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Βόλος, 16 Ιουλίου 2020 

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων  

έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

διάρκειας έξι (6) μηνών, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ζωοκόμου στις 

εγκαταστάσεις του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 

Καρδίτσα.   

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

ειδικό Ν.Π.Ι.Δ., απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

πλήρωση τριών (3) θέσεων  έκτακτου προσωπικού με αντικείμενο την παροχή 

υπηρεσιών ζωοκόμου στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Κτηνιατρικής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα και καλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν 

το ενδιαφέρον τους σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της 

παρούσας πρόσκλησης.    

Το αντικείμενο απασχόλησης ανά θέση περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω 

πίνακα:   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

Κωδ. Θέσης R001 

Αρ. Θέσεων / Σχέση  
Εργασίας 

Μία (1) θέση με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 

Αντικείμενο και 
καθήκοντα απασχόλησης 

Καθαριότητα των χώρων σταβλισμού, περιποίηση των νοσηλευόμενων ζώων, 
συγκράτηση των ζώων για κτηνιατρικές πράξεις        

Απαιτούμενη 
απασχόληση 

Δευτέρα-Παρασκευή: 5 ώρες ημερησίως 

Τόπος παροχής εργασίας Εγκαταστάσεις του τμήματος Κτηνιατρικής του Π.Θ. στην Καρδίτσα 
 

 Κωδ. Θέσης R002 
Αρ. Θέσεων / Σχέση  
Εργασίας 

Μία (1) θέση με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 

Αντικείμενο και 
καθήκοντα απασχόλησης 

Γενική φροντίδα των σταβλιζόμενων, υγιών ζώων, νοσηλευόμενων ζώων και 
πειραματόζωων (π.χ., παροχή τροφής, νερού, καθαριότητα τροφοδόχων και 
σκευών, περιποίηση άκρων). Ειδική μέριμνα για ζώα με ιδιαίτερες ανάγκες (π.χ., 
άρμεγμα, τεχνητός θηλασμός). Καθαριότητα των χώρων σταβλισμού και του 
περιβάλλοντος χώρου. Παροχή βοήθειας σε εργασίες και χειρισμούς με ζώα 
κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών – κλινικών ασκήσεων και των πειραματικών 
μελετών (π.χ., συγκράτηση, μεταφορά, ζύγιση των ζώων).      

Απαιτούμενη 
απασχόληση 

Δευτέρα-Παρασκευή:  7 ώρες ημερησίως. 
Σάββατο, Κυριακή, αργίες: 2 ώρες ημερησίως. 

Τόπος παροχής εργασίας Εγκαταστάσεις του τμήματος Κτηνιατρικής του Π.Θ. στην Καρδίτσα 
 

 



Κωδ. Θέσης R003 

Αρ. Θέσεων / Σχέση  
Εργασίας 

Μία (1) θέση με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 

Αντικείμενο και 
καθήκοντα απασχόλησης 

• Καθαριότητα και μέριμνα χώρων διαμονής και κλουβιών εκτροφής 
• Καθαριότητα σκευών φαγητού και νερού και παροχή τροφής στην εκτροφή 
• Φροντίδα των ζώων    
• Συμμετοχή στις εργασίες της Κλινικής κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας 

αυτής υπό την εποπτεία των μελών ΔΕΠ και ειδικότερα συμμετέχει στη 
συγκράτηση των ζώων, στην προετοιμασία των ζώων για το χειρουργείο, 
καθαρισμός- απολύμανση οργάνων, καθημερινή καθαριότητα του 
νοσηλευτηρίου 
 

Απαιτούμενη 
απασχόληση 

Δευτέρα-Παρασκευή: 8 ώρες ημερησίως. 
Σάββατο, Κυριακή, αργίες: 3 ώρες ημερησίως. 

Τόπος παροχής εργασίας Εγκαταστάσεις του τμήματος Κτηνιατρικής του Π.Θ. στην Καρδίτσα 

Η αμοιβή καθώς και οι όροι της σύμβασης θα είναι σύμφωνες με την ισχύουσα 

εργατική νομοθεσία. Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης ανάμεσα στο ειδικό 

Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και στο επιλεγμένο προσωπικό θα είναι έξι (6) μήνες από 

την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή  να παραταθεί 

ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας, μετά από απόφαση του ΔΣ της ΕΑΔΠ του Π.Θ. 

χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης.  

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να έχουν την ιθαγένεια κράτους – μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γνωρίζουν Ελληνικά και να διαθέτουν: 

Απαραίτητα προσόντα 

Επαγγελματική εμπειρία ζωοκόμου σε εγκαταστάσεις σταβλισμού και νοσηλείας ζώων 

(αγροτικών / κατοικίδιων) και ειδικότερα στους τομείς όπως περιγράφονται στο 

αντικείμενο απασχόλησης. 

Η επιλογή́, τελική́ αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων για κάθε θέση θα 

πραγματοποιηθεί μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών  αιτήσεων ως προς τα 

ακόλουθα κριτήρια:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Α/Α Κριτήριο Μοριοδότησης Ανάλυση Κριτηρίου Αριθμός Μορίων 

1α 

Προϋπηρεσία/Εμπειρία 
στον τομέα της 
καθαριότητας 

Επαγγελματική Εμπειρία ζωοκομου σε 
εγκαταστάσεις σταβλισμού και νοσηλείας ζώων 
(αγροτικών / κατοικίδιων) σε εγκαταστάσεις του 
δημοσίου τομέα. 

20 μόρια/μήνα 
με ανώτατο όριο 
τους 36 μήνες  
7 μόρια / μήνα από 
37ο μήνα και μετά με 
ανώτατο όριο 
τους 72 μήνες 

1β 

Επαγγελματική Εμπειρία ζωοκομου σε 
εγκαταστάσεις σταβλισμού και νοσηλείας ζώων 
(αγροτικών / κατοικίδιων) σε εγκαταστάσεις του 
ιδιωτικού τομέα. 

10 μόρια/μήνα 
με ανώτατο όριο 
τους 36 μήνες  
7 μόρια / μήνα από 
37ο μήνα και μετά με 
ανώτατο όριο 
τους 72 μήνες 

 



 

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας εντός επτά 

(7) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Εταιρίας, στον οποίο  θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

Απαραίτητα δικαιολογητικά φακέλου υποψηφιότητας  

1. Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης 

2. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται τα προσόντα και τα στοιχεία 

του ενδιαφερομένου 

3. Αποδεικτικά στοιχεία επαγγελματικής εμπειρίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο 

που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό του 

υποψηφίου.  

* Αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας: 

Α. Για επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα 

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Εφόσον από τη βεβαίωση του 

ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει η εξειδικευμένη εμπειρία, απαιτείται η 

προσκόμιση σύμβασης που να καλύπτει ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης 

εμπειρίας ή σχετική βεβαίωση του εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η διάρκεια 

και τα καθήκοντα που εκτέλεσε. 

Β. Για επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο τομέα Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης 

ή/και σύμβαση με το φορέα απασχόλησης, από όπου να αποδεικνύεται το χρονικό 

διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης. 

4. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή (σε 

περίπτωση αλλοδαπών) νόμιμη άδεια διαμονής 

5. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί εντός των 

τελευταίων τριών μηνών),  

6. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού σημειώματος ή έντυπο απόδοσης Α.Φ.Μ. 

7. Φωτοτυπία οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου που να φαίνεται ο Α.Μ.Κ.Α. και 

ο Α.Μ.Α. (Ι.Κ.Α.) 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία να δηλώνεται ότι ο 

υποψήφιος: α) δεν έχει καταδικαστεί σε κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή 

για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 

πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση 

καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για 

οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει 

παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 

προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) δεν έχει, 

λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο 

διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί (για τους άνδρες). 



Πληροφορίες για την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας μπορούν να 

αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα http://www.eadp.uth.gr/ 

Υποβολή αιτήσεων- δικαιολογητικών συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συνοδευόμενη με όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής και έχοντας την αποκλειστική ευθύνη για την 

για την εμπρόθεσμη κατάθεσή τους μέχρι την  23η Ιουλίου 2020 και ώρα 14:30 (τέλος 

προθεσμίας) επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

α) στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση etap@uth.gr και επισυνάπτοντας την 

αίτηση και σκαναρισμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής. Θα πρέπει στο 

ΘΕΜΑ του mail να αναφέρουν το εξής «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» 

β) σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή με οποιοδήποτε μέσο ταχυμεταφοράς 

απευθείας στα γραφεία της Εταιρείας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος 38221, 

Κτήριο Παπαστράτου, 1ος Όροφος, Γραφείο 9. στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει 

να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ» 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό 

πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία. Αιτήσεις που θα 

κατατεθούν πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής δεν γίνονται 

αποδεκτές. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα 

Γ. Σιαπάτη (τηλ.: 24210-74378) 

 

 

 

 

Για την Εταιρεία Αξιοποίηση και Διαχείρισης Περιουσίας 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Καθηγητής Μιχαήλ Ζουμπουλάκης 
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