
                                          Βιογραφικό Σηµείωµα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  Όνοµα.                    Επώνυµο

  αριθµό του σπιτιού, οδό, πόλη, ταχυδροµικό κώδικα, χώρα 

 τηλεφωνικό αριθµό                                            

  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµίου 

διεύθυνση(εις) προσωπικού ιστοχώρου  

Φύλο                  Ηµεροµηνία γέννησης                                    Εθνικότητα 

!  

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΘΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

αναφορά αιτούµενης θέσης εργασίας   

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ !  

Αντικαταστήστε µε ηµεροµηνίες 
(από - έως) 

Αντικαταστήστε µε ηµεροµηνίες 
(από - έως)

Αντικαταστήστε µε την απασχόληση ή τη θέση που κατείχατε
Αντικαταστήστε µε το ονοµασία και την τοποθεσία του εργοδότη (ενδεχοµένως, την πλήρη 
διεύθυνση και ιστοσελίδα)

▪ Αντικαταστήστε µε τις κύριες δραστηριότητες και αρµοδιότητες

Αντικαταστήστε µε την απασχόληση ή τη θέση που κατείχατε

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ !  

Αντικαταστήστε µε ηµεροµηνίες 
(από - έως)

Αντικαταστήστε µε τον τίτλο πιστοποιητικού Αντικαταστήστε µε το 
επίπεδο του ΕΠΠ η 

της εθνικής 
ταξινόµησης
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 ονοµασία και την τοποθεσία του οργανισµού εκπαίδευσης και κατάρτισης (ενδεχοµένως, τη χώρα) 

▪ λίστα των κυριότερων θεµάτων που καλύφθηκαν ή επαγγελµατικών δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν

Αντικαταστήστε µε ηµεροµηνίες 
(από - έως)

Αντικαταστήστε µε τον τίτλο πιστοποιητικού  

ονοµασία και την τοποθεσία του οργανισµού εκπαίδευσης και κατάρτισης (ενδεχοµένως, τη χώρα)  

▪ λίστα των κυριότερων θεµάτων που καλύφθηκαν ή επαγγελµατικών δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ !  

Μητρική γλώσσα Αντικαταστήστε µε µητρική(ές) γλώσσα(ες)

Λοιπές γλώσσες ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΡΑΦΗ 

Προφορική Γραπτή 
(ανάγνωση) Επικοινωνία Προφορική 

έκφραση 

Αντικαταστήστε µε γλώσσα Εισάγετε επίπεδο Εισάγετε 
επίπεδο

Εισάγετε 
επίπεδο Εισάγετε επίπεδο Εισάγετε επίπεδο

Aαντικαταστήστε µε το όνοµα του πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας. Εισάγετε το επίπεδο εάν είναι γνωστό.

Αντικαταστήστε µε γλώσσα Εισάγετε επίπεδο Εισάγετε 
επίπεδο

Εισάγετε 
επίπεδο Εισάγετε επίπεδο Εισάγετε επίπεδο

Αντικαταστήστε µε το όνοµα του πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας. Εισάγετε το επίπεδο εάν είναι γνωστό.

Επίπεδα: Α1/A2: Βασικός χρήστης - Β1/B2: Ανεξάρτητος χρήστης - C1/C2: Έµπειρος χρήστης 
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες
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http://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/european-language-levels-cefr


   Βιογραφικό Σηµείωµα  Αντικαταστήστε µε Όνοµα(τα) Επώνυµο(α) 

Επικοινωνιακές δεξιότητες Αντικαταστήστε µε τις επικοινωνιακές δεξιότητες. Διευκρινίστε υπό ποιες συνθήκες αποκτήθηκαν. 
Παράδειγµα: 
▪ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες που αποκτήθηκαν µέσα από την εµπειρία µου ως 

διευθυντής πωλήσεων

Οργανωτικές / διαχειριστικές 
δεξιότητες

Αντικαταστήστε µε οργανωτικές / διαχειριστικές δεξιότητες. Διευκρινίστε υπό ποιες συνθήκες 
αποκτήθηκαν. Παράδειγµα:  
▪ ηγετικές ικανότητες (επί του παρόντος υπεύθυνος 10µελούς οµάδας) 

Επαγγελµατικές δεξιότητες Επαγγελµατικές δεξιότητες που δεν αναφέρονται αλλού. Διευκρινίστε υπό ποιες συνθήκες 
αποκτήθηκαν. Παράδειγµα:  
▪ καλό χειρισµό των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας (επί του παρόντος υπεύθυνος 

ποιότητας ελέγχου)

Ψηφιακές δεξιότητες ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Επεξεργασία 
δεδοµένων Επικοινωνία Δηµιουργία 

Περιεχοµένου Ασφάλεια Επίλυση 
προβληµάτων

Εισάγετε επίπεδο Εισάγετε 
επίπεδο

Εισάγετε 
επίπεδο Εισάγετε επίπεδο Εισάγετε επίπεδο

Επίπεδα: Βασικός χρήστης  -  Ανεξάρτητος χρήστης  -  Έµπειρος χρήστης 
Ψηφιακές δεξιότητες - Πίνακας αυτοαξιολόγησης 

Aντικαταστήστε µε το όνοµα των πιστοποιητικών

Αντικαταστήστε µε άλλων ψηφιακών δεξιοτήτων. Διευκρινίστε υπό ποιες συνθήκες αποκτήθηκαν.  
Παραδείγµατα: 
▪ καλός χειρισµός του Office (επεξεργασία κειµένου, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις) 
▪ καλή γνώση λογισµικού επεξεργασίας φωτογραφιών, που απέκτησα ως ερασιτέχνης 

φωτογράφος

Άλλες δεξιότητες Δεξιότητες που δεν έχουν αναφερθεί. Διευκρινίστε υπό ποιες συνθήκες αποκτήθηκαν. 
Παράδειγµα:  
▪ ξυλουργική

Δίπλωµα οδήγησης  Παράδειγµα: Β

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ !  

Δηµοσιεύσεις 
Παρουσιάσεις 
Προγράµµατα 

Συνέδρια 
Σεµινάρια 

Τιµητικές διακρίσεις\ βραβεία 
Συνδροµές 
Συστάσεις 
Αναφορές 
Μαθήµατα 

Πιστοποιήσεις

Αφαιρέστε µη σχετικές ενότητες από τη δεξιά στήλη.  
Παράδειγµα προγράµµατος: 
▪ Ασφαλείς  Βιοµετρικές Ταυτότητες για Χρήση σε Περιβάλλοντα Διάχυτης Νοηµοσύνης 

(2008-2011). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ !  

   Σελίδα R  / R  3 4

http://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/digital-competences


   Βιογραφικό Σηµείωµα  Αντικαταστήστε µε Όνοµα(τα) Επώνυµο(α) 

Επίπεδο 1
Απολυτήριο Δημοτικού.

Επίπεδο 2
Απολυτήριο Γυμνασίου.

Επίπεδο 3
• Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3 ΣΕΚ.
• Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 ΙΕΚ.

Επίπεδο 4
• Πτυχίο ΕΠΑΣ
• Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3 ΕΠΑΛ.
• Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑΛ.
• Απολυτήριο (Γενικού) Λυκείου.

Επίπεδο 5
• Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 ΕΠΑΛ.
• Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 ΙΕΚ.
• Δίπλωμα/Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής

Επίπεδο 6 (Bachelor Degree)
• Πτυχίο Πανεπιστημίου
• Πτυχίο ΤΕΙ.
• Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (πενταετείς σπουδές, στρατιωτικές σχολές)

Επίπεδο 7 (Master’s Degree)
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Επίπεδο 8 (Doctorate)
• Διδακτορικό Δίπλωμα

Αντικαταστήστε µε τη λίστα των αρχείων που προσαρτάτε στο Βιογραφικό σηµείωµα. 
Παραδείγµατα: 
▪ φωτοτυπίες πτυχίων και πιστοποιητικών διπλωµάτων, 
▪ πιστοποιητικά εργασίας η πρακτικής άσκησης, 
▪ δηµοσιεύσεις ή έρευνα.
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