
Περίγραµµα θέσης εργασίας 

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας 

Γενική ∆ιεύθυνση: Οικονοµικών & ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

∆ιεύθυνση: Εκπαίδευσης & Αθλητισµού

Τµήµα:
∆ηµοτικών Γυµναστηρίων, Κολυµβητηρίου & Αθλητικών 
Χώρων

Άµεσα Προϊστάµενος (τίτλος):
Προϊστάµενος Τµήµατος ∆ηµοτικών Γυµναστηρίων, 
Κολυµβητηρίου & Αθλητικών Χώρων

Άµεσα Υφιστάµενοι (τίτλοι):

Τίτλος θέσης: Νοσηλευτής στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο
Κλάδος / Ειδικότητα: ΠΕ- Νοσηλευτών ή ΤΕ Νοσηλευτών

Ενότητα 2. Καθήκοντα της θέσης εργασίας. 

Κύρια καθήκοντα: 
(τα κύρια καθήκοντα απορρέουν από τις αρµοδιότητες του ΟΕΥ και τον κανονισµό λειτουργίας του 
∆.Κ που αφορούν στη συγκεκριµένη θέση εργασίας καθώς επίσης και από τα Π.∆ 351/1983 & 
216/2001)

1. Περίθαλψη  των  αθλουµένων  αλλά  και  όλων  όσων  επισκέπτονται  το  ∆ηµοτικό
Κολυµβητήριο και χρειάζονται κάποια βοήθεια.

2. Παροχή Πρώτων Βοηθειών σε απλά ή πολύπλοκα περιστατικά.

3. Αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών όλων των αθλουµένων εντός και εκτός του χώρου
άθλησης.

4. Συµβουλευτική – ψυχολογική υποστήριξη ατόµων που χρειάζονται βοήθεια.

5. Ατοµική συµβουλευτική σε προβλήµατα Υγείας.

6. Έλεγχος  των  πιστοποιητικών  υγείας  όλων  των  αθλουµένων  και  καταγραφή  αυτών  µε
προβλήµατα υγείας. 

7. Τήρηση βιβλίου καταγραφής συµβάντων Ιατρείου, µε ακριβή καταγραφή των συµβάντων
και των στοιχείων, κατά την διάρκεια της νοσηλευτικής φροντίδας.

8. Παροχή  υπηρεσιών  προληπτικής  ιατρικής  σε  κρίσιµα  προβλήµατα  επιδηµιών  και
παραγόντων υγείας σύµφωνα µε την πολιτική της ∆ηµόσιας Υγείας και τα Εθνικά Σχέδια
∆ράσης  του  Υπουργείου  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  µε  ανάρτηση  σχετικών
εγκυκλίων προληπτικών µέτρων, προς ενηµέρωση όλων των πολιτών που προσέρχονται
στο χώρο του Κολυµβητηρίου.

9. Έγκαιρη εισήγηση στη υπηρεσία, για προµήθεια φαρµακευτικού υλικού και αναλωσίµων
υλικών.

10. Φροντίδα και µέριµνα διατήρησης σε ενεργή κατάσταση ιατρικών οργάνων (πιεσόµετρο,
αυτόµατος εξωτερικός απινιδωτής).

11. Η συµµετοχή σε οµάδες εργασίας και επιτροπές.

12. Οι Νοσηλεύτριες οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντα τους σύµφωνα µε τα δεδοµένα της
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νοσηλευτικής επιστήµης, τις αρχές ηθικής και δεοντολογίας και τις κείµενες διατάξεις που
αφορούν την άσκηση του επαγγέλµατος µε απόλυτο σεβασµό στην ιδιωτική σφαίρα του
ατόµου. 

Ενότητα 3. ∆ιαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση εργασίας

∆ιαδικασίες:

11. ∆ΙΑΧΕIΡΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟY ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡIΟΥ

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: 
Πτυχίο Νοσηλευτικής από Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι της ηµεδαπής ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής.
Βασικές γνώσεις: 
-βασικές γνώσεις Η/Υ (σύνταξη κειµένου, λογιστικά φύλλα).
∆εξιότητες / Ικανότητες:  
-ικανότητα επικοινωνίας µε κοινό
-διαχείριση καταστάσεων που σχετίζονται µε πιθανά ατυχήµατα στο χώρο του ∆ηµοτικού 
Κολυµβητηρίου
-εχεµύθεια
Ξένες γλώσσες:
δεν απαιτείται η γνώση ξένων γλωσσών
Εµπειρία:  
τριετής εµπειρία σε ιδιωτικό ή δηµόσιο φορέα στον τοµέα της υγείας.

Ενότητα 5. Έλεγχος και έγκριση από Προϊσταµένους 

Ο Προϊστάµενος
του Τµήµατος:

……………

(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)

……………..
Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης

Ο Προϊστάµενος
της ∆/νσης κ.α.α:

……………….

(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)

……………..
Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης
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