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Θέμα: «Προκήρυξη θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και
κατανομή προσωπικού, για την αντιμετώπιση του κινδύνου της αφρικανικής
πανώλης των χοίρων».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 110 του ν. 4623/2019 (Α΄134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών,
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα
ζητήματα» .
β) του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98 ),
δ) του Π. Δ/τος 83/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
στ) του Π. Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
ζ) του Π. Δ/τος 37/2005 (ΦΕΚ Α΄ ) «Μέτρα καταπολέμησης Αφρικανικής Πανώλης των
χοίρων και τροποποίηση του παραρτήματος Ι του ΠΔ 138/1995 (Α’ 88) σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου».
2. Τη με αριθ. 825/203603/09-08-2019 εισήγηση (άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε΄ του ν.
4270/2014, όπως ισχύει) του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Το με αριθ. Πρωτ. 2024/203756/09-08-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής.
4. Την ανάγκη διασφάλισης της υγείας των ζώων, καθώς και προστασίας του ζωικού
κεφαλαίου και του εισοδήματος των κτηνοτρόφων από τον εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο
που προκαλεί η εμφάνιση κρουσμάτων αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε γειτονική
χώρα (Βουλγαρία).
5. Το κτηνιατρικό προσωπικό που υπηρετεί στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, τις ανά Περιφέρεια υφιστάμενες επαγγελματικές μονάδες εκτροφής
χοίρων, το ότι δεν υπάρχει πλήρης καταγραφή των ανά Περιφέρεια οικόσιτων χοίρων,
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6.

τούτα δε σε συνδυασμό με το γεγονός ότι βασικός φορέας διάδοσης της ασθένειας είναι
οι αγριόχοιροι, οι οποίοι διασχίζουν ελεύθερα τις συνοριακές γραμμές, καθιστώντας έτσι
πύλη εισόδου της ασθένειας το σύνολο της συνοριακής γραμμής με τα όμορα κράτη της
Βαλκανικής χερσονήσου.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί και εγκριθεί με την υπ’
αριθμ. 227/5/2019 Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Αποφασίζουμε
Α. Την προκήρυξη σαράντα έξι (46) θέσεων ειδικότητας ΠΕ Κτηνιατρικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με σκοπό
την αποτροπή εισόδου στη χώρα της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων και τον έλεγχο
του νοσήματος στην περίπτωση της εξάπλωσής του. Η διαδικασία πρόσληψης
διενεργείται από τη Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
Β. Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται στις Περιφέρειες της Χώρας, ως εξής :

ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

101

102

103

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

104

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

105

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

106

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

107

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΘΕΣΕΙΣ
Π. Ε.
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ

2

4

3

2
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108

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

109

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

110

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

111

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ

112

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

113

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

114

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

115

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

116

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

117

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

119

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

120

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

121

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

3

2

2

2

2
15

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

118

3

2

2

1

1
6

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

2

1

2

2

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

7

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

46
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Γ. Το προσωπικό θα προσληφθεί για τους σκοπούς της αποτροπής της εισόδου και
μετάδοσης του ιού της αφρικανικής πανώλης στις εκμεταλλεύσεις χοίρων που
βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία θα
προσληφθεί, καθώς και για τον έλεγχο τήρησης μέτρων βιοασφάλειας στο πεδίο κατά το
κυνήγι αγριόχοιρων. Στο πλαίσιο αυτό θα μετακινείται με υπηρεσιακά οχήματα, μετά
από έγκριση του Προϊστάμενου της Δ.Α.Ο.Κ. και σύμφωνα με τις υποδείξεις του, σε όλη
την έκταση των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας για την οποία
προσελήφθη.
Τα βασικά καθήκοντα των Κτηνιάτρων που θα προσληφθούν συνίστανται στα εξής :
α) Κλινικός έλεγχος όλων των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων σε ακτίνα 50 Km από
τα σύνορα της χώρας, σε εβδομαδιαία βάση.
β) Ενημέρωση των κτηνοτρόφων και επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων
βιοασφάλειας σε όλες τις xοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στα διοικητικά
όρια της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
γ) Καταγραφή όλων των οικόσιτων ζώων και ενημέρωση των κατόχων τους για την
υποχρέωση δήλωσης των ζώων τους στις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές.
δ) Συμβολή στον περιορισμό της εκτατικής και ημισταβλισμένης χοιροτροφίας εντός
σταβλικών περιφραγμένων εγκαταστάσεων, όπως προβλέπεται στην ΥΑ 165390/
590/2018 (Β’ 1128).
ε) Συνδρομή στις δράσεις των μόνιμων Κτηνιάτρων της Περιφερειακής Ενότητας για
τη συλλογή δειγμάτων από νεκρούς/θανατωμένους αγριόχοιρους και οικόσιτους
χοίρους, από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές.
στ) Επιτήρηση των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων για την τήρηση των
περιοριστικών μέτρων, καθώς και των μέτρων βιοασφάλειας, που επιβάλλονται με
αποφάσεις των αρμοδίων Κτηνιατρικών Αρχών.
ζ) Ενημέρωση των κυνηγών που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια της
Περιφερειακής Ενότητας, για την υποχρέωση τήρησης μέτρων βιοασφάλειας (π.χ.
διαχείριση πτωμάτων, προϊόντων εκδοράς).
η) Συνδρομή στις δράσεις των μόνιμων Κτηνιάτρων της Περιφερειακής Ενότητας σε
κάθε μέτρο ή αρμοδιότητα που απορρέει από τις κατ’ αντιστοιχία ισχύουσες διατάξεις
που καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής της υπουργικής απόφασης 260918/22-012009 (Β’ 75) «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της
Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ)» και του ΠΔ 37/2005 (Α’ 56) «Μέτρα για την
καταπολέμηση της ΑΠΧ και τροποποίηση του παραρτήματος Ι του ΠΔ 138/1995 (Α’ 88) σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου».
θ) Κάθε άλλο συναφές καθήκον που τους ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της
Δ.Α.Ο.Κ.
Δ.

Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν όσοι έχουν τα ακόλουθα γενικά και
ειδικά προσόντα πρόσληψης:
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

1. Ηλικία από 22 έως 65 ετών.
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2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
των καθηκόντων της ειδικότητας του Κτηνιάτρου.
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
της αίτησης:
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής.
β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού
Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος
ειδικότητας Κτηνίατρου.
γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας
Ε.

Η επιλογή των υποψηφίων θα βασισθεί στα εξής αντικειμενικά κριτήρια:
1. Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα υγείας των ζώων
2. Ακαδημαϊκές επιδόσεις

ΣΤ.

Τα κριτήρια της παραγράφου Ε βαθμολογούνται με βάση τον πίνακα του Παραρτήματος
Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ζ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της
δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής
εμβέλειας και ευρείας κυκλοφορίας, υποβάλλουν αίτηση (σύμφωνα με υπόδειγμα
αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr) στην οποία δηλώνουν
μέχρι πέντε (5) προτιμήσεις τοποθέτησής τους και, επιπλέον, εάν δέχονται να
τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε θέση, εφόσον δεν επιλεγούν για τοποθέτηση σε μία από
τις θέσεις προτίμησής τους.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες
H Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή και θα έχει συνημμένα τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
(1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας
των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και
τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
(2) Φωτοαντίγραφα του τίτλου σπουδών (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, Πτυχίο Α.Ε.Ι. ),
καθώς και βεβαιώσεων (άδειας άσκησης επαγγέλματος, εργασιακής εμπειρίας, άδειας
οδήγησης).
(3) Προκειμένου για τίτλους σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αλλοδαπής, πράξη
αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για την
ισοτιμία ή και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών.
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Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες με τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται
είτε αυτοπροσώπως, είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στη
διεύθυνση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Δ/νση Διοίκησης
Ανθρώπινου Δυναμικού - Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου - Αχαρνών 2 7ος όροφος Γραφείο 706,– ΑΘΗΝΑ (τηλ. επικοινωνίας: 210-212 4511 και 4424).
Υποβάλλονται, επίσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις διευθύνσεις
ax2u299@minagric.gr και ax2u196@minagric.gr. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση,
εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, καθώς και τα δικαιολογητικά σαρώνονται και
αποστέλλονται, ει δυνατόν, ως ενιαίο αρχείο με τίτλο το επώνυμο του υποψηφίου. Στον
υποψήφιο που υποβάλλει την αίτησή του ηλεκτρονικά αποστέλλεται μήνυμα
επιβεβαίωσης της παραλαβής.
Η.

Τα δικαιολογητικά απόδειξης των ανωτέρω γενικών και ειδικών προσόντων, καθώς και
των κριτηρίων επιλογής, καταγράφονται στο Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Θ.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Για την επιλογή των υποψηφίων θα καταρτιστεί Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας
κατά υπηρεσία (Δ.Α.Ο.Κ.), βάσει των κριτηρίων της παρούσας απόφασης, κατά φθίνουσα
σειρά.
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού θα
αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(www.minagric.gr), το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.
Κατά των πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η
άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, η
οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά,
στις διευθύνσεις της παραγράφου Ζ.
Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή επιτροπή, συγκροτούμενη από προϊσταμένους
διευθύνσεων ή τμημάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία
θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και θα ολοκληρώσει το έργο της εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών.
Την εξέταση των ενστάσεων ακολουθεί η οριστικοποίηση των πινάκων κατάταξης των
υποψηφίων.

Ι.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Μετά την κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, με απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσλαμβάνεται το προσωπικό με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ένα έτος από την υπογραφή
της σύμβασης) και τοποθετείται στις υπηρεσίες των Δ.Α.Ο.Κ. των Περιφερειακών
Ενοτήτων της παραγράφου Β.

ΙΑ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Με εξαίρεση τη χορήγηση κανονικών και αναρρωτικών αδειών, η διαχείριση των
θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού που θα προσληφθεί με βάση την
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παρούσα απόφαση αποτελεί ευθύνη της Δ/νσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού –
Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων. Για τους σκοπούς της διαχείρισης αυτής οι Δ.Α.Ο.Κ. και οι Υπηρεσίες
Ανθρώπινου Δυναμικού των Περιφερειών παρέχουν στη Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου
Δυναμικού κάθε αναγκαίο στοιχείο ή πληροφορία.
ΙΒ. ΜΗ ΠΛΗΡΩΣΗ – ΚΕΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
Θέσεις που παρέμειναν κενές μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης της
παρούσας απόφασης ή που κενώθηκαν πριν την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών
προκηρύσσονται εκ νέου.
ΙΓ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η παρούσα απόφαση, πλέον της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
στο σύστημα «Διαύγεια»,
α) αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
β) δημοσιεύεται, σε περίληψη, σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής
εμβέλειας και ευρείας κυκλοφορίας και
γ) αποστέλλεται στις Περιφέρειες της παραγράφου Β προκειμένου να τοιχοκολληθεί στα
καταστήματα των Δ.Α.Ο.Κ.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
1

Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο

2

Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο

3

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό
αντικείμενο
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο
γνωστικό αντικείμενο

4

5

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών

100
80
80

ΚΑΛΩΣ:
ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ:
ΑΡΙΣΤΑ:

70
150
170
200

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
6

Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, για κάθε μήνα και έως τριάντα
έξι (36) μήνες

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει υψηλότερο βαθμό στο
κριτήριο με α/α 6. Η σειρά προτεραιότητας των λοιπών κριτηρίων, σε περίπτωση
περαιτέρω ισοβαθμιών, είναι: 1, 3, 2, 4 και 5.
Ως γνωστικό αντικείμενο εννοείται η υγεία των ζώων.
Για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με
σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση
επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της υγείας των ζώων.
Δεν συμπεριλαμβάνονται στην έννοια της εμπειρίας η στρατιωτική θητεία, η διδακτική
εμπειρία και τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage).

Η πριν και μετά την απόκτηση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος Γεωτεχνικού
ειδικότητας Κτηνιάτρου (βεβαιώσεις που εκδίδονται από το ΓΕΩΤΕΕ), εμπειρία
λαμβάνεται υπόψη ως εξής:
Χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από τη λήψη του πτυχίου μέχρι και 29-6-2002
λαμβάνεται υπόψη, διότι μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν απαιτείτο επαγγελματική
άδεια για την άσκηση επαγγέλματος Γεωτεχνικού.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά της περίπτωσης Β ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος Β, στοιχείο 6 «Πιστοποιητικά
απόδειξης εμπειρίας».
Χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από 30-6-2002 και μετά λαμβάνεται υπόψη μόνο
εφόσον έχει διανυθεί με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή με βεβαίωση του ν.
3919/2011 και προσμετράται μετά την απόκτηση του δικαιώματος άσκησης του
επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Κτηνιάτρου.
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Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά της περίπτωσης Α(1) ή Ειδικές
περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος Β, στοιχείο 6 «Πιστοποιητικά
απόδειξης εμπειρίας».
Για τους υποψηφίους που έχουν συνεχόμενη προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη η οποία
άρχισε πριν την 30-6-2002 και απέκτησαν το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος
Γεωτεχνικού ειδικότητας Κτηνιάτρου σε μεταγενέστερο χρόνο (μετά την 30-6-2002) και
πάντως πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, προκειμένου να γίνει
δεκτή στο σύνολό της η προϋπηρεσία ως εμπειρία, πρέπει να δηλώσουν σε χωριστή
υπεύθυνη δήλωση τη συνολική χρονική διάρκεια της εμπειρίας τους.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία αρχικής κτήσης του δικαιώματος
άσκησης του επαγγέλματος Γεωτεχνικού και προκειμένου για τον υπολογισμό των μηνών
εμπειρίας, ο υποψήφιος πρέπει να συνυποβάλει σχετική βεβαίωση του ΓΕΩΤΕΕ, από την
οποία να προκύπτει η ημερομηνία αρχικής κτήσης του δικαιώματος αυτού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτό καταγράφονται όλα τα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά τα οποία,
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να υποβάλει ο
υποψήφιος μαζί με το έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, προκειμένου να αποδείξει
τα προσόντα που επικαλείται.
Ειδικότερα, με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:
1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα:
Των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
ή
άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας,
όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του
διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας
του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού
βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν
προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό
γέννησης.
Εάν από την αίτηση συμμετοχής ή τα λοιπά δικαιολογητικά, που έχει υποβάλει ο
υποψήφιος, προκύπτουν ο αριθμός της ταυτότητάς του και η χρονολογία γέννησής του,
η έλλειψη υποβολής της αστυνομικής ταυτότητας και μόνο, δεν συνιστά λόγο
αποκλεισμού από τη διαγωνιστική διαδικασία (αριθ. 1042/2003 απόφαση του ΣτΕ).
2. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι
γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της
επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ.
1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β)
Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101-5, των κατωτέρω
επιπέδων:
Γ ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού
Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς
και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή
μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής
Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76), το οποίο χορηγείται ύστερα από
σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
3. Τίτλο σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός, η ημερομηνία και το έτος
κτήσης του. Σε περίπτωση που ο βαθμός δεν προκύπτει ούτε ως αριθμός ούτε ως
αξιολογικός χαρακτηρισμός της κλίμακας «Άριστα - Λίαν Καλώς - Καλώς», θα λαμβάνεται
υπόψη το ελάχιστο της κλίμακας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή « Καλώς».
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Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών
1) Για τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: όπου στην ανακοίνωση [βλ. Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα] ορίζεται ως απαιτούμενο
προσόν πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής «αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσημο
κατά περιεχόμενο ειδικότητας» με το ζητούμενο από την ανακοίνωση, οι υποψήφιοι οι
οποίοι δεν διαθέτουν τίτλο που αναφέρεται ρητά (με την ονομασία του) στην
ανακοίνωση, καλύπτεται δε από τους παραπάνω όρους (αντιστοιχία ή ταυτοσημία),
υποχρεούνται να προσκομίσουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι.
στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο
τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό
αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την ανακοίνωση. Σε περίπτωση που δεν
προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.
2) Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και
αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των
ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας
και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το
πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται
βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το
γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και
την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης
εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από:
i) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του Π.Δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης
της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ,
σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
ii) το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.), εφόσον στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενοι βάσει της
Ανακοίνωσης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα,
αρμοδιότητας του (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.), σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του
Π.Δ. 165/2000, [«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα
αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν
επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία
89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην ανωτέρω περίπτωση που αφορά τίτλους σπουδών που
αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν
αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ούτε επίσημη
μετάφραση αυτού. Αρκεί η υποβολή των απαιτούμενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή
αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρμοδίων οργάνων που ορίζονται ανωτέρω.
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Επίσης, δεν υπέχουν υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και
την αντιστοιχία του τίτλου όσοι υποψήφιοι προσκομίζουν:
«άδεια εγκατάστασης κτηνιάτρου» σύμφωνα με όσα προβλέπονταν στο π.δ. 40/2006
«Αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των κτηνιάτρων υπηκόων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και μέτρα για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης
του δικαιώματος εγκατάστασης και του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
στην Ελλάδα σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 78/1026/ΕΟΚ και 78/1017/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, όπως ισχύουν» και
Υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι ενός από τα παραπάνω πτυχία της αλλοδαπής,
εξαιρούνται μεν από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία
και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση προσκόμισης
πιστοποιητικού από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για τη βαθμολογική αντιστοιχία
του τίτλου.
Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων.
4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων
έναρξης άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή βεβαίωση
άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου. Επισημαίνεται ότι η
άδεια άσκησης επαγγέλματος πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης.
5. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης. Η ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από Κράτος - Μέλος της Ε.Ε.
εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012
όπως ισχύει (παρ. 6 άρθρο τρίτο ν. 4383/2016 - Α΄ 72). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι
είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός Κρατών - Μελών ΕΕ)
για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης
αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.
6. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι:
Α. Για το χρονικό διάστημα από 30-6-2002 έως σήμερα (κατά το οποίο απαιτείται άδεια
άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση του ν. 3919/2011):
Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:
Πλέον της άδειας άσκησης επαγγέλματος και
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η
διάρκεια της ασφάλισης.
Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά,
αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση
του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η
χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
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–

Για τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο
εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης
του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν
βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να
προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

–

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη
δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική
διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση
ή ένα τουλάχιστον δελτίο παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν
ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας. Στην
περίπτωση που η εξειδικευμένη εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα,
εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την
οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας.

Β. Για το χρονικό διάστημα έως 29-6-2002 (κατά το οποίο δεν απαιτείτο άδεια άσκησης
επαγγέλματος):
(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:


Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η
διάρκεια της ασφάλισης και

Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8
του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος
της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή
της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του
οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η
χρονική διάρκεια της εμπειρίας.


(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά:


Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η
διάρκεια της ασφάλισης,



Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα
σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και



Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου
παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και
το είδος της εμπειρίας.

Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά,
αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του
οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η
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χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ:
α) Οι απασχολούμενοι (μισθωτοί) του ιδιωτικού τομέα δύνανται να προσκομίσουν,
αντί της βεβαίωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που να
έχει εκδοθεί αρμοδίως ή παλαιότερα εκδοθείσες καρτέλες ενσήμων του ΙΚΑ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ:
Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα
Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και τα
νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α., όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του ν.3812/2009, όπως
ισχύει.




Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επιπλέον των λοιπών
δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση,
παραγράφους, ο υποψήφιος προσκομίζει:
(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των
εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι
υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο
χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς
κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.

(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των
εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι
μη υποχρεωτική:
 Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο
χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.
 Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να
αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του,
τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν
πρόκειται περί νομικού προσώπου και
 Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση
για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι
υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.
(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της
αλλοδαπής, μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου
φορέα.
(4) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για
την αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος
άσκησης επαγγέλματος στο κράτος – μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την
αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο
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κατά νόμο όργανο του κράτους – μέλους προέλευσης (παρ. 8 του αρθρ. 17 του
ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4148/2013).
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε
στην αλλοδαπή, υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του παρόντος
Παραρτήματος.
Ειδική περίπτωση απόδειξης εμπειρίας
Δικαστική Απόφαση
Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την
οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε καθώς και η χρονική
διάρκεια της παροχής της.
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ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την
ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα.
Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου
Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο
ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όμως
μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36 ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’),
μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013,
γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της
γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.
Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και
φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ τίτλοι σπουδών – άδειες –
πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες
και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως χειρόγραφες
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από 1-1-2014 και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών
μηχανογραφικής έκδοσης με χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού από 1-12015), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα
από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς
και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 1 του ν. 4250/2014 για την
εξυπηρέτηση των πολιτών στο σύνολο των συναλλαγών τους με το δημόσιο έχει
καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων χωρίς τούτο να σημαίνει
απαγόρευση χρήσης - προσκόμισης αυτών από τους υποψηφίους.
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