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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2011
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Την αριθμ. ΔΙΠΠ / Φ.ΕΓΚΡ.6 /60 /10624/25-10-2010 απόφαση της επιτροπής του άρθρου
2 παράγραφος 1 της αρ.33/06 ΠΥΣ (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο
Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
3. Την αριθμ.307475/10-11-2010 απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με
θέμα «Κατανομή εποχιακού προσωπικού Τομέα Κτηνιατρικής-Πρόγραμμα ΟΣΔΕ και
Τεχνητής Σπερματέγχυσης.
4. Την αριθμ.300723/2-11-2010 απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα
«Κατανομή εποχιακού προσωπικού Τομέα Κτηνιατρικής-Πρόγραμμα Εξυγίανσης της
Κτηνοτροφίας».
5. Το αριθμ.308163/7-12-2010 έγγραφο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την
εξασφάλιση των πιστώσεων για το έτος 2010 και 2011.
6. Το ΠΔ 130/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» ΦΕΚ 223/τ.Α/27-12-2010
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τομέα
Κτηνιατρικής – Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων στο πρόγραμμα εξυγίανσης της
Κτηνοτροφίας της Δ/νσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα
του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, 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

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ

ΝΑΞΟΣ

ΠΕ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

8 ΜΗΝΩΝ

2

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

102

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

ΣΥΡΟΣ

ΔΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

8 ΜΗΝΩΝ

1

103

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

ΝΑΞΟΣ

ΥΕ
ΕΡΓΑΤΩΝ

8 ΜΗΝΩΝ

1

Υπηρεσία

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

1) 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,
2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κτηνίατρου.
3)Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένου
ii)υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

102

103

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του
τομέα Πληροφορικής ή β) Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου: (i) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα ΠληροφορικήςΔικτύων Η/Υ ή (ii) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού
Τομέα ή γ) Απολυτήριος τίτλος: (I) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου, ή (ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή (iii) ειδικότητας Υπαλλήλων
Χειριστών Η/Υ
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή άλλος ισότιμος και
αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή αλλοδαπής.
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 του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά
ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:
2
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Για τις θέσεις με κωδικό 101 και103:
1) Προηγούνται οι δημότες του δήμου της Νήσου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Α΄ βαθμός
εντοπιότητας)
2) Έπονται οι δημότες των άλλων δήμων του Νομού Κυκλάδων (Γ΄ βαθμός εντοπιότητας).
3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (Δ΄ βαθμός εντοπιότητας)
Για την θέση με κωδικό 102:
1) Προηγούνται οι δημότες του δήμου της Νήσου Σύρου (Α΄ βαθμός εντοπιότητας)
2) Έπονται οι δημότες των άλλων δήμων του Νομού Κυκλάδων (Β΄ βαθμός εντοπιότητας)
3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (Γ΄ βαθμός εντοπιότητας).
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 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: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δ/νση Διοικητικού, Πλατεία Τσιροπινά, Τ.Κ.84100,
απευθύνοντάς της στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κας Αργυρώς Δεναξά (τηλ.
επικοινωνίας: 22810 - 82902).
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 ΔΕ ή ΥΕ). 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 στα καταστήματα που προκηρύσσονται οι ανωτέρω
θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, όπου
αυτά εδρεύουν., εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας
στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών
Φορέων  Εποχικού (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  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:
Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ
Για την ακρίβεια
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