ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΔΛ.Γ.Α. ζα δηελεξγήζεη άκεζα πξνζιήςεηο επνρηθνύ πξνζσπηθνύ 200 αηόκσλ θαη
ζπγθεθξηκέλα 170 αηόμφν ηοσ κλάδοσ ΠΕ Γεφπόνφν θαη 30 αηόμφν ηοσ κλάδοσ ΠΕ
Κηηνιάηρφν ζηα Υπνθαηαζηήκαηα ηνπ ΔΛ.Γ.Α. ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20
ηνπ λ. 2190/94, όπσο ηζρύεη ζήκεξα, θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζ. 3/19-1-2017 εγθξηηηθήο
απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΔΛ.Γ.Α., γηα ηελ αληηκεηώπηζε απξόβιεπησλ
θαη επεηγνπζώλ αλαγθώλ ηνπ ΔΛ.Γ.Α. πνπ πξνέθπςαλ ιόγσ ησλ εθηεηακέλσλ δεκηώλ
από ηνπο πξόζθαηνπο ηζρπξνύο παγεηνύο θαη ιόγσ ζνβαξήο απεηιήο ηεο δεκόζηαο
πγείαο με διάρκεια απαζτόληζης έφς 8 μήνες.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζηα Πεξηθεξεηαθά Υπνθαηαζηήκαηα
ΔΛ.Γ.Α. θαη ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε/Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ/Τκήκα Πξνζσπηθνύ μέτρι ηις
27-1-2017, ζπλνδεπόκελε από ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά (αθξηβή αληίγξαθα ή
θσηναληίγξαθα) :
α) δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο,
β) ηίηιν ζπνπδώλ,
γ) Βεβαίσζε Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο Γεσηερληθνύ εηδηθόηεηαο Γεσπόλνπ
/Κηεληάηξνπ ή Βεβαίσζε Σπλδξνκήο Ννκίκσλ Πξνϋπνζέζεσλ ΄Δλαξμεο Άζθεζεο
Δπαγγέικαηνο Γεσηερληθνύ Δηδηθόηεηαο Γεσπόλνπ/Κηεληάηξνπ
δ) πηζηνπνηεηηθό γλώζεο ρεηξηζκνύ Η/Υ ζηα αληηθείκελα i)επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ
ii)ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ θαζώο θαη
3 ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ λ.1599/1986, ππνδείγκαηα ησλ νπνίσλ ζα πξνκεζεπηνύλ
από ηελ ηζηνζειίδα (www.elga.gr, ζηε δηαδξνκή Διαγφνιζμοί – Προζλήυεις
Προζφπικού) θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΔΛ.Γ.Α.
Δπηζεκαίλεηαη όηη νη πξνζιακβαλόκελνη ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ Οξγαληζκνύ , ν νπνίνο
ζα θαζνξίδεη θάζε θνξά κε απόθαζή ηνπ ην Πεξηθεξεηαθό Υπνθαηάζηεκα ζηε
γεσγξαθηθή δηθαηνδνζία ηνπ νπνίνπ ζα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα όζν ρξνληθό
δηάζηεκα δηαξθνύλ νη απξόβιεπηεο θαη επείγνπζεο αλάγθεο, κε έδξα ηελ έδξα ηνπ
Πεξηθεξεηαθνύ Υπνθαηαζηήκαηνο.

ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ
ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΠΡΟ :
..............................................................
........................................................

ΕΠΩΝΤΜΟ:……………………….………
……/……/…….

ΟΝΟΜΑ:………………………………….
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ:………………….……
ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΡΟ:………………………

Παρακαλώ όπως δεχτείτε την αίτησή
μου για πρόσληψη σύμφωνα με τις

Α.Δ.Σ.:…………..........…………………….

διατάξεις του άρθρου 20 του

ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΗ: ………………………..

Ν.2190/1994 .

ΣΟΠΟ
ΓΕΝΝΗΗ:…………………………………
Δ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ:..…………...……..….
.………………………………………....…..
.……………………………………………..
ΣΗΛΕΥΩΝΟ:……………………………...
………………………………………………
Ε. MAIL :……………………………………

υνημμένα δικαιολογητικά :
1.Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
2.Σίτλος σπουδών
3. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος
4. Πιστοποιητικό γνώσης
χειρισμού Η/Τ
5. Τπεύθυνη δήλωση κωλύματος
Τπαλλ. Κώδικα
6. Τπεύθυνη δήλωση υγείας
7. Τπεύθυνη δήλωση εργασίας για τον
Κλάδο ΠΕ Γεωπόνων

………………………
(Τπογραφή)

ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ
ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΠΕ ΚΣΗΝΙΑΣΡΩΝ

ΠΡΟ :
..............................................................
........................................................

ΕΠΩΝΤΜΟ:……………………….………
……/……/…….

ΟΝΟΜΑ:………………………………….
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ:………………….……
ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΡΟ:………………………

Παρακαλώ όπως δεχτείτε την αίτησή
μου για πρόσληψη σύμφωνα με τις

Α.Δ.Σ.:…………..........…………………….

διατάξεις του άρθρου 20 του

ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΗ: ………………………..

Ν.2190/1994 .

ΣΟΠΟ
ΓΕΝΝΗΗ:…………………………………
Δ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ:..…………...……..….
.………………………………………....…..
.……………………………………………..
ΣΗΛΕΥΩΝΟ:……………………………...
………………………………………………
Ε. MAIL :……………………………………

υνημμένα δικαιολογητικά :
1.Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
2.Σίτλος σπουδών
3. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος
4. Πιστοποιητικό γνώσης
χειρισμού Η/Τ
5. Τπεύθυνη δήλωση κωλύματος
Τπαλλ. Κώδικα
6. Τπεύθυνη δήλωση υγείας
7. Τπεύθυνη δήλωση εργασίας για τον
Κλάδο ΠΕ Κτηνιάτρων

………………………
(Τπογραφή)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άπθπο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :
Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:

Σει:

Σόπνο Καηνηθίαο:

Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ

Αζκώ / Δεν αζκώ επγαζία (4) πνπ έρεη ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο απαζρόιεζήο κνπ ζηνλ ΕΛ.Γ.Α. θαη
διαηηπώ / δεν διαηηπώ (4) Καηάζηεκα Γεσξγηθώλ Φαξκάθσλ (5)…….. .

(4)
Ηκεξνκελία:

20

Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) Διαγπάθεηαι η λέξη «Αζκώ» / «διαηηπώ» ή η θπάζη «δεν αζκώ» /«δεν διαηηπώ» αναλόγωρ.
(5) Σηην πεπίπηωζη πος «διαηηπώ» καηάζηημα αναγπάθεηαι η Πεπιθεπειακή Ενόηηηα.

Download from Diorismos.gr

Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)

Download from Diorismos.gr

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άπθπο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :
Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:

Σει:

Σόπνο Καηνηθίαο:

Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ

Αζκώ / Δεν αζκώ επγαζία (4) πνπ έρεη ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο απαζρόιεζήο κνπ ζηνλ ΕΛ.Γ.Α. θαη
διαηηπώ / δεν διαηηπώ (4) Καηάζηεκα Κηεληαηξηθώλ Φαξκάθσλ ή Κηεληαηξείν (5)…….. .

(4)
Ηκεξνκελία:

20

Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) Διαγπάθεηαι η λέξη «Αζκώ» / «διαηηπώ» ή η θπάζη «δεν αζκώ» /«δεν διαηηπώ» αναλόγωρ.
(5) Σηην πεπίπηωζη πος «διαηηπώ» καηάζηημα αναγπάθεηαι η Πεπιθεπειακή Ενόηηηα.

Download from Diorismos.gr

Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)

Download from Diorismos.gr

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άπθπο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟ :
Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:
Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Σει:
Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο κςπώζειρ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξ. 22 ηνπ
Ν. 1599/1986, δειαδή: «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε
δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Επίζεο εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα
πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε
κέρξη 10 εηώλ», δηλώνω όηι:
1. Όια ηα ζηοισεία ηεο αίηεζήο κνπ είλαη ακπιβή και αληθή θαη καηέσω όλα ηα απαιηούμενα πποζόνηα γηα ηε ζέζε ηνπ θιάδνπ ΠΕ
Κηεληάηξσλ, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα αίηεζε. ε πεξίπησζε αλαθξίβεηαο
γλσξίδσ όηη ζα έρσ ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/1986.
2.
Έρσ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο θαζόηη δελ έρσ (κε ηελ επηθύιαμε ηεο επόκελεο παξαγξάθνπ) κώλςμα
θαηά ην άπθπο 8 ηος Υπαλληλικού Κώδικα, ζύκθσλα κε ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηιεγεί όπνηνο: α) έρεη καηαδικαζηεί γηα
θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία
δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ' ππνηξνπή ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε,
θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο· β) είλαη
ςπόδικορ θαη έρεη παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ
θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε· γ) έρεη, ιόγσ θαηαδίθεο, ζηεπηθεί ηα πολιηικά ηος δικαιώμαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε
ζηέξεζε απηή· δ) ηειεί ςπό δικαζηική ζςμπαπάζηαζη.

3.

ε πεξίπησζε ύπαξμεο ηνπ θσιύκαηνο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο βνεζεηηθνύ ή αλεηδίθεπηνπ
πξνζσπηθνύ, εξαιπούμαι από ην θώιπκα επεηδή έρσ εθηίζεη ηελ πνηλή κνπ ή επεηδή έρνπλ αξζεί ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ κνπ
έρνπλ επηβιεζεί ή επεηδή έρσ απνιπζεί ππό όξνπο (άξζξ. 4 παξ. 6 Ν. 2207/1994).

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ
δεινύζα.

Ημ ε πομην ία : . .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. ..
Download from Diorismos.gr

Ο /Η δηλ .. .

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :
Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ

Έρσ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ κνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο εηδηθόηεηαο
ΠΕ Γεσπόλσλ/ ΠΕ Κηεληάηξσλ (5).

(4)
Ηκεξνκελία:

20

Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ
δεινύζα.
(5) Διαγράυεται η υράση «ΠΕ Γεωπόνων» ή η υράση «ΠΕ Κτηνιάτρων» αναλόγως.
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