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         Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 
         Αριθ. πρωτ.: 16.1/369/4.2.13 
  
 
 
Θζμα: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την πλήρωςη, με μετάταξη, των θζςεων του Κζντρου 

Πρώτησ Τποδοχήσ Φυλακίου Ορεςτιάδασ».   
 
 
 
 

ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Πρόςκληςη  εκδήλωςησ  ενδιαφζροντοσ  για  τη  τελζχωςη  
του ΚΕ.Π.Τ. Φυλακίου Ορεςτιάδασ 

 
Ο Τπουργόσ Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ προτίκεται να καλφψει τισ ανάγκεσ του Κζντρου 
Πρϊτθσ Τποδοχισ Φυλακίου και προβαίνει ςε ανοιχτι πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ  για  
πλιρωςθ  κζςεων  με  μετάταξη  υπαλλήλων  από  το  Δθμόςιο  Σομζα  ι από Φορείσ του Ευρφτερου 
Δθμόςιου Σομζα, ωσ εξισ:  
 
 

 3 ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ 

 8 ΔΕ Διοικθτικοφ-Λογιςτικοφ 

 2 ΠΕ Ιατρϊν Γενικισ Ιατρικισ ι Πακολογίασ 

 1 ΠΕ Ψυχολόγων 

 1 ΠΕ Κοινωνικϊν Λειτουργϊν 

 3 ΣΕ Κοινωνικϊν Λειτουργϊν 

 4 ΣΕ Νοςθλευτϊν 
 
 
 
Για τθ ςτελζχωςθ του Κζντρου Πρϊτθσ Τποδοχισ Φυλακίου κα εφαρμοςκεί θ διαδικαςία που 
προςδιορίηεται ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 9 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7/Α), τισ διατάξεισ τθσ παρ. 
1 του άρκρου 18 Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α), τισ διατάξεισ τθσ Κ.Τ.Α. 16.1/1640/15.11.12 (ΦΕΚ 3236/Β) και 
τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου τζταρτου του Ν.4084/2012 (ΦΕΚ 190/Α).  
 
Οι ενδιαφερόμενοι/εσ καλοφνται να υποβάλουν ταχυδρομικά μζχρι 26 Απριλίου 2013 ςτο πρωτόκολλο 
τθσ Τ.Π.Τ. (υγγροφ 83, 2οσ όροφοσ) και ϊρεσ 10.00 – 14.00   ςε ζντυπθ μορφι, υποχρεωτικά θ αίτθςθ 
αποςτζλλεται και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: a.arvanitidis@astynomia.gr, τα 
ακόλουκα: 
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 Αίτθςθ. 

 Συποποιθμζνο βιογραφικό ςθμείωμα, το οποίο μπορείτε να βρείτε και ςτθ ςελίδα:  

 http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates/doc.doc 

 

Για   οποιαδιποτε   διευκρίνιςθ   οι   ενδιαφερόμενοι/εσ   μποροφν   να   απευκφνονται   ςτο τθλζφωνο 
210-9285120. 
 
 
                                                                                      Ο   Τπουργόσ 

Δθμόςιασ Σάξθσ &  
         Προςταςίασ του Πολίτθ 

 
 
 
Ακριβζσ Αντίγραφο 
Ακινα 10.04.2013 
Ο Σμθματάρχθσ 
 
 
Αλζξανδροσ Αρβανιτίδθσ     
 

 
 
 

Εςωτερική διανομή : 
- Γραφείο κ. Τπουργοφ    
- Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα Δθμόςιασ Σάξθσ 
- Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα Πολιτικισ Προςταςίασ  
- Δ/νςθ Πολιτικοφ Προςωπικοφ Τ.Δ.Σ.&Π.Π. 
- Σμιμα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Τ.Π.Τ. 
 
Επιςυναπτόμενα :  

- Τπόδειγμα αίτθςθσ 
Τπόδειγμα βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ 
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ΑΙΣΗΗ  
 

του /τησ 

 

ΕΠΩΝΤΜΟ:......................................…. 

ΟΝΟΜΑ:..........................................…. 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:.................................…. 

 

Τπάλληλοσ  τησ 

Τπηρεςίασ:…………………………………. 

………………………………………………… 

Κατηγορίασ:………………………………… 

Κλάδου:……………………………………… 

Ειδικότητασ………………………………… 

Βαθμόσ……………………………………… 

χζςη εργαςίασ:................................… 

(μόνιμος ή Ι.Δ.Α.Χ.) 

 

 
 
Θζμα:   Μετάταξη ςτο  ΚΕ.Π.Τ. Φυλακίου 

Ορεςτιάδασ 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία............................. 
 
 
 
υνθμμζνα: 
Βιογραφικό θμείωμα 

 
 
 
 
 
ΠΡΟ:  

τθν Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ 

 

Με τθν παροφςα ςασ υποβάλλω αίτθςθ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ για μετάταξθ ςτο ΚΕ.Π.Τ. 
Φυλακίου Ορεςτιάδασ για τθ κζςθ: 

 
_________________________________________  
 
 
                                         
                                            Ο ΑΙΣΩΝ/ Η ΑΙΣΟΤΑ 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΑΙΤΗΣΗΣ 
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ΠΡΟΩΠΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Ανηικαηαζηήζηε με Όνομα(ηα) Δπώνςμο(α) 
[Όλερ οι ενόηηηερ ηος Β είναι πποαιπεηικέρ. Αθαιπέζηε ηςσόν κενέρ ενόηηηερ] 

  

 Ανηικαηαζηήζηε με ηον απιθμό ηος ζπιηιού, οδό, πόλη, ηασςδπομικό κώδικα, σώπα  

 Ανηικαηαζηήζηε με ηον ηηλεθωνικό απιθμό     Ανηικαηαζηήζηε με ηον απιθμό κινηηού 
ηηλεθώνος        

 Ανηικαηαζηήζηε με ηη(ιρ) διεύθςνζη(ειρ) ηλεκηπονικού ηασςδπομείος  

Ανηικαηαζηήζηε με ηη(ιρ) διεύθςνζη(ειρ) πποζωπικού ιζηοσώπος   

Ανηικαηαζηήζηε με ηην ςπηπεζία άμεζων μηνςμάηων Ανηικαηαζηήζηε με ηο λογαπιαζμό 
μηνςμάηων   

Φύλο Διζάγεηε θύλο | Ημεπομηνία γέννηζηρ μμ/μμ/εεεε | Δθνικόηηηα Διζάγεηε εθνικόηηηα(ερ)  

 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 
  

[Πποζθέζηε ξεσωπιζηέρ εγγπαθέρ για κάθε εμπειπία. Ξεκινήζηε από ηην πιο ππόζθαηη.] 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 
  

[Πποζθέζηε ξεσωπιζηέρ εγγπαθέρ για κάθε ζειπά μαθημάηων. Ξεκινήζηε από ηην πιο ππόζθαηη.] 

 

ΑΣΟΜΙΚΔ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ 
  

[Αθαιπέζηε ηςσόν κενέρ ενόηηηερ.] 

ΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

ΔΠΙΘΤΜΗΣΗ ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ 
ΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΠΟΤΓΔ 

Ανηικαηαζηήζηε με αιηούμενη θέζη επγαζίαρ / επάγγελμα / επιθςμηηή θέζη επγαζίαρ / 
αιηούμενερ ζποςδέρ (αθαιπέζηε μη ζσεηικέρ ενόηηηερ ζηην απιζηεπή ζηήλη) 

Ανηικαηαζηήζηε με ημεπομηνίερ 
(από - έωρ) 

Ανηικαηαζηήζηε με ηην απαζσόληζη ή ηη θέζη πος καηείσαηε 

Ανηικαηαζηήζηε με ηο ονομαζία και ηην ηοποθεζία ηος επγοδόηη (ενδεσομένωρ, ηην πλήπη διεύθςνζη 
και ιζηοζελίδα) 

▪ Ανηικαηαζηήζηε με ηιρ κύπιερ δπαζηηπιόηηηερ και απμοδιόηηηερ 

Δπισείπηζη ή κλάδορ Ανηικαηαζηήζηε με ηον ηύπο ηηρ επισείπηζηρ ή ηον κλάδο  

Ανηικαηαζηήζηε με ημεπομηνίερ 
(από - έωρ) 

Ανηικαηαζηήζηε με ηον ηίηλο πιζηοποιηηικού διπλώμαηορ Ανηικαηαζηήζηε με ηο 
επίπεδο ηος ΔΠΠ η 

ηηρ εθνικήρ 
ηαξινόμηζηρ 

Ανηικαηαζηήζηε με ηην ονομαζία και ηην ηοποθεζία ηος οπγανιζμού εκπαίδεςζηρ και καηάπηιζηρ 
(ενδεσομένωρ, ηη σώπα)  

▪ Ανηικαηαζηήζηε με ηη λίζηα ηων κςπιόηεπων θεμάηων πος καλύθθηκαν ή επαγγελμαηικών 
δεξιοηήηων πος αποκηήθηκαν 

Μηηπική γλώζζα Ανηικαηαζηήζηε με μηηπική(έρ) γλώζζα(ερ) 

  

Λοιπέρ γλώζζερ ΚΑΣΑΝΟΗΗ  ΟΜΙΛΙΑ  ΓΡΑΦΗ  

Πποθοπική  Γπαπηή (ανάγνωζη)  Δπικοινωνία  Πποθοπική έκθπαζη   

Ανηικαηαζηήζηε με γλώζζα Διζάγεηε επίπεδο Διζάγεηε επίπεδο Διζάγεηε επίπεδο Διζάγεηε επίπεδο Διζάγεηε επίπεδο 

 Ανηικαηαζηήζηε με ηο όνομα ηος πιζηοποιηηικού γλωζζομάθειαρ. Διζάγεηε ηο επίπεδο εάν είναι γνωζηό. 

Ανηικαηαζηήζηε με γλώζζα Διζάγεηε επίπεδο Διζάγεηε επίπεδο Διζάγεηε επίπεδο Διζάγεηε επίπεδο Διζάγεηε επίπεδο 

 Ανηικαηαζηήζηε με ηο όνομα ηος πιζηοποιηηικού γλωζζομάθειαρ. Διζάγεηε ηο επίπεδο εάν είναι γνωζηό. 

 Δπίπεδα: Α1/2: Βαζικόρ σπήζηηρ - Β1/2: Ανεξάπηηηορ σπήζηηρ - C1/2: Έμπειπορ σπήζηηρ 
Κοινό Δςπωπαϊκό Πλαίζιο Αναθοπάρ για Γλώζζερ 

    Βιογπαθικό ημείωμα 
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ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ   

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ   

 

 

 
 

Σο βιογραφικό ςθμείωμα μπορείτε να το βρείτε ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτθ ςελίδα:  

http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates/doc.doc 
 

 

Δπικοινωνιακέρ δεξιόηηηερ Ανηικαηαζηήζηε με ηιρ επικοινωνιακέρ δεξιόηηηερ. Γιεςκπινίζηε ηα πλαίζια ζηα οποία 
αποκηήθηκαν. Παπάδειγμα: 

▪ καλέρ επικοινωνιακέρ δεξιόηηηερ πος αποκηήθηκαν μέζα από ηην εμπειπία μος ωρ διεςθςνηήρ 
πωλήζεων 

Οπγανωηικέρ / διασειπιζηικέρ 
δεξιόηηηερ 

Ανηικαηαζηήζηε με οπγανωηικέρ / διασειπιζηικέρ δεξιόηηηερ. Γιεςκπινίζηε ηα πλαίζια ζηα οποία 
αποκηήθηκαν. Παπάδειγμα:  

▪ ηγεηικέρ ικανόηηηερ (επί ηος παπόνηορ ςπεύθςνορ 10μελούρ ομάδαρ) 

Δπαγγελμαηικέρ δεξιόηηηερ Ανηικαηαζηήζηε με ηςσόν επαγγελμαηικέρ δεξιόηηηερ πος δεν αναθέπονηαι αλλού. Γιεςκπινίζηε ηα 
πλαίζια ζηα οποία αποκηήθηκαν. Παπάδειγμα:  

▪ καλό σειπιζμό ηων διαδικαζιών ελέγσος ποιόηηηαρ (επί ηος παπόνηορ ςπεύθςνορ ποιόηηηαρ 
ελέγσος) 

Γεξιόηηηερ πληποθοπικήρ Ανηικαηαζηήζηε με δεξιόηηηερ πληποθοπικήρ. Γιεςκπινίζηε ηα πλαίζια ζηα οποία αποκηήθηκαν. 
Παπάδειγμα: 

▪ καλόρ σειπιζμόρ ηων επγαλείων Microsoft Office™ 

Λοιπέρ δεξιόηηηερ Ανηικαηαζηήζηε με λοιπέρ ζςναθείρ δεξιόηηηερ πος δεν έσοςν αναθεπθεί. Γιεςκπινίζηε ηα πλαίζια 
ζηα οποία αποκηήθηκαν. Παπάδειγμα:  

▪ ξςλοςπγική 

Γίπλωμα οδήγηζηρ Ανηικαηαζηήζηε με καηηγοπία διπλώμαηορ οδήγηζηρ. Παπάδειγμα: 

▪ Β 

Γημοζιεύζειρ 

Παποςζιάζειρ 

Ππογπάμμαηα 

ςνέδπια 

εμινάπια 

Σιμηηικέρ διακπίζειρ και βπαβεία 

ςνδπομέρ 

Αναθοπέρ 

Ανηικαζηήζηε με ζσεηικέρ δημοζιεύζειρ, παποςζιάζειρ, ππογπάμμαηα, ζςνέδπια, ζεμινάπια, 
ηιμηηικέρ διακπίζειρ και βπαβεία, ζςνδπομέρ, αναθοπέρ. Αθαιπέζηε μη ζσεηικέρ ενόηηηερ από 
ηη δεξιά ζηήλη. 

Παπάδειγμα δημοζίεςζηρ: 

▪ Σεσνολογικά σαπακηηπιζηικά και επγαλεία για εηαιπείερ μέζων ενημέπωζηρ, Πανελλήνιο 
ςνέδπιο Πληποθοπικήρ, άμορ, 2008.  

Παπάδειγμα ππογπάμμαηορ: 

▪ Αζθαλείρ και Ανακλήζιμερ Βιομεηπικέρ Σαςηόηηηερ για Υπήζη ζε Πεπιβάλλονηα Γιάσςηηρ 
Νοημοζύνηρ (2008-2011).  

 Ανηικαηαζηήζηε με ηη λίζηα ηων απσείων πος πποζαπηάηε ζηο Β. Παπαδείγμαηα: 

▪ θωηοηςπίερ πηςσίων και πιζηοποιηηικών διπλωμάηων, 

▪ πιζηοποιηηικά επγαζίαρ η ππακηικήρ άζκηζηρ, 

▪ δημοζιεύζειρ ή έπεςνα. 
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