισμού της Μονάδας (πιστόλια – τυφέκια – πολυβόλα) καθώς 

και στα μηχανικά μέρη των πυροβόλων. Εκτελεί εργασίες συγκόλλησης 

(οξυγονοκόλληση - ηλεκτροσυγκόλληση) - κοπής και διαμόρφωσης μεταλλικών 

κατασκευών. Εκτελεί επιθεωρήσεις και προληπτική συντήρηση επιπέδου 2ου και 3ου 

κλιμακίου. Συμπληρώνει ορθά όλα τα επισκευαστικά δικαιολογητικά, και να είναι σε θέση 

να συντάξει ορθά τις απαιτούμενες αιτήσεις ανταλλακτικών και αναλωσίμων ειδών.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



- 48 - 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
 

1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συστημάτων 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9116 
 
3. Καθήκοντα: Γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας για όλο το ηλεκτρονικό υλικό υψηλής 

τεχνολογίας που βρίσκεται εγκατεστημένο σε οχήματα – άρματα – ερπυστριοφόρα της 

Μονάδας (π.χ. ΣΔΕΠ «ΗΝΙΟΧΟΣ»), για τους σταθερούς και φορητούς Η/Υ και για τα ΗΣΑ 

της Μονάδας και  είναι σε θέση να τα επισκευάζει. Εκτελεί  εργασίες συντήρησης 

(επιθεώρηση, προληπτική  συντήρηση,  διάγνωση βλαβών, επισκευή, αξιοποίηση, 

ανακατασκευή, έλεγχος – δοκιμή, διασκευή, αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός) των 

παραπάνω ηλεκτρονικών συστημάτων. Γνωρίζει την ορθή συμπλήρωση όλων των 

επισκευαστικών δικαιολογητικών και είναι σε θέση να συντάξει τις απαιτούμενες αιτήσεις 

ανταλλακτικών και αναλωσίμων ειδών ανάλογα με το κλιμάκιο συντήρησης. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Οδηγός Α/Κ Πυροβόλου-Ερπυστριοφόρου ΠΒ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9150 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Οδηγεί το A/K πυροβόλο, και το ερπυστριοφόρο Κ/Β TΟR-M1 σε συνθήκες 
μάχης και μη. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του φορέα του οχήματος και επισκευάζει 
επείγουσες και μέσα στις δυνατότητες του βλάβες. Παρακολουθεί και βοηθά συντήρηση 
2ου κλιμακίου και είναι βοηθός του Αξκού Βολής στα θέματα της ειδικότητας του. Χειρίζεται 
το Σ/Α και το σύστημα ενδοεπικοινωνίας του οχήματος. Χειρίζεται το σύστημα κατανομής 
πυρός. Εκτελεί ελέγχους και είναι υπεύθυνος για την τάξη του υλικού και την προετοιμασία 
για κίνηση. 
 
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Οδηγός Τροχοφόρων Οχημάτων ΠΒ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9151 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Ρυμουλκεί με το όχημά του 
και το μεταφερόμενο φορτίο. Ευθύνεται για την ασφαλή ρυμούλκηση, φόρτωση, μεταφορά 
και εκφόρτωσή του. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του οχήματος και του 
ρυμουλκούμενου και επισκευάζει επείγουσες και μέσα στις δυνατότητες του βλάβες. 
Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 

1. Ειδικότητα : Οδηγός Οχήματος Περισυλλογής ΠΒ 
 

2. Αριθμός Κώδικα : 9152 
 

3. Καθήκοντα:  
 

 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 

 α. Οδηγεί και χειρίζεται όλα τα οχήματα περισυλλογής (ελαφρά, μέσα, βαρέα) 
καθώς και τα φορτηγά και επιβατικά οχήματα. Λαμβάνει τα αναγκαιούντα μέτρα ασφαλείας 
προσωπικού και υλικού κατά την άρση ή έλκυση γενικά. Εκτελεί τη συντήρηση 1ου 
κλιμακίου του οχήματος που οδηγεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 

 β. Οδηγεί το άρμα περισυλλογής σε συνθήκες μάχης και μη. Εκτελεί τη 
συντήρηση 1ου κλιμακίου και επισκευάζει επείγουσες βλάβες μέσα στις αρμοδιότητές του. 
Εκτελεί  τη συντήρηση 1ου κλιμακίου. Χειρίζεται τα εξαρτήματα περισυλλογής του άρματος 
και εκτελεί περισυλλογές και ρυμουλκήσεις. Λαμβάνει όλα τα αναγκαιούντα μέτρα 
ασφαλείας προσωπικού και υλικού κατά την άρση ή έλκυση γενικά. Χειρίζεται όλους τους 
Σ/Α και το σύστημα ενδοεπικοινωνίας, καθώς και των όπλων που φέρει το άρμα. 
 

 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 

1. Ειδικότητα :  Διαβιβαστής ΠΒ 
 

2. Αριθμός Κώδικα : 9153 
 

3. Καθήκοντα: Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 

 α. Χειρίζεται τους σταθμούς ασυρμάτου, τους συσσωρευτές, τις μηχανές 
φορτίσεως συσσωρευτών και τα κάθε κατηγορίας τηλεφωνικά μηχανήματα και υλικά 
Διαβιβάσεων. Εκτελεί την προβλεπομένη συντήρηση του χρησιμοποιούμενου υλικού, 
καθώς και για την τήρηση και ενημέρωση των προβλεπομένων βιβλίων και εντύπων. 
Γνωρίζει τους κανόνες ασφαλείας των τηλεπικοινωνιακών μέσων και εκμεταλλεύσεως 
ραδιοτηλεφωνίας. 
 

 β. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 

 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα :  Αρχηγός Στοιχείου ΠΕΠ - Πυροβολητής Πυρκού Μάχης ΠΒ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9154 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
   
 α. Χειρίζεται και υπηρετεί το στοιχείο. Ελέγχει και συντηρεί το οπλικό σύστημα 
προ και μετά τη βολή. Eναλλάσσεται σε όλα τα καθήκοντα υπηρέτησης του οπλικού 
συστήματος. 
 
 β.  Ο αρχαιότερος διοικεί το στοιχείο και ευθύνεται για την: 
 
  (1) Εκπαίδευση και απόδοση του προσωπικού, του στοιχείου του. 
  (2) Προετοιμασία για τάξη, ορθή εκτέλεση των λαμβανομένων 
παραγγελμάτων βολής, εκτόξευση και εκτέλεση ακριβής βολής.  
  (3) Επιθεώρηση και συντήρηση 1ου κλιμακίου για όλα τα υλικά του στοιχείου 
του και βοηθά στη συντήρηση του 2ου κλιμακίου του οπλικού συστήματος. 

(4) Φόρτωση - εκφόρτωση πυρομαχικών. 
 
 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Ρυμουλκεί με το όχημά του 
και το μεταφερόμενο φορτίο. Ευθύνεται για την ασφαλή ρυμούλκηση, φόρτωση, μεταφορά 
και εκφόρτωσή του. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του οχήματος και του 
ρυμουλκούμενου και επισκευάζει επείγουσες και μέσα στις δυνατότητες του βλάβες. 
Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 

1. Ειδικότητα :  Υπηρέτης MLRS - PzH ΠΒ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9155 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
   
 α. Χειρίζεται τα συστήματα Η/Υ του εκτοξευτή ή του πυροβόλου και υπηρετεί το 
στοιχείο. Βοηθά και εκτελεί ελέγχους και συντήρηση του οπλικού συστήματος. Γνωρίζει το 
χειρισμό του Σ/Α του εκτοξευτή και το σύστημα ενδοεπικοινωνίας του πυροβόλου. 
 
 β.  Ο αρχαιότερος διοικεί το στοιχείο και ευθύνεται για την: 
 
  (1) Εκπαίδευση, συντήρηση και απόδοση του προσωπικού, του στοιχείου 
του. 
  (2) Προετοιμασία για εκτόξευση, τάξη, ορθή εκτέλεση των λαμβανομένων 
παραγγελμάτων βολής και εκτέλεση ακριβούς βολής από τον εκτοξευτή. 
  (3) Επιθεώρηση και συντήρηση 1ου κλιμακίου για όλα τα υλικά του στοιχείου 
του και συντήρηση 2ου κλιμακίου του συστήματος εκτόξευσης. 

(4) Φόρτωση - εκφόρτωση των πυρκών. 
    (5) Γνωρίζει αντικείμενα της ανάγνωσης χάρτου.  
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα :  Υπηρέτης Α/Α Πυρκού ΠΒ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9157 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Χειρίζεται και υπηρετεί το στοιχείο. Ελέγχει και συντηρεί το οπλικό σύστημα 
προ και μετά τη βολή. 
 
 β. Εκπαιδεύεται στις επικοινωνίες, την αποκάλυψη, την αναγνώριση και την 
εμπλοκή του στόχου. 
   
 γ. Ελέγχει συνέχεια τον τομέα του για τον εντοπισμό οποιουδήποτε 
προσεγγίζοντος Α/Φ. Αναγνωρίζει την ταυτότητα του Α/Φ και σε περίπτωση εχθρικού Α/Φ, 
ενεργοποιεί το Α/Α όπλο και προβαίνει στις απαραίτητες διαδικασίες για την προσβολή και 
καταστροφή στόχου. 
 
 δ. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του οπλικού συστήματος, παρακολουθεί και 
βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 ε.  Ο αρχαιότερος του Στοιχείου διοικεί το στοιχείο και ευθύνεται για την: 
 
  (1) Εκπαίδευση και απόδοση του προσωπικού του στοιχείου του. 
  (2) Αναγνώριση της θέσεως τάξεως του Α/Α όπλου του, την τάξη, την ορθή 
εκτέλεση της βολής και την αναγνώριση φιλίων και εχθρικών Α/Φ. 
  (3) Σε περίοδο έντονης αεροπορικής δραστηριότητας ενεργεί σαν χειριστής. 
  (4) Επιθεώρηση, ρύθμιση και συντήρηση 1ου κλιμακίου για όλα τα υλικά και 
πυρομαχικά του στοιχείου του και βοηθά στη συντήρηση του 2ου κλιμακίου του οπλικού 
συστήματος. 
  (5) Σε περίπτωση κατάτμησης του στοιχείου, πληροφορεί το χειριστή για κάθε 
δραστηριότητα όπως, αποκάλυψη ίχνους κλπ. 
 
 στ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Ρυμουλκεί με το όχημά του 
και το μεταφερόμενο φορτίο. Ευθύνεται για την ασφαλή ρυμούλκηση, φόρτωση, μεταφορά 
και εκφόρτωσή του. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του οχήματος και του 
ρυμουλκούμενου και επισκευάζει επείγουσες και μέσα στις δυνατότητες του βλάβες. 
Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
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 ζ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Υπηρέτης Α/Α Κ/Β ΠΒ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9158 
 
3. Καθήκοντα: Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 

 α. Εκτελεί την υπηρέτηση του Α/Α εκτοξευτή Κ/Β ΧΩΚ και TOR M-1, OSA-AK, 
ΚΔΠ TOR-M1 και του φορτωτή OSA-AK. 
 

 β. Εκτελεί ελέγχους, συντήρηση, μεταφορά, φόρτωση και εναποθήκευση 
βλημάτων, μετακίνηση - ανάπτυξη εκτοξευτών και οχημάτων μεταφοράς και φόρτωσης 
βλημάτων, χειρίζεται το φορτωτή. 
 

 γ. Εναλλάσσεται στα καθήκοντα των στοιχείων υπηρέτησης εκτοξευτών-
φορτωτών. 
 

 δ. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου και βοηθά στη συντήρηση του 2ου κλιμακίου. 
 

 ε. Ο αρχαιότερος του Στοιχείου διοικεί το στοιχείο και ευθύνεται για την: 
    

  (1) Εκπαίδευση και απόδοση του προσωπικού του στοιχείου του. 
(2) Ελέγχει τη φόρτωση-εκφόρτωση του εκτοξευτή με πυρκά. 

  (3) Χειρίζεται τα μέσα επικοινωνίας και το αυτόματο σύστημα μετάδοσης 
εντολών με το ΚΔΠ. 
  (4) Σε περίοδο έντονης αεροπορικής δραστηριότητας ενεργεί σαν χειριστής. 
  (5) Επιθεώρηση, ρύθμιση και συντήρηση 1ου κλιμακίου για όλα τα υλικά και 
πυρομαχικά του στοιχείου του, εκτελεί τους ελέγχους λειτουργίας των ηλεκτρονικών 
συστημάτων και βοηθά στη συντήρηση του 2ου κλιμακίου του οπλικού συστήματος. 
  (6) Οδηγεί κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες ημέρα και νύχτα. 
  (7) Γνωρίζει την τακτική του Α/Α Πυρκού και τα σχέδια επιχειρήσεων. 
 

 στ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
 
 ζ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού – 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Ρυμουλκεί με το όχημά του 
και το μεταφερόμενο φορτίο. Ευθύνεται για την ασφαλή ρυμούλκηση, φόρτωση, μεταφορά 
και εκφόρτωσή του. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του οχήματος και του 
ρυμουλκούμενου και επισκευάζει επείγουσες και μέσα στις δυνατότητές του βλάβες. 
Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 

  



- 58 - 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Χειριστής Οργάνων Ελέγχου Πυρός (ΧΟΕΠ)-Α/Α Κατευθυνόμενων 
Βλημάτων (Κ/Β) ΠΒ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9159 
 
3. Καθήκοντα:  
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει:    
 
 α. Χειρίζεται τα όργανα ελέγχου πυρός ΧΩΚ, TOR M-1, τα συστήματα κατανομής 
ΧΩΚ, τα ραντάρ XΩΚ, TOR M-1, OSA-AK και τον εκτοξευτή OSA-AK . 
 
  β. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου και εκτελεί τους ελέγχους λειτουργίας των 
ηλεκτρονικών συστημάτων. 
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
 
 δ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού – 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Ρυμουλκεί με το όχημά του 
και το μεταφερόμενο φορτίο. Ευθύνεται για την ασφαλή ρυμούλκηση, φόρτωση, μεταφορά 
και εκφόρτωσή του. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του οχήματος και του 
ρυμουλκούμενου και επισκευάζει επείγουσες και μέσα στις δυνατότητές του βλάβες. 
Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνικός Βοηθός  Παρατηρητή ΠΒ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9160 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 

 α. Στις Μονάδες Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων (ΜLRS): 
 

  Xειρίζεται τον Η/Υ του συστήματος διευθύνσεως πυρός (FDS-LCO) στο 
επίπεδο του Ουλαμού, Πυρχίας και Μοίρας. Γνωρίζει τα αντικείμενα ανάγνωσης χαρτών 
και το χειρισμό των Σ/Α του  ΚΔΠ Ουλαμού, Πυρχίας και Μοίρας. Είναι άμεσος βοηθός του 
ΑΞΕΠ-ΒΑΞΕΠ, Αρχιϋπολογιστή ΚΔΠ Ουλαμού, Πυρχίας και Μοίρας. 
 

 β. Σε λοιπές Μονάδες και ΔΠΒ Σχηματισμών: 
 

  Χειρίζεται τις πινακίδες και όργανα ΚΔΠ, τα γωνιόμετρα (Γ/Μ) της Πυρχίας 
Βολής, και τους Η/Υ των Συστημάτων Ελέγχου Πυρός (ΣΕΠ) καθώς και Συστημάτων 
Τακτικού Τεχνικού Ελέγχου Πυρός (ΣΤΕΠ) των Κέντρων Διευθύνσεως Πυρός (ΚΔΠ) 
Μονάδας και ΔΠΒ. Είναι άμεσος βοηθός του Αξκού Βολής, του ΑΞΕΠ-ΒΑΞΕΠ και του 
Αξκού Παρατηρητή. Συντάσσει τα αναγκαία βοηθήματα παρατηρήσεως, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Αξκού Παρατηρητή. Εκτελεί κανονισμό της βολής όταν διαταχθεί από τον Αξκό 
Παρατηρητή. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, απόκρυψη και παραλλαγή του 
παρατηρητηρίου και μπορεί να αντικαταστήσει τον Αξκό Παρατηρητή στα καθήκοντά του. 
Είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των υλικών που χρησιμοποιούνται στο 
παρατηρητήριο. Xειρίζεται τα μέσα επικοινωνιών (Σ/Α, τηλέφωνο κ.λπ.) του Κέντρου 
Διεύθυνσης Πυρός (ΚΔΠ) και Παρατηρητηρίου.  
 

 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Χειριστής Μετεωρολογικών Μηχανημάτων - Πινακίδας Ήχου - 
Λάμψης ΠΒ 
  
2. Αριθμός Κώδικα : 9161 
 
3. Καθήκοντα: Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Χειρίζεται  τα Ραντάρ Α/Ο - Α/Π, που διαθέτει η Μονάδα του και εκτελεί 
συντήρηση 1ου κλιμακίου 
 
 β. Χειρίζεται τα όργανα μετεωρολογίας. Ερμηνεύει τα μετεωρολογικά στοιχεία και 
συντάσσει το σχετικό Μετεωρολογικό Δελτίο. Συντηρεί τα όργανα μετεωρολογίας του 
τμήματος. 
 
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
 
 δ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού – 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Ρυμουλκεί με το όχημά του 
και το μεταφερόμενο φορτίο. Ευθύνεται για την ασφαλή ρυμούλκηση, φόρτωση, μεταφορά 
και εκφόρτωσή του. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του οχήματος και του 
ρυμουλκούμενου και επισκευάζει επείγουσες και μέσα στις δυνατότητές του βλάβες. 
Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Υπηρέτης Η/Ζ ΠΒ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9162 
 
3. Καθήκοντα: Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
  
 α. Χειρίζεται τα Η/Ζ και αναπτύσσει πρόχειρα εξωτερικά δίκτυα σε εκστρατεία με 
τη χρησιμοποίηση των τυποποιημένων υλικών των συλλογών. 
   
 β. Χειρίζεται όλα τα συστήματα των γεννητριών, εκτελεί συντήρηση 2ου κλιμακίου 
και επισκευές-αντικαταστάσεις μικρών και μεγάλων εξαρτημάτων. Γνωρίζει τη μεθοδολογία 
για αναγνωρίσεις βλαβών και τις αποκαθιστά. 
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
 
 δ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού – 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Ρυμουλκεί με το όχημά του 
και το μεταφερόμενο φορτίο. Ευθύνεται για την ασφαλή ρυμούλκηση, φόρτωση, μεταφορά 
και εκφόρτωσή του. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του οχήματος και του 
ρυμουλκούμενου και επισκευάζει επείγουσες και μέσα στις δυνατότητές του βλάβες. 
Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Ραντάρ και Συστημάτων Διεύθυνσης Πυρός (24G) ΠΒ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9163 
 
3. Καθήκοντα: Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Εκτελεί συντήρηση 2ου κλιμακίου στο ραντάρ συστήματος OSA-AK. 
 
 β. Εκτελεί συντήρηση-επισκευές 2ου κλιμακίου στα ραντάρ παλμικού κύματος 
ΧΩΚ και τα συγκροτήματα υποσυγκροτήματα αυτών. Συντηρεί, διακριβώνει και 
επισκευάζει τα ηλεκτρονικά εργαστήρια του ΛΕΚ/Β ΧΩΚ. 
 
 γ. Εκτελεί συντήρηση – επισκευές 2ου κλιμακίου των ραντάρ συνεχούς κύματος, 
του ηλεκτρονικού μέρους των εκτοξευτών ΧΩΚ και των συγκροτημάτων 
υποσυγκροτημάτων αυτών. 
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
 
 ε. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού – 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Ρυμουλκεί με το όχημά του 
και το μεταφερόμενο φορτίο. Ευθύνεται για την ασφαλή ρυμούλκηση, φόρτωση, μεταφορά 
και εκφόρτωσή του. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του οχήματος και του 
ρυμουλκούμενου και επισκευάζει επείγουσες και μέσα στις δυνατότητές του βλάβες. 
Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 
 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Ουλαμού Πυρός (24C) ΠΒ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9164 
 
3. Καθήκοντα: Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
  
 α. Εκτελεί συντήρηση 2ου κλιμακίου στο ηλεκτρονικό υλικό των Α/Α εκτοξευτών 
ΧΩΚ, Κ/Β TOR M-1 και του εκτοξευτή – εξομοιωτή OSA-AK. 
 
 β. Επιτηρεί και ελέγχει οργανικά στοιχεία της Μονάδας ΧΩΚ κατά την 
αρμολόγηση, εγκατάσταση, διαμέτρηση, ρύθμιση και συντήρηση των ηλεκτρονικών 
διατάξεων κατευθύνσεως και ελέγχου που υπάρχουν στο βλήμα, καθώς επίσης και των 
μηχανικών και υδραυλικών διατάξεων των εκτοξευτών, των φορτωτών και του συναφούς 
υλικού. 
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
 
 δ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού – 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Ρυμουλκεί με το όχημά του 
και το μεταφερόμενο φορτίο. Ευθύνεται για την ασφαλή ρυμούλκηση, φόρτωση, μεταφορά 
και εκφόρτωσή του. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του οχήματος και του 
ρυμουλκούμενου και επισκευάζει επείγουσες και μέσα στις δυνατότητές του βλάβες. 
Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Ερπυστριοφόρων Οχημάτων ΠΒ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9165 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας όλων των συστημάτων των ερπυστριοφόρων 
οχημάτων, των (ΤΟΜΠ – ΤΟΜΑ), μεταφοράς προσωπικού και τα επισκευάζει. Γνωρίζει 
όλα τα εξαρτήματα αυτών και κάνει την αντικατάσταση μικρών και μεγάλων εξαρτημάτων. 
Με τη χρησιμοποίηση ορθής μεθοδολογίας ανευρίσκει και αποκαθιστά βλάβες, εκτελεί 
ρυθμίσεις και δοκιμές σε στάση και πορεία των επισκευαζόμενων οχημάτων. 
 
 β. Εκτελεί συντήρηση και επισκευές 2ου κλιμακίου στους εκτοξευτές – φορτωτές 
OSA-AK και στα οχήματα διοικήσεως PU-12M, καθώς και επισκευές μικρών 
συγκροτημάτων. 
 
 γ. Οδηγεί το Α/Κ πυροβόλου ή ερπυστριοφόρο όχημα σε συνθήκες μάχης και μη. 
Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του φορέα του οχήματος και επισκευάζει επείγουσες 
βλάβες μέσα στις δυνατότητές του. Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
Χειρίζεται το Σ/Α και τη συσκευή ενδοεπικοινωνίας, τα όπλα που φέρει το όχημά του και 
είναι σε θέση να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέλος του πληρώματος ως και τον αρχηγό 
του πληρώματος. 
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
 
 ε. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού – 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Ρυμουλκεί με το όχημά του 
και το μεταφερόμενο φορτίο. Ευθύνεται για την ασφαλή ρυμούλκηση, φόρτωση, μεταφορά 
και εκφόρτωσή του. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του οχήματος και του 
ρυμουλκούμενου και επισκευάζει επείγουσες και μέσα στις δυνατότητές του βλάβες. 
Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Τροχοφόρων Οχημάτων ΠΒ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9166 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας όλων των συστημάτων των τροχοφόρων 
οχημάτων και των εκτοξευτών πυραύλων και τα επισκευάζει. Γνωρίζει όλα τα εξαρτήματα 
αυτών και προβαίνει στην αντικατάσταση μικρών και μεγάλων εξαρτημάτων. Με τη 
χρησιμοποίηση ορθής μεθοδολογίας ανευρίσκει και αποκαθιστά βλάβες. Εκτελεί ρυθμίσεις 
και δοκιμές σε στάση και πορεία των επισκευαζόμενων οχημάτων. 
 
 β. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Ρυμουλκεί με το όχημά του 
και το μεταφερόμενο φορτίο. Ευθύνεται για την ασφαλή ρυμούλκηση, φόρτωση, μεταφορά 
και εκφόρτωσή του. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του οχήματος και του 
ρυμουλκούμενου και επισκευάζει επείγουσες και μέσα στις δυνατότητες του βλάβες. 
Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Ηλεκτροτεχνίτης Ερπυστριοφόρων Οχημάτων ΠΒ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9167 
 
3. Καθήκοντα:  
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Εκτελεί συντήρηση στο ηλεκτρικό σύστημα όλων των ερπυστριοφόρων 
οχημάτων, αποκαθιστά βλάβες του ηλεκτρικού συστήματος και των ηλεκτρικών 
εξαρτημάτων των ερπυστριοφόρων οχημάτων και προβαίνει στη διαπίστωση βλαβών και 
τη θεραπεία τους. 
 
 β. Οδηγεί το Α/Κ πυροβόλου ή ερπυστριοφόρο όχημα σε συνθήκες μάχης και μη. 
Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του φορέα του οχήματος και επισκευάζει επείγουσες 
βλάβες μέσα στις δυνατότητές του. Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
Χειρίζεται το  Σ/Α και τη συσκευή ενδοεπικοινωνίας, τα όπλα που φέρει το όχημά του και 
είναι σε θέση να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέλος του πληρώματος ως και τον αρχηγό 
του πληρώματος. 
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
 
 δ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού – 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Ρυμουλκεί με το όχημά του 
και το μεταφερόμενο φορτίο. Ευθύνεται για την ασφαλή ρυμούλκηση, φόρτωση, μεταφορά 
και εκφόρτωσή του. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του οχήματος και του 
ρυμουλκούμενου και επισκευάζει επείγουσες και μέσα στις δυνατότητές του βλάβες. 
Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Ηλεκτροτεχνίτης Τροχοφόρων Οχημάτων ΠΒ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9168 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Εκτελεί συντήρηση 2ου κλιμακίου στο ηλεκτρικό σύστημα των τροχοφόρων 
οχημάτων και εκτοξευτών και αποκαθιστά βλάβες του ηλεκτρικού συστήματος και των 
ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Εκτελεί συντήρηση στο ηλεκτρικό σύστημα όλων των 
τροχοφόρων οχημάτων και εκτοξευτών, αποκαθιστά βλάβες του ηλεκτρικού συστήματος 
και των ηλεκτρικών εξαρτημάτων των οχημάτων και προβαίνει στη διαπίστωση βλαβών 
και τη θεραπεία τους. 
 

 β. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Ρυμουλκεί με το όχημά του 
και το μεταφερόμενο φορτίο. Ευθύνεται για την ασφαλή ρυμούλκηση, φόρτωση, μεταφορά 
και εκφόρτωσή του. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του οχήματος και του 
ρυμουλκούμενου και επισκευάζει επείγουσες και μέσα στις δυνατότητες του βλάβες. 
Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Τηλεπικοινωνιών ΠΒ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9169 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Συντηρεί, ελέγχει και επιθεωρεί τα κάθε κατηγορίας διατιθέμενα από το Στρατό 
ενσύρματα και ασύρματα (αναλογικά – ψηφιακά) μέσα ΔΒ. 
 
 β. Χειρίζεται τους σταθμούς ασυρμάτου, τους συσσωρευτές, τις μηχανές 
φορτίσεως συσσωρευτών και τα κάθε κατηγορίας τηλεφωνικά μηχανήματα και υλικά 
Διαβιβάσεων. Συντηρεί το χρησιμοποιούμενο υλικό τηρεί και ενημερώνει τα προβλεπόμενα 
βιβλία και έντυπα. Γνωρίζει τους κανόνες ασφαλείας των τηλεπικοινωνιακών μέσων και 
εκμεταλλεύσεως ραδιοτηλεφωνίας. 
 
 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Μηχανουργός Πυροβόλων ΠΒ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9170 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
  
 α. Συντηρεί, ελέγχει και επιδιορθώνει τα πυροβόλα. 
 
 β. Οδηγεί το Α/Κ πυροβόλου ή ερπυστριοφόρο όχημα σε συνθήκες μάχης και μη. 
Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του φορέα του οχήματος και επισκευάζει επείγουσες 
βλάβες μέσα στις δυνατότητές του. Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
Χειρίζεται το  Σ/Α και τη συσκευή ενδοεπικοινωνίας, τα όπλα που φέρει το όχημά του και 
είναι σε θέση να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέλος του πληρώματος ως και τον αρχηγό 
του πληρώματος. 
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
 
 δ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού – 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Ρυμουλκεί με το όχημά του 
και το μεταφερόμενο φορτίο. Ευθύνεται για την ασφαλή ρυμούλκηση, φόρτωση, μεταφορά 
και εκφόρτωσή του. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του οχήματος και του 
ρυμουλκούμενου και επισκευάζει επείγουσες και μέσα στις δυνατότητές του βλάβες. 
Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Συντηρητής Μετεωρολογικών Μηχανημάτων ΠΒ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9171 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Επισκευάζει και συντηρεί τους μηχανισμούς και τα διάφορα ηλεκτρονικά 
κυκλώματα των μετεωρολογικών μηχανημάτων. 
 
 β. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Μάγειρας ΠΒ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9172. 
 
3. Καθήκοντα :  Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Παρασκευάζει το συσσίτιο του προσωπικού του τμήματός του, σε στάθμευση 
και σε κίνηση, χειρίζεται και χρησιμοποιεί όλους τους τύπους μαγειρικών σκευών και 
συσκευών μαγειρέματος.  
  
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
 
 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού – 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Ρυμουλκεί με το όχημά του 
και το μεταφερόμενο φορτίο. Ευθύνεται για την ασφαλή ρυμούλκηση, φόρτωση, μεταφορά 
και εκφόρτωσή του. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του οχήματος και του 
ρυμουλκούμενου και επισκευάζει επείγουσες και μέσα στις δυνατότητές του βλάβες. 
Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Οδηγός Ερπυστριοφόρων ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9201 
 
3. Καθήκοντα :Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει:  
 
 α. Οδηγεί ερπυστριοφόρο όχημα σε συνθήκες μάχης και μη. Εκτελεί συντήρηση 
1ου κλιμακίου και επισκευάζει επείγουσες βλάβες μέσα στις δυνατότητές του. 
Παρακολουθεί και συμμετέχει στην συντήρηση 2ου κλιμακίου. Επιλέγει θέσεις βολής και 
εκτελεί ευχερώς ελιγμούς αποφυγής εχθρικών πυρών. Αναγνωρίζει εχθρικούς στόχους και 
αναφέρει σχετικά στον αρχηγό πληρώματος. Χειρίζεται το Σ/Α και τη συσκευή 
ενδοεπικοινωνίας, όλα τα συστήματα ελέγχου πυρός, τα όπλα και τα σκοπευτικά όργανα 
που φέρει το ερπυστριοφόρο και είναι σε θέση να αντικαταστήσει οποιοδήποτε μέλος, ως 
και τον αρχηγό πληρώματος. 
 
 β. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού-
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
   
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Οδηγός Τροχοφόρων ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9202 
 
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει:  
 
 α. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Ρυμουλκεί με το όχημά του 
και το μεταφερόμενο φορτίο. Ευθύνεται για την ασφαλή ρυμούλκηση, φόρτωση, μεταφορά 
και εκφόρτωσή του. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του οχήματος και του 
ρυμουλκούμενου και επισκευάζει επείγουσες και μέσα στις δυνατότητες του βλάβες. 
Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
    
 β. Οδηγεί το όχημα περισυλλογής σε συνθήκες μάχης και μη μάχης. Εκτελεί 
συντήρηση 1ου -2ου κλιμακίου στο όχημα περισυλλογής. Εκτελεί περισυλλογή των 
οχημάτων εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες. 
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Πλήρωμα Αρμάτων ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9203 
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει:  
 
 α. Διοικεί το άρμα το οποίο μπορεί να δράσει μακριά του προϊσταμένου του Αξκού 
και κατευθύνει τον οδηγό για τη γρήγορη και με ασφάλεια τοποθέτηση της γέφυρας πάνω 
στο προς γεφύρωση κώλυμα. Συντηρεί και ανεφοδιάζει το άρμα. Γνωρίζει τις δυνατότητες 
του άρματος, χειρίζεται το Σ/Α και είναι σε θέση να αντικαταστήσει τον οδηγό στα 
καθήκοντά του. 
 
 β. Οδηγεί το άρμα σε συνθήκες μάχης και μη μάχης. Εκτελεί τις προβλεπόμενες 
εργασίες συντήρησης 1ου Κλιμακίου, συνδράμει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου και στην 
αποκατάσταση βλαβών εντός δυνατοτήτων του. Εκτελεί την περισυλλογή του άρματος και 
συνδράμει σε εργασίες περισυλλογής μεγαλύτερου κλιμακίου. Εκτελεί, με τη συνδρομή του 
2ου κλιμακίου, τη μεταφορά του άρματος και επί άλλου φορέα (οχήματα-σιδηροδρομικής 
πλατφόρμας-πλοίου, κα). 
 
 γ. Οδηγεί το γεφυροφόρο άρμα, σε συνθήκες μάχης και μη. Κατευθύνει ασφαλώς 
τις διαδικασίες καθέλκυσης και περισυλλογής της γέφυρας του άρματος με ασφάλεια. 
Χειρίζεται όλα τα συστήματα επικοινωνίας, πληροφορικής του γεφυροφόρου άρματος. 
Εκτελεί βολή με τα όπλα του άρματος. Εκτελεί τη διαδικασία μεταφοράς, περισυλλογής του 
γεφυροφόρου άρματος όπως και αυτές του άρματος μάχης. Εκτελεί εργασίες συντήρησης, 
όπως και του άρματος μάχης. 
 
 δ. Οδηγεί το άρμα διασπάσεως ναρκοπεδίου σε συνθήκες μάχης και μη. 
Κατευθύνει ασφαλώς τις διαδικασίες διασπάσεως ναρκοπεδίου με τα προβλεπόμενα μέσα, 
αναλόγως αναγκών. Εκτελεί τις βολές και τη συντήρηση του άρματος διασπάσεως 
ναρκοπεδίου, όπως στο άρμα μάχης. 
 
 ε.  Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές ( προσωπικού-
υλικού ) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 στ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Τηλεπικοινωνιών ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9204 
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει:  
 
 α. Συντηρεί, ελέγχει και επιθεωρεί τα κάθε κατηγορίας διατιθέμενα από το Στρατό 
ενσύρματα και ασύρματα (αναλογικά – ψηφιακά) μέσα ΔΒ. 
 
 β. Χειρίζεται τους σταθμούς ασυρμάτου, τους συσσωρευτές, τις μηχανές 
φορτίσεως συσσωρευτών και τα κάθε κατηγορίας τηλεφωνικά μηχανήματα και υλικά 
Διαβιβάσεων. Συντηρεί το χρησιμοποιούμενο υλικό τηρεί και ενημερώνει τα προβλεπόμενα 
βιβλία και έντυπα. Γνωρίζει τους κανόνες ασφαλείας των τηλεπικοινωνιακών μέσων και 
εκμεταλλεύσεως ραδιοτηλεφωνίας. 
 
 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Ρυμουλκεί με το όχημά του 
και το μεταφερόμενο φορτίο. Ευθύνεται για την ασφαλή ρυμούλκηση, φόρτωση, μεταφορά 
και εκφόρτωσή του. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του οχήματος και του 
ρυμουλκούμενου και επισκευάζει επείγουσες και μέσα στις δυνατότητες του βλάβες. 
Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Οπλισμού ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9205 
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
  
 α. Επισκευάζει και συντηρεί ελαφρύ και βαρύ οπλισμό σε οποιοδήποτε τόπο και 
με οποιεσδήποτε συνθήκες.  
  
 β. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Ρυμουλκεί με το όχημά του 
και το μεταφερόμενο φορτίο. Ευθύνεται για την ασφαλή ρυμούλκηση, φόρτωση, μεταφορά 
και εκφόρτωσή του. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του οχήματος και του 
ρυμουλκούμενου και επισκευάζει επείγουσες και μέσα στις δυνατότητες του βλάβες. 
Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Σκαπανέας – Ναρκαλιευτής ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9206 
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 

 α. Χρησιμοποιεί τον ατομικό του οπλισμό, εκτελεί βολές και πρέπει να γνωρίζει την 
τακτική χρησιμοποίησή του και να χρησιμοποιεί άριστα το έδαφος. Εργαζόμενος, 
μεμονωμένα ή ομαδικά, κάνει οποιαδήποτε εργασία που αφορά σε έργα εκστρατείας, 
γεφυροποιίας, ναρκοπολέμου, καταστροφών και παραλλαγής, καθώς και τις λοιπές γενικά 
αποστολές Μηχανικού Εκστρατείας. 
   

 β. Εκτελεί όλες τις αποστολές του Σκαπανέα. Εργαζόμενος, μόνος του ή ομαδικά, 
κάνει οποιαδήποτε εργασία, η οποία αναφέρεται σε στρώση, διάνοιξη διαδρόμων άρση ή 
εκκαθάριση ναρκοπεδίων ή μεμονωμένων ναρκών κάθε είδους. Χειρίζεται τους ερευνητές 
ναρκών.  
 
 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Ρυμουλκεί με το όχημά του 
και το μεταφερόμενο φορτίο. Ευθύνεται για την ασφαλή ρυμούλκηση, φόρτωση, μεταφορά 
και εκφόρτωσή του. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του οχήματος και του 
ρυμουλκούμενου και επισκευάζει επείγουσες και μέσα στις δυνατότητες του βλάβες. 
Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Πλήρωμα Σκάφους ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9207 
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Χειρίζεται και συντηρεί όλους τους τύπους ακάτων, λέμβων προώθησης, 
ελαστικών ταχυπλόων σκαφών και εξωλέμβιων κινητήρων. 
 
 β. Βοηθά τον κυβερνήτη στη διακυβέρνηση του σκάφους και είναι σε θέση να τον 
αναπληρώσει στα καθήκοντά του σε κάθε στιγμή.  
  
 γ Χρησιμοποιεί, υπηρετεί και συντηρεί το πολυβόλο. Γνωρίζει άριστα τη 
λειτουργία του και  κάνει άριστη βολή. 
 

 δ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Ρυμουλκεί με το όχημά του 
και το μεταφερόμενο φορτίο. Ευθύνεται για την ασφαλή ρυμούλκηση, φόρτωση, μεταφορά 
και εκφόρτωσή του. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του οχήματος και του 
ρυμουλκούμενου και επισκευάζει επείγουσες και μέσα στις δυνατότητες του βλάβες. 
Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 

 ε. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9208 
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 

 α. Ασχολείται με το ηλεκτρικό σύστημα των ερπυστριοφόρων και τροχοφόρων 
οχημάτων και προβαίνει στη διαπίστωση των βλαβών και την θεραπεία τους. 
    

 β. Εκτελεί συντήρηση και αποκαθιστά βλάβες του ηλεκτρικού συστήματος και 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων των μηχανημάτων ΜΧ. Παραλαμβάνει από τις αποθήκες τα 
αναγκαία υλικά και επιστρέφει τα μεταχειρισμένα κατά την προβλεπόμενη, σε κάθε 
περίπτωση, διαδικασία. Γνωρίζει τη χρήση των τεχνικών εγχειριδίων. 
 

 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές ( προσωπικού – 
υλικού ) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 

 δ. Οδηγεί το ερπυστριοφόρο όχημα σε συνθήκες μάχης και μη. Εκτελεί 
συντήρηση 1ου κλιμακίου και επισκευάζει επείγουσες βλάβες, μέσα στις δυνατότητές του. 
Παρακολουθεί και βοηθά τη συντήρηση 2ου κλιμακίου. Επιλέγει θέσεις βολής και εκτελεί 
ευχερώς ελιγμούς αποφυγής εχθρικών πυρών. Αναγνωρίζει εχθρικούς στόχους και 
αναφέρει σχετικά στον αρχηγό πληρώματος. Χειρίζεται το Σ/Α και τη συσκευή 
ενδοεπικοινωνίας, καθώς και τα όπλα που φέρει το ερπυστριοφόρο. 
 

 ε. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Οχημάτων ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9209 
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας όλων των συστημάτων ερπυστριοφόρων και 
τροχοφόρων οχημάτων  μεταφοράς προσωπικού και κάθε είδους εξαρτήματος αυτών και 
τα επισκευάζει. Εκτελεί αντικατάσταση  μικρών και μεγάλων εξαρτημάτων. Εκτελεί 
ρυθμίσεις και δοκιμές σε στάση και πορεία των επισκευαζόμενων οχημάτων. 
 
 β. Εντοπίζει και επανορθώνει βλάβες σε όλους τους τύπους μηχανημάτων 
Μηχανικού και κάθε είδους εξαρτημάτων αυτών. Γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας σε όλα τα 
συστήματα των μηχανημάτων Μηχανικού, την ορθή μεθοδολογία και την χρήση των 
τεχνικών εγχειριδίων και κάνει τις επιβαλλόμενες δοκιμές σε στάση και σε πορεία.  
 
 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές ( προσωπικού – 
υλικού ) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 δ. Οδηγεί το ερπυστριοφόρο όχημα σε συνθήκες μάχης και μη. Εκτελεί 
συντήρηση 1ου Κλιμακίου και επισκευάζει επείγουσες βλάβες, μέσα στις δυνατότητές του. 
Παρακολουθεί και βοηθά τη συντήρηση 2ου Κλιμακίου. Επιλέγει θέσεις βολής και εκτελεί 
ευχερώς ελιγμούς αποφυγής εχθρικών πυρών. Αναγνωρίζει εχθρικούς στόχους και 
αναφέρει σχετικά στον αρχηγό πληρώματος. Χειρίζεται το Σ/Α και τη συσκευή 
ενδοεπικοινωνίας, καθώς και τα όπλα που φέρει το ερπυστριοφόρο. 
 
 ε. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Χειριστής Μηχανημάτων ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9210. 
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Οδηγεί και χειρίζεται όλους τους τύπους :  
  Τροχοφόρων και ερπυστριοφόρων γερανών, εκσκαφέων και φορτωτών, 
ερπυστριοφόρων ή τροχοφόρων προωθητών γαιών, ισοπεδωτών γαιών, 
αεροσυμπιεστών, ασφαλτικών μηχ/των, συμπεριλαμβανομένου των διανομέων ασφάλτου 
και διαστρωτήρων ασφάλτου, σκυροδέματος (απλών και συγκροτημάτων) μαλακτήρων 
σκυροδέματος και αλυσοπρίονων, χρησιμοποιεί όλα τα εξαρτήματα και παρελκόμενα, που 
τα συνοδεύουν και εκτελεί όλες τις εργασίες που γίνονται απ’ αυτά. Πρέπει να γνωρίζει τις 
δυνατότητες και τους περιορισμούς των παραπάνω μηχανημάτων. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και τηρεί όλα τα προβλεπόμενα έντυπα. Ευθύνεται για την ασφαλή φόρτωση και 
εκφόρτωση των μηχανημάτων αυτών στους φορείς μεταφοράς.  
 
 β. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Ρυμουλκεί με το όχημά του 
και το μεταφερόμενο φορτίο. Ευθύνεται για την ασφαλή ρυμούλκηση, φόρτωση, μεταφορά 
και εκφόρτωσή του. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του οχήματος και του 
ρυμουλκούμενου και επισκευάζει επείγουσες και μέσα στις δυνατότητες του βλάβες. 
Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.   
    
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Χειριστής Γεωτρυπάνων Ύδρευσης ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9211 
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 

 α. Χειρίζεται όλους τους τύπους γεωτρύπανου, καθώς και όλα τα παρελκόμενα, 
μηχανήματα και εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση γεώτρησης. 
 

 β. Οργανώνει, εκτελεί ο ίδιος, επιβλέπει και κατευθύνει όλες τις ενέργειες για την 
εκτέλεση γεωτρήσεων προς ανεύρεση ύδατος σε οποιοδήποτε έδαφος και όσο βάθος 
επιτρέπουν οι ικανότητες του γεωτρύπανου. 
 

 γ. Εκτελεί και επιβλέπει τις εργασίες δοκιμαστικών αντλήσεων για τον καθορισμό 
της παροχής της γεώτρησης.    
 

 δ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές ( προσωπικού – 
υλικού ) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 ε. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Χειριστής Η/Ζ ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9212 
 
3.  Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
  α.  Χειρίζεται όλα τα Η/Ζ και εκτελεί συντήρηση και επισκευή 1ου κλιμακίου αυτών. 
Αναπτύσσει πρόχειρα εξωτερικά δίκτυα σε εκστρατεία με τη χρησιμοποίηση των 
τυποποιημένων υλικών των συλλογών. 
  
 β. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές ( προσωπικού – 
υλικού ) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Βοηθός Μηχανικός Σκαφών MX 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9213 
 
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Χειρίζεται και συντηρεί τις μηχανές προώθησης και όλες τις λοιπές. Μπορεί σε 
κάθε στιγμή να αντικαταστήσει το μηχανικό στα καθήκοντά του. 
  
 β. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές ( προσωπικού – 
υλικού ) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Σκαπανέας – Ηλεκτρολόγος ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9214 
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 

 α. Χρησιμοποιεί τον ατομικό του οπλισμό, εκτελεί βολές και πρέπει να γνωρίζει 
την τακτική χρησιμοποίησή του και να χρησιμοποιεί άριστα το έδαφος. Εργαζόμενος, 
μεμονωμένα ή ομαδικά, κάνει οποιαδήποτε εργασία που αφορά  σε έργα εκστρατείας, 
γεφυροποιίας, ναρκοπολέμου, καταστροφών και παραλλαγής, καθώς και τις λοιπές γενικά 
αποστολές Μηχανικού Εκστρατείας.  
 

 β. Υπεύθυνος για τη λειτουργία του υπάρχοντος εσωτερικού ηλεκτρικού δικτύου 
της Μονάδας ή του Στρατηγείου και για τη συντήρηση και επισκευές του. Εγκαθιστά και 
συντηρεί ηλεκτρικά δίκτυα τροφοδοτούμενα με Η/Ζ. Χειρίζεται τα όργανα των 
υποσταθμών, τους γενικούς πίνακες διανομής, ελέγχει την καλή λειτουργία όλων των 
δικτύων και εισηγείται τη λήψη μέτρων προς αποφυγή ατυχημάτων, διακοπών ή 
υπερκαταναλώσεων. Τα παραπάνω καθήκοντα εκτελεί στο μέτρο που του παρέχει το 
δικαίωμα από τη κατεχόμενη από αυτόν άδεια και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ΝΔ 
και διαταγές. 
 
 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές ( προσωπικού – 
υλικού ) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Σκαπανέας-Υδραυλικός ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9215 
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι ικανός 
να τα εκτελέσει: 
  
 α. Χρησιμοποιεί τον ατομικό οπλισμό, εκτελεί βολές και πρέπει να γνωρίζει την 
τακτική χρησιμοποίησή του και να χρησιμοποιεί άριστα το έδαφος. Εργαζόμενος 
μεμονωμένα ή ομαδικά, κάνει οποιαδήποτε εργασία, που αφορά σε έργα εκστρατείας, 
γεφυροποιίας, ναρκοπολέμου, καταστροφών και παραλλαγής, καθώς και τις λοιπές γενικά 
αποστολές Μηχανικού Εκστρατείας. 
 
 β. Κατασκευάζει, συντηρεί, επισκευάζει κάθε είδους υδραυλικές εγκαταστάσεις, 
προσδιορίζει θέσεις και εγκαθιστά σημεία υδροληψίας. 
 
 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές ( προσωπικού – 
υλικού ) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
 

.



- 87 - 

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Σκαπανέας - Κτίστης ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9216  
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Χρησιμοποιεί τον ατομικό οπλισμό, εκτελεί βολές και πρέπει να γνωρίζει την 
τακτική χρησιμοποίησή του και να χρησιμοποιεί άριστα το έδαφος. Εργαζόμενος 
μεμονωμένα ή ομαδικά, κάνει οποιαδήποτε εργασία, που αφορά σε έργα εκστρατείας, 
γεφυροποιίας, ναρκοπολέμου, καταστροφών και παραλλαγής, καθώς και τις λοιπές γενικά 
αποστολές Μηχανικού Εκστρατείας. 
 
 β. Παρασκευάζει και στρώνει σκυροκονιάματα για την εκτέλεση δομικών έργων. 
Γνωρίζει τις αναλογίες των σκυροκονιαμάτων και τη σωστή τοποθέτηση του σιδηρού 
οπλισμού και ξυλοτύπου. 
 
 γ. Παρασκευάζει κονιάματα, κτίζει τοίχους από οποιοδήποτε δομικό υλικό 
(πέτρες-τούβλα) και σοβατίζει επιφάνειες για την εκτέλεση δομικών έργων. Γνωρίζει τις 
αναλογίες των κονιαμάτων, τις μεθόδους δόμησης και την κατασκευή ικριωμάτων. 
  
 δ. Χρωματίζει στρατιωτικά οχήματα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κ.λπ. με 
χρωστήρα και ραντισμό. Διακοσμεί χώρους, γράφει επιγραφές και καμουφλάρει με 
χρώματα. 
  
 ε. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές ( προσωπικού – 
υλικού ) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 στ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Σκαπανέας-Συγκολλητής Μετάλλων ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9217 
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Χρησιμοποιεί τον ατομικό οπλισμό, εκτελεί βολές και πρέπει να γνωρίζει την 
τακτική χρησιμοποίησή του και να χρησιμοποιεί άριστα το έδαφος. Εργαζόμενος 
μεμονωμένα ή ομαδικά, κάνει οποιαδήποτε εργασία, που αφορά σε έργα εκστρατείας, 
γεφυροποιίας, ναρκοπολέμου, καταστροφών και παραλλαγής, καθώς και τις λοιπές γενικά 
αποστολές Μηχανικού Εκστρατείας. 
 
 β. Γνωρίζει να κολλά, οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια πάνω σε μια άλλη, με τη 
βοήθεια ή οξυγόνου ή ηλεκτρισμού. Χειρίζεται τις συσκευές οξυγονοκόλλησης και 
ηλεκτροσυγκόλλησης και λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες δγές και νόμων (Ν.Δ. , Π.Δ. κτλ.). 
    
 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού – 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Σκαπανέας – Ξυλουργός ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9218 
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Χρησιμοποιεί τον ατομικό οπλισμό, εκτελεί βολές και πρέπει να γνωρίζει την 
τακτική χρησιμοποίησή του και να χρησιμοποιεί άριστα το έδαφος. Εργαζόμενος 
μεμονωμένα ή ομαδικά, κάνει οποιαδήποτε εργασία που αφορά σε έργα εκστρατείας, 
γεφυροποιίας, ναρκοπολέμου, καταστροφών και παραλλαγής καθώς και τις λοιπές γενικά 
αποστολές Μηχανικού Εκστρατείας. 
 
 β. Επισκευάζει και κατασκευάζει ξύλινες κατασκευές απαραίτητες στις 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις Σχηματισμών και Μονάδων ή αναγκαίες για την υποστήριξη 
των επιχειρήσεων.    
 
 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές ( προσωπικού – 
υλικού ) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

1. Ειδικότητα : Μάγειρας ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9219 
 
3. Καθήκοντα :   
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
  
 α. Παρασκευάζει το συσσίτιο του προσωπικού του τμήματός του, σε στάθμευση 
και σε κίνηση, χειρίζεται και χρησιμοποιεί όλους τους τύπους μαγειρικών σκευών και 
συσκευών μαγειρέματος.  
  
 β. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Ρυμουλκεί με το όχημά του 
και το μεταφερόμενο φορτίο. Ευθύνεται για την ασφαλή ρυμούλκηση, φόρτωση, μεταφορά 
και εκφόρτωσή του. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του οχήματος και του 
ρυμουλκούμενου και επισκευάζει επείγουσες και μέσα στις δυνατότητες του βλάβες. 
Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.   
  
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, της στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

  
1. Ειδικότητα: Αποθηκάριος Πυρομαχικών – Εκρηκτικών – Πυροτεχνουργός – 
Εξουδετερωτής Βομβών ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9220 
 
3. Καθήκοντα: Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι 
είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Είναι βοηθός του Αξκού Πυροτεχνουργού και με την επίβλεψη και 
καθοδήγησή του επιθεωρεί, συντηρεί, ανασκευάζει και καταστρέφει εκρηκτικές ύλες, 
πυροτεχνήματα και πυρομαχικά γενικά. Επίσης προβαίνει στην περισυλλογή και 
καταστροφή των εγκατεσπαρμένων και επικίνδυνων πυρομαχικών. 
 
 β. Παραλαμβάνει, αποθηκεύει, ταξινομεί, επιβλέπει, συντηρεί και διανέμει τα 
πυρομαχικά και εκρηκτικά της Μονάδας του. 
 
 γ. Προβαίνει στην εξουδετέρωση και καταστροφή κάθε είδους βομβών και 
πυρομαχικών και είναι υπεύθυνος για την αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων εκρηκτικών 
μηχανισμών ΑΕΜ (C-IED). 
 
 δ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 

 ε. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Σκαπανέας– Διασώστης ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9221 
 
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα, σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευθεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει, όπως παρακάτω: 
 
 α. Χρησιμοποιεί τον ατομικό οπλισμό, εκτελεί βολές, γνωρίζει την τακτική 
χρησιμοποίησή του και χρησιμοποιεί άριστα το έδαφος. Εργαζόμενος μεμονωμένα ή 
ομαδικά, εκτελεί οποιαδήποτε εργασία, που αφορά σε έργα εκστρατείας, γεφυροποιίας, 
ναρκοπολέμου, καταστροφών και παραλλαγής, καθώς και τις λοιπές γενικά αποστολές 
Μηχανικού Εκστρατείας. 
 
 β. Χρησιμοποιεί ειδικό εξοπλισμό και εργαλεία, ώστε εργαζόμενος, στο πλαίσιο 
της Ομάδας του, και κατά την εφαρμογή σχεδίων εκτάκτων αναγκών του Σ.Ξ., να επιχειρεί 
έρευνα και διάσωση προσωπικού, που αγνοείται ή κινδυνεύει, κατά τη διάρκεια 
επικινδύνων φαινομένων, φυσικών καταστροφών ή οποτεδήποτε άλλοτε απαιτηθεί, καθώς 
και κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις. 
 
 γ. Οδηγεί οχήματα στρατιωτικού και πολιτικού τύπου, εκτελώντας και τη 
συντήρηση 1ου Κλιμακίου αυτών. 
 
 δ. Χρησιμοποιεί ειδικό εξοπλισμό και εργαλεία, ώστε εργαζόμενος στο πλαίσιο 
της ομάδας του και κατά την εφαρμογή σχεδίων εκτάκτων αναγκών του ΣΞ, να παράσχει 
κάθε δυνατή βοήθεια σε άτομα που εκτίθενται σε κίνδυνο από κάθε είδους ατυχήματα 
(αεροπορικά, σιδηροδρομικά, τροχαία, εργατικά, πτώση σε λίμνες-ποταμούς κ.λπ.). 
 
 ε. Πραγματοποιεί καταρρίχηση με σχοινιά, σε δυσπρόσιτο έδαφος μεγάλης 
κλίσης και ταχεία καταρρίχηση από ιπτάμενο μέσο ΣΞ, με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, 
για προσέγγιση ασθενή-πληγέντα.  
 
 στ. Χειρίζεται ελαστική ή πλαστική λέμβο, που φέρει κινητήρα ιπποδύναμης 
μεγαλύτερης των 15 Ηp, σε ανοικτή θάλασσα- λίμνες-ποτάμια, εκτελώντας και τη 
συντήρηση 1ου Κλιμακίου. 
 
 ζ. Εκτελεί τα καθήκοντα του ναυαγοσώστη. 
 
 η. Εκτελεί τα καθήκοντα του αυτοδύτη.  
 

 θ. Συμμετέχει σε ομάδα κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο 
εφαρμογής σχεδίων εκτάκτων αναγκών του Σ.Ξ., λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα 
προφύλαξης (Μέσα Ατομικής Προστασίας-ΜΑΠ) και χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό -
εργαλεία. 
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 ι. Εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το βαθμό του, τους 
στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια της ειδικότητάς του. 
 ια. Εκτελεί επείγουσες πράξεις παροχής Α΄ Βοηθειών (προνοσοκομειακή 
φροντίδα), με σκοπό την ανακούφιση του πάσχοντα, την πρόληψη επιδείνωσης της 
πάθησης ή του τραυματισμού του και την επιτάχυνση της αποκατάστασης της υγείας του, 
όπως παρακάτω:  
 
  (1) Έλεγχος και μέτρηση ζωτικών σημείων και ειδικότερα των αναπνοών, των 
σφίξεων, της αρτηριακής πίεσης και της θερμοκρασίας σώματος. 
 
  (2) Διασφάλιση αεραγωγού, σε επείγουσες καταστάσεις, χρησιμοποιώντας 
τεχνικές με τα χέρια. 
 
  (3) Υποστήριξη της αναπνοής, με χορήγηση οξυγόνου και αυτοδιατεινόμενο 
ασκό (ambu). 
 
  (4) Αντιμετώπιση τραυμάτων, ασηψία − αντισηψία, φροντίδα - αντιμετώπιση 
εγκαυμάτων. 
 
  (5) Έλεγχος εξωτερικής αιμορραγίας με άμεση πίεση και με ίσχαιμη περίδεση. 
 
  (6) Ακινητοποίηση τραυματία και ασφαλής διακομιδή ασθενούς με: 
     
   (α) Χρήση αυχενικού κολάρου (περιλαίμιου). 
 
   (β) Χρήση σανίδας πολυτραυματία. 
 
   (γ) Χρήση στρώματος πολυτραυματία. 
 
   (δ) Χρήση κοίλου ή διαιρούμενου φορείου. 
 
   (ε) Χρήση φορείου τροχήλατου ή τύπου Basket. 
 
   (στ) Χρήση γιλέκου απεγκλωβισμού. 
 
   (ζ) Διενέργεια επείγοντος απεγκλωβισμού βάσει ανάλογου 
πρωτοκόλλου. 
 
   (η) Χρήση αερονάρθηκα. 
 
  (7) Διατήρηση θερμοκρασίας σώματος του ασθενούς. 
 
  (8) Βασική υποστήριξη της ζωής (Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση). 
 
  (9) Εφαρμογή και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή. 
 

  (10) Συνδρομή στη διακομιδή ασθενούς, στον κατάλληλο υγειονομικό 
σχηματισμό, με την κατάλληλη κατά περίσταση ταχύτητα, τη χρήση ηχητικών και φωτεινών 
βοηθημάτων όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, πάντα όμως ακολουθώντας τον Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας. 
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  (11) Συμμετοχή σε ομάδες που αντιμετωπίζουν καταστάσεις μαζικών 
απωλειών υγείας, όπως μαζικά συμβάντα (μείζον ατύχημα) και μαζική καταστροφή 
(σεισμοί, πλημμύρες, κ.λπ.). 
 
  (12) Τοποθέτηση αιμοστατικής γάζας, αεραγωγού και ΑΥ σε θέση 
ανάνηψης. 
 
  (13) Αντιμετώπιση ανοικτού θωρακικού τραύματος. 
  
  (14) Χορήγηση οξυγόνου. 
 
  (15) Αδρή εκτίμηση νευρολογικής εικόνας ΑΥ. 
  
  (16) Αντιμετώπιση διατιτραίνοντος οφθαλμικού τραύματος και 
τοποθέτηση άκαμπτου οφθαλμικού επιθέματος. 
 
  (17) Αξιολόγηση – πρώτες βοήθειες σε εγκαυματία, καθώς και διακοπή 
της εγκαυματικής διαδικασίας. 
 
  (18) Παροχή Τακτικής Φροντίδας Απωλειών Μάχης [Tactical Combat 
Casualty Care (TCCC)].  
 
  (19) Παροχή άμεσης υποστήριξης σε παιδιά. 
 
  (20) Συμπλήρωση κάρτας ΑΥ (TCCC-ΙΔΕ). 
 
  (21) Αντιμετώπιση διατιτραίνοντος κοιλιακού τραύματος. 
 
  (22) Αντιμετώπιση ακρωτηριασμού άκρων. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Σκαπανέας – Πυροσβέστης ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9222 
  
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα, σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευθεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει, όπως παρακάτω: 
 
 α. Χρησιμοποιεί τον ατομικό οπλισμό, εκτελεί βολές, γνωρίζει την τακτική 
χρησιμοποίησή του και χρησιμοποιεί άριστα το έδαφος. Εργαζόμενος μεμονωμένα ή 
ομαδικά, εκτελεί οποιαδήποτε εργασία, που αφορά σε έργα εκστρατείας, γεφυροποιίας, 
ναρκοπολέμου, καταστροφών και παραλλαγής, καθώς και τις λοιπές γενικά αποστολές 
Μηχανικού Εκστρατείας. 
 
 β. Οδηγεί οχήματα στρατιωτικού και πολιτικού τύπου, οδηγεί -χειρίζεται 
πυροσβεστικά οχήματα, με την απαραίτητη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και χειρίζεται 
την πυροσβεστική αντλία και τα λοιπά μηχανήματα - συσκευές του πυροσβεστικού 
οχήματος. 
 
 γ. Εκτελεί τη συντήρηση 1ου Κλιμακίου των οχημάτων της προηγουμένης 
παραγράφου. 
 
 δ. Πραγματοποιεί κατάσβεση πυρκαγιών (αστικά ή δασικά συμβάντα), στο 
πλαίσιο εφαρμογής σχεδίων εκτάκτων αναγκών του Σ.Ξ., χρησιμοποιώντας ειδικό 
εξοπλισμό-εργαλεία, ώστε εργαζόμενος στο πλαίσιο της Ομάδας του (πεζής ή 
εποχούμενης), να είναι ικανός να επιχειρεί κατάσβεση, έλεγχο και πρόληψη 
αναζωπύρωσης της πυρκαγιάς. 
 
 ε. Χρησιμοποιεί ειδικό εξοπλισμό και εργαλεία, ώστε εργαζόμενος στο πλαίσιο 
της Ομάδας του και  κατά την εφαρμογή σχεδίων εκτάκτων αναγκών του ΣΞ, να παράσχει 
κάθε δυνατή βοήθεια, σε άτομα που εκτίθενται σε κίνδυνο από κάθε είδους ατυχήματα 
(αεροπορικά, σιδηροδρομικά, τροχαία, εργατικά, πτώση σε λίμνες-ποταμούς κ.λπ.) και να 
επιχειρεί έρευνα - διάσωση προσωπικού, που αγνοείται ή κινδυνεύει, κατά τη διάρκεια 
επικινδύνων φαινομένων, φυσικών καταστροφών ή οποτεδήποτε άλλοτε ζητηθεί η παροχή 
συνδρομής του Τμήματος στο οποίο ανήκει, καθώς και κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις. 
 
 στ. Πραγματοποιεί καταρρίχηση με σχοινιά, σε δυσπρόσιτο έδαφος μεγάλης 
κλίσης και ταχεία καταρρίχηση από ιπτάμενο μέσο ΣΞ, με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, 
για προσέγγιση ασθενή-πληγέντα. 
 
 ζ. Χειρίζεται ελαστική ή πλαστική λέμβο, που φέρει κινητήρα ιπποδύναμης έως 
και 15 Ηp, σε ανοικτή θάλασσα – λίμνες - ποτάμια, εκτελώντας και τη συντήρηση 1ου 
Κλιμακίου. 
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 η. Εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το βαθμό του, τους 
στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια της ειδικότητάς του. 
 
 θ. Εκτελεί επείγουσες πράξεις παροχής Α΄ Βοηθειών (προνοσοκομειακή 
φροντίδα), με σκοπό την ανακούφιση του πάσχοντα, την πρόληψη επιδείνωσης της 
πάθησης ή του τραυματισμού του και την επιτάχυνση της αποκατάστασης της υγείας του, 
όπως παρακάτω: 
 
  (1) Έλεγχος και μέτρηση ζωτικών σημείων και ειδικότερα των αναπνοών, των 
σφίξεων, της αρτηριακής πίεσης και της θερμοκρασίας σώματος. 
 
  (2) Διασφάλιση αεραγωγού σε επείγουσες καταστάσεις χρησιμοποιώντας 
τεχνικές με τα χέρια. 
 
  (3) Υποστήριξη της αναπνοής, με χορήγηση οξυγόνου και αυτοδιατεινόμενο 
ασκό (ambu). 
 
  (4) Αντιμετώπιση τραυμάτων, ασηψία−αντισηψία, φροντίδα-αντιμετώπιση 
εγκαυμάτων. 
 
  (5) Έλεγχος εξωτερικής αιμορραγίας, με άμεση πίεση και με ίσχαιμη 
περίδεση. 
 
  (6) Ακινητοποίηση τραυματία και ασφαλής διακομιδή ασθενούς με: 
     
   (α) Χρήση αυχενικού κολάρου (περιλαίμιου). 
 
   (β) Χρήση σανίδας πολυτραυματία. 
 
   (γ) Χρήση στρώματος πολυτραυματία. 
 
   (δ) Χρήση κοίλου ή διαιρούμενου φορείου. 
 
   (ε) Χρήση φορείου τροχήλατου ή τύπου Basket. 
 
   (στ) Χρήση γιλέκου απεγκλωβισμού. 
 
   (ζ) Διενέργεια επείγοντος απεγκλωβισμού βάσει ανάλογου 
πρωτοκόλλου. 
 
   (η) Χρήση αερονάρθηκα. 
 
  (7) Διατήρηση θερμοκρασίας σώματος του ασθενούς. 
 
  (8) Βασική υποστήριξη της ζωής (Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση). 
 
  (9) Εφαρμογή και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή. 
 
  (10) Λήψη μέτρων ασφαλείας του ασθενούς και του διασώστη. 
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  (11) Συμμετοχή σε ομάδες που αντιμετωπίζουν καταστάσεις μαζικών 
απωλειών υγείας, όπως μαζικά συμβάντα (μείζον ατύχημα) και μαζική καταστροφή 
(σεισμοί, πλημμύρες, κ.λπ.). 
 
  (12) Αντιμετώπιση ανοικτού θωρακικού τραύματος. 
 
  (13) Αντιμετώπιση διατιτραίνοντος οφθαλμικού τραύματος και 
τοποθέτηση άκαμπτου οφθαλμικού επιθέματος. 
 
  (14) Αξιολόγηση – πρώτες βοήθειες σε εγκαυματία, καθώς και διακοπή 
της εγκαυματικής διαδικασίας. 
 
  (15) Παροχή Τακτικής Φροντίδας Απωλειών Μάχης [Tactical Combat 
Casualty Care (TCCC)]. 
 
  (16) Παροχή άμεσης υποστήριξης σε παιδιά. 
 
  (17) Συμπλήρωση κάρτας Απωλειών Υγείας  (ΑΥ) (TCCC-ΙΔΕ). 
 
  (18) Αντιμετώπιση διατιτραίνοντος κοιλιακού τραύματος. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Σκαπανέας – Συνοδός Σκύλων Διάσωσης ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9223 
  
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα, σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευθεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει, όπως παρακάτω: 
 
 α. Χρησιμοποιεί τον ατομικό οπλισμό, εκτελεί βολές, γνωρίζει την τακτική 
χρησιμοποίησή του και χρησιμοποιεί άριστα το έδαφος. Εργαζόμενος μεμονωμένα ή 
ομαδικά, κάνει οποιαδήποτε εργασία, που αφορά σε έργα εκστρατείας, γεφυροποιίας, 
ναρκοπολέμου, καταστροφών και παραλλαγής καθώς και τις λοιπές γενικά αποστολές 
Μηχανικού Εκστρατείας. 
 
 β. Οδηγεί οχήματα στρατιωτικού και πολιτικού τύπου, με την απαραίτητη κατά 
περίπτωση άδεια οδήγησης, εκτελώντας και τη συντήρηση 1ου Κλιμακίου αυτών. 
 
 γ. Εκπαιδεύει και φροντίζει το σκύλο του, προκειμένου να διατηρεί αυτόν 
εκπαιδευμένο, ικανό και σε ετοιμότητα να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του. 
 
 δ. Εκτελεί, ως στοιχείο, στο πλαίσιο εφαρμογής σχεδίων εκτάκτων αναγκών του 
Σ.Ξ., αποστολές έρευνας - διάσωσης προσωπικού που αγνοείται ή κινδυνεύει, κατά τη 
διάρκεια επικινδύνων φαινομένων, φυσικών καταστροφών ή οποτεδήποτε άλλοτε ζητηθεί 
η παροχή συνδρομής του Τμήματος στο οποίο ανήκει, καθώς και κατά τις πολεμικές 
επιχειρήσεις. 
 
 ε. Πραγματοποιεί ως στοιχείο καταρρίχηση με σχοινιά, σε δυσπρόσιτο έδαφος 
μεγάλης κλίσης και ταχεία καταρρίχηση από ιπτάμενο μέσο ΣΞ, με χρήση κατάλληλου 
εξοπλισμού, για προσέγγιση ασθενή-πληγέντα.  
 
 στ. Πραγματοποιεί αξιολόγηση της απόδοσης του σκύλου, ανά εξάμηνο. 
 
 ζ. Εκτελεί περιοδική υγειονομική φροντίδα, σε συνεργασία με το Γ΄ΚΝΟ.  
 
 η. Τηρεί βιβλίο μητρώου σκύλου (εκπαίδευσης, αξιολόγησης, υγειονομικής 
κατάστασης). 
 
 θ. Εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το βαθμό του, τους 
στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια της ειδικότητάς του. 
 
 ι. Παρέχει Τακτική Φροντίδα Απωλειών Μάχης [Tactical Combat Casualty Care 
(TCCC)].   
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Νοσοκόμος – Διασώστης  ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9224 
 
3. Καθήκοντα :  Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα, σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευθεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει, όπως παρακάτω: 
 
 α. Χρησιμοποιεί τον ατομικό οπλισμό, εκτελεί βολές, γνωρίζει την τακτική 
χρησιμοποίησή του και χρησιμοποιεί άριστα το έδαφος. Εκτελεί τα προβλεπόμενα 
καθήκοντα, που απορρέουν από το βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα 
εγχειρίδια της ειδικότητάς του. 
 
 β. Οδηγεί οχήματα στρατιωτικού και πολιτικού τύπου, υπηρεσιακά φορειοφόρα 
και ασθενοφόρα οχήματα, εκτελώντας και τη συντήρηση 1ου Κλιμακίου αυτών. 
 
 γ. Γνωρίζει κολύμβηση,  σε πολύ καλό βαθμό. 
 
 δ. Χρησιμοποιεί ειδικό εξοπλισμό και εργαλεία ώστε εργαζόμενος στο πλαίσιο 
της ομάδας του, να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή σε άτομα που εκτίθενται σε κίνδυνο 
από κάθε είδους ατυχήματα (αεροπορικά, σιδηροδρομικά, τροχαία, εργατικά, πτώση σε 
λίμνες-ποταμούς κ.λπ.) και να επιχειρεί έρευνα - διάσωση προσωπικού που αγνοείται ή 
κινδυνεύει, κατά τη διάρκεια επικινδύνων φαινομένων, φυσικών καταστροφών, πολεμικών 
επιχειρήσεων ή οποτεδήποτε άλλοτε ζητηθεί η παροχή συνδρομής του Τμήματος στο 
οποίο ανήκει. 
 
 ε. Πραγματοποιεί καταρρίχηση με σχοινιά, σε δυσπρόσιτο έδαφος μεγάλης 
κλίσης και ταχεία καταρρίχηση από ιπτάμενο μέσο ΣΞ, με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, 
για προσέγγιση ασθενή-πληγέντα. 
 
 στ. Συμμετοχή σε ομάδες αεροδιακομιδών για ασφαλή συνοδεία-μεταφορά-
διακομιδή ασθενών-πληγέντων με τα μεταφορικά ιπτάμενα μέσα του ΣΞ, εφόσον ζητηθεί η 
συνδρομή τους σε περιπτώσεις μαζικών καταστροφών ή συμβάντων. 
 
 ζ. Εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το βαθμό του, τους 
στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια της ειδικότητάς του. 
 

 η. Εκτελεί επείγουσες πράξεις παροχής Α΄ Βοηθειών (προνοσοκομειακή 
φροντίδα), με σκοπό την ανακούφιση του πάσχοντα, την πρόληψη επιδείνωσης της 
πάθησης ή του τραυματισμού του και την επιτάχυνση της αποκατάστασης της υγείας του, 
όπως παρακάτω: 
 

  (1) Έλεγχος και μέτρηση ζωτικών σημείων και ειδικότερα των αναπνοών, των 
σφίξεων, της αρτηριακής πίεσης και της θερμοκρασίας σώματος. 
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  (2) Διασφάλιση αεραγωγού σε επείγουσες καταστάσεις χρησιμοποιώντας 
τεχνικές με τα χέρια και με βασικούς αεραγωγούς (στοματοφαρυγγικός - ρινοφαρυγγικός 
αεραγωγός). 
 
  (3) Υποστήριξη της αναπνοής, με χορήγηση οξυγόνου και αυτοδιατεινόμενο 
ασκό (ambu). 
 
  (4) Αντιμετώπιση τραυμάτων, δηγμάτων, κρίσης πανικού, επιληπτικών 
κρίσεων, ασθενούς σε κώμα, διεγερτικού - συγχετικού ασθενούς.  
 
  (5) Σταθεροποίηση καταγμάτων οστών άκρων (έλξη και τοποθέτηση 
νάρθηκα). 
 
  (6) Ασηψία−αντισηψία, φροντίδα-αντιμετώπιση εγκαυμάτων. 
 
  (7) Έλεγχος εξωτερικής αιμορραγίας με άμεση πίεση, με ίσχαιμη περίδεση 
καθώς και τοποθέτηση αιμοστατικής γάζας. 
 
  (8) Ακινητοποίηση τραυματία και ασφαλής διακομιδή ασθενούς με: 
     
   (α) Χρήση αυχενικού κολάρου (περιλαίμιου). 
   (β) Χρήση σανίδας πολυτραυματία. 
   (γ) Χρήση στρώματος πολυτραυματία. 
   (δ) Χρήση κοίλου ή διαιρούμενου φορείου. 
   (ε) Χρήση φορείου τροχήλατου ή τύπου Basket. 
   (στ) Χρήση δερματικής έλξης 
   (ζ) Χρήση γιλέκου απεγκλωβισμού. 
   (η) Διενέργεια επείγοντος απεγκλωβισμού, βάσει ανάλογου 
πρωτοκόλλου. 
   (θ) Χρήση αερονάρθηκα. 
 
  (9) Τοποθέτηση περιφερικών φλεβικών γραμμών και χορήγηση υγρών, όπου 
απαιτείται. 
 
  (10) Διατήρηση θερμοκρασίας σώματος του ασθενούς. 
 
  (11) Βασική υποστήριξη της ζωής (Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση). 
 
  (12) Εφαρμογή και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή. 
 
  (13) Αντιμετώπιση ανοικτού θωρακικού τραύματος, αποσυμπίεση 
πνευμονοθώρακα με βελόνη, τοποθέτηση σωλήνα θωρακικής παροχέτευσης, ενδοφλέβια 
χορήγηση ναρκωτικών ή μη ναρκωτικών αναλγητικών, από του στόματος χορήγηση 
αντιβιοτικών – μη ναρκωτικών αναλγητικών, ενδομυϊκή χορήγηση κεταμίνης – αντιβιοτικών 
– ναρκωτικών αναλγητικών – αναλγητικών  και χορήγηση τρανεξαμικού οξέος.  
 
  (14) Λήψη μέτρων, για την ασφάλεια του ασθενούς και του διασώστη. 
 
  (15) Μέτρα ασηψίας − αντισηψίας του χώρου και των εξαρτημάτων των 
μέσων διακομιδής (φορειοφόρων - ασθενοφόρων). 
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  (16) Παρακολούθηση της λειτουργίας συσκευών εξοπλισμού των μέσων 
διακομιδής (φορειοφόρων - ασθενοφόρων), καθώς και αναφορά πιθανών βλαβών αυτών. 
 
  (17) Φροντίδα, για τον άρτιο εξοπλισμό του μέσου διακομιδής. 
 
  (18) Διακομιδή ασθενούς στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό, με την 
κατάλληλη κατά περίσταση ταχύτητα, την χρήση ηχητικών και φωτεινών βοηθημάτων όταν 
αυτό κρίνεται αναγκαίο, πάντα όμως ακολουθώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 
 
  (19) Λήψη ηλεκτροκαρδιογραφήματος, με εντολή ιατρού. 
   
  (20) Βοήθεια στο γιατρό: 
 
    (α) Σε επείγουσες ιατρικές ενέργειες (συρραφή τραύματος, 
ενδοτραχειακή διασωλήνωση κ.λπ.), 
    (β) Σε χορήγηση φαρμάκων. 
    (γ) Σε εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής. 
 
  (21) Συμμετοχή σε ομάδες που αντιμετωπίζουν καταστάσεις μαζικών 
απωλειών υγείας, όπως μαζικά συμβάντα (μείζον ατύχημα) και μαζική καταστροφή 
(σεισμοί, πλημμύρες, κ.λπ.). 
 
  (22) Ενημέρωση του υγειονομικού προσωπικού του Τμήματος 
Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), κατά την παράδοση του διακομιζόμενου ασθενούς. 
 
  (23) Βοήθεια επιτόκου, σε φυσιολογικό τοκετό. 
 
  (24) Τοποθέτηση ενδοοστικής οδού χορήγησης υγρών. 
 
  (25) Αδρή εκτίμηση νευρολογικής εικόνας Απωλειών Υγείας (ΑΥ). 
 
  (26) Αντιμετώπιση διατιτραίνοντος οφθαλμικού τραύματος και 
τοποθέτηση άκαμπτου οφθαλμικού επιθέματος. 
 
  (27) Αξιολόγηση – πρώτες βοήθειες σε εγκαυματία, καθώς και διακοπή 
της εγκαυματικής διαδικασίας. 
 
  (28) Αντιμετώπιση συνδρόμου εκ κατάχωσης (καταπλάκωσης). 
 
  (29) Παροχή Τακτικής Φροντίδας Απωλειών Μάχης [Tactical Combat 
Casualty Care (TCCC)].  
 
  (30) Παροχή άμεσης υποστήριξης σε παιδιά. 
 
  (31) Συμπλήρωση κάρτας ΑΥ (TCCC-ΙΔΕ). 
 
  (32) Αντιμετώπιση διατιτραίνοντος κοιλιακού τραύματος. 
 
  (33) Αντιμετώπιση ακρωτηριασμού άκρων. 
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  (34) Εξειδικευμένη υποστήριξη ζωής [Advanced Life Support (ALS)]. 
 
  (35) Προνοσοκομειακή αντιμετώπιση πολυτραυματία [Pre-hospital Trauma Life 
Support (PHTLS)]  
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Σκαπανέας – Χειριστής Πρέσας-Δονητή  Σκυροδέματος ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9225 
 
3. Καθήκοντα :   
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Χρησιμοποιεί τον ατομικό οπλισμό, εκτελεί βολές και πρέπει να γνωρίζει την 
τακτική χρησιμοποίησή του και να χρησιμοποιεί άριστα το έδαφος. Εργαζόμενος 
μεμονωμένα ή ομαδικά, κάνει οποιαδήποτε εργασία που αφορά, έργα εκστρατείας, 
γεφυροποιίας, ναρκοπολέμου, καταστροφών και παραλλαγής, καθώς και τις λοιπές γενικά 
αποστολές Μηχανικού εκστρατείας.  
 
 β. Γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας και το χειρισμό του συστήματος. Χειρίζεται, 
οδηγεί και εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου σε όλους τους τύπους πρέσας και δονητή 
σκυροδέματος μετά των παρελκομένων τους. Τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας 
στο χώρο εργασίας και στάθμευσης - αποθήκευσης. Γνωρίζει τις δυνατότητες και τους 
περιορισμούς των μηχανημάτων που είναι υπεύθυνος, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία 
(ΚΟΚ, Υγιεινή και Ασφάλεια κτλ.). 
   
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, της στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Σκαπανέας – Χειριστής Συστήματος Εξυγίανσης Ύδατος ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9226 
 
3. Καθήκοντα :   
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Χρησιμοποιεί τον ατομικό οπλισμό, εκτελεί βολές και πρέπει να γνωρίζει την 
τακτική χρησιμοποίησή του και να χρησιμοποιεί άριστα το έδαφος. Εργαζόμενος 
μεμονωμένα ή ομαδικά, κάνει οποιαδήποτε εργασία που αφορά, έργα εκστρατείας, 
γεφυροποιίας, ναρκοπολέμου, καταστροφών και παραλλαγής, καθώς και τις λοιπές γενικά 
αποστολές Μηχανικού Εκστρατείας. 
 

β. Γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας και το χειρισμό του συστήματος. Χειρίζεται 
και εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου σε όλους τους τύπους Συστημάτων Εξυγίανσης 
Ύδατος μετά των παρελκομένων τους. Τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στο 
χώρο εργασίας και στάθμευσης- αποθήκευσης. Γνωρίζει τις δυνατότητες και τους 
περιορισμούς των μηχανημάτων που είναι υπεύθυνος, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία 
(ΚΟΚ, Υγιεινή και Ασφάλεια κτλ.). 
   
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, της στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Οδηγός Αρματοφορέα ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9227 
 
3. Καθήκοντα :  Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Οδηγεί και χειρίζεται όλους τους τύπους αρματοφορέων, επίσης οδηγεί 
οχήματα και επιβατικά οχήματα. Σαν οδηγός αυτοκινήτου γενικά, εκτελεί όλα τα καθήκοντα 
της ειδικότητάς του. Ευθύνεται για την ασφαλή φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση 
αρμάτων ή άλλων βαρέων υλικών. Ακόμη ευθύνεται για τη συντήρηση 1ου κλιμακίου του 
αρματοφορέα που οδηγεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
   
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, της στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
 
  



- 106 - 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Σκαπανέας – Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9228 
 
3. Καθήκοντα :   
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Χρησιμοποιεί τον ατομικό του οπλισμό, εκτελεί βολές και πρέπει να γνωρίζει 
την τακτική χρησιμοποίησή του και να χρησιμοποιεί άριστα το έδαφος. Εργαζόμενος 
μεμονωμένα ή ομαδικά, κάνει οποιαδήποτε εργασία που αφορά, έργα εκστρατείας, 
γεφυροποιίας, ναρκοπολέμου, καταστροφών και παραλλαγής, καθώς και τις λοιπές γενικά 
αποστολές Μηχανικού εκστρατείας. 
 β. Εκτελεί αναγνωρίσεις, συντάσσει ηλεκτρολογικές - μηχανολογικές μελέτες 
έργων, σε όση έκταση του παρέχει το δικαίωμα ο Νόμος. Ασκεί επίβλεψη εκτέλεσης έργου, 
ως επιβλέπων ή σαν βοηθός επιβλέποντα, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Επίσης, 
είναι υπεύθυνος για όλες τις εκτελούμενες εργασίες (ηλεκτρολογικές ή μηχανολογικές). 
 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού-
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, της στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Σκαπανέας – Πολιτικός Μηχανικός ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9229 
 
3. Καθήκοντα :   
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Χρησιμοποιεί τον ατομικό του οπλισμό, εκτελεί βολές, πρέπει να γνωρίζει την 
τακτική χρησιμοποίησή του και να χρησιμοποιεί άριστα το έδαφος. Εργαζόμενος, 
μεμονωμένα ή ομαδικά, κάνει οποιαδήποτε εργασία που αφορά σε έργα εκστρατείας, 
γεφυροποιίας, ναρκοπολέμου, καταστροφών και παραλλαγής, καθώς και τις λοιπές γενικά 
αποστολές Μηχανικού εκστρατείας. 
 
 β. Εκτελεί αναγνωρίσεις, συντάσσει στατικές-αρχιτεκτονικές μελέτες έργων, σε 
όση έκταση του παρέχει το δικαίωμα ο Νόμος. Ασκεί επίβλεψη εκτελέσεως έργου, είτε σαν 
επιβλέπων είτε σαν βοηθός επιβλέποντος, ανάλογα με το Νόμο στον οποίο στηρίζεται η 
εκτέλεση του έργου. Επίσης είναι υπεύθυνος για όλες τις εργασίες φύσεως Πολιτικού 
Μηχανικού. 
 
 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού-
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
   
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, της στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Σκαπανέας – Τοπογράφος Μηχανικός ΜΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9230 
 
3. Καθήκοντα :   
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Χρησιμοποιεί τον ατομικό του οπλισμό, εκτελεί βολές, πρέπει να γνωρίζει την 
τακτική χρησιμοποίησή του και να χρησιμοποιεί άριστα το έδαφος. Εργαζόμενος, 
μεμονωμένα ή ομαδικά, κάνει οποιαδήποτε εργασία που αφορά σε έργα εκστρατείας, 
γεφυροποιίας, ναρκοπολέμου, καταστροφών και παραλλαγής, καθώς και τις λοιπές γενικά 
αποστολές Μηχανικού εκστρατείας. 
 
 β. Εκτελεί όλες τις τοπογραφικές εργασίες επίσης και δοκιμές σε όση έκταση 
δίδεται το δικαίωμα αυτό από το νόμο. Ασκεί επίβλεψη εκτελέσεως έργου, είτε σαν 
επιβλέπων είτε σαν βοηθός επιβλέποντος, ανάλογα με το νόμο στον οποίο στηρίζεται η 
εκτέλεση του έργου. Σαν τοπογράφος μηχανικός, είναι υπεύθυνος για όλες τις εργασίες και 
πρέπει να γνωρίζει το χειρισμό των διατιθεμένων οργάνων και υλικών για την εκτέλεση 
των τοπογραφικών εργασιών. 
 
 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού-
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
   
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, της στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Ειδικός EOD- C-IED ΜΧ 
 

2. Αριθμός Κώδικα : 9231 
 

3. Καθήκοντα :   
 

 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 

 α. Χρησιμοποιεί τον ατομικό του οπλισμό, εκτελεί βολές, πρέπει να γνωρίζει την 
τακτική χρησιμοποίησή του και να χρησιμοποιεί άριστα το έδαφος. Εργαζόμενος, 
μεμονωμένα ή ομαδικά, κάνει οποιαδήποτε εργασία που αφορά σε έργα εκστρατείας, 
γεφυροποιίας, ναρκοπολέμου, καταστροφών και παραλλαγής, καθώς και τις λοιπές γενικά 
αποστολές Μηχανικού εκστρατείας. 
 

 β. Έχει την ικανότητα της πλήρους εκτέλεσης αποστολών εξουδετέρωσης 
αυτοσχεδίων-τυποποιημένων μηχανισμών και εξουδετέρωσης εκρηκτικού (EOD/C-IED), οι 
οποίες περιλαμβάνουν την ανίχνευση, αναγνώριση, επί τόπου εκτίμηση, λήψη μέτρων 
ασφαλείας, περισυλλογή ή εξουδετέρωση του εκρηκτικού μηχανισμού (τυποποιημένου ή 
μη). Στην έννοια εκρηκτικού μηχανισμού περιλαμβάνονται, μη εκραγέντα πυρομαχικά 
(UXO), πυρομαχικά που κατέστησαν επικίνδυνα, λόγω καταστροφής ή αλλοίωσης, καθώς 
και αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί. 
 

 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού-
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
   

 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, της στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Χειριστής Μέσων Ηλεκτρονικού Πολέμου ΔΒ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9250 
 
3. Καθήκοντα : 
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 

 α. Εγκαθιστά, συντηρεί και χειρίζεται όλα τα συστήματα ΗΠ, που διαθέτει ο Σ.Ξ. 
(κέντρα ακροάσεων, παρεμβολείς ραδιογωνιόμετρα, δέκτες, αποδιαυλωτές κλπ).  
 

 β. Γνωρίζει :   
  (1) Βασικά στοιχεία ραδιοθεωρίας, τοπογραφίας και διαδικασιών 
Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ) και δύναται να επιλέξει την κατάλληλη θέση για την 
εγκατάσταση και ανάπτυξη των μέσων ΗΠ, που διαθέτει ο στρατός. 
  (2) Τη χρήση Η/Ζ, τον τρόπο συνδεσμολογίας – φόρτισης των συσσωρευτών 
και τροφοδοσίας των συστημάτων. 
 

 γ.  Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές ( προσωπικού – 
υλικού ) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 

 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα :  Χειριστής Ασυρμάτων Επικοινωνιακών Συστημάτων ΔΒ 
 
2. Αριθμός Κώδικα :  9251 
 
3. Καθήκοντα : 
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Εγκαθιστά, συντηρεί και χειρίζεται: 
 
   (1) Τους σταθμούς ασυρμάτου, τις Ομάδες Επαφής, τα Ραδιοτηλέτυπα και τις 
δορυφορικές τερματικές συσκευές που διαθέτει ο Σ.Ξ. 
  (2) Τις συσκευές των τακτικών συστημάτων επικοινωνιών ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» 
και ΣΕΣΑ «ΑΠΟΛΛΩΝ». 
 
 β. Γνωρίζει:  
     (1) Βασικά στοιχεία ραδιοθεωρίας, τοπογραφίας και διαδικασιών Ηλεκτρονικού 
Πολέμου (ΗΠ). 
  (2) Τη χρήση Η/Ζ, τον τρόπο συνδεσμολογίας – φόρτισης των συσσωρευτών 
και τροφοδοσίας των συστημάτων. 
 
 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές ( προσωπικού – 
υλικού ) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου..  
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα :  Χειριστής Μέσων Επιτήρησης ΔΒ 
 
2. Αριθμός Κώδικα :  9252 
 
3. Καθήκοντα : 
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Εγκαθιστά, συντηρεί και χειρίζεται όλα τα μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης που 
διαθέτει ο στρατός. 
 
 β. Γνωρίζει : 
       (1) Βασικά στοιχεία ραδιοθεωρίας, τοπογραφίας και διαδικασιών 
Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ). 
  (2) Τη χρήση Η/Ζ, τον τρόπο συνδεσμολογίας – φόρτισης των συσσωρευτών 
και τροφοδοσίας των συστημάτων. 
 (3) Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές ( προσωπικού – 
υλικού ) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα: Τεχνίτης Τηλεπικοινωνιών ΔΒ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9253 
 
3. Καθήκοντα : 
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Επισκευάζει, συντηρεί, ελέγχει και επιθεωρεί τα κάθε κατηγορίας διατιθέμενα 
από το Στρατό ενσύρματα και ασύρματα (αναλογικά – ψηφιακά) μέσα Επικοινωνιών – ΗΠ 
– Ηλεκτρονικής Επιτήρησης. 
 
 β. Κατασκευάζει, αναπτύσσει, συντηρεί και επισκευάζει μόνιμα κυκλώματα και το 
ΔΥΕΟ μετά από ειδική εκπαίδευση στη Μονάδα του. 
 
 γ. Γνωρίζει : 
  (1) Βασικά στοιχεία ραδιοθεωρίας, τοπογραφίας και διαδικασιών Ηλεκτρονικού 
Πολέμου (ΗΠ). 
  (2) Τη χρήση Η/Ζ, τον τρόπο συνδεσμολογίας – φόρτισης των συσσωρευτών 
και τροφοδοσίας των συστημάτων. 
 (3) Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές ( προσωπικού – 
υλικού ) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα: Χειριστής Τερματικών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων 
ΔΒ 
 

2. Αριθμός Κώδικα :  9254 
 

3. Καθήκοντα : 
 

 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 

 α. Εγκαθιστά, συνδέει, συντηρεί και χειρίζεται όλες τις τερματικές συσκευές 
δεδομένων (τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνικούς πίνακες, τηλέτυπα, Η/Υ, FAX) τις 
κρυπτομηχανές και διαχειρίζεται το δίκτυο και τα δεδομένα διαχείρισης δικτύου του ΑΣΔΑ-
ΔΑΔΑ του στρατού. 
 

 β. Κατασκευάζει, αναπτύσσει και επισκευάζει τις τηλεφωνικές γραμμές 
εκστρατείας και έχει τη δυνατότητα να συντηρεί και επισκευάζει μόνιμα κυκλώματα, μετά 
από ειδική εκπαίδευση στη Μονάδα του. 
 

 γ. Γνωρίζει : 
  (1) Βασικά στοιχεία ραδιοθεωρίας, τοπογραφίας και διαδικασιών 
Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ). 
  (2) Τη χρήση Η/Ζ, τον τρόπο συνδεσμολογίας – φόρτισης των συσσωρευτών 
και τροφοδοσίας των συστημάτων. 
  (3) Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές ( προσωπικού – 
υλικού ) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 

 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Μάγειρας ΔΒ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9255 
 
3. Καθήκοντα :   Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
  
 α. Παρασκευάζει το συσσίτιο του προσωπικού του τμήματός του, σε στάθμευση 
και σε κίνηση, χειρίζεται και χρησιμοποιεί όλους τους τύπους μαγειρικών σκευών και 
συσκευών μαγειρέματος.  
  
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα :  Τεχνίτης Τροχοφόρων Οχημάτων ΔΒ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9256 
  
3. Καθήκοντα :  Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας όλων των συστημάτων των τροχοφόρων 
οχημάτων και τα επισκευάζει. Γνωρίζει όλα τα εξαρτήματα αυτών και προβαίνει στην 
αντικατάσταση μικρών και μεγάλων εξαρτημάτων. Με τη χρησιμοποίηση της ορθής 
μεθοδολογίας ανευρίσκει και αποκαθιστά βλάβες. Εκτελεί ρυθμίσεις και δοκιμές σε στάση 
και πορεία των επισκευαζόμενων οχημάτων.  
 
 β. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 γ. Οδηγεί και χειρίζεται όλα τα οχήματα περισυλλογής (ελαφρά - μέσα – βαρέα). 
Ευθύνεται για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας προσωπικού και υλικού κατά την 
άρση ή έλκυση βαρέων υλικών γενικά. Ευθύνεται για την συντήρηση 1ου κλιμακίου του 
οχήματος που οδηγεί και συμμετέχει στην συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα :  Χειριστής Επικοινωνιακών Συστημάτων ΔΒ (Ειδικών Δυνάμεων) 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9257 
 
3. Καθήκοντα : 
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Εγκαθιστά, συντηρεί και χειρίζεται τους σταθμούς ασυρμάτου, τις Ομάδες 
Επαφής, τα Ραδιοτυλέτυπα, τις δορυφορικές τερματικές συσκευές και όλες τις τερματικές 
συσκευές δεδομένων (τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνικούς πίνακες, τηλέτυπα, Η/Υ, FAX)  
τις κρυπτομηχανές που διαθέτει ο Σ.Ξ και όλα τα λοιπά μέσα επικοινωνιών – επιτήρησης 
και ΗΠ που θα διαθέτουν οι ΕΔ.  
 
 β. Γνωρίζει : 
 
  (1) Βασικά στοιχεία ραδιοθεωρίας, τοπογραφίας και διαδικασιών 
Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ). 
  (2) Τη χρήση Η/Ζ, τον τρόπο συνδεσμολογίας – φόρτισης των συσσωρευτών 
και τροφοδοσίας των συστημάτων. 
 
 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές ( προσωπικού – 
υλικού ) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Οχημάτων ΑΣ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9301 
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Οδηγεί όλα τα οχήματα και είναι υπεύθυνος για την προβλεπόμενη από τις 
ισχύουσες δγές συντήρηση. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές 
(προσωπικού-υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα.  
 
 β. Οδηγεί και χειρίζεται όλα τα οχήματα περισυλλογής (ελαφρά – μέσα – βαρέα). 
Ευθύνεται για τη λήψη των αναγκαιούντων μέτρων ασφαλείας προσωπικού και υλικού 
κατά την άρση ή έλκυση βαρέων υλικών γενικά. 
 
 γ. Γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας όλων των συστημάτων των τροχοφόρων 
οχημάτων και τα επισκευάζει - συντηρεί σύμφωνα με τις ισχύουσες δγές. Γνωρίζει όλα τα 
εξαρτήματα αυτών και προβαίνει στην αντικατάσταση μικρών και μεγάλων εξαρτημάτων. 
Με τη χρησιμοποίηση ορθής μεθοδολογίας ανευρίσκει και αποκαθιστά βλάβες. Εκτελεί 
ρυθμίσεις και δοκιμές σε στάση και πορεία των επισκευαζόμενων οχημάτων. 
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

  
1. Ειδικότητα : Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων ΑΣ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9302 
 
3. Καθήκοντα :  Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 

 α. Γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας όλων των ηλεκτρικών συστημάτων των 
τροχοφόρων οχημάτων και τα επισκευάζει και τα συντηρεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 
δγές. 
 

 β. Οδηγεί όλα τα οχήματα και είναι υπεύθυνος για την προβλεπόμενη από τις 
ισχύουσες δγές συντήρηση του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές 
(προσωπικού-υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα.  
 

 γ. Χειρίζεται όλους τους τύπους των Σ/Α, που είναι εγκατεστημένοι στο όχημα. 
 

 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Οπλισμού - Σωστικών Μέσων ΑΣ 
 

2. Αριθμός Κώδικα : 9303 
 
3. Καθήκοντα :  Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Επισκευάζει και συντηρεί ελαφρύ και βαρύ οπλισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες 
δγές σ’ οποιοδήποτε τόπο και με οποιεσδήποτε συνθήκες. 
 
 β. Αποθηκεύει, συντηρεί επισκευάζει και συσκευάζει όλα τα σωστικά μέσα 
(σωσίβια, λέμβους, πλωτήρες, γιλέκα επιβίωσης κ.λπ.) του Στρατού Ξηράς, σύμφωνα, με 
τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια και σχετικές δγές.  
 
 γ. Φροντίζει την καθαριότητα και περιποίηση των ασθενών, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες δγές. 
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
 
 

  



- 121 - 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Ελεγκτής Εναέριου Κυκλοφορίας ΑΣ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9304 
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Χειρίζεται όλα τα μέσα επικοινωνιών και λοιπών μετεωρολογικών οργάνων του 
Πύργου Ελέγχου Πτήσεων, της εναέριας κυκλοφορίας στη περιοχή του Αεροδρομίου και 
ρύθμιση αυτής με σκοπό την ασφαλή κυκλοφορία των αεροπορικών μέσων και η παροχή 
αναγκαιούντων μετεωρολογικών πληροφοριών σ’ αυτά.  
 
 β. Χειρίζεται όλα τα μετεωρολογικά όργανα του Αεροδρομίου ή της Μονάδας 
Αεροπορίας Στρατού. Μεριμνά ώστε να περιέχονται στη Μονάδα οι απαραίτητες 
μετεωρολογικές πληροφορίες, όπως δελτία γενικής κατάστασης καιρού, προγνώσεις 
καιρού. Τηρεί χάρτη καιρού και ενημερώνει καθημερινά τους χειριστές για τις καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν στις περιοχές πτήσεων. Πριν από κάθε αποστολή πέρα της 
περιοχής τοπικών πτήσεων παρέχει πληροφορίες στον κυβερνήτη του Α/Φ για τον καιρό 
της διαδρομής και του αεροδρομίου προορισμού. Σε περίπτωση προσέγγισης κακοκαιρίας 
ευθύνεται για την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων για λήψη μέτρων. 
 
 γ. Οδηγεί όλα τα οχήματα και είναι υπεύθυνος για την προβλεπόμενη από τις 
ισχύουσες δγές συντήρησή τους. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές 
(προσωπικού-υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα.  
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
 
  



- 122 - 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 

1. Ειδικότητα : Οδηγός Τροχοφόρων-Πυροσβέστης ΑΣ 
 

2. Αριθμός Κώδικα : 9305 
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Οδηγεί το πυροσβεστικό όχημα και χειρίζεται τα πυροσβεστικά του μέσα για 
την κατάσβεση πυρκαγιών. Παρέχει οδηγίες χρήσης τους στους βοηθούς του. Είναι 
υπεύθυνος για τη συντήρηση και τη διατήρηση του οχήματος σε άριστη κατάσταση και 
συνεχή ετοιμότητα σύμφωνα με τις ισχύουσες δγές.  
 
 β. Εκτελεί κατάσβεση πυρκαγιών και λαμβάνει μέτρα πρόληψης και προφύλαξης 
από αυτές. 
 
 γ. Οδηγεί όλους τους τύπους ρυμουλκών οχημάτων με φορέα, σε όλες τις 
συνθήκες μάχης και μη. Ρυμουλκεί με το όχημα. το φορέα με τα μεταφερόμενα φορτία και 
ευθύνεται για την ασφαλή ρυμούλκηση, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση του. Εκτελεί 
συντήρηση σύμφωνα με τις ισχύουσες δγές στο ρυμουλκό και το φορέα.  
 
 δ. Χειρίζεται και συντηρεί τα εργαλεία διάσωσης του οχήματος και επεμβαίνει με 
αυτά σε περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες δγές 
 

 ε. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Τηλεπικοινωνιών ΑΣ 
 

2. Αριθμός Κώδικα : 9306 
 
3. Καθήκοντα : 
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Συντηρεί, ελέγχει, επισκευάζει και επιθεωρεί σύμφωνα με τις ισχύουσες δγές 
τα κάθε κατηγορίας διατιθέμενα από το Στρατό ενσύρματα και ασύρματα (αναλογικά – 
ψηφιακά) μέσα επικοινωνιών. 
 
 β. Χειρίζεται όλα τα τηλεφωνικά κέντρα και τηλεφωνικούς πίνακες, που διαθέτει η 
Μονάδα 
 
 γ. Οδηγεί όλα τα οχήματα και είναι υπεύθυνος για την προβλεπόμενη από τις 
ισχύουσες δγές συντήρησή τους. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές 
(προσωπικού-υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. 
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Εγκαταστάσεων ΑΣ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9307 
 
3. Καθήκοντα :  
   
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει : 
  
 α. Ο κάτοχος αδείας ηλεκτρολόγου: 
 
  (1) Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του υπάρχοντος εσωτερικού ηλεκτρικού 
δικτύου της μονάδας ή του στρατηγείου και για τη συντήρηση και επισκευές του. Χειρίζεται 
τα όργανα των υποσταθμών, τους γενικούς πίνακες διανομής. ελέγχει την καλή λειτουργία 
όλων των δικτύων και εισηγείται τη λήψη μέτρων προς αποφυγή ατυχημάτων, διακοπών ή 
υπερκαταναλώσεων. Τα παραπάνω καθήκοντα τα εκτελεί στο μέτρο που του παρέχεται το 
δικαίωμα από την κατεχόμενη σε αυτόν άδεια και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ΝΔ 
και δγές. 
  (2) Εγκαθιστά και συντηρεί ηλεκτρικά δίκτυα τροφοδοτούμενα με Η/Ζ. 
Υπεύθυνος χειρισμού των Η/Ζ, επίσης και για τη συντήρηση και επισκευή αυτών σύμφωνα 
με τις ισχύουσες δγές αναπτύσσει πρόχειρα εξωτερικά δίκτυα. 
 
 β. Ο κάτοχος αδείας ψυκτικού επισκευάζει και συντηρεί ψυκτικές και κλιματιστικές 
εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες δγές. 
 

 γ. Οδηγεί όλα τα αυτοκίνητα και είναι υπεύθυνος για την προβλεπόμενη από τις 
ισχύουσες δγές συντήρησή τους. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές 
(προσωπικού - υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα.  
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Θερμοϋδραυλικός  ΑΣ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9308 
  
3. Καθήκοντα :  Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει : 
 
 α. Επισκευάζει και συντηρεί θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις και αποθήκες 
καυσίμων σύμφωνα με τις ισχύουσες δγές. 
 

 β. Οδηγεί όλα τα αυτοκίνητα και είναι υπεύθυνος για την προβλεπόμενη από τις 
ισχύουσες δγές συντήρησή τους. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές 
(προσωπικού - υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα.  
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Υπηρέτης  Κ/Β STINGER ΑΣ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9309 
 
3. Καθήκοντα :  
   

 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 

 α. Διοικεί το στοιχείο και είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση και απόδοση του 
χειριστή του όπλου. Χειρίζεται το όπλο, σύμφωνα με τις ισχύουσες δγές στις επικοινωνίες, 
την αποκάλυψη, την αναγνώριση και την εμπλοκή των στόχων. Σε περίοδο έντονης 
αεροπορικής δραστηριότητας ενεργεί σαν χειριστής. Ευθύνεται για την επιθεώρηση- και 
συντήρηση των υλικών του στοιχείου, συμπεριλαμβανομένου και του οχήματος σύμφωνα 
με τις ισχύουσες δγές. Σε περίπτωση κατάτμησης του στοιχείου πληροφορεί το χειριστή 
για κάθε δραστηριότητα όπως αποκάλυψη ίχνους κ.λπ.  
 

 β. Χειρίζεται το Α/Α όπλο Κ/Β STINGER. Εκπαιδεύεται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες δγές. στις επικοινωνίες, την αποκάλυψη, την αναγνώριση και την εμπλοκή του 
ίχνους. Ελέγχει συνέχεια τον τομέα του για τον εντοπισμό οποιουδήποτε προσεγγίζοντος 
Α/Φ. Αναγνωρίζει την ταυτότητα του Α/Φ. Σε περίπτωση εχθρικού Α/Φ, ενεργοποιεί το 
όπλο και προβαίνει στις απαραίτητες διαδικασίες για την προσβολή και την καταστροφή 
του στόχου. Συντηρεί τα υλικά του στοιχείου συμπεριλαμβανομένου και του οχήματος 
σύμφωνα με τις ισχύουσες δγές. 
 

 γ. Οδηγεί όλα τα οχήματα και είναι υπεύθυνος για την προβλεπόμενη από τις 
ισχύουσες δγές συντήρησή τους. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές 
(προσωπικού-υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Χειρίζεται 
όλους τους Σ/Α που είναι εγκατεστημένοι στο όχημα. 
 

 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Μάγειρας ΑΣ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9310 
 
3. Καθήκοντα :   Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
  
 α. Παρασκευάζει το συσσίτιο του προσωπικού του τμήματός του, σε στάθμευση 
και σε κίνηση, χειρίζεται και χρησιμοποιεί όλους τους τύπους μαγειρικών σκευών και 
συσκευών μαγειρέματος.  
  
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνικός Αποθηκάριος ΑΣ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9311 
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Παραλαμβάνει αποθηκεύει, ταξινομεί, επιβλέπει, συντηρεί και διαχειρίζεται τα 
υλικά τεχνικής φύσεως, τα πυρομαχικά και εκρηκτικά της Μονάδας του. 
 
 β. Βοηθά στη συντήρηση 1ου-2ου κλιμακίου Α/Φ-Ε/Π Αεροπορίας Στρατού. 
Γνωρίζει την περιγραφή, λειτουργία και δυνατότητες των Α/Φ-Ε/Π. Ελέγχει την ασφάλεια 
των συστημάτων - υποσυστημάτων και συγκροτημάτων για τη λειτουργία των οποίων 
ευθύνεται. Χρησιμοποιεί τις τεχνικές εκδόσεις και συμπληρώνει τα μητρώα και λοιπά 
έντυπα των Α/Φ-Ε/Π. Ευθύνεται για την εφαρμογή των μέτρων του προγράμματος 
πρόληψης ατυχημάτων της Μονάδας. 
 
 γ. Οδηγεί όλα τα οχήματα και είναι υπεύθυνος για την προβλεπόμενη από τις 
ισχύουσες δγές συντήρηση του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές 
(προσωπικού-υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα.  
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

   

1. Ειδικότητα: Μηχανοσυνθέτης Α/Φ ΑΣ 
 

2. Αριθμός Κώδικα : 9312 
 

3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει : 
 
 α. Υπηρετεί, συντηρεί, ελέγχει, επιθεωρεί και επισκευάζει, από 1ο έως 4ο 
κλιμάκιο, το σκάφος, τα συστήματα παραγωγής ισχύος, τα συστήματα μετάδοσης, τα 
υδραυλικά συστήματα, τις έλικες και τα στροφεία σε όλα τα ιπτάμενα μέσα της Αεροπορίας 
Στρατού. Εκτελεί συγκολλήσεις και ελασματουργικές εργασίες στα ιπτάμενα μέσα. Εκτελεί 
τεχνικές επιθεωρήσεις, δοκιμές, λειτουργικούς ελέγχους, ανίχνευση-εντοπισμό και 
θεραπεία βλαβών. Εφαρμόζει τις διαδικασίες που προβλέπονται από το σύστημα 
συντηρήσεως και υποστηρίξεως σε υλικά. Μελετά και χρησιμοποιεί τις τεχνικές εκδόσεις. 
Συμπληρώνει τα μητρώα και λοιπά έντυπα των ιπταμένων μέσων. 
 
 β. Υπηρετεί - χειρίζεται τα όπλα προστασίας των Ε/Π (πολ/λα όταν αυτά 
φέρονται επί αυτών). 
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Τηλεπικοινωνιακών και Οπτικοηλεκτρονικών Συστημάτων 
ΤΧ. 
 
2. Αριθμός Κώδικα  :  9350 
 
3. Καθήκοντα : 
 
  Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει : 
 
 α. Συντηρεί, ελέγχει, επιθεωρεί και επισκευάζει, μέχρι 5ο κλιμάκιο, όλα τα 
διατιθέμενα από το Στρατό (αναλογικά και ψηφιακά) ενσύρματα μέσα επικοινωνιών, 
ασύρματα μέσα υψηλής ισχύος, ασύρματα μέσα χαμηλής ισχύος, τηλεπικοινωνιακά 
συστήματα κάθε τύπου, τηλέτυπα κάθε τύπου, γραφομηχανήματα, κινηματογραφικές 
μηχανές, ραντάρ και οπτικοηλεκτρονικά μέσα παρατήρησης-επιτήρησης-εντοπισμού, 
καθώς και τα ηλεκτροϋγειονομικά μηχανήματα και όργανα. 
 
 β. Χειρίζεται τους Σ/Α και τα κάθε κατηγορίας τηλεφωνικά μηχανήματα και υλικά 
διαβιβάσεων, καθώς και όλα τα παρελκόμενά τους, εφαρμόζοντας τους κανόνες 
ασφαλείας των τηλεπικοινωνιακών μέσων και εκμεταλλεύσεως ραδιοτηλεφωνίας. Εκτελεί 
την προβλεπόμενη συντήρησή τους. 
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Οχημάτων και Σκαφών ΤΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα  : 9351 
  
3. Καθήκοντα  :  Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει : 
 
 α. Συντηρεί, ελέγχει, επιθεωρεί και επισκευάζει, μέχρι 5ο κλιμάκιο, κάθε τύπου 
τροχοφόρα οχήματα, Μηχανήματα ΜΧ, ταχύπλοα σκάφη, ελαστικές λέμβους, εξωλέμβιους 
κινητήρες, όργανα χειρισμού και δίκτυα κατάσβεσης πυρκαγιάς σκαφών, αντλίες και 
πετρελαιομηχανές, χρησιμοποιώντας τα τεχνικά εγχειρίδια και την ορθή μεθοδολογία. 
Κάνει τις επιβαλλόμενες δοκιμές όλων των παραπάνω προς διαπίστωση της ορθής 
λειτουργίας τους. 
 
 β. Οδηγεί όλα τα αυτοκίνητα φορτηγά και επιβατικά και είναι υπεύθυνος για την 
καλή συντήρησή τους. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές 
(προσωπικού-υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί 
συντήρηση 1ου κλιμακίου και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Ερπυστριοφόρων Οχημάτων ΤΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9352 
 
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει : 
 
 α. Εκτελεί συντήρηση, ελέγχους, επιθεωρήσεις και επισκευές, μέχρι 5ου 
Κλιμακίου, όλων των συστημάτων των ερπυστριοφόρων οχημάτων «Μ» σειράς, 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΒΜΡ-1, 9Α331-1, 9S737M καθώς και κάθε άλλου τύπου ερπυστριοφόρου 
οχήματος, χρησιμοποιώντας τα τεχνικά εγχειρίδια και εφαρμόζοντας την ορθή 
μεθοδολογία. Κάνει τις επιβαλλόμενες δοκιμές σε πορεία και σε στάση όλων των 
ερπυστριοφόρων οχημάτων που επισκευάζει προς διαπίστωση της ορθής λειτουργίας 
τους. 
 
 β. Οδηγεί τα αυτοκινούμενα πυροβόλα και ερπυστριοφόρα σε όλες τις συνθήκες. 
Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του φορέα και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Πυροβόλων ΤΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9353 
 
3. Καθήκοντα :  Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει : 
 
 α. Συντηρεί, ελέγχει, επιθεωρεί και επισκευάζει, μέχρι 5ο κλιμάκιο, μηχανισμούς 
και όπλα πύργων και πυργίσκων κάθε τύπου τροχοφόρων και ερπυστριοφόρων 
οχημάτων, καθώς και παρεμφερές τεχνικό υλικό των πύργων και πυργίσκων. Συντηρεί, 
ελέγχει, επιθεωρεί και επισκευάζει, μέχρι 5ο κλιμάκιο, πυροβόλα κάθε τύπου. Εργάζεται επί 
ειδικών μηχανών και εργαλειομηχανών εφαρμόζοντας όλες τις μεθόδους επεξεργασίας 
των μετάλλων. 
 
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Μετάλλων ΤΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9354 
 
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει : 
  
 α. Χρωματίζει στρατιωτικά οχήματα, μηχανήματα, υλικά και στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις. Επισκευάζει αμαξώματα και σκελετούς αυτοκινήτων, εκτελώντας 
συγκολλήσεις, σφυρηλατήσεις και άλλου είδους επισκευές που είναι απαραίτητες. Εκτελεί 
κοπή μετάλλων και συγκολλήσεις σε οποιαδήποτε μεταλλικά αντικείμενα ή επιφάνειες με 
τη βοήθεια οξυγόνου ή ηλεκτρισμού. Εκτελεί αμμοβολή σε πάσης φύσης επιφάνεια 
τεχνικού υλικού (οχήματα, άρματα, κ.λπ.) καθώς και εργασίες επιφανειακής ή ολικής 
μεταβολής των ιδιοτήτων των μετάλλων (επιφανειακή σκληρότητα, γαλβάνισμα, 
επινικέλωμα, κ.λπ.). Χύνει ορείχαλκο ή σίδηρο. Κατασκευάζει ειδικούς τύπους από άμμο. 
Χρησιμοποιεί με τον ορθό, ασφαλή και προβλεπόμενο τρόπο τα όργανα, εργαλεία, 
συσκευές και μέσα που είναι απαραίτητα για τις εργασίες που εκτελεί. 
 
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων ΤΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9355 
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει : 
 
 α. Συντηρεί, ελέγχει, επιθεωρεί και επισκευάζει, μέχρι 5ο κλιμάκιο, τα ηλεκτρικά 
συστήματα και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα των τροχοφόρων οχημάτων κάθε τύπου, των 
ερπυστριοφόρων οχημάτων κάθε τύπου («Μ» σειράς, ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΒΜΡ-1, 9Α331-1, 
9S737M, κ.λπ.), των μηχανημάτων ΜΧ, των εκτοξευτών-φορτωτών OSA-AK και των 
διοικητικών οχημάτων PU-12M. Οδηγεί και χειρίζεται τα οχήματα που επισκευάζει και κάνει 
τις επιβαλλόμενες δοκιμές σε πορεία και σε στάση προς διαπίστωση της ορθής 
λειτουργίας των επισκευαζόμενων υλικών. Χειρίζεται, συντηρεί και επισκευάζει τα Η/Ζ, 
τους αεροσυμπιεστές και τα συστήματα θερμού αέρα του συστήματος OSA-AK. 
Κατασκευάζει συσσωρευτές με την εφαρμογή της ορθής μεθοδολογίας και τη 
χρησιμοποίηση των αναγκαίων υλικών. 
 
 β. Οδηγεί τα αυτοκίνητα φορτηγά και επιβατικά και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή τους. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού-
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
  γ. Οδηγεί αυτοκινούμενα πυροβόλα και ερπυστριοφόρα σε όλες τις συνθήκες. 
Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του φορέα και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης A-T Οπλικών Συστημάτων ΤΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9356 
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει : 
 
 α. Συντηρεί, ελέγχει, επιθεωρεί και επισκευάζει, μέχρι 5ο κλιμάκιο, τα Α-Τ οπλικά 
συστήματα (ΚΟRΝΕΤ, ΤΟW, MILAN, FAGOT, κ.λπ.). 
 
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
 

  



- 137 - 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης A/Α Οπλικών Συστημάτων ΤΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9357 
 
3. Καθήκοντα : 
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει : 
 
 α. Συντηρεί, ελέγχει, επιθεωρεί και επισκευάζει, μέχρι 5ο κλιμάκιο, τα 
μηχανολογικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη των Α/Α οπλικών συστημάτων (Κ/Β 
STINGER, Α/Α Πυροβόλα ΑΡΤΕΜΙΣ, Α/Α ΡΑΪΜΕΝΤΑΛ, κ.λπ.). 
  
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Ηλεκτρονικών και Λοιπών Συστημάτων Ελέγχου Πυρός ΤΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9358 
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει : 
 
 α. Συντηρεί, ελέγχει, επιθεωρεί και επισκευάζει, μέχρι 5ο κλιμάκιο, ενεργητικά, 
παθητικά και θερμικά οπτικά, οπτικά ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών μέσων σκόπευσης 
και παρατήρησης, μη οπτικά ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά όργανα ακριβείας, 
ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου πυρός και λοιπό συναφές υλικό. 
 
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Μηχανημάτων Ελέγχου Πυρός - Κλιματιστικών και Ραντάρ 
Αναγνώρισης Κ/Β ΧΩΚ ΤΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9359 
 
3. Καθήκοντα :  Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει : 
 
 α. Συντηρεί, ελέγχει, επιθεωρεί και επισκευάζει, μέχρι 5ο κλιμάκιο, τα κέντρα 
ελέγχου πυρός, τα κέντρα επεξεργασίας πληροφοριών, τους απεικονιστές στόχων, τα 
ραντάρ έρευνας, τα συστήματα αναγνώρισης Α/Φ, τα συγκροτήματα και υποσυγκροτήματα 
αυτών, τα ψυκτικά και κλιματιστικά μηχανήματα των συστημάτων Κ/Β ΧΩΚ και των 
περιφερειακών υλικών που συνεργάζονται με αυτά. 
  
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Μηχανοϋδραυλικών Συστημάτων και Μέσων Παροχής 
Ισχύος Κ/Β ΧΩΚ ΤΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9360 
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει : 
  
  α. Συντηρεί, ελέγχει, επιθεωρεί και επισκευάζει, μέχρι 5ο κλιμάκιο, τα μηχανικά 
και υδραυλικά συστήματα, τους μετατροπείς συχνοτήτων και τα συγκροτήματα - 
υποσυγκροτήματα αυτών, καθώς και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των Κ/Β «ΧΩΚ». 
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Ηλεκτρονικός Συστημάτων OSA-AK ΤΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9361 
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει : 
 
 α. Συντηρεί, ελέγχει, επιθεωρεί και επισκευάζει, μέχρι 5ο κλιμάκιο, τα ραντάρ, τα 
ηλεκτρονικά μέρη του εκτοξευτή (SLS), την τηλεσκοπική αντένα, τον εξομοιωτή και την 
κεραία συντονισμού των συστημάτων OSA-AK, την οποία και χειρίζεται. 
 
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Ραντάρ OSA-AK ΤΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9362 
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει : 
 
 α. Συντηρεί, ελέγχει, επιθεωρεί και επισκευάζει, μέχρι 5ο κλιμάκιο, τα ραντάρ P-
19 και CASTA 2E-1 και το διοικητικό όχημα PU-12M των συστημάτων OSA-AK. 
  
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Ραντάρ Κ/Β ΧΩΚ ΤΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9363 
 
3. Καθήκοντα :  
  
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει : 
 
 α. Συντηρεί, ελέγχει, επιθεωρεί και επισκευάζει, μέχρι 5ο κλιμάκιο, τα ραντάρ 
συνεχούς και παλμικού κύματος των Κ/Β «ΧΩΚ», τα ηλεκτρονικά μέρη των εκτοξευτών 
«ΧΩΚ» και τα συγκροτήματα και υποσυγκροτήματα αυτών. Συντηρεί, ελέγχει, επιθεωρεί, 
διακριβώνει και επισκευάζει, μέχρι 5ο κλιμάκιο, τα ηλεκτρονικά εργαστήρια των ΛΕ Κ/Β 
«ΧΩΚ».  
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα: Μηχανοσυνθέτης Α/Φ ΤΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9364 
 
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Υπηρετεί, συντηρεί, ελέγχει, επιθεωρεί και επισκευάζει, από 1ο έως 4ο 
κλιμάκιο, το σκάφος, τα συστήματα παραγωγής ισχύος, τα συστήματα μετάδοσης, τα 
υδραυλικά συστήματα, τις έλικες και τα στροφεία σε όλα τα ιπτάμενα μέσα της Αεροπορίας 
Στρατού. Εκτελεί συγκολλήσεις και ελασματουργικές εργασίες στα ιπτάμενα μέσα. Εκτελεί 
τεχνικές επιθεωρήσεις, δοκιμές, λειτουργικούς ελέγχους, ανίχνευση-εντοπισμό και 
θεραπεία βλαβών. Εφαρμόζει τις διαδικασίες που προβλέπονται από το σύστημα 
συντηρήσεως και υποστηρίξεως σε υλικά. Μελετά και χρησιμοποιεί τις τεχνικές εκδόσεις. 
Συμπληρώνει τα μητρώα και λοιπά έντυπα των ιπταμένων μέσων. 
 
 β. Υπηρετεί - χειρίζεται τα όπλα προστασίας των Ε/Π (πολ/λα όταν αυτά 
φέρονται επί αυτών). 
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Συστημάτων Α/Φ-Ε/Π ΤΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9365 
 
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει : 
 
  α. Υπηρετεί, συντηρεί, ελέγχει, επιθεωρεί και επισκευάζει, από 1ο έως 4ο 
κλιμάκιο, τα Α/Φ και Ε/Π της Αεροπορίας Στρατού. Εκτελεί τεχνικές επιθεωρήσεις για 
ανίχνευση, εντοπισμό και θεραπεία βλαβών. Ελέγχει την ασφάλεια των συστημάτων, 
υποσυστημάτων και συγκροτημάτων, για τη λειτουργία των οποίων ευθύνεται. Μελετά και 
χρησιμοποιεί τις τεχνικές εκδόσεις. Συμπληρώνει τα μητρώα και λοιπά έντυπα των Α/Φ και 
Ε/Π. 
  
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Οδηγός Τροχοφόρων ΤΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9366 
 
3. Καθήκοντα :  Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει : 
 
 α. Οδηγεί και χειρίζεται όλους τους τύπους αρματοφορέων, οχημάτων 
περισυλλογής (ελαφρά – μέσα – βαρέα) και αυτοκινήτων φορτηγών και επιβατικών. 
Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού και υλικού) σε κάθε 
τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας 
προσωπικού και υλικού κατά την άρση ή έλκυση βαρέων υλικών γενικά, καθώς και για την 
ασφαλή φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση βαρέων και μη υλικών. Συντηρεί, σε επίπεδο 
1ου Κλιμακίου, το όχημα που οδηγεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου Κλιμακίου.  
 
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Ηλεκτρικών Συστημάτων και Οργάνων Α/Φ ΤΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9367 
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει : 
 
 α. Συντηρεί, ελέγχει, επιθεωρεί και επισκευάζει, μέχρι 5ο κλιμάκιο, τα ηλεκτρικά 
συστήματα, συγκροτήματα και όργανα Α/Φ. 
 
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

  
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Οπλισμού ΤΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9368 
 
3. Καθήκοντα :  
  
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει : 
 
 α. Συντηρεί, ελέγχει, επιθεωρεί και επισκευάζει, μέχρι 5ο κλιμάκιο, τον ελαφρύ και 
βαρύ οπλισμό κάθε τύπου, σε οποιοδήποτε τόπο και με οποιεσδήποτε συνθήκες. 
 
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης MLRS ΤΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9369 
 
3. Καθήκοντα : 
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει : 
 
 α. Συντηρεί, ελέγχει, επιθεωρεί και επισκευάζει, μέχρι 5ο κλιμάκιο, το σύστημα 
εκτοξευτή των MLRS. 
 
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Εκτοξευτή Α/Α Συστήματος TOR-M1 ΤΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9370 
 
3. Καθήκοντα :  
  
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει : 
 
 α. Συντηρεί, ελέγχει, επιθεωρεί και επισκευάζει, μέχρι 5ο κλιμάκιο, τα ηλεκτρονικά 
και μηχανολογικά συστήματα του εκτοξευτή του Α/Α συστήματος TOR-M1. 
  
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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 ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Μάγειρας ΤΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9371 
 
3. Καθήκοντα :   
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
  
 α. Παρασκευάζει το συσσίτιο του προσωπικού του τμήματός του, σε στάθμευση 
και σε κίνηση, χειρίζεται και χρησιμοποιεί όλους τους τύπους μαγειρικών σκευών και 
συσκευών μαγειρέματος.  
  
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Ψυκτικών Μηχανημάτων ΤΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9372 
 
3. Καθήκοντα: 
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Εγκαθιστά και επισκευάζει βιομηχανικά και εμπορικά ψυγεία και συστήματα 
ψύξεως. Καθορίζει τα σημεία τοποθέτησης των κυρών και βοηθητικών στοιχείων του 
μηχανήματος. Τρυπά το δάπεδο και τους τοίχους για να εγκαταστήσει τα απαραίτητα 
εξαρτήματα. Συναρμολογεί τα εξαρτήματα του μηχανήματος. Βάζει σε ενέργεια το 
σύστημα, παρακολουθεί την εργασία και τη λειτουργία των εξαρτημάτων και ρυθμίζει το 
μηχανισμό. Επισκευάζει ή ρυθμίζει τα ελαττωματικά εξαρτήματα. 
 
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Θερμοϋδραυλικός ΤΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9373 
 
3. Καθήκοντα:  Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Κατασκευάζει, συντηρεί, επισκευάζει κάθε είδους υδραυλικές εγκαταστάσεις, 
προσδιορίζει θέσεις και εγκαθιστά σημεία υδροληψίας . 
 

 β. Συντηρεί, χειρίζεται και επισκευάζει τους καυστήρες και τους λέβητες των 
εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, θερμού ύδατος και ατμού και γενικά αποκαθιστά 
κάθε βλάβη που παρουσιάζουν οι παραπάνω εγκαταστάσεις. Τοποθετεί, επισκευάζει και 
αντικαθιστά τα θερμαντικά σώματα κεντρικής θέρμανσης, θερμού ύδατος και ατμού. 
 

 γ. Εκτελεί προληπτική συντήρηση σε όλες τις θερμικές και υδραυλικές 
εγκαταστάσεις. 
  
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Χειριστής Γερανογέφυρας ΤΧ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9374 
 
3. Καθήκοντα:  Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσεως ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Χειρίζεται ηλεκτροκίνητο γερανό ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων που 
κινείται πάνω σε ράγα, χειρίζεται τα όργανα ελέγχου πορείας φορείου και βαρούλκου του 
γερανού, ανυψώνει, μετακινεί και τοποθετεί τα φορτία στην επιθυμητή θέση, χειρίζεται 
γερανούς με καμπίνα ή με χειριστήριο από το έδαφος. 
 
 β. Συμμορφώνεται προς τις διαταγές, τους κανονισμούς εργασίας και λαμβάνει 
όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων προσωπικού και υλικού, 
επιθεωρώντας την γερανογέφυρα πριν την θέσει σε λειτουργία καθώς και την σταθερότητα 
και την καλή τοποθέτηση των φορτίων και συντηρεί την γερανογέφυρα σε επίπεδο 
χειριστή.  
  
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Οδηγός Οχημάτων ΕΜ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9401  
 
3. Καθήκοντα :  Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Οδηγεί και χειρίζεται όλα τα οχήματα, όλους τους τύπους ρυμουλκών 
οχημάτων, όλους τους τύπους αρματοφορέων, οχήματα πυροσβεστικά και αυτοδύναμου 
ψύξεως. 
 
 β. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού-υλικού) με 
κάθε τύπο οχήματος. 
 
  γ. Ευθύνεται για την ασφαλή φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση όλων των 
υλικών και μέσων που μεταφέρει. 
  
 δ. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 ε. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης & Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων ΕΜ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9402. 
 
3. Καθήκοντα :   Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας όλων των συστημάτων των τροχοφόρων 
οχημάτων και τα επισκευάζει. Γνωρίζει όλα τα εξαρτήματα αυτών και προβαίνει στην 
αντικατάσταση μικρών και μεγάλων εξαρτημάτων. Με τη χρησιμοποίηση της γνωστής 
μεθοδολογίας ανευρίσκει και αποκαθιστά βλάβες. Εκτελεί ρυθμίσεις και δοκιμές σε στάση 
και πορεία των επισκευαζόμενων οχημάτων. 
 

 β. Ασχολείται με το ηλεκτρικό σύστημα των τροχοφόρων οχημάτων και προβαίνει 
στην εξακρίβωση των βλαβών και τη θεραπεία τους.  
 
  γ. Είναι υπεύθυνος για το χειρισμό-λειτουργία των Η/Ζ, καθώς και για τη 
συντήρηση και επισκευή βλαβών 1ου κλιμακίου.  
  

 δ. Οδηγεί και χειρίζεται όλα τα οχήματα, όλους τους τύπους ρυμουλκών 
οχημάτων, όλα τα οχήματα περισυλλογής, όλους τους τύπους αρματοφορέων, οχήματα 
πυροσβεστικά και αυτοδύναμου ψύξεως. 
  

 ε. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
 
  



- 157 - 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Επιτηρητής-Επιθεωρητής Αγωγού Καυσίμων EM 
 

2. Αριθμός Κώδικα :  9403 
 

3. Καθήκοντα :    
  
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Ελέγχει τη συντήρηση σε επίπεδο 1ου κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 
2ου κλιμακίου όλων των εγκαταστάσεων καυσίμων. Επιθεωρεί τις δεξαμενές καυσίμων και 
καθορίζει τις εργασίες συντηρήσεως και επισκευής, που θα γίνουν από εργολάβους. 
 
 β. Παρακολουθεί και ελέγχει τους αγωγούς καυσίμων κινούμενος με τα πόδια 
κατά μήκος του ίχνους αυτών, για τον εντοπισμό  βλαβών ή διαρροών. Γνωρίζει τις κύριες 
αιτίες που προξενούν βλάβες στον αγωγό καθώς και τον τρόπο αμέσου επεμβάσεως. 
 
  γ. Είναι υπεύθυνος για το χειρισμό των βανών και όλων των μηχανισμών των 
εγκαταστάσεων καυσίμων, τη συντήρηση αυτών, τη μέτρηση του περιεχομένου των 
δεξαμενών, τη δειγματοληψία καυσίμων, τον ποιοτικό έλεγχο καυσίμου τύπου ‘’C’’ 
(οπτικό), τον έλεγχο των στατικών πιέσεων του αγωγού, την αποστράγγιση των 
δεξαμενών, την περιοδική κάθαρση των φρεατίων των εγκαταστάσεων και για την 
ενημέρωση των προβλεπομένων βιβλίων-εντύπων με τις παραπάνω εργασίες. 
Παρακολουθεί την πλήρωση ή εκκένωση των δεξαμενών. Μετρά την πυκνότητα και 
ελέγχει την καθαριότητα ή την υγρασία των καυσίμων των δεξαμενών. Κατευθύνει την 
ενδόμειξη, στις προβλεπόμενες δεξαμενές. Παρίσταται κατά τις φορτοεκφορτώσεις 
δεξαμενόπλοιων και ενημερώνει του προϊσταμένους του επί προβλημάτων που 
διαπιστώνει. 
  
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Aρτοποιός EM 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9406 
 
3. Καθήκοντα : 
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Προετοιμάζει τη ζύμη είτε με μηχανές, είτε με τα χέρια. Ψήνει σε μεγάλους 
κλιβάνους, κλιβάνους εκστρατείας και αυτοσχέδιους. 
 
  β. Συντηρεί και επισκευάζει όλα τα αρτοποιητικά υλικά και μηχανήματα, με τα 
οποία είναι εξοπλισμένα τα στρατιωτικά αρτοποιεία. 
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Μάγειρας ΕΜ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9407 
 
3. Καθήκοντα :   
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
  
 α. Παρασκευάζει το συσσίτιο του προσωπικού του τμήματός του, σε στάθμευση 
και σε κίνηση, χειρίζεται και χρησιμοποιεί όλους τους τύπους μαγειρικών σκευών και 
συσκευών μαγειρέματος.  
  
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Χειριστής Μηχανημάτων-Μηχανοτεχνίτης και Ηλεκτροτεχνίτης 
Εγκαταστάσεων Καυσίμων EM 
 

2. Αριθμός Κώδικα : 9405 
 

3. Καθήκοντα :   
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
   
 α. Με τα μηχανήματα αξιοποιήσεως συσκευασιών καυσίμων εκτελεί επιθεώρηση, 
διαλογή, συγκόλληση επαναφορά στο αρχικό σχήμα, εξωτερικό καθαρισμό πλύση 
(εσωτερική και εξωτερική), ελαιοχρωματισμό και σήμανση των συσκευασιών καυσίμων. 
 
 β. Φροντίζει για την ασφαλή και σωστή πλήρωση με καύσιμα των Β/Φ οχημάτων 
και συσκευασιών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τις τεχνικές οδηγίες και 
διαταγές. 
 
  γ. Συντηρεί, χειρίζεται  και επισκευάζει όλους τους μηχανισμούς διακινήσεως 
καυσίμων (υψηλοί, χαμηλοί κόμβοι πίεσης, μηχανισμοί ενδομείξης και μηχανισμοί 
πλήρωσης και ελέγχου μεταλλοδεξαμενών). Αναλαμβάνει την εργασία εκτόξευσης ή 
υποδοχής ξέστρου σε συνεργασία με τον Χειριστή Εγκαταστάσεων Καυσίμων. Τηρεί και 
ενημερώνει τα προβλεπόμενα έντυπα και μητρώα συντηρήσεως των εγκαταστάσεων 
καυσίμων. Εκτελεί όλες τις προβλεπόμενες επιθεωρήσεις των κινητήρων των 
αντλιοστασίων και των λοιπών εγκαταστάσεων διακινήσεως καυσίμων. 
  
  δ. Συντηρεί, χειρίζεται  και επισκευάζει τους ηλεκτροκινητήρες διακινήσεως 
καυσίμων. Παρακολουθεί ελέγχει και επισκευάζει, όπου είναι δυνατόν, το ηλεκτρικό 
σύστημα των αποθηκών καυσίμων. Λαμβάνει με σχολαστικότητα όλα τα προβλεπόμενα 
μέτρα ασφαλείας προσωπικού και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανονισμούς, τη 
νομοθεσία και τις δγές που ισχύουν.   
 
 ε. Συντηρεί και χειρίζεται τις βάνες και τους κρουνούς των αντλιοστασίων 
καυσίμων. 
 
 στ. Συντηρεί,  χειρίζεται  και επισκευάζει τις πετρελαιομηχανές των αντλιοστασίων 
διακινήσεως καυσίμων. 
 
 ζ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Aρτοποιός EM 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9406 
 
3. Καθήκοντα : 
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Προετοιμάζει τη ζύμη είτε με μηχανές, είτε με τα χέρια. Ψήνει σε μεγάλους 
κλιβάνους, κλιβάνους εκστρατείας και αυτοσχέδιους. 
 
  β. Συντηρεί και επισκευάζει όλα τα αρτοποιητικά υλικά και μηχανήματα, με τα 
οποία είναι εξοπλισμένα τα στρατιωτικά αρτοποιεία. 
  
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 

1. Ειδικότητα: Τεχνολόγος Πετρελαιολιπαντικών ΕΜ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9408 
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Ως αναλυτής σε Χημείο Καυσίμων – Λιπαντικών παρακολουθεί την διακίνηση , 
αποθήκευση και χειρισμό αυτών.  
 
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 

1. Ειδικότητα:  Τεχνολόγος Τροφίμων ΕΜ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9409 
 
3. Καθήκοντα :   
  
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
  
 α. Ως αναλυτής σε Χημείο Τροφίμων του ποιοτικού ελέγχου αυτών, καθώς και 
στην τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά και διακίνηση των τροφίμων.  
 

 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα:  Αναλυτής Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου Εφοδίων Κλάσης Ι και ΙΙΙ 
ΕΜ 
 
2.  Αριθμός Κώδικα: 9410 
 
3.  Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι ικανός 
να τα εκτελέσει: 
 
 α. Ως αναλυτής σε Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Εφοδίων Κλάσης Ι ή Κλάσης 
ΙΙΙ: 
 
  (1) Γνωρίζει τη λειτουργία των εργαλείων, συσκευών και μηχανημάτων 
του εργαστηρίου. 
 
  (2) Τηρεί αρχείο και γνωρίζει τις προδιαγραφές των εφοδίων που εξετάζει 
εργαστηριακά, καθώς και τις μεθόδους ανάλυσης που χρησιμοποιεί. 
 
  (3) Γνωρίζει και τηρεί τις διαδικασίες που προβλέπονται από το πρότυπο 
με βάση το οποίο είναι διαπιστευμένες οι μέθοδοι ανάλυσης του εργαστηρίου. 
 
  (4) Χειρίζεται τα δείγματα των εφοδίων που αποστέλλονται στο 
εργαστήριο αναφορικά με τη καταγραφή, διακίνηση, ανάλυση και αποθήκευσή τους. 
 
  (5) Εκδίδει εκθέσεις αναλύσεων για τα δείγματα που εξετάζονται από το 
εργαστήριο. 
 
  (6) Γνωρίζει και τηρεί τον οδηγό ασφαλείας, καθώς και τις διαδικασίες 
χειρισμού των αποβλήτων του εργαστηρίου. 
 
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα που απορρέουν από 
το βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια των εργαλείων – 
συσκευών – μηχανημάτων που χειρίζεται λόγω ειδικότητας. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα:  Βοηθός Λογιστηρίου – Διαχειριστής Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
Στρατιωτικού Πρατηρίου ΕΜ 
 
2.  Αριθμός Κώδικα: 9411 
 
3.  Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι ικανός 
να τα εκτελέσει: 
 
 α. Βοηθού Λογιστηρίου Στρατιωτικού Πρατηρίου: 
 
  Μεριμνά για την τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων και εντύπων, 
την έκδοση λογιστικών καταστάσεων και την εν γένει διεξαγωγή της λογιστικής λειτουργίας 
χειρογραφικά ή μηχανογραφικά, σύμφωνα με το εγκεκριμένο λογιστικό σχέδιο. Επιπλέον, 
καταχωρεί και εκδίδει παραστατικά στοιχεία και  παρακολουθεί τη διενέργεια εισπράξεων 
και πληρωμών στο πλαίσιο υλοποίησης των υφιστάμενων συμβάσεων. 
 
 β. Διαχειριστού Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στρατιωτικού Πρατηρίου: 
 
  Παρακολουθεί τη στάθμη των εμπορευμάτων και το ρυθμό πώλησής τους, 
υπολογίζει, συντάσσει, και παρακολουθεί την εκτέλεση των παραγγελιών. Μεριμνά για την 
παραλαβή, διακίνηση και τήρηση των εμπορευμάτων. Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχει και στη 
διενέργεια των σχετικών απογραφών. 
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα που απορρέουν από 
το βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια των εργαλείων – 
συσκευών – μηχανημάτων που χειρίζεται λόγω ειδικότητας. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα: Οδηγός Οχημάτων ΥΠ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9450 
 
3. Καθήκοντα:   
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες  κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού – 
υλικού)  σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα, Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
  
 β. Οδηγεί το πυροσβεστικό όχημα και χειρίζεται τα πυροσβεστικά του μέσα για 
την κατάσβεση πυρκαγιών. Παρέχει οδηγίες χρήσης τους στους βοηθούς του. Είναι 
υπεύθυνος για τη συντήρηση και διατήρηση του οχήματος του σε άριστη κατάσταση και 
συνεχή ετοιμότητα. 
  
 γ. Οδηγεί όλους τους τύπους ρυμουλκών οχημάτων με φορέα, σε όλες τις 
συνθήκες μάχης και μη. Ρυμουλκεί με το όχημα, το φορέα με τα μεταφερόμενα φορτία και 
ευθύνεται για την ασφαλή ρυμούλκηση ,φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωσή του. Εκτελεί 
συντήρηση 1ου κλιμακίου στο ρυμουλκό και στο φορέα και βοηθάει στη συντήρηση 2ου 
κλιμακίου.  
 
 δ. Οδηγεί και χειρίζεται όλα τα οχήματα περισυλλογής (ελαφρά-μέσα-βαρέα) και 
οδηγεί οχήματα φορτηγά και επιβατικά. Σαν οδηγός αυτοκινήτου γενικά, εκτελεί  τα 
καθήκοντα της ειδικότητάς του. Ευθύνεται για τη λήψη των αναγκαιούντων μέτρων 
ασφαλείας προσωπικού και υλικού κατά την άρση ή έλκυση βαρέων υλικών γενικά. 
Ευθύνεται για τη συντήρηση 1ου κλιμακίου του οχήματος που οδηγεί και βοηθά στη 
συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
 
 ε. Χειρίζεται τα ανυψωτικά μηχανήματα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους. 
Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του μηχανήματος και των παρελκομένων αυτού. Τηρεί 
και συμπληρώνει τα προβλεπόμενα έντυπα κινήσεως και λειτουργίας του μηχανήματος.  
 

 στ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα: Τεχνίτης Τροχοφόρων Οχημάτων ΥΠ 
 

2. Αριθμός Κώδικα: 9451 
 

3. Καθήκοντα:   Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 

 α. Γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας όλων των συστημάτων των τροχοφόρων 
οχημάτων και τα επισκευάζει. Γνωρίζει όλα τα εξαρτήματα αυτών και προβαίνει στην 
αντικατάσταση μικρών και μεγάλων  εξαρτημάτων. Με τη χρησιμοποίηση της γνωστής 
μεθοδολογίας ανευρίσκει και αποκαθιστά βλάβες. Εκτελεί ρυθμίσεις και δοκιμές σε στάση 
και πορεία των επισκευαζόμενων οχημάτων. 
 

 β. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού-
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 

 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα: Hλεκτροτεχνίτης Οχημάτων ΥΠ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9452 
 
3. Καθήκοντα:   Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσεως ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Ασχολείται με το ηλεκτρικό σύστημα των τροχοφόρων οχημάτων και προβαίνει 
στη διαπίστωση βλαβών και τη θεραπεία τους. 
 
 β. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού-
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και βοηθάει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 

 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα: Αποθηκάριος Πυρομαχικών – Εκρηκτικών – Πυροτεχνουργός – 
Εξουδετερωτής Βομβών YΠ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9453 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι ικανός 
να τα εκτελέσει: 
 
 α. Είναι βοηθός του Αξκού Πυροτεχνουργού και με την επίβλεψη και καθοδήγησή 
του επιθεωρεί, συντηρεί, ανασκευάζει και καταστρέφει εκρηκτικές ύλες, πυροτεχνήματα και 
πυρομαχικά γενικά. Επίσης προβαίνει στην περισυλλογή και καταστροφή των 
εγκατεσπαρμένων και επικίνδυνων πυρομαχικών. 
              
 β. Παραλαμβάνει, αποθηκεύει, ταξινομεί, επιβλέπει, συντηρεί και διανέμει τα 
πυρομαχικά και εκρηκτικά της Μονάδας του. 
             
 γ. Προβαίνει στην εξουδετέρωση και καταστροφή κάθε είδους βομβών και 
πυρομαχικών. 
 
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα: Τεχνίτης Πληρωτής – Ελεγκτής Βιομηχανικών Αερίων ΥΠ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9454 
 
3. Καθήκοντα:   
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
  
 α. Χειρίζεται και συντηρεί όργανα ελέγχου και πλήρωσης φιαλών (μανόμετρο, 
θερμόμετρο). 
 

 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Μάγειρας ΥΠ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9455 
 
3. Καθήκοντα :   
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
  
 α. Παρασκευάζει το συσσίτιο του προσωπικού του τμήματός του, σε στάθμευση 
και σε κίνηση, χειρίζεται και χρησιμοποιεί όλους τους τύπους μαγειρικών σκευών και 
συσκευών μαγειρέματος.  
  
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Ταπετσιέρης – Ταπητουργός ΥΠ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9456 
 
3. Καθήκοντα :  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α.  Επιδιορθώνει κάθε είδους ταπετσαρίες. 
 
 β. Κατασκευάζει και επιδιορθώνει καθίσματα και καλύμματα αυτοκινήτων, 
φορτηγών και επιβατικών σε συνεργεία και εργοστάσια. 
 

 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα: Τεχνικός Γραφέας ΥΠ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9457 
 
3. Καθήκοντα: 
   
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Χρησιμοποιείται σαν χειριστής-συντηρητής ηλεκτρονικών υπολογιστών στους 
διάφορους μηχανογραφικούς φορείς του Στρατού Ξηράς. 
 
 β. Διεξάγει τη γραφική υπηρεσία της μονάδας και χρησιμοποιείται σαν 
δακτυλογράφος, όταν απαιτείται. 
 
 γ. Παραλαμβάνει, αποθηκεύει, συντηρεί, εξασφαλίζει και διαχειρίζεται τα εφόδια 
και υλικά της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. Τηρεί πίνακες των εναποθηκευμένων εφοδίων και 
υλικών και παρακολουθεί τα όρια εγγυήσεως των εφοδίων. 
 
 δ. Παραλαμβάνει, ταξινομεί, επιβλέπει και διαχειρίζεται κυρίως τα υλικά τεχνικής 
φύσεως της Μονάδας του. 
 

 ε. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα: Τεχνίτης Αρβυλών ΥΠ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9458 
 
3. Καθήκοντα:   
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
   
 α. Κατασκευάζει είδη υπόδησης. 
 
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα:  Αναλυτής – Προγραμματιστής Η/Υ – Γραφέας – Χειριστής 
μηχανογραφικών επιστρατευτικών εφαρμογών ΥΠ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9459 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Χρησιμοποιείται σαν προγραμματιστής-αναλυτής συστημάτων Η/Υ ή 
μηχανογραφικών εφαρμογών στους διάφορους μηχανογραφικούς φορείς του ΣΞ. 
 
 β. Διεξάγει τη γραφική υπηρεσία της μονάδας και χρησιμοποιείται σαν 
δακτυλογράφος, όταν απαιτείται. 
              
 γ. Χρησιμοποιείται σαν προγραμματιστής-αναλυτής συστημάτων Η/Υ, με έργο τη 
μηχανογράφηση τεχνικών εφαρμογών. 
  
 δ. Χρησιμοποιείται σαν χειριστής Η/Υ για το χειρισμό μηχανογραφικών 
επιστρατευτικών εφαρμογών. 
 
 ε. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνικός Χημικής Βιομηχανίας ΥΠ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9460 
 
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Ασχολείται με τη διαδικασία παραγωγής πάσης φύσεως χημικών - 
βιομηχανικών προϊόντων και τον τεχνικό έλεγχο των διεργασιών σε μια χημική βιομηχανία. 
  
 β. Παρακολουθεί από τεχνικής απόψεως, τις εγκαταστάσεις της χημικής 
βιομηχανίας και διενεργεί ελέγχους ποιότητας πρώτων υλών και προϊόντων. 
  
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Ράφτης ΥΠ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9461 
 
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Κόβει και ράβει υφάσματα σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και 
κατασκευαστικά σχέδια, επισκευάζει και κατασκευάζει στολές Αξκών και Οπλιτών. 
  
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 

1. Ειδικότητα: Κλωστοϋφαντουργός ΥΠ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9462 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι ικανός 
να τα εκτελέσει: 
 
 α. Μελετά τη συμπεριφορά των υφασμάτων σε όλες τις συνθήκες χρήσης τους, 
καθώς και την ποιοτική τους κατάσταση. 
  
 β. Παρακολουθεί την τεχνολογία και τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της 
κλωστοϋφαντουργίας. 
 
 γ. Συντάσσει τεχνικές περιγραφές που αφορούν τα διάφορα είδη υφασμάτων. 
 
 δ. Ασκεί ποιοτικό έλεγχο στα παραλαμβανόμενα και χρησιμοποιημένα είδη 
υφασμάτων. 
 
 ε. Χρησιμοποιείται ως τεχνικός σύμβουλος κατά την παραλαβή 
κλωστοϋφαντουργικών ειδών. 
 
 στ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 

1. Ειδικότητα: Σχεδιαστής Ενδυμάτων-Υποδημάτων Στρατιωτικού Εργοστασίου ΥΠ 
 

2. Αριθμός Κώδικα: 9463 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι ικανός 
να τα εκτελέσει: 
 
 α. Σχεδιάζει τα διάφορα είδη ρουχισμού και υποδημάτων και αποτυπώνει 
αναλογικές διαστάσεις και τρόπο ραφής για όλα τα μεγέθη.  
  
 β. Παρακολουθεί και καθοδηγεί την αυτόματη κοπή των υφασμάτων - δερμάτων 
σύμφωνα με τα πατρόν του σχεδιασμού. 
 
 γ. Προτείνει βελτίωση των πατρόν ραφής σε όλα τα είδη των ρούχων και της 
υπόδησης. 
 
 δ. Καθοδηγεί το τμήμα ραφής με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση του τελικού 
προϊόντος. 
 
 ε. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 

1. Ειδικότητα: Γαζωτής Ενδυμάτων - Υποδημάτων Στρατιωτικού Εργοστασίου ΥΠ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9464 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι ικανός 
να τα εκτελέσει: 
 
 α. Χειρίζεται τις γαζωτικές μηχανές  ενδυμάτων - υποδημάτων του Στρατιωτικού 
Εργοστασίου.   
              
  β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 

1. Ειδικότητα: Κόπτης Υφασμάτων - Δερμάτων Στρατιωτικού Εργοστασίου ΥΠ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9465 
 
3. Καθήκοντα:  
            
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι ικανός 
να τα εκτελέσει: 
 
 α. Κόβει υφάσματα και δέρματα σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια για 
κατασκευή ενδυμάτων ή υποδημάτων χρησιμοποιώντας τα μέσα και μηχανήματα του 
Στρατιωτικού Εργοστασίου. 
              
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα: Τεχνίτης Δικτύων και Συστημάτων Η/Υ ΥΠ 
 

2. Αριθμός Κώδικα: 9466 
 
3. Καθήκοντα:  
           
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι ικανός 
να τα εκτελέσει: 
 
 α. Συντηρεί και επισκευάζει Η/Υ και δίκτυα Η/Υ. 
   
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
 

  



- 183 - 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Πυρομαχικών ΥΠ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9467 
 
3. Καθήκοντα :  
  
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι ικανός 
να τα εκτελέσει: 
 
 α. Είναι βοηθός του Αξκού Πυροτεχνουργού και με την επίβλεψη και καθοδήγησή 
του ασχολείται με την επιθεώρηση, συντήρηση, ανασκευή πυροτεχνημάτων,  εκρηκτικών 
υλών και πυρομαχικών γενικά. 
 
 β.  Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Ράφτης Στρατιωτικού Εργοστασίου ΥΠ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9458 
 
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Κόβει και ράβει υφάσματα σε Στρατιωτικό Εργοστάσιο, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες οδηγίες και κατασκευαστικά σχέδια, επισκευάζει και κατασκευάζει στολές Αξκών 
και Οπλιτών. 
  
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης – Χειριστής Πλυντηρίων ΥΠ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9469 
 
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων των πλυντηρίων. 
  
 β. Χειρίζεται τα μηχανήματα των πλυντηρίων. 
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια των μέσων της ειδικότητάς 
του, που χειρίζεται. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Χημικός Αναλυτής Υφασμάτων – Δερμάτων ΥΠ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9470 
 
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Ενεργεί τις φυσικοχημικές εξετάσεις των δερμάτων – πλαστικών – 
υφασμάτων, ακολουθώντας τις επίσημες φυσικοχημικές μεθόδους ανάλυσης. 
  
 β. Συντάσσει και υπογράφει τα σχέδια των δελτίων χημικών εξετάσεων, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
 γ. Παρακολουθεί την τεχνολογία στον τομέα υφασμάτων – δερμάτων – 
πλαστικών και υποβάλλει προτάσεις για τη βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών. 
 
 δ. Παρασκευάζει τα αντιδραστήρια που είναι αναγκαία για τις φυσικοχημικές 
εξετάσεις, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και μεριμνά για την ευταξία – ασφάλεια του 
χώρου εργασίας του. 
 
 ε. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια των μέσων της ειδικότητάς 
του, που χειρίζεται. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Ελεγκτής Ποιότητας Υλικών 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9471 
 
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Ενεργεί τις φυσικοχημικές εξετάσεις των υλικών, ακολουθώντας τις επίσημες 
φυσικοχημικές μεθόδους ανάλυσης. 
  
 β. Συντάσσει και υπογράφει τα σχέδια των δελτίων χημικών εξετάσεων, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
 γ. Παρακολουθεί την τεχνολογία στον τομέα των υλικών και υποβάλλει 
προτάσεις για τη βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών. 
 
 δ. Παρασκευάζει τα αντιδραστήρια που είναι αναγκαία για τις φυσικοχημικές 
εξετάσεις, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και μεριμνά για την ευταξία – ασφάλεια του 
χώρου εργασίας του. 
 
 ε. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια των μέσων της ειδικότητάς 
του, που χειρίζεται. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Αναλυτής Χημείου Πυρομαχικών 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9472 
 
3. Καθήκοντα : Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Εκτελεί θερμικές δοκιμές πυρίτιδας. 
  
 β. Παρασκευάζει τα αντιδραστήρια που είναι αναγκαία για την εκτέλεση χημικών 
δοκιμών πυρίτιδας. 
 
 γ. Συντάσσει πίνακες γνωμάτευσης αποτελεσμάτων των θερμικών και χημικών 
δοκιμών πυρίτιδας. 
 
 δ. Μεριμνά για την ευταξία, ασφάλεια του χώρου εργασίας του. 
 
 ε. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια των μέσων της ειδικότητάς 
του, που χειρίζεται. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Τροχοφόρων Οχημάτων ΥΓ 
 

2. Αριθμός Κώδικα: 9550 
 

3. Καθήκοντα:  
  

 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 

 α. Γνωρίζει τις αρχές λειτουργίας όλων των συστημάτων των τροχοφόρων 
οχημάτων και τα επισκευάζει. Γνωρίζει όλα τα εξαρτήματα αυτών και προβαίνει στην 
αντικατάσταση μικρών και μεγάλων  εξαρτημάτων. Με τη χρησιμοποίηση της γνωστής 
μεθοδολογίας ανευρίσκει και αποκαθιστά βλάβες. Εκτελεί ρυθμίσεις και δοκιμές σε στάση 
και πορεία των επισκευαζόμενων οχημάτων. 
 

 β. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Ρυμουλκεί με το όχημά του 
και το μεταφερόμενο φορτίο. Ευθύνεται για την ασφαλή ρυμούλκηση, φόρτωση, μεταφορά 
και εκφόρτωσή του. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου του οχήματος και του 
ρυμουλκούμενου και επισκευάζει επείγουσες και μέσα στις δυνατότητες του βλάβες. 
Παρακολουθεί και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 

 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Ηλεκτροτεχνίτης Τροχοφόρων Οχημάτων ΥΓ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9551 
 
3. Καθήκοντα :  Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Συντηρεί, διαπιστώνει και αποκαθιστά βλάβες του ηλεκτρικού συστήματος και 
ηλεκτρικών εξαρτημάτων των οχημάτων. 
 
 β. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού - 
υλικού) σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. Εκτελεί συντήρηση 1ου 
κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου κλιμακίου.  
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Συνοδός σκύλων YΓ 
 

2. Αριθμός Κώδικα : 9552 
 

3. Καθήκοντα :  Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 

 α. Διαφρόντηση του σκύλου.  
   

 β. Φροντίζει για την νοσηλεία και τη χορήγηση θεραπευτικής αγωγής όταν 
απαιτείται, μετά την υπεύθυνη γνώμη του Κτηνιάτρου. 
   

 γ. Εφαρμόζει προγράμματα προληπτικής Κτηνιατρικής. 
   

 δ. Εκπαιδεύει τον σκύλο σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα εκπαίδευσης. 
   

 ε. Εκτελεί περίπολο μετά του σκύλου. 
 

 στ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Νοσοκόμος Τραυματιοφορέας ΥΓ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9553 
 
3. Καθήκοντα: 
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Φροντίζει την καθαριότητα των ασθενών. 
   
 β. Μεταφέρει ασθενείς, τραυματίες και όταν απαιτείται τους επιβιβάζει σε 
υγειονομικά οχήματα. 
   
 γ. Οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό και επιβατικό και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή του. 
   
 δ. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές (προσωπικού – υλικού) 
σε κάθε τόπο και χρόνο, μεμονωμένα ή σε φάλαγγα. 
   
 ε. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου και βοηθάει στην  συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
   
 στ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Ψυκτικών Μηχανημάτων ΥΓ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9554 
 
3. Καθήκοντα: Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Εγκαθιστά και επισκευάζει βιομηχανικά και εμπορικά ψυγεία και  συστήματα  
ψύξεως.   Καθορίζει  τα  σημεία  τοποθετήσεως των κυρών  και βοηθητικών στοιχείων του 
μηχανήματος. Τρυπά το δάπεδο και τους τοίχους για να εγκαταστήσει τα απαραίτητα 
εξαρτήματα. Συναρμολογεί τα εξαρτήματα του μηχανήματος. Βάζει σε ενέργεια το 
σύστημα, παρακολουθεί την εργασία και τη λειτουργία των εξαρτημάτων και  ρυθμίζει το 
μηχανισμό. Επισκευάζει ή ρυθμίζει τα ελαττωματικά εξαρτήματα. 
  
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Συντηρητής Υδραυλικών και Θερμικών Εγκαταστάσεων ΥΓ. 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9555 
 
3. Καθήκοντα: Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 

 α. Υπεύθυνος για τη λειτουργία του υπάρχοντος εσωτερικού ηλεκτρικού δικτύου 
της μονάδας ή του στρατηγείου και για τη συντήρηση και επισκευές του. Χειρίζεται τα 
όργανα των υποσταθμών, τους γενικούς πίνακες διαμονής, ελέγχει την καλή λειτουργία 
όλων των δικτύων και εισηγείται τη λήψη μέτρων προς αποφυγή ατυχημάτων, διακοπών ή 
υπερκαταναλώσεων. Το παραπάνω καθήκοντα τα εκτελεί στο μέτρο που του παρέχεται το 
δικαίωμα από την κατεχόμενη σ΄ αυτόν άδεια και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ΝΔ 
και δγές. 
 

 β. Επισκευάζει και συντηρεί θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις και αποθήκες 
καυσίμων. 
  

 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Μάγειρας ΥΓ. 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9556 
 
3. Καθήκοντα :   
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
  

 α. Παρασκευάζει το συσσίτιο του προσωπικού του τμήματός του, σε στάθμευση 
και σε κίνηση, χειρίζεται και χρησιμοποιεί όλους τους τύπους μαγειρικών σκευών και 
συσκευών μαγειρέματος.  
  

 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα: Αναλυτής – Προγραμματιστής Η/Υ – Διοικητικός ΥΓ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9557 
 
3. Καθήκοντα:  Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης 
ή πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 

 α. Χρησιμοποιείται σαν προγραμματιστής-αναλυτής συστημάτων Η/Υ ή 
μηχανογραφικών εφαρμογών στους διάφορους μηχανογραφικούς φορείς του ΣΞ. 
  

 β. Διεξάγει τη γραφική υπηρεσία της μονάδας και χρησιμοποιείται σαν 
δακτυλογράφος, όταν απαιτείται. 
  

 γ. Χρησιμοποιείται σαν προγραμματιστής-αναλυτής συστημάτων Η/Υ, με έργο τη 
μηχανογράφηση τεχνικών εφαρμογών. 
  

 δ. Χρησιμοποιείται σαν χειριστής Η/Υ. 
 

 ε. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 
  
1. Ειδικότητα : Βοηθός Ακτινολογικού Εργαστηρίου ΥΓ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9558 
 
3. Καθήκοντα:  Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Φροντίζει για την κατάλληλη προετοιμασία του ασθενούς και ετοιμάζει τα 
απαιτούμενα υλικά για την εξέταση. 
  
 β. Λαμβάνει όλα τα προστατευτικά μέτρα ασφάλειας κατά την διενέργεια της 
εξέτασης, τόσο για τον ίδιο, όσο και για τον ασθενή. 
  
 γ. Γνωρίζει την λειτουργία των μηχανημάτων και συμβάλλει στην καλή 
συντήρησή τους. Σε πιθανές βλάβες των μηχανημάτων, καλεί τον ειδικό επισκευαστή. 
  
 δ. Κάνει λήψεις εικόνων χειριζόμενος τα ειδικά ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα. 
 
 ε. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Βοηθός  Μικροβιολογικού Εργαστηρίου YΓ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9559 
 
3. Καθήκοντα: 
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Επιμελείται των υλικών και των οργάνων εργαστηρίου και βοηθά τον Ιατρό. 
 
 β. Φροντίζει για την κατάλληλη προετοιμασία του ασθενούς, ετοιμάζει τα 
απαιτούμενα υλικά για την εξέταση και λαμβάνει όλα τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας, 
τόσο για τον ίδιο, όσο και για τον ασθενή, κατά την διενέργεια της εξέτασης και της 
αιμοληψίας. 
  
 γ. Πραγματοποιεί εργαστηριακές αναλύσεις (αίματος, βιοχημικές εξετάσεις, 
ταυτοποίηση μικροβίων, εξετάσεις ιστών και οργάνων, κ.λπ.) χειριζόμενος σύγχρονα 
μηχανήματα και αυτόματους αναλυτές. 
 
 δ. Χειρίζεται τον Η/Υ καταχωρώντας τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 
αναλύσεων και εκτελεί τις σχετικές αρχειοθετήσεις. 
   
 ε. Εκτελεί εργασίες κατά την αιμοδοσία, κάτω από την επίβλεψη και καθοδήγηση 
του υπεύθυνου Ιατρού. 
 
 στ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ  

 
1. Ειδικότητα : Βοηθός Νοσηλευτικού Προσωπικού ΥΓ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9560 
 

3. Καθήκοντα: 
 

 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 

 α. Προγραμματίζει και εκτελεί νοσηλευτική φροντίδα υπό την επίβλεψη και 
καθοδήγηση του υπεύθυνου Νοσηλευτή, βασισμένη στις αρχές και τους δεοντολογικούς 
κανόνες της Νοσηλευτικής. 
 

 β. Βοηθά τον Υπεύθυνο Νοσηλευτή -τρια για την εκτέλεση των εξής ενεργειών: 
  (1) Χορήγηση φαρμάκων και υγρών. 
   (2) Λήψη και καταγραφή ζωτικών σημείων. 

(3) Χορήγηση οξυγόνου. 
   (4) Διατροφή ασθενούς. 
  (5) Διενέργεια υποκλυσμού. 
   (6) Ατομική υγιεινή. 
  (7) Προεγχειρητική και μετεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα. 
   (8) Πρόληψη και αντιμετώπιση κατακλίσεων. 
  (9) Αποστείρωση, απολύμανση υλικού. 
  (10)Στρώσιμο περιπατητικού και κατακεκλιώμενου ασθενούς. 
  (11)Έγερση ασθενούς. 
  (12)Ψυχολογική υποστήριξη ασθενούς και οικογένειας. 
  (13)Συμβολή στην αντιμετώπιση πόνου. 
  

 γ. Φροντίζει για την αποστείρωση και ταξινόμηση χειρουργικών εργαλείων και 
υλικών. 
  

 δ. Παρακολουθεί και ελέγχει την ασφάλεια και απολύμανση του στείρου χώρου 
του χειρουργείου και των συσκευών. 
  

 ε. Συμμετέχει στην εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων σαν μέλος της 
χειρουργικής ομάδας, με την ιδιότητα του Νοσηλευτή εργαλειοδότη ή Νοσηλευτή κίνησης. 
 

 στ. Φροντίζει για την καταστροφή του υλικού που χρησιμοποιήθηκε κατά την 
χειρουργική επέμβαση. 
 

 ζ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Βοηθός Ανανήψεως – Αναισθησιολόγου ΥΓ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9561 
 
3. Καθήκοντα: 
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
  
 α. Μετέχει υπεύθυνα στην οργάνωση και ετοιμασία του αναισθητικού θαλάμου 
και του χειρουργείου.   
 
 β. Στο μετεγχειρητικό στάδιο, επαγρυπνεί παρακολουθώντας την ομαλή 
αφύπνιση του χειρουργημένου. 
 
 γ. Εκτελεί κάτω από την επίβλεψη και καθοδήγηση του υπεύθυνου Ιατρού, 
εργασίες κατά την ανάνηψη. 
 
 δ. Συντηρεί τα όργανα νάρκωσης. 
 
 ε. Βοηθά τον Αναισθησιολόγο στα καθήκοντά του. 
   
 στ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Βοηθός Φυσιοθεραπευτή ΥΓ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9562 
 
3. Καθήκοντα: Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
  
 α. Εργάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Φυσιοθεραπευτή ή του Θεράποντα 
Ιατρού. 
 
 β. Βοηθά στην άσκηση των καθηκόντων του  Φυσιοθεραπευτή. 
  
 γ. Επιβλέπει την σωστή μεταφορά ασθενών με κινητικά προβλήματα. 
   
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Βοηθός Φαρμακείου ΥΓ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9563 
 
3. Καθήκοντα :  Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Επιμελείται των υλικών και οργάνων του Φαρμακείου και βοηθά τον 
Φαρμακοποιό στην εκτέλεση των καθηκόντων του.  
   
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Βοηθός Οδοντιάτρου ΥΓ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9564 
 
3. Καθήκοντα: Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Προετοιμάζει την οδοντιατρική έδρα. 
   
 β. Επιμελείται της απολύμανσης εξωτερικών χώρων και της οδοντιατρικής έδρας. 
   
 γ. Επιμελείται της αποστείρωσης των οδοντιατρικών εργαλείων και βοηθά τον 
Οδοντίατρο στην εργασία του. 
   
 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
 
 

  



- 204 - 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Κοινωνικός Λειτουργός - Κοινωνιολόγος ΥΓ 
 

2. Αριθμός Κώδικα : 9565 
 

3. Καθήκοντα: Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 

 α. Λήψη κοινωνικού ιστορικού και συμμετοχή στη διεπιστημονική ομάδα κατά τη 
διαδικασία εκτίμησης, αξιολόγησης και παρέμβασης με απώτερο σκοπό την αναγνώριση 
και την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν στο στρατιωτικό 
πλαίσιο. 
 

 β. Ψυχοκοινωνική στήριξη – συμβουλευτική του οικογενειακού περιβάλλοντος 
κατά τη διάρκεια των κρίσεων και μετά την ολοκλήρωσή τους. 
 

 γ. Ενημέρωση του προσωπικού για διάφορα θέματα κοινωνικού περιεχομένου 
και ταυτόχρονα ενημέρωση για την υπάρχουσα νομοθεσία σε θέματα της αρμοδιότητάς 
του. 
 

 δ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Φυσιοθεραπευτής ΥΓ 
 

2. Αριθμός Κώδικα : 9566 
 

3. Καθήκοντα: Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 

 α. Εφαρμόζει ειδικές τεχνικές αποκατάστασης παθήσεων και χειρίζεται τις 
απαραίτητες συσκευές και όργανα. 
   

 β. Υποβάλλει σε θεραπευτική γυμναστική και μασάζ, άτομα με κινητικές 
δυσλειτουργίες. 
   

 γ. Συμβάλλει στην αποκατάσταση ατόμων που πάσχουν από αναπνευστικά, 
κυκλοφορικά, ρευματολογικά, ορθοπεδικά, νευρολογικά και λοιπά προβλήματα.  
   

 δ. Ακολουθεί το θεραπευτικό πλάνο που καθορίζει ο Θεράπων Ιατρός του 
ασθενούς. 
  

 ε. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Βρεφοκόμος – Διοικητικός  ΥΓ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9567 
 
3. Καθήκοντα: 
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Έχει την γενική ευθύνη των  βρεφών. 
   
 β. Φροντίζει για θέματα υγείας των βρεφών βάσει των οδηγιών του Παιδιάτρου. 
  
 γ. Ευθύνεται για την απασχόληση βρεφών, σύμφωνα με το παιδαγωγικό 
πρόγραμμα του Σταθμού.  
  
 δ. Φροντίζει για την επιμελημένη εμφάνιση και τη σωματική καθαριότητα των 
παιδιών. 
  
 ε. Επιβλέπει τις υπαλλήλους καθαριότητας για την τήρηση της καθαριότητας στις 
αίθουσες απασχόλησης και λοιπούς χώρους. 
  
 στ. Επιμελείται της παρασκευής και χορήγησης του γάλακτος για το πρωινό των 
νηπίων. 
  
 ζ. Χορηγεί την τροφή στα βρέφη. 
  
 η. Ευθύνεται καθημερινά για τη φύλαξη του εκπαιδευτικού υλικού. 
  
 θ. Ενημερώνει καθημερινά την Προϊσταμένη του Σταθμού για τα προβλήματα 
που προκύπτουν.  
 
 ι. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 207 - 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Νηπιαγωγός – Διοικητικός ΥΓ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9568  
 
3. Καθήκοντα: 
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Έχει την γενική ευθύνη των νηπίων. 
  
 β. Φροντίζει για θέματα υγείας των νηπίων βάσει των οδηγιών του Παιδιάτρου. 
 
 γ. Ευθύνεται για την απασχόληση νηπίων, σύμφωνα με το παιδαγωγικό 
πρόγραμμα του Σταθμού.  
 
 δ. Φροντίζει για την επιμελημένη εμφάνιση και τη σωματική καθαριότητα των 
παιδιών. 
 
 ε. Επιβλέπει τις υπαλλήλους καθαριότητας για την τήρηση της καθαριότητας στις 
αίθουσες απασχόλησης και λοιπούς χώρους. 
 
 στ. Επιμελείται της παρασκευής και χορήγησης του γάλακτος για το πρωινό των 
νηπίων. 
 
 ζ. Χορηγεί την τροφή στα νήπια. 
 
 η. Ευθύνεται καθημερινά για τη φύλαξη του εκπαιδευτικού υλικού. 
 
 θ. Ενημερώνει καθημερινά την Προϊσταμένη του Σταθμού για τα προβλήματα 
που προκύπτουν. 
 
 ι. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Βοηθός Νηπιαγωγού – Διοικητικός ΥΓ 
 
2. Αριθμός Κώδικα : 9569 
 
3. Καθήκοντα: 
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Βοηθά στην άσκηση των καθηκόντων τους Νηπιαγωγούς. 
 
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
     1.  Ειδικότητα : Οπτικός – Οπτομέτρης 
 

     2.  Αριθμός Κώδικα : 9570 
 

     3.  Καθήκοντα :  
 

Διενεργεί υπό την εποπτεία οφθαλμιάτρου, αντικειμενικές και υποκειμενικές 
εξετάσεις, με σκοπό τη διαθλαστική εξέταση των οφθαλμών, τον έλεγχο της διόφθαλμης 
λειτουργίας, τον έλεγχο της έγχρωμης όρασης και των οπτικών πεδίων, καθώς και τον 
αδρό έλεγχο της οφθαλμικής υγείας και την ακεραιότητα των οφθαλμών. 
Ο οπτομέτρης δε μπορεί να συνταγογραφήσει φάρμακα και σκευάσματα που απαιτούν 
ιατρική συνταγή με σκοπό τη θεραπεία οφθαλμικών παθήσεων. Μπορεί να 
χρησιμοποιήσει μόνο οφθαλμικά σκευάσματα και κολλύρια για διαγνωστικούς σκοπούς και 
παροχή πρώτων βοηθειών. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Οδηγός Οχήματος – Χειριστής Κινητού Κόμβου ΣΔΕΠ ΕΠ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9601 
 
3. Καθήκοντα:  Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Οδηγεί αυτοκίνητο διασκευασμένο και εξοπλισμένο με συστήματα 
πληροφορικής για τα οποία γνωρίζει το χειρισμό τους και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή τους. 
   

 β. Εκτελεί όλες τις διατεταγμένες κινήσεις και μεταφορές σε κάθε τόπο και χρόνο, 
μεμονωμένα ή σε φάλαγγα.  
 

 γ. Εκτελεί συντήρηση 1ου  κλιμακίου και βοηθά στη συντήρηση 2ου κλιμακίου. 
   
 δ. Πρέπει να γνωρίζει τεχνολογία πληροφορικής και δικτύων Η/Υ, καθώς και 
ανάπτυξης λογισμικού – υλικού Η/Υ. 
 

 ε. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Δικτύων και Συστημάτων Η/Υ ΕΠ 
 

2. Αριθμός Κώδικα: 9602 
 
3. Καθήκοντα:  
  
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι ικανός 
να τα εκτελέσει: 
 
 α. Εκτελεί τα καθήκοντα του τεχνικού εγκατάστασης και συντήρησης δικτύων 
Η/Υ, καθώς και ανάπτυξης λογισμικού – υλικού και του συντηρητή Η/Υ.  
  
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τοπογράφος Μηχανικός ΓΕ 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9650 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Εκτελεί πάσης φύσεως τοπογραφικές, κτηματολογικές, χωροσταθμικές, 
γεωδαιτικές μετρήσεις, καθώς και μετρήσεις δορυφορικής γεωδαισίας στην ύπαιθρο. 
   
 β. Χειρίζεται τα αντίστοιχα τοπογραφικά όργανα για την εκτέλεση των παραπάνω 
εργασιών ( Total station, Δέκτες GPS, Χωροβάτη κλπ.). 
 
 γ. Εκτελεί τις απαιτούμενους υπολογισμούς, με τη χρήση Η/Υ, για:  
  (1) Την εξαγωγή αποτελεσμάτων από τις μετρήσεις πεδίου . 
  (2) Τη συνόρθωση γεωδαιτικών δικτύων.  
  (3) Τις μετασχηματισμούς συντεταγμένων. 
  (4) Τη σχεδίαση των αποτελεσμάτων σε χάρτη ή τοπογραφικό διάγραμμα. 
   
 δ. Χειρίζεται προγράμματα σχεδίασης (cad) και γεωγραφικών συστημάτων 
πληροφοριών. 
 
 ε. Διαβάζει και χρησιμοποιεί χάρτες και τοπογραφικά διαγράμματα. 
 
 στ. Επεξεργάζεται ψηφιακές αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες. 
 
 ζ. Χειρίζεται φωτογραμμετρικά όργανα (αναλυτικά - ημιαναλυτικά) και ψηφιακούς 
φωτογραμμετρικούς σταθμούς.  
 
 η. Εκτελεί τις απαιτούμενες εργασίες και υπολογισμούς για την παραγωγή 
ψηφιακών δεδομένων από αναλογικά χαρτογραφικά στοιχεία (ψηφιοποίηση καμπυλών, 
γεωαναφορά κλπ.).  
 
 θ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών  ΓΕ  
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9651 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Ασχολείται με τις τεχνικές διαδικασίες που απαιτούνται για την αναπαραγωγή 
χαρτών. Εκτυπώνει χάρτες τετραχρωμίας σε δίχρωμες μηχανές offset, φορτώνει χαρτί, 
παρακολουθεί τη διαδικασίας εκτύπωσης, την ποιότητα εκτύπωσης και είναι υπεύθυνος 
για τη συντήρηση των μηχανών. Χειρίζεται κοπτική μηχανή για την κοπή χαρτιού και 
δημιουργεί εκτυπωτική πλάκα (τσίγκο) με φωτομεταφορά από τα φιλμ.  
   
 β. Χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή για τη σελιδοποίηση βιβλίων-περιοδικών, 
κατασκευάζει μακέτες, εκτυπώνει φιλμ μέσω εικονοθέτη. 
   
 γ. Σαρώνει πρωτότυπο υλικό που πρόκειται να αναπαραχθεί . 
   
 δ. Συνθέτει χάρτες με ηλεκτρονικό υπολογιστή και με χρήση σχεδιαστικών 
προγραμμάτων (cad, illustration, κλπ.). 
 
 ε. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
 
  



- 214 - 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Ηλεκτρολόγος ΓΕ 
  
2. Αριθμός Κώδικα: 9652 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Εκτελεί αναγνωρίσεις, συντάσσει ηλεκτρολογικές μελέτες έργων, σε  όση 
έκταση του παρέχει το δικαίωμα ο Νόμος. Ασκεί επίβλεψη εκτελέσεως έργου, είτε σαν 
επιβλέπων, είτε σαν βοηθός επιβλέποντος, ανάλογα με το Νόμο στον οποίο στηρίζεται η 
εκτέλεση του έργου. 
 
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Φροντιστής-Διαχειριστής ΓΕ 
  
2. Αριθμός Κώδικα: 9653 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 

 α. Είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για την κανονική παραλαβή, αποθήκευση, 
συντήρηση και χορήγηση των υλικών των αρμοδιοτήτων του.   
   
 β. Είναι αρμόδιος για την εκτέλεση των δοσοληψιών εντός και εκτός μονάδας. 
   
 γ. Παρακολουθεί και βεβαιώνει την πλήρη συμφωνία λογιστικού και πραγματικού 
υπολοίπου.  
   
 δ. Παρακολουθεί όλο το υλικό του ώστε να είναι χρεωμένο στις μερικές 
διαχειρίσεις.  
   
 ε. Μεριμνά για την γρήγορη απαλλαγή της μονάδας του εκ του συγκεντρωμένου 
άχρηστου υλικού. 
   
 στ. Τηρεί τις γενικές και πάγιες διαταγές και κανονισμούς και ότι αυτές 
προβλέπουν.  
   
 ζ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Αναλυτής – Προγραμματιστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΓΕ 
   
2. Αριθμός Κώδικα: 9654 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Χειρίζεται ψηφιακό σταθμό εργασίας Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών, τηλεπισκόπισης και φωτογραμμετρίας και εκτελεί τις βασικές εργασίες που 
απαιτούνται για την παραγωγή, διαχείριση ανάλυση και διάθεση γεωγραφικών δεδομένων 
σε στρατιωτικούς και μη αποδέκτες. 
 
 β. Εκτελεί βασικές εργασίες διαχείρισης και συντήρησης του δικτύου Η/Υ των 
Μονάδων Γεωγραφικού. 
 
 γ. Εκτελεί βασικές λειτουργίες διαχείρισης βάσεων δεδομένων, υποβοηθώντας 
τον Διαχειριστή της βάσης δεδομένων σε όλες εργασίες που αφορούν τις βάσεις.  
 
 δ. Αναπτύσσει λογισμικό που αναγκαιεί για την παραγωγή, διαχείριση, ανάλυση 
και διάθεση των γεωγραφικών προϊόντων.  
    
 ε. Συντηρεί το ήδη υπάρχον λογισμικό. 
   
 στ. Χρησιμοποιείται σαν προγραμματιστής – αναλυτής συστημάτων Η/Υ ή 
μηχανογραφικών εφαρμογών στους διαφόρους μηχανογραφικούς φορείς του ΣΞ. 
 
 ζ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα: Φωτογράφος ΓΕ 
  
2. Αριθμός Κώδικα: 9655 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Φωτογραφίζει σε ανοικτούς και κλειστούς χώρους.  
   
 β. Εμφανίζει φιλμ λήψης αεροφωτογραφιών. 
   
 γ. Εκτυπώνει και εμφανίζει φωτογραφικά αντίτυπα, αρνητικά και θετικά, 
κατάλληλα για αναπαραγωγή και φωτογραμμετρία, καθώς επίσης αντίγραφα και 
μεγεθύνσεις αεροφωτογραφιών. 
   
 δ. Εντοπίζει χαρακτηριστικά σημεία του εδάφους στην αεροφωτογραφία 
(φωτοερμηνεία), καθώς και την έκταση στο χάρτη που καλύπτει κάθε αεροφωτογραφία. 
   
 ε. Αρχειοθετεί αεροφωτογραφίες και αεροφίλμ. 
   
 στ. Εκτελεί τιτλογράφηση σε φιλμ (εκτυπώνει σε φιλμ αεροφωτογραφήσεων τον 
αριθμό που αντιστοιχεί στην αρχειοθέτηση της κάθε εικόνας σύμφωνα με το τηρούμενο 
αρχείο) μεγεθύνει και εκτυπώνει αντίτυπα. Φωτογραφικά αντίτυπα, αρνητικά και θετικά, 
κατάλληλα για αναπαραγωγή και φωτογραμμετρία. 
 
 ζ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος ή 
μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα: Χειριστής Ξύλινων Πνευστών Μουσικών Οργάνων ΜΣ (Χειριστής 
κλαρινέτου, Χειριστής σαξοφώνου, Χειριστής φλάουτου, Χειριστής όμποε,Χειριστής 
φαγκότου) 
 
2. Αριθμός Κωδικού: 9701 
 
3. Καθήκοντα: Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι 
είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Χειρίζεται μουσικό όργανο αναλόγως του είδους σπουδών του 
(κλαρινέττο, σαξόφωνο, πλαγίαυλο, όμποε, φαγκότο). Παιανίζει κατάλληλα μουσικά 
τεμάχια σε εκτέλεση υπηρεσιών μπάντας και ορχήστρας, συναυλίες και λοιπές εκδηλώσεις 
μουσικού περιεχομένου. Συντηρεί κι επεκτείνει τις μουσικές του ικανότητες, μέσω ατομικής 
και ομαδικής μελέτης και δοκιμής μουσικών τεμαχίων, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται 
άριστα στις υποχρεώσεις της Μονάδας του. Συνεχίζει τις μουσικές του σπουδές, στο 
όργανο και στα θεωρητικά της μουσικής τέχνης, ώστε να εξελίσσεται  συνεχώς. Προνοεί 
για την συντήρηση 1ου Κλιμακίου του μουσικού του οργάνου, ώστε να βρίσκεται στην 
καλύτερη δυνατή κατάσταση. Εφαρμόζει τα προαναφερθέντα στην περίπτωση κατά την 
οποία κατετάγη ως χειριστής και άλλων μουσικών οργάνων. Ο χειριστής κλαρινέτου 
εκπαιδεύεται παράλληλα στον χειρισμό σαξοφώνου. Ο χειριστής σαξοφώνου εκπαιδεύεται 
παράλληλα στον χειρισμό κλαρινέτου. Ο χειριστής όμποε εκπαιδεύεται παράλληλα στην 
ηλεκτρική κιθάρα. Ο χειριστής φαγκότου εκπαιδεύεται παράλληλα στα κρουστά (τύμπανο, 
γκραν κάσσα, ντραμς). 
 
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Χειριστής Χάλκινων Πνευστών Μουσικών Οργάνων ΜΣ [(Χειριστής 
κορνέτας, Χειριστής κόρνου, Χειριστής αλτικόρνου, Χειριστής ευφωνίου, Χειριστής 
τρομπονιού, Χειριστής τούμπας (μπάσου)] 
  
2. Αριθμός Κώδικα: 9702 
 
3. Καθήκοντα: Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Χειρίζεται μουσικό όργανο αναλόγως του είδους σπουδών του (κορνέτα, 
κόρνο, αλτικόρνο, ευφώνιο, τρομπόνι, τούμπα). Παιανίζει κατάλληλα μουσικά τεμάχια σε 
εκτέλεση υπηρεσιών  μπάντας και ορχήστρας, συναυλίες και λοιπές εκδηλώσεις μουσικού 
περιεχομένου. Συντηρεί κι επεκτείνει τις μουσικές του ικανότητες, μέσω ατομικής και 
ομαδικής μελέτης και δοκιμής μουσικών τεμαχίων, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται άριστα 
στις υποχρεώσεις της Μονάδας του. Συνεχίζει τις μουσικές του σπουδές, στο όργανο και 
στα θεωρητικά της μουσικής τέχνης, ώστε να εξελίσσεται  συνεχώς. Προνοεί για την 
συντήρηση 1ου Κλιμακίου του μουσικού του οργάνου, ώστε να βρίσκεται στην καλύτερη 
δυνατή κατάσταση. Εφαρμόζει τα προαναφερθέντα στην περίπτωση κατά την οποία 
κατετάγη ως χειριστής και άλλων μουσικών οργάνων. Ο χειριστής κόρνου  εκπαιδεύεται 
παράλληλα στην ηλεκτρική κιθάρα. Ο χειριστής αλτικόρνου εκπαιδεύεται παράλληλα στην 
ηλεκτρική κιθάρα. Ο χειριστής ευφωνίου εκπαιδεύεται παράλληλα στην ηλεκτρική κιθάρα  
μπάσου. Ο χειριστής τούμπας εκπαιδεύεται παράλληλα στην ηλεκτρική κιθάρα  μπάσου. Ο 
χειριστής τρομπονιού εκπαιδεύεται  παράλληλα στην ηλεκτρική κιθάρα  μπάσου. 
 
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Χειριστής Κρουστών Μουσικών Οργάνων ΜΣ 
  
2. Αριθμός Κώδικα: 9703 
 
3. Καθήκοντα: Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Χειρίζεται μουσικό όργανο αναλόγως του είδους σπουδών του (ταμπούρο, 
Μεγάλο τύμπανο, πιατίνια, ντραμς, ξυλόφωνο, βυμπράφωνο, τύμπανα κλασσικής 
ορχήστρας). Παιανίζει κατάλληλα μουσικά τεμάχια σε εκτέλεση υπηρεσιών μπάντας και 
ορχήστρας, συναυλίες και λοιπές εκδηλώσεις μουσικού περιεχομένου. Συντηρεί κι 
επεκτείνει τις μουσικές του ικανότητες, μέσω ατομικής και ομαδικής μελέτης και δοκιμής 
μουσικών τεμαχίων, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται άριστα στις υποχρεώσεις της 
Μονάδας του. Συνεχίζει τις μουσικές του σπουδές, στο όργανο και στα θεωρητικά της 
μουσικής τέχνης, ώστε να εξελίσσεται  συνεχώς.. Προνοεί για την συντήρηση 1ου 
Κλιμακίου του μουσικού του οργάνου, ώστε να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή 
κατάσταση. Εφαρμόζει τα προαναφερθέντα στην περίπτωση κατά την οποία κατετάγη ως 
χειριστής και άλλων μουσικών οργάνων. Ανεξαιρέτως των σπουδών του σε κατηγορίες 
των κρουστών, υποχρεωτικός καθίσταται ο χειρισμός κρουστού μουσικού οργάνου 
ντραμς.  
 
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Χειριστής Εγχόρδων Μουσικών Οργάνων ΜΣ [(Χειριστής εγχόρδων 
κλασικής ορχήστρας (βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κόντα μπάσο), Χειριστής εγχόρδων 
ελαφριάς ορχήστρας (κιθάρα κλασική-ηλεκτρική-μπάσο, μπουζούκι), Χειριστής εγχόρδων 
παραδοσιακής ορχήστρας (μαντολίνο, λύρα ποντιακή – κρητική, σαντούρι)] 
  
2. Αριθμός Κώδικα: 9704 
 
3. Καθήκοντα: Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 

 α. Χειρίζεται μουσικό όργανο αναλόγως του είδους σπουδών του (βιολί, βιόλα, 
βιολοντσέλο, κόντρα μπάσσο, κλασσική - ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα μπάσσο, 
μπουζούκι, μαντολίνο, Λύρα Ποντιακή, Λύρα Κρητική). Παιανίζει κατάλληλα μουσικά 
τεμάχια σε εκτέλεση υπηρεσιών ορχήστρας, συναυλίες και λοιπές εκδηλώσεις μουσικού 
περιεχομένου. Συντηρεί κι επεκτείνει τις μουσικές του ικανότητες, μέσω ατομικής και 
ομαδικής μελέτης και δοκιμής μουσικών τεμαχίων, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται άριστα 
στις υποχρεώσεις της Μονάδας του. Συνεχίζει τις μουσικές του σπουδές, στο όργανο και 
στα θεωρητικά της μουσικής τέχνης, ώστε να εξελίσσεται  συνεχώς.  Προνοεί για την 
συντήρηση 1ου Κλιμακίου του μουσικού του οργάνου, ώστε να βρίσκεται στην καλύτερη 
δυνατή κατάσταση. Κατατάσσεται ως χειριστής κυρίως μουσικού οργάνου και εφαρμόζει τα 
προαναφερθέντα κι επ΄ αυτού. Ο χειριστής εγχόρδων κλασικής ορχήστρας εκπαιδεύεται 
παράλληλα στα κρουστά (τύμπανο, γκραν κάσσα, ντραμς). Ο χειριστής εγχόρδων 
ελαφριάς ορχήστρας εκπαιδεύεται παράλληλα στα κρουστά (τύμπανο, γκραν κάσσα, 
ντραμς). Ο χειριστής εγχόρδων παραδοσιακής ορχήστρας εκπαιδεύεται παράλληλα στα 
κρουστά (τύμπανο, γκραν κάσσα, ντραμς). 
 

 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Χειριστής Μικτών Μουσικών Οργάνων ΜΣ 
  
2. Αριθμός Κώδικα: 9705 
 
3. Καθήκοντα: Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Χειρίζεται μουσικό όργανο αναλόγως του είδους σπουδών του (πιάνο, 
αρμόνιο, συνθεσάιζερ, ακορντεόν, σαντούρι). Παιανίζει κατάλληλα μουσικά τεμάχια σε 
εκτέλεση υπηρεσιών ορχήστρας, συναυλίες και λοιπές εκδηλώσεις μουσικού 
περιεχομένου. Συντηρεί κι επεκτείνει τις μουσικές του ικανότητες, μέσω ατομικής και 
ομαδικής μελέτης και δοκιμής μουσικών τεμαχίων, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται άριστα 
στις υποχρεώσεις της Μονάδας του. Συνεχίζει τις μουσικές του σπουδές  στο όργανο και 
στα θεωρητικά της μουσικής τέχνης, ούτως ώστε συνεχώς εξελισσόμενος, να δύναται να 
εκτελεί καθήκοντα Εκπαιδευτή στο οικείο μουσικό όργανο. Προνοεί για την συντήρηση 1ου 
Κλιμακίου του μουσικού του οργάνου, ώστε να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή 
κατάσταση. Κατατάσσεται ως χειριστής κυρίως μουσικού οργάνου και εφαρμόζει τα 
προαναφερθέντα κι επ΄ αυτού. 
 
 β. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τεχνίτης – Κατασκευαστής Μουσικών Οργάνων ΜΣ (Πνευστών, 
Έγχορδων και Ηλεκτρονικών) 
 
2. Αριθμός Κώδικα: 9706 
 
3. Καθήκοντα: Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Ασχολείται με τη συγκρότηση ομάδας συντηρήσεως σχετική με την Τεχνολογία 
Μουσικών Οργάνων (Πνευστών, Έγχορδων και Ηλεκτρονικών), ώστε να είναι δυνατή η 
συντήρηση – επισκευή και κατασκευή τους. 
 
 β. Προνοεί για τη συντήρηση 2ου- 3ου Κλιμακίου, ώστε τα μουσικά όργανα να 
βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. 
 
 γ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από το 
βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Επιμελητής Χρηματικού Ο 
  
2. Αριθμός Κώδικα: 9750 
 
3. Καθήκοντα:  
 
 Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή πολέμου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και θεωρηθεί ότι είναι 
ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Διαχειριστή Χρηματικού : 
Ασκεί τα καθήκοντά του ως Δημόσιος Υπόλογος, σύμφωνα με τις περί Δημοσίου 
Λογιστικού του Κράτους διατάξεις. Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του συνόλου των 
εργασιών της Διαχειρίσεως με επιμέλεια, μεθοδικότητα και ενημερότητα και κατά τρόπο 
που να εξασφαλίζει πάντοτε την εύρυθμη, ομαλή και εν γένει καλή λειτουργία της 
διαχειρίσεως,  καθώς και την πρόληψη διαχειριστικών ανωμαλιών. 
 
 β. Μερικού Διαχειριστή Χρηματικού: 
Ασκεί τα καθήκοντα ως Βοηθός του Διαχειριστή Χρηματικού, τηρεί τα απαιτούμενα 
χρηματικά διαθέσιμα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της διαχείρισης του, υπέχει 
τις ευθύνες δημοσίου υπολόγου, ελέγχει την πληρότητα και κανονικότητα των 
δικαιολογητικών, καθώς και την νομιμότητα των πληρωμών των δαπανών, ενεργεί έγκαιρα 
τις εισπράξεις και τις πάσης φύσης πληρωμές και γενικά εκτελεί το σύνολο των συναφών 
με τα καθήκοντά του εργασιών. 
 
 γ. Βοηθού Λογιστηρίου: 
Εκτελεί με επιμέλεια, μεθοδικότητα και ενημερότητα τα επί μέρους καθήκοντα των λοιπών 
οργάνων του Λογιστηρίου όπως αυτά καθορίζονται λεπτομερώς στην Ημερήσια Διαταγή 
της Μονάδας (ΚΤΣ). Ενδεικτικά, ορισμένα εκ των καθηκόντων είναι η παραλαβή και 
ταξινόμηση των δαπανών των Μονάδων, ο έλεγχος αυτών και η σύνταξη καταστάσεων για 
την υποβολή των δαπανών για εκκαθάριση, η σύνταξη καταστάσεων τυχόν μισθοδοσιών 
και επιδομάτων που εξάγονται χειρογραφικά, η έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών κλπ. 
 
 
 δ. Βοηθού Εκκαθαριστή: 
Ενδεικτικά, εκτελούν με επιμέλεια και μεθοδικότητα την εκκαθάριση των δαπανών, 
εφοδίων και υλικών, μεριμνούν για την ασφαλή τήρηση των παραδιδόμενων σ’ αυτούς 
δικαιολογητικών και υπέχουν Διοικητικής και Αστικής ευθύνης σε περίπτωση θετικής 
ζημίας του Δημοσίου από παράλειψη στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, αριθμητικού 
λάθους, παραδοχής δαπάνης μη στηριζόμενη σε πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά.
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 ε. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα, που απορρέουν από 
το βαθμό του, τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τα εγχειρίδια του οπλικού συστήματος 
ή μέσου της ειδικότητάς του. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠ 

 
1. Ειδικότητα : Τροχονόμος Οδηγός Αυτοκινήτου - Δικυκλιστής  
  
2. Αριθμός Κώδικα: 9801 
 
3. Καθήκοντα: Εκτελεί τα παρακάτω καθήκοντα σε καιρό ειρήνης, κρίσης ή 
πολέμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και σχέδια, αφού πρώτα εκπαιδευτεί και 
θεωρηθεί ότι είναι ικανός να τα εκτελέσει: 
 
 α. Ρυθμίζει και ελέγχει την οδική στρατιωτική κυκλοφορία σύμφωνα με τις οδηγίες 
του Δκτη του. 
 
 β. Οργανώνει και συμμετέχει σε σταθμούς ελέγχου κυκλοφορίας (ΣτΕΚ). 
 
 γ. Συμμετέχει σε περιπόλους οδών για τον πληρέστερο έλεγχο ορισμένου 
τμήματος ενός δρομολογίου. 
 
 δ. Εκτελεί κινητό έλεγχο οδικής στρατιωτικής κυκλοφορίας. 
 
 ε. Οδηγεί στρατιωτικό όχημα και δίκυκλο και είναι υπεύθυνος για την καλή 
συντήρησή τους. Εκτελεί συντήρηση 1ου κλιμακίου και συμμετέχει στη συντήρηση 2ου 
κλιμακίου των οχημάτων που χρησιμοποιεί. 
 
 στ. Επιπλέον αυτών εκτελεί τα προβλεπόμενα καθήκοντα που απορρέουν από το 
βαθμό τους και τους στρατιωτικούς κανονισμούς.  
 
 


