
Περίγραµµα θέσης εργασίας 
Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας 
Γενική ∆ιεύθυνση:  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ιεύθυνση: ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ
Τµήµα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Άµεσα Προϊστάµενος (τίτλος): Τµηµατάρχης Ενεργειακού και Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού
Άµεσα Υφιστάµενοι (τίτλοι): -

Τίτλος θέσης:
Υπάλληλος Τµήµατος  Ενεργειακού και 
Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού -  Εισηγητής, 
Μελετητής

Κλάδος / Ειδικότητα:

ΠΕ Μηχανικών
ΠΕ Περιβάλλοντος
ΠΕ Γεωπόνων
ΠΕ ∆ασολόγων
ΤΕ Μηχανικών
ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας

Ενότητα 2. Καθήκοντα της θέσης εργασίας. 
Κύρια καθήκοντα: 
(τα κύρια καθήκοντα απορρέουν από τις αρµοδιότητες του ΟΕΥ που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση 
εργασίας)
• Σχεδιασµός και παρακολούθηση υλοποίησης ολοκληρωµένης ενεργειακής στρατηγικής σε επίπεδο ∆ήµου

όπως αυτή αποτυπώνεται στο Σχέδιο ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την προσχώρηση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στο ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΩΝ. Κατά τον
σχεδιασµό των δράσεων θα πρέπει  να τηρείται  η  εθνική  και  Ευρωπαϊκή νοµοθεσία για την  κλιµατική
αλλαγή. 

• Η εκπόνηση µελετών και η σύνταξη πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών για την εξοικονόµηση ενέργειας και
το  βιοκλιµατικό  σχεδιασµό  στα  δηµοτικά  και  σχολικά  κτίρια  και  τους  δηµόσιους  χώρους  του  ∆ήµου
Θεσσαλονίκης όπως προβλέπεται στον ΟΕΥ. Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά και για την ανάθεση ενεργειακών
επιθεωρήσεων  σε  δηµοτικά  και  σχολικά  κτίρια  του  ∆ήµου  Θεσσαλονίκης  σύµφωνα  µε  την  ισχύουσα
νοµοθεσία.

• Η σύνταξη εισηγήσεων προς τα αρµόδια όργανα, για την ανάθεση µελετών για την εξοικονόµηση ενέργειας
και το βιοκλιµατικό σχεδιασµό στα δηµοτικά και σχολικά κτίρια και τους δηµόσιους χώρους του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης,  οι  οποίες  προβλέπονται  στο  εγκεκριµένο  ετήσιο  Τεχνικό  Πρόγραµµα  της  ∆/νσης,  µε
οποιονδήποτε  τρόπο  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  περί  δηµοσίων συµβάσεων  (διαγωνισµό  µελετών,  απ’
ευθείας  ανάθεση,  ανάθεση  µε  διαπραγµάτευση  κλπ).  Οι  εισηγήσεις  συνοδεύονται  µε  µέριµνα  του
ΕΙΣΗΓΗΤΗ-ΜΕΛΕΤΗΤΗ µε όλα τα συµβατικά τεύχη (Τεχνικό Φάκελο Έργου, προϋπολογισµό-προεκτίµηση
αµοιβών,  σχέδιο  προκήρυξης  εθνικής  και  ευρωπαϊκής,  συγγραφή  υποχρεώσεων,  σχέδιο  σύµβασης,
τοπογραφικά διαγράµµατα κλπ).

• Η επίβλεψη των µελετών που ανατίθενται  µε  τους  παραπάνω τρόπους,  µέχρι  την ολοκλήρωση,  τελική
παραλαβή τους και έγκρισή τους από τα αρµόδια όργανα, σύµφωνα µε τα καθήκοντα που ορίζονται στις
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ισχύουσες διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων, για τον έλεγχο των µελετών σύµφωνα µε τις ισχύουσες
τεχνικές προδιαγραφές.  

• Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ-ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ  υποστηρίζει  την  τήρηση της  νόµιµης  διαδικασίας  σε  όλες  τις  παραπάνω
περιπτώσεις και είναι υπεύθυνος για την οικονοµική παρακολούθηση της σύµβασης (έλεγχος λογαριασµών
αναδόχων,  σύνταξη  αιτηµάτων  ανάληψης  υποχρεώσεων/αναµόρφωσης  Π/Υ  προς  το  Τµήµα
Προϋπολογισµού, σύνταξη εισηγήσεων για τη διάθεση πιστώσεων και την έγκριση δαπανών προς την ΟΕ
και προς το ∆Σ για την τροποποίηση Τ.Π. εφόσον απαιτείται.

• Η σύνταξη ενηµερωτικών υποµνηµάτων και προτάσεων προς τη δηµοτική αρχή για ζητήµατα αρµοδιότητας
του Τµήµατος, γενικού ή ειδικού περιεχοµένου, για τη διαµόρφωση τεκµηριωµένης άποψης ως προς τη
διαχείριση  των  θεµάτων  αυτών,  συµπεριλαµβανοµένων  των  απαραιτήτων  επιστηµονικών  στοιχείων
έρευνας και ανάλυσης (στατιστικά στοιχεία, πίνακες, τεχνικές εκθέσεις κ.α.). 

• Η σύνταξη  εισηγήσεων για τη  σύναψη Προγραµµατικών Συµβάσεων, Μνηµονίων Συνεργασίας και την
ανάθεση  ερευνητικών προγραµµάτων.   Η  συµµετοχή  και  η  επίβλεψη των εργασιών αρµοδιότητας  του
Τµήµατος που περιλαµβάνονται στις παραπάνω συµβατικές υποχρεώσεις.

• Η ενεργός συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα στα οποία συµπράττει ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, µε την
τήρηση των όρων των αντίστοιχων συµφωνητικών που εµπίπτουν στα επιστηµονικά αντικείµενα και τις
αρµοδιότητες  του  Τµήµατος,  την  υποβολή  εκθέσεων  και  παρουσιάσεων  στις  συναντήσεις  του
προγράµµατος, την ενηµέρωση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε τα πεπραγµένα των συναντήσεων και
τα αποτελέσµατα του έργου, µε σκοπό την άρτια εκτέλεση του επιστηµονικού µέρους προς όφελος του
∆ήµου Θεσσαλονίκης.

• Ο σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών σε θέµατα που
σχετίζονται µε περιβάλλον, βιώσιµη ανάπτυξη, υγιεινή και ασφάλεια.

Ενότητα 3. ∆ιαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση εργασίας
∆ιαδικασίες:
1. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ  ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ  (∆ΑΣΑΜ –

ΤΕΒΣ – 1)
2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ-∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

(∆ΑΣΑΜ – ΤΕΒΣ - 2)
3. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (∆ΑΣΑΜ )
4. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (∆ΑΣΑΜ – ΤΜ∆ΚΚΧ – 1)

Ενότητα 4. Απαιτήσεις της θέσης εργασίας για γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία. 
Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία: 
(προσδιορίζεται επακριβώς το είδος και το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται
για την εκτέλεση κάθε καθήκοντος)
Εκπαίδευση:  
Πτυχίο ή δίπλωµα Σχολών της ηµεδαπής ή ισότιµων Σχολών της αλλοδαπής, συναφές µε το γνωστικό 
αντικείµενο της θέσης
Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ µηχανικού οποιουδήποτε Τµήµατος, Πολυτεχνικών Σχολών της ηµεδαπής ή ισότιµων και
αντίστοιχων της αλλοδαπής. 
Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ Γεωτεχνικού (ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ ∆ασολόγων)
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Πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ µηχανικού οποιουδήποτε Τµήµατος, Σχολών της ηµεδαπής ή ισότιµων και αντίστοιχων 
σχολών της αλλοδαπής. 
Πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ Τεχνολόγου Γεωπόνου οποιουδήποτε τµήµατος Σχολών της ηµεδαπής ή ισότιµων και 
αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής. 
Επιθυµητός µεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας ή / και διδακτορικός τίτλος σε γνωστικό 
αντικείµενο συναφές µε τις αρµοδιότητες του Τµήµατος ή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ή/και 
στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
Βασικές γνώσεις: 
• Επαρκής γνώση του ενεργειακού και βιοκλιµατικού σχεδιασµού και της σχετικής νοµοθεσίας. 
• Επαρκής γνώση της νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων και των τεχνικών προδιαγραφών σύντα-

ξης των αντίστοιχων µελετών.
• Επαρκής γνώση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, του ∆ηµοτικού Κώδικα, των αρµοδιοτήτων του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης και άλλων συνεργαζόµενων φορέων µε την Υπηρεσία, του Οργανισµού Εσωτε-
ρικής Υπηρεσίας, του περιεχοµένου των τηρούµενων αρχείων της ∆/νσης, του εκάστοτε Τεχνικού Προ-
γράµµατος και του Προϋπολογισµού της ∆/νσης, του τρόπου υποβολής προτάσεων χρηµατοδότησης 
έργων και µελετών, κ.α. 

∆εξιότητες / Ικανότητες: 
• Γνώση χειρισµού Η/Υ και κυρίως λογισµικού επεξεργασίας κειµένου, υπολογιστικών φύλλων, 

παρουσίασης και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, πλοήγησης στο διαδίκτυο, βάσεων δεδοµένων.
• Γνώση σχεδιαστικών προγραµµάτων.
• Επιθυµητή η γνώση γεωγραφικών συστηµάτων πληροφορικής.
• Ικανότητα σύνταξης απαιτητικών κειµένων, µε τεχνικούς όρους και σύνθετη δοµή.
• Ικανότητα τήρησης πολύπλοκων διαδικασιών ανάθεσης και επίβλεψης µελετών και υλοποίησης 

προγραµµατικών συµβάσεων ή άλλων σύνθετων διαδικασιών, µε αλληλουχία ενεργειών και 
υποχρέωση τήρησης προθεσµιών και άλλων νόµιµων ή συµβατικών υποχρεώσεων.

• Επικοινωνιακή ικανότητα και δυνατότητα δηµόσιας παρουσίασης.
• Οµαδικότητα, ικανότητα συνεργασίας και συµµετοχής σε οµαδικές εργασίες.
• Συνθετικές και αναλυτικές ικανότητες.  Εστίαση στο ουσιώδες αλλά και στις λεπτοµέρειες.
• Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο.  Αντιληπτική ικανότητα, παρατηρητικότητα, κριτική σκέψη.

Ξένες γλώσσες:  
Επιθυµητή η καλή γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά)
Εµπειρία:  
Επιθυµητή η εµπειρία σε παρεµφερή αντικείµενα, όπως και η αντίστοιχη επιµόρφωση (σεµινάρια 
εξοικονόµησης ενέργειας και βιοκλιµατικού σχεδιασµού, Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας κ.α.)

Ενότητα 5. Έλεγχος και έγκριση από Προϊσταµένους 
Η Αναπληρώτρια Προϊστα-

µένη
του Τµήµατος:  (Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή) Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης

Η Αναπληρώτρια Προϊστα-
µένη 

της ∆/νσης: (Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)
Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης
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