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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛ.Γ.Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ2/2022
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ΕΛ.Γ.Α ύστερα από την υπ αριθ ΔΙΠΑΑΔ.Φ.ΕΓΚΡ./2/οικ 223/05-01 2022
Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ 33/2006 Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο

Τομέα ΦΕΚ 280/Α/27 12-2006 όπως ισχύει ανακοινώνει tnv πρόσληψη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 42
του Ν 4765/2021 Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου
Επιλογής Προσωπικού Α.Σ.Ε.Π και λοιπές διατάξεις ΦΕΚ 6/τ.Α'/15-1-2021 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με σύμβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εκατόν τριάντα 1 30 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών

αναγκών των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α Αλεξ/λης Καβάλας θεσ/νίκης Βέροιας Κοζάνης Λάρισας Λαμίας Ιωαννίνων
Αγρινίου Αθήνας Πάτρας Τρίπολης και Ηρακλείου και συγκεκριμένα του εξής ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού
ατόμων βλ ΠΙΝΑΚΑ Α με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα βλ ΠΙΝΑΚΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ανά κωδικό θέσης
Κωδικός θέσης Φορέας Πρόσληψης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

101 •ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΕΛ.Γ.Α ΠΕ Γεωπόνων 8 μήνες 130

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό θέσης
ΚωδΊκός

θέσης
Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα

101

α Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αξιοποίησης

Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Βιοτεχνολογίας ή Γεωπονίας ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής
Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Γεωρ
γικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Οικονομίας ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Εγγείων Βελτιώσεων και
Γεωργικής Μηχανικής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ή
Επιστήμης Ζωικής παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Επιστήμης Τροφίμων
και Διατροφής του Ανθρώπου ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής 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 Ασκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας
Γεωπόνου ή Βεβαίωση Ασκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 τών

Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη ίων ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ βλ ΠΙΝΑΚΑ Β των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας
τους οφείλουν να υποβάλλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ του Κεφαλαίου I του ανωτέρω Παραρτήματος

Τίτλοι πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την Ανακοίνωση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί σύμφωναμε χα οριζόμενα στο Παράρτημα
Ανακοινώσεων Συμβάσεων Epyaoias Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης 10-06-2021 και ειδικότερα

στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου I με τίτλο ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Σημειώνεται ότι από 1.9.2021 κατάργηση μεταφραστικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών 31/8/2021 άρθρο 478 παρ 6 ν
4781/2021 οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στη διεύθυνση metafraseis.services.gov.gr ή
μέσω της εφαρμογής Πιστοποιημένοι Μεταφραστές της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr Συγκεκριμένα η πρόσβαση
στην εφαρμογή θα γίνεται ακολουθώντας τα εξής βήματα πληκτρολόγηση της διεύθυνσης www.gov.gr επιλογή της κατηγορίας
Πολίτης και καθημερινότητα και στη συνέχεια επιλογή Μεταφράσεις Αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή Είσοδος στην
υπηρεσία

Β ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα καταδίκη υηοδικία δικαστική συμπαράσταση
Γ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΉΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εμτυπο αιεπ ΣΟΧ m και να την υποβάλουν μαζί με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση ΕΛ.Γ.Α Κεντρική

Διοίκηση Μεσογείων 45 Τ.θ 14103 Τ.Κ 115 10 ΑΘΗΝΑ απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κας
Μ Ματαράγκα τηλ επικοινωνίας 210 7490497 506
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγι
σή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων
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 ανάριησής της στην Κεντρική Διοίκηση στα
Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων όπου εδρεύουν
τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων και
στο δικτυακό τόπο αυτού www.elga.gr 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
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν ία έντυπα των αιτήσεων α στο δικτυακό τόπο του ΕΛ.Γ.Α www.elga.gr β στο δικτυακό

τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή Πολίτες Έντυπα
Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ Χρόνου ΣΟΧ γ στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολπών ΚΕΠ αλλά

και στην 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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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