
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64119bc0480ef7a1a400d82b στις 16/03/23 12:46

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34)                                                                                      

ΤΜΗΜΑ Α’

Τίτλος θέσης Ασκούμενος Μηχανολόγος Μηχανικός στο Τμήμα 
Τεχνολογίας Οχημάτων

Περιγραφή θέσης Προτάσεις μέτρων για τον εκσυγχρονισμό των 
τεχνικών απαιτήσεων των οχημάτων
Επεξεργασία ειδικότερων απαιτήσεων ελέγχου που 
σχετίζονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
οχήματος, τους τεχνικούς κανόνες φόρτωσης, τη 
χρήση – τοποθέτηση εξαρτημάτων, την τροποποίηση 
− αλλαγή κυρίων χαρακτηριστικών.

Ειδικές απαιτήσεις Θεωρούνται ως επιπλέον προσόντα ο ασκούμενος 
να: 
α) ακολουθεί τον κύκλο είτε του Μηχανολόγου 
Μηχανικού Εναέριων και Επίγειων Μεταφορικών 
Μέσων (ΜΜΕΕΜΜ) είτε του Κατασκευαστού 
Μηχανολόγου Μηχανικού (ΚΜΜ) και
β) έχει παρακολουθήσει σειρά  μαθημάτων σχετικών 
με τα επίγεια μεταφορικά μέσα.
γ) έχει γνώση αγγλικών
δ) είναι εξοικειωμένος με τη χρήση επεξεργαστή 
κειμένου 

Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης Σεπτέμβριος-Οκτώβριος
Ονοματεπώνυμο επόπτη Ευμορφία Μπλάνα – Αγγελική Ντινοπούλου
E- mail επόπτη e.blana@yme.gov.gr – a.ntinopoulou@yme.gov.gr 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2106508933 -2106508472

mailto:e.blana@yme.gov.gr
mailto:a.ntinopoulou@yme.gov.gr
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ΤΜΗΜΑ Β’

Τίτλος θέσης Ασκούμενος Μηχανολόγος Μηχανικός για 
Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων 

Περιγραφή θέσης Επικαιροποίηση των εναλλακτικών 
απαιτήσεων που απαιτούνται για τη 
χορήγηση εθνικών εγκρίσεων τύπου μικρών 
σειρών παραγωγής και μεμονωμένων 
εγκρίσεων

Ειδικές απαιτήσεις Θεωρούνται ως επιπλέον προσόντα, ο 
ασκούμενος να: 
α) ακολουθεί τον κύκλο του Κατασκευαστή 
Μηχανολόγου Μηχανικού (ΚΜΜ) και να              
β) έχει παρακολουθήσει σειρά μαθημάτων 
σχετικών με τα οχήματα και την τεχνολογία 
των οχημάτων
 γ) έχει γνώση αγγλικών
δ) είναι εξοικειωμένος με τη χρήση 
επεξεργαστή κειμένου

Διάρκεια πρακτικής άσκησης Μάιος – Ιούνιος 2023
Ονοματεπώνυμο επόπτη Χατζηαθανασίου Άγγελος
Email επόπτη a.chatziathanasiou@yme.gov.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6508428

mailto:a.chatziathanasiou@yme.gov.gr
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ΤΜΗΜΑ Γ’

Τίτλος θέσης Ασκούμενος Μηχανολόγος Μηχανικός στην 
Έγκριση Τύπου Οχημάτων Ειδικής Χρήσης – 
Ειδικού Σκοπού

Περιγραφή θέσης Διερεύνηση και συγκέντρωση τεχνικών 
χαρακτηριστικών οχημάτων ειδικής χρήσης 
– ειδικού σκοπού και του εξοπλισμού τους / 
κυρίων εξαρτημάτων τους, όπως 
αυτοκινούμενοι γερανοί, εκχιονιστικά, 
αντλίες σκυροδέματος, καλαθοφόρα, 
αποφρακτικά, υπέρβαρα-υπερδιάστα 
οχήματα μεταφοράς αντικειμένων.
Σύνταξη πίνακα περιεχομένων πρότασης 
τεχνικών απαιτήσεων των εν λόγω 
οχημάτων και του εξοπλισμού / 
εξαρτημάτων τους βασισμένων επί των εν 
λόγω χαρακτηριστικών και πιθανών 
εξαιρέσεων ανά είδος οχήματος.

Ειδικές απαιτήσεις Θεωρούνται ως επιπλέον προσόντα ο 
ασκούμενος να: 
α) ακολουθεί τον κύκλο είτε του 
Μηχανολόγου Μηχανικού Εναέριων και 
Επίγειων Μεταφορικών Μέσων (ΜΜΕΕΜΜ) 
είτε του Κατασκευαστού Μηχανολόγου 
Μηχανικού (ΚΜΜ) και
β) έχει παρακολουθήσει σειρά  μαθημάτων 
σχετικών με τα επίγεια μεταφορικά μέσα.
γ) έχει γνώση αγγλικών
δ) είναι εξοικειωμένος με τη χρήση 
επεξεργαστή κειμένου 

Διάρκεια πρακτικής άσκησης Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2023
Ονοματεπώνυμο επόπτη Γεώργιος Μπριασούλης / Ανδρέας Βοσίνης
Email επόπτη g.briasoulis@yme.gov.gr / 

a.vosinis@yme.gov.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6508437 / 210 6508793
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