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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3Β του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α’/2311-1995), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12α του άρθρου 49 του
Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α’/31-3-2011) με τις οποίες συστάθηκαν οι θέσεις προϊσταμένων
Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και συμπληρώθηκε με τις παρ. 12α και β
του άρθρου 24 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α’/22-8-2011).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 84 και 86 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’/9-2-2007) «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο πρώτο του Ν.3839/2010
(ΦΕΚ 51/Α’/29-3-2010) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με
αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής
Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 85 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο
πρώτο του Ν.3839/2010 και τροποποιήθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν.
3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α’/16-6-2011) και την παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011
(ΦΕΚ 180/Α’/22-8-2011).
4. Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου και πέμπτου του Ν.3839/2010, όπως το τελευταίο
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του Ν. 3979/2011.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο
δεύτερο του Ν.3839/2010 περί σύστασης του ΕΙ.Σ.Ε.Π.
6. Την υπ’ Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.8578/20-4-2011 (ΦΕΚ 119/Υ.Ο.Δ.Δ./4-5-2011) Απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ορισμός
Μελών Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του Ν.3839/2010.
7. Το γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή πλήρωσης των θέσεων
προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:
1. Προκηρύσσουμε την πλήρωση με επιλογή, των θέσεων προϊσταμένων Γενικών
Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων:
 Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 Εσωτερικών
 Οικονομικών
 Εξωτερικών
 Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 Πολιτισμού και Τουρισμού
2. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν, εκτός των μονίμων υπαλλήλων του οικείου
Υπουργείου και οι μόνιμοι υπάλληλοι όλων των άλλων Υπουργείων.
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3. Οι υποψήφιοι πρέπει να:
α) ανήκουν σε οποιοδήποτε κλάδο της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
και να έχουν βαθμό Α’
β) έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή να έχουν διατελέσει
προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή να έχουν
δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας και να έχουν διατελέσει ή να είναι
προϊστάμενοι Διεύθυνσης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας.
γ) έχουν τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή
διαχειριστικού ελέγχου. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με τις προϋποθέσεις αυτές,
επιλέγονται υπάλληλοι με δυο (2) τουλάχιστον έτη εμπειρία στα ίδια θέματα.
4. Τα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζονται με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του
άρθρου 3Β του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’). Ειδικότερα οι προϊστάμενοι Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών μεριμνούν για:
α) την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με τον προϋπολογισμό του
οικείου φορέα προς τον επικεφαλής αυτού, τον προϊστάμενο Οικονομικών
Υπηρεσιών του φορέα από τον οποίο εποπτεύεται, τον Υπουργό Οικονομικών, τη
Βουλή και την κοινή γνώμη μέσω του τύπου ή του διαδικτύου,
β) τη διασφάλιση της πιστής τήρησης των ανωτάτων ορίων του προϋπολογισμού του
φορέα τους και της ανάληψης δεσμεύσεων από αυτόν και τους εποπτευόμενους
φορείς του, για τη διενέργεια δαπανών μόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση
στον οικείο προϋπολογισμό,
γ) τη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων του φορέα τους και
από αυτόν φορέων, σύμφωνα με τις αρχές που εξειδικεύονται
του ν.2362/1995, όπως αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν
ν.3871/2010 (αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,
της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της ειλικρίνειας κ.α.),

των εποπτευόμενων
στα άρθρα 1 και 1α
με το άρθρο 1 του
της υπευθυνότητας,

δ) την τήρηση των υποχρεωτικών οδηγών, οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδει το
Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και
ε) τη διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των δημοσιονομικών στοιχείων
του φορέα, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτόν φορέων, σύμφωνα με τις κατ`
εξουσιοδότηση του ν.2362/1995, κανονιστικές πράξεις.
5. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3Β του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 245/Α’), η
παράβαση των οριζομένων στις παρ. 2 και 3 του ιδίου νόμου, από τον προϊστάμενο
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών συνιστά πειθαρχικό αδίκημα σύμφωνα με
το άρθρο 106 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’) και επισύρει την πειθαρχική ποινή της
περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ίδιου νόμου. Οι διατάξεις του
άρθρου 104 του παραπάνω νόμου, για τη δυνητική θέση σε αργία, εφαρμόζονται και
στην προκειμένη περίπτωση, ο δε αρμόδιος υπουργός αναστέλλει υποχρεωτικά την
άσκηση των καθηκόντων του προϊσταμένου, εφαρμοζομένης κατά τα λοιπά της παρ. 2
του ίδιου άρθρου. Επίσης ο προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
ευθύνεται και για κάθε ζημία που προξένησε στον οικείο φορέα από δόλο ή βαρειά
αμέλεια.
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6. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, υπάλληλος του οποίου, το υπολειπόμενο
διάστημα μέχρι την αυτοδίκαιη αποχώρησή του από την υπηρεσία είναι μικρότερο του
ενός (1) έτους κατά την ημερομηνία συνεδρίασης του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής
Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), με εξαίρεση τους ήδη υπηρετούντες προϊσταμένους Γενικής
Διεύθυνσης.
7. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε
πειθαρχική ποινή για παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 109
του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως εκάστοτε ισχύει. Το ως άνω κώλυμα δεν
ισχύει σε περίπτωση διαγραφής των πειθαρχικών ποινών σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 145 του Υπαλληλικού Κώδικα.
8. Η επιλογή των προϊσταμένων γίνεται με τα κριτήρια του άρθρου πέμπτου του
Ν.3839/2010, όπως ισχύει.
9. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας. Η ημερομηνία αυτή λαμβάνεται
υπόψη και για τη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής. Το κώλυμα επιλογής της
παραγράφου 7 δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας
υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από
το αρμόδιο όργανο.
10. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία
συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και
το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού του μητρώου.
11. Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού της
υπηρεσίας στην οποία ανήκουν οργανικά, είτε υποβάλλουν αίτηση για τη θέση της
υπηρεσίας αυτής είτε για θέσεις άλλων υπηρεσιών, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
δέκα (10) εργάσιμων ημερών που αρχίζει την 31η Οκτωβρίου 2011 και λήγει την 11η
Νοεμβρίου 2011. Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να
υποβληθούν και με συστημένη επιστολή.
12. Με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν μία ή περισσότερες θέσεις προϊσταμένων
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
13. Η επιλογή γίνεται από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) που
εδρεύει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα.
14. Όσοι επιλεγούν από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τοποθετούνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου,
ως προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και υπηρετούν έως την
επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων που θα επιλεγούν από το ΕΙ.Σ.Ε.Π. με τις
διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με το
άρθρο πρώτο του Ν.3839/2010.
15. Αν υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας επιλεγεί ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, με την τοποθέτηση του αποσπάται αυτοδίκαια στην υπηρεσία
για την οποία έχει επιλεγεί. Ο χρόνος της θητείας του αποσπασμένου υπαλλήλου, ως
προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών λογίζεται ως χρόνος
πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια.
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16. Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε Υπουργείου και
προκειμένου για Υπουργεία που έχουν περιφερειακές μονάδες, η προκήρυξη
τοιχοκολλάται σε κάθε περιφερειακό κατάστημα του Υπουργείου, με σχετικό
αποδεικτικό. Η προκήρυξη κοινοποιείται στους υπαλλήλους που πληρούν τις
προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται, χωρίς η κοινοποίηση αυτή να
επηρεάζει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Η προκήρυξη
καταχωρίζεται στις ιστοσελίδες όλων των υπουργείων καθώς και στην ιστοσελίδα
www.opengov.gr. H μη καταχώριση δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της διαδικασίας.
Αθήνα, 25 / 10 /2011
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Συνημμένα :
1. Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας
2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος

ΑΔΑ: 45ΟΓΧ-Ε0Ζ

Πίνακας Αποδεκτών για Ενέργειες :
ΠΡΟΣ:
Τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού όλων των Υπουργείων με την παράκληση:
α) να τοιχοκολλήσουν την παρούσα Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων
για την πλήρωση των θέσεων Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στον πίνακα
ανακοινώσεών τους με αποδεικτικό τοιχοκολλήσεως και
β) να ενημερώσουν ενυπόγραφα όλους του υπαλλήλους τους, που πληρούν τις
προϋποθέσεις για να επιλεγούν ως προϊστάμενοι της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, προκειμένου αυτοί με την σειρά τους εάν το επιθυμούν, να καταθέσουν
αίτηση υποψηφιότητας.
Εσωτερική Διανομή:
Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης με την παράκληση:
α) να τοιχοκολλήσει την παρούσα Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για
την πλήρωση των θέσεων Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στον πίνακα
ανακοινώσεων με αποδεικτικό τοιχοκολλήσεως,
β) να αναρτήσει την παρούσα Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την
πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών στην ιστοσελίδα www.ydmed.gov.gr

ΑΔΑ: 45ΟΓΧ-Ε0Ζ
ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

του /της
ΕΠΩΝΥΜΟ:......................................….

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού

ΟΝΟΜΑ:..........................................….

……………. ……....................

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:.................................….

…………………………
Μόνιμος Υπάλληλος της Υπηρεσίας:
………………………………….

Με την παρούσα σας υποβάλλω αίτηση
υποψηφιότητας για τη συμμετοχή μου στις
κρίσεις για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών
Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών όλων
των Υπουργείων, κατόπιν της Αριθ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.35……/………../οικ.
…./….-…..-2011
Απόφασης – Προκήρυξης για την υποβολή
υποψηφιοτήτων πλήρωσης των θέσεων
προϊστάμενων
Γενικών
Διευθύνσεων
Οικονομικών Υπηρεσιών όλων των Υπουργείων,
και σύμφωνα με την κατωτέρω σειρά
προτίμησης:

…………………………………………………
Κατηγορίας:…………………………………
Κλάδου:………………………………………
Ειδικότητας…………………………………
Βαθμός………………………………………
Προϊστάμενος……………………………..
.........................................................…

Θέμα: Επιλογή προϊσταμένων Γενικών
Διευθύνσεων Οικονομικών
Υπηρεσιών των Υπουργείων

Α/Α
1
2
3
4
5

Ημερομηνία.............................
6
7
8

Συνημμένα:
Βιογραφικό Σημείωμα

9
10
11
12
13

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών Υπουργείου

Σειρά
Προτίμησης

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Εσωτερικών
Οικονομικών
Εξωτερικών
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων
Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων
Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης
Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Πολιτισμού και Τουρισμού
Ο ΑΙΤΩΝ/ Η ΑΙΤΟΥΣΑ

ΑΔΑ: 45ΟΓΧ-Ε0Ζ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προσωπικά στοιχεία υπαλλήλου:
1. Όνομα:
2. Επώνυμο:
3. Ημερομηνία Γέννησης:
4. Οικογενειακή κατάσταση:
Τίτλοι σπουδών
1. Βασικοί τίτλοι σπουδών
Τίτλος:
Εκπ. Ίδρυμα:
2. Μεταπτυχιακοί τίτλοι, συναφείς ή μη, με το αντικείμενο της υπηρεσίας
Τίτλος:
Εκπ. Ίδρυμα:
3. Διδακτορικοί τίτλοι συναφείς ή μη, με το αντικείμενο της υπηρεσίας
Τίτλος:
Εκπ. Ίδρυμα:
4. Ξένες Γλώσσες:
Τίτλος:
Εκπ. Ίδρυμα:
5. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
6. Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών (δεύτερα πτυχία ή διπλώματα, αποφοίτηση από τη Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης, κ.α.):
Τίτλος:
Εκπ. Ίδρυμα:
Υπηρεσιακή κατάσταση
1. Ημερομηνία διορισμού και ΦΕΚ διορισμού:
2. Κατηγορία / Κλάδος:
3. Προϋπηρεσία: (διάρκεια και φορέας στον οποίο έχει διανυθεί)
4. Υπηρεσιακές μονάδες στις οποίες έχει διατελέσει προϊστάμενος (χρονική διάρκεια
παραμονής σε κάθε υπηρεσιακή μονάδα):
Προϋπηρεσία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή στον ιδιωτικό τομέα:
Φορέας/Εργοδότης
Από:
Έως:
Ιδιότητα:
Σύντομη περιγραφή αρμοδιοτήτων
Επιμόρφωση:
1. Συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης
Ονομασία προγράμματος επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης:
Από:
Έως:
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Διοργανωτής:
2. Παρακολούθηση σεμιναρίων ή συνεδρίων
Ονομασία προγράμματος επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης:
Από:
Έως:
Διοργανωτής:
Επιστημονική δραστηριότητα
1. Συγγραφικό έργο (άρθρα, μελέτες, προτάσεις) που σχετίζονται με το αντικείμενο της
υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα:
2. Εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες που σχετίζονται με το αντικείμενο της
υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα
3. Διδακτική εμπειρία
Επαγγελματική δραστηριότητα
1. Εκπροσώπηση σε Συμβούλια, Επιτροπές ή ομάδες εργασίας τόσο στο εσωτερικό όσο και
στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχομένου
2. Μέλη Δ.Σ, Πρόεδροι, Διοικητές κλπ όργανα νομικών προσώπων του Δημόσιου Τομέα:
3. Διενέργεια Ε.Δ.Ε. – ανακρίσεων
4. Ηθικές αμοιβές
Έπαινος/Μετάλλιο
Αιτιολογία απονομής:
Ημερομηνία και αριθμός ΦΕΚ απονομής:
Αναρρωτικές άδειες
Διάρκεια άδειας:
Παρατηρήσεις:
Πειθαρχικές ποινές
Πειθαρχικό παράπτωμα:
Παρατηρήσεις:
Διαθεσιμότητα - αργία - Αναστολή εκτέλεσης καθηκόντων:
Αιτιολογία:
Ημερομηνία θέσης σε διαθεσιμότητα / έναρξης της αργίας- αναστολής:
Ημερομηνία επαναφοράς/λήξης αναστολής:
Παρατηρήσεις:
Άλλα Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

