
Περίγραµµα θέσης εργασίας 
Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας 
Γενική ∆ιεύθυνση: Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ιεύθυνση: ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών
Τµήµα: Τοπογραφίας
Άµεσα Προϊστάµενος (τίτλος): Προϊσταµένη του Τµήµατος Τοπογραφίας
Άµεσα Υφιστάµενοι (τίτλοι): -

Τίτλος θέσης:
Υπάλληλος εξωτερικού συνεργείου 
τοπογραφίας & χωροσταθµήσεων του 
Τµήµατος Τοπογραφίας

Κλάδος / Ειδικότητα:

ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ΤΕ Μηχανικών (∆οµικών Έργων, Έργων Υποδοµής, 
Τοπογράφων, Πολιτικών Υποµηχανικών, Συγ/νων και 
Υδραυλικών έργων), ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων 
Μηχανικών, ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ΤΕΙ), 
Πτυχιούχοι Υποµηχανικοί (που υπάγονται στις διατάξεις 
του Β. ∆ιατάγµατος 769/1972), ∆Ε

Ενότητα 2. Καθήκοντα της θέσης εργασίας. 
Κύρια καθήκοντα: 
(τα κύρια καθήκοντα απορρέουν από τις αρµοδιότητες του ΟΕΥ που αφορούν τη συγκεκριµένη 
θέση εργασίας)
1. Η επικαιροποίηση της τοπογραφικής αποτύπωσης της πόλης, µε καθηµερινές τοπογραφικές

µετρήσεις και χωροσταθµήσεις σε προκαθορισµένες περιοχές µε τη χρήση τοπογραφικού εξο-
πλισµού µετρήσεων.

2. Η εγκατάσταση νέου Τριγωνοµετρικού δικτύου µε την τοποθέτηση στάσεων στο έδαφος σε
συνδυασµό µε την συντήρηση και επέκταση του ήδη υφιστάµενου.

3. Η συντήρηση κι επέκταση του υφιστάµενου χωροσταθµικού δικτύου µε τοποθετήσεις και υπο-
λογισµούς νέων Reper.

4. Η υποστήριξη όλων των τεχνικών υπηρεσιών οπουδήποτε χρειάζονται µετρήσεις.
5. Η εφαρµογή στο έδαφος της ισχύουσας ρυµοτοµίας σύµφωνα µε τα δ/τα ρυµοτοµίας, όπως

έχουν εφαρµοστεί και θεωρηθεί από το αρµόδιο Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών της ∆/νσης
∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών.

6. Η  τοποθέτηση  στοιχείων  χάραξης  των  διαφόρων  έργων  του  ∆ήµου  (άξονες  οδών  κ.λπ.),
εφόσον έχει  προηγηθεί η εφαρµογή της ισχύουσας ρυµοτοµίας (οικοδοµικές − ρυµοτοµικές
γραµµές).

7. Η αποτύπωση υψοµετρικών στοιχείων για εφαρµογή νέων υψοµετρικών µελετών σε συνδυα-
σµό µε την επέκταση ή τροποποίηση των υφισταµένων.

8. Η µέτρηση των υψοµέτρων χαρακτηριστικών σηµείων στο έδαφος µε χωροβάτη.
9. Συµµετοχή σε οµάδες εργασίας και επιτροπές που ορίζονται µε απόφαση ∆ηµάρχου για την

αντιµετώπιση ειδικών εργασιών, οι οποίες απορρέουν από τις τρέχουσες ανάγκες του ∆ήµου
σε εφαρµογή της ισχύουσας Νοµοθεσίας.

10. Η άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που προβλέπεται από το νόµο.

Ενότητα 3. ∆ιαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση εργασίας
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∆ιαδικασίες:
1. ∆ιερεύνηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος
2. Χορήγηση ενηµερωµένου τοπογραφικού διαγράµµατος
3. Χορήγηση Υψοµετρικής βεβαίωσης
4. Σύνταξη – τροποποίηση υψοµετρικής µελέτης
5. Παροχή γεωδαιτικών, τοπογραφικών, χαρτογραφικών και υψοµετρικών στοιχείων σε φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα
6. Παραγωγή θεµατικού χάρτη
7. Εφαρµογή Συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω Στόχων
8. Εφαρµογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης
9. ∆ιαδικασία εισερχοµένων – εξερχοµένων εγγράφων
10. ∆ιαχείριση θεµάτων προσωπικού
11. Οικονοµική διαχείριση
12. Σύνταξη προϋπολογισµού
13. 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 ΠΕ Τοπογράφου Μηχανικού ή ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, πτυχίο ΤΕ Μηχανικού (∆οµικών 
Έργων, Έργων Υποδοµής, Τοπογράφων, Πολιτικών Υποµηχανικών, Συγ/νων και Υδραυλικών 
έργων), πτυχίο ΤΕ Τεχνολόγου Τοπογράφου Μηχανικού, απολυτήριο ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης
Βασικές γνώσεις:   
Γνώση χειρισµού τοπογραφικών Οργάνων
Γνώση χειρισµού οργάνων υπολογισµού τοπογραφικών στοιχείων και µετρήσεων
Γνώση σχεδιασµού σκαριφηµάτων (κροκί)
Γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή και κυρίως ανοιχτού λογισµικού επεξεργασίας κει-
µένου, υπολογιστικών φύλλων, παρουσίασης, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
∆εξιότητες / Ικανότητες: 
Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων
Ικανότητα οργάνωσης
Οµαδική εργασία
Επικοινωνία, Συνεργασία, Μεθοδικότητα, Προγραµµατισµός.
∆ίπλωµα οδήγησης
∆εξιότητες σε ότι αφορά τη συντήρηση τοπογραφικών οργάνων
∆ιαρκής επαγρύπνηση λόγω της επικινδυνότητας του αντικειµένου
Καλή φυσική κατάσταση µε δυνατότητα εργασίας στο ύπαιθρο
Ξένες γλώσσες: 
Επιθυµητή η γνώση Αγγλικής γλώσσας

Εµπειρία: 
Επιθυµητή η εµπειρία σε συνεργεία τοπογραφικών µετρήσεων και συναφών εργασιών.
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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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