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Πεπίγπαμμα θέζηρ επγαζίαρ  
 
Ενόηηηα 1. Γενικά ζηοισεία ηηρ θέζηρ επγαζίαρ  

Γενική Διεύθςνζη: Τερληθώλ Υπεξεζηώλ  

Διεύθςνζη: Γηαρείξηζεο Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο  

Τμήμα: Κηεληαηξηθήο Υπεξεζίαο & Εσνινγηθνύ Κήπνπ  

Άμεζα Πποϊζηάμενορ (ηίηλορ): Πξντζηάκελνο Τκήκαηνο  

Άμεζα Υθιζηάμενοι (ηίηλοι): Υπάιιεινη ηνπ Τκήκαηνο  

Τίηλορ θέζηρ: 
 Υπάιιεινο Τκήκαηνο / εξγάηεο πεξηζπιινγήο 
αδέζπνησλ δώσλ  

Κλάδορ / Ειδικόηηηα: ΥΔ / ΓΔ  

Ενόηηηα 2. Καθήκονηα ηηρ θέζηρ επγαζίαρ.  

Κύπια καθήκονηα:  
(ηα θύξηα θαζήθνληα απνξξένπλ από ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ ΟΕΥ πνπ αθνξνύλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε 
εξγαζίαο) 

1.  εληνπηζκόο & πεξηζπιινγή αδέζπνηνπ δώνπ ( ζθύιν – γάηα) κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ κέζνπ ( 
απόρε, παγίδα ζύιιεςεο θιπ) 
2. ηνπνζέηεζε ηνπ εθάζηνηε δώνπ ζε αηνκηθό θισβό κεηαθνξάο 
3. αζθαιή κεηαθνξά θαη παξάδνζε ηνπ δώνπ ζε ζπκβεβιεκέλν θηεληαηξείν – θιηληθή γηα ηηο 
πεξαηηέξσ εξγαζίεο βάζεη ηνπ Πξνγξάκκαηνο “ Φξνληίδαο αδέζπνησλ δώσλ” 
4. επηθνηλσλία κε θηινδστθά ζσκαηεία  θαη δεκόηεο ζηα πιαίζηα ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο 
5. ε ζίηηζε ησλ αδέζπνησλ δώσλ θαζώο θαη ε ρνξήγεζε  πόζηκεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο εθόζνλ 
ρξήδεη αλάγθεο ππό ηελ θαζνδήγεζε θηεληάηξνπ  
6.  ε ηήξεζε θαλόλσλ αηνκηθήο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηνπ  

Ενόηηηα 3. Διαδικαζίερ πος αθοπούν ηη ζςγκεκπιμένη θέζη επγαζίαρ 

Διαδικαζίερ: 

1. Υινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο “ Φξνληίδα αδέζπνησλ δώσλ” ( ΓΓΑΠ_ΤΣΥΕΚ_Γ2) 
 

Ενόηηηα 4. Απαιηήζειρ ηηρ θέζηρ επγαζίαρ για γνώζειρ, δεξιόηηηερ και εμπειπία.  

Βαζικέρ γνώζειρ, δεξιόηηηερ και εμπειπία:  
(πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβώο ην είδνο θαη ην επίπεδν ηωλ γλώζεωλ θαη ηωλ δεμηνηήηωλ πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε θάζε θαζήθνληνο) 

Δθπαίδεπζε: ΥΔ ή ΓΔ ή  εθπαηδεπηήο  ζθύισλ  
Βαζηθέο γλώζεηο:  επηζπκεηόο ν ρεηξηζκόο  δώσλ ζπληξνθηάο θαη ε  παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ 

εθπαίδεπζεο ζθύισλ 

Γεμηόηεηεο / Ιθαλόηεηεο:  Οκαδηθό πλεύκα εξγαζίαο, θαιή επηθνηλσλία ζε  πξνθνξηθό ιόγν 
Ξέλεο γιώζζεο: : επηζπκεηή ε γλώζε νπνηαζδήπνηε μέλεο γιώζζαο  
Δκπεηξία: επηζπκεηή ε εκπεηξία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν  ελόο έηνπο  

Ενόηηηα 5. Έλεγσορ και έγκπιζη από Πποϊζηαμένοςρ  

Ο Πξντζηάκελνο 
ηνπ Τκήκαηνο: 

 
(Ολνκαηεπώλπκν & ππνγξαθή) 

 
Ηκεξνκελία ειέγρνπ & έγθξηζεο 

Ο Πξντζηάκελνο 
ηεο Γ/λζεο: 

 (Ολνκαηεπώλπκν & ππνγξαθή) 
 

Ηκεξνκελία ειέγρνπ & έγθξηζεο 

 


