Πεπίγπαμμα θέζηρ επγαζίαρ
Ενόηηηα 1. Γενικά ζηοισεία ηηρ θέζηρ επγαζίαρ
Γενική Διεύθςνζη:
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
Διεύθςνζη:
Γηαρείξηζεο Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο
Τμήμα:
πληήξεζεο Κήπσλ
Άμεζα Πποϊζηάμενορ (ηίηλορ):
Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο

Άμεζα Υθιζηάμενοι (ηίηλοι):

Τπάιιεινο Σκήκαηνο πληήξεζεο Κήπσλ – Δπηθεθαιήο
πλεξγείνπ πληήξεζεο Κήπσλ
Τπάιιεινο Σκήκαηνο πληήξεζεο Κήπσλ –
Γελδξναλζνθεπνπξόο
Τπάιιεινο Σκήκαηνο πληήξεζεο Κήπσλ – Τδξαπιηθόο Γηθηύσλ
Άξδεπζεο
Τπάιιεινο Σκήκαηνο πληήξεζεο Κήπσλ – Δξγάηεο Κήπσλ

Τίηλορ θέζηρ:

Υπάλληλορ Τμήμαηορ Σςνηήπηζηρ Κήπων,
Υπεύθςνορ Δικηύων Άπδεςζηρ

Κλάδορ / Ειδικόηηηα:

ΠΔ 9 Γεσπόλσλ, ΠΔ 14 Γαζνιόγσλ, ΣΔ 13 Σερλνιόγσλ
Γεσπνλίαο – Γαζνπνλίαο – Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ

Ενόηηηα 2. Καθήκονηα ηηρ θέζηρ επγαζίαρ.
Κύπια καθήκονηα:
(ηα θύξηα θαζήθνληα απνξξένπλ από ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ ΟΕΥ πνπ αθνξνύλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε
εξγαζίαο)
ρεδηάδεη θαη πξνγξακκαηίδεη ηνλ θύθιν ζπληήξεζεο ησλ αξδεπηηθώλ δηθηύσλ ζηα πάξθα
θαη ηηο λεζίδεο πξαζίλνπ ηεο πόιεο.
ρεδηάδεη θαη πξνγξακκαηίδεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο θαη ηνπο
ππεπζύλνπο ζπληήξεζεο θήπσλ ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ
δηθηύσλ άξδεπζεο.
πληάζζεη, ζε ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν πξνγξακκαηηζκνύ θαη νξγάλσζεο ηνπ ηκήκαηνο,
κειέηεο εγθαηάζηαζεο δηθηύσλ απηόκαηεο άξδεπζεο ζε πάξθα θαη λεζίδεο πξαζίλνπ ηεο
πόιεο.
Δπηβιέπεη, ειέγρεη, ελζαξξύλεη θαη παξαθηλεί γηα ηελ ηερληθά άξηηα εθηέιεζε ησλ
εξγαζηώλ.
Διέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο θαη ηελ ρξήζε ησλ Μέζσλ
αηνκηθήο Πξνζηαζίαο από ηνπο εξγαδνκέλνπο.
Δπηβιέπεη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δηθηύσλ άξδεπζεο ζε έξγα πξαζίλνπ θαη αλαπιάζεσλ
πνπ γίλνληαη ζην Γήκν από ηε Γηεύζπλζε ή ζπλαξκόδηεο ππεξεζίεο.
Διέγρεη ηε ιεηηνπξγία ησλ γεσηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ππεξεζία.
Διέγρεη θαη κεξηκλά ζε ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ηκήκαηνο ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο Κεληξηθνύ Διέγρνπ Αξδεπηηθώλ Γηθηύσλ.
Σςμμεηέσει ζε επιηποπέρ διεξαγωγήρ, αξιολόγηζηρ και παπαλαβήρ ςλικών
διαγωνιζμών ππομηθειών.
Σςμμεηέσει ζε επιηποπέρ διεξαγωγήρ διαγωνιζμών, αξιολόγηζηρ και παπαλαβήρ
μελεηών και έπγων.

Δλεκεξώλεη, ζε ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν πξνγξακκαηηζκνύ θαη νξγάλσζεο ηνπ
Σκήκαηνο, ην αξρείν πδξνκέηξσλ θαη θαηαλάισζεο λεξνύ, ησλ ρώξσλ πξαζίλνπ ηνπ
Γήκνπ.
Δίλαη ν εμνπζηνδνηεκέλνο από ην Γήκαξρν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ ππεύζπλνο γηα ηελ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ
Δήκνο Θεζζαινλίθεο
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ππνγξαθή ζύλαςεο ζπκβνιαίσλ λέσλ πδξνιεςηώλ.
Πξνγξακκαηίδεη ηελ ρνξήγεζε αδεηώλ θαη ξεπό, ησλ πδξαπιηθώλ αξδεπηηθώλ δηθηύσλ ζε
ζπλεξγαζία, κε ην γξαθείν πξνγξακκαηηζκνύ θαη νξγάλσζεο ηνπ ηκήκαηνο.
Πξνγξακκαηίδεη θαη νξίδεη ηνπο πδξαπιηθνύο ζηελ νκάδα επηθπιαθήο ηεο ππεξεζίαο.
Διέγρεη θαη παξαθνινπζεί ηελ δηαλνκή ησλ πιηθώλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ δηθηύσλ άξδεπζεο.
Γηεπζεηεί θαη επηιύεη πξνβιήκαηα θαη δηελέμεηο κεηαμύ ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ/ηεο.
Δπηθνηλσλεί κε άιιεο ππεξεζίεο γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηελ εύξπζκε
ιεηηνπξγία θαη εγθαηάζηαζε αξδεπηηθώλ δηθηύσλ.
Οξίδεηαη σο επηθεθαιήο νκάδαο επηθπιαθήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ,
πνπ κπνξεί λα ζπκβνύλ εθηόο σξαξίνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα αξγηώλ θαη αθνξνύλ εξγαζίεο
ηεο ππεξεζίαο.
Ενόηηηα 3. Διαδικαζίερ πος αθοπούν ηη ζςγκεκπιμένη θέζη επγαζίαρ
Διαδικαζίερ:
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖΛΔΑΡΓΔΤΖ

ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ ΠΑΡΚΧΝ, ΝΖΗΓΧΝ, ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΧΝ & ΕΧΟΛΟΓΗΚΟΤ
ΚΖΠΟΤ ΜΔ ΑΤΣΔΠΗΣΑΗΑ
ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΥΟΛΔΗΑ-ΦΟΡΔΗ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΑΣΗΚΟ ΠΡΑΗΝΟ
ΔΘΔΛΟΝΣΔ ΠΡΑΗΝΟΤ (ΣΖΡΖΖ ΑΡΥΔΗΟΤ – ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ, ΤΝΔΡΓΑΗΑ, ΤΝΣΟΝΗΜΟ
ΑΤΣΧΝ)

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΦΟΡΔΗ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΔΗ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΔΡΓΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (ΔΡΓΑΗΧΝ)
ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΔΗΣΑΗ ΜΔ ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ
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 ή Γίπισκα Α.Δ.Η ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν ηεο αιινδαπήο ρνιώλ Γεσπνλίαο ή ρνιώλ
Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο.
Πηπρίν Σ.Δ.Η ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν ηεο αιινδαπήο ρνιώλ Σερλνιόγσλ Γεσπνλίαο, Γαζνπνλίαο
ή ζπλαθώλ αληηθεηκέλσλ.
Δπηζπκεηόο ν κεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζε γλσζηηθό αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο
ππεξεζίαο.
Βαζηθέο γλώζεηο:
Γλώζεηο δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πόξσλ
Γλώζεηο θαηαζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο αξδεπηηθώλ δηθηύσλ
Γλώζεηο εξγαζηώλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ, θεπνηερλίαο, δελδξνθνκίαο, αλζνθνκίαο
Γλώζεηο βνηαληθήο θαη εδαθνινγίαο
Δπηζπκεηή γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ
Δπηζπκεηή γλώζε πξνγξακκάησλ ζρεδηαζκνύ θαη εγθαηάζηαζεο αξδεπηηθώλ δηθηύσλ

Γεμηόηεηεο / Ηθαλόηεηεο:
Ηθαλόηεηα ηεξάξρεζεο πξνηεξαηνηήησλ
Ηθαλόηεηα ζπλεξγαζίαο
Ηθαλόηεηα εξγαζίαο ζε νκάδεο
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ
Δήκνο Θεζζαινλίθεο
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Ηθαλόηεηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη ζπγθξνύζεσλ
Ηθαλόηεηα επηθνηλσλίαο
Ξέλεο γιώζζεο:
Δπηζπκεηή ε γλώζε κηαο μέλεο γιώζζαο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ
Δκπεηξία:
Δπηζπκεηή ε εκπεηξία ζε έξγα θαη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο αξδεπηηθώλ δηθηύσλ θαη ζπληήξεζεο
πξαζίλνπ
Ενόηηηα 5. Έλεγσορ και έγκπιζη από Πποϊζηαμένοςρ
Ο Πξντζηάκελνο
(Ολνκαηεπώλπκν & ππνγξαθή)
ηνπ Σκήκαηνο:
Ο Πξντζηάκελνο
(Ολνκαηεπώλπκν & ππνγξαθή)
ηεο Γ/λζεο:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ
Δήκνο Θεζζαινλίθεο

Ηκεξνκελία ειέγρνπ & έγθξηζεο
Ηκεξνκελία ειέγρνπ & έγθξηζεο
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