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Κομοτηνή  07/12/2018 
Αριθμ. Πρωτ.: 1398/187271 

 
  
                                                         

                                               
 
 

  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(για την ανάθεση δημοσίευσης της περίληψης της υπ’ αριθμ ΣΟΧ 1/2018 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(ΙΔΟΧ) για ορισμένες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της ΠΑΜΘ) 

 
Η Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ανακοινώνει την πρόθεσή της για ανάθεση της δημοσίευσης της περίληψης της υπ’ 
αριθμ ΣΟΧ 1/2018 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, για την κάλυψη αναγκών των Τμημάτων Κτηνιατρικής 
των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας, Ροδόπης και Έβρου.  
Η Δνση Κτηνιατρικής  έχοντας επιπλέον υπόψη : 
 Τον εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα της πρόσληψης καθώς αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο ως τις 

09/02/2019 διαφορετικά θα ακυρωθεί   
 ότι οι διαδικασίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, ιδιαίτερα μάλιστα που λόγω λήξης του οικονομικού έτους η δυνατότητα 

συνεδρίασης των αρμοδίων συλλογικών οργάνων είναι πολύ περιορισμένη 
 ότι η ημερομηνία δημοσίευσης θα πρέπει να είναι κοινή και στις τρεις εμπλεκόμενες Περιφερειακές Ενότητες  

Καλεί  
όλους τους οι ενδιαφερόμενους, κάτοχους  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  τοπικών εφημερίδων στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, 
Ροδόπης και Έβρου, να καταθέσουν Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα,  για την δαπάνη της 
δημοσίευσης της περίληψης(βλέπε συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ),   
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν  το έντυπο(υπόδειγμα) της οικονομικής προσφοράς, 
έως την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13.00, υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, 
το οποίο μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν:  
 α) ιδιοχείρως (λόγω στενότητας χρόνου αποκλείεται η ταχυδρομική αποστολή) στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ, 

Διοικητήριο (πρώην Νομαρχία), Δημοκρατίας 1, 4ος όροφος-γραφεία 413, 414, 416, Τ.Κ 69133 Κομοτηνή  ή 
 β)στο fax: 2531350462 ή 
 γ)με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην δ/νση: asachp12@gmail.com και  rodopi73@pamth.gov.gr 
 
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου αποτελεί αποκλειστικά η χαμηλότερη προσφορά για το υπό δημοσίευση κείμενο της 
περίληψης, ενώ θα επιλεγούν δύο μόνο Ανάδοχοι(εφημερίδες) για κάθε εμπλεκόμενη Περιφερειακή Ενότητα.  
 
Υπενθυμίζουμε ότι η τιμή των δημοσιεύσεων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α' και β' βαθμού και ανεξάρτητων αρχών που 
καταχωρούνται στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και αναφέρονται σε καθαρά υπηρεσιακές ανάγκες, όπως προσλήψεις, 
προμήθειες, προσκλήσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών ή διακηρύξεις, διέπονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 
2/82452/0020/2008 (ΦΕΚ2441/τΒ/2-12-2008) «Καθορισμός της τιμής των καταχωρούμενων στον τύπο υπηρεσιακών 
δημοσιεύσεων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ».  
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα(180) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας 
λήξης υποβολής των προσφορών και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων πενήντα ευρώ(550,00€) ανά 
δημοσίευση, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει επί της καθαρής αξίας σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής προσφοράς που 
επισυνάπτεται. Σε ιδιαίτερη στήλη της ως άνω προσφοράς ο  συμμετέχων αναγράφει το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται 
αθροιστικά η τιμή με το ΦΠΑ. Σε περίπτωση τυχόν ισότιμων προσφορών θα λάβει χώρα κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων 
που μειοδότησαν. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 
 
Μετά τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Ανάπτυξης, οι ανάδοχοι θα πρέπει άμεσα –κατόπιν σχετικού μας εγγράφου να 
προβούν  στη δημοσίευση στην καθορισμένη από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΚΟΙΝΗ ημερομηνία για όλες τις ως άνω 
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αναφερθείσες Περιφερειακές Ενότητες και εν συνεχεία να αποστείλουν το σχετικό τιμολόγιο μαζί με τρία αντίγραφα του 
φύλλου της εφημερίδας όπου έλαβε χώρα η δημοσίευση. 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων , ήτοι της Π.Ε 
Καβάλας για τις εφημερίδες που θα επιλεγούν για την Καβάλα, της Π.Ε Ροδόπης  για τις εφημερίδες που θα επιλεγούν για 
την Ροδόπη,  της Π.Ε Έβρου για τις εφημερίδες που θα επιλεγούν για τον Έβρο.  
 
Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ΑΜΘ  : www. pamth.gov.gr  

 
Ο Προϊστάμενος Δνσης Κτηνιατρικής   

 
Σαχπατζίδης Αχιλλέας   

 
Συνημμένα:  

1. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
2. Παράρτημα Περίληψης της Ανακοίνωσης  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Για την δημοσίευση της περίληψης της υπ’ αριθμ ΣΟΧ-1/2018, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 

1398/187271/7-12-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ της  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  
 
ΠΡΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ     
Δ/ΝΣΗ ΔΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                                   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………………… 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΚ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ 
 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΦΑΞ/E-MAIL  
ΑΦΜ-ΔΟΥ  
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
ΑΔΤ (Νομίμου εκπροσώπου)  
Υπεύθυνος Επικοινωνίας  
Περιφερειακή Ενότητα(Νομός) δημοσίευσης  
 
 

Μέγιστη Τιμή Δημοσίευσης 
της Περίληψης 

Συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

 
550,00€ 

πεντακόσια πενήντα ευρώ 

  

 
 
 
Προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ ολογράφως …………………………………………………………………. 
 
 
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :180 ημέρες από την επομένη της λήξης προθεσμίας των προσφορών. 
 
 
       Ημ/νία……….. 
 
                  Υπογραφή-Σφραγίδα 
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                                                                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Κομοτηνή ………../……/201…… 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                                               Αριθ. πρωτ.:  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.: E.Tζιαμπάζη, Θ. Ντικούδη  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ       : Δημοκρατίας 1 
ΤΑΧ. ΚΩΔ.          :  691 33 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ        :  25313 – 50 118,191 
FAX                     :  25313 - 50200 
e-mail                : lia@pamth.gov.gr 
                      theontikoudi@gmail.com 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2018  (αρ.πρωτ.ΔΔοικ ……………….. ,ΑΔΑ:………………) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της Δ/νσης Διοίκησης της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
  
Ανακοινώνει την πρόσληψη σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 ( ΦΕΚ Α’28 ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 25 του ν.4440/2016(ΦΕΚ Α’224), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά(-7-) 
ατόμων για την κάλυψη αναγκών των Περιφερειακών Ενοτήτων, των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, των Τμημάτων 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή, για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή εθνικών 
Προγραμμάτων Επιτήρησης των Λοιμωδών Επιδημικών Νοσημάτων 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 

Περιφερειακή Ενότητα  Καβάλας 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ)  
-Τμήμα Κτηνιατρικής 

Καβάλα ΠΕ  
Κτηνιάτρων 

οκτώ(-8-) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης 

 3 

102 

Περιφερειακή Ενότητα  Ροδόπης 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής(ΔΑΟΚ)  
-Τμήμα Κτηνιατρικής  

Κομοτηνή ΠΕ  
Κτηνιάτρων 

οκτώ(-8-) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης 

 2 

103 

Περιφερειακή Ενότητα  Έβρου 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής(ΔΑΟΚ)  Π.Ε Έβρου 

-Τμήμα Κτηνιατρικής 

Αλεξανδρούπολη ΠΕ  
Κτηνιάτρων 

οκτώ(-8-) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης 

 
1 

104 

Περιφερειακή Ενότητα  Έβρου 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Ορεστιάδας  
-Τμήμα Κτηνιατρικής 

Ορεστιάδα ΠΕ  
Κτηνιάτρων 

οκτώ(-8-) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης 

 1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101, 102, 
103, 104,  

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) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
δ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
ε) Άδεια οδήγησης Β΄ κατηγορίας ΙΧ επιβατηγού αυτοκινήτου η οποία να είναι σε ισχύ.  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν 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 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ειδικότητας, 
β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση 
Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνίατρου. 
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
δ) Άδεια οδήγησης Β΄ κατηγορίας ΙΧ επιβατηγού αυτοκινήτου η οποία να είναι σε ισχύ. 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν 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) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
 

Οι θέσεις, τα απαιτούμενα προσόντα (κύρια και επικουρικά) (Πίνακας Β), τα κριτήρια πρόσληψης, η βαθμολογουμένη εμπειρία, η εντοπιότητα ,τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγράφονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 και τα 
αναπόσπαστα τμήματα αυτής: «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017», «Ειδικό 
παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού Η/Υ» με σήμανση έκδοσης «19-09-2018» και «Ειδικό παράρτημα (Α2) απόδειξης γλωσσομάθειας» με σήμανση 
έκδοσης «22-11-2018»   τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Μακεδονίας (www.pamth.gov.gr), στην έδρα της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (1ος όροφος Διοικητήριο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 69133, Κομοτηνή), στα καταστήματα της υπηρεσίας μας που 
προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις (Δ/νση Κτηνιατρικής έδρα, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής(ΔΑΟΚ) ΠΕ Καβάλας, ΔΑΟΚ Π.Ε Ροδόπης, 
ΔΑΟΚ Π.Ε Έβρου και ΔΑΟΚ Ορεστιάδας)  καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων  Καβάλας, Κομοτηνής, 
Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας στους οποίους αυτά εδρεύουν.  
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
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: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση Διοίκησης, 
Τμήμα Γραμματείας, Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο, γραφ.117, 1ος όροφος, ΤΚ 69133 Κομοτηνή, απευθύνοντάς την υπόψη κας Βέη Σταυρούλας ή κου 
Τσιναρίδη Δημητρίου (τηλ. επικοινωνίας 25313-50 197 και 25313 -50164 αντίστοιχα) .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. 

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 στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (1ος όροφος 
Διοικητήριο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 69133, Κομοτηνή), στα καταστήματα της υπηρεσίας μας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις (Δ/νση 
Κτηνιατρικής έδρα, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής(ΔΑΟΚ) ΠΕ Καβάλας, ΔΑΟΚ Π.Ε Ροδόπης, ΔΑΟΚ Π.Ε Έβρου και ΔΑΟΚ Ορεστιάδας) 
καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων, 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. Η ακριβής προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  θα γνωστοποιηθεί στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας ΑΜΘ : www.pamth.gov.gr 

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: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ. 
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  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. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με 
σήμανση έκδοσης «30.03.2017», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με 
τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση 
έκδοσης «19.09.2018» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «22.11.2018», μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 
συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Πολίτες  
Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.   

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ 
 

ΑΔΑ: 73Α07ΛΒ-ΔΒ7


		2018-12-07T11:26:32+0200
	Athens




