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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): 
 Τπάιιεινο Σκήκαηνο πληήξεζεο Κήπωλ – Τπεύζπλνο 
Γηθηύωλ Άξδεπζεο 

Άμεζα Υθιζηάμενοι (ηίηλοι):  

Τίηλορ θέζηρ: 
Υπάλληλορ Τμήμαηορ Σςνηήπηζηρ Κήπων, 
Υδπαςλικόρ Δικηύων Άπδεςζηρ  

Κλάδορ / Ειδικόηηηα: ΓΔ 30 Σερληηώλ    

 
Ενόηηηα 2. Καθήκονηα ηηρ θέζηρ επγαζίαρ.  

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

1. Δθηειεί εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο δηθηύωλ άξδεπζεο ζε  ρώξνπο αζηηθνύ πξαζίλνπ 
2. Δθηειεί εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ απηνκαηνπνίεζεο δηθηύωλ άξδεπζεο   
3. Δθηειεί εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο βιαβώλ αξδεπηηθώλ δηθηύωλ 
4. Γηελεξγεί έιεγρν ιεηηνπξγίαο δηθηύωλ άξδεπζεο  
5. Γηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη πξνγξακκαηηζκό δηθηύωλ απηόκαηεο άξδεπζεο 
6. Δθαξκόδεη ηα κέηξα πγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ 

θαη θάλεη ρξήζε ηωλ απαηηνύκελωλ Μέζωλ αηνκηθήο Πξνζηαζίαο. 
7. Οξίδεηαη κέινο νκάδαο επηθπιαθήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθηωλ πεξηζηαηηθώλ, πνπ 

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

 

 
Ενόηηηα 3. Διαδικαζίερ πος αθοπούν ηη ζςγκεκπιμένη θέζη επγαζίαρ 

Διαδικαζίερ: 

1. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΖΛΔΑΡΓΔΤΖ 

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

 
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:  
Πηπρίν ΣΔΛ ( Μεραλνιόγωλ – Τδξαπιηθώλ – Θεξκνϋδξαπιηθώλ ή άιιν ζρεηηθό)  
 
Βαζηθέο γλώζεηο: 
Γλώζεηο πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ δηθηύωλ άξδεπζεο 
Γλώζεηο εμνπιηζκνύ θαη εμαξηεκάηωλ απηνκαηνπνίεζεο δηθηύωλ άξδεπζεο 
Γλώζεηο εξγαζηώλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο δηθηύωλ άξδεπζεο 
     
Γεμηόηεηεο / Ηθαλόηεηεο:  
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Δξγαζία ζε νκάδεο  
 
Ξέλεο γιώζζεο:   
 
Δκπεηξία:  
Δπηζπκεηή ε εκπεηξία ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζπληεξήζεηο δηθηύωλ άξδεπζεο θαη ύδξεπζεο.  

 
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 

 


