
 

 
   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                                  Αθήνα  12 .07.2018 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ                                         Αρ. πρωτ.: 31792 

Πληροφορίες: Χριστίνα Λαϊνά 

Τηλέφωνο: 210 8392144      

Email: claina@elgo.gr 

           Προς: Ως Πίνακας Διανομής 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Με την υπ’ αριθμ. 05/112η/09 & 10.05.2018 Απόφαση, το Δ.Σ. του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ  (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) αποφάσισε να ακολουθήσει τη διαδικασία της 

εσωτερικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση, με τριετή θητεία, των 

καθηκόντων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

 

Για το λόγο αυτό προσκαλεί τους τακτικούς υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ 

Δασολόγων ή ΠΕ Κτηνιάτρων ή ΠΕ Γεωλόγων ή ΠΕ Ιχθυολόγων ή ΠΕ Βιολόγων ή ΠΕ Γεωγράφων ή 

ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Μαθηματικών ή ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ 

Πληροφορικής ή ΠΕ Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ 

Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού του Οργανισμού, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, να 

εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας αίτηση συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό 

σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  eargiriadou@agrocert.gr το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 

20.08.2018 και ώρα 15.00.  

 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι ανωτέρω υπάλληλοι του Οργανισμού εφόσον 

πληρούν, κατά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τους όρους και τις προϋποθέσεις των 

Άρθρων 77, 78 79 και 81 παρ. 5 της υπ΄ αριθμ.893/138106/21.12.2017 (ΦΕΚ 4800/Β/29-12-2017) 

ΚΥΑ «Κανονισμός προσωπικού και τροποποίηση Οργανισμού του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - 

ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)» .  

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για περισσότερες θέσεις. 
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Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή θα δίνονται από την Προϊσταμένη του Τμήματος Ανθρωπίνων 

Πόρων, κα Ελισάβετ Αργυριάδου και την υπάλληλο του τμήματος κα Χριστίνα Λαϊνά, είτε τηλεφωνικά 

είτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: eargiriadou@agrocert.gr, claina@elgo.gr . 

Αναλυτικότερα : 

Δικαίωμα υποψηφιότητας 

Ως προϊστάμενοι της Γενικής  Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιλέγονται 

υπάλληλοι του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, κατηγοριών ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Δασολόγων ή ΠΕ Κτηνιάτρων ή ΠΕ 

Γεωλόγων ή ΠΕ Ιχθυολόγων ή ΠΕ Βιολόγων ή ΠΕ Γεωγράφων ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ 

Μαθηματικών ή ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Προγραμματιστών 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ 

Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού του 

Οργανισμού, εφόσον: 

 

α)  έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή 

β) έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή  

γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής 

Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν βαθμό Α’ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη 

στο βαθμό αυτόν ή  

δ) κατέχουν το βαθμό Α’  με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτόν.  

 

Υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων δύναται να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας  

για επιλογή σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης οπότε και δεσμεύεται ταυτόχρονα με την 

αίτησή του να παραμείνει στην υπηρεσία έως τη λήξη της θητείας, σε περίπτωση που επιλεγεί και 

τοποθετηθεί, όχι όμως πέραν του 67ου έτους της ηλικίας του.  

 

Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας. 

 

Κριτήρια επιλογής  

1. Σύμφωνα με το άρθρο 79 της υπ΄ αριθμ.893/138106/21.12.2017 (ΦΕΚ 4800/Β/29-12-2017) ΚΥΑ , 

για την επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις (4) ομάδες κριτηρίων: 
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α) μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής 

κατάρτισης, 

β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης, 

γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και 

δ) μοριοδότηση βάσει δομημένης συνέντευξης. 

Ειδικά κατά την πρώτη επιλογή σε θέσεις ευθύνης δεν εφαρμόζεται η ομάδα κριτηρίων γ), 

μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης . 

 

2. Ειδικά κατά την πρώτη αξιολόγηση, σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ. 5, ο συνολικός αριθμός των 

μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή για τη θέση προϊσταμένου 

Γενικής Διεύθυνσης: 

30 % για την ομάδα κριτηρίων (α), 

30% για την ομάδα κριτηρίων (β) και 

40% για την ομάδα κριτηρίων (δ). 

 

3. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται ως ακολούθως: 

 

α) Τα τυπικά − εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής: 

αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του υποψηφίου με 100 μόρια. 

ββ) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο 

σπουδών με 30 μόρια. 

γγ) Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με 150 μόρια και ο δεύτερος 

μεταπτυχιακός τίτλος με 30 μόρια. 

δδ) Η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) με 250 μόρια. 

εε) Το διδακτορικό δίπλωμα με 300 μόρια.  

στστ) Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα προκειμένου να 

μοριοδοτηθούν κατά τα ανωτέρω πρέπει να είναι συναφή με τα αντικείμενα της προκηρυσσόμενης 

θέσης. Η συνάφεια, όπου δεν έχει ήδη κριθεί, κρίνεται με αιτιολογία από το αρμόδιο συμβούλιο 

επιλογής προϊσταμένων. 

ζζ) Η πιστοποιημένη από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. επιμόρφωση του υπαλλήλου μοριοδοτείται με δέκα (10) μόρια 

ανά σεμινάριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα σαράντα (40) μόρια. Για τη βαθμολογία του 

κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης που προβλέπεται, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση 

κατά την τελευταία δεκαετία. 

ηη) Η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια μοριοδοτείται ως εξής: 



 

 
Η άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας με 40 μόρια, η πολύ καλή γνώση με 30 μόρια και η καλή με 10 

μόρια, με ανώτατο όριο τα 100 μόρια. 

Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39). 

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά − εκπαιδευτικά 

προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια. 

 

β) Η εργασιακή εμπειρία και η άσκηση καθηκόντων ευθύνης μοριοδοτούνται ως εξής: 

Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον Οργανισμό ή ο χρόνος απασχόλησης που έχει αναγνωρισθεί 

σε συναφή θέση στον ιδιωτικό τομέα, όπου προβλέπεται σε διάταξη προγενεστέρου νόμου και η 

άσκηση καθηκόντων ευθύνης στον Οργανισμό μοριοδοτούνται ως εξής: 

αα) 20 μόρια για κάθε έτος αναγνωρισμένης πραγματικής υπηρεσίας με ανώτατο όριο τα 35 έτη  

ββ) Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 25 μόρια κατ’ έτος με ανώτατο 

όριο τα έξι (6) έτη. 

γγ) Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης 20 μόρια κατ’ έτος με ανώτατο όριο τα 

έξι (6) έτη.  

δδ) Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος ή Αυτοτελούς γραφείου 15 μόρια κατ’ έτος 

με ανώτατο όριο τα έξι (6) έτη. 

Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος. 

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την εργασιακή εμπειρία και την 

άσκηση καθηκόντων ευθύνης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια. 

 

γ) Αξιολόγηση 

Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου το κριτήριο της αξιολόγησης δε λαμβάνεται υπόψη. 

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη, ο υποψήφιος προϊστάμενος πρέπει να έχει αξιολογηθεί με τις 

διατάξεις της υπ΄ αριθμ.893/138106/21.12.2017 (ΦΕΚ 4800/Β/29-12-2017) ΚΥΑ «Κανονισμός 

προσωπικού και τροποποίηση Οργανισμού του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ)» τουλάχιστον για δύο αξιολογικές περιόδους, οπότε και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος 

των εκθέσεων αξιολόγησης των δύο αυτών περιόδων. 

 

δ) Δομημένη Συνέντευξη  

Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από τριμελείς επιτροπές που ορίζονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

Για την επιλογή Γενικού Διευθυντή στην επιτροπή μετέχουν οπωσδήποτε ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων 

Σύμβουλος κι ένα μέλος του Δ.Σ.  

 



 

 
Σκοπός της δομημένης συνέντευξης η κάθε αρμόδια επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για την 

προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των 

καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα 

στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό 

σημείωμα του υποψηφίου. 

 

Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες: 

αα. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και τις αρμοδιότητες 

των οργανωτικών μονάδων των σχετικών με την προκηρυσσόμενη θέση σε συνάρτηση με τις 

δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του και τα στοιχεία 

του προσωπικού μητρώου. 

 

ββ. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος που έχει ως σκοπό να 

αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. 

 

Κάθε σκέλος της συνέντευξης μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με 500 μόρια. Το σύνολο των μορίων 

που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια. Η 

τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των 

μελών της επιτροπής . 

Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο 

πρακτικό της επιτροπής, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, και η μοριοδότηση για 

τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη 

της συνέντευξης.  

4. Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο 

πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας κι εξάγεται το συνολικό άθροισμα. Η 

συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. 

 

Διαδικασία Επιλογής 

 Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται 

με ευθύνη του υποψηφίου κι επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των 

όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας και στο βιογραφικό σημείωμα με 

κρίσιμα στοιχεία που τηρούνται στο Προσωπικό Μητρώο του υπαλλήλου και στο αρχείο της 

Υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη τα τηρούμενα στοιχεία που προσκομίζει η  Διεύθυνση Ανθρωπίνων 



 

 
Πόρων και Διοικητικής Μέριμνας ,αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον υποψήφιο να προσκομίσει τα 

επιπλέον στοιχεία που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει. 

Η ανωτέρω διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού 

σημειώματος του υπαλλήλου από το Διοικητικό Συμβούλιο με τη φροντίδα της Διεύθυνσης 

Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικής Μέριμνας γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Μετά το πέρας της 

δεκαήμερης προθεσμίας, η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Μέριμνας κοινοποιεί σε 

κάθε υποψήφιο βεβαίωση για την ορθότητα ή μη των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του 

βιογραφικού του σημειώματος. Οι υποψήφιοι, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από 

την κοινοποίηση , υποβάλλουν στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Μέριμνας  τυχόν 

αντιρρήσεις τους επί των βεβαιώσεων αυτών. Οι εν λόγω αντιρρήσεις εξετάζονται από την αρμόδια 

Διεύθυνση εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών. 

 

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους της ΚΥΑ 893/138106/21.12.2017 (ΦΕΚ 

4800/Β/29.12.2017) και της εσωτερικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκλείονται από 

την περαιτέρω διαδικασία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από έλεγχο του 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής 

Μέριμνας  διαβιβάζει τις αιτήσεις , το βιογραφικό και το προσωπικό μητρώο των υποψηφίων, που 

πληρούν τις προϋποθέσεις για την προκηρυσσόμενη θέση, στην κατά περίπτωση, αρμόδια επιτροπή 

που  διενεργεί τη δομημένη συνέντευξη .  

Ακολούθως οι υποψήφιοι καλούνται στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης . Για τη διενέργεια 

της δομημένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά.  

Με την ολοκλήρωση της συνέντευξης, η αρμόδια επιτροπή καταρτίζει πίνακα κατάταξης κατά 

φθίνουσα σειρά βαθμολογίας για κάθε προκηρυσσόμενη θέση.  

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του επικρατέστερου για κάθε θέση υποψηφίου στην 

οικεία θέση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσοι επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

αναλαμβάνουν τα καθήκοντα της θέσης το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη γνωστοποίηση 

της επιλογής τους. 

 

 



 

 
Η παρούσα Πρόσκληση έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 09/106η/28.06.2018 Απόφαση του Δ.Σ. του 

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΔΑ: 6ΞΑΑΟΞ3Μ-1ΣΞ). 

                       

 

                     Ο Διευθύνων Σύμβουλος         

 

                               Αθανάσιος Κ. Μπακαλέξης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

Τακτικοί υπάλληλοι των κατηγοριών: 

 ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Δασολόγων,  

 ΠΕ Κτηνιάτρων, ΠΕ Γεωλόγων,  

ΠΕ Ιχθυολόγων , ΠΕ Βιολόγων,  

ΠΕ Γεωγράφων, ΠΕ Χημικών Μηχανικών  

ΠΕ Μαθηματικών, ΠΕ Περιβαλλοντολόγων  

ΠΕ Χημικών, ΠΕ Πληροφορικής,  

ΠΕ Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,  

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών , ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών  

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, 

ΠΕ Οικονομικού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘ .....   Αρ. πρωτ .........  

ΠΡΟΣ: Τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Μέριμνας 

 



 

 

 

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Α.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΤΡΟΣ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΤΡΟΣ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 

ΑΔΤ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: FAX: 

ΚΙΝΗΤΟ: 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1. (εργασίας) 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 2. (κατοικίας) 

Ε-MAIL: 1. (εργασίας) 

Ε-MAIL: 2. (προσωπικό) 

Α.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ: 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 

ΒΑΘΜΟΣ: 

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ: 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΠΗΡΕΤΩ: 

Α.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (στην οποία ανήκει 

οργανικά ο υπάλληλος) 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 
 



 

 

 

 

 

 

E - MAIL: 

Α.4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Επιλέξτε με βάση τη σειρά προτίμησής σας 

σημειώνοντας από 1 έως 3 
Α/Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 

2. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠAΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 

Α.5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

(συμπληρώστε με Χ όσες από τις παρακάτω επιλογές ισχύουν στην περίπτωσή σας) 

Είμαι υπάλληλος κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ 

 

'Εχω ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή 

 

Είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος και κατέχω 

βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθμό αυτόν ή 

 

Είμαι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και κατέχω βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη 
στο βαθμό αυτόν ή 

 

Είμαι κάτοχος αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και 

κατέχω βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθμό αυτόν 
ή 

 

Κατέχω το βαθμό Α' με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στον βαθμό 

αυτόν 

 

Α.6. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : (συμπληρώστε με Χ όσες από τις παρακάτω επιλογές ισχύουν στην 

περίπτωσή σας) 
Δεσμεύομαι να παραμείνω στην υπηρεσία μέχρι τη λύση της θητείας μου, όχι όμως 

πέραν του 67 ου έτους της ηλικίας μου.  

 

Δεν τελώ σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχω καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα 

αναφερόμενα στην  παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 893/138106/21.12.2017 

(ΦΕΚ 4800/Β/29.12.2017) ΚΥΑ αδικήματα, δεν μου έχει επιβληθεί τελεσίδικα 
οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) 

μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά 
το άρθρο 75 της ανωτέρω ΚΥΑ 

 

 



 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση 

το αρχείο της υπηρεσίας μου ή άλλων υπηρεσιών στις οποίες υπηρέτησα(άρθρο 8 παρ. 4 ν. 

1599/1986). 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρ. 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή. 

Σε περίπτωση ανακρίβειας, γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

ν. 1599/1986. 

Ο/Η αιτών/-ούσα: 

Υπογραφή 

Ημερομηνία



 

 
 

    

     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

     ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 



 

 

 

Β. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Β.1. ΤΥΠΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 

Τίτλος πτυχίου Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 
   

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ: 

Τίτλος πτυχίου Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 
   

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΙ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

Τίτλος πτυχίου Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 
   

ΣΥΝΑΦΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ: 

Τίτλος Διδακτορικού Διπλώματος Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 
   

ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 

Τίτλος Μεταπτυχιακού Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 
   

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 

Τίτλος Μεταπτυχιακού Εκπαιδευτικό ίδρυμα Έτος κτήσης 
   

 
 



 

 

 

 

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΔΔΑ: 

Τμήμα Εξειδίκευσης (εάν υπάρχει) Εκπαιδευτική Σειρά Έτος αποφοίτησης 
   

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: 

Ξένη γλώσσα Επίπεδο Τίτλος πιστοποιητικού/Φορέας έκδοσης 
   

   

   

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: (της τελευταίας δεκαετίας, όπως ορίζεται στις διατάξεις της 

υποπερ. ζζ' της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 79 της υπ’ αριθμ. 893/138106/21.12.2017 

(ΦΕΚ 4800/Β/29.12.2017): 

Φορέας 
Επιμόρφωσης 

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ημέρες/Ώρες 
επιμόρφωσης 

Έτος 
παρακολούθησης 

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

 

 

Β.2. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΙ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 

Β.2.1. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΙ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Διάρκεια 

απασχόλησης 

(έτη/μήνες) 

Φορέας απασχόλησης 
Οργανική 

μονάδα 
Θέση 

Περιγραφή 

αντικειμένου εργασίας 

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 

 

     

Β.2.2. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ 

ΩΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

Διάρκεια 

απασχόλησης 
Φορέας απασχόλησης Θέση/ Ιδιότητα Περιγραφή αντικειμένου εργασίας 

    

    

    

 

Β.3. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Β.3.1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Ιδιότητα Φορέας Αντικείμενο εργασιών Έτος συμμετοχής 

    

    

    

 



 

 

 

    

    

    

    

 

Β.3.2. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 
 

Είδος 

συγγραφικού 

έργου 

Τίτλος συγγραφικού 

έργου 
Δημοσίευση σε: Έτος δημοσίευσης 

    

    

    

 

Β.3.4. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΛΠ. 
 

Είδος 
δραστηριότητας 
(π.χ. ανακοίνωση, 

εισήγηση) 

Φορέας διοργάνωσης 
Θέμα 

εισήγησης/ανακοίνωσης 
Έτος διεξαγωγής 

    

    

    

 



 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

Β.3.5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 

Είδος διδακτικής 

εμπειρίας 
Φορέας Θέμα Έτος 

    

    

    

    

 

 
 



 

 
 

   
  

 

 

Β.3.6. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ: 

         Είδος γνώσης  
(π.χ. επεξεργασία κειμένου) 

Τρόπος κτήσης της γνώσης 
χειρισμού Η/Υ 

 

 

 

Β.3.7. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπογραφή 

                                               (Ονοματεπώνυμο υποψηφίου) 

 

  


