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Πεπίγπαμμα θέζηρ επγαζίαρ  
 
Ενόηηηα 1. Γενικά ζηοισεία ηηρ θέζηρ επγαζίαρ  

Γενική Διεύθςνζη: Σεσνικών Τπηπεζιών Γήμος Θεζζαλονίκηρ 

Διεύθςνζη: Γιασείπιζηρ Αζηικού Πεπιβάλλονηορ 

Τμήμα: Πεπιβαλλονηικών Γπάζευν (ΣΠΓ) 

Άμεζα Πποϊζηάμενορ (ηίηλορ): Πποφζηάμενορ Σμήμαηορ Πεπιβαλλονηικών Γπάζευν 

Άμεζα Υθιζηάμενοι (ηίηλοι):  

Τίηλορ θέζηρ: 
Τπάλληλορ  ΣΠΓ – Τπεύθςνορ  
ζςνηήπηζηρ ςλικοηεσνικήρ ςποδομήρ 
ηοςΣμ. Πεπιβαλλονηικών Γπάζευν 

Κλάδορ / Ειδικόηηηα: ΣΔ  Ζλεκηπονικόρ, Ζλεκηπολόγορ, Αςηομαηιζμού  

 
 
Ενόηηηα 2. Καθήκονηα ηηρ θέζηρ επγαζίαρ.  

Κύπια καθήκονηα:  

1. Παπακολούθηζη καλήρ λειηοςπγίαρ και ζςνηήπηζη ηυν αναλςηών αημοζθαιπικήρ πύπανζηρ 

ηος Γημοηικού Γικηύος Δλέγσος Αημοζθαιπικήρ Ρύπανζηρ  και Μεηευπολογικών Παπαμέηπυν. 
ςμμόπθυζη με ηιρ οδηγίερ ηυν εγσειπιδίυν ζςνηήπηζηρ ηυν ππομηθεςηπιών εηαιπειών. 

2. Παπακολούθηζη καλήρ λειηοςπγίαρ και ζςνηήπηζη μεηευπολογικών αιζθηηηπίυν ηος 

Γημοηικού Γικηύος Δλέγσος Αημοζθαιπικήρ Ρύπανζηρ  και Μεηευπολογικών Παπαμέηπυν. 
ςμμόπθυζη με ηιρ οδηγίερ ηυν εγσειπιδίυν ζςνηήπηζηρ ηυν ππομηθεςηπιών εηαιπειών. 

3. Βαθμονόμηζη αναλςηών και αιζθηηηπίυν για ηη διακπίβυζη ηηρ αξιοπιζηίαρ ηυν μεηπήζευν. 
4. Δπίβλετη ζςνεπγείυν ζςνηηπηηών ππομηθεςηπιών εηαιπειών καηά ηιρ ππογπαμμαηιζμένερ και 

έκηακηερ επιζκέτειρ ηοςρ ζηοςρ ζηαθμούρ ηος Γικηύος, για ηην αποκαηάζηαζη βλαβών και 
ανηικαηάζηαζη ανηαλλακηικών, λόγυ ζςνεσούρ και αδιάλειπηηρ λειηοςπγίαρ ηυν αναλςηών και 
αιζθηηηπίυν. 

5. Γιασείπιζη αποθήκηρ ανηαλλακηικών- αναλυζίμυν και επίβλετη διακίνηζηρ ηοςρ  για ηην 
ηοποθέηηζη ηοςρ ζηοςρ αναλςηέρ και ηα αιζθηηήπια ηος Γημοηικού Γικηύος από ζςνεπγεία 
εξυηεπικών ζςνηηπηηών.  

6. Καηαγπαθή επεμβάζευν (επγαζιών, ανηαλλακηικών και αναλώζιμυν) ζε θάκελο ζςνηήπηζηρ 
ζηαθμών. 

7. ςνηήπηζη οικίζκυν εγκαηάζηαζηρ ζηαθμών ηος Γικηύος και επίβλετη πεπιβάλλονηορ 
σώπος. 

8. Τπεύθςνορ λειηοςπγίαρ ηυν Ζλεκηπονικών Τπολογιζηών (hardware) ηυν ζηαθμών και Ζ/Τ ηος 
Σμήμαηορ.  

9. Τπεύθςνορ αποκαηάζηαζηρ ομαλήρ ηηλεμεηαθοπάρ δεδομένυν από ηαθμούρ ζε κενηπικό 
ςπολογιζηή (server) ηος Σμήμαηορ (διακοπή πεύμαηορ, βλάβερ γπαμμών ΟΣΔ, καηαιγίδερ).   

10. Τπεύθςνορ μεηαθοπάρ ςλικών για ηη βαθμονόμηζη και ζςνηήπηζη ηηρ ςλικοηεσνικήρ 
ςποδομήρ ηος Γημοηικού Γικηύος. 

11. ςμμεηοσή ζηην ομάδα πολιηικήρ πποζηαζίαρ ηος Γήμος Θεζζαλονίκηρ για ηην ανηιμεηώ-
πιζηρ ηεσνολογικών αηςσημάηυν (μεηαθοπά και εγκαηάζηαζη ςποδομήρ ελέγσος 
αημοζθαιπικήρ πύπανζηρ) 

 
 
Ενόηηηα 3. Διαδικαζίερ πος αθοπούν ηη ζςγκεκπιμένη θέζη επγαζίαρ 
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Διαδικαζίερ: 
 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΗ 
ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ  (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ1) 

 ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΡΤΠΑΝΗ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ4) 

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΑΘΜΩΝ  (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ5) 

 ΜΕΣΡΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΘΟΡΤΒΟΤ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ12) 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ16) 

 
 
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) 

Δκπαίδεςζη:  
Πηςσίο ηλεκηπολόγος ή ηλεκηπονικού ή αςηομαηιζμού ΑΣΔΗ  (ή IEK ) 
  
Βαζικέρ γνώζειρ: 
Γνώζη λειηοςπγίαρ ζςζκεςών ανάλςζηρ και δειγμαηολητίαρ ηυν αημοζθαιπικών πύπυν και 
μεηευπολογικών αιζθηηηπίυν.  
Γενικέρ γνώζειρ Ζ/Τ, Windows, Office. Γνώζη ππογπαμμάηυν διασείπιζηρ και ηηλεμεηάδοζηρ 
δεδομένυν (Envidas, Enview). 
 
Γεξιόηηηερ / Ηκανόηηηερ:   
Δπικοινυνία 
Δπγαζία ζε ομάδερ 
Τπεςθςνόηηηα, Ππογπαμμαηιζμόρ, Μεθοδικόηηηα. 
Γιάθεζη ίδιος μεηαθοπικού μέζος. 
Άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος. 
Άδεια οδήγηζηρ δικύκλος. 
 
Ξένερ γλώζζερ: 
Δπιθςμηηή η γνώζη μιαρ ξένηρ γλώζζαρ, καηά πποηίμηζη σώπαρ ηηρ Δ.Δ.  
 
Δμπειπία:   
Δμπειπία ζε ζςναθέρ ανηικείμενο με ηην λειηοςπγία δικηύυν ελέγσος αημοζθαιπικήρ πύπανζηρ, 
μεηά ηην απόκηηζη ηος βαζικού διπλώμαηορ.  

 
 
Ενόηηηα 5. Έλεγσορ και έγκπιζη από Πποϊζηαμένοςρ  

Ζ Αν. Πποφζηαμένη 
ηος Σμήμαηορ: 

 
 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΕΟΤΜΑΚΑ 
(Ολνκαηεπώλπκν & ππνγξαθή) 

 

…………….. 
Ηκεξνκελία ειέγρνπ & έγθξηζεο 

Ο Αν. Πποφζηάμενορ 
ηηρ Γ/νζηρ: 

 
 

ΜΑΞΗΜΟ Η. ΠΔΣΡΑΚΑΚΖ 
 (Ολνκαηεπώλπκν & ππνγξαθή) 

 

…………….. 
Ηκεξνκελία ειέγρνπ & έγθξηζεο 

 


