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Πεπίγπαμμα θέζηρ επγαζίαρ  
 
Ενόηηηα 1. Γενικά ζηοισεία ηηρ θέζηρ επγαζίαρ  

Γενική Διεύθςνζη: Σερληθώλ Τπεξεζηώλ   

Διεύθςνζη: Γηαρείξηζεο Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο 

Τμήμα: πληήξεζεο Κήπωλ 

Άμεζα Πποϊζηάμενορ (ηίηλορ): 
Πξνϊζηάκελνο Σκήκαηνο πληήξεζεο Κήπωλ 
Τπεύζπλνο πληήξεζεο Κήπωλ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 

Άμεζα Υθιζηάμενοι (ηίηλοι): 

 Τπάιιεινο Σκήκαηνο πληήξεζεο Κήπωλ – Γελδξναλζνθεπνπξόο 

 Τπάιιεινο Σκήκαηνο πληήξεζεο Κήπωλ – Τδξαπιηθόο Γηθηύωλ 
Άξδεπζεο 

 Τπάιιεινο Σκήκαηνο πληήξεζεο Κήπωλ – Δξγάηεο Κήπωλ 

Τίηλορ θέζηρ: 
Υπάλληλορ Τμήμαηορ Σςνηήπηζηρ Κήπων, 
Επικεθαλήρ Σςνεπγείος Σςνηήπηζηρ Κήπων  

Κλάδορ / Ειδικόηηηα: 
ΣΔ 13 Σερλνιόγωλ Γεωπνλίαο, Γαζνπνλίαο,  
 ΓΔ35 Γελδξναλζνθεπνπξώλ 

 
Ενόηηηα 2. Καθήκονηα ηηρ θέζηρ επγαζίαρ.  

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

1. Τινπνηεί ηνλ ζρεδηαζκό ηωλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ηνπ πξαζίλνπ ζηνπο ρώξνπο επζύλεο 
ηνπ/ηεο. 

2. Πξνγξακκαηίδεη ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο κε βάζε ηα κέζα θαη ην αλζξώπηλν δπλακηθό 
πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ/ηεο.      

3. Πξνβιέπεη θαη κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε πξνκήζεηα πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ, πνπ είλαη 
απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ εξγαζηώλ ηνπ ζπλεξγείνπ. 

4. Διέγρεη ηελ πξνζέιεπζε θαη απνρώξεζε ηωλ εξγαδνκέλωλ ηνπ ζπλεξγείνπ ζην ρώξν 
εξγαζίαο. 

5. Αλαζέηεη ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ/ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο θαη ηνπο παξέρεη 
ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκό εξγαιείωλ θαη κεραλεκάηωλ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο. 

6. Μεξηκλά γηα ηε ρξήζε ηωλ Μέζωλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο από ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ/ηεο, 
θαζώο θαη γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε ηωλ κέηξωλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηωλ εξγαζηώλ. 

7. Δπνπηεύεη, ειέγρεη, ελζαξξύλεη θαη παξαθηλεί ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ/ηεο γηα ηελ αζθαιή 
θαη ηερληθά άξηηα εθηέιεζε ηωλ εξγαζηώλ. 

8. Γηεπζεηεί θαη επηιύεη πξνβιήκαηα θαη δηελέμεηο κεηαμύ ηωλ πθηζηακέλωλ ηνπ/ηεο. 
9. Καηαγξάθεη ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδεη ζηνπο ρώξνπο επζύλεο ηνπ/ηεο θαη κεξηκλά γηα 

ηελ επίιπζή ηνπο ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο πξνϊζηακέλνπο ηνπ/ηεο.       
10. Φξνληίδεη γηα ηε ζωζηή ζπληήξεζε, θύιαμε θαη αζθάιεηα ηωλ πιηθώλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ 

ηνπ ζπλεξγείνπ. 
11. Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηωλ θαλόλωλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηνπ εξγνηαμηαθνύ ρώξνπ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζπλεξγείν. 
12. Γηαηεξεί θαη ελεκεξώλεη αξρείν κε ηνλ πιήξε εμνπιηζκό θαη ηα πιηθά ηνπ ζπλεξγείνπ. 
13. Οξίδεηαη ωο επηθεθαιήο νκάδαο επηθπιαθήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθηωλ πεξηζηαηηθώλ, 

πνπ κπνξεί λα ζπκβνύλ εθηόο ωξαξίνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα αξγηώλ θαη αθνξνύλ 
εξγαζίεο ηεο ππεξεζίαο.          

 
 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ 
Δήκνο Θεζζαινλίθεο  Σει. 2/2 
 

 

 
Ενόηηηα 3. Διαδικαζίερ πος αθοπούν ηη ζςγκεκπιμένη θέζη επγαζίαρ 

Διαδικαζίερ: 

1. ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΩΡΩΝ ΠΡΑΗΝΟΤ ΠΑΡΚΩΝ, ΝΖΗΓΩΝ, ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΩΝ & ΕΩΟΛΟΓΗΚΟΤ 
ΚΖΠΟΤ ΜΔ ΑΤΣΔΠΗΣΑΗΑ 

2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΖΛΔΑΡΓΔΤΖ 

3. ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΥΟΛΔΗΑ-ΦΟΡΔΗ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΑΣΗΚΟ ΠΡΑΗΝΟ 
4. ΔΘΔΛΟΝΣΔ  ΠΡΑΗΝΟΤ (ΣΖΡΖΖ ΑΡΥΔΗΟΤ – ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ, ΤΝΔΡΓΑΗΑ, 

ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΑΤΣΩΝ) 
5. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΕΑΡΝΣΗΝΗΔΡΩΝ ΚΑΗ ΓΝΩΜΟΓΟΣΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΕΑΡΝΣΗΝΗΔΡΩΝ 

 
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: 
Απνιπηήξην Γεκνηηθνύ  
Δπηζπκεηή πηζηνπνίεζε παξαθνινύζεζεο καζεκάηωλ Αλζνθνκίαο – Κεπνηερλίαο ή ζπλαθώλ 
αληηθεηκέλωλ από δεκόζηα ή ηδηωηηθά θέληξα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.   
Δπηζπκεηό πηπρίν ΣΔΛ ή ΗΔΚ ζηελ εηδίθεπζε Αλζνθνκίαο – Κεπνηερλίαο ή ζπλαθώλ αληηθεηκέλωλ. 
Δπηζπκεηό πηπρίν ΣΔ Γεωπνλίαο, Γαζνπνλίαο ή ζπλαθώλ ζρνιώλ  
 
Βαζηθέο γλώζεηο:  

 Βαζηθέο γλώζεηο θεπνπξηθήο θαη εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ θπηηθνύ 
πιηθνύ ηωλ ρώξωλ αλάπηπμεο αζηηθνύ πξαζίλνπ. 

 Αζθαιή θαη ηερληθά άξηηα ρξήζε εξγαιείωλ θαη κηθξνεξγαιείωλ θήπνπ 

 Αζθαιή θαη ηερληθά άξηηα ρξήζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε  κεραλεκάηωλ θήπνπ θαη 
ζπληήξεζεο πξαζίλνπ   

Γεμηόηεηεο / Ηθαλόηεηεο:   
Δξγαζίαο ζε νκάδεο 
Γηαρείξηζεο ζπγθξνύζεωλ 
Ξέλεο γιώζζεο:  
Δπηζπκεηή  
 
Δκπεηξία: 
Απαξαίηεηε ε ηνπιάρηζηνλ δεθαεηήο εκπεηξία ζε εξγαζίεο ζπληήξεζεο πξαζίλνπ γηα ηνπο 
απόθνηηνπο Γεκνηηθνύ  
Απαξαίηεηε ε ηνπιάρηζηνλ ηξηεηήο εκπεηξία ζε εξγαζίεο ζπληήξεζεο πξαζίλνπ γηα ηνπο 
απόθνηηνπο ΣΔΛ, ΗΔΚ, ΚΔΚ 
Δπηζπκεηή γηα ηνπο πηπρηνύρνπο ΠΔ θαη ΣΔ.    

 
Ενόηηηα 5. Έλεγσορ και έγκπιζη από Πποϊζηαμένοςρ  

Ο Πξνϊζηάκελνο 
ηνπ Σκήκαηνο: 

 
(Ολνκαηεπώλπκν & ππνγξαθή) 

 
Ηκεξνκελία ειέγρνπ & έγθξηζεο 

Ο Πξνϊζηάκελνο 
ηεο Γ/λζεο: 

 
(Ολνκαηεπώλπκν & ππνγξαθή) 

 
Ηκεξνκελία ειέγρνπ & έγθξηζεο 

  


