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17/2/2020 

Η Διεύθυνση Ποιότητας & Τυποποίησης του Υπουργείου Υποδομών & 

Μεταφορών προσφέρει 3 θέσεις για πρακτική άσκηση Μηχανολόγων Μηχανικών.  

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έντυπο. 

W: www.ggde.gr 

 

Από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ 

http://www.ggde.gr/


Σε συνέχεια της πρόσκλησής σας, σχετικά με την Πρακτική Άσκηση φοιτητών της Σχολής 

Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η 

Διεύθυνση  Ποιότητας και Τυποποίησης, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 

ενδιαφέρεται να απασχολήσει έως τρεις (3) φοιτητές της Σχολής σας.   

Για τους ασκούμενους φοιτητές υπάρχουν διαθέσιμα γραφεία και σταθμοί εργασίας (Η/Υ) 

στους χώρους που στεγάζεται η Διεύθυνσή μας (Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου, 11526, 

Αθήνα, στον 1ο και  2ο όροφο) 

 

Οι ασκούμενοι φοιτητές μπορούν να απασχοληθούν και να εκπαιδευτούν στα ακόλουθα 

Τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ ΚΑΙ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΩΝ 

Περιγραφή θέσης εργασίας: 

Διενέργεια αυτοψιών στο πλαίσιο έκδοσης εγκρίσεων τύπου Μ.Ε. 

Σύνταξη αποφάσεων εγκρίσεων τύπου Μ.Ε.  

Τήρηση του Μητρώου Μ.Ε. μέσω του ελέγχου και εν συνεχεία της καταχώρησης στο 

Μητρώο των μεταβολών Μ.Ε. που αποστέλλονται από τις ΔΤΕΠΕ 

Σύνταξη εγγράφων προς αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τη διαγραφή τελών χρήσης Μ.Ε. 

Σύνταξη εγγράφων για παροχή στοιχείων από το Μητρώο Μ.Ε. σε Δημόσιες Αρχές (Δ.Ο.Υ., 

Δικαστικές Αρχές, Αστυνομικές Αρχές, ΠΣΕΑ κλπ)  

Σύνταξη σχεδίων απαντήσεων σε ερωτήματα / αιτήματα κατόχων Μ.Ε. και σχεδίων 

απαντήσεων / οδηγιών προς τις ΔΤΕΠΕ 

Παρακολούθηση των αλλαγών στη Διεθνή και ειδικότερα στην Κοινοτική Νομοθεσία που 

αφορούν σε θέματα ασφάλειας Μ.Ε., τεχνικής πιστοποίησης Μ.Ε. 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιγραφή θέσης εργασίας: 

Προγραμματισμός και παρακολούθηση των απαιτούμενων δράσεων για την σύνταξη 

προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών (Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές - ΕΤΕΠ), 

Κανονισμών και Οδηγιών για τη μελέτη και την κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων.  

Υποστήριξη των χρηστών προτύπων προδιαγραφών, κανονισμών και οδηγιών για τη μελέτη 

και κατασκευή των τεχνικών έργων  

Τήρηση αρχείου και μέριμνα για την αναπροσαρμογή ή τη βελτίωση ή την αντικατάσταση 

των προδιαγραφών, των κανονισμών και των οδηγιών αυτών με άλλες, ανάλογα με την 

εξέλιξη ή την ανάπτυξη των μεθόδων και της τεχνολογίας. 

Εθνικό σημείο πληροφόρησης της ΕΕ σχετικά με τη χρήση δομικών προϊόντων στα δημόσια 

τεχνικά έργα (Ενιαία Ψηφιακή Πύλη σχετικά με τα δομικά προϊόντα) 

Προγραμματισμός, ανάθεση, παρακολούθηση, παραλαβή συμβάσεων τεχνικών συμβούλων 

(σύμφωνα με το Ν.4412/16) για πιστοποιήσεις ποιότητας, διαπιστεύσεις, διακριβώσεις  

Εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ISO9001:2015) της Διεύθυνσης 

Ποιότητας και Τυποποίησης. 

 


