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Τομέας Πολιτικής

Κωδικός ΓΠ

Τίτλος Θέσης Εργασίας

Γενικές Υποθέσεις- Διοικητική Μέριμνα
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Βοηθητικό προσωπικό
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Οργανισμός

Τόπος Εργασίας (Ταχυδρομική
Διεύθυνση)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ 66033 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 7

Σύνομη Περιγραφή της θέσης εργασίας
Συμβάλλει στην καθημερινή λειτουργία της υπηρεσίας εκτελώντας βοηθητικές υποστηρικτικές εργασίες.
Γενικό Προφίλ
Μισθολογικές Προβλέψεις

Τύπος εργασιακής σχέσης

Βαθμός

Υπαγωγή στο μισθολόγιο

Μόνιμο Προσωπικό

Α

Εξαίρεση από το μισθολόγιο

Προσωπικό Αορίστου Χρόνου

Β

Επιπλέον αμοιβές

Προσωπικό Ορισμένου Χρόνου

Γ

Έμμισθη εντολή ή άλλη σχέση
εργασίας

Δ

Αναφέρατε:

Ε

Σχέσεις αναφοράς και συνεργασίας
Φορείς με τους οποίους
συνεργάζεται
Λοιπές Διευθύνσεις του Δήμου

Αναφέρονται στη θέση
εργασίας

Αναφέρεται σε
Προϊστάμενο μονάδας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Κύρια καθήκοντα
Διακινεί έγγραφα και αλληλογραφία εντός κι εκτός υπηρεσίας.
Επιμελείται μικρών επισκευών στην υπηρεσία που δεν απαιτούν εξειδικευμένη γνώση
Ενημερώνει για πιθανές βλάβες.
Μεταφέρει στην υπηρεσία υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
Φροντίζει για τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων που απιτούνται για την αποτελεσματική
και αποδοτική εκτέλεση τησ συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου (τεχνικά μέσα, εργαλεία, λίπασμα
φάρμακα κλπ).
Εκτελεί εργασίες συντήρησης των χώρων πρασίνου (φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα κλ.π).
Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών
συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που
χρησιμοποιούν τα συνεργεία του τμήματος.
Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων καθώς κια για τη
συντήρηση/κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων.
Θεσμική Εκπροσώπηση και Συνεργασία

Απαιτούμενα Προσόντα
Τυπικά Προσόντα
Άρθρο 25
Π.Δ.50/2001

ΓΝΩΣΕΙΣ
Επιθυμητά
Προσόντα

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Προσόντα διορισμού σε κλάδους ΥΕ
Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο απολυτήριος
τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσεις μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του
Ν.Δ.580/1970 "ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκαπάιδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000".
Γνώση
Γνώση
Γνώση
Γνώση
Γνώση

δομής και στελέχωσης της υπηρεσίας.
χειρισμού εργαλείων και μικροσυσκευών.
βασικών κανόνων συντήρησης υλικοτεχνικής υποδομής.
βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας.
κανόνων διακίνησης αλληλογραφίας.

Ειδικές
απαιτήσεις θέσης
εργασίας
Εμπειρία
Δεξιότητες

Διάρκεια θητείας

Επιδεικνύει Συνεργατικό /Ομαδικό πνεύμα
Διεκπεραιώνει με εχεμύθεια.
Διαθέτει ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και αντιμετώπισης απρόοπτων περιστατικών
Υποχρεωτική επιμόρφωση
πριν την ανάληψη της θέσης
Όχι

Άλλες Πληροφορίες

