
Περίγραµµα θέσης εργασίας 
Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας 
Γενική ∆ιεύθυνση: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ιεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Τµήµα: ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Άµεσα Προϊστάµενος (τίτλος): Προϊστάµενος του Τµήµατος Αποθηκών
Άµεσα Υφιστάµενοι (τίτλοι): -
Τίτλος θέσης: ∆ιανοµέας καυσίµων
Κλάδος / Ειδικότητα: ΥΕ/∆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. Ο εφοδιασµός µε καύσιµα των οχηµάτων του ∆ήµου. 
2. Η  µέριµνα,  σε  συνεργασία  µε  τον  αρµόδιο  αποθηκάριο,  για  την  τήρηση  των  κανόνων

ασφάλειας/πυρασφάλειας  για την ασφαλή λειτουργία του πρατηρίου καυσίµων. 
3. Η µέριµνα, σε συνεργασία µε τον αρµόδιο αποθηκάριο, για την εύρυθµη λειτουργία του πρατη-

ρίου καυσίµων και για την τήρηση των απαραίτητων για τον σκοπό αυτό βιβλίων, στοιχείων
κλπ. 

4. Η µέριµνα για την καθαριότητα περιµετρικά του πρατηρίου και όλων των κλειστών και ανοι-
χτών χώρων του.

5. Η µέριµνα για την φύλαξη των υλικών που είναι αποθηκευµένα σε κλειστούς και ανοιχτούς
χώρους του πρατηρίου.

6. Η παρακολούθηση των αποθεµάτων των καυσίµων σε ηµερήσια βάση και η ενηµέρωση του
αρµόδιου αποθηκάριου για την παραγγελία καυσίµων από την προµηθεύτρια εταιρία.

7. Η ενηµέρωση του αρµόδιου αποθηκάριου για τυχόν προβλήµατα τεχνικής φύσεως που ενδέχε-
ται να προκύψουν από την συνεχή λειτουργία του πρατηρίου καυσίµων και η επίλυση τους σε
συνεργασία για το σκοπό αυτό µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση του ∆ήµου.

8. Η συµµετοχή σε επιτροπές και οµάδες εργασίας.

Ενότητα 3. ∆ιαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση εργασίας
∆ιαδικασίες:
1. ∆ιανοµή καυσίµων 

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: 
ΥΕ/∆Ε Απολυτήριο δηµοτικού/γυµνασίου/λυκείου. 
Βασικές γνώσεις: 
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∆εξιότητες / Ικανότητες: 
Ικανότητα συνεργασίας
Επικοινωνία
Ξένες γλώσσες: 

Εµπειρία: 

Ενότητα 5. Έλεγχος και έγκριση από Προϊσταµένους 
Ο Προϊστάµενος
του Τµήµατος: ……………….

Κ. Σωτηριάδης
……………..

Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης

Η Προϊσταµένη
της ∆/νσης: ……………….

Π. Λακερίδου
……………..

Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης
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