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Β1 ΓΙΔΤΘΤΝΗ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ)
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20 Ινπι 18

Υπόδειγμα Βιογραθικού Σημειώμαηος (B1)
(Αθνξά ελ ελεξγεία θαη πξώελ Μέιε ΓΔΠ, Δηδηθνύο Δπηζηήκνλεο, θαη Τπαιιήινπο
Γηπιωκαηηθνύ Κιάδνπ)

Βιογραθικό Σημείωμα
ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Δπώλπκν:……………………………………… Όλνκα: …………………………………………
Όλνκα Παηξόο:…………………… Σν Γέλνο (Γηα Έγγακε Γπλαίθα) : ……………………….
Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: ……………………………………………………………………………
Σόπνο Γέλλεζεο:………………………………… Τπεθνόηεηα:………………………………..
Σόπνο Καηνηθίαο: ……………….. Οδόο:………………………… Αξηζκόο:………T.K.:……..
Αζηπλνκηθό Σκήκα Καηνηθίαο:…………………………………………………………………….
Σειέθωλν Οηθίαο:…………………………Σειέθωλν Δξγαζίαο: ……………………………...
Κηλεηό Σειέθωλν:………………….. Ηιεθηξνληθή Γηεύζ. (Email):…………………………….
Αξηζκόο Αζηπλνκηθνύ Γειηίνπ Σαπηόηεηαο: …………………………………………………….
Ηκεξνκελία Έθδνζεο ΑΓΣ: …………………. Δθδνύζα Αξρή ΑΓΣ: ………………………..
Αηηνύκαη γηα ηε(ηηο) ζέζε (εηο):
……………………... …………………………………………………………………………...…
ΒΑΘΜΟ-ΙΓΙΟΣΗΣΑ Ή ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ
Δλ ελεξγεία κέινο ΓΔΠ:

Δηδηθόο Δπηζηήκνλαο (αθνξά ζε κέιε ΓΔΠ,
πξώελ κέιε ΓΔΠ, εμωηεξηθνύο ζπλεξγάηεο /
επηζθέπηεο θαζεγεηέο ΑΔΙ/ΑΔΙ/ΑΣΔΙ θαη άιινπο
δηπιωκαηνύρνπο):

Τπάιιεινο Γηπιωκαηηθνύ Κιάδνπ
(ελ ελεξγεία ή επίηηκνη):

□ΝΑΙ
□ΟΥΙ

ΦΔΚ Γηνξηζκνύ: ……………………

□ΝΑΙ

Ιδηόηεηα: ………………………………

□ΟΥΙ
□ΝΑΙ

Βαζκόο: ………………………………
Δπίηηκνο:

□ΝΑΙ □ΟΥΙ

□ΟΥΙ
(2)

Σςμπληπώζηε ζε πεπίπηωζη ύπαπξηρ επιπλέον πηςσίων/διπλωμάηων ή άλλων επιππόζθεηων πληποθοπιών.

ΠΡΟΟΝΣΑ
1α. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο:

□

□

□

□

□

□

□

□

α. ΑΔΙ:
ΝΑΙ
ΟΥΙ ΑΔΙ :
ΝΑΙ
ΟΥΙ ΑΣΔΙ:
ΝΑΙ
ΟΥΙ
β. ρνιή: ………………………………………………………………………………..
γ. Σκήκα:………………………………………………………………………………..
δ. πλάθεηα πηπρίνπ/δηπιώκαηνο κε ην γλωζηηθό αληηθείκελν ηεο ζέζεο:

□ΝΑΙ □ΟΥΙ
ε. Πηζηνπνηεηηθό ηζνηηκίαο(1) ηνπ ΓΟΑΣΑΠ ή πξώελ ΓΙΚΑΣΑ:
ΝΑΙ
ΟΥΙ
ζη. Παξαηεξήζεηο: ………………………………………………….…………………...
…………………………………………………………………………………………..
1β. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο (ζε πεξίπηωζε δεύηεξνπ πηπρίνπ/δηπιώκαηνο):

□

□

□

□

□

□

α. ΑΔΙ:
ΝΑΙ
ΟΥΙ ΑΔΙ :
ΝΑΙ
ΟΥΙ
ΑΣΔΙ:
ΝΑΙ
ΟΥΙ
β. ρνιή: ……………………………………………………………………………………
γ. Σκήκα: …………………………………………………………………………………..
δ. πλάθεηα πηπρίνπ/δηπιώκαηνο κε ην γλωζηηθό αληηθείκελν ηεο ζέζεο:

□ΝΑΙ □ΟΥΙ
□

□

□

□

□

□

ε. Πηζηνπνηεηηθό ηζνηηκίαο(1) ηνπ ΓΟΑΣΑΠ ή πξώελ ΓΙΚΑΣΑ:
ΝΑΙ
ΟΥΙ
ζη. Παξαηεξήζεηο: ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

2α. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο:

□

□

□

□

α. ΑΔΙ:
ΝΑΙ
ΟΥΙ ΑΔΙ :
ΝΑΙ
ΟΥΙ
ΑΣΔΙ:
ΝΑΙ
ΟΥΙ
β. ρνιή:…………………………………………………………………………………..
γ. Σκήκα:…………………………………………………………………………………..
δ. Δηδηθόηεηα: …………………………………………………………………………….
ε. πλάθεηα πηπρίνπ/δηπιώκαηνο κε ην γλωζηηθό αληηθείκελν ηεο ζέζεο:

□ΝΑΙ □ΟΥΙ
ζη. Πηζηνπνηεηηθό ηζνηηκίαο(1) ηνπ ΓΟΑΣΑΠ ή πξώελ ΓΙΚΑΣΑ:
ΝΑΙ
ΟΥΙ
δ. Παξαηεξήζεηο: …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

2β. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο (ζε πεξίπηωζε δεύηεξνπ πηπρίνπ/δηπιώκαηνο):

□

□

□

□

□

□

α. ΑΔΙ:
ΝΑΙ
ΟΥΙ ΑΔΙ :
ΝΑΙ
ΟΥΙ
ΑΣΔΙ:
ΝΑΙ
ΟΥΙ
β. ρνιή: ……………………………………………………………………………………
γ. Σκήκα: ………………………………………………………………………………..
δ. Δηδηθόηεηα: …………………………………………………………………………….
(2)

Σςμπληπώζηε ζε πεπίπηωζη ύπαπξηρ επιπλέον πηςσίων/διπλωμάηων ή άλλων επιππόζθεηων πληποθοπιών.

ε. πλάθεηα πηπρίνπ/δηπιώκαηνο κε ην γλωζηηθό αληηθείκελν ηεο ζέζεο:

□ΝΑΙ □ΟΥΙ
□

□

ζη. Πηζηνπνηεηηθό ηζνηηκίαο(1) ηνπ ΓΟΑΣΑΠ ή πξώελ ΓΙΚΑΣΑ:
ΝΑΙ
ΟΥΙ
δ. Παξαηεξήζεηο: ………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

3α. Γηδαθηνξηθό:
α. ΑΔΙ:……………………………………………………………………………………….
β. ρνιή: ………………………………………………………………………………......
γ. Σκήκα: …………………………………………………………………………………..
δ. Θέκα Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο: ...……………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………….
ε. πλάθεηα δηπιώκαηνο κε ην γλωζηηθό αληηθείκελν ηεο ζέζεο:

□ΝΑΙ □ΟΥΙ
□ΝΑΙ □ΟΥΙ

ζη. Πηζηνπνηεηηθό ηζνηηκίαο(1) ηνπ ΓΟΑΣΑΠ ή πξώελ ΓΙΚΑΣΑ:
δ. Παξαηεξήζεηο: ……………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

3β. Γηδαθηνξηθό (ζε πεξίπηωζε δεύηεξνπ δηπιώκαηνο):
α. ΑΔΙ: ..…………………………………………………………………………………….
β. ρνιή: ……………………………………………………………………………………
γ. Σκήκα: ……………………………………………………………………………………
δ. Θέκα Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο: ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
ε. πλάθεηα δηπιώκαηνο κε ην γλωζηηθό αληηθείκελν ηεο ζέζεο:

□ΝΑΙ □ΟΥΙ
□ΝΑΙ □ΟΥΙ

ζη. Πηζηνπνηεηηθό ηζνηηκίαο(1) ηνπ ΓΟΑΣΑΠ ή πξώελ ΓΙΚΑΣΑ:
δ. Παξαηεξήζεηο: ……………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

4. πγγξαθηθό έξγν (αλαθνξά ζηνλ αξηζκό δεκνζηεύζεωλ ζε δηεζλή επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά, αλαθνηλώζεωλ ζε ζπλέδξηα, βηβιίωλ θαη ζπκπιήξωζε ηωλ θύξηωλ ηίηιωλ
απηώλ νη νπνίνη έρνπλ ζπλάθεηα κε ην γλωζηηθό αληηθείκελν ηεο ζέζεο):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………
(2)

Σςμπληπώζηε ζε πεπίπηωζη ύπαπξηρ επιπλέον πηςσίων/διπλωμάηων ή άλλων επιππόζθεηων πληποθοπιών.

……………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………….
5. Δπηζηεκνληθή θαη Δξεπλεηηθή Γξαζηεξηόηεηα:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………
6. Γηδαθηηθή Δκπεηξία:

………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………
7. Άξηζηε Γλώζε ………….. Γιώζζαο (απαηηείηαη κόλν γηα ζέζε Καζεγεηή ΔΘΑ Βαζηθώλ
Σνκέωλ Δθπαίδεπζεο) ζε επίπεδν Γ2/C2:

□ΝΑΙ

□ΟΥΙ

ε νπνία απνδεηθλύεηαη1:

□ Με Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό γιωζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2/C2 ηνπ λ.2740/1999, όπωο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3149/2003.

□ Με πηζηνπνηεηηθό επηπέδνπ Γ2/C2 ηωλ παλεπηζηεκίωλ …………….
□ Με πηζηνπνηεηηθό Γ2/C2 άιινπ θνξέα (παλεπηζηεκίνπ ή κε) αλεμάξηεηα από ηε λνκηθή ηνπο κνξθή,
πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλνο ή αλαγλωξηζκέλνο από ηελ αξκόδηα αξρή ηεο νηθείαο ρώξαο γηα λα δηελεξγεί
εμεηάζεηο θαη λα ρνξεγεί πηζηνπνηεηηθά γλώζεο ………. .γιώζζαο ζην επίπεδν Γ2/C2. (Δάλ δελ ππάξρεη ν
θνξέαο πηζηνπνίεζεο ή αλαγλώξηζεο ζηελ νηθεία ρώξα, απαηηείηαη βεβαίωζε ηνπ αξκόδηνπ Τπνπξγείνπ ή
ηεο Πξεζβείαο ηεο ρώξαο ζηελ Διιάδα όηη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνύληαη από ηνλ θνξέα ζε ηξίηνπο, νη
νπνίνη δελ έρνπλ ωο κεηξηθή γιώζζα ηελ ………..ή, είλαη απνδεθηά ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο ηεο απηήο
ρώξαο ωο έγθπξα απνδεηθηηθά γλώζεο ηεο ……….. γιώζζαο ζην επίπεδν Γ2/C2. Ωο νηθεία ρώξα λνείηαη ε
ρώξα ζηελ νπνία ε κεηξηθή ή επίζεκε γιώζζα είλαη ε ………..).

□ Με Πηπρίν ……….. Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή Πηπρίν Ξέλωλ Γιωζζώλ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο
ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρν θαη ηζόηηκν ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο.

□

Με Πηπρίν, πξνπηπρηαθό ή κεηαπηπρηαθό δίπιωκα ή δηδαθηνξηθό δίπιωκα νπνηνπδήπνηε
αλαγλωξηζκέλνπ ηδξύκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο.

□

Με Απνιπηήξην ηίηιν ηζόηηκν ηωλ ειιεληθώλ ζρνιείωλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθόζνλ έρεη
απνθηεζεί κεηά από θαλνληθή θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ έμη εηώλ ζηελ αιινδαπή.

Παξαηεξήζεηο (ζε πεξίπηωζε δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο):

1

https://www.asep.gr/

(2)

Σςμπληπώζηε ζε πεπίπηωζη ύπαπξηρ επιπλέον πηςσίων/διπλωμάηων ή άλλων επιππόζθεηων πληποθοπιών.

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

ΚΑΣΟΥΟ ΓΗΜΟΙΑ ΘΔΗ:

□

□

Κάηνρνο Γεκόζηαο Θέζεο:
ΝΑΙ
ΟΥΙ
α. Καηεγνξία:……………………………………………………………………………………...
β. Βαζκόο:…………………………………………………………………………………………
γ. Καηερνκέλε Οξγαληθή Θέζε:…………………………………………………………………

ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ(2):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Γειώλω ππεύζπλα θαη ελ γλώζεη ηωλ ζπλεπεηώλ ηνπ Νόκνπ Περί ψεσδούς δηλώζεως,
όηη ηα παξαπάλω ζηνηρεία είλαη αληθή θαη πλήρη θαη όηη ζα πξνζθνκίζω επηπιένλ
έγθπξα δηθαηνινγεηηθά εθ’ όζνλ κνπ δεηεζνύλ από ηε ρνιή Δζληθήο Άκπλαο.
……. / …… / 2018
…. Γει….

Αθξηβέο αληίγξαθν

Αληηζηξάηεγνο Κωλζηαληίλνο Φιώξνο
Τπαξρεγόο ΓΔΔΘΑ
(Γηα ηνλ απνπζηάδνληα Α/ΓΔΔΘΑ)

Μ.Τ Γθηνπδέιε Μαξία
Α΄/ΠΔ(Γ-Ο) Σκεκαηάξρεο

(2)

Σςμπληπώζηε ζε πεπίπηωζη ύπαπξηρ επιπλέον πηςσίων/διπλωμάηων ή άλλων επιππόζθεηων πληποθοπιών.

