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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Προς
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητή και Υποδιοικητών στην
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27-29 του ν.
4427/2016, όπως ισχύει».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν.4427/2016 «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 188), όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 27,
28 και 29 αυτού.
β) του π.δ. 85/2018 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (Α΄ 157) και ειδικότερα
των άρθρων 4, 5, 6, 7 και 8 αυτού.
γ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού,
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων» (Α’ 208), όπως ισχύει.
δ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄
210).
ε) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).
2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, και συγκεκριμένα την ανάγκη ορισμού οργάνων Διοίκησης στην
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ώστε η εν λόγω Υπηρεσία να συνεχίσει απρόσκοπτα και
αδιάλειπτα τη λειτουργία της.
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Αποφασίζουμε:
Απευθύνουμε Ανοικτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή
και των Υποδιοικητών Αεροναυτιλίας και Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ως εξής:

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Διοικητή και των Υποδιοικητών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
(ΥΠΑ), είναι τα ακόλουθα:

Α) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(ΥΠΑ).
Ο Διοικητής της ΥΠΑ εκπροσωπεί την Υπηρεσία στο εσωτερικό της χώρας και διεθνώς. Εγκρίνει
εσωτερικές διατάξεις και διαδικασίες λειτουργίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με τις οποίες
ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη λειτουργία και συνεργασία των Διευθύνσεων της Υπηρεσίας. Ο
Διοικητής είναι υπεύθυνος έναντι κάθε Αρχής, εθνικής ή διεθνούς, για θέματα που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα του. Η θητεία του ορίζεται πενταετής.
Ο Διοικητής της ΥΠΑ ενδεικτικά: α) προΐσταται των Υποδιοικητών και των υπηρεσιών της ΥΠΑ και
εποπτεύει τη λειτουργία της, λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες αποφάσεις σύμφωνα με την εθνική και διεθνή
νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, β) εγκρίνει τις διαδικασίες
εσωτερικής λειτουργίας και συνεργασίας όλων των οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας, γ) είναι υπεύθυνος
έναντι κάθε Αρχής εθνικής ή διεθνούς για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας και εκπροσωπεί την Υπηρεσία στο εσωτερικό αλλά και διεθνώς, δύναται δε να
αναθέτει κατά περίπτωση την εκπροσώπηση στους Υποδιοικητές ή σε άλλα όργανα της ΥΠΑ, δ) εντέλλεται
τις πάσης φύσεως πληρωμές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εντός των πλαισίων του ετήσιου
προϋπολογισμού της.
Ως προς τα οργανωτικά θέματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο Διοικητής, ενδεικτικά: α)
διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων και υπηρεσιών
της Υπηρεσίας συμβαδίζουν με το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο και τους τεθέντες στόχους και,
επίσης, ελέγχει και εποπτεύει όλες τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας, β) εισηγείται στον Υπουργό
Υποδομών και Μεταφορών και στον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την έκδοση κοινής υπουργικής
απόφασης για τη σύσταση ή κατάργηση οργανικών θέσεων προσωπικού όλων των κατηγοριών, κλάδων
και ειδικοτήτων, γ) υποδεικνύει εκπροσώπους της Υπηρεσίας σε συλλογικά όργανα του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών ή άλλων Υπουργείων και Φορέων ή φορέων και συλλογικών οργάνων της
αλλοδαπής, δ) εισηγείται για θέματα στέγασης και μεταστέγασης των Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας και παρέχει σχετικές εγκρίσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί στέγασης Δημοσίων
Υπηρεσιών.
Περαιτέρω, ο Διοικητής:
- εισηγείται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, νομοθετικές ρυθμίσεις καθώς και την έκδοση
κανονιστικών πράξεων σε ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του,
- εισηγείται για την υποβολή πρότασης για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων συναφών με τις
αρμοδιότητες της Υπηρεσίας,
- υποβάλλει απαντήσεις της Υπηρεσίας, για ερωτήσεις, επερωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις,
αναφορές, καθώς και αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων βουλευτών, προς την αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την υποβοήθηση της άσκησης του κοινοβουλευτικού έργου,
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- λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς στις
υπηρεσίες που υπάγονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένης και της κίνησης της
διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης ενώπιον των αρμόδιων Πειθαρχικών Συμβουλίων.

Β) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ).

Η θητεία του Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας ορίζεται πενταετής και τελεί σε καθεστώς πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης. Η θητεία του παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό και την ανάληψη
καθηκόντων από νέο.
Ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας ασκεί τις αρμοδιότητες εκείνες που του αναθέτει ο Διοικητής ΥΠΑ και
που προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4427/2016 ή σε άλλες διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, πλην αυτών που ρητώς ορίζεται ότι ασκούνται από τον Διοικητή ΥΠΑ ή τον Υποδιοικητή
Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας:
- Εποπτεύει τη λειτουργία της Αεροναυτιλίας λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες αποφάσεις αρμοδιότητάς
του σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση ελέγχεται από τον Διοικητή ΥΠΑ.
- Είναι υπεύθυνος, κατόπιν απόφασης Διοικητή ΥΠΑ, έναντι κάθε Αρχής εθνικής ή διεθνούς για θέματα
που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και εκπροσωπεί την Υπηρεσία για τα θέματα αυτά στο εσωτερικό
αλλά και διεθνώς και σε κάθε περίπτωση ελέγχεται από τον Διοικητή ΥΠΑ.
- Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του επικουρεί τον Διοικητή στην άσκηση του έργου του, τον
ενημερώνει για τη λειτουργία της Αεροναυτιλίας και εκτελεί τις Αποφάσεις του Διοικητή στο χώρο της
Αεροναυτιλίας.

Γ) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ).

Ο Υποδιοικητής Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων είναι υπεύθυνος έναντι κάθε Αρχής,
εθνικής ή διεθνούς, για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία
των αερολιμένων που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Τελεί σε καθεστώς πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης, με θητεία πενταετή, η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό και
την ανάληψη καθηκόντων από νέο.
Ο Υποδιοικητής Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων ασκεί τις αρμοδιότητες εκείνες που του
αναθέτει ο Διοικητής της ΥΠΑ και που προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν.4427/2016 ή
σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, πλην αυτών που ρητώς ορίζεται ότι ασκούνται από τον
Διοικητή και τον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ. Ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, ο Υποδιοικητής
Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας:
- Εποπτεύει τη λειτουργία των Αερολιμένων και Υδατοδρομίων, στα οποία η Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας είναι φορέας διαχείρισης, λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες αποφάσεις αρμοδιότητάς του
σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση ελέγχεται από τον Διοικητή ΥΠΑ.
- Είναι υπεύθυνος, κατόπιν απόφασης Διοικητή ΥΠΑ, έναντι κάθε Αρχής εθνικής ή διεθνούς για θέματα
που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και εκπροσωπεί την Υπηρεσία για τα θέματα αυτά στο εσωτερικό
αλλά και διεθνώς και σε κάθε περίπτωση ελέγχεται από τον Διοικητή ΥΠΑ.
- Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του, επικουρεί τον Διοικητή στην άσκηση του έργου του, τον
ενημερώνει για την λειτουργία των Αερολιμένων και των Υδατοδρομίων και εκτελεί τις αποφάσεις του
Διοικητή στο χώρο των Αερολιμένων και των Υδατοδρομίων.
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ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή και
των Υποδιοικητών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) έχουν όσοι είναι Έλληνες πολίτες και
πληρούν τις κάτωθι αναφερόμενες προϋποθέσεις:
Ως κριτήρια επιλογής του Διοικητή και Υποδιοικητών αναφέρονται ενδεικτικά:
Η υψηλή ακαδημαϊκή συγκρότηση και ικανότητες διαχείρισης, επιχειρησιακού σχεδιασμού, διοίκησης η
εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και καθήκοντα, αλλά και το επαγγελματικό κύρος και τα εχέγγυα
ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.

ΙΙΙ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

1. Για το διορισμό, ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές της ΥΠΑ δεν επιτρέπεται να κατέχουν οποιαδήποτε
άλλη θέση ή να έχουν οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και
στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς γενικά, καθώς και στην Επιτροπή Διερεύνησης
Αεροπορικών Ατυχημάτων ή σε οποιαδήποτε αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης
δημόσιας υπηρεσίας, ούτε να κατέχουν θέση σε οποιαδήποτε αεροπορική επιχείρηση ή να
συμμετέχουν στο κεφάλαιο της ή να έχουν άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό οποιουδήποτε οφέλους,
από υπηρεσίες αεροπορικών επιχειρήσεων ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη
δραστηριότητα τους, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, καθώς και για τα δύο (2) επόμενα έτη
από τη λήξη της.
2. Αν ο Διοικητής ή οι Υποδιοικητές της ΥΠΑ κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές σε οποιαδήποτε
αεροπορική επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου, που
έχουν αποκτήσει από κληρονομική διαδοχή κατά τη διάρκεια της θητείας τους, υποχρεούνται να
απέχουν από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης,
διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων για δύο (2) έτη από τη λήξη της θητείας τους.
3. Οι ως άνω περιορισμοί και ασυμβίβαστα εφαρμόζονται και προκειμένου για τους συζύγους των εκεί
αναφερόμενων προσώπων, καθώς και τους συγγενείς τους εξ αίματος και εξ αγχιστείας μέχρι του
δεύτερου βαθμού.
4. Επιπρόσθετα, δεν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
•

•
•
•
•

Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή
και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση,
απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση,
καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα
των ανωτέρω περιπτώσεων, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί
η στέρηση αυτή.
Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
Εκείνοι στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του
προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη
διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Ν. 3528/2007 (Α’ 26).
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ΙV. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεκινά από 17-01-2019 έως
και 25-01-2019.
2. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του
ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

V. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Η κατάθεση των αιτήσεων, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, θα γίνει μέσα στην ως άνω
αποκλειστική προθεσμία, είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη
Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ.
101 91, Παπάγου, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ίδια διεύθυνση, εντός της ως άνω
οριζόμενης προθεσμίας.
2. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που
συντάσσεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
3. Κατά τη φάση της αξιολόγησης και στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, θα ζητηθεί από εκείνους αρμοδίως η
προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών εγγράφων.
4. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σε όλες τις ως άνω θέσεις.

VI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την επιλογή του Διοικητή και των Υποδιοικητών Αεροναυτιλίας και Διαχείρισης Αερολιμένων και
Υδατοδρομίων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) απαιτείται αιτιολογημένη γνώμη, που
υποβάλλεται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών από πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία
συγκροτείται με απόφαση του ανωτέρω Υπουργού, έχει αποκλειστικό έργο την αξιολόγηση των
υποψηφίων, και αποτελείται από μέλη που χαίρουν ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης, εκ των
οποίων τα τρία (3) επιλέγονται από την Ελληνική Κυβέρνηση και τα δύο ορίζονται από την Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA - European Aviation Safety Agency).
Μετά την υποβολή της γνώμης της Επιτροπής, κατά τα ανωτέρω, ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών υποβάλλει σχετική πρόταση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για τη
διατύπωση της γνώμης της. Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές Αεροναυτιλίας και Διαχείρισης Αερολιμένων
και Υδατοδρομίων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) διορίζονται με Προεδρικά διατάγματα,
κατόπιν σχετικής πρότασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

VII. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
2. Τα κωλύματα υποψηφιότητας δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
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επιλογής, καθώς και κατά το χρόνο διορισμού.

VIII. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
2. Μετά την ανάρτησή της, δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ζ. ΣΤΑΜΑΤΗ

Συνημμένα:
Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Όλα τα Υπουργεία
α) Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών
β) Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
(για ενημέρωση όλων των εποπτευόμενων φορέων)
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
α) Γραφεία Γενικών/Ειδικών Γραμματέων
β) Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
3. Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(προκειμένου να κοινοποιηθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους ΟΤΑ β΄
βαθμού).
Κοινοποίηση:
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Τ.Θ. 70360
Τ.Κ. 16610 Ελληνικό
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφεία Γενικών Γραμματέων
- Γραφεία Γενικών Διευθυντών
- Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)
- Διεύθυνση Διοίκησης / Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας Φορέων (δ)
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ: Την Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης:

•

• Διοικητή ΥΠΑ
• Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας ΥΠΑ
Υποδιοικητή Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων ΥΠΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………………………………………………………………………….
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………………………………………………………………………………
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ………………………………………………………………………………………………………….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: ……………………………………………………………………………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ……………………………………………………………………………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Σε συνέχεια της αριθμ. …………………………………. Ανοικτής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, δηλώνω, με την παρούσα αίτησή μου, ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στη διαδικασία για
την επιλογή της θέσης του:
Α. ……………………………………………………..…………………………………..
Β. ……………………………………………………..…………………………………..
Γ. ……………………………………………………..…………………………………..
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και παρακαλώ όπως εξετάσετε την παρούσα αίτησή μου. Επισυνάπτω
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Συνημμένα:
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
3. ………………………………………………………
4. ………………………………………………………

Αθήνα, ……………….. 2019
Ο Αιτών / Η Αιτούσα

………………………
(υπογραφή)
…………………………………
(ονοματ/νο ολογράφως)

