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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Αριθ Πρωτ 2827

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ ΣΟΧ1 2019

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
Έχοντας υπόψη
1 Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 2190/1994 Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης ΦΕΚ
28/τ Α73-3-1994 όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ 9
του άρθρου 25 του Ν 4440/2016 ΦΕΚ 224/τ Α72-12-2016
2 Τις διατάξεις της παρ 8 του άρθρου 9 του ν 3812/2010 ΦΕΚ
234/τ.Ά/28-1 2-2009 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο
τομέα και άλλες διατάξεις όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου

8 του ν 4325/2015 ΦΕΚ 47/τ.Α/1 1-5-201 5 Εκδημοκρατισμός της
Διοίκησης Καταπολέμιση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις
3 Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν 4057/2012 Πειθαρχικό Δίκαιο
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων

Δημοσίου Δικαίου ΦΕΚ 54/τ Α714-3-2012
4 Τις διατάξεις του Ν 4250/2014 Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα

Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 ΦΕΚ Α 161 και λοιπές
ρυθμίσεις ΦΕΚ 74/τ Α726-3-2014
5 Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν 4528/2018 Κύρωση Σύμβασης

για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ 50/τ Α716-3-2018
6 Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου
Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Κλεισθένης I ΦΕΚ 133/τ Α719-7
2018
7 Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν 4590/2019 Ενδυνάμωση Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού Α.Σ.Ε.Π ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας

Διοίκησης και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 17/τ.Α707-2-2019
8 Το Π.Δ.97/2017 ΦΕΚ ΑΊ38 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων
9 Το Π.Δ 410/88 ΦΕΚ ΑΊ91 Κώδικας Προσωπικού με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου όπως ισχύει
10 Το αριθμ 4477/167422/03-12-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας
των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα

Κατανομή 25 υπαλλήλων ως εποχικό προσωπικό για τα 8 κτηνιατρικά εργαστήρια

βρουκέλλωσης και τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων
11 Την υπ αριθμ 134/2172/07-01-2019 απόφαση των Υπουργών Διοικητικής

Ανασυγκρότησης Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
με θέμα Καθορισμός αριθμού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών υπηρεσιών
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δραστηριοποιούνται

στον έλεγχο και εκρίζωση της βρουκέλλωσης μελιταίος πυρετός έτους
2019
12 Την υπ αριθ 1330/28441/12-02-2019 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα Κατανομή προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ 8 μηνών για
την κάλυψη εποχικών αναγκών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο και εκρίζωση
της βρουκέλλωσης μελιταίος πυρετός έτους 2019
13 Τις με αριθ 4817/20316/31-01-2019 ΑΔΑ 7ΧΤΨ4653ΠΓ-ΤΔΕ
4819/20365/31-01-2019 ΑΔΑ Ψ9Χ54653ΠΓ-Μ96 4820/20368/31-01-2019
ΑΔΑ 6Ε2Υ4653ΠΓ-3ΣΚ και 4822/20372/31-01-2019 ΑΔΑ Ω2ΧΓ4653ΠΓ

73Η αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

14 Την υπ αριθμ 1376/13948/10-02-2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης Τροφίμων ΦΕΚ 395/τ.Β710-02-2017 σχετικά με τη Μεταβίβαση

στους Γενικούς Γραμματείς Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης
Προϊσταμένους Διεύθυνσης Προϊσταμένους Τμήματος και Υπευθύνους
Γραφείων του δικαιώματος να υπογράφουν με Εντολή Υπουργού
15 Την υπ αριθ 1587/20-02-2019 βεβαίωση για την εξασφάλιση των πιστώσεων

του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

για την πρόσληψη του προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
συνολικά δώδεκα 12 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

της Διεύθυνσης του Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης που εδρεύει
στη Θεσσαλονίκη και ειδικότερα για τις υπηρεσίες των τμημάτων αυτού
που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης Ιωαννίνων Λάρισας και Καβάλας

για την εφαρμογή του Προγράμματος Εκρίζωση της βρουκέλλωσης
μελιταίος πυρετός 2019 και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία έδρα

τόπος απασχόλησης ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων
βλ ΠΙΝΑΚΑ Α με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα

προσόντα βλ ΠΙΝΑΚΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ A ΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ova n*w6 βίσης

Καιρικός

θέσης
Υπηρεσία

Έδρα ύβηρεβίας/Τόπυς

ιΐ7»η/ΐ ij"1
Ειδικότητα

Λιάρκεια Ι Αριθμός

σύμβασης ατόμων

101

ΛΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Παθολογίας

Πτηνών και Μελιοοών

Μικροβιολογίας

Λοιμωδών Νοαημιιτνιν και

ßpCfKt I ιώσεων

θεσσαλονίκη

Ν.ΘΕΣΣΛΛΟΝΙΚΗΣ

m
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

8 μήνες 2

102

ΛΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Παθολογίας

Κτηνών mit Μελισσών

Μικροβιολογίας

Λοιμωδών Νοσημάτων KUI

ρρεσικελλώσεων

β«οο«λανίκη

Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TE

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ

ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

8 μήνες I

10.1

ΛΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Κτηνιατρικό
Εργαστήριο Ιωαννίνων

Ιωάννινα

Ν.1ΩΛΝΝΙΝΩΝ

ΠΕ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
8 μήνες 2

104

ΛΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Κτηνιατρικό

Εργιιατήμιο Ιωαννίνων

Ιωάννινα

Ν.Ι11ΛΝΝΙΝΙΙΝ

τι
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ

ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

8 μήνες I

105

ΛΠΪΥΘΥΝΣΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Κτηνιατρικό
Εργαστήριο Λάρισας

Λάρισα

Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΕ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
8 μήνες I

Ι(Μ

ΛΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Κτηνιατρικό
Εργαστήριο Λάρισας

Λάρισα

Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

TE

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΖΩΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

8 μήνες 3

107

ΛΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ

Τμήμα Κτηνιατρικό

Εργαστήριο Καβάλας

Καβάλα
Ν ΚΑΒΑΛΑΣ

Π Ε

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
8 μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ A ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ανά κωδικό θίσης

Κωδικός

θέσης
Υ'πηρϊσία

Έδρα οκηρεβίας/Ί όπος

απασχόλησης
Ειοικάτητα

Λιάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

10

ΛΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ1ΓΣ

Τμήμα Κτηνιατρικό
Εργαστήριο Καβάλας

Καβάλα

Ν.ΚΛΒΑΛΛΣ

TE

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ

ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

8 μήνες I

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ Α ΠΡΟΣΟΝΤΑ αν κωδικό θέσης

Κωόικός
Οεσης

I0t-I0.!.|05-I07

10Ι-10Λ-105-Ι07

102-104-106-108

Τίτλος σπουδών

κοι

λοιπά απαιτούμενα τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα

α Ητυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή m ομώνυμο πηιχίο ή δίπλωμα

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε.ΑΠ ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σποιιδάιν

πιλοτής Π.Σ.Ε ΑΕΙ ή ταιιτόσημο κατό περιεχόμενο ειόικότητας πτυχίο ή

δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου E.A.ÏI ΑΕΙ ή

Ιΐρσγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Σ 10 ΛΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος

σχολών της ολλοομπής αντίστοιχης ειδικότητας

β Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρςης Ασκησης του

Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηντάτροιι ή ίιεμαιωση Ασκησης

Γειοτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνίατρο

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ζωικής Παραγωγής ή Τεχνολόγων Γεωπόνων με

κυτεόθυνση Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Προγραμμάτων Ιποιιδων Επιλογής Π.Ϊ.Ε ΤΓΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα

πτυχίο ή δίπλωμα Τ1ΪΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΪΙ.Σ.Ε ΤΕΙ της

ημείκιπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης

ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο KATEf ή

ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης εώικότητας

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 1 8 έως
65 ετών
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
1 Τίτλοι πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται
από την Ανακοίνωση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη με
τάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου

Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 12-2-2019 και ειδικότερα
στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου II με τίτλο ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
2 Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας
Α.Σ.Π.Ε για όσους υποψηφίους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται

υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο είτε σε πρωτότυπα
3 Ο υποψήφιος προς απόδειξη των ιδιοτήτων της πολυτεκνικής της τριτε
κνικής και μονογονεϊκής οικογένειας συμπληρώνει με την ένδειξη 0 το σχετικό

τετραγωνίδιο στην αίτηση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6 ή υποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν 1599/1986 προκειμένου να δηλώσει ότι κατά

το τρέχον ημερολογιακό έτος δεν έχει προσληφθεί στον ίδιο φορέα άλλο
μέλος της ίδιας οικογένειας κάνοντας χρήση των ως άνω ιδιοτήτων
4 Για την απόδειξη της αναπηρίας του ιδίου ή συγγενικού προσώπου θα
πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα σημεία
17 και 18 του Κεφαλαίου II του ανωτέρω Παραρτήματος
ΠΡΟΣΟΧΗ Όταν το άτομο με αναπηρία από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί
προστασία είναι έγγαμο προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

της δικής του οικογένειας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

της πατρικής του οικογένειας από τα οποία θα προκύπτει ο αριθμός
των μελών των εν λόγω οικογενειών
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων

εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 12-2
2019
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ

ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο

εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη

επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση
Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης 26ης Οκτωβρίου 80

ΤΚ 54627 Θεσσαλονίκη υπόψη κ Βασιλικής Δούκα και κ Κλεοπάτρας Κο
σμίδου τηλ επικοινωνίας 2310 566032
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής

ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας
μόνο κατηγορίας προσωπικού ΠΕ ή TE Η σώρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως

σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό
του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα 10 ημέρες υπολογιζόμενες

ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης

της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
Κατάστημα της υπηρεσίας μας και στα καταστήματα της υπηρεσίας όπου
προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων

των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Θεσσαλονίκης Ιωαννιτών
Λαρισαίων Καβάλας στους οποίους αυτά εδρεύουν εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και
εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα δημόσια αργία ή μη εργάσιμη τότε
η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα
Προσοχή Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά

τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας

δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα
δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία σύμφωνα με τα ανωτέρω
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α στην
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
wfww.asep.gr και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη

διαδρομή Πολίτες à Έντυπα Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Op
Χρόνου ΣΟΧ γ στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ αλλά

και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση www.kep.gov.gr απ όπου μέσω
της διαδρομής Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν

στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί
θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής Πολίτες à Έντυπα
Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Op Χρόνου ΣΟΧ

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
α/α

Δρ Λιμπιτάκης Νικόλαος
Κτηνίατρος Μικροβιολόγος Τροφίμων

http://www.innews.gr
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