
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΑΣ  ΣΕ  ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 

[ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ (Τ4/Θ)] 

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι οι ειδικές πρακτικές 

δοκιμασίες που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Ε’ της 3Κ/2015 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. 

(Φ.Ε.Κ. 4/3-6-2015, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) θα διεξαχθούν την Τρίτη 24 

Οκτωβρίου. Θα κληθούν να λάβουν μέρος δύο (2) από σας και, όπως γνωρίζετε, η 

συμμετοχή σας είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσει η πενταμελής Επιτροπή 

να διαμορφώσει άποψη για το εάν συγκεντρώνετε ή όχι τις προϋποθέσεις 

καταλληλότητας (πέρα από αυτές που έχουν ήδη εξεταστεί και αξιολογηθεί) για θέση 

του κλάδου Δ.Ε. Τεχνικοί Ορυχείων την οποία διεκδικείτε. 

Αρχικά επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τη φύση, το περιεχόμενο και τη διαδοχή 

των τριών πρακτικών δοκιμασιών στις οποίες θα κληθείτε να λάβετε μέρος. Η 

αναλυτική περιγραφή τους που ακολουθεί συνοδεύεται από παρουσίασή τους σε 

βιντεοταινία. 

1. Μετακίνηση ανενεργού καλωδίου 

Τεχνικά στοιχεία καλωδίου 

Μήκος: 40 μέτρα 

Διάμετρος: 150 χιλιοστά του μέτρου 

Βάρος: 4 κιλά/τρέχον μέτρο 

Εργαλείο μετακίνησης: ηλεκτρικά μονωμένο άγκιστρο μετακίνησης καλωδίων 

(τσιμπίδα). 

Απόσταση μετακίνησης: 2 μέτρα σε επιφάνεια επιστρωμένη με αμμοχάλικο. 

Οριοθέτηση: Διαγράμμιση δύο παράλληλων λωρίδων μήκους σαράντα (40) μέτρων η 

κάθε μια και σε απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους. 

Η προσπάθεια θεωρείται επιτυχημένη όταν: 

 Το συνολικό μήκος των 40 μέτρων του καλωδίου μετακινηθεί εγκάρσια σε 

απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων, 

 όλο το μήκος του καλωδίου βρεθεί ευκρινώς είτε επάνω στη (δεύτερη) 

διαγραμμισμένη λωρίδα είτε πέρα από αυτή και σε κάθε περίπτωση όχι μεταξύ των 

δύο λωρίδων και 

 η προαναφερόμενη μετακίνηση πραγματοποιηθεί σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από 

τρία (3) λεπτά. 

Ύστερα από τη δική σας προσπάθεια, εργαζόμενος του Ορυχείου θα επαναφέρει το 

καλώδιο σε ευθύγραμμη θέση (κατά μήκος της μιας εκ των δύο λωρίδων), ώστε να 

εξασφαλίζεται η ίδια θέση εκκίνησης της προσπάθειας του επόμενου υποψηφίου. 

Το βίντεο που έχει αναρτηθεί στο επίσημο κανάλι του ΑΣΕΠ στο YouTube, δείχνει τον 

προτεινόμενο τρόπο εκτέλεσης της δοκιμασίας: Η δύναμη ασκείται στα πόδια και όχι 

στη μέση και αποφεύγεται περιστροφή της μέσης ή του κορμού. 

2. Ανύψωση μέσου κύλησης (ράουλου) 

Τεχνικά στοιχεία 

Βάρος αντικειμένου: περίπου 21 κιλά 

Μήκος αντικειμένου: 105 εκατοστά 

Η προσπάθεια θεωρείται επιτυχημένη όταν: 

https://www.youtube.com/watch?v=bo9ufW_Pe1U


 Το μέσον κύλησης (ράουλο) ανυψωθεί από οριοθετημένη με έντονο χρώμα 

οριζόντια θέση και αγκιστρωθεί (κρεμαστεί) σε ύψος ενάμιση (1,5) μέτρου από το 

έδαφος και 

 Η πραναφερόμενη ανύψωση πραγματοποιηθεί σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από 

τριάντα (30) δευτερόλεπτα, ανεξαρτήτως του αριθμού των προσπαθειών που θα 

χρειαστείτε. 

Εργαζόμενος του Ορυχείου θα τοποθετεί το ράουλο στην ίδια οριοθετημένη θέση πριν 

από την προσπάθεια του κάθε υποψηφίου. 

Το βίντεο που έχει αναρτηθεί στο επίσημο κανάλι του ΑΣΕΠ στο YouTube, δείχνει τον 

προτεινόμενο τρόπο εκτέλεσης της δοκιμασίας: Η προσπάθεια ξεκινά με λυγισμένα 

γόνατα, η δύναμη ασκείται στους μηρούς και ο κορμός διατηρείται ίσιος. 

3. Ανάβαση σε καδοφόρο εκσκαφέα 

Τεχνικά στοιχεία 

Συνολικό ύψος ανάβασης: περίπου 32 μέτρα. 

Συνολικός αριθμός κλιμάκων: 9 

Συνολικός αριθμός σκαλοπατιών: 152 

Εκτιμώμενη οριζόντια απόσταση μεταξύ των κλιμάκων: περίπου 75 βήματα. 

Βάρος μεταφερόμενο από τον εξεταζόμενο: περίπου 5 κιλά. 

Διαδρομή ανάβασης: οριοθετημένη με έγχρωμη κορδέλα. 

Η προσπάθεια θεωρείται επιτυχημένη όταν: 

 Ανεβείτε, κουβαλώντας το βάρος των περίπου πέντε κιλών (βαριοπούλα), από το 

έδαφος μέχρι τον οριοθετημένο χώρο των Ηλεκτρικών Πεδίων Μέσης και Χαμηλής 

Τάσης του καδοφόρου εκσκαφέα (τελικός προορισμός) και 

 Ολοκληρώσετε την ανάβαση σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από τρία (3) λεπτά. 

Σε περίπτωση πτώσης του βάρους επιτρέπεται να το ανασηκώσετε και να συνεχίσετε 

την προσπάθειά σας εντός του καθορισμένου χρόνου. 

Εργαζόμενοι του Ορυχείου θα βρίσκονται ακροβολισμένοι κατά μήκος της διαδρομής 

με αποστολή να σας παράσχουν βοήθεια στην περίπτωση που τη ζητήσετε ο ίδιος 

(π.χ. θελήσετε να μην ολοκληρώσετε την ανάβαση και να γυρίσετε πίσω) και σε καμία 

περίπτωση για να σας βοηθήσουν ή παροτρύνουν να ολοκληρώσετε τη δοκιμασία. 

Το βίντεο που έχει αναρτηθεί στο επίσημο κανάλι του ΑΣΕΠ στο YouTube, παρέχει 

διαφωτιστική εικόνα της τρίτης αυτής πρακτικής δοκιμασίας. 

Για να κριθείτε ως επιτυχούσα πρέπει να εκτελέσετε επιτυχώς και τις τρεις δοκιμασίες 

στους χρόνους που έχουν καθορισθεί. Η μέθοδος εκτέλεσης, καθώς και ο αριθμός 

των προσπαθειών που θα απαιτηθούν δεν τίθενται στην κρίση της Επιτροπής. 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, οι πρακτικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν την Τρίτη 24 

Οκτωβρίου. Αναζητήστε το όνομά σας στον πίνακα που ακολουθεί. Στο κάτω μέρος 

του πίνακα θα βρείτε τις λεπτομέρειες του χρονοπρογράμματος που σας αφορά. Σε 

περίπτωση που χρειάζεσθε διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεσθε στη Γραμματέα 

της Επιτροπής κ. Μαρκίδη στο τηλέφωνο 2131319331, από 8:30 π.μ. μέχρι 2:00 μ.μ. 

Θα χαρεί να σας βοηθήσει. 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.  

https://www.youtube.com/watch?v=wGqk_9qgVps
https://www.youtube.com/watch?v=1TxArxFK9YU


ΤΡΙΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. 

1 ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΒΥΡ Φ497052 

2 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΝ ΑΑ410795 

Πρέπει να βρίσκεσθε στο Διοικητήριο του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου, το αργότερο στις 12:30 

μ.μ. Λίγο πριν έλθει η σειρά σας θα εφοδιαστείτε με μέσα ατομικής προστασίας (κράνος, 

άρβυλα, γάντια), τα οποία και θα παραδώσετε πριν από την αναχώρησή σας. 

Μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή άδεια 

οδήγησης καθώς επίσης ένα ζευγάρι χοντρές κάλτσες για όταν φορέσετε τα άρβυλα. 

 


