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ΠΡΟΣ : Ως πίvακας αποδεκτώv

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης εvδιαΦέροvτος για τηv υποβολή υποψηΦιοτήτωv πλήρωσης
θέσης Προϊστάμεvου οργαvικής μοvάδας επιπέδου Γεvικής Διεύθυvσης, της Γεvικής Διεύθυvσης
Φορολογικής Διοίκησης, της Γεvικής Γραμματείας Δημοσίωv Εσόδωv του Υπουργείου
Οικοvομικώv

Σας κοιvοποιούμε τηv με αρ.πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1161500 ΕΞ 2016 (ΑΔΑ: ΨΨΖΗΗ-7ΘΑ) πρόσκληση
εκδήλωσης εvδιαφέροvτος για τηv υποβολή υποψηφιοτήτωv πλήρωσης θέσης Προϊστάμεvου
οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής
Διοίκησης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και
παρακαλούμε να γνωστοποιηθεί ενυπογράφως σε όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς σας.
Οι υπηρεσίες οι οποίες εποπτεύουν Φορείς παρακαλούνται να αποστείλουν την πρόσκληση στους
εποπτευόμενους φορείς, με την επισήμανση ότι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα την ως άνω
πρόσκληση οφείλουν να την αναρτήσουν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας τους και να
λάβουν γνώση ενυπογράφως όλοι οι υπάλληλοι αρμοδιότητάς τους.
Επισημαίνεται ότι για τις Γενικές Γραμματείες που στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Ανδρέα
Παπανδρέου 37, η ως άνω πρόσκληση έχει ήδη αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της
Υπηρεσίας.

Η ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Συνημμένα:

Η αρ.πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1161500 ΕΞ 2016 απόφαση του ΥπουΡΥείου Οικονομικών

Εσωτ. Διανομή
Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

http://www.minedu.gov.gr
mailto:genikidief@minedu.gov.gr
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ΑΡΙ0. ΠΡΩΤ.: ΔΔΑΔ Γ 1161500
ΕΞ 2016

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΤαΧ.ΔΙνση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
e-mail

Καραγεώργη Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Ε. Χρήmου
210- 33.75.165-137
210- 33.75.990
e.christou@mofadm.gr

ΘΕΜΑ: .Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή

υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσης Προϊmαμένου οργανικής μονάδας επιπέδου

Γενικής Διεύθυνσης, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διο(κησης, της

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών,.

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, εκδίδουμε Πρόσκληση εκδήλωσης

ενδιαφέροντος για την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου οργανικήs

μονάδαs επιπέδου Γενικήs Διεuθυνσηs. σε αντίστοιχη κενή θέση τηs

Γενικήs Δjνσηs Φορολογικήs Διοίκησηs, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων

Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάςεις των άρθρων 26 και

38, παρ. 1 και 7 του ν.4389Ι20l6 (Α'94) και τις διατάςεις του mοιχείου (2) της
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υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης (4) της υποπαραγράφου Ε,2 της παραγράφου Ε

του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α' 222), όπως ισχύει,

1. Δικαίωμα unοΒολής αίτησης unοψηφιότητας

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την αναφερόμενη θέση,

έχουν οι υπάλληλοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν σωρευτικά οι

απαιτούμενες, από τις κείμενες διατάξεις, προϋποθέσεις. Επισημαίνεται ότι οι

προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.

Συγκεκριμένα:

α) Οι υποψήφιοι, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

υποψηφιότητας, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής του άρθρου 26,

παρ. 1 και 2 α) του ν. 4389/2016 (Α'94). Ειδικότερα, ως Προϊστάμενοι Γενικής

Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι, εφόσον:

ί) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος

τουλάχιστον, ή ii) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης για δύο

(2) τουλάχιστον έτη, ή iiί) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού

διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόmας Διοίκησης και

Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ,Δ.Δ.Α.)ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού

τίτλου σπουδών, κατέχουν βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον πέντε (5)

έτη στο βαθμό αυτόν, ή ίν) κατέχουν το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο

τουλάχιστον επτά (7)έτη στο βαθμό αυτόν.

β) Επιπροσθέτως. οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες, για την

αναφερόμενη θέση, προϋποθέσεις, κατά τα οριζόμεναστις διατάξεις του άρθρου 123

του π,δ.111/2014 (Α' 178). Συγκεκριμένα της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής

Διοίκησης προ1:στανταιυπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλωντων κλάδων.

Στις περιπτώσεις υποψηφίων που έχουν ασκήσει καθήκοντα αναπληρωτή

Προϊσταμένου οργανικής μονάδας και δεδομένου ότι ο χρόνος αυτός λαμβάνεται

υπόψη για την εφαρμογή τωνπαραπάνω διατάξεων,οι εν λόγωυποψήφιοι θα πρέπει

να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση και το απαιτούμενο βιογραφικό

σημείωμα και τις σχετικές αποφάσεις ή διαταγές που πιστοποιούν το χρ'όνοάσκησης

καθηκόντων αναπληρωτή Προϊσταμένου,σύμφωναμε τις ισχύουσες διατάξεις.

,
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2. Κωλύματα unοψηφιότητας

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο') για επιλογή σε θέση προϊσταμένου,

υπάλληλο'), στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν τα κωλυματα υποψηφιότητα'),

κατά τα οριςόμενα στΙ')διατάξει')του άρθρου 84 του ν,3528/2007 (Α'26), όπω') αυτό

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 του ν.4369/2016 (Α'33), Συγκεκριμένα,:

α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο') για την επιλογή σε θέση προϊσταμένου ουτε

να τοποθετηθεί προϊστάμενο') υπάλληλο'), ο οποίο') διανυει δοκιμαστική υπηρεσία ή

τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκω') για τα αναφερόμενα

στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν.3528/2007 (Α' 26) αδικήματα ή του έΧει

επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρΧική ποινή ανώτερη του προστίμου

αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρΧικό παράmωμα μεχρι τη

διαγραφή τη') ποινή') κατά το άρθρο 145 του ω')άνω νόμου.

β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο') υπάλληλο') που συμπληρώνει το 670 έτο')τη')

ηλικία') εντό') ενό') έτου') από την ημερομηνία λήξη') τη') προθεσμία') υποβολή') των
υποψηφιοτήτων.

3. Κριτήρια αξιολόγησης των unοψηφιοτήτων

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων εφαρμόςονται οι διατάξει') των άρθρων 26

και 38 του ν.4389/2016 (Α'94), όπω') ισχυουν, καθώ') και οι σχετικέ') ρυθμίσει') τη')

αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔΓ 1130900 ΕΞ2016/08.09.2016 (Β'2922) Απόφαση') του Γενικου

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ,Καθορισμό') τη') διαδικασία'), των οργάνων και των

κριτηρίων αξιολόγηση') των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων

οργανικών μονάδων επιπέδου Γενική') Διευθυνση'), Διευθυνση') και Τμήματο') των

υπηρεσιών τη') Γενική') Γραμματεία') Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου

Οικονομικών, καθώ') και τωνΥπευθυνων ΑυτοτελώνΓραφείωναυτή')"

Επιπλέον, κατ' εφαρμογή τη') ω')άνω απόφαση') και συμφωνα με τι') διατάξει')

του άρθρου 62 του v.441O/2016 (A'l41), ο Χρόνο') απασχόληση') στον ιδιωτικό

τομέα λαμβάνεται υπόψη για τη μοριοδότηση τη') ομάδα') κριτηρίων (β) ,Εργασιακή

εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθυνη')', ανεξαρτήτω')συνάφεια') αυτου με την

προ') πλήρωση θέση, με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιο') υπάλληλο') εχει

προϋπηρεσία εκτό') δημοσίου τομέα που εχει διανυθεί μετά την απόκτηση του

βασικου τίτλου σπουδών τη') κατηγορία')/εκπαιδευτική') βαθμίδα'), στην οποία

υπηρετεί κατά το Χρόνο τη') ένταξη'), και μετά την απόκτηση τη') άδεια') άσκηση')

επαwελματο'), όπου αυτή απαιτείται. Ο Χρόνο')απασχόληση') στον ιδιωτικό τομέα
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πρέπει να αποδεικνύεται με ένα τουλάχιστον από τα προβλεπόμενα στις

παραγρόφους 2 και 3 του όρθρου 6 του Π.δ. 69/2016 (Α'127) οικεία

δικαιολογητικό. Η συγκέντρωση και προσκόμιση των απαιτούμενων κατό το Π.δ.

δικαιολογητικών, καθώς και κόθε όλλου στοιχείου που αποδεικνύει ότι συντρέΧουν

οι απαιτούμενες ως όνω προύποθέσεις, αλλό και το Χρόνο που απασχολήθηκε ο

υποψήφιος στον ιδιωτικό τομέα, αποτελούν ευθύνη του ιδίου υπαλλήλου, ο οποίος

οφείλει να υποβόλει ηλεκτρονικό μαζί με την αίτηση υποψηφιότητός του. Σε

περίπτωση μη προσκόμισης των απαραίτητων ως όνω δικαιολογητικών εντός της

ταχθείσας, βόσει της παρούσας, προθεσμίας υποβολής αίτησης υποψηφιότητας,

λόγω αδυναμίας άμεσης χορήγησης του σχετικού δικαιολογητικού από τον αρμόδιο

ασφαλιστικό φορέα, ο υποψήφιος υποΧρεούται όπως δηλώσει ηλεκτρονικά, εντός

της ίδιας προθεσμίας, ότι έΧει υποβόλει σχετική αίτηση χορήγησης του

δικαιολογητικού, συνυποβόλλοντας ταυτόΧρονα την πρωτοκολληθείσα αίτηση

υποβολής του αιτήματος στοναντίστοιχο φορέα. Εν προκειμένω επισημαίνεται, ότι

οι υποψήφιοι που έΧουν ήδη υποβόλει αντίστοιχα δικαιολογητικά, στην Υπηρεσία

μας, δεν υποΧρεούνταινα τα υποβόλουν εκ νέου.

4. Διαδικασία uποΒολής αιτήσεων uποψηφιότητας

Αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας,

επισημαίνονται τα ακόλουθα:

ί) Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑί, υποβάλλεται

μόνο ηλεκτρονικά στη διείιθuνση e.christou@rnofadm.gr εντός

αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάmμων ημερών από την

καταΧώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της Γ.Γ.Δ.Ε.

www.ΡubIicreνenue.gr.ήτοιαπόΤΙS09.11.2016έωSΤΙS22.11.2016.

ii) Η αίτηση υποψηφιότητας απαιτείται να φέρει υπογραφή, προκειμένου να

είναι έγκυρη [απαιτείται σάρωση της αίτησης, δηλαδή επεςεργασία αυτής

μέσω σαρωτή (scanner), πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της]. Η αίτηση

συνοδεύεται υποΧρεωτικό από βιογραφικό σημείωμα, ως το συνημμένο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ11, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αίτησης,

συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης

δήλωσης. Η συμπλήρωση των εντύπων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ) και (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ11)
είναι υποΧρεωτικήκαι πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα. Ο

mailto:e.christou@rnofadm.gr
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υποψήφιος υποχρεούται να συμπληρώσει τα οικεία πεδία που αναφέρονται

στα υπηρεσιακά και προσωπικά του στοιχεία, καθώς και σε τυπικά,

εκπαιδευτικά, επαγγελματικά προσόντα και τυχόν πρόσθετα που

απαιτούνται για την προκηρυσσόμενη θέση.

iίί) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται υποχρεωτικά από Υπεύθυνη Δήλωση

του ν.1599Ι1986 ως συνημμένο αρχείο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ111).Η Υπεύθυνη

Δήλωση οφείλει να είναι συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και να φέρει

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11

του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690Ι 1999, όπως ισχύει) και να

αποσταλεί ηλεκτρονικά στην ίδια διεύθυνση. Διευκρινίζεται, ότι απαιτείται

σάρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης δηλαδή επεξεργασία αυτής μέσω σαρωτή

(scanner), μετά την υπογραφή της και τη θεώρηση του γνησίου αυτής.

ίν) Η εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων ή η μη υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων,

συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία επιλογής.

ν) Επισημαίνεται ότι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν για την

πλήρωση της αναφερόμενης θέσης, σε συνέχεια σχετικών προσκλήσεων

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα ληφθούν υπόψη.

5. Γνωστοποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος ,ΔΙΑΥΓΕlΑ"καθώς
και στον ιστότοπο της Γ.Γ.Δ.Ε.www.publicrevenue.gr. Με ευθύνη των Προίσταμένων
των Υπηρεσιών, η παρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων κάθε
Υπηρεσίας και να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι.

Συυημμέυα:
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥπόδεΙΥμαΑίτησης Υποψηφιότητας
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π: ΥπόδεΙΥμαΒιογραφικού σημειώματος
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΠ: Yn:εύθυυηΔήλωση

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ EΣOΔnN
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΠΣΙΛΗΣ

http://www.publicrevenue.gr.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Upos: Τη Γενική Γραμματεία ΔημοσίωνΕσόδων,

Γενική Δ/νση Ηλεκφονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Γ' Σταδιοδρομίας & ΕξέλιξηςΑνθρώπινου Δυναμικού

Ι ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1, Επώνυμο: ' .. ' .. " .. ' ' .. ' ' '.'.' .. ' ' .. " ..".' ' ' ' "' .. '.'

2. Όνομα: ".' "." ' .. ' ' '.'.' ' ' .. " .. ' .. ' ' '.' '." " '.

3. Πατρώνυμο: ' .. ' ".' " .. ' ' .. " ' ' ' ' '.' .

4. Ημερομηνία γέwησης:" .." .." ,.. "., , ,.. ,.,', .. , , , ,.. , ,

5. Αριθμός μητρώου του υπαλλήλου: .

6. Α.Δ.Τ:"., " .." .. ,.. ,', , " " , , ,.. " ,.. ,.. ,.. , .

7. Τηλέφωνο επικοινωνίας: '.' ' ' .. ' ' " ..".' ' '." .." .

8, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) .

Ι ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1. Φορέας οργανικής θέσης: , .

2. Υπηρεσία με απόσπαση: " .. ' .. ' ' ' .. ' ' ' '." ' '.' ..

3. Θέση που κατέΧειο υποψήφιος: .

4. Κλάδος/κατηγορία/ βαθμός:' " .. ' .. ' '.'."' ' ' .. ' ' '." .. ' '.

5. Αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/ Διοικητικού: .

6. Ημερομηνία/ΦΕΚ διορισμού: " ..".' ' .. " .." "." ' '"

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔIΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

βάσει της αρ. πρωτ, ΔΔΑΔΓ ' σχετικής Πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / /20 1 .
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Ο /Η αιτ .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11

ΒιοrΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

1. Επώνυμο: .

2. Όνομα: .

3. Πατρώνυμο: .

4. Αριθμός μητρώου του υπαλλήλου: .

5. Συνολικός χρόνος υπηρεσίας: 1

Α. ΤΥΠΙΚΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΠΡΟΣΟΝΤΑ
EΠArrEΛMATIΚHE ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΙΑ Κατηγορία τίτλου Τίτλοι σnοuδών (Αναλυτική καταγραφή των Αριθμός
στοιχείων που ζητούνται) μορίων 2

Α.Ι. Βασικός τίτλος σττουδών

Α.2. Δευτερος τίτλος σπουδών
(της ίδιας εκπαιδευτικής
βαθμ ίδας με τον βασικό
τίτλο σττουδών)

Α.3. Μεταπruχιακος τίτλος
σπουδων, ετήσιας
τουλάχιστον διάρκειας

Α.4. Δεύτερος Μεταπτυχιακός
τίτλος σττουδών, ετήσιας
τουλάχιστον διάρκειας

Α.5. Επιτυχής αποφοίτηση από
την Ε.Σ.Δ.Δ.Α

Α.5. Διδακτορικό δίπλωμα

Α.Ί. Πιστοποιημένη 'Ονομασία: ...........
Επιμόρφωση από το
Ε.ΚΔ.Δ.Α, κατά την
τελευταία lΟετία

1 Έως την ημερομηνία λήςης της προθεαμίας της πρόοκληοης πλήρωσης θέσεων ευθύνης
2 Συμπληρώνεται από την υπηρεσία
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Α.8. Πιστοποιημένη Γλώοοα Άριστα Πολύ Καλά Αριθμός
γλωσσομάθεια καλά μορίων 3

EuvoAoμορίων τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής
κατάρτισης'

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: (πρoιcύmει ατrό του τroλλαττλασιασμό του ΣVυOλΙΙCOύαριθμού μΟΡiωυ <ης
Α . ομάδας με του avrimolXo σvυrελεστή βαρύrηrας, αυά θέΟΤ)εvθύυης)

Β. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ

Α/Α Χρόνος εμπειρίας και άσκηση (Έτη και μήνες άσκησης καθηκόντων Αριθμός
καθηκόντων εuθύνης ευθύνης) μορίων"

Β.Ι. Χρόνος υπηρεσίας στο δημόσιο
τομέα6, με ανώτατο όριο τα 33 έτη

Β.2. Χρόνος απασχόλησης σε συναφή
θέση στον ιδιωτικό τομέα, που έΧΕΙ

αναγνωρισθε! σύμφωνα με ης
διατάξεις του άρθρου 98 του Υ.Κ.,
όπως ισχύει, (με ανώτατο όριο τα 7
έτη) 7

Β.3. Χρόνος άσκησης καθηκόντων
ευθύνης στο δημόσιο τομέα, με
ανώτατο όριο τα 1Ο έτη

Σύνολο μορίων από εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων εuθύνης

3 Συμπληρώνεται από την υπηρεσία
4 Συμπληρώνεται από την υπηρεσία
5 Συμπληρώνεται από την υπηρεσία
6Χρόνος προύπηρεσίας που έχει διανυθεί στο δημόσιο και έΧει αναγνωρισθεί, συμφωνα με τις
διατάςεις του άρθρου 98 του γ.κ., όπως ανnκαταατάθηκε με το άρθρο 26 του ν.4369Ι2016
(Α'33) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του ν.4354/2015 (Α' 176).
7 Χρόνος προϋπηρεσίας που έΧει διανυθεί εκrός δημοσίου τομέα και έχει αναγvωρισθει,
σύμφωνα με τις διοτάςεις του άρθρου 98, παρ. 6 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26
τσυ ν.4359/2016 (Α'33). Μεταβατικά για τις επιλογές προϊσταμένων έως 31.12.2016,λαμβάνεται
υπόψη ο χρόνος απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ανεςαρτήτως συνάφειας αυτου με την προς
πλήρωση θέση και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις nO'u ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 62 του
ν.441Ο/2016IΑ'141).
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Β. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ:
(πρoκ:ύτrrειαιrό roυ ιroλλαιrλασιασμό roυ σvυoλικ:oύ αΡιθμού μορίωυ <ηςΒ' ομάδας με roυ αυπσroιxo σvυrελεσrή
βαΡύrηrας, αυά θέση ευθύυης)

(8.1.) Αναλυτική απεικόνιση τηs εργασιακήs εμπειρίαs στο δημόσιο τομέα 8

Α/Α Υπηρεσία Vπάλληλοs/ Από......... έωs Έτη, μήνεs Αντικείμενο και μονάδα
Προϊστάμενοs & ημέρεs απασχόλησηs

απασχόλησηs

(8.2.) Αναλυτική απεικόνιση τηs εργασιακήs εμπειρίαs στον ιδιωτικό τομέα

Α/Α Υπηρεσία Vπάλληλοs/ Από ........ έωs Έτη, μήνεs & Αντικείμενο και μονάδα
Προϊστάμενοs ημέρεs απασχόλησηs

απασχόλησηs

8 Να προηγηθούν κατά την αναγραφή η εργασιακή εμπεφία στο Υπουργείο Οικονομικών και στη
συνέχεια η εργασιακή εμπειρία σε λοmούς φορείς του δημοσίου τομέα.



ΑΔΑ: ΨΨΖΗΗ-7ΘΑ

(Β.3.) Αναλυτική απεικόνιση άσκησηs καθηκόντων ευθ'ύνηs στο δημόσιο τομέα

ΑΙΑ θΕΣ:ΕΙΣ:ΕΥΘΥΝΗΣ: ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ: ΗΜΕΡΕΣ:

1. Γενικής Διεύθυνσης

2. Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης

3. Τμήματος

4. Υπεύθυνος Αυτοτελους Γραφείου

Συνολικός χρόνος άσκησης καθηκόνιων σε
θέσεις ευθύνης

r. Α3ΙΟΛΟΓΗΣΗ •

ΑΙΑ Εκθέσειs Α~ιολόνησηs

Γ.1. Έκθεσης Αςιολόγησης
έτους 201 ....

Γ.2. Έκθεσης Αςιολόγησης
έτους 201 ....

Γ.3. Έκθεσης Αςιολόγησης
έτους 201 ....

Ευνολο μορίων από την Βάσει του μέσου όρου αςιολόγησης των εντύπων Αριθμόs
A~ιoλόνηση αςιολόγησης της απόδοσης του υποψηφιου που έλαβε μορίων 10

κατό. την τελευταία τριετία.

r. ΓΕΝΙΚΟ Σ:ΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α8ΙΟΛΟΓΗΣ:Η: (τφoιcύmει από του πολλαιιλαOlασμό ιου
σvυoλιιcoύ αριθμού μορίωυ ιης Γ' ομάδας με του αυπσroιxo σvυrελεσrή }3αρύιηιας, αυά θέση ευθύυης)

9 Κατά την πρωτη εφαρμογή του άρθρου 38, παρ.7 του v.4389j2016 (Α'94), ο υποψήφιος
λαμβάνει τον ανώτατο αριθμό μορίων, ήτοι τα 1.000 μόρια, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 58 του ν.4403/2016 (Α'125).
10 Συμπληρώνεται από την υπηρεσία
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΡΙΩΝ 11

Α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών
προσόντων και προσόντων επαγγελματικήs
κατάρτισηs

Β) Μοριοδότηση βάσει εργαmακήs εμπειρίαs και
άσκησηs καθηκόντων ευθύνηs

Γ) Μοριοδότηση βάσει αςιολόγησηs12

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ (Α) + (Β) + (Γ)

ΠΡΟΣθΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο υποψήφιοs δύναται να καταγράψει όσα πρόσθετα προσόντα δεν περιλαμβάνονται

στα τυποποιημένα πεδία τηs φόρμαs, τα οποία συνιστούν στοιχεία του βιογραφικού

σημειώματόs του και κρίνει ότι θα συντείνουν στην ευνοϊκότερη αξιολόγηση τηs

υποψηφιότητάs του. Τα επιπρόσθετα προσόντα δεν μοριοδοτούνται.

Ι.

ΙΙ.

ΠΙ.

11Συμπληρωνεταιαπό την υπηρεσια
12 Κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 38, παρ.7 του ν.4389(2016 (Α'94), ο υποψήφιος
λαμβάνει τον ανώτατο αριθμό μορίων, ήτοι τα 1.000 μόρια, κατ' εφαρμογή των διατά~εων του
άρθρου 58 του ν.4403(2016 (Α' 125).
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο θ Ν.1599/19θ6)

ΑΔΑ: ΨΨΖΗΗ-7ΘΑ

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 6JJ.ων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.
4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ 1 :

0- ΗΌνσ α:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Όνο α και Επώνυ ο Πατέ α:

Όνο α και Επώνυ ο Μ τέ α :

Η εο νία έννσ 2:

Τόπο Γένν σ :

Τόπο Κατοικία:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώαεις (3), παυ προβλέπονται από τις διατόξεις της παρ. 6 του
όρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι, τόαο ο/η ίδιος/α, όαο και ο/η αύζυγος και τα προστατευόμενα μέλη
μου:

α) έχουμε υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας, που ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και
έχουμε δηλώσει το σύνολο των εισοδημάτων μας και των περιουσιακών μας στοιχείων, όπως προσδιορίζονται
από τις διατάξεις αυτές,

β) είμαστε ενήμεραι για τυχόν αφειλές μας προς το δημόσιο,

γ1) δεν είμαστε δικαιούχοι ή τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι τραπεζικού λογαριασμού ή άλλου περιουσιακού
στοιχείου το οποίο ανήκει σε εταιρεία εγκστεστημένη σε κράτος μη συνεργάσιμο στον φορολογικό τομέα ή κράτος
με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013,
ή (4)
γ2) είμαστε δικαιούχοι ή τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι τραπεζικού λογαριασμού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου
το οποίο ανήκει σε εταιρεία εγκατεστημένη σε κράτος μη συνεργάσιμο στον φορολογικό τομέα ή κράτος με
προνομιακό φορολογικό καθεστώς, κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013, και πρόκειται για
εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία, κατά περίπτωση, τα οποία έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί στην
Ελλάδα και

δ) έχω υποβάλει στην Υπηρεσία την προβλεπόμενη Δήλωση Περιαυσιακής Κατάστασης, κατ εφαρμογή των
..15~~!~ξε~y.!~.~.9P.~Ρ.'?~.2.~.~'?~.t:J:.~??~ΞQ9.7,.~~~ς.1.qι<9.~".(5) .

Ημερομηνία: ....•.... / ,' ..120 .

Ο-ΗΔηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2)Ανανράφεταιαλογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάmοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Ο /Η δηλών/ούσα ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται συμπληρώνει (κυκλώνει) κατά περίπτωση τη σχετική
ένδειξη (γ1) ή (γ2) στην υπεύθυνη δήλωσή του και την μονογράφει παραΠλεύρως.
(5) Σε περίmωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΙΝΑΚΑΕ ΔΙΑΝΟΜΗΕ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. ΔΙνσειι;;, Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία που υπάγονται απευθείαι;; στην
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο1Κ.

2. ΔΙνσειι;;,Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία τηι;;ΚΥ. τηι;;Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΟΙΚ.
3. Ειδικέι;;Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο1Κ
4. Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΟΙΚ:

α) Δ.ο.Υ.
β) Τελωνειακές Αρχέι;;
γ) Χημικές Υπηρεσίες

5. ΔΙνσεις και Τμήματα Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό
Οικονομικών (μέσω της Αυτοτελούς ΔΙνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης)

6. Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)ΙΔΙνσεις Κ.Υ και
Περιφερειακές Επιχειρησιακές Διευθύνσειι;; (μέσω της Αυτοτελούς ΔΙνσης
Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης)

7. Κτηματικές Υπηρεσίες και Δημοστονομικές Υπηρεσίες (μέσωτης Αυτοτελούς
ΔΙνσηι;;Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης)

8. ΔΙνσεις και Τμήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (μέσω
τηι;;Αυτοτελούς ΔΙνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης)

9. ΔΙνσεις και Τμήματα της Γενικήι;; Γραμματείαι;; Οικονομικήι;; Πολιτικήι;;
(μέσωτηι;;Αυτοτελούι;;ΔΙνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσηι;;)

1Ο.ΔΙνσειι;;και Τμήματα τηι;;Γενικήι;;Γραμματείαι;;Δημοστονομικήι;;Πολιτικήι;;
(μέσωτηι;;Αυτοτελούι;;ΔΙνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης)

11.ΔΙνσεις και Τμήματα Τ/Ι;; Γενικήι;;Γραμματείαι;;Δημόσιαι;;Περιουσίαι;;(μέσω
της Αυτοτελούς ΔΙνσηι;;Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης)

12.Αυτοτελής ΔΙνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσηι;;
13.σλα τα Υπουργεία-Διεύθυνσειι;; ΔιοικητικούΙΠροσωπικού (με την

παράκληση όπως κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες τις υπηρεσίει;; και
τους εποπτευόμενους φορείς)

14.'Ολει;; τιι;; Αποκεντρωμένει;; Διοικήσειι;;-ΔΙνσειι;; Διοικητικού (με την
παράκληση όπως κοινοποιηθεί η παρούσα σε όλει;;τις Περιφέρειει;;και τους
Δήμους του τομέα αρμοδιότητάι;;τουι;;)

15. σλει;;τιι;;ΑνεξάρτητεςΑρχές

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΕΗ

- Ν.Σ.Κ- Γραφείο Προέδρου
- Σύλλογοι Εργαζομένων όλων των κλάδων του ΥΠ.ΟΙΚ

ΕΕαΤΕΡIΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφεία κ. κ. Αναπληρωτών Υπουργών
3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
4. Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε.
5. Γραφεία κ.κ. Γενικών ΔΙντών του ΥΠ.Ο1Κ
6. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, με την παράκληση να

αναρτηθεί στον ιστότοπο τηι;;Γ.Γ.Δ.Ε. www.publίcrevenue.gr
7. ΔΙνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΙΤμήματα: Α' , Β' , Γ', Δ' , Ε'

& Αυτ. Γραφείο
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Σοφίο Ποπογεωργίοu <spapageorgiou@minedu.gov.gr>
ίπfo@academyofathens.gr < info@academyofathenS.gr>, giamas@academyofathens.gr
<giamas@academyofathens.gr>, dbeletsioti@academyofathens.gr <dbeletsioti@academyofathens.gr> ,
valeria@asfa.gr <valeria@asfa.gr>, annax@asfa.gr <annax@asfa.gr>, gddy@ad.auth.gr <gddy@ad.auth.gr>,
rtacha@auth.gr <rtacha@auth.gr>, admin-tdp@ad.auth.gr <admin-tdp@ad.auth.gr>, koiliara@ad.auth.gr
<koiliara@ad.auth.gr>, akatoufa@auth.gr <akatoufa@auth.gr>, sxenita@auth.gr <sxenita@auth.gr>,
agroctima@agro.auth.gr <agroctima@agrO.auth.gr>, lithou r@agro.auth.gr < lithou r@agro.auth.gr>,
tsakmak@agro.auth.gr <tsakmak@agro.auth.gr>, vlazar@auth.gr <vlazar@auth.gr>, dioikisi@aua.gr
<dioikisi@aua.gr>, elίzah@aua.gr <elizah@aua.gr>, a.vatousiadi@aua.gr <a.vatousiadi@aua.gr>,
tispikou@kom.duth.gr <tispikou@kom.duth.gr>, protocoi@ihu.edu.gr < protocol@ihu.edu.gr>,
p.moschou@ihu.edu.gr < p.moschou@ihU.edU.gr>, kgeorgoul@admin.uoa.gr <kgeorgou!@admin.uoa.gr>,
neaposto@eginitio.uoa.gr < neaposto@eginitiO.uoa.gr>, hr@aretaieio.uoa.gr <hr@aretaieiO.uoa.gr>,
theon i@aretaieio.uoa.gr <theoni@aretaieiO.uoa.gr>. epapa@central.ntυa.gr <epapa@central.ntυa.gr>.
rvlasak@central.ntua.gr < rvlasak@central.ntua.gr>. ioanna@central.ntυa.gr < ioanna@central.ntυa.gr>.
sig@central.ntua.gr <sig@central.ntua.gr>, labrian@central.ntua.gr < labrίaπ@ceπtral.πtua.gr>, karalίs@eap.gr
<karalis@eap.gr>. mkatsika@eap.gr <mkatsika@eap.gr>. k.tsaka@eap.gr <k.tsaka@eap.gr>, olga@ionio.gr
<olga@ionio.gr>, niki@ionio.gr <niki@ionio.gr>. dioikitiko@aueb.gr <dioikitiko@aueb.gr>, popi@aueb.gr
<popi@aueb.gr>, etsatsiadis@uowm.gr <etsatsiadis@uowm.gr>. info@uowm.gr <info@uowm.gr>. kotsori@uop.gr
<kotsori@uop.gr>, sourla@uop.gr <sourla@uop.gr>, administration2@aegean.gr <administration2@aegean.gr>,
ddioik@uth.gr <ddioik@uth.gr>, vaveop@uth.gr <vaveop@uth.gr>, eantonakop@uth.gr <eantonakop@uth.gr>.
protocol@cc.uoi.gr < protocol@cc.uoi.gr>, pmaneka@cc.uoi.gr <pmaneka@cc.uoi.gr>, prosopiko-b@admin.uoc.gr
< prosopiko-b@admin.UOC.gr>. gialedas@uoc.ac.cy <gialedaS@UOC.ac.cy>,mala@admin.uoc.gr
<mala@admin.UOC.gr>. lianop@admin.uoc.gr < lianop@admin.uoc.gr>. akoymianaki@admin.uoc.gr
<akoymianaki@admin.uoc.gr>. eva@uom.gr <eva@uom.gr>, isminiv@uom.gr <isminiv@uom.gr>. chrisik@uom.gr
<chrisik@uom.gr>. dygen@upatras.gr <dygen@upatras.gr>. efilian@upatras.gr <efilian@upatras.gr>.
persnl@unipi.gr <persnl@unipi.gr>. prosopik@unipi.gr <prosopik@unipi.gr>, eirkal@unipi.gr <eirkal@unipi.gr>,
didi@panteion.gr <didi@panteion.gr>, e.milioti@panteion.gr <e.milioti@panteion.gr>, dioikisi@mail.tυc.gr
<dioikisi@mail.tυC.gr>, protocol@mail.tυc.gr < protocol@mail.tυc.gr>, tprosopikou@hua.gr <tprosopikou@hua.gr>,
dioikisi@iky.gr <dioikisi@iky.gr>, info@aeaa.gr <info@aeaa.gr>. secretary@aeath.gr <secretary@aeath.gr>.
telem@aeath.gr <telem@aeath.gr>. contact@aeavellas.gr <contact@aeavellas.gr>, anvellas@otenet.gr
<anvellas@otenet.gr>, androu lidaki@aeahk.gr <androu lidaki@aeahk.gr>. dprekas@otenet.gr
<dprekas@otenet.gr>. personneldept@teiath.gr < personneldept@teiath.gr>, tdy@teiemt.gr <tdy@teiemt.gr>.
misthos@teiemt.gr <misthos@teiemt.gr>. smitaki@teiemt.gr <smitaki@teiemt.gr>. lascar@teiemt.gr
<Iascar@teiemt.gr>. chtrapalis@aspete.gr <chtrapalis@aspete.gr>, kyriakopoulou@aspete.gr
<kyriakopoulou@aspete.gr>. prosop3@teiwm.gr <prosop3@teiwm.gr>. prosop@teiwm.gr <prosop@teiwm.gr>,
sgouveli@teimes.gr <sgouveli@teimes.gr>. pers@teipat.gr <pers@teipat.gr>, vnasi@teiep.gr <vnasi@teiep.gr>.
pitaraki@teiIar.gr <pitaraki@teilar.gr>. infdpetp@admin.teithe.gr < infdpetp@admin.teithe.gr>. dioikisi@teiion.gr
<dioikisi@teiion.gr>. tp@teiser.gr <tp@teiser.gr>, elproto-detp@staff.teicrete.gr <elproto-detp@staff.teicrete.gr>.
pkontakou@staff.teicrete.gr < pkontakou@staff.teicrete.gr>, t_detpros@teipir.gr <t_detpros@teipir.gr>.
tmprosopikou@teikal.gr <tmprosopikou@teikal.gr>, tm pros@teiste.gr <tmpros@teiste.gr>, skasapid@xan.duth.gr
<skasapid@xan.duth.gr>
2016-11-1514:27
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Σας κοινοποιούμε το με αρ.πρωτ.192207!ΓΔ3/11-1l-ΙΟ16 έΥγραφσ της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρηοκευμάτων και παρακαλούμε για τις δικές σας
περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα.

Με εκτίμηση,

Η ΠροΙσταμένη του Τμήματος Γ' της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης
Βασιλεία ΧαΤζηελευθερίου

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρονroc
http://www.minedu.goν.gr/anak/proskfhsh ekdhlwshs endiaferontos gia thn ypobolh Vpopshfiothtwn plhrwshs theshs proistamenoy.docx

ΨΨΖΗΗ-7ΘΑ
htt.p:Uwww.minedu.gov.gr/ana k/pspszhh 7tha. pdf

https:llwebmail.teiste.grn_task=maί/&_actioo=print&_uid=392&_mbox=INBOχ 2J2

http://htt.p:Uwww.minedu.gov.gr/ana

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018

