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Πεπίγπαμμα θέζηρ επγαζίαρ 
 

Ενόηηηα 1. Γενικά ζηοισεία ηηρ θέζηρ επγαζίαρ  

Γενική Γιεύθςνζη: Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

Γιεύθςνζη: 
Γ/λζε Γηαρείξηζεο Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο 

Τμήμα: Αιζώλ Γελδξνζηνηρηώλ θαη Φπηωξίωλ 

Άμεζα Πποϊζηάμενορ (ηίηλορ): 
Πξνϊζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Αιζώλ, Γελδξνζηνηρηώλ θαη 
Φπηωξίωλ 

Άμεζα Υθιζηάμενοι (ηίηλοι): 
Τπάιιεινο ΣΑΓΦ - Δπηβιέπνληεο ζπλεξγείωλ 
απηεπηζηαζίαο 

Τίηλορ θέζηρ: 
Υπάλληλορ ΤΑΓΦ - Υπεύθςνορ διασείπιζηρ 
επγοηαξίος και ζςνεπγείων Γενδποζηοισιών 

Κλάδορ / Διδικόηηηα: 

ΠΔ ΓΔΧΠΟΝΧΝ, ΠΔ ΓΑΟΛΟΓΧΝ, 
ή 
ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΙΑ  
ή 
ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΑΟΠΟΝΙΑ  

 

Ενόηηηα 2. Καθήκονηα ηηρ θέζηρ επγαζίαρ.  

Κύπια καθήκονηα:  
(ηα θύξηα θαζήθνληα απνξξένπλ από ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ ΟΕΥ πνπ αθνξνύλ ηε ζπγθεθξηκέλε 
ζέζε εξγαζίαο) 

1. Καηαγξάθεη θαη δηαηεξεί ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο εθηεινύκελεο εξγαζίεο 
απηεπηζηαζίαο ηνπ ηκήκαηνο. 

2. Γηαρεηξίδεηαη ηηο δελδξνζηνηρίεο ζε πάξθα, λεζίδεο θαη ζε άιινπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο 
ηνπ Γήκνπ ζύκθωλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο. 

3. Οξγαλώλεη ηελ θαηάιιειε ζπγθξόηεζε θαη ζηειέρωζε ζπλεξγείωλ εθηέιεζεο εξγαζηώλ 
δεληξνζηνηρηώλ θαη επηβιέπεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ γίλνληαη κε απηεπηζηαζία. 

4. Δπηβιέπεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηωλ δεληξνζηνηρηώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη  από 
εμωηεξηθνύο αλαδόρνπο 

5. Δπηκειείηαη θαη επηβιέπεη ηε ζπληήξεζε ηωλ δηαθόξωλ αιζώλ θαη αιζπιιίωλ ηνπ Γήκνπ. 
6. Οξίδεη ηα άηνκα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα επηθπιαθήο ηεο Γηεύζπλζεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα ππόινηπα Σκήκαηα γηα ηε ζύζηαζε ζπλεξγείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζε 
εβδνκαδηαία βάζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθηωλ αλαγθώλ πνπ αθνξνύλ θπξίωο πηώζεηο 
δέλδξωλ από αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα. 

7.  Μειεηά θαη εηζεγείηαη ηηο αλαγθαίεο πνζόηεηεο ηωλ θάζε είδνπο ηερληθώλ κέζωλ θαη 
πιηθώλ, πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπληήξεζε ηωλ θήπωλ θαη ηωλ δελδξνζηνηρηώλ (ηερληθά 
κέζα, κεραλνινγηθό εμνπιηζκό, θπηηθό πιηθό, ιηπάζκαηα.) 

8. Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηωλ κέηξωλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 
9. πκκεηέρεη ζε επηηξνπέο αμηνιόγεζεο, επηηξνπέο παξαιαβήο πιηθώλ, επηηξνπέο 

βεβαίωζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη επηηξνπέο δηεμαγωγήο δηαγωληζκώλ 
10. πκκεηέρεη ζε επηηξνπέο πξνζωξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο δεκνζίωλ έξγωλ 
11. πγθεληξώλεη, ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία από ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ θαη έξγωλ 

ζπληήξεζεο ηωλ δελδξνζηνηρηώλ (εκεξνιόγηα, απνινγηζκνί, θιπ.) 
12. πκκεηνρή ζε παξαθνινύζεζε πξαθηηθήο άζθεζεο 
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Ενόηηηα 3. Διαδικαζίερ πος αθοπούν ηη ζςγκεκπιμένη θέζη επγαζίαρ 

Γιαδικαζίερ: 

1. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΝΓΡΟΣΟΙΥΙΧΝ ΜΔ ΑΤΣΔΠΙΣΑΙΑ  
2. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΑΙΣΗΔΧΝ ΔΡΓΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 
3. ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΔΙΣΑΙ ΜΔ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 
4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΚΠΟΝΗΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 
5. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ 
6. ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΦΟΡΔΙ (ΑΔΙ, ΣΔΙ, ΙΓΙΧΣΙΚΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ) Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ 

ΓΡΑΔΙ 
 

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 δίπιωκα Γαζνινγίαο ή  Γεωπνλίαο ή Σερλνινγίαο Γεωπνλίαο ή Σερλνινγίαο Γαζνπνλίαο 
νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ή ζρνιήο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκωλ ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο 
Δπηζπκεηόο ν κεηαπηπρηαθόο ηίηινο εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο ή/θαη ν δηδαθηνξηθόο ηίηινο ζε ζπλαθέο 
γλωζηηθό αληηθείκελν 
 

Βαζηθέο γλώζεηο:  
Γλώζε ρεηξηζκνύ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη θπξίωο αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ επεμεξγαζίαο 
θεηκέλνπ, ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ, παξνπζίαζεο, ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

 
Γεμηόηεηεο / Ιθαλόηεηεο:  
Ιθαλόηεηα δηαρείξηζεο θξίζεωλ 
Ιθαλόηεηα ζπλεξγαζίαο 
Ιθαλόηεηα νξγάλωζεο 
Οκαδηθή εξγαζία 
Δπηθνηλωλία 
 

Ξέλεο γιώζζεο:  
 
 

Δκπεηξία:  
Δπηζπκεηή ε εκπεηξία 
 

 
Ενόηηηα 5. Έλεγσορ και έγκπιζη από Πποϊζηαμένοςρ  

Ο Πξνϊζηάκελνο 
Σνπ Σκήκαηνο: 

 
 

…………….. 
Ηκεξνκελία ειέγρνπ & έγθξηζεο 

Ο Πξνϊζηάκελνο 
ηεο Γ/λζεο: 

 
 

…………….. 
Ηκεξνκελία ειέγρνπ & έγθξηζεο 

 


