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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
(άρθρο 28 Ν.4325/2015)
 
ΕΝΤΥΠΟ ΣΑΔ1
ΑΡ.ΠΡΩΤ.*: ............................. (*) Συμπληρώνεται από το ΑΣΕΠ
ΜΕΡΟΣ Α: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα ή με αριθμό, τα προσωπικά σας στοιχεία:
Α1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
Α2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία που αφορούν την υπηρεσιακή σας κατάσταση:
Α3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  
Συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα, την επωνυμία του φορέα όπου έχετε την οργανική σας θέση καθώς και τα στοιχεία της αρμόδιας Δ/νσης Διοικητικού όπου τηρείται το προσωπικό σας μητρώο:
Α4. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την οποία εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τη θέση του Συντονιστή:
Α5. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Συμπληρώστε με Χ, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, τα παρακάτω πεδία τα οποία αφορούν στις προϋποθέσεις και τα κωλύματα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων: 
1.
Είμαι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος ΝΠΔΔ κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) [συμπληρώστε με Χ το διπλανό πεδίο]:
2.
Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης [συμπληρώστε με Χ ένα (1) ή περισσότερα από τα πεδία 2.1. έως και 2.4.]: 
2.1.
Έχω ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) τουλάχιστον έτος:
2.2.
Έχω δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχω ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη:
2.3.
Η επιλογή μου στη θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή / και στη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης προέκυψε από υπηρεσιακό συμβούλιο:
2.4.
Δεν πραγματοποιήθηκαν κρίσεις από το αρμόδιο κατά τις οικείες διατάξεις υπηρεσιακό συμβούλιο κατά την τελευταία διετία:
3.
Κωλύματα υποψηφιότητας [συμπληρώστε με Χ ένα μόνο από τα πεδία 3.1. ή 3.2. ανάλογα με την περίπτωση στην οποία εμπίπτετε, καθώς και το πεδίο 3.3.]: 
3.1.
Δεν αποχωρώ αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων:
3.2.
Αποχωρώ από την υπηρεσία εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεσμεύομαι όμως ότι σε περίπτωση που επιλεγώ, θα παραμείνω στην υπηρεσία μέχρι τη λήξη της θητείας και πάντως όχι πέραν του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας μου:
3.3.
Δεν μου έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου των αποδοχών μου ούτε έχω παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα, ή με απευθείας κλήση, στο ακροατήριο, για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26):
Α6. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ   
Συμπληρώστε με Χ ή με αριθμό τα παρακάτω πεδία τα οποία αφορούν στα κριτήρια που αξιολογούνται βαθμολογικά κατά τη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων:  
1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
1.1. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ [συμπληρώστε τον ακριβή βαθμό του πτυχίου σας (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) σε δεκάβαθμη κλίμακα, με δύο δεκαδικά ψηφία π.χ. 7,38]:
1.2. ΒΑΘΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ [συμπληρώστε τον ακριβή βαθμό τυχόν δεύτερου τίτλου σπουδών σε δεκάβαθμη κλίμακα, με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό σας τίτλο]:
1.3. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ [συμπληρώστε τον αριθμό των διδακτορικών σας διπλωμάτων π.χ. 1]:
1.4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ [συμπληρώστε τον αριθμό των μεταπτυχιακών σας τίτλων, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας π.χ. 2]:
1.5. ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΔΔ/ΕΣΤΑ/ΕΣΔΔΑ [συμπληρώστε με Χ εφόσον έχετε αποφοιτήσει επιτυχώς από την ΕΣΔΔ ή ΕΣΤΑ ή ΕΣΔΔΑ]:
1.6. ΓΝΩΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [συμπληρώστε τον αριθμό των γλωσσών χωρών ΕΕ που γνωρίζετε μόνο σε επίπεδο άριστο ή πολύ καλό (ΠΡΟΣΟΧΗ: η καλή γνώση δεν βαθμολογείται)· π.χ. αν γνωρίζετε άριστα την αγγλική και γαλλική γλώσσα συμπληρώνετε στο πεδίο α. τον αριθμό 2. Αν γνωρίζετε άριστα την αγγλική και πολύ καλά τη γαλλική γλώσσα, συμπληρώνετε τον αριθμό 1 και στο πεδίο α. και στο πεδίο β.]:
1.7. ΓΝΩΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΕ [συμπληρώστε τον αριθμό των γλωσσών άλλων χωρών εκτός ΕΕ που γνωρίζετε μόνο σε επίπεδο άριστο ή πολύ καλό π.χ αν γνωρίζετε πολύ καλά τη ρωσική γλώσσα, συμπληρώνετε στο πεδίο β. τον αριθμό 1]:
1.8.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ [συμπληρώστε τις ημέρες πιστοποιημένης επιμόρφωσης (και έως 50 ημέρες) που έχετε παρακολουθήσει π.χ. 38]:
2. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2.2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ [συμπληρώστε στα πεδία α. ή/και β. ή/και γ. τους μήνες υπηρεσίας που έχετε σε θέσεις ευθύνης     (π.χ. 31 μήνες ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης)]:
α. ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης: [έως 73 μήνες]
β. ως προϊστάμενος Διεύθυνσης ή ενδιάμεσου  (μεταξύ Δ/νσης και Τμήματος) επιπέδου: [έως 180 μήνες] 
γ. ως προϊστάμενος Τμήματος ή  αυτοτελούς γραφείου: [έως 180 μήνες]
3. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
3.1. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ [συμπληρώστε σε δεκάβαθμη κλίμακα, με δύο δεκαδικά ψηφία, το μέσο όρο της βαθμολογίας που έχετε λάβει στα παρακάτω κριτήρια των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων οκτώ (8) ετών π.χ. Γνώση αντικειμένου 8,75]:         
α. Γνώση  αντικειμένου: 
β. Διοικητικές     
     ικανότητες:[εφόσον υπάρχει βαθμός]
γ. Ενδιαφέρον και δημιουργικότητα:  
δ. Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά:
ε. Αποτελεσματικότητα:  
3.2. ΕΠΑΙΝΟΣ / ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ [συμπληρώστε με Χ εφόσον έχετε λάβει την ηθική αμοιβή του επαίνου ή το μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων, για λόγους που σχετίζονται με το αντικείμενο της υπηρεσίας]:
3.3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ [ΠΡΟΣΟΧΗ: το πεδίο αυτό δεν συμπληρώνεται από τον υποψήφιο αλλά από το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, αφού πρώτα αξιολογήσει τις ειδικές δραστηριότητες που ο υποψήφιος έχει δηλώσει στο Βιογραφικό του Σημείωμα (βλ. ΜΕΡΟΣ Β, Ενότητες Β3. έως και Β7.]:
3.4. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ [ΠΡΟΣΟΧΗ: το πεδίο αυτό συμπληρώνεται από το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, μετά τη διενέργεια της προβλεπόμενης στην παρ. 5 του άρθρου 28 Ν. 4325/2015 συνέντευξης]:
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (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. Δηλώνω ότι δεν μου έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου των αποδοχών μου. Δηλώνω ότι δεν έχω παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα ή με απευθείας κλήση στο ακροατήριο, για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3528/2007 (Α' 26). Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 1599/1986.
Ο/Η αιτών/-ούσα:         
 
……………………………………………         …………………………………………         Υπογραφή                                                  Ημερομηνία         
ΜΕΡΟΣ Β: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Β1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
1.
ΤΙΤΛΟΙ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ [Συμπληρώστε κατάλληλα τα παρακάτω πεδία τα οποία αφορούν στους πτυχιακούς τίτλους σπουδών (πτυχία/διπλώματα ΑΕΙ ή ΤΕΙ) που κατέχετε] :
 Τίτλος πτυχίου: 
(π.χ. Νομικής) 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Επιλέξτε από τη λίστα ή αναγράψτε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα από το οποίο έχετε αποφοιτήσει, εάν αυτό δεν περιλαμβάνεται στη λίστα)
Έτος κτήσης
(π.χ. 1999)
2.
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ [Εφόσον είστε κάτοχος αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή/και αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος, συμπληρώστε κατάλληλα τα παρακάτω πεδία] :        
Κατηγορία τίτλου:
Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής /Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε:(π.χ. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού) 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Επιλέξτε από τη λίστα ή αναγράψτε το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα από το οποίο έχετε αποφοιτήσει, εάν αυτό δεν περιλαμβάνεται στη λίστα)
Έτος κτήσης
(π.χ. 2003)
3.
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΔΔ/ΕΣΤΑ/ΕΣΔΔΑ [Εάν έχετε αποφοιτήσει από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) ή από την  Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) ή από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,  συμπληρώστε κατάλληλα τα παρακάτω πεδία] :
Τμήμα Εξειδίκευσης (εάν υφίσταται)
(π.χ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
Εκπαιδευτική Σειρά
(π.χ. ΙΑ΄)
Έτος αποφοίτησης
(π.χ. 2001)
4.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  [Εάν έχετε παρακολουθήσει πιστοποιημένα προγράμματα επιμόρφωσης (π.χ. από το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ) μετά τις 15/5/2009, συμπληρώστε κατάλληλα τα παρακάτω πεδία] :
 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης σε:
(π.χ. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού)
Εκπαιδευτικός Φορέας 
(π.χ. ΙΝΕΠ)
Ημέρες επιμόρφωσης
(π.χ. 5)
Έτος 
παρακολούθησης
(π.χ. 2010)
5.
ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ [Εάν έχετε πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, συμπληρώστε κατάλληλα τα παρακάτω πεδία] :  
Ξένη Γλώσσα
(π.χ. Αγγλικά)
Επίπεδο
(π.χ. Άριστο)
Τίτλος Πιστοποιητικού
(π.χ. Certificate of Proficiency in English)
Φορέας έκδοσης 
(π.χ. University of Cambridge)
Έτος κτήσης
(π.χ. 1997) 
6.
ΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ [Εάν έχετε γνώσεις/δεξιότητες πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, συμπληρώστε κατάλληλα τα παρακάτω πεδία] :
Γνώση/Δεξιότητα πληροφορικής 
ή χειρισμού Η/Υ
(π.χ. επεξεργασία κειμένου, 
λογιστικά φύλλα, Internet κ.λπ.)
Τίτλος Πιστοποιητικού  
 (π.χ. ECDL 
Core Certificate)
Φορέας Έκδοσης
(π.χ. ECDL Eλλάς Α.Ε.)
Άλλος τρόπος απόκτησης γνώσης/δεξιότητας                                         (αναφέρατε τυχόν άλλον τρόπο απόκτησης της γνώσης/δεξιότητας π.χ. από εμπειρία)
Β2. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Συμπληρώστε με αριθμό ή με κείμενο τα παρακάτω πεδία που αφορούν στην επαγγελματική σας εμπειρία σε φορείς του  Δημόσιου Τομέα ( π.χ. Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ανεξάρτητες αρχές κ.α.), σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και παραδείγματα:
Διάρκεια 
απασχόλ.
από:
(π.χ. 7/3/2012)
Διάρκεια 
απασχόλ.
έως:
(π.χ. 12/9/2014)
Φορέας Απασχόλησης 
(π.χ. Υπουργείο Ανάπτυξης)
Οργανική μονάδα    (π.χ. Διεύθυνση Διοικητικού)
Θέση            (π.χ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης)
Περιγραφή
αντικειμένου εργασίας
(περιγράψτε σύντομα τα καθήκοντα που ασκήσατε κατά τη διάρκεια της θητείας σας)
Β3. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 
Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία τα οποία αφορούν τυχόν συγγραφικό σας έργο (άρθρα, μελέτες, προτάσεις) που σχετίζεται με το αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης γενικότερα:
Είδος συγγραφικού έργου
(π.χ. άρθρο)
Τίτλος συγγραφικού έργου
(π.χ. Το θεσμικό πλαίσιο επιχειρήσεων των ΟΤΑ)
Δημοσίευση σε:
(π.χ. Περιοδικό «Τοπική Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση»)
Έτος δημοσίευσης
 (π.χ. 2009)
Β4. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ Κ.ΛΠ. 
Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία τα οποία αφορούν τυχόν εισηγήσεις ή/και ανακοινώσεις σας σε συνέδρια, ημερίδες κ.λπ. και είναι συναφείς με το αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης γενικότερα:
Είδος δραστηριότητας 
(π.χ. ανακοίνωση σε συνέδριο)
Φορέας διοργάνωσης  
(π.χ. ΚΕΔΕ)
Θέμα εισήγησης/ανακοίνωσης
(π.χ. Νέα μοντέλα διαχείρισης απορριμμάτων από τους Δήμους)
Έτος διεξαγωγής
(π.χ. 2013)
Β5. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Δ.Ε. ή ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ 
Σε περίπτωση που σας ανατέθηκε από την υπηρεσία σας η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) ή ανάκρισης στο πλαίσιο πειθαρχικού ελέγχου, συμπληρώστε τον αριθμό των σχετικών αναθέσεων (π.χ. 2):
Β6. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ή ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία τα οποία αφορούν τυχόν συμμετοχή σας σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχομένου:
Είδος δραστηριότητας 
(π.χ. συμμετοχή ως Πρόεδρος, ή μέλος σε νομοπαρασκευαστική επιτροπή)
Φορέας 
(π.χ. Υπουργείο Εργασίας)
Αντικείμενο εργασιών
(π.χ. κατάρτιση σχεδίου νόμου για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων)
Έτος συμμετοχής
(π.χ. 2013)
Β7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΙ, ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ Κ.ΛΠ.) 
Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία τα οποία αφορούν τυχόν συμμετοχή σας σε συλλογικά όργανα όπως μέλη Δ.Σ., Πρόεδροι, Διοικητές και λοιπά όργανα διοίκησης νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα:
Ιδιότητα
(π.χ. Διοικητής)
Φορέας 
(π.χ. Νοσοκομείο Ιπποκράτειο)
Διάρκεια θητείας από:
(π.χ. 15/01/2010)
Διάρκεια θητείας έως: 
(π.χ. 18/07/2014) 
Β8. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Προσθέστε τυχόν άλλες πληροφορίες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες ενότητες του βιογραφικού σας σημειώματος, θεωρείτε ωστόσο σκόπιμο να τις καταγράψετε προκειμένου να ενισχύσετε την υποψηφιότητά σας για τις θέσεις Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (π.χ. προϋπηρεσία ως εκπαιδευτή στο ΙΝΕΠ σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συναφής εμπειρία σε ιδιωτικούς φορείς, μη πιστοποιημένα σεμινάρια επιμόρφωσης, σεμινάρια πέραν των μοριοδοτούμενων στην ενότητα Α.6. κ.λπ.):
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