ΑΔΑ: 79ΝΩΗ-3ΔΙ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
ΑΙΣΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

Δπώνςμο:………………………………………………..

ΠΡΟ

Όνομα:……………………………………………………

Γενική Γπαμμαηεία Γημοζίυν Δζόδυν

Παηπώνςμο:……………………………………………..

Γενική Γ/νζη Ηλεκηπονικήρ

Α.Μ.:……………………………….
Κλάδορ:…………………………………………………….
Καηηγοπία/Βαθμόρ:………………………………
Τπηπεζία πος ςπηπεηεί (οπγανική θέζη):
………………………………………………………………

Γιακςβέπνηζηρ
και Ανθπυπίνος Γςναμικού
Γ/νζη Γιασείπιζηρ Ανθπυπίνος
Γςναμικού Σμήμα Γ΄: ηαδιοδπομίαρ &
Δξέλιξηρ Πποζυπικού

Τπηπεζία πος ςπηπεηεί με απόζπαζη:
………………………………………………………………
Θέζη εςθύνηρ:…………………………………………..
Σηλ. Δπικοινυνίαρ:………………………………………
E-mail* :……………………………………………………

ε
ζπλέρεηα
ηεο
αξ.
πξση.
....................................................πξφζθιεζεο,
παξαθαιψ φπσο θάλεηε δεθηή ηελ αίηεζε
εθδήισζεο ελδηαθέξνληφο κνπ γηα ηελ
παξαθάησ ζέζε:
……………………………………………………………………

(* ζςμπληπώνεηαι ςποσπευηικά και επιβεβαιώνεηαι υρ ηλεκηπονική
διεύθςνζη άμεζηρ ππόζβαζηρ και αζθαλούρ σπήζηρ διόηι αποηελεί
ηπόπο επικοινυνίαρ με ηον ςποτήθιο)

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

ΘΔΜΑ: «Αίηηζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ»
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:…………………………/2015

ςνημμένα:
Βιογπαθικό ημείυμα

Ο/Η αιη...............

ΑΔΑ: 79ΝΩΗ-3ΔΙ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

 Πποζυπικά ζηοισεία ςποτηθίος

Αξηζκφο Μεηξψνπ:…………………
Δπψλπκν:……………………………….
Όλνκα: …………………………………
Όλνκα παηξφο:………………………
Όλνκα κεηξφο:………………………
Ηκεξνκελία γέλλεζεο:……………….
Α.Γ.Σ.:………………………………………..

 ηοισεία ςπηπεζιακήρ καηάζηαζηρ:

Καηεγνξία:…………………………………….
Κιάδνο:………………………………………..
Βαζκφο:………………………………………..
Ηκεξνκελία δηνξηζκνχ:……………………..
Έηε & κήλεο ππεξεζίαο ζην ΤΠ.ΟΙΚ:…………
Έηε & κήλεο ππεξεζίαο εθηφο ΤΠ.ΟΙΚ:…………
Τπεξεζία πνπ ππεξεηεί:……………………
Θέζε πνπ θαηέρεη (ππάιιεινο/πξντζηάκελνο)…………………………………..

 Δπιζηημονική και επαγγελμαηική εκπαίδεςζη και καηάπηιζη
Σίηινη πηπρηαθψλ ζπνπδψλ:……………………………………………………….
Μεηαπηπρηαθέο/Γηδαθηνξηθέο ζπνπδέο:……………………………………...
Απνθνίηεζε απφ ΔΓΓ:……………………………………………………………..

ΑΔΑ: 79ΝΩΗ-3ΔΙ

 Γλυζζομάθεια
Γιψζζα:……………………………………………………………
Δπίπεδν:………………………………………………………………
Σίηινο πηζηνπνηεηηθνχ:……………………………………………
Φνξέαο έθδνζεο:……………………………………………………….
Έηνο θηήζεο:…………………………………………………………….

 Γνώζη πληποθοπικήρ και σπήζηρ Η/Τ
Γλψζε/ Γεμηφηεηα πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Η/Τ:………………….
Σίηινο πηζηνπνηεηηθνχ:…………………………………………….
Φνξέαο έθδνζεο:…………………………………………………..
Άιινο ηξφπνο απφθηεζεο γλψζεο/δεμηφηεηα:………………………
 Δπγαζιακή εμπειπία ζε θοπείρ ηος δημοζίος ηομέα

α/α

Φοπέαρ
απαζσόληζηρ

Οπγανική
μονάδα

Θέζη
Πποφζηάμ./
ςπάλληλορ

Γιάπκεια
απαζσόληζηρ
(από –έυρ)

Έηη & μήνερ
απαζσόληζηρ

Πεπιγπαθή
θέζευρ
επγαζίαρ

Έηη & μήνερ
απαζσόληζηρ

Πεπιγπαθή
θέζευρ
επγαζίαρ

 Δπγαζιακή εμπειπία ζε θοπείρ ηος ιδιυηικού ηομέα

α/α

Φοπέαρ
απαζσόληζηρ

Οπγανική
μονάδα

Θέζη
Πποφζηάμ./
ςπάλληλορ

Γιάπκεια
απαζσόληζηρ
(από –έυρ)

ΑΔΑ: 79ΝΩΗ-3ΔΙ

 Γπαζηηπιόηηηερ ζςναθείρ με ηο ανηικείμενο ηυν πποκηπςζζόμενυν θέζευν
(πκπιεξψζηε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηπρφλ ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο (ελδεηθηηθά εηζεγήζεηο
ζε δηεζλή ή εζληθά ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο, δηδαθηηθή εκπεηξία, ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο,
ζπκβνχιηα, νκάδεο εξγαζίαο, εθπξνζψπεζε ηεο ππεξεζίαο ή ηεο ρψξαο ζε επξσπατθνχο ή
δηεζλείο νξγαληζκνχο, ζηηο νπνίεο έρεηε πξνβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππαιιειηθήο ζαο
ζηαδηνδξνκίαο θαη είλαη ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ).
1. ……………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………….

