
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ  

Προς: Ση Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων  

Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού 

Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

- Σμήμα Γ΄ ταδιοδρομίας & Εξέλιξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

ΠΡΟΨΠΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ  
 

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

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

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

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

5. Αριθμός μητρώου του υπαλλήλου:………………………………………….. 

6. Α.Δ.Σ:……………………………………………………………………………... 

7. Σηλέφωνο επικοινωνίας:………………………………………………………. 

8. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)………………………… 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ  
 

1. Υορέας οργανικής θέσης:…………………………………………………….. 

2. Τπηρεσία με απόσπαση:……………………………………………………… 

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

4. Κλάδος/κατηγορία/βαθμός:………………………………………………… 

5. Αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού:………………………….. 

6. Ημερομηνία/ΥΕΚ διορισμού:……………………………………………….. 

ΘΕΕΙ ΕΤΘΤΝΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ, βάσει της αρ. πρωτ. 

ΔΔΑΔ Γ…………………………………..Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

θέσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά σειρά προτίμησης: 

i. …………………………………………………………….. 

ii. …………………………………………………………….. 

iii. …………………………………………………………….. 

iv. …………………………………………………………….. 

v. …………………………………………………………….. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……./………/201…… 

Ο /Η αιτ…………………….   

ΑΔΑ: 7ΘΘΖΗ-Ξ56



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ         

 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ  

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

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

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

4. Αριθμός μητρώου του υπαλλήλου:………………………………………….. 

5. υνολικός χρόνος υπηρεσίας:…………………………………………………1 
 

 

 

                                                           
1 Έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της πρόσκλησης πλήρωσης θέσεων ευθύνης 
2 υμπληρώνεται από την υπηρεσία 
3 υμπληρώνεται από την υπηρεσία 
4 υμπληρώνεται από την υπηρεσία 

 Α. ΣΤΠΙΚΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ &  ΠΡΟΟΝΣΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

 

Α/Α Κατηγορία τίτλου  Σίτλοι σπουδών (Αναλυτική καταγραφή των 

στοιχείων που ζητούνται) 

Αριθμός 

μορίων 2 

Α.1. Βασικός τίτλος σπουδών   

 

 

 

Α.2. Δεύτερος τίτλος σπουδών 

(της ίδιας εκπαιδευτικής 

βαθμίδας με τον βασικό 
τίτλο σπουδών) 

  

Α.3. Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών, ετήσιας 
τουλάχιστον διάρκειας 

  

Α.4. Δεύτερος Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών, ετήσιας 

τουλάχιστον διάρκειας 

  

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

  

Α.6. Διδακτορικό δίπλωμα   

Α.7. Πιστοποιημένη 

Επιμόρφωση από το 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α, κατά την 

τελευταία 10ετία  

Ονομασία:……….. 

 

 

Α.8. Πιστοποιημένη 
γλωσσομάθεια  

Γλώσσα Άριστα Πολύ 
καλά 

Καλά Αριθμός 

μορίων 3 

      

     

     

ύνολο μορίων τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής 

κατάρτισης4 
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Α. ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΨΝ ΣΤΠΙΚΨΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΠΡΟΟΝΣΑ &  ΠΡΟΟΝΣΨΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ: (προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συνολικού αριθμού  μορίων της 
Α΄ ομάδας με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, ανά θέση ευθύνης) 

 

 

 

(Β.1.) Αναλυτική απεικόνιση της  εργασιακής εμπειρίας στο δημόσιο τομέα 8 

Α/Α Τπηρεσία Τπάλληλος/ 

Προϊστάμενος 

Από……… έως Έτη,  μήνες 

& ημέρες 

απασχόλησης 

Αντικείμενο και μονάδα 

απασχόλησης 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                           
5
 υμπληρώνεται από την υπηρεσία 

6 Φρόνος προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί στο δημόσιο και έχει αναγνωρισθεί, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 98 του Τ.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν.4369/2016 
(Α΄33) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του ν.4354/2015 (Α΄176). 
7 Φρόνος προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί εκτός δημοσίου τομέα και έχει αναγνωρισθεί, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98, παρ. 6 του Τ.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 
του ν.4369/2016 (Α΄33). Μεταβατικά για τις επιλογές προϊσταμένων έως 31.12.2016,λαμβάνεται 
υπόψη ο χρόνος απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως συνάφειας αυτού με την προς 
πλήρωση θέση και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 62 του 
ν.4410/2016 (Α΄141). 
8 Να προηγηθούν κατά την αναγραφή η εργασιακή εμπειρία στο Τπουργείο Οικονομικών και στη 
συνέχεια η εργασιακή εμπειρία σε λοιπούς φορείς του δημοσίου τομέα. 

Β. ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΗΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΨΝ ΕΤΘΤΝΗ 

Α/Α Φρόνος εμπειρίας και άσκηση 

καθηκόντων ευθύνης  

(Έτη και μήνες άσκησης καθηκόντων 

ευθύνης) 

Αριθμός 

μορίων5  

Β.1. Φρόνος υπηρεσίας στο δημόσιο 

τομέα6, με ανώτατο όριο τα 33 έτη 

  

 

 

 

Β.2.  Φρόνος απασχόλησης σε συναφή 

θέση στον ιδιωτικό τομέα, που έχει 

αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 98 του Τ.Κ., 

όπως ισχύει, (με ανώτατο όριο τα 7 

έτη) 7 

                                                                           

 

 

Β.3. Φρόνος άσκησης καθηκόντων 

ευθύνης στο δημόσιο τομέα, με 

ανώτατο όριο τα 10 έτη  

  

ύνολο μορίων από εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης 

 

 

Β. ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΨΝ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΗΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΨΝ ΕΤΘΤΝΗ: 

(προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συνολικού αριθμού  μορίων της Β΄ ομάδας με τον αντίστοιχο συντελεστή 
βαρύτητας, ανά θέση ευθύνης) 
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(Β.2.) Αναλυτική απεικόνιση της εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα  
 

Α/Α Τπηρεσία Τπάλληλος/ 

Προϊστάμενος 

Από ……..έως Έτη, μήνες & 

ημέρες 

απασχόλησης 

Αντικείμενο και μονάδα 

απασχόλησης 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

(Β.3.) Αναλυτική απεικόνιση  άσκησης καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα  

Α/Α ΘΕΕΙ ΕΤΘΤΝΗ ΕΣΗ ΜΗΝΕ ΗΜΕΡΕ 

1. Γενικής Διεύθυνσης    

2. Διεύθυνσης/Τποδιεύθυνσης    

3. Σμήματος    

4. Τπεύθυνος Αυτοτελούς Γραφείου    

υνολικός χρόνος άσκησης καθηκόντων σε 
θέσεις ευθύνης 

   

 

 

 

 

 

                                                           
9 Kατά 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 διατάξεων του 
άρθρου 58 του ν.4403/2016 (Α΄125). 
10 υμπληρώνεται από την υπηρεσία 

 Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 9  
 

 

Α/Α Εκθέσεις Αξιολόγησης  

Γ.1. Έκθεσης Αξιολόγησης 

έτους 201…. 

  

Γ.2. Έκθεσης Αξιολόγησης 

έτους 201…. 

  

Γ.3. Έκθεσης Αξιολόγησης 

έτους 201…. 

  

ύνολο μορίων από την 

Αξιολόγηση 

Βάσει του μέσου όρου αξιολόγησης των εντύπων 

αξιολόγησης της απόδοσης του υποψηφίου που έλαβε 

κατά την τελευταία τριετία. 

Αριθμός 

μορίων 10 

Γ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΨΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: (προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του 

συνολικού αριθμού  μορίων της Γ΄ ομάδας με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, ανά θέση ευθύνης) 
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΑΡΙΘΜΟ 

    ΜΟΡΙΨΝ  11 

Α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών 

προσόντων και προσόντων επαγγελματικής 

κατάρτισης 

 

Β) Μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και 

άσκησης καθηκόντων ευθύνης 

 

Γ)  Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης12  

ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΨΝ  (Α) + (Β) + (Γ)   

 

 

ΠΡΟΘΕΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ  

Ο υποψήφιος δύναται να καταγράψει όσα πρόσθετα προσόντα δεν περιλαμβάνονται 

στα τυποποιημένα πεδία της φόρμας, τα οποία συνιστούν στοιχεία του βιογραφικού 

σημειώματός του και κρίνει ότι θα συντείνουν στην ευνοϊκότερη αξιολόγηση της 

υποψηφιότητάς του. Σα επιπρόσθετα προσόντα δεν μοριοδοτούνται.  

I. ……………………………….. 

II. ……………………………….. 

III. ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 υμπληρώνεται από την υπηρεσία 
12 Kατά 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 διατάξεων του 
άρθρου 58 του ν.4403/2016 (Α΄125). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

 (άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 

4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

Ο – Η Όλνκα: 

 

Επώλπκν: 

 

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:  

 

 

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο: 

 

Σει: 

 

 

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Εmail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη, ηόζν ν/ε ίδηνο/α, όζν θαη ν/ε ζύδπγνο θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε 
κνπ: 

 
α) έσοςμε ππνβάιεη ηηο δειώζεηο θνξνινγίαο, πνπ νξίδνληαη ζηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, θαζώο θαη 
έρνπκε δειώζεη ην ζύλνιν ησλ εηζνδεκάησλ καο θαη ησλ πεξηνπζηαθώλ καο ζηνηρείσλ, όπσο πξνζδηνξίδνληαη 
από ηηο δηαηάμεηο απηέο,  
 
β) είμαζηε ελήκεξνη γηα ηπρόλ νθεηιέο καο πξνο ην δεκόζην,  
 
γ1) δεν είμαζηε δηθαηνύρνη ή ηειηθνί πξαγκαηηθνί δηθαηνύρνη ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ή άιινπ πεξηνπζηαθνύ 
ζηνηρείνπ ην νπνίν αλήθεη ζε εηαηξεία εγθαηεζηεκέλε ζε θξάηνο κε ζπλεξγάζηκν ζηνλ θνξνινγηθό ηνκέα ή θξάηνο 
κε πξνλνκηαθό θνξνινγηθό θαζεζηώο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 4172/2013,  
ή 

(4) 

γ2) είμαζηε δηθαηνύρνη ή ηειηθνί πξαγκαηηθνί δηθαηνύρνη ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ή άιινπ πεξηνπζηαθνύ 
ζηνηρείνπ ην νπνίν αλήθεη ζε εηαηξεία εγθαηεζηεκέλε ζε θξάηνο κε ζπλεξγάζηκν ζηνλ θνξνινγηθό ηνκέα ή θξάηνο 
κε πξνλνκηαθό θνξνινγηθό θαζεζηώο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 4172/2013, θαη πξόθεηηαη γηα 
εηζνδήκαηα ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαηά πεξίπησζε, ηα νπνία έρνπλ θνξνινγεζεί ή λόκηκα απαιιαγεί ζηελ 
Ειιάδα θαη 
 
δ) έσω ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ηελ πξνβιεπόκελε Δήισζε Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο, θαη΄ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 3528/2007, όπσο ηζρύεη. 

(5)
 

 
Ηκεξνκελία:      …...…/……./20….… 

 
Ο – Η Δει. 

 
 

(Τπνγξαθή) 

 
 
 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή 
ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(4) Ο /Η δηλών/ούζα ανάλογα με ηην καηηγοπία ζηην οποία ςπάγεηαι ζςμπληπώνει (κςκλώνει) καηά πεπίπηωζη ηη ζσεηική 
ένδειξη (γ1) ή (γ2) ζηην ςπεύθςνη δήλωζή ηος και ηην μονογπάθει παπαπλεύπωρ. 

(5) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV 

 

ΥΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ         

 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ  

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

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

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

4. Αριθμός μητρώου του υπαλλήλου:………………………………………….. 

5. υνολικός χρόνος υπηρεσίας:………………………………………………… 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΨΝ ΣΤΠΙΚΨΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΠΡΟΟΝΣΑ &  ΠΡΟΟΝΣΨΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ: (προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συνολικού αριθμού  μορίων 

της Α΄ ομάδας με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, ανά θέση ευθύνης) 

 

 Α. ΣΤΠΙΚΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ &  ΠΡΟΟΝΣΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

 

Α/Α Κατηγορία τίτλου  Σίτλοι σπουδών (Αναλυτική καταγραφή των 

στοιχείων που ζητούνται) 

Αριθμός 

μορίων  

Α.1. Βασικός τίτλος σπουδών   

 

 

 

Α.2. Δεύτερος τίτλος σπουδών 

(της ίδιας εκπαιδευτικής 

βαθμίδας με τον βασικό 
τίτλο σπουδών) 

  

Α.3. Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών, ετήσιας 

τουλάχιστον διάρκειας 

  

Α.4. Δεύτερος Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών, ετήσιας 

τουλάχιστον διάρκειας 

  

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

  

Α.6. Διδακτορικό δίπλωμα   

Α.7. Πιστοποιημένη 

Επιμόρφωση από το 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α, κατά την 
τελευταία 10ετία  

Ονομασία:……….. 

 

 

Α.8. Πιστοποιημένη 

γλωσσομάθεια  

Γλώσσα Άριστα Πολύ 

καλά 

Καλά Αριθμός 

μορίων  

      

     

     

ύνολο μορίων τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής 

κατάρτισης 
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(Β.3) α) Αναλυτική απεικόνιση  άσκησης καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα  

Α/Α Τπηρεσία Επίπεδο θέσης ευθύνης/οργανική 

μονάδα 

Από ….έως  Έτη, μήνες & 

ημέρες 

απασχόλησης 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

υνολικός χρόνος άσκησης καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης 
 

 

 

 
 

                                                           
1
 Χρόνοσ υπθρεςίασ ι απαςχόλθςθσ μεγαλφτεροσ του εξαμινου λογίηεται ωσ πλιρεσ ζτοσ, κατ’ 

εφαρμογι των διατάξεων  του άρκρου 85, παρ.2β) ‘’Η εργαςιακι εμπειρία και θ άςκθςθ κακθκόντων 
ευκφνθσ’’ του ν. 4369/2016 (Α΄33) 

Β. ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΗΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΨΝ ΕΤΘΤΝΗ 

Α/Α Φρόνος εμπειρίας και άσκηση 

καθηκόντων ευθύνης1 

(Έτη και μήνες άσκησης καθηκόντων 

ευθύνης) 

Αριθμός 

μορίων  

Β.1. Φρόνος υπηρεσίας στο δημόσιο 

τομέα, με ανώτατο όριο τα 33 έτη 

  

 

 

 

Β.2.  Φρόνος απασχόλησης σε συναφή 

θέση στον ιδιωτικό τομέα, που έχει 

αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 98 του Τ.Κ., 

όπως ισχύει, (με ανώτατο όριο τα 7 
έτη)  

                                                                           

 

 

Β.3. Φρόνος άσκησης καθηκόντων 

ευθύνης στο δημόσιο τομέα, με 
ανώτατο όριο τα 10 έτη  

  

ύνολο μορίων από εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης 

 

 

Β. ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΨΝ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΗΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΨΝ ΕΤΘΤΝΗ: 

(προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συνολικού αριθμού  μορίων της Β΄ ομάδας με τον αντίστοιχο συντελεστή 
βαρύτητας, ανά θέση ευθύνης) 
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΑΡΙΘΜΟ 
ΜΟΡΙΨΝ  

Α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών 
προσόντων και προσόντων επαγγελματικής 
κατάρτισης 

 

Β) Μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και 
άσκησης καθηκόντων ευθύνης 

 

Γ)  Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης   

ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΨΝ  (Α) + (Β) + (Γ)   

 

 
 

 
 
 

                                                           
2
 Kατά 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 διατάξεων του 
άρθρου 58 του ν.4403/2016 (Α΄125). 

 Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ2  
 

 

Α/Α Εκθέσεις Αξιολόγησης  

Γ.1. Έκθεσης Αξιολόγησης 

έτους 201…. 

  

Γ.2. Έκθεσης Αξιολόγησης 

έτους 201…. 

  

Γ.3. Έκθεσης Αξιολόγησης 
έτους 201…. 

  

ύνολο μορίων από την 

Αξιολόγηση 

Βάσει του μέσου όρου αξιολόγησης των εντύπων 

αξιολόγησης της απόδοσης του υποψηφίου που έλαβε 
κατά την τελευταία τριετία. 

Αριθμός 

μορίων  

Γ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΨΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: (προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του 

συνολικού αριθμού  μορίων της Γ΄ ομάδας με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, ανά θέση ευθύνης) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V 

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ  

 

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

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

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

4. Αριθμός μητρώου::…………………………………………………………….. 

 

Α. θεματική Ενότητα  

Μέλη του Γνωμοδοτικού 

υμβουλίου  

Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το 

αντικείμενο της Γ.Γ.Δ.Ε και τις αρμοδιότητες των 

οργανωτικών μονάδων των σχετικών με την 

προκηρυσσόμενη θέση σε συνάρτηση με τις 
δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου, όπως 

προκύπτουν από το βιογραφικό του και τα στοιχεία 

του προσωπικού του μητρώου. 

 Μοριοδότηση του υποψηφίου 

Πρόεδρος: (ονοματεπώνυμο)  

1ο Μέλος: (ονοματεπώνυμο)  

2ο Μέλος: (ονοματεπώνυμο)  

ΤΝΟΛΟ Μορίων  (Η μοριοδότηση της ενότητας δεν υπερβαίνει τα 500 
μόρια) 

 

Β. θεματική Ενότητα  

Μέλη του Γνωμοδοτικού 

υμβουλίου  

Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού 

διοικητικού ενδιαφέροντος (situational interview) 
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.  

 

 Μοριοδότηση του υποψηφίου 

Πρόεδρος: (ονοματεπώνυμο)  

1ο Μέλος: (ονοματεπώνυμο)  

2ο Μέλος: (ονοματεπώνυμο)  

ΤΝΟΛΟ Μορίων  (Η μοριοδότηση της ενότητας δεν υπερβαίνει τα 500 

μόρια) 

ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΨΝ (Α+Β):   

 

 

Σα μέλη του Γνωμοδοτικού                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟ του Γνωμοδοτικού  

(υπογραφή)                                                                  (υπογραφή)  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΨΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ: (προκύπτει από 

τον πολλαπλασιασμό του συνολικού αριθμού μορίων της συνέντευξης με τον αντίστοιχο 

συντελεστή βαρύτητας, ανά θέση ευθύνης) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ  

 

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

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

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

4. Αριθμός μητρώου::…………………………………………………………….. 

 

I. ΣΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΜΟΡΙΑ  

Α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και 
προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης 

 

Β)Μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης 

καθηκόντων ευθύνης 

 

Γ) Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης  

ΤΝΟΛΟ   

 

II. ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΨΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗ 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ  
 

ΜΟΡΙΑ  

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ (I+II)  

 

Σα μέλη του Γνωμοδοτικού                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟ του Γνωμοδοτικού  

(υπογραφή)                                                                  (υπογραφή)  
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