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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ ΠΡΟΣ ΙΔ ΔΙΚΑΙΟΥ
Tax Δ/νση Αχαρνών 2 Tax Κώδ Ί 04 32
Αρ Πρωί 1 638/5081 1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθμ ΣΟΧ 4/201 9 για την πρόσληψη προσωπικού με
σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ενός 1 ατόμου για την εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος επιτήρησης
και λήψης μέτρων για τα Εξωτικά Νοσήματα Οζώδης Δερματίτιδα
Βοοειδών Ευλογιά του προβάτου Αφθώδης Πυρετός Πανώλη των Μικρών
Μηρυκαστικών από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εδρεύει στο νομό Αττικής
και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία τόπο απασχόλησης ειδικότητα
και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων βλ ΠΙΝΑΚΑ Α με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα βλ ΠΙΝΑΚΑ Β
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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Με την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστώσεις
ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο
ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε.Α.Π ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου Ε.Α.Π ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
Π.Σ.Ε ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής

αντίστοιχης ειδικότητας
β βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης
του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση
Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνίατρου
γ Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
ο Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα ί επεξεργασίας κειμένων
Ü υπολογιστικών φύλλων και Mi υπηρεσιών διαδικτύου
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω

προσόντα
α Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο
ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε.Α.Π ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου Ε.Α.Π ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
Π.Σ.Ε ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής

αντίστοιχης ειδικότητας
β Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης
του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση
Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνίατρου
γ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
δ Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα ί επεξεργασίας κειμένων

υπολογιστικών φύλλων και Iii υπηρεσιών διαδικτύου

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ί Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 1 8
έως 65 ετών
2 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
είναι δέκα 1 0 ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά

και αρχίζει από την επόμενη ημέρα
της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της οτα
καταστήματα της υπηρεσίας μας και οίο χώρο
των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων

των Δήμων Αθηναίων και Αγίας Παρασκευής

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 π λήξη της προθεσμίας μετατίθεται

την επόμενη εργάσιμη ημέρα
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 στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα

που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί
τελευταία σύμφωνα με τα ανωτέρω
3 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν

την αίτηση με κωδικό έντυπο αγεπ
Σ0Χ.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 σιην ακόλουθη
διεύθυνση
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυ¬

ναμικού Αχαρνών 2 Τχ όροφος Γραφείο
706 Τ.Κ 10176 ΑΘΗΝΑ απευθύνοντας
την στο Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού
Ιδιωτικού Δικαίου υπόψη κας Μαρίας Φα
σούλα τηλ επικοινωνίας 21 0-21 24424
Στην πφίπτωσπ αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς

το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάσπ τπν ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής ο οποίος μετά τπν αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων
4 Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν
τα έντυπα των αιτήσεων α οτπν υπηρεσία μας
στπν ανωτέρω διεύθυνση β στο δικτυακό τόπο
του ΑΣΕΠ www.asep.gr και συγκεκριμένα ακολουθώντας

από τπν κεντρική σελίδα τη διαδρομή
Πολίτες Έντυπα Διαδικασίες Διαγωνισμών

Φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ γ
οτα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
ΚΕΠ αλλά και στπν ηλεκτρονική τους διεύθυνση

www.kep.gov.gr απ όπου μέσω της διαδρομής

Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες
αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της
διαδρομής Πολίτες Έντυπα Διαδικασίες

Διαγωνισμών Φορέων Ορ Χρόνου
ΣΟΧ και δ μέσω του διαδικτυακού τόπου
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων www.minagricgr και συγκεκριμένα
Υπουργείο Προκηρύξεις Διαγωνισμοί
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε δυο 2 ημερήσιες
ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού
Αττικής

Αθήνα Ί 3 Φεβρουαρίου 2020
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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