Πεπίγπαμμα θέζηρ επγαζίαρ
Ενόηηηα 1. Γενικά ζηοισεία ηηρ θέζηρ επγαζίαρ
Γενική Διεύθςνζη:
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο
Διεύθςνζη:
Γηαρείξηζεο Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο
Τμήμα:
Πεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ (ΣΠΓ)
Άμεζα Πποϊζηάμενορ (ηίηλορ):
Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Πεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ
1) Τπάιιεινο ΣΠΓ - Τπεχζπλνο παξαθνινχζεζεο
ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο
2) Τπάιιεινο ΣΠΓ - Τπεχζπλνο παξαθνινχζεζεο
ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο.
Τπεχζπλνο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη
Άμεζα Υθιζηάμενοι (ηίηλοι):
αγσγήο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ
3) Τπάιιεινο ΣΠΓ - Τπεχζπλνο ζπληήξεζεο
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο Σκήκαηνο
4) Τπάιιεινο ΣΠΓ - Ναπηηθφο Τπεχζπλνο
απνξξππαληηθνχ ζθάθνπο «ΠΟΔΙΓΩΝ»

Τίηλορ θέζηρ:

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΓΡΑΔΩΝ

Κλάδορ / Ειδικόηηηα:

ΠΔ Υεκηθψλ Μεραληθψλ, Φπζηθψλ, Υεκηθψλ,
Πεξηβαιινληνιφγσλ, Βηνιφγσλ, Μεραληθψλ
Πεξηβάιινληνο

Ενόηηηα 2. Καθήκονηα ηηρ θέζηρ επγαζίαρ.
Κύπια καθήκονηα:
1. πληνληζκφο εξγαζηψλ θαη έιεγρνο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο.
2. πλερήο ελεκέξσζε θαη κειέηε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ, θαζψο
θαη γλψζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΟΔΤ, πνπ αθνξνχλ ην Σκήκα ζην νπνίν
ππάγεηαη θαη ησλ Γ/λζεσλ/Σκεκάησλ κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη ε Τπεξεζία ηνπ.
3. Δθαξκνγή ηεο ζηνρνζεζίαο θαη πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο κε ηε
βέιηηζηε θαηαλνκή ζηνπο ππεξεηνχληεο ππαιιήινπο, αλαιφγσο ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ
πξνζφλησλ ηνπο. Έιεγρνο ηεο ηνρνζεζίαο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο
(γηα ηελ εκπξφζεζκε δηεθπεξαίσζή ηνπ).
4. Καζεκεξηλφο έιεγρνο ησλ εηζεξρνκέλσλ εγγξάθσλ θαη ε έγθαηξε ρξέσζή ηνπο ζηνπο
ππαιιήινπο, αλαιφγσο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.
5. Δλεκέξσζε ηεο Γηνίθεζεο (Γεκάξρνπ, Αληηδεκάξρσλ, Γεληθνχ Γξακκαηέα, Γεληθψλ Γ/λησλ) γηα
ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο. πκκεηνρή ζε ππεξεζηαθέο ζπλαληήζεηο θαη
ζπζθέςεηο.
6. Δπνπηεία εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ αλαιπηψλ θαη αηζζεηεξίσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Γηθηχνπ θαη ηεο
ινηπήο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ Σκήκαηνο.
7. Έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ κεηξήζεσλ πνπ δηελεξγεί ην Σκήκα.
8. Γηαρείξηζε ηνπ αξρείνπ ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Γηθηχνπ Διέγρνπ
Αηκνζθαηξηθήο Ρχπαλζεο θαη Μεηεσξνινγηθψλ Παξακέηξσλ απφ ην 1989 έσο ζήκεξα.
9. Αμηνιφγεζε ηεο δηαρξνληθήο, εηήζηαο, επνρηθήο θαη εκεξήζηαο κεηαβνιήο ησλ ζπγθεληξψζεσλ
ησλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ ζηo αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ ηεο πφιεο θαη ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζε ειεγρφκελνπο ηνκείο, κε θξηηήξην ηα ζεζκνζεηεκέλα φξηα ησλ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ
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νδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ Κνηλψλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ .
10. Δλεκέξσζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο γηα επεηζφδηα θαη έθηαθηεο θαηαζηάζεηο
(αηζαινκίριε, θσηνρεκηθφ λέθνο, επηξνθηζκφο, εξπζξά παιίξξνηα, δπζνζκία, ηερλνινγηθά
αηπρήκαηα).
11. χληαμε δειηίνπ αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζε πεξίπησζε επεηζνδίνπ αηζαινκίριεο θαη
πξνψζεζή ηνπ ζε αλψηεξα ππεξεζηαθά θαη πνιηηηθά φξγαλα ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ζηελ
αληίζηνηρε ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
12. Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ησλ παξακέηξσλ ηνπ κηθξνθιίκαηνο (ζεξκηθή λεζίδα).
Δλεκέξσζε γηα κεγάια παγθφζκηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, φπσο ε αιιαγή θιίκαηνο,
θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηξχπα ηνπ φδνληνο, άλνδνο ζηάζκεο ζάιαζζαο θαη νη επηπηψζεηο
ηνπο ζηελ πνηφηεηα δσήο ηεο πφιεο.
13. Παξαθνινχζεζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Όξκνπ ηεο Θεζζαινλίθεο (παξάκεηξνη
επηξνθηζκνχ, επηπιένληα απνξξίκκαηα, δπζνζκία). Αμηνιφγεζε δξάζεσλ.
14. Αμηνπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ραξηψλ θπθινθνξηαθνχ ζνξχβνπ. Αμηνιφγεζε κέηξσλ θαη
δξάζεσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ.
15. Παξαθνινχζεζε ησλ επηπέδσλ ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο.
16. Έιεγρνο ξχπαλζεο εζσηεξηθψλ ρψξσλ.
17. Δπνπηεία ηεο δξάζεο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο σο πξνο αεξνκεηαθεξφκελνπο
αιιεξγηνγφλνπο παξάγνληεο (γχξε θπηψλ θαη ζπφξηα κπθήησλ) ζηελ αηκφζθαηξα ηεο
Θεζζαινλίθεο.
18. Δπνπηεία ηεο νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ πνπ γίλνληαη κε ζθνπφ ηελ
πεξηβαιινληηθή αγσγή θαη ζπληνληζκφο ησλ εθδειψζεσλ ηνπ ενξηαζκνχ ηεο Παγθφζκηαο
Ηκέξαο Πεξηβάιινληνο (5 Ινπλίνπ).
19. Μέξηκλα γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ (πνιίηεο, δεκνζηνγξάθνπο, κειεηεηέο) ζε πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα πνπ δηαζέηεη ην Σκήκα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δηαθάλεηαο ηεο Οδεγίαο
2003/4/ΔΚ θαη ηεο ΚΤΑ 11764/653/2006 ζε ζπλελλφεζε κε ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ.
20. χληαμε απαληήζεσλ ζε εξσηήζεηο βνπιεπηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ γηα
ζέκαηα θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πφιεο θαη πξνψζεζή ηνπο ζε αλψηεξα ππεξεζηαθά θαη
πνιηηηθά φξγαλα ηνπ Γήκνπ (Γξαθείν Γεκάξρνπ).
21. Δπνπηεία ησλ ζπλεξγαζηψλ κε ζπλαθή Σκήκαηα εληφο θαη εθηφο Γήκνπ. Τπνζηήξημε
πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ κε άιιεο Τπεξεζίεο, Πεξηβαιινληηθνχο Φνξείο θαη Οξγαλψζεηο.
22. Δπνπηεία ηεο πνξείαο ησλ δηαγσληζκψλ γηα φιεο ηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο
23. Παξαθνινχζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Διιάδαο.
24. πκβνιή ζηελ πινπνίεζε Δπξσπατθψλ θαη Δζληθψλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθνχ
ραξαθηήξα, βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο.
25. πκκεηνρή ζηελ νκάδα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο γηα ηελ αληηκεηψπηζεο
ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ (κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε ππνδνκήο ειέγρνπ αηκνζθαηξηθήο
ξχπαλζεο θαη πξσηνβάζκηα ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ). πλεξγαζία κε αληίζηνηρε
ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ.
26. πκκεηνρή ζηε ζχληαμε ηνπ ρεδίνπ ηνπ εηήζηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ/λζεο (θαη ηνπ
Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηηο Σερληθέο Τπεξεζίεο)
27. Αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ν ζρεδηαζκφο εθπαίδεπζεο θαη ε
παξνρή βνήζεηαο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε απνδνηηθφηεηάο ηνπο.
28. πληνληζκφο ηεο θαηαγξαθήο ηνπ εηήζηνπ Απνινγηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο
Ενόηηηα 3. Διαδικαζίερ πος αθοπούν ηη ζςγκεκπιμένη θέζη επγαζίαρ
Διαδικαζίερ:
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ
Ver.1.0 date 01/07/2014
Δήκνο Θεζζαινλίθεο
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΗ
ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ1)
ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ Ε ΗΜΕΡΗΙΑ ΒΑΗ
(ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ2)
ΤΝΣΑΞΗ ΕΣΗΙΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΣΤΟΤ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ3)
ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΡΤΠΑΝΗ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ4)
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΑΘΜΩΝ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ5)
ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΑΣΙΚΗ ΝΗΙΔΑ- ΚΛΙΜΑΣΙΚΕ
ΑΛΛΑΓΕ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ6)
ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ ΑΝΑΝΕΩΗ ΚΑΙ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟΤ ΤΠΟΔΟΜΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑΘΜΩΝ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ
ΡΤΠΑΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΛΟΙΠΗ ΤΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΧΕΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ7)
ΕΙΗΓΗΕΙ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕ, ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ8)
ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΟΙΝΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΑΡΧΩΝ Ε ΗΜΕΡΗΙΑ ΚΑΙ ΕΣΗΙΑ ΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ
ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗ ΠΟΛΗ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ9)
ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ10)
ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ11)
ΜΕΣΡΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΘΟΡΤΒΟΤ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ12)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΡΗΕΩΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΘΟΡΤΒΟΤ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ13)
ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΘΑΛΑΙΟΤ ΧΩΡΟΤ ΑΠΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝΣΕ ΣΕΡΕΟΤ ΡΤΠΟΤ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ14)
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΘΑΛΑΙΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ15)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ16)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ17)
ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ- ΔΡΑΕΩΝ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΠΟΛΙΣΩΝ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ18)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΕΩ ΣΟΧΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ – ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
ΤΝΣΑΞΗ ΕΣΗΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ (ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ
ΤΠΗΡΕΙΕ)
ΤΝΣΑΞΗ ΕΣΗΙΟΤ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

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:
Πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο ζε ζπλαθέο αληηθείκελν. Δπηζπκεηφο ν
δηδαθηνξηθφο ηίηινο ή/ θαη ν κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζε ζπλαθέο αληηθείκελν.

Βαζηθέο γλψζεηο:
Έιεγρνο πνηφηεηαο θπζηθνχ θαη αζηηθνχ πεξηβάιινληνο
Γεληθέο γλψζεηο Η/Τ, Windows, Office, ρξήζε δηαδηθηχνπ θαη κέζσλ καδηθήο δηθηχσζεο.
Γεμηφηεηεο / Ιθαλφηεηεο:
Δπηθνηλσλία
Τπεπζπλφηεηα (έγθπξε θαη αμηφπηζηε ελεκέξσζε)
Υξεζηή δηνίθεζε
Ιθαλφηεηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ
Δξγαζία ζε νκάδεο
Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπ
Γεκηνπξγία ζχγρξνλνπ, επράξηζηνπ θαη δεκηνπξγηθνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο.
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ
Ver.1.0 date 01/07/2014
Δήκνο Θεζζαινλίθεο

ει. 3/4

Ξέλεο γιψζζεο:
Δπηζπκεηή ε γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο θαηά πξνηίκεζε ρψξαο ηεο Δ.Δ.
Δκπεηξία:
Να έρεη ππεξεηήζεη γηα ηνπιάρηζηνλ κηα πεληαεηία ζε ζπλαθέο αληηθείκελν κε ηελ
ιεηηνπξγία δηθηχσλ ειέγρνπ πνηφηεηαο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, κεηά ηελ απφθηεζε
ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ.
Να έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο ζε επίπεδν γεληθψλ γλψζεσλ ζε ηνκείο ζπλαθείο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ
(πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, δεκφζηα δηνίθεζε, πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ θ.α)
Ενόηηηα 5. Έλεγσορ και έγκπιζη από Πποϊζηαμένοςρ
Η Αλ. Πξντζηακέλε
(Ολνκαηεπώλπκν & ππνγξαθή)
ηνπ Σκήκαηνο:
Ο Αλ. Πξντζηάκελνο
ηεο Γ/λζεο:
(Ολνκαηεπώλπκν & ππνγξαθή)
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