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Πεπίγπαμμα θέζηρ επγαζίαρ  
 
Ενόηηηα 1. Γενικά ζηοισεία ηηρ θέζηρ επγαζίαρ  

Γενική Διεύθςνζη: Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο 

Διεύθςνζη: Γηαρείξηζεο Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο 

Τμήμα: Πεξηβαιινληηθώλ Γξάζεωλ (ΣΠΓ) 

Άμεζα Πποϊζηάμενορ (ηίηλορ): Πξνϊζηάκελνο Σκήκαηνο Πεξηβαιινληηθώλ Γξάζεωλ 

Άμεζα Υθιζηάμενοι (ηίηλοι):  

Τίηλορ θέζηρ: 
Τπάιιεινο ΣΠΓ - Τπεύζπλνο 
παξαθνινύζεζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ 
αηκνζθαηξηθνύ πεξηβάιινληνο  

Κλάδορ / Ειδικόηηηα: 
ΠΔ Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Φπζηθώλ, Υεκηθώλ, 
Πεξηβαιινληνιόγωλ 

 
 
Ενόηηηα 2. Καθήκονηα ηηρ θέζηρ επγαζίαρ.  

Κύπια καθήκονηα: 

1. Παξαθνινύζεζε (monitoring) ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο (ξύπνη θξηηήξην)  θαη βαζηθώλ 
κεηεωξνινγηθώλ παξακέηξωλ, κέζω ηνπ Γεκνηηθνύ Γηθηύνπ Διέγρνπ Αηκνζθαηξηθήο 
Ρύπαλζεο θαη Μεηεωξνινγηθώλ Παξακέηξωλ, ζε πεξηνρέο δηαθόξωλ αζηηθώλ ρξήζεωλ 
(αζηηθή, πεξηαζηηθή, θπθινθνξίαο) ζηε Θεζζαινλίθε, ζε εκεξήζηα θαη εηήζηα βάζε.. 

2. Παξαθνινύζεζε ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο  ηνπ Γεκνηηθνύ Γηθηύνπ Διέγρνπ Αηκνζθαηξηθήο 
Ρύπαλζεο θαη Μεηεωξνινγηθώλ Παξακέηξωλ. 

3. Πξωηνβάζκηα ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αμηνιόγεζε ηωλ δεδνκέλωλ ηεο πνηόηεηαο αέξα θαη 
ηωλ κεηεωξνινγηθώλ παξακέηξωλ. Γηαρείξηζε ηεο Γεκνηηθήο Σξάπεδαο δεδνκέλωλ πνπ 
πεξηιακβάλεη κεηξήζεηο από ην 1989 κέρξη ζήκεξα. 

4. πζρέηηζε ηεο αέξηαο ξύπαλζεο κε ρξήζεηο γεο, ηνπνγξαθηθνύο παξάγνληεο θαη 
κεηεωξνινγηθέο ζπλζήθεο 

5. Έιεγρνο  κηθξνθιίκαηνο, ζεξκηθήο λεζίδαο. Δλεκέξωζε γηα κεγάια παγθόζκηα 
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη γηα ηηο επηπηώζεηο ηνπο ζηελ πνηόηεηα δωήο ηεο πόιεο. 

6. ύληαμε εκεξήζηνπ δειηίνπ αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο θαη αλάξηεζή ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Σκήκαηνο  www.envdimosthes.gr  κε ζύλδεζκν ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 
Θεζζαινλίθεο www.thessaloniki.gr. Δλεκέξωζε ηεο βάζεο δεδνκέλωλ ζην δηαδίθηπν. 
Γηαρείξηζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο 

7. πκκεηνρή ζηελ επηρεηξεζηαθή δηαρείξηζε επεηζνδίωλ αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο 
(αηζαινκίριε, θωηνρεκηθή ξύπαλζε). 

8. πκκεηνρή ζηελ νκάδα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
ηερλνινγηθώλ αηπρεκάηωλ (κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε ππνδνκήο ειέγρνπ αηκνζθαηξηθήο 
ξύπαλζεο. πλεξγαζία κε αληίζηνηρε ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο). 

9. Παξαθνινύζεζε (monitoring) ηνπ θπθινθνξηαθνύ ζνξύβνπ θαη ζπκβνιή ζηελ πινπνίεζε 
ζηξαηεγηθώλ ραξηώλ ζνξύβνπ γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, δηαθξίβωζε 
αμηνπηζηίαο θαη αλαλέωζή ηνπο. 

10. Παξαθνινύζεζε ηνπ δηθηύνπ NOISE (Noise Observation and Information Service for Europe) 
θη εθαξκνγή ηωλ νδεγηώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο.  

11. πλεξγαζία κε κειεηεηηθά γξαθεία γηα ηε κείωζε ηεο ερνξύπαλζεο ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. 
Έιεγρνο απνηειεζκάηωλ. 
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12. Παξαθνινύζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο κέζω ζπλεξγαζηώλ κε 
ΑΔΙ, ΔΔΑΔ θιπ., ζην πιαίζην ηνπ εζληθνύ παξαηεξεηήξηνπ ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίωλ. 

13. Έιεγρνο ηεο ξύπαλζεο εζωηεξηθώλ ρώξωλ. 
14. Παξαθνινύζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο θπθινθνξίαο αεξνκεηαθεξόκελωλ αιιεξγηνγόλωλ 

παξαγόληωλ (γύξε θπηώλ θαη ζπόξηα κπθήηωλ) ζηελ αηκόζθαηξα ηεο Θεζζαινλίθεο κε 
πξόηππν δίθηπν ζηαζκώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΑΠΘ. Δλεκέξωζε ηεο ζρεηηθήο ηζηνζειίδαο 
ζε εβδνκαδηαία βάζε - Δλεκέξωζε ελδηαθεξνκέλωλ πνιηηώλ, επηζθεπηώλ, ηαηξώλ 

15. Μέξηκλα γηα παξνρή δεδνκέλωλ, κεηά από αίηεζε, ζε κειεηεηέο, ζπνπδαζηέο, 
δεκνζηνγξάθνπο, πνιίηεο. 

16. Μειέηε θαη πξνεηνηκαζία ηερληθώλ όξωλ ηωλ δηαγωληζκώλ γηα αλαλέωζε ηεο πιηθνηερληθήο 
ππνδνκήο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Γεκνηηθνύ Γηθηύνπ ηαζκώλ, πξνκήζεηα αλαιώζηκωλ θαη 
αληαιιαθηηθώλ, αλαλέωζε ηωλ ζπκβνιαίωλ ζπληήξεζεο ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. 

17. πλεξγαζία κε ζπλαθείο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο Κ.Μ., ηνπ ΤΠΔΚΑ, 
παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα, κειεηεηηθά γξαθεία θαη ηλζηηηνύηα έξεπλαο.  

18. Τινπνίεζε Δπξωπαϊθώλ θαη Δζληθώλ πξνγξακκάηωλ ζπλαθνύο πεξηβαιινληηθνύ ραξαθηήξα,  
πνπ αθνξνύλ ηελ πνηόηεηα ηεο αηκόζθαηξαο, ηε βηώζηκε αλάπηπμε θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

19. Δθπαηδεπηηθή παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηύνπ ειέγρνπ αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο θαη 
κεηεωξνινγηθώλ παξακέηξωλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, θαζώο θαη ηεο πνηόηεηαο ηνπ 
αηκνζθαηξηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο πόιεο, ζε καζεηέο, ζπνπδαζηέο, θνηηεηέο. 

20. πκκεηνρή ζηε ζύληαμε ηνπ ρεδίνπ ηνπ εηήζηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Σκήκαηνο 
21. πκκεηνρή ζηελ θαηαγξαθή ηωλ ελδηάκεζωλ θαη ηνπ εηήζηνπ Απνινγηζκνύ ηνπ Σκήκαηνο 

 
 
Ενόηηηα 3. Διαδικαζίερ πος αθοπούν ηη ζςγκεκπιμένη θέζη επγαζίαρ 

Διαδικαζίερ: 
 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ 

ΡΤΠΑΝΗ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ1) 
 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ Ε ΗΜΕΡΗΙΑ ΒΑΗ 

(ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ2) 
 ΤΝΣΑΞΗ ΕΣΗΙΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΣΤΟΤ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ3) 
 ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΡΤΠΑΝΗ  (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ4) 
 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΑΣΙΚΗ ΝΗΙΔΑ- ΚΛΙΜΑΣΙΚΕ 

ΑΛΛΑΓΕ  (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ6) 
 ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ ΑΝΑΝΕΩΗ ΚΑΙ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟΤ ΤΠΟΔΟΜΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑΘΜΩΝ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ 

ΡΤΠΑΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΛΟΙΠΗ ΤΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΧΕΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ7) 
 ΕΙΗΓΗΕΙ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕ, ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ8) 
 ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΟΙΝΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΑΡΧΩΝ Ε ΗΜΕΡΗΙΑ ΚΑΙ ΕΣΗΙΑ ΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ 

ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗ ΠΟΛΗ  (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ9) 
 ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ10) 
 ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ11) 
 ΜΕΣΡΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΘΟΡΤΒΟΤ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ12) 

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΡΗΕΩΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΘΟΡΤΒΟΤ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ13) 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ17) 

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ- ΔΡΑΕΩΝ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΠΟΛΙΣΩΝ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ18) 
 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ – ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
 ΤΝΣΑΞΗ ΕΣΗΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ (ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ  
 ΤΠΗΡΕΙΕ) 
 ΤΝΣΑΞΗ ΕΣΗΙΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

 
 
Ενόηηηα 4. Απαιηήζειρ ηηρ θέζηρ επγαζίαρ για γνώζειρ, δεξιόηηηερ και εμπειπία.  
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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:  
Πηπρίν ή δίπιωκα ζρνιήο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκωλ ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο ζην γλωζηηθό 
αληηθείκελν ηεο ζέζεο. Δπηζπκεηόο  ν κεηαπηπρηαθόο ή / θαη δηδαθηνξηθόο ηίηινο. 
 
Βαζηθέο γλώζεηο: 
Ρύπαλζε ηνπ αηκνζθαηξηθνύ πεξηβάιινληνο θαη αμηνιόγεζε κεηξήζεωλ ξύπαλζεο. Γεληθέο 
γλώζεηο Η/Τ, Windows, Office, ρξήζε δηαδηθηύνπ θαη κέζωλ καδηθήο δηθηύωζεο, γλώζε 
πξνγξακκάηωλ δηαρείξηζεο θαη ηειεκεηάδνζεο δεδνκέλωλ (Envidas, Enview, dBTrait). 
Ννκνζεζία Αηκνζθαηξηθνύ Πεξηβάιινληνο ,Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. θαη Διιεληθήο Ννκνζεζίαο Πεξηβάι-
ινληνο 
 
Γεμηόηεηεο / Ιθαλόηεηεο:   
Δπηθνηλωλία 
Τπεπζπλόηεηα  
Δξγαζία ζε νκάδεο 
Γεκηνπξγία επράξηζηνπ θαη δεκηνπξγηθνύ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο. 
Γηάζεζε θαη ηθαλόηεηα γηα εξγαζίεο πεδίνπ 
 
Ξέλεο γιώζζεο: 
Δπηζπκεηή ε γλώζε κηαο μέλεο γιώζζαο, θαηά πξνηίκεζε ρώξαο ηεο Δ.Δ.  
 
Δκπεηξία:   
Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 5 εηώλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν κε ηε ιεηηνπξγία δηθηύωλ ειέγρνπ 
αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο, κεηά ηελ απόθηεζε ηνπ βαζηθνύ πηπρίνπ.  
 

Ενόηηηα 5. Έλεγσορ και έγκπιζη από Πποϊζηαμένοςρ  

Η Αλ. Πξνϊζηακέλε 
ηνπ Σκήκαηνο: 

 
 (Ολνκαηεπώλπκν & ππνγξαθή) 

Ηκεξνκελία ειέγρνπ & έγθξηζεο 

Ο Αλ. Πξνϊζηάκελνο 
ηεο Γ/λζεο: 

 
(Ολνκαηεπώλπκν & ππνγξαθή) 

 
Ηκεξνκελία ειέγρνπ & έγθξηζεο 

 


