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ΠΡΟΣ :       ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

«Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση δεκαοκτώ (18) υπαλλήλων στην Ειδική 
Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, πλην της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-
ΔΑΜ»

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) του Μέρους Β’ του ν. 4872/2021 «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων 
ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 247) και ιδίως το 
άρθρο 11 αυτού,

β) της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση 
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 
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22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

δ) την υπ’ αριθ. 17656/23-2-22 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Καθορισμός διάρθρωσης Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, καθορισμός, 
συμπλήρωση και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων της Ειδικής Υπηρεσίας 
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, θέσεις ευθύνης και κατανομή του προσωπικού αυτής» 
(Β’ 803).

2) Την υπ’ αριθ. Y35/22.09.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4405).

3) Την υπ’ αριθ. Α’0003/16-2-22 Εισήγηση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας.

4) Την υπ’ αριθμ. 20388/24-2-22 απόφαση του Αν. Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(ΑΔΑ 9ΒΡΦ46ΜΤΛΡ-01Ψ)

5) Την ανάγκη στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την παράταση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος των υποψηφίων 
υπαλλήλων, που απασχολούνται ως μόνιμο προσωπικό ή με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου, στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), εφόσον πληρούν τα 
κριτήρια που αναφέρονται στις επόμενες ενότητες, για απόσπαση στην Ειδική 
Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (εφεξής «Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ»), πλην 
της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, μέχρι την 24η Μαρτίου 2022 και ώρα 24.00. 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

H Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης αποτελεί αυτοτελή δημόσια 
υπηρεσία, η οποία αποτελείται από: α) Τη Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, β) την Διεύθυνση 
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης, γ) τη Διεύθυνση 
Διοικητικής Υποστήριξης, δ) το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και ε) το Αυτοτελές Τμήμα 
Παρατηρητηρίου και υπάγεται στον αρμόδιο για θέματα Δίκαιης Αναπτυξιακής 
Μετάβασης (ΔΑΜ) Υπουργό, με σκοπό τον κεντρικό σχεδιασμό και προγραμματισμό 
των πολιτικών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) στο πλαίσιο της κατάρτισης 
και υλοποίησης του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), του 
Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 (ΠΔΑΜ) και των 
Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), καθώς και τη 
διαχείριση και τον συντονισμό υλοποίησης του ΣΔΑΜ και αξιοποίησης όλων των 
διαθέσιμων για τον σκοπό αυτόν εθνικών ή ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης.
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ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν υπάλληλοι, που απασχολούνται ως μόνιμο 
προσωπικό ή με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στους Φορείς Γενικής 
Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), εφόσον πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στις επόμενες ενότητες.

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α. Δώδεκα (12) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) εκ των οποίων:

α)  Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
β) Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών  
γ) Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών  
δ) Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος
ε) Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής

Βασικά προσόντα:

1. Τίτλος σπουδών ΑΕΙ/ δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ/ 
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής/ Ισότιμος τίτλος 
της αλλοδαπής, σύμφωνα με το π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).

2. Καλή γνώση τουλάχιστον μίας γλώσσας κράτους μέλους της ΕΕ ή της Αγγλικής 
γλώσσας.

Πρόσθετα προσόντα (τα οποία συνεκτιμώνται κατά τη διαδικασία επιλογής):

Επαγγελματική εμπειρία και υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση, σύμφωνα με 
τα κάτωθι κριτήρια:

1. Μεταπτυχιακές σπουδές ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, σε συναφή γνωστικά 
πεδία όπως αυτά αποτυπώνονται στα άρθρα 6, 7 και 8 του ν. 4872/2021 (Α’ 247), 
ήτοι σχετικά με τα αντικείμενα της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ και των επιμέρους 
Διευθύνσεων και τμημάτων αυτής.

2. Κατοχή διδακτορικού τίτλου, σε συναφές γνωστικό πεδίο.
3. Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης& Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).
4. Εργασιακή εμπειρία σε συναφή με τα αντικείμενα των αντίστοιχων θέσεων των 

επιμέρους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.
5. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

                Β. Θέσεις (3) κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) εκ των οποίων:

α) Μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού
β) Μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
γ) Μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ Μηχανικών
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Βασικά προσόντα:

1.   Τίτλος σπουδών ΤΕΙ της ημεδαπής ή Ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, σύμφωνα με 
το π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). 
2.   Καλή γνώση τουλάχιστον μίας γλώσσας κράτους μέλους της ΕΕ ή της Αγγλικής 
γλώσσας.

Πρόσθετα προσόντα (τα οποία συνεκτιμώνται κατά τη διαδικασία επιλογής):

Επαγγελματική εμπειρία και υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση, σύμφωνα με 
τα κάτωθι κριτήρια:

1.  Μεταπτυχιακές σπουδές ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, σε συναφή γνωστικά 
πεδία όπως αυτά αποτυπώνονται στα άρθρα 6, 7 και 8 του ν.4872/2021 (Α’ 247), 
ήτοι σχετικά με τα αντικείμενα της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ και των επιμέρους 
Διευθύνσεων και τμημάτων αυτής.
2.   Κατοχή διδακτορικού τίτλου, σε συναφές γνωστικό πεδίο.
3.   Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης& Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).
4.   Εργασιακή εμπειρία σε συναφή με τα αντικείμενα των αντίστοιχων θέσεων των 
επιμέρους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.
5. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Γ. Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):

Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων:
Βασικά προσόντα:

1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης)/ 
Πτυχίο Α` ή Β` κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 
οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης/ Απολυτήριος τίτλος 
Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων: α) Διοικητικών Υπηρεσιών 
– Γραμματέων, β) Οικονομίας, γ) Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού Επαγγελματικού 
Λυκείου των τμημάτων: α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων 
Μεταφορών, γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου, δ) Υπαλλήλων Διοίκησης, ε) Εμπορικών 
Επιχειρήσεων ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης/ άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και επιπλέον γνώση χειρισμού Η/Υ στα 
αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων β) υπολογιστικά φύλλα γ) υπηρεσίες διαδικτύου, 
σύμφωνα με το π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). 
2. Καλή γνώση τουλάχιστον μίας γλώσσας κράτους μέλους της ΕΕ ή της Αγγλικής 
γλώσσας.

Πρόσθετα προσόντα (τα οποία συνεκτιμώνται κατά τη διαδικασία επιλογής):

Επαγγελματική εμπειρία και υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση, σύμφωνα με 
τα κάτωθι κριτήρια:

1. Εργασιακή εμπειρία στα αντικείμενα των επιμέρους Μονάδων της Διαχειριστικής 
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Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ.
2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Σημειώνεται ότι: για όλες τις ανωτέρω θέσεις απαιτείται γνώση χειρισμού Η/Υ στα 
αντικείμενα : (α)επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών 
διαδικτύου, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 18 και 27 του π.δ.50/2001.

ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΓΗΤΙΚΑ
Προκειμένου να καλυφθούν οι ανωτέρω θέσεις καλούνται οι ενδιαφερόμενοι 
υπάλληλοι να υποβάλουν:

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, βάσει του υποδείγματος.
3. Συνοδευτική επιστολή, η οποία θα περιγράφει συνοπτικά τους λόγους υποβολής 

υποψηφιότητας και της καταλληλότητας του υποψηφίου για την 
προκηρυσσόμενη θέση.

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, όπου ρητώς θα 
αναφέρονται τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή εκκρεμείς εις βάρος του 
υπαλλήλου πειθαρχικές διώξεις, βαθμοί εκθέσεων αξιολόγησης και 
αναρρωτικές άδειες της τελευταίας πενταετίας, τοποθετήσεις σε επιμέρους 
οργανικές μονάδες της υπηρεσίας του, καθώς και εάν συντρέχει ή όχι στο 
πρόσωπο του υπαλλήλου οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική 
διάταξη. Εάν το πιστοποιητικό δεν είναι διαθέσιμο κατά τον χρόνο υποβολής της 
αίτησης, οι υποψήφιοι θα πρέπει, στο βιογραφικό σημείωμα, να αναφέρουν τη 
σχετική γι’ αυτό αίτησή τους.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το βιογραφικό σημείωμα επέχουν θέση 
υπεύθυνης δήλωσης του άρθ. 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

Σε μεταγενέστερο στάδιο οι επιλεγέντες προς απόσπαση υπάλληλοι θα κληθούν να 
προσκομίσουν αντίγραφα των τίτλων σπουδών και των λοιπών αποδεικτικών 
εγγράφων που επικαλούνται (προϋπηρεσία, ξένες γλώσσες, κτλ.).

                Η αίτηση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα , υποβάλλεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ,     
αποκλειστικά από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης έως την 24η 
Μαρτίου 2022 και ώρα 24.00. 

                Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία και ώρα υποβολής της 
αίτησης, η οποία υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη ηλεκτρονική διεύθυνση: 
grammateia.DAM@mnec.gr, με κοινοποίηση στη διεύθυνση dioikitis.DAM@mnec.gr.

V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από τον Διοικητή της Ειδικής 
Υπηρεσίας ΔΑΜ, ο οποίος θα εισηγηθεί εν συνεχεία στον αρμόδιο για θέματα ΔΑΜ 
Υπουργό. Η απόσπαση πραγματοποιείται για τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης 
ανανέωσης της απόσπασης για μία (1) φορά κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, 
σύμφωνης γνώμης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ και έκδοσης σχετικής 
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απόφασης του αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού. Ο χρόνος υπηρεσίας των 
αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για θέματα 
βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και οι αποδοχές τους βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.

Η παρούσα πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στον ιστότοπο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τα συνημμένα αυτής σε μορφή αρχείου 
word. Το Υπουργείο Εσωτερικών, παρακαλείται επιπρόσθετα, για την ανάρτησή της με 
τα συνημμένα αυτής στον διαδικτυακό του τόπο.

Οι υπηρεσίες στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα πρόσκληση παρακαλούνται να την 
κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους τους, καθώς και στους εποπτευόμενους 
φορείς τους.

    
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2. Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί στους εποπτευόμενους φορείς)

1. Όλα τα Υπουργεία
2. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
3. Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές
4. Υπουργείο Εσωτερικών e-mail: hrm@ydmed.gov.gr

(για την ανάρτηση της παρούσας προκήρυξης στον διαδικτυακό του τόπο)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης 

Κοινού και Πρωτοκόλλου
    
 

Κ.Α.Α. 
ΓΟΝΙΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

mailto:hrm@ydmed.gov.gr
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ΑΙΤΗΣΗ

Προς:  Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

1.Επώνυμο:…………………………………………………………………………………….

2.Όνομα:………………………………………………………………………………………...

3.Πατρώνυμο:………………………………………………………………………………….

4.Ημερομηνία     γέννησης:………………………………………………………………………

5.Κινητό τηλέφωνο: ……………………………………………………………………………

6.Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail):………………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

1.Σχέση εργασίας: (Μόνιμος / ΙΔΑΧ)
2. Φορέας οργανικής θέσης: ………………………………………………………………….

3.Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί:……………………………………………………………

4. Θέση που κατέχει ο υποψήφιος:……………………………………………………………

5.Εκπαιδευτική  Βαθμίδα  (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ):……………………………………………………

6. Κλάδος/ειδικότητα: ……………………………………………………………………………

7.Ημερομηνία διορισμού/μετάταξης: ……………..…../……....……..…../…………………

                                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……./………… / 2022

                                                         Ο/Η αιτ…………………

ΑΔΑ: ΨΡΖΗ46ΜΤΛΡ-ΕΤΑ



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

1.Επώνυμο:…………………………………………………………………………………

2.Όνομα:………………………………………………………………………………………

3.Πατρώνυμο:……………………………………………………………………………

Α. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Βασικός Τίτλος Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
(Τίτλος απολυτηρίου/ πτυχίο/) (Εκπαιδευτικό ίδρυμα) (Έτος κτήσης)

Δεύτερος Τίτλος Σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας:
(Τίτλος πτυχίου) (Εκπαιδευτικό ίδρυμα) (Έτος κτήσης)

Αποφοίτηση από την ΕΣΔΔΑ:
Τμήμα εξειδίκευσης (αν υπάρχει) (Εκπαιδευτική Σειρά) (Έτος κτήσης)

Άλλοι τίτλοι οποιασδήποτε βαθμίδας:

(Τίτλος πτυχίου) (Εκπαιδευτικό ίδρυμα) (Έτος κτήσης)

Ξένες γλώσσες Επίπεδο Τίτλος πιστοποιητικού/Φορέας έκδοσης

ΑΔΑ: ΨΡΖΗ46ΜΤΛΡ-ΕΤΑ



Παρούσα θέση
Ημερομηνίες (ημέρα, μήνας, έτος):από ……… / ……… / ……… έως ……… / ……… / …… (….. έτη …… 
μήνες) Φορέας Απασχόλησης:…………………………………………………………………………………..
Οργανική Μονάδα:
……………………………………………………………………………………….
Πλήρης τίτλος θέσης εργασίας:
……………………………………………………………………………
Αντικείμενο εργασίας (εάν η θέση είναι θέση διοικητικής ευθύνης, να αναφερθεί επιπλέον και ο αριθμός των υφισταμένων):

Εργασιακή Εμπειρία σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτός έχει αναγνωριστεί από τον 
Φορέα προέλευσης

Β. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (προσθέστε γραμμές/κελιά εφόσον απαιτούνται)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Προηγούμενη θέση
Ημερομηνίες (ημέρα, μήνας, έτος):από ……… / ……… / ……… έως ……… / ……… / ……
Φορέας   Απασχόλησης:………………………………………………………………………………..
Οργανική Μονάδα:
………………………………………………………………………………………….
Πλήρης τίτλος θέσης εργασίας:
……………………………………………………………………………..
Αντικείμενο εργασίας (εάν η θέση είναι θέση διοικητικής ευθύνης, να αναφερθεί επιπλέον και ο αριθμός των υφισταμένων):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
.

Προηγούμενη θέση
Ημερομηνίες (ημέρα, μήνας, έτος):από ……… / ……… / ……… έως ……… / ……… / ……
Φορέας  Απασχόλησης:……………………………………………………………………..
Οργανική    Μονάδα:     …………………………………………………………………………….
Πλήρης τίτλος θέσης εργασίας:
……………………………………………………………………………
Αντικείμενο εργασίας (εάν η θέση είναι θέση διοικητικής ευθύνης, να αναφερθεί επιπλέον και ο αριθμός των υφισταμένων):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
.

ΑΔΑ: ΨΡΖΗ46ΜΤΛΡ-ΕΤΑ



Γ. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (προσθέστε γραμμές εφόσον απαιτούνται)

Είδος/ονομασία εφαρμογής
(π.χ. επεξεργασία κειμένου (word)

Πιστοποιητικό (εφόσον υπάρχει) γνώσης χειρισμού 
Η/Υ
(π.χ. ECDL)

Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (έως 200 
λέξεις)

 Η αίτηση υποψηφιότητάς μου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α΄ 75) και επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές 
και διοικητικές κυρώσεις.

 Κατά την δημοσίευση της προκήρυξης υπηρετώ σε φορέα Γενικής 
Κυβέρνησης

      Δεν μου έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή 
για παράπτωμα και δεν     εκκρεμεί      σε βάρος μου πειθαρχική δίωξη.

………………………………………(Υπογραφή    υποψηφίου)
……………………………………… (Ονοματεπώνυμο     υποψηφίου)
………………………………   (Ημερομηνία)
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