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
Άμεζα Υθιζηάμενοι (ηίηλοι):

Τίηλορ θέζηρ:

Τπάιιεινο ΣΠΓ - Τπεχζπλνο
παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ
ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Τπεχζπλνο
πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη
αγσγήο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ

Κλάδορ / Ειδικόηηηα:

ΠΔ Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο, Υεκηθψλ, Φπζηθψλ,
Πεξηβαιινληνιφγσλ, Βηνιφγσλ

Ενόηηηα 2. Καθήκονηα ηηρ θέζηρ επγαζίαρ.
Κύπια καθήκονηα:
1. Παξαθνινχζεζε (monitoring) ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Όξκνπ ηεο Θεζζαινλίθεο
(παξάκεηξνη επηξνθηζκνχ) θαηά κήθνο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηεο Θεζζαινλίθεο.
2. Παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ζπιινγήο θαη απνκάθξπλζεο επηπιεφλησλ απνξξηκκάησλ απφ
ηελ παξαιία ηεο Θεζζαινλίθεο, αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ.
3. Γηαρείξηζε Γεκνηηθήο Σξάπεδαο Γεδνκέλσλ παξακέηξσλ επηξνθηζκνχ θαη θπζηθνρεκηθψλ
παξακέηξσλ ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο.
4. πλεξγαζία θαη κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο απφ παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα θαη εξεπλεηηθά
ηλζηηηνχηα (ΔΚΒΤ, ΔΛΚΔΘΔ), κέζσ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ.
5. Παξνπζίαζε, ζην εξγαζηήξην θαη ζην πεδίν, ιεηηνπξγίαο αλαιπηψλ ειέγρνπ ζαιαζζηλνχ
λεξνχ ζε καζεηέο, ζπνπδαζηέο, θνηηεηέο.
6. πκκεηνρή ζηελ επηρεηξεζηαθή δηαρείξηζε επεηζνδίσλ ζαιάζζηαο ξχπαλζεο θαη
δηεξεχλεζε ησλ αηηίσλ ηνπο (πεηξειαηνθειίδα, επηξνθηζκφο, θφθθηλε παιίξξνηα, ρεκηθή
ξχπαλζε, δπζνζκία).
7. Καηαγξαθή απνξξηκκάησλ ζε αθηέο (φπσο ν Κειιάξηνο Όξκνο), κέζα απφ ηε δηνξγάλσζε
δξάζεσλ θαζαξηζκνχ αθηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη νκάδεο πνιηηψλ.
8. πλεξγαζία κε ηηο Γηεπζχλζεηο Α΄ βάζκηαο θαη Β΄ βάζκηαο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
θαη ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε
πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ (Δηήζην Μαζεηηθφ Πεξηβαιινληηθφ
πλέδξην, δξάζεηο θαζαξηζκνχ αθηψλ θ.α)
9. Πξνγξακκαηηζκφο θαη πινπνίεζε ζεηξάο δξάζεσλ θαη εθδειψζεσλ γηα ηελ
πεξηβαιινληηθή αγσγή θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.
10. Μέξηκλα γηα ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ θαη εθδειψζεσλ πνπ γίλνληαη
ζην πιαίζην ηεο Παγθφζκηαο Ηκέξαο Πεξηβάιινληνο (5 Ινπλίνπ).
11. πλεξγαζία κε πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, θνξείο δηαρείξηζεο θαη εζεινληηθέο νκάδεο
πνιηηψλ ζε δηάθνξεο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο.
12. Γηνξγάλσζε θαη/ή ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, εκεξίδεο, εθδειψζεηο θιπ. κε εηζεγήζεηο θαη
παξνπζηάζεηο.
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13. Γεκηνπξγία ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ γηα πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε θαη
επαηζζεηνπνίεζε.
14. Μέξηκλα γηα ηηο αλαξηήζεηο ηνπ Σκήκαηνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΘ & ζηα Μέζα Κνηλσληθήο
Γηθηχσζεο.
15. Απάληεζε ζε εξσηήζεηο πνιηηψλ ζρεηηθέο κε ζέκαηα πεξηβάιινληνο.
16. πκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε Δπξσπατθψλ θαη Δζληθψλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθνχ
ραξαθηήξα, γηα ηε ξχπαλζε ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ, πξνζηαζίαο ησλ αθηψλ,
βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο.
17. Μειέηε θαη πξνεηνηκαζία ηερληθψλ φξσλ δηαγσληζκψλ γηα ηε ζπληήξεζε ηεο
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ
πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ θαη αληαιιαθηηθψλ.
18. Μειέηε θαη πξνεηνηκαζία ηερληθψλ φξσλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ πινπνίεζε
πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ θαη εθδειψζεσλ.
19. πκκεηνρή ζηε ζχληαμε ηνπ ρεδίνπ ηνπ εηήζηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο
20. πκκεηνρή ζηελ θαηαγξαθή ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηνπ εηήζηνπ Απνινγηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο
Ενόηηηα 3. Διαδικαζίερ πος αθοπούν ηη ζςγκεκπιμένη θέζη επγαζίαρ
Διαδικαζίερ:
ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΡΤΠΑΝΗ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ4)
ΕΙΗΓΗΕΙ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕ, ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ8)
ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ11)
ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΘΑΛΑΙΟΤ ΧΩΡΟΤ ΑΠΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝΣΕ ΣΕΡΕΟΤ ΡΤΠΟΤ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ14)
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΘΑΛΑΙΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ15)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ17)
ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ - ΔΡΑΕΩΝ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΠΟΛΙΣΩΝ (ΔΔΑΠ-ΣΠΔ-Δ18)
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ - ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
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 ζρνιήο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, ζπλαθέο κε ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο. Δπηζπκεηή ε εμεηδίθεπζε ζε ξχπαλζε θαη δηαρείξηζε ζαιαζζίνπ
πεξηβάιινληνο.
Βαζηθέο γλψζεηο:
Ρχπαλζε ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο θαη αμηνιφγεζε κεηξήζεσλ ξχπαλζεο

Γεληθέο γλψζεηο Η/Τ, Windows, Office, ρξήζε δηαδηθηχνπ θαη κέζσλ καδηθήο δηθηχσζεο
Ννκνζεζία Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο ,Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. θαη Διιεληθήο Ννκνζεζίαο Πεξηβάιινληνο

Γεμηφηεηεο / Ιθαλφηεηεο:
Δπηθνηλσλία
Δξγαζία ζε νκάδεο
Τπεπζπλφηεηα
Γεκηνπξγία επράξηζηνπ θαη δεκηνπξγηθνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο
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Γηάζεζε θαη ηθαλφηεηα γηα εξγαζίεο πεδίνπ
Ξέλεο γιψζζεο:
Δπηζπκεηή ε γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, θαηά πξνηίκεζε ρψξαο ηεο Δ.Δ.
Δκπεηξία:
Δκπεηξία ζηε δεηγκαηνιεςία πγξψλ απφ ζαιάζζηεο πεξηνρέο θαη ηε ρεκηθή αλάιπζε ησλ
θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο.
Ενόηηηα 5. Έλεγσορ και έγκπιζη από Πποϊζηαμένοςρ
Η Αλ. Πξντζηακέλε
(Ολνκαηεπώλπκν & ππνγξαθή)
ηνπ Σκήκαηνο:
Ο Αλ. Πξντζηάκελνο
(Ολνκαηεπώλπκν & ππνγξαθή)
ηεο Γ/λζεο:

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ
Ver.1.0 date 01/07/2014
Δήκνο Θεζζαινλίθεο

Ηκεξνκελία ειέγρνπ & έγθξηζεο
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