
Περίγραµµα θέσης εργασίας 
Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας 
Γενική ∆ιεύθυνση: Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ιεύθυνση: ∆/νση ∆όµησης & Πολεοδοµικών Εφαρµογών
Τµήµα: Τοπογραφίας
Άµεσα Προϊστάµενος (τίτλος): Προϊστάµενος Τµήµατος Τοπογραφίας
Άµεσα Υφιστάµενοι (τίτλοι): -
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος  διερεύνησης  ιδιοκτησιακού

καθεστώτος του Τµήµατος Τοπογραφίας

Κλάδος / Ειδικότητα:

ΠΕ  Τοπογράφων  Μηχανικών,  ΠΕ  Μηχανικών
(Αγρονόµων  Τοπογράφων  Μηχανικών),  ΠΕ  Πολιτικών
Μηχανικών,  TΕ  Μηχανικών  (Τοπογράφων,  ∆οµικών
Έργων,  Έργων  Υποδοµής,  Συγ/κων  &  Υδραυλικων
Έργων  Πολιτικών  Υποµηχανικών)  ΤΕ  Τεχνολόγων
Τοπογράφων Μηχανικών, ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς πτυχιο
ΤΕΙ)  Πτυχιο  Υποµηχανικών  (που  υπάγονται  στις
διατάξεις  του  Β.  ∆ιατάγµατος  769/1972),  ∆Ε  ∆οµικών
Έργων

Ενότητα 2. Καθήκοντα της θέσης εργασίας. 
Κύρια καθήκοντα: 
(τα κύρια καθήκοντα απορρέουν από τις αρµοδιότητες του ΟΕΥ που αφορούν τη συγκεκριµένη 
θέση εργασίας)
Κύρια  καθήκοντα  των υπαλλήλων διερεύνησης  του  ιδιοκτησιακού καθεστώτος  σε περιπτώσεις
κατάληψης  κοινόχρηστων  χώρων,  διανοιξης  και  διαµόρφωσης  κονόχρηστων  χώρων,  έκδοσης
υψοµετρικών  βεβαιώσεων,  για  την  εκδοση  οικοδοµικής  άδειας  κιαι  σε  απάντηση  αίτηµάτων
πολιτών Τµηµάτων της ∆/νσης µας, άλλων ∆/νσεων ή άλλων Υπηρεσιών και φορέων είναι:

1. Η  έρευνα  της  υφιστάµενης  κατάστασης  του  ακινήτου  µέσω  του  ηλεκτρονικού  υπολογιστή
(Google earth, Κτηµατολόγιο AE, bing maps κλπ) και από επί τόπου αυτοψία.

2. Η  συσχέτιση  προγενέστερων  απαντητικών  εγγράφων  σχετικών  µε  το  υπό  διερεύνηση
ιδιοκτησιακό καθεστώς.

3. Ο έλεγχος της ιδιοκτησίας στο τοπογραφικό υπόβαθρο των αποτυπώσεων του Τµήµατός µας.
4. Η  συνεργασία  µε  το  Τµήµα  Πολεοδοµικών  Εφαρµογών  για  την  έρευνα  της  ισχύουσας

ρυµοτοµίας και γενικότερα του πολεοδοµικού καθεστώτος και των όρων δόµησης που ισχύουν
στην υπό µελέτη περιοχή.

5. Η έρευνα των πράξεων τακτοποίησης και αναλογισµού που έχουν συνταχθεί σε εφαρµογή της
ισχύουσας ρυµοτοµίας στην υπό µελέτη περιοχή στο αρχείο των πράξεων τακτοποίησης του
Τµήµατος Τοπογραφίας και του Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών.

6. Η έρευνα των πράξεων εφαρµογής που έχουν συνταχθεί στην υπό περιοχή µελέτη στα αρχεία
του Τµήµατος Τοπογραφίας και του Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών.

7. Η συνεργασία µε το Τµήµα Απαλλοτριώσεων, Κτηµατολογίου και ∆ηµοτικής Περιουσίας του
∆ήµου µας για την αναζήτηση αποδεικτικών τίτλων µεταβίβασης των προσκυρούµενων και των
ρυµοτοµούµενων  οικοπεδικών  τµηµάτων,  όπως  αυτά  καθορίζονται  από  τις  πράξεις
τακτοποίησης και  αναλογισµού ή τις πράξεις  εφαρµογής  καθώς επίσης για την αναζήτηση
τίτλων κυριότητας ή οποιονδήποτε στοιχείων ιδιοκτησιακού καθεστώτος, στην περίπτωση που
το ιδιοκτησιακό καθεστώς αφορά σχολείο, κοινόχρηστο χώρο ή δηµοτικό οικόπεδο.
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8. Η έρευνα στο αρχείο του Τµήµατος Τοπογραφίας των δηλώσεων και  των  ενστάσεων που
υποβλήθηκαν στο Εθνικό Κτηµατολόγιο από το ∆ήµο µας και των αποφάσεων των επιτροπών
εκδικάσεων των ενστάσεων του Εθνικού Κτηµατολογίου σχετικά µε το υπό µελέτη ιδιοκτησιακό
καθεστώς.

9. Η έρευνα στο αρχείο του Τµήµατος Τοπογραφίας για τυχόν εκδοθείσα υψοµετρική βεβαίωση
σχετική µε το υπό µελέτη ιδιοκτησιακό καθεστώς.

10. Η συνεργασία µε τα αρµόδια Τµήµατα της ∆/νσης ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών για
την αναζήτηση φακέλου οικοδοµικής άδειας ή στοιχείων νοµιµοποίησης του υπο διερεύνηση
ακινήτου σε εφαρµογή της ισχύουσας Νοµοθεσίας

11. Η συνεργασία µε άλλες Υπηρεσίες (Κτηµατική Υπηρεσία, Πρόνοια, ΕΥΑΘ Παγίων κλπ) προς
αναζήτηση στοιχείων ιδιοκτησιακού καθεστώτος, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

12. Η σύνταξη  τεχνικών δελτίων µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς που προκύπτει  από τις  πράξεις
τακτοποίησης και αναλογισµού.

13. Η προφορική εξυπηρέτηση – ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
14. Η έκδοση βεβαίωσης της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 4014/2011 σχετικά µε τη µη ύπαρξη

αυθαίρετης  κατασκευής  ή αυθαίρετης  χρήσης  σε  µεταβιβαζόµενα προσκυρούµενα  τµήµατα
ιδιοκτησίας ∆ήµου Θεσσαλονίκης.

15. Η  έρευνα  για  τις  ισχύουσες  τιµές  µονάδος  αξίας  ακινήτων  σε  προγενέστερες  αποφάσεις
∆ικαστηρίων που τηρούνται στο αρχείο του Τµήµατος Τοπογραφίας, ή ύστερα από αναζήτηση
σε συνεργασία µε το Τµήµα Απαλλοτριώσεων, Κτηµατολογίου και ∆ηµοτικής Περιουσίας του
∆ήµου µας και τη ∆/νση Νοµικής Υποστήριξης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.

16. Η σύνταξη τεχνικών εκθέσεων εκτίµησης τιµής µονάδος ρυµοτοµούµενων / προσκυρούµενων
τµηµάτων  στα  πλαίσια  απαλλοτριώσεων  ακινήτων  στην  περίπτωση  συµβιβαστικού  ή  µη
καθορισµού.

17. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης µε τον ορισµό και προετοιµασία µάρτυρα σε συνεργασία µε
τη ∆/νση Νοµικής Υποστήριξης σε δικαστικές υποθέσεις καθορισµού τιµών µονάδος.

18. Η  σύνταξη  τεχνικών  εκθέσεων  αξίας  επικειµένων  βάσει  συγκριτικών  στοιχείων  από
παλαιότερες  αποφάσεις  δικαστηρίων  και  ύστερα  από  αυτοψία  και  καταγραφή  µε
ογκοµετρήσεις  –  εµβαδοµετρήσεις  όλων  των  κατασκευών  που  υπάρχουν  εντός  των  υπό
απαλλοτρίωση οικοπεδικών τµηµάτων.

19. Η εφαρµογή και αποσαφήνιση επί χάρτου και εδάφους των διοικητικών ορίων του ∆ήµου, η
τήρηση  του  ανάλογου  αρχείου  αποφάσεων  καθορισµού  αυτών  και  η  χορήγηση  σχετικών
βεβαιώσεων.

20. Η  ασκηση  κάθε  άλλης  αρµοδιότητας  που  προβλέπεται  από  τον  οργανισµό  του  ∆ήµου
Θεσσαλνίκηςκια τη ισχύουσα νοµοθεσία  

21. Συµµετοχή σε οµάδες εργασίας και επιτροπές που ορίζονται µε απόφαση ∆ηµάρχου για την
αντιµετώπιση  ειδικών  εργασιών,  οι  οποίες  απορρέουν  από  τις  τρέχουσες  του  ∆ήµου  σε
εφαρµογή της ισχύουσας Νοµοθεσίας.

Ενότητα 3. ∆ιαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση εργασίας
∆ιαδικασίες:
1. ∆ιερεύνηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος
2. Χορήγηση ενηµερωµένου τοπογραφικού διαγράµµατος
3. Χορήγηση τεχνικής έκθεσης εκτίµησης τιµής µονάδος ρυµοτοµούµενων/προσκυρούµενων 

τµηµάτων και αξίας επικειµένων.
4. Παραγωγή θεµατικού χάρτη.
5. Υποβολή δηλώσεων – ενστάσεων στο Εθνικό Κτηµατολόγιο για τη διασφάλιση της περιουσίας

του ∆ήµου Θεσσαλονίκης
6. Εφαρµογή Συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω Στόχων
7. Εφαρµογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης
8. ∆ιαδικασία εισερχοµένων – εξερχοµένων εγγράφων
9. ∆ιαχείριση θεµάτων προσωπικού
10. Οικονοµική διαχείριση
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11. Σύνταξη προϋπολογισµού
12. Σύνταξη απολογισµού
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 απαιτού-
νται για την εκτέλεση κάθε καθήκοντος)
Εκπαίδευση: 
∆ίπλωµα Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή
Πτυχίο ΤΕ Μηχανικού από ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας ή
Πτυχίο Υποµηχανικού (που υπάγονται στις διατάξεις του Β. ∆ιατάγµατος 769/1972)
Πιστοποίηση δηµόσιου ΙΕΚ µε ειδικότητα Τεχνικού Τοπογραφικών Εφαρµογών.
Επιθυµητή η κατοχή µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών των Τµηµάτων Τοπογράφων 
Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε 
ειδίκευση συναφή µε το αντικείµενο του Τοπογράφου Μηχανικού.
Βασικές γνώσεις: 
1. Χειρισµός Η/Υ, µε την καλή γνώση χρήσης προϊόντων λογισµικού διαχείρισης παραγωγικότητας
και επαφών (Office).
2. Σχεδιαστικό πρόγραµµα για την παραγωγή Τοπογραφικού Σχεδίου .
3. Γνώση της ισχύουσας Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας.
4. Γνώση σύνταξης δηµόσιων εγγράφων
5. Γνώση της διοικητικής διαδικασίας
6. Επιθυµητή η γνώση της ισχύουσας Νοµοθεσίας της σχετικής µε τις αντικειµενικές αξίες 
ακινήτων.
∆εξιότητες / Ικανότητες: 
Επικοινωνία, Συνεργασία, Μεθοδικότητα, Προγραµµατισµός.
Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων
Ξένες γλώσσες:  
Γνώση Αγγλικών.
Εµπειρία:
Επιθυµητή η εµπειρία σε αντικείµενα µε θέµα την επιστήµη της Τοπογραφίας.

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
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