Πεπίγπαμμα θέζηρ επγαζίαρ
Ενόηηηα 1. Γενικά ζηοισεία ηηρ θέζηρ επγαζίαρ
Γενική Γιεύθςνζη:
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
Γιεύθςνζη:
Τμήμα:
Άμεζα Πποϊζηάμενορ (ηίηλορ):
Άμεζα Υθιζηάμενοι (ηίηλοι):

Γηαρείξηζεο Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο
Αιζψλ Γελδξνζηνηρηψλ θαη Φπησξίσλ
Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Αιζψλ, Γελδξνζηνηρηψλ θαη
Φπησξίσλ
Δπηβιέπνληεο ζπλεξγείσλ απηεπηζηαζίαο

Τίηλορ θέζηρ:

Υπάλληλορ ΤΑΓΦ – Γεωηεσνικόρ,ζηέλεσορ
γπαθείος ππογπαμμαηιζμού και οπγάνωζηρ
Τμήμαηορ δενδποζηοισιών

Κλάδορ / Διδικόηηηα:

ΠΔ ΓΔΧΠΟΝΧΝ,
ΠΔ ΓΑΟΛΟΓΧΝ,
ή
ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΑ
ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΑΟΛΟΓΗΑ

Ενόηηηα 2. Καθήκονηα ηηρ θέζηρ επγαζίαρ.
Κύπια καθήκονηα:
(ηα θύξηα θαζήθνληα απνξξένπλ από ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ ΟΕΥ πνπ αθνξνύλ ηε ζπγθεθξηκέλε
ζέζε εξγαζίαο)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Δθαξκφδεη ηε ζηνρνζεζία, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο θαη ην εληαίν ΔΠΓ
Τπνβάιιεη έθζεζε απνινγηζκνχ εηήζηαο δξάζεο
πκκεηέρεη ζε επηηξνπέο αμηνιφγεζεο, επηηξνπέο παξαιαβήο πιηθψλ, επηηξνπέο
βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη επηηξνπέο δηεμαγσγήο δηαγσληζκψλ
πκκεηέρεη ζε επηηξνπέο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο δεκνζίσλ έξγσλ
Απαληά ζηα πξνθνξηθά θαη γξαπηά αηηήκαηα ησλ δεκνηψλ εθηειψληαο ηηο απαηηνχκελεο
απηνςίεο
χληαμε εηζεγήζεσλ πξνο Γεκνηηθφ πκβνχιην, Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη έγγξαθσλ
πξνο θνξείο, θ.ιπ.
πκκεηνρή ζηε ζχληαμε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο, ηεο
ηνρνζεζίαο θαη ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο
πλεξγάδεηαη κε ηα γξαθεία φισλ ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ ησλ άιισλ Γηεπζχλζεσλ
πγθεληξψλεη, ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία απφ ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη έξγσλ
ζπληήξεζεο ησλ δελδξνζηνηρηψλ (εκεξνιφγηα, απνινγηζκνί, θιπ.).
Γηαρεηξίδεηαη ηηο δελδξνζηνηρίεο ζε πάξθα, λεζίδεο θαη ζε άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο
ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο.
Δθαξκφδεη θαη κειεηά ηα ζρέδηα ζπληήξεζεο θαη επέθηαζεο ησλ δεληξνζηνηρηψλ
πλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηε ζχληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, ηηο κειέηεο
έξγσλ θαη ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκήζεηαο πιηθψλ.
πληάζζεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ θαη ησλ θάζε είδνπο ηερληθψλ κέζσλ θαη
πιηθψλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ δελδξνζηνηρηψλ (ηερληθά κέζα,
κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, θπηηθφ πιηθφ, ιηπάζκαηα.)
Καηαγξάθεη θαη δηαηεξεί ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο
ηνπ ηκήκαηνο.
Γηαρεηξίδεηαη ρξεκαηνδνηνχκελα επξσπατθά πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα
Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ.
πκκεηέρεη ζηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζε
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα
πκκεηέρεη ζε νκάδεο εξγαζίαο
Έρεη ηελ επζχλε θαη αζθεί θάζε πξφζθνξν κέζν έσο θαη έλδηθν, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
δελδξνζηνηρηψλ, κέζα ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ.
Καηαγξάθεη θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζηνπο
ρψξνπο επζχλεο ηνπ ηκήκαηνο.
Πξνζθνκίδεη ζηελ πνιενδνκία ηνπο θαθέινπο κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε ιήςε
άδεηαο θνπήο επηθίλδπλσλ δέλδξσλ.
πληάζζεη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη δηάδνζεο ηεο δηαρείξηζεο
πεξηβάιινληνο ζηνπο Γεκφηεο
πλεξγαζία κε θνξείο (ΑΔΗ, ΣΔΗ, Ηδησηηθέο Δηαηξείεο) ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο
πκκεηνρή ζε παξαθνινχζεζε πξαθηηθήο άζθεζεο

Ενόηηηα 3. Διαδικαζίερ πος αθοπούν ηη ζςγκεκπιμένη θέζη επγαζίαρ
Γιαδικαζίερ:
1. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΝΓΡΟΣΟΗΥΗΧΝ ΜΔ ΑΤΣΔΠΗΣΑΗΑ
2. ΤΝΣΑΞΖ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
3. ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ
4. ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
5. ΈΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΑΓΔΗΑ ΓΟΜΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΠΖ ΓΔΝΓΡΧΝ Δ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΑ ΤΜΦΧΝΑ
ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ Ν. 4030/11
6. ΑΤΘΑΗΡΔΣΖ ΚΟΠΖ – ΔΠΔΜΒΑΔΗ Δ ΓΔΝΣΡΑ
7. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΔΡΓΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
8. ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΔΗΣΑΗ ΜΔ ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ
9. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΔΚΠΟΝΖΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ
10. ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
11. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΗΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ
12. ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΦΟΡΔΗ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΔΗ

Ενόηηηα 4. Απαιηήζειρ ηηρ θέζηρ επγαζίαρ για γνώζειρ, δεξιόηηηερ και εμπειπία.
Βαζικέρ γνώζειρ, δεξιόηηηερ και εμπειπία:
(πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβώο ην είδνο θαη ην επίπεδν ηωλ γλώζεωλ θαη ηωλ δεμηνηήηωλ πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε θάζε θαζήθνληνο)
Δθπαίδεπζε:
ΠΔ/ΣΔ
Πηπρίν ή δίπισκα Γαζνινγίαο ή Γεσπνλίαο ή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο ή Σερλνινγίαο Γαζνπνλίαο
νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ή ζρνιήο ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο
Δπηζπκεηφο ν κεηαπηπρηαθφο ηίηινο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο ή/θαη ν δηδαθηνξηθφο ηίηινο ζε
ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν
Βαζηθέο γλψζεηο:
Γλψζε ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη θπξίσο αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο
θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθψλ θχιισλ, παξνπζίαζεο, ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
Γεμηφηεηεο / Ηθαλφηεηεο:
Ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ
Ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο
Ηθαλφηεηα νξγάλσζεο
Οκαδηθή εξγαζία
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Δπηθνηλσλία
Ξέλεο γιψζζεο:
Δπηζπκεηή ε γλψζε μέλεο γιψζζαο
Δκπεηξία:
Δπηζπκεηή ε εκπεηξία
Ενόηηηα 5. Έλεγσορ και έγκπιζη από Πποϊζηαμένοςρ
Ο Πξντζηάκελνο
Σνπ Σκήκαηνο
Ο Πξντζηάκελνο
ηεο Γ/λζεο:
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……………..
Ηκεξνκελία ειέγρνπ & έγθξηζεο
……………..
Ηκεξνκελία ειέγρνπ & έγθξηζεο
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