Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Κτήριο Παπαστράτος, 38221, Βόλος, τηλ επικ.:24210,74641-74378

Βόλος, 6/6/2022
Αρ. Πρωτ.: 4151

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης
έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας έξι (6) μηνών, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ζωοκόμου
νεκροτομείου στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής του
Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα».
Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ειδικό
Ν.Π.Ι.Δ., απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1)
θέσης έκτακτου προσωπικού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ζωοκόμου νεκροτομείου για
την κάλυψη των αναγκών (ρουτίνας, παροδικών και εποχικών) του Εργαστηρίου Παθολογικής
Ανατομικής στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην
Καρδίτσα και καλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σύμφωνα με τους
όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
Η αμοιβή καθώς και οι όροι της σύμβασης θα είναι σύμφωνες με την ισχύουσα εργατική
νομοθεσία. Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 5 ώρες κάθε ημέρα, από 09:00 έως 14:00. Η
εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης ανάμεσα στο ειδικό Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
«Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και στο
επιλεγμένο προσωπικό θα είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση
δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας, μετά από απόφαση
του ΔΣ της ΕΑΔΠ του Π.Θ. χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει
να έχουν την ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γνωρίζουν Ελληνικά.
Οι εργασιακές υποχρεώσεις του νεκροτόμου ζώων (Ζωοκόμου Νεκροτομείου) είναι:
1.Παραλαβή πτωμάτων ζώων για νεκροψία από παραγωγούς/ιδιοκτήτες ζώων
2. Μεταφορά πτωμάτων ζώων από και προς το θάλαμο-ψυγείο του Νεκροτομείου στην κεντρική
αίθουσα νεκροτομών.
3. Συνδρομή στο έργο του του επιστημονικού προσωπικού, όσον αφορά το τεχνικό μέρος
διενέργειας της νεκροτομής (πχ. εκδορά και τεμαχισμός πτωμάτων ζώων με τη χρήση εργαλείων).
4. Φόρτωση των υπολειμμάτων πτωμάτων ζώων από τον θάλαμο-ψυγείο στον κλίβανο
αποτέφρωσης του νεκροτομείου και μέριμνα για την ορθή λειτουργία του κλίβανου
αποτέφρωσης.

5. Φόρτωση των υπολειμμάτων πτωμάτων ζώων σε φορτηγό-ψυγείο σε περίπτωση που η
αποτέφρωση γίνεται σε εξειδικευμένη μονάδα εκτός Νεκροτομείου.
6. Φροντίδα των ζώντων ζώων που εισέρχονται στους χώρους του Νεκροτομείου προς ευθανασία
και άμεση νεκροτόμηση από το επιστημονικό προσωπικό.
7. Καθαρισμός των πτωμάτων ζώων σε περιπτώσεις κοσμητικής νεκροψίας και μεταφορά προς
παράδοσή τους στους νόμιμους κατόχους τους.
8. Φύλαξη των λαμβανομένων από το επιστημονικό προσωπικό δειγμάτων βιολογικού υλικού και
πειστηρίων, καθώς και μεταφορά αυτών στη μονάδα Ιστοπαθολογίας του Εργαστηρίου
Παθολογικής Ανατομικής
9. Πλύσιμο και απολύμανση εργαλείων Νεκροτομείου, τρόχισμα ψαλιδιών-μαχαιριών

και

συντήρηση κάθε είδους εξοπλισμού.
10. Απολύμανση χώρων Νεκροτομείου και μέριμνα για την ορθή λειτουργία των φρεατίων
κεντρικής αίθουσας νεκροτομών.
11. Πλύσιμο των στολών εργασίας του προσωπικού και κάθε είδους ιματισμού που έχει
χρησιμοποιηθεί στο χώρο του νεκροτομείου (πχ. φόρμες-πετσέτες-ποδιές).
12. Σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό, γενική μέριμνα τους κανόνες υγιεινής και
βιοασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα πρωτόκολλα στον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό του
Νεκροτομείου.
13. Σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό, μέριμνα για ενημέρωση των παραγγελιών των
αναλώσιμων υλικών του Νεκροτομείου
14. Επικουρική εργατική βοήθεια στο επιστημονικό-διοικητικό προσωπικό της μονάδας
Ιστοπαθολογίας του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής.

Τα βασικά προσόντα του νεκροτόμου ζώων (Ζωοκόμου Νεκροτομείου) είναι:
1.
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής.
2.
Για άντρες υποψηφίους να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν απαλλαγεί νόμιμα.
3.

Εντοπιότητα (να είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Καρδίτσας)

4.

Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση ζωοκόμου γίνεται με αίτησή τους προς
την ΕΑΔΠ-ΠΘ εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην
ιστοσελίδα της Εταιρίας (δηλαδή μέχρι 14/6/2022).
Πληροφορίες για την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας μπορούν να αναζητούν οι
ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα http://www.eadp.uth.gr/.

Ο φάκελος υποψηφιότητας με την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι (6) μηνών, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ζωοκόμου
νεκροτομείου στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής του Τμήματος
Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα», που θα περιλαμβάνει την αίτηση
και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο email: etap@uth.gr ή με οποιοδήποτε
μέσο ταχυμεταφοράς απευθείας στην Γραμματεία της Εταιρείας, Ιάσονος 62, Βόλος 38221, Κτίριο
Παπαστράτου, 2ος Όροφος.
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό
πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία. Αιτήσεις που θα κατατεθούν
πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής δεν γίνονται αποδεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο
24210 – 74636

Για την Εταιρεία Αξιοποίησης και
Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Καθηγητής Μιχαήλ Ζουμπουλάκης

