
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ver.1.0 date 01/07/2014 

∆ήµος Θεσσαλονίκης  Σελ. 1/2 

 

 

Περίγραµµα θέσης εργασίας  
 
Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας  

Γενική ∆ιεύθυνση: Τεχνικών Υπηρεσιών  

∆ιεύθυνση: Ανακύκλωσης & ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων 

Τµήµα: Καθαριότητας 

Άµεσα Προϊστάµενος (τίτλος): 
Υπάλληλος του Τµήµατος Καθαριότητας – Επόπτης / 
Επιστάτης 

Άµεσα Υφιστάµενοι (τίτλοι): - 

Τίτλος θέσης: 
Υπάλληλος του Τµήµατος Καθαριότητας - 
Εργάτης 

Κλάδος / Ειδικότητα: 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ,ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ,ΣΥΝΟ∆ΟΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ) 

 
Ενότητα 2. Καθήκοντα της θέσης εργασίας.  

Κύρια καθήκοντα:  
(τα κύρια καθήκοντα απορρέουν από τις αρµοδιότητες του ΟΕΥ που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση 
εργασίας) 

1. Μηχανική αποκοµιδή πράσινης και µπλέ γραµµής. 
2. Αποκοµιδή ογκωδών αντικειµένων και προϊόντων κατεδάφισης. 
3. Αποκοµιδή οργανικών αποβλήτων πρασίνου από ιδιωτικές εργασίες δηµοτών. 
4. Πλύσιµο κάδων και κοινόχρηστων χώρων, πλατειών κλπ. 
5. Σάρωµα οδών. 
6. Σάρωµα και πλύσιµο λαϊκών αγορών. 
7. Καθαρισµός του περιαστικού δάσους από απορρίµµατα. 
8. Καθαρισµός εξωτερικών χώρων γηπέδων και χώρων µεγάλων εκδηλώσεων, διαδηλώσεις, 

πορείες συναυλίες, κλπ. 
9. Καθαρισµός εσωτερικών χώρων και δηµοτικών κτηρίων 
10. Χρήση των Μέσων Ατοµικής Προστασίας  
11. Εκτέλεση πλήρως και επιµελώς του προγράµµατος εργασίας που τους αναθέτει ο επόπτης τους 

καθηµερινά. 
12. Παραλαβή των απαραίτητων εργαλείων κατά την έξοδο για εργασία έχουν την ευθύνη για την 

ορθή και όχι σπάταλη χρήση και µε το πέρας της εργασίας τα επιστρέφουν στο χώρο εργασίας 
και ελέγχονται από τον επόπτη τους. 

13. Αναφέρονται στον επόπτη-επιστάτη της εποπτείας που ανήκουν. 

 
Ενότητα 3. ∆ιαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση εργασίας 

∆ιαδικασίες: 
1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑ∆ΩΝ 

3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

4. ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΜΠΛΕ – ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Μ.Α.Π.   
 
Ενότητα 4. Απαιτήσεις της θέσης εργασίας για γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία.  
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Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία:  
(προσδιορίζεται επακριβώς το είδος και το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που 
απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε καθήκοντος) 

Εκπαίδευση:  
ΥΕ 
 
Βασικές γνώσεις:  
- 
 
∆εξιότητες / Ικανότητες:  
Ικανότητα συνεργασίας 
Οµαδική εργασία 
Επικοινωνία 
 
Ξένες γλώσσες:  
- 
 
Εµπειρία:  
Εκπαίδευσή σε θέµατα σχετικά µε ασφάλεια εργασίας 

 
Ενότητα 5. Έλεγχος και έγκριση από Προϊσταµένους  

Ο Προϊστάµενος 
του Τµήµατος: 

 
 

………………. 
(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή) 

 
 

…………….. 
Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης 

Ο Προϊστάµενος 
της ∆/νσης: 

 

………………. 
(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή) 

 
 

…………….. 
Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης 

 


