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ΘΕΜΑ : «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού των κλάδων ΠΕ Γεωπόνων και ΠΕ  
 Κτηνιάτρων με τη διαδικασία του άρθρου 20 του ν. 2190/94 για κάλυψη 
 απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών» 
 
  
  
 Σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 3/19-1-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΕΛ.Γ.Α., με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 
του ν. 2190/94, όπως ισχύει, 170  ατόμων ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων και 30 ατόμων 
ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων χρονικής διάρκειας έως 8 μηνών για την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του ΕΛ.Γ.Α. θα προχωρήσουμε άμεσα στις 
προσλήψεις του προσωπικού αυτού στα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α..  
 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να ενημερώσετε τους υποψήφιους που 
επιθυμούν να απασχοληθούν στον ΕΛ.Γ.Α.  να υποβάλουν μέχρι τις 27-1-2017 αίτηση 
για πρόσληψη με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/94 συνοδευόμενη από τα εξής 
δικαιολογητικά (ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα) :  
 α) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,  
 β) τίτλο σπουδών, 
 γ) Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας 
Γεωπόνου/Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων ΄Εναρξης 
Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Γεωπόνου/Κτηνιάτρου που εκδίδονται 
από το ΓΕΩΤΕΕ.  
 δ) πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i)επεξεργασίας κειμένων 
 ii)υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και  
3 υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986, υποδείγματα των οποίων σας αποστέλλουμε 
συνημμένα. 
  
 Για την ενημέρωση των υποψηφίων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε 
μέσο ενημέρωσης, όπως ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο και λοιπά μέσα ενημέρωσης,  
στους τοπικούς επαγγελματικούς συλλόγους, επιμελητήρια κλπ. Σας διαβιβάζουμε 
συνημμένα κείμενο ανακοίνωσης. 
 
 Στην συνέχεια και το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 30-1-2017 θα διαβιβάσετε στη 
Διεύθυνση Διοικητικού/ Τμήμα Προσωπικού τις αιτήσεις των υποψηφίων. 
 
 Ο Προϊστάμενος του Υποκαταστήματος οφείλει να ενημερώσει άμεσα τους 
προσλαμβανόμενους για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών (προϋπηρεσίας, 
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πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, μεταπτυχιακά κλπ) για τον καθορισμό των 
αποδοχών τους. 
 
 Επισημαίνεται ότι οι προσλαμβανόμενοι θα είναι στη διάθεση του Οργανισμού , ο 
οποίος θα καθορίζει κάθε φορά με απόφασή του  το Περιφερειακό Υποκατάστημα στη 
γεωγραφική δικαιοδοσία του οποίου θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για όσο χρονικό 
διάστημα διαρκούν οι απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες, με έδρα την έδρα του 
Περιφερειακού Υποκαταστήματος.  
    
 Κατά τα λοιπά για το ανωτέρω προσωπικό εφαρμόζεται ό,τι και για το λοιπό 
εποχικό γεωτεχνικό προσωπικό. 
 
Συνημμένα : 
1. Έντυπο αίτησης         
2. Υποδείγματα 3 Υπεύθυνων Δηλώσεων 
3. Ανακοίνωση 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :   Ο Πρόεδρος 
1.Γραφείο κ. Προέδρου 
2. Γραφείο κ. Αντιπροέδρου   
3. Διεύθυνση Ασφάλισης κ΄ Ενισχύσεων   
4. Διεύθυνση Οικονομικού   Θεοφάνης  Κουρεμπές 
 
          
                
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


