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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΤΠΟΙΚ 17/5/2021 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                           Α.Π.: 57512 ΕΞ 2021 

ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ  

ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ 

ΣΜΗΜΑ Bϋ ΤΠΗΡΕΙΑΚΩΝ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ 

   
Ταχ. ∆/νςθ: Χαριλάου Τρικοφπθ 6-10 

Ταχ. Κϊδικασ: 106 79 ΑΘΗΝΑ 

Τθλ.: 213 13 39 632,637,638,640                                            ΠΡΟ:  (ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ) 

E-mail:  d4@glk.gr   

 

ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για απόςπαςη ζωσ είκοςι ζξι (26) υπαλλήλων 

ςτην Ειδική Τπηρεςία υντονιςμοφ Σαμείου Ανάκαμψησ του Τπουργείου Οικονομικϊν 

 

Η Ειδικι Υπθρεςία Συντονιςμοφ Ταμείου Ανάκαμψθσ (ςτο εξισ: Ειδικι Υπθρεςία) είναι αυτοτελισ 

Δθμόςια Υπθρεςία υπαγόμενθ ςτον Υπουργό Οικονομικϊν με ςκοπό το ςυντονιςμό τθσ ςφνταξθσ 

του Εκνικοφ Σχεδίου Ανάκαμψθσ που κα υποβλθκεί προσ ζγκριςθ ςτα κεςμικά όργανα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κακϊσ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων και 

ζργων τα οποία κα χρθματοδοτθκοφν με πόρουσ του Ταμείου Ανάκαμψθσ που κα διατεκοφν ςτθν 

Ελλάδα. 

 

Η Ειδική Τπηρεςία, προκειμζνου να καλφψει τισ υπηρεςιακζσ τησ ανάγκεσ, κατ’ εφαρμογή των 

άρθρων 271-281 του ν.4738/2020 (Α’207), προτίθεται να προβεί ςε αποςπάςεισ είκοςι ζξι (26) 

υπαλλήλων.  

 
 

Ι. ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ– ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ 

 

Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ τθσ, θ Ειδικι Υπθρεςία: 

α. Υποςτθρίηει και ςυντονίηει τθν προετοιμαςία και υποβολι του Εκνικοφ Σχεδίου 
Ανάκαμψθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 
β. Παρακολουκεί και αξιολογεί τισ διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων και ζργων 
ςτθν Ελλάδα, που κα χρθματοδοτθκοφν από τουσ πόρουσ του Ταμείου Ανάκαμψθσ και 
παρζχει κατευκφνςεισ προσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ για τθν εφαρμογι, απλοποίθςθ και 
επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν αυτϊν. 
γ. Επεξεργάηεται και ειςθγείται ςτον Υπουργό Οικονομικϊν και ςτα αρμόδια ςυλλογικά 
κυβερνθτικά όργανα, τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων που ανακφπτουν κατά τθν 
εκτζλεςθ των ζργων και προγραμμάτων που χρθματοδοτοφνται από το Ταμείο Ανάκαμψθσ. 
δ. Επεξεργάηεται και ειςθγείται ςτον Υπουργό Οικονομικϊν και ςτα αρμόδια ςυλλογικά 
κυβερνθτικά όργανα ανακεωριςεισ και τροποποιιςεισ του Εκνικοφ Σχεδίου Ανάκαμψθσ. 
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ε. Συντάςςει εκκζςεισ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων και ζργων του Ταμείου Ανάκαμψθσ 
και αναφορζσ για τθν επίτευξθ των οροςιμων και ςτόχων του προσ τον Υπουργό 
Οικονομικϊν, τα αρμόδια ςυλλογικά κυβερνθτικά όργανα και τα αρμόδια όργανα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
ςτ. Διευκολφνει τθν επικοινωνία για κζματα του Ταμείου Ανάκαμψθσ μεταξφ όλων των 
εμπλεκόμενων ςε κάκε πρόγραμμα και ζργο φορζων.  

 

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΑΠΟΠΑΗ 

 

Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ απόςπαςθσ ζχουν υπάλλθλοι, μόνιμοι ι με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ 

δικαίου αορίςτου χρόνου, που απαςχολοφνται ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Μθτρϊου 

Φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ τθσ ΕΛΣΤΑΤ, κατ’ αναλογικι εφαρμογι τθσ παρ.3 του άρκρου 90 

του ν.4389/2016 (Α’94), κατά παρζκκλιςθ των κείμενων διατάξεων, εφόςον πλθροφν τα κριτιρια 

που αναφζρονται ςτισ επόμενεσ ενότθτεσ. 

 

ΙΙΙ. ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Α. Θζςεισ (11) του κλάδου ΠΕ Διοικητικοφ Οικονομικοφ 
 

Βαςικά προςόντα:  

1. Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ ςφμφωνα με το π.δ. 50/2001 (Αϋ 39). 

2. Πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ.  

Πρόςκετα προςόντα (τα οποία ςυνεκτιμϊνται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ): 

Επαγγελματικι εμπειρία και υψθλοφ επιπζδου επιςτθμονικι κατάρτιςθ, ςφμφωνα με τα κάτωκι 

κριτιρια: 

1. Πτυχίο οικονομικϊν,  νομικϊν, μακθματικϊν, ςτατιςτικισ, δθμόςιασ διοίκθςθσ, πολιτικισ 

επιςτιμθσ. 

2. Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ετιςιασ τουλάχιςτον διάρκειασ, ςε ςυναφι γνωςτικά πεδία όπωσ 

αυτά αποτυπϊνονται ςτα αρ.274-276 του ν.4738/2020, ιτοι ςχετικά με τα αντικείμενα τθσ 

Ειδικισ Υπθρεςίασ.  

3. Καλι γνϊςθ τουλάχιςτον µίασ ακόµθ γλϊςςασ κράτουσ µζλουσ τθσ ΕΕ.  

4. Κατοχι διδακτορικοφ τίτλου, ςε ςυναφζσ γνωςτικό πεδίο.  

5. Αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ& Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΣΔΔΑ). 

6. Εργαςιακι εμπειρία ανάλογθ με τα αντικείμενα τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ. 
 

Β. Θζςεισ (6) του κλάδου ΠΕ Μηχανικϊν 
 

Βαςικά και πρόςθετα προςόντα: 

Βαςικά προςόντα:  

1. Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ ςφμφωνα με  το π.δ. 50/2001 (Αϋ 39). 

2. Πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ.  

Πρόςκετα προςόντα (τα οποία ςυνεκτιμϊνται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ): 

Επαγγελματικι εμπειρία και υψθλοφ επιπζδου επιςτθμονικι κατάρτιςθ, ςφμφωνα με τα κάτωκι 

κριτιρια: 

1. Πτυχίο όλων των τμθμάτων των Πολυτεχνειακϊν Σχολϊν. 
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2. Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ετιςιασ τουλάχιςτον διάρκειασ, ςε ςυναφι γνωςτικά πεδία όπωσ 

αυτά αποτυπϊνονται ςτα αρ.274-276 του ν.4738/2020, ιτοι ςχετικά με τα αντικείμενα τθσ 

Ειδικισ Υπθρεςίασ.  

3. Καλι γνϊςθ τουλάχιςτον µίασ ακόµθ γλϊςςασ κράτουσ µζλουσ τθσ ΕΕ.  

4. Κατοχι διδακτορικοφ τίτλου, ςε ςυναφζσ γνωςτικό πεδίο.  

5. Αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΣΔΔΑ). 

6. Εργαςιακι εμπειρία ανάλογθ με τα αντικείμενα τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ. 

 

Γ. Θζςεισ(3) του κλάδου ΠΕ Πληροφορικήσ  

 

Βαςικά προςόντα:  

1. Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ ςφμφωνα με το άρκρο 6 του π.δ. 50/2001 (Αϋ 39). 

2. Πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ.  

Πρόςκετα προςόντα (τα οποία ςυνεκτιμϊνται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ): 

Επαγγελματικι εμπειρία και υψθλοφ επιπζδου επιςτθμονικι κατάρτιςθ, ςφμφωνα με τα κάτωκι 

κριτιρια: 

1. Πτυχίο Πλθροφορικισ ι Θετικϊν επιςτθμϊν με μεταπτυχιακό ςτθν Πλθροφορικι. 

2. Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ετιςιασ τουλάχιςτον διάρκειασ, ςε ςυναφι γνωςτικά πεδία όπωσ 

αυτά αποτυπϊνονται ςτα αρ.274-276 του ν.4738/2020, ιτοι ςχετικά με τα αντικείμενα τθσ 

Ειδικισ Υπθρεςίασ.  

3. Καλι γνϊςθ τουλάχιςτον µίασ ακόµθ γλϊςςασ κράτουσ µζλουσ τθσ ΕΕ.  

4. Κατοχι διδακτορικοφ τίτλου, κατά προτίμθςθ ςε ςυναφζσ γνωςτικό πεδίο.  

5. Αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΣΔΔΑ). 

6. Εργαςιακι εμπειρία ανάλογθ με τα αντικείμενα τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ. 

 

Δ. Θζςεισ(2) του κλάδου ΣΕ Διοικητικοφ Λογιςτικοφ 

 

Βαςικά προςόντα:  

1. Τίτλοσ ςπουδϊν με το άρκρο 13 του π.δ. 50/2001 (Αϋ 39). 

2. Πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ.  

Πρόςκετα προςόντα (τα οποία ςυνεκτιμϊνται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ): 

1. Πτυχίο οικονομικϊν ςπουδϊν. 

2. Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ετιςιασ τουλάχιςτον διάρκειασ, κατά προτίμθςθ ςε ςυναφζσ 

γνωςτικό πεδίο µε το αντικείµενο τθσ Μονάδασ.  

3. Καλι γνϊςθ τουλάχιςτον µίασ ακόµθ γλϊςςασ κράτουσ µζλουσ τθσ ΕΕ.  

4. Εργαςιακι εμπειρία ανάλογθ με τα αντικείμενα τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ. 

 

 

Ε. Θζςεισ (4) του κλάδου ΔΕ Διοικητικϊν Γραμματζων 
 

Βαςικά προςόντα:  

1. Τίτλοσ ςπουδϊν ςφμφωνα με  το άρκρο 18 του π.δ. 50/2001 (Αϋ 39). 

2. Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ.  

Πρόςκετα προςόντα (τα οποία ςυνεκτιμϊνται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ): 

1. Καλι γνϊςθ τουλάχιςτον µίασ ακόµθ γλϊςςασ κράτουσ µζλουσ τθσ ΕΕ.  
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2. Εργαςιακι εμπειρία ανάλογθ με τα αντικείμενα τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ. 

 

ημειϊνεται ότι: για όλεσ τισ ανωτζρω θζςεισ απαιτείται γνϊςη χειριςμοφ Η/Τ ςτα αντικείμενα : 

(α)επεξεργαςίασ κειμζνων, (β) υπολογιςτικϊν φφλλων και (γ) υπηρεςιϊν διαδικτφου, κατ’ 

εφαρμογή των άρθρων 18 και 27 του π.δ.50/2001.  

 

 

IV. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ- ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΓΗΣΙΚΑ 

Προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανωτζρω κζςεισ καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλλθλοι να 

υποβάλουν:   

1. Αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ (επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ). 

2. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα, βάςει του υποδείγματοσ. 

3. Συνοδευτικι επιςτολι θ οποία κα περιγράφει ςυνοπτικά τουσ λόγουσ υποβολισ 

υποψθφιότθτασ και τθσ καταλλθλότθτασ του υποψθφίου για τθν προκθρυςςόμενθ κζςθ.   

4. Πρόςφατο πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν, όπου ρθτϊσ κα αναφζρονται τυχόν 

επιβλθκείςεσ πεικαρχικζσ ποινζσ ι εκκρεμείσ εισ βάροσ του υπαλλιλου πεικαρχικζσ 

διϊξεισ, βακμοί εκκζςεων αξιολόγθςθσ και αναρρωτικζσ άδειεσ τθσ τελευταίασ πενταετίασ, 

τοποκετιςεισ ςε επιμζρουσ οργανικζσ μονάδεσ τθσ υπθρεςίασ του, κακϊσ και εάν 

ςυντρζχει ι όχι ςτο πρόςωπο του υπαλλιλου οποιοδιποτε κϊλυμα απόςπαςθσ από γενικι 

ι ειδικι διάταξθ. Εάν το πιςτοποιθτικό δεν είναι διακζςιμο κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ 

αίτθςθσ, οι υποψιφιοι κα πρζπει, ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, να αναφζρουν τθ ςχετικι γι’ 

αυτό αίτθςι τουσ.  
 

Η αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και το βιογραφικό ςθμείωμα επζχουν κζςθ υπεφκυνθσ 

διλωςθσ του άρκ. 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75). 

 

Σε μεταγενζςτερο ςτάδιο οι επιλεγζντεσ προσ απόςπαςθ υπάλλθλοι κα κλθκοφν να προςκομίςουν 

ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ αντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν 

και των λοιπϊν αποδεικτικϊν εγγράφων που επικαλοφνται (προχπθρεςία, ξζνεσ γλϊςςεσ, κτλ). 
 

Η αίτθςθ, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα υποβάλλεται αποκλειςτικά από την ημζρα 

δημοςίευςησ τησ παροφςασ πρόςκληςησ ζωσ την 30η Μαΐου 2021 και ϊρα 24.00. Το εμπρόκεςμο 

των αιτιςεων κρίνεται από τθν θμερομθνία και ϊρα υποβολισ τθσ αίτθςθσ, θ οποία υποβάλλεται 

μόνο ηλεκτρονικά ςτη ηλεκτρονική διεφθυνςη:  d4@glk.gr, με κοινοποίηςη ςτη διεφθυνςη 

rrfasupport@minfin.gr. 

 

 

V. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΑΗ 

Η αξιολόγθςθ των αιτιςεων κα πραγματοποιθκεί από τον Διοικθτι τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ και τθν 

ειςιγθςι του ςτο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικϊν. 

 

Οι αποςπάςεισ διενεργοφνται με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ 

ι ςφμφωνθ γνϊμθ των αρμόδιων Υπθρεςιακϊν Συμβουλίων ι του οργάνου διοίκθςθσ του φορζα 

προζλευςθσ, για διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν.  

mailto:d4@glk.gr
mailto:rrfasupport@minfin.gr
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Ο χρόνοσ υπθρεςίασ των αποςπαςμζνων υπαλλιλων λογίηεται για κάκε ςυνζπεια ωσ χρόνοσ 

πραγματικισ υπθρεςίασ ςτθν οργανικι τουσ κζςθ και οι ανωτζρω υπάλλθλοι λαμβάνουν το 

ςφνολο των αποδοχϊν τθσ κζςθσ αυτισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν προςωπικισ διαφοράσ.  

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο Τμιμα Β’ τθσ 

Αυτοτελοφσ Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ, (τθλ.213 13 39 632,637,638,640).  
 

Η παροφςα πρόςκλθςθ δεν είναι δεςμευτικι για τθν υπθρεςία. 
 

Η παροφςα να αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, κακϊσ και ςτον ιςτότοπο του Υπουργείου 

Οικονομικϊν με τα ςυνθμμζνα αυτισ ςε μορφι αρχείου word. Το Υπουργείο Εςωτερικϊν, 

παρακαλείται επιπρόςκετα, για τθν ανάρτθςι τθσ με τα ςυνθμμζνα αυτισ ςτον διαδικτυακό του 

τόπο. 
 

Οι υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ αποςτζλλεται θ παροφςα πρόςκλθςθ παρακαλοφνται να τθν 

κοινοποιιςουν ςε όλουσ τουσ υπαλλιλουσ τουσ, κακϊσ και ςτουσ εποπτευόμενουσ φορείσ τουσ, 

με παράλλθλθ κοινοποίθςθ ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ d4@glk.gr και rrfasupport@minfin.gr . 

 

                                                                                       Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

                                                                      ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΤΛΑΚΑΚΗ 

 

 

 

 

ΤΝΗΜΜΕΝΑ: 

1. Αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 

2. Υπόδειγμα βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

(κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηεζεί ζηνπο επνπηεπόκελνπο θνξείο) 

 

1. Όια ηα Τπνπξγεία  

2. Όιεο νη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο  

3. Όιεο νη Αλεμάξηεηεο Αξρέο  

4. Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ e-mail: hrm@ydmed.gov.gr 

(γηα ηελ αλάξηεζε ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο ζηνλ δηαδηθηπαθό ηνπ ηόπν) 

 

 

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ  

3. Γξαθείν θαο Τπεξεζηαθήο Γξακκαηέσο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ 

4. Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, Γ.Γ.Π..Γ.Γ., Γηεύζπλζε Λεηηνπξγίαο Οξηδόληησλ πζηεκάησλ,  

   Δθηππώζεσλ, Λεηηνπξγηθήο Τπνζηήξημεο & Τπνζηήξημεο Υξεζηώλ 

   (κε ηελ παξάθιεζε αλάξηεζεο ηεο παξνύζαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ) 

5. Απηνηειή Γ/λζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη Οξγάλσζεο  

     Σκήκα Α΄,Β΄,Γ΄,Γ΄θαη Δ΄  

 

 

 

mailto:d4@glk.gr
mailto:rrfasupport@minfin.gr
ΑΔΑ: ΩΓΨΒΗ-ΖΝΖ
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ΑΙΣΗΗ 

 

Προς: Σκήκα Β’ Απηνηεινύο Γ/λζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη Οξγάλσζεο Τπ. Οηθνλνκηθώλ 

 
 
ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ 
 

1.Δπώλπκν:……………………………………………………………………………………. 

2.Όλνκα:………………………………………………………………………………………... 
3.Παηξώλπκν:…………………………………………………………………………………. 
4.Ηκεξνκελία γέλλεζεο:……………………………………………………………………… 
5.Κηλεηό ηειέθσλν: …………………………………………………………………………… 
6.Γηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail):………………………………………… 
 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΙΣΟΤΝΣΟ  
 

1. ρέζε εξγαζίαο: ……………………………………………………………(Μόληκνο / ΙΓΑΥ) 

2. Φνξέαο νξγαληθήο ζέζεο: …………………………………………………………………. 

3.Τπεξεζία ζηελ νπνία ππεξεηεί:…………………………………………………………… 
4. Θέζε πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο:…………………………………………………………… 
5.Δθπαηδεπηηθή Βαζκίδα (ΠΔ/ΣΔ/ΓΔ):…………………………………………………… 
6. Κιάδνο/εηδηθόηεηα: …………………………………………………………………………… 
7.Ηκεξνκελία δηνξηζκνύ/κεηάηαμεο: ……………..…../……....……..…../………………… 
 

ΘΔΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 
 

 

 

 

 

 

   

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: ……./………/2020 

 

Ο /Ηαιη……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καηηγορία Κλάδος 

  
 

ΑΔΑ: ΩΓΨΒΗ-ΖΝΖ
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 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ 

 
1.Δπώλπκν:…………………………………………………………………………………… 
2.Όλνκα:………………………………………………………………………………………. 
3.Παηξώλπκν:…………………………………………………………………………………. 

Α. ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 

Βαζικός Σίηλος ποσδών Σριηοβάθμιας Δκπαίδεσζης: 

(Τίηλορ απολςηηπίος/ πηςσίο/) (Εκπαιδεςηικό ίδπςμα) (Έηορ κηήζηρ) 
 

 

 

Γεύηερος Σίηλος ποσδών ηης ίδιας εκπαιδεσηικής βαθμίδας: 

(Τίηλορ πηςσίος) (Εκπαιδεςηικό ίδπςμα) (Έηορ κηήζηρ) 
 

 

 

Αποθοίηηζη από ηην ΔΓΓΑ: 
Τμήμα εξειδίκεςζηρ (αν ςπάπσει) (Εκπαιδεςηική Σειπά) (Έηορ κηήζηρ) 

 

 

 

Άλλοι ηίηλοι οποιαζδήποηε βαθμίδας: 

(Τίηλορ πηςσίος) (Εκπαιδεςηικό ίδπςμα) (Έηορ κηήζηρ) 

 

 

 

 

Ξένες γλώζζες Δπίπεδο Σίηλος πιζηοποιηηικού/Φορέας έκδοζης 

 

 

  

 

 

  

 

Β. ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ (πποζθέζηε γπαμμέρ/κελιά εθόζον απαιηούνηαι) 

Δργαζιακή Δμπειρία ζε θορείς Γενικής Κσβέρνηζης, όπως ασηός έτει αναγνωριζηεί από ηον 

Φορέα προέλεσζης  

Παρούζα θέζη 
Ημερομηνίες (ημέρα, μήνας, έηος):από ……… / ……… / ………    έως ……… / ……… / ……  (….. έηη …… μήνες) 

Φορέας 

Απαζτόληζης:………………………………………………………………………………….. 
Οργανική Μονάδα: 
………………………………………………………………………………………. 
Πλήρης ηίηλος θέζης εργαζίας: 

…………………………………………………………………………… 
Ανηικείμενο εργαζίας (εάν η θέζη είναι θέζη διοικηηικής εσθύνης, να αναθερθεί επιπλέον και ο αριθμός ηων σθιζηαμένων): 

ΑΔΑ: ΩΓΨΒΗ-ΖΝΖ
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Προηγούμενη θέζη 
Ημερομηνίες (ημέρα, μήνας, έηος):από ……… / ……… / ………    έως ……… / ……… / …… 

Φορέας 

Απαζτόληζης:…………………………………………………………………………………….. 
Οργανική Μονάδα: 
…………………………………………………………………………………………. 
Πλήρης ηίηλος θέζης εργαζίας: 

…………………………………………………………………………….. 
Ανηικείμενο εργαζίας (εάν η θέζη είναι θέζη διοικηηικής εσθύνης, να αναθερθεί επιπλέον και ο αριθμός ηων σθιζηαμένων): 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

. 

Προηγούμενη θέζη 
Ημερομηνίες (ημέρα, μήνας, έηος):από ……… / ……… / ………    έως ……… / ……… / …… 

Φορέας Απαζτόληζης:…………………………………………………………………….. 

Οργανική Μονάδα: ……………………………………………………………………………. 
Πλήρης ηίηλος θέζης εργαζίας: 

…………………………………………………………………………… 
Ανηικείμενο εργαζίας (εάν η θέζη είναι θέζη διοικηηικής εσθύνης, να αναθερθεί επιπλέον και ο αριθμός ηων σθιζηαμένων): 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

. 

 

Γ. ΓΝΩΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ (πποζθέζηε γπαμμέρ εθόζον απαιηούνηαι) 

Δίδος/ονομαζία εθαρμογής  
(π.ρ. επεμεξγαζία θεηκέλνπ (word) 

Πιζηοποιηηικό (εθόζον σπάρτει) γνώζης τειριζμού 

Η/Τ 

(π.ρ. ECDL) 
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Γ. ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ(έσο 200 ιέμεηο) 

 

 

 

 

 

 

 Η αίηεζε ππνςεθηόηεηαο κνπ  επέρεη ζέζε ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 

(Α΄ 75) θαη επηζύξεη ηηο πξνβιεπόκελεο πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο. 

 Καηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο ππεξεηώ ζε θνξέα Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

 Γελ κνπ έρεη επηβιεζεί ηειεζίδηθα νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή πνηλή γηα παξάπησκα θαη δελ εθθξεκεί 

ζε βάξνο κνπ πεηζαξρηθή δίσμε. 

 
 

………………………………………(Υπογπαθή ςποτηθίος) 

………………………………………(Ονομαηεπώνςμο ςποτηθίος) 

………………………………………(Ημεπομηνία) 

ΑΔΑ: ΩΓΨΒΗ-ΖΝΖ
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