Περίγραµµα θέσης εργασίας
Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας
Γενική ∆ιεύθυνση:
Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ιεύθυνση:
∆ιεύθυνση ∆όµησης & Πολεοδοµικών Εφαρµογών
Απαλλοτριώσεων Κτηµατολογίου & ∆ηµοτικής
Τµήµα:
Περιουσίας (TAΚ∆Π)
Προϊστάµενος Τµήµατος Απαλλοτριώσεων
Άµεσα Προϊστάµενος (τίτλος):
Κτηµατολογίου & ∆ηµοτικής Περιουσίας
Άµεσα Υφιστάµενοι (τίτλοι):
-

Τίτλος θέσης:
Κλάδος / Ειδικότητα:

Υπάλληλος Τµήµατος Απαλλοτριώσεων
Κτηµατολογίου & ∆ηµοτικής Περιουσίας,
υπεύθυνος για διοικητικές αποβολές
∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, ∆Ε/ΤΕ Εργοδηγών

Ενότητα 2. Καθήκοντα της θέσης εργασίας.
Κύρια καθήκοντα:
(τα κύρια καθήκοντα απορρέουν από τις αρµοδιότητες του ΟΕΥ που αφορούν τη συγκεκριµένη
θέση εργασίας)
1. Επίβλεψη και διασφάλιση των δικαιωµάτων του ∆.Θ επί της ∆ηµοτικής ακίνητης περιουσίας
και των κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης
2.
Αυτοψίες & έλεγχοι επί ∆ηµοτικών ακινήτων και κοινοχρήστων χώρων / εκθέσεις αυτοψιών, εισηγήσεις, συγκέντρωση στοιχείων αυθαιρέτων κατόχων και αποστολή τους στην
∆/νση Νοµικής Υποστήριξης του ∆.Θ για την έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής
Ενότητα 3. ∆ιαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση εργασίας
∆ιαδικασίες:
1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΊΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΈΝΩΝ – ΕΞΕΡΧΟΜΈΝΩΝ ΕΓΓΡΆΦΩΝ
2. ∆ΙΑΣΦΆΛΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΣ, ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΊΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ
3. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆.Θ ΚΑΙ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 4. Απαιτήσεις της θέσης εργασίας για γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία.
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:
ΠΕ/ΤΕ/∆Ε όλων των επιµέρους ειδικοτήτων και επιπέδων που ορίζονται από τον ΟΕΥ
Βασικές γνώσεις:
Γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή και κυρίως ανοιχτού λογισµικού επεξεργασίας κειµένου, υπολογιστικών φύλλων, παρουσίασης, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
∆εξιότητες / Ικανότητες:
Ικανότητα οργάνωσης γραφείου, ανάληψης ευθυνων και πρωτοβουλιών, επικοινωνίας,
συνεργασία και ευελιξία
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Ξένες γλώσσες:
Εµπειρία:
Επιθυµητή προϋπηρεσία σε τεχνικές υπηρεσίες
Ενότητα 5. Έλεγχος και έγκριση από Προϊσταµένους
Ο Προϊστάµενος
του Τµήµατος:
Ο Προϊστάµενος
της ∆/νσης:
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……………….

(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)

……………….

(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)

……………..

Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης

……………..

Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης
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