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ΘΔΚΑ: «Πξνθήξπμε πιήξσζεο ζέζεσλ επζχλεο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο δέθα επηά (17) Γηεπζχλζεσλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 84-86 ηνπ 

Τπαιιειηθνχ Θψδηθα (λ. 3528/2007), φπσο ηζρχεη». 

 

 
Ν ΞΝΟΓΝΠ 

ΞΝΓΝΚΥΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ 
 
Έρνληαο ππφςε: 

    

1. Σηο δηαηάμεηο: 

α) ησλ άξζξσλ 84-86 ηνπ λ. 3528/2007 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Θαηάζηαζεο Γεκνζίσλ 
Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Λ.Π.Γ.Γ.» (Α’ 26), φπσο ηζρχνπλ. 

β) ησλ παξ. 1γ, 1δ θαη 4 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4369/2016 «Δζληθφ Κεηξψν Δπηηειηθψλ 
ηειερψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ, ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο, 
πξναγσγψλ θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ (δηαθάλεηα - αμηνθξαηία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 33), φπσο ηζρχεη. 

γ) ηνπ π.δ. 50/2001 «Θαζνξηζκφο ησλ πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ 
ηνκέα» (Α΄39). 

 

2. Σηο δηαηάμεηο: 

α) ηνπ π.δ. 125/2016 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Α΄ 

210). β) ηνπ π.δ. 123/2016 «Αλαζχζηαζε θαη κεηνλνκαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 
Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, 
ζχζηαζε Τπνπξγείνπ Κεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, 
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 
Αλαζπγθξφηεζεο, Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη Τπνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη 
Γηθηχσλ» (Α’ 208), φπσο ηζρχεη. 

γ) ηνπ Π.Γ. 123/2017 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ» (Α΄ 151). 

 

3. Σα Δηδηθά Πεξηγξάκκαηα Θέζεσλ Δξγαζίαο ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ, ηα νπνία   

πξνζαξηψληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. 

 

 



4. Σελ αξηζκ. ΓΗΓΑΓ/Φ.35.46/2267/νηθ.32096/16-12-2016 Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γηεμαγσγή 

δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαηά ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ» (Β’ 4123). 

 

5. Σελ αξηζκ. ΓΗΓΑΓ/Φ.35.47/2306/νηθ.17520/29-5-2018 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 
Αλαζπγθξφηεζεο «χζηεκα Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 
84-86 ηνπ Τπαιιειηθνχ Θψδηθα, φπσο ηζρχεη» (ΑΓΑ: 6ΚΚ1465ΥΘΦ-Φ7Γ). 

 

6. Σελ αξηζκ. ΓΗΓΑΓ/Φ.35.50/νηθ.19403/31-05-2018 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 
Αλαζπγθξφηεζεο «Έθδνζε πξνθεξχμεσλ γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ επζχλεο επηπέδνπ 
Γηεχζπλζεο ησλ Τπνπξγείσλ θαη ζχζηαζε ησλ πκβνπιίσλ Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ (.Δ.Π.)» 
(ΑΓΑ:7Υ6Ε465ΥΘΦ-ΠΦΒ). 

 

7. Σελ αλάγθε εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ 
επζχλεο θαη εηδηθφηεξα:  

- ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ λένπ 

Οξγαληζκνχ (Π.Γ. 123/2017 Α’ 151) γηα ηε ράξαμε θαη εθαξκνγή εζληθήο πνιηηηθήο θαη 

δεκηνπξγίαο θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν γηα ηελ 

αλάπηπμε κεηαθνξηθψλ θαη ζπγθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο ζε ζπλζήθεο 

πγηνχο αληαγσληζκνχ 

- ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ επηηειηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Τπνπξγείνπ κε έκθαζε ζηνλ 

επνπηηθφ θαη ειεγθηηθφ ηνπ ξφιν 

- ηελ αλάγθε βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε πφξσλ. 

 

 
Α π ν θ α ζ Ϋ δ ν π κ ε  

 

 
Η. ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔΛΔΠ ΘΔΠΔΗΠ 

 
Πξνθεξχζζνπκε εθ ηνπ ζπλφινπ ζέζεσλ επζχλεο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη 

Κεηαθνξψλ, ηηο θαησηέξσ δέθα επηά (17) ζέζεηο, αλά Γεληθή Γηεχζπλζε, σο εμήο: 

 

 

Α. ΓεληθΪ Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 
1. Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ (Γ1) 
2. Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο (Γ2) 
3. Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ θαη Ιεηηνπξγηθήο Κέξηκλαο (Γ3) 
 
Β. ΓεληθΪ Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ 
1. Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο (Γ4) 
2. Γηεχζπλζε Λνκνζεηηθνχ πληνληζκνχ (Γ5) 
3. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο (Γ6) 

 

Γ. ΓεληθΪ Γηεχζπλζε ΓξΨζεσλ ΔμσζηξΩθεηαο θαη ΞνιηηηθΪο ΑζθΨιεηαο πνδνκψλ θαη 
Κεηαθνξψλ 
1. Γηεχζπλζε Γξάζεσλ Δμσζηξέθεηαο θαη Γηεζλψλ Θεκάησλ (Γ7) 
2. Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ (Γ8) 
 
Γ. ΓεληθΪ Γηεχζπλζε Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ Κεηαθνξψλ θαη ΝδηθΪο ΑζθΨιεηαο 

1. Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Κεηαθνξψλ (Γ29) 

2. Γηεχζπλζε Οδηθήο Θπθινθνξίαο θαη Αζθάιεηαο (Γ30). 

 

Δ. ΓεληθΪ Γηεχζπλζε Κεηαθνξψλ 



1. Γηεχζπλζε Οδηθψλ Δκπνξεπκαηηθψλ Κεηαθνξψλ (Γ31) 

2. Γηεχζπλζε Δπηβαηηθψλ Κεηαθνξψλ (Γ32) 

3. Γηεχζπλζε ηδεξνδξνκηθψλ Κεηαθνξψλ (Γ33) 

 

ΠΡ. ΓεληθΪ Γηεχζπλζε ΝρεκΨησλ θαη ΔγθαηαζηΨζεσλ 
1. Γηεχζπλζε Σερλνινγίαο Ορεκάησλ (Γ34) 
2. Γηεχζπλζε Σερληθνχ Διέγρνπ θαη Δγθαηαζηάζεσλ Δμππεξέηεζεο Ορεκάησλ (Γ35) 
3. Γηεχζπλζε Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ (Γ36) 
 

Ε. ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΑΓΝΚΔΛΖ ΠΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ ΡΝ ΞΝΟΓΔΗΝ 
Τπεξεζία Τπνζηήξημεο Πιεξνθνξηθήο θαη Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ (Γ9) 

 

 
ΗΗ. ΓΔΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΑΘΖΘΝΛΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔΛΥΛ ΘΔΠΔΥΛ 
 
Σα θαζήθνληα ησλ πξντζηακέλσλ ησλ αλσηέξσ Γηεπζχλζεσλ είλαη ηα αθφινπζα, αλά πξνθεξπζζφκελε 
ζέζε εξγαζίαο: 
 
 

Α. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  
 
1. ΘΩζε ΞξντζηακΩλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Ξξνυπνινγηζκνχ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ 

(Γ1) 
 
Βαζηθά θαζήθνληα ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο επζχλεο είλαη: 
 
 Κεξηκλά γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο Γηεχζπλζεο κε ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη. 

 Γηαζθαιίδεη ζπλζήθεο νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

θαη ινηπψλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 πληνλίδεη θαη αλαζέηεη εξγαζίεο ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη 

ζηε Γηεχζπλζε θαη παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο βάζεη ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. 

 Παξνηξχλεη θαη αμηνπνηεί ην πξνζσπηθφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο θαη παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπο. 

 Δγθξίλεη ηα Πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ Δξγαζίαο ησλ ππνθεηκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ. 

 Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ. 

 Αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 

 Δθπξνζσπεί ηε Γηεχζπλζε, φπνπ απαηηείηαη. 

 πκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο Γηεχζπλζεο θαη εηδηθφηεξα: 

 Γηαζθαιίδεη ηελ νξζή θαηάξηηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ (Σαθηηθνχ θαη Πξνγξάκκαηνο 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ) θαζψο θαη  

 Δπνπηεχεη ηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ εηδηθψλ θνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηελ 

νξζή θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ πξνο απηνχο. 

 πληνλίδεη,  θαζνδεγεί θαη επνπηεχεη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα πηζηψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 



 πληνλίδεη, θαζνδεγεί θαη επνπηεχεη ηηο ππεξεζίεο ηεο Γηεχζπλζήο ηνπ θαη ησλ 

επνπηεπφκελσλ θαη εηδηθψλ θνξέσλ ζε ζέκαηα ψζηε λα επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθήο 

αμηνπνίεζε θαη εμνηθνλφκεζεο  πφξσλ. 

 Δμαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία φισλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 Δμαζθαιίδεη ηε ζπλεξγαζία ησλ ππνθείκελσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ 

θαηαζηάζεσλ θξίζεσο. 

 
 
2. ΘΩζε ΞξντζηακΩλνπ ηεο Γηεχζπλζεο ΝηθνλνκηθΪο ΓηαρεΫξηζεο (Γ2) 

 
Βαζηθά θαζήθνληα ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο επζχλεο είλαη: 
 
 Κεξηκλά γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο Γηεχζπλζεο κε ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη. 

 Γηαζθαιίδεη ζπλζήθεο νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

θαη ινηπψλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 πληνλίδεη θαη αλαζέηεη εξγαζίεο ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη 

ζηε Γηεχζπλζε θαη παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο βάζεη ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. 

 Παξνηξχλεη θαη αμηνπνηεί ην πξνζσπηθφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο θαη παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπο. 

 Δγθξίλεη ηα Πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ Δξγαζίαο ησλ ππνθεηκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ. 

 Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ. 

 Αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 

 Δθπξνζσπεί ηε Γηεχζπλζε, φπνπ απαηηείηαη. 

 πκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο Γηεχζπλζεο θαη εηδηθφηεξα: 

 Γηαζθαιίδεη ηε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη παξαθνινπζεί ηελ νξζή εθηέιεζε 

ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ (Σαθηηθνχ θαη Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ) 

 Δπνπηεχεη ηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ νξζή 

εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ πξνο απηνχο. 

 πληνλίδεη, θαζνδεγεί θαη επνπηεχεη ηηο ππεξεζίεο ηεο Γηεχζπλζήο ηνπ θαη ησλ 

επνπηεπφκελσλ θαη εηδηθψλ θνξέσλ ζε ζέκαηα ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

απνηειεζκαηηθήο αμηνπνίεζε θαη εμνηθνλφκεζεο  πφξσλ.  

 Δμαζθαιίδεη ηε ζπλεξγαζία ησλ ππνθείκελσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ 

θαηαζηάζεσλ θξίζεσο. 

 
 

3. ΘΩζε ΞξντζηακΩλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Ξξνκεζεηψλ θαη ΙεηηνπξγηθΪο ΚΩξηκλαο (Γ3) 
 
Βαζηθά θαζήθνληα ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο επζχλεο είλαη: 
 

 Κεξηκλά γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο Γηεχζπλζεο κε ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη. 

 Γηαζθαιίδεη ζπλζήθεο νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

θαη ινηπψλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 πληνλίδεη θαη αλαζέηεη εξγαζίεο ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη 

ζηε Γηεχζπλζε θαη παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο βάζεη ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. 



 Παξνηξχλεη θαη αμηνπνηεί ην πξνζσπηθφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο θαη παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπο. 

 Δγθξίλεη ηα Πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ Δξγαζίαο ησλ ππνθεηκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ. 

 Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ. 

 Αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 

 Δθπξνζσπεί ηε Γηεχζπλζε, φπνπ απαηηείηαη. 

 πκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο Γηεχζπλζεο θαη εηδηθφηεξα: 

 Γηαζθαιίδεη ηε ρξεζηή,  απνηειεζκαηηθή θαη κε δηαθάλεηα πξνκήζεηα θάζε είδνπο 

πιηθψλ θαη άπισλ αγαζψλ κε ζχγρξνλεο δηαδηθαζίεο θαη κε θξηηήξηα θφζηνπο – νθέινπο. 

 Παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηνπ Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη δηεξεπλά ηα 

ζηνηρεία γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θαη ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηελ 

εμεχξεζε βέιηηζηεο νηθνλνκηθήο απνηίκεζεο απηψλ.  

 Παξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζχλαςε θαη εθηέιεζε 

ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο εηδψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ δηελεξγνχληαη κε ζπλνπηηθφ ή 

ηαθηηθφ δηαγσληζκφ, θαζψο θαη κε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο. 

 Δμαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία φισλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 Δμαζθαιίδεη ηε ζπλεξγαζία ησλ ππνθείκελσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ 

θαηαζηάζεσλ θξίζεσο. 

 
 
 
Β. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 
 

1. ΘΩζε ΞξντζηακΩλνπ ηεο Γηεχζπλζεο ΓηνΫθεζεο (Γ4) 
 
Βαζηθά θαζήθνληα ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο επζχλεο είλαη: 
 

 Κεξηκλά γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο Γηεχζπλζεο κε ηνπο 
ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη. 

 Γηαζθαιίδεη ζπλζήθεο νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο 
θαη ινηπψλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

 πληνλίδεη θαη αλαζέηεη εξγαζίεο ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη 
ζηε Γηεχζπλζε θαη παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο βάζεη ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ 

 Παξνηξχλεη θαη αμηνπνηεί ην πξνζσπηθφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο 
Γηεχζπλζεο θαη παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπο 

 Δγθξίλεη ηα Πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ Δξγαζίαο ησλ ππνθεηκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ 
 Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ. 
 Αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 
 Δθπξνζσπεί ηε Γηεχζπλζε, φπνπ απαηηείηαη. 
 Υεηξίδεηαη φια ηα ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ. 
 Κεξηκλά γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηεξνχκελεο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ 

αξηζκεηηθή ζχλζεζε θαη ηηο αξηζκεηηθέο κεηαβνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ. 
 Κεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε, αμηνιφγεζε θαη αλαζρεδίαζε πεξηγξακκάησλ θαζεθφλησλ θαη 

πξνζφλησλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ. 
 Υεηξίδεηαη φια ηα ζέκαηα θηλεηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ. 
 Κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ 

ππαιιήισλ. 
 Γηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ηνπ Θψδηθα Γενληνινγίαο (Οξζήο Γηνηθεηηθήο πκπεξηθνξάο) ησλ 

ππαιιήισλ. 



 Γηαζθαιίδεη ζπλζήθεο δηαθίλεζεο ηεο εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο αιιεινγξαθίαο (θνηλήο θαη 
εκπηζηεπηηθήο). 

 Κεξηκλά γηα ηελ εμππεξέηεζε – πιεξνθφξεζε ηνπ πνιίηε. 
 Γηαζθαιίδεη ζπλζήθεο πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ. 
 Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζπγθξφηεζε Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ, γηα ζέκαηα 

αλαδηάξζξσζεο θαη δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο. 
 
 

2. ΘΩζε ΞξντζηακΩλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Λνκνζεηηθνχ Ππληνληζκνχ (Γ5) 
 
Βαζηθά θαζήθνληα ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο επζχλεο είλαη: 
 

 Κεξηκλά γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο Γηεχζπλζεο κε ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη. 

 Γηαζθαιίδεη ζπλζήθεο νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

θαη ινηπψλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

 πληνλίδεη θαη αλαζέηεη εξγαζίεο ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη 

ζηε Γηεχζπλζε θαη παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο βάζεη ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ 

 Παξνηξχλεη θαη αμηνπνηεί ην πξνζσπηθφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο θαη παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπο 

 Δγθξίλεη ηα Πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ Δξγαζίαο ησλ ππνθεηκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ 

 Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ. 

 Αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 

 Δθπξνζσπεί ηε Γηεχζπλζε, φπνπ απαηηείηαη. 

 
3. ΘΩζε ΞξντζηακΩλνπ ηεο Γηεχζπλζεο ΓηνηθεηηθΪο ΝξγΨλσζεο (Γ6) 

 

Βαζηθά θαζήθνληα ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο επζχλεο είλαη: 

 

 Κεξηκλά γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο Γηεχζπλζεο κε ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη. 

 Γηαζθαιίδεη ζπλζήθεο νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

θαη ινηπψλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

 πληνλίδεη θαη αλαζέηεη εξγαζίεο ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη 

ζηε Γηεχζπλζε θαη παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο βάζεη ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ 

 Παξνηξχλεη θαη αμηνπνηεί ην πξνζσπηθφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο θαη παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπο 

 Δγθξίλεη ηα Πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ Δξγαζίαο ησλ ππνθεηκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ 

 Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ. 

 Αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 

 Δθπξνζσπεί ηε Γηεχζπλζε, φπνπ απαηηείηαη. 

 Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο ζε ζέκαηα νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη 

εηζεγείηαη κέηξα νξζνινγηθήο νξγάλσζεο, δηάξζξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ. 

 Κεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζχγρξνλσλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ εξγαζίαο γηα ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 Δηζεγείηαη κέηξα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ. 

 Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα αλίρλεπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 



Τπνπξγείνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 Δηζεγείηαη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ θαζηέξσζε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο νιηθήο 

πνηφηεηαο θαη δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο. 

 Κεξηκλά γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 Γηαζθαιίδεη ζπλζήθεο θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ ζε ζέκαηα ζηνρνζεζίαο, δεηθηψλ κέηξεζεο 

απνδνηηθφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο, θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο.  

 

 

Γ. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΟΑΠΔΥΛ ΔΜΥΠΡΟΔΦΔΗΑΠ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΞΝΓΝΚΥΛ 
ΘΑΗ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ 
 
 
 

1. ΘΩζε ΞξντζηακΩλνπ ηεο Γηεχζπλζεο ΓξΨζεσλ ΔμσζηξΩθεηαο θαη Γηεζλψλ ΘεκΨησλ 
(Γ7) 
 
Βαζηθά θαζήθνληα ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο επζχλεο είλαη: 
 

 Κεξηκλά γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο Γηεχζπλζεο κε ηνπο 
ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη. 

 Γηαζθαιίδεη ζπλζήθεο νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο 
θαη ινηπψλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 πληνλίδεη θαη αλαζέηεη εξγαζίεο ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη 
ζηε Γηεχζπλζε θαη παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο βάζεη ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. 

 Παξνηξχλεη θαη αμηνπνηεί ην πξνζσπηθφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο 
Γηεχζπλζεο θαη παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπο. 

 Κεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
εμσζηξέθεηαο έξγσλ ππνδνκψλ θαη κεηαθνξψλ, ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα δξάζεηο 
εμσζηξέθεηαο θαη ην ζπληνληζκφ ηεο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα ππνδνκψλ θαη 
κεηαθνξψλ. 

 πληνλίδεη ηελ πξνεηνηκαζία θαη δηακφξθσζε ησλ ζέζεσλ ζε νξηδφληηα ζέκαηα πνιηηηθήο 
ππνδνκψλ θαη κεηαθνξψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο 

 Κεξηκλά γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφ θαη πξνψζεζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνιηηηθήο 
ππνδνκψλ θαη κεηαθνξψλ ζε επξσπατθφ, δηεζλέο θαη δηαθξαηηθφ επίπεδν, πξνσζψληαο θαη 
ππνζηεξίδνληαο ηηο εζληθέο πνιηηηθέο ππνδνκψλ θαη κεηαθνξψλ ζηα επίπεδα απηά.  

 πληνλίδεη ηηο Τπεξεζίεο θαη επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ 
γηα ηελ θνηλή δξάζε θαη ελεκέξσζε επί φινπ ηνπ θάζκαηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο γηα δηεζλή 
θαη επξσπατθά ζέκαηα. 

 Κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε θαη νξζή εθαξκνγή ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ ζηνπο ηνκείο αξκνδηφηεηαο 
ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 Δγθξίλεη ηα Πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ Δξγαζίαο ησλ ππνθεηκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ. 
 Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ. 
 Αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 
 Δθπξνζσπεί ηε Γηεχζπλζε, φπνπ απαηηείηαη. 

 
2. ΘΩζε ΞξντζηακΩλνπ ηεο Γηεχζπλζεο ΞνιηηηθΪο ΑζθΨιεηαο πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ 

(Γ8) 
 
Βαζηθά θαζήθνληα ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο επζχλεο είλαη: 
 



 Κεξηκλά γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο Γηεχζπλζεο κε ηνπο 
ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη. 

 Γηαζθαιίδεη ζπλζήθεο νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο 
θαη ινηπψλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 πληνλίδεη θαη αλαζέηεη εξγαζίεο ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη 
ζηε Γηεχζπλζε θαη παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο βάζεη ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. 

 Παξνηξχλεη θαη αμηνπνηεί ην πξνζσπηθφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο 
Γηεχζπλζεο θαη παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπο. 

 Κεξηκλά γηα ηε δηακφξθσζε Οιηζηηθήο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο Θξίζηκσλ Τπνδνκψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 
κεηαθνξψλ θαη ησλ ππνδνκψλ, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε θαηαιφγνπ Δζληθψλ 
Τπνδνκψλ Εσηηθήο εκαζίαο. 

 Κεξηκλά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Δζληθψλ Τπνδνκψλ Εσηηθήο εκαζίαο θαη ηελ θαηάξηηζε ρεδίσλ 
Αζθάιεηαο Ιεηηνπξγίαο ησλ Δζληθψλ Θξίζηκσλ Τπνδνκψλ 

 Παξαθνινπζεί ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Τπνπξγείνπ πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ 
Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΓΘΠΓ), παξέρεη ζρεηηθέο ζπκβνπιέο ζηηο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 
γηα ηελ νξγαλσηηθή, λνκηθή θαη ηερληθή πξνζαξκνγή ηνπο πξνο ηηο ζπλαθείο απαηηήζεηο. 

 πλεξγάδεηαη κε ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαη ιεηηνπξγεί σο 
ζεκείν επηθνηλσλίαο κε απηήλ γηα ηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ΓΘΠΓ. 

 Γηαζθαιίδεη ηελ θαηάξηηζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ 
πνιηηηθήο θαη θαλφλσλ αζθαιείαο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ 

 Κεξηκλά γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ, 
θαζψο θαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εθαξκνγψλ ζην δηαδίθηπν 

 Γηαζθαιίδεη ηνλ ζρεδηαζκφ αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο θαη έθηαθηεο αλάγθεο θαη κεξηκλά 
γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ εθηάθησλ αλαγθψλ 

 Δγθξίλεη ηα Πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ Δξγαζίαο ησλ ππνθεηκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ. 
 Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ. 
 Αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 

 
 
Γ. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ ΘΑΗ ΝΓΗΘΖΠ 

ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

 

1. ΘΩζε ΞξντζηακΩλνπ ηεο Γηεχζπλζεο ΑλΨπηπμεο Κεηαθνξψλ (Γ29) 

 

Βαζηθά θαζήθνληα ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο επζχλεο είλαη: 

 

 Κεξηκλά γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο Γηεχζπλζεο κε ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη. 

 Γηαζθαιίδεη ζπλζήθεο νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

θαη ινηπψλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 πληνλίδεη θαη αλαζέηεη εξγαζίεο ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη 

ζηε Γηεχζπλζε θαη παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο βάζεη ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. 

 Παξνηξχλεη θαη αμηνπνηεί ην πξνζσπηθφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο θαη παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπο. 

 Δηζεγείηαη, εθαξκφδεη θαη παξαθνινπζεί ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή Κεηαθνξψλ θαη ηελ πνιηηηθή 

γηα ηα Γηεπξσπατθά Γίθηπα Κεηαθνξψλ 

 Δθαξκφδεη θαη παξαθνινπζεί ηελ πνιηηηθή θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ ζηηο κεηαθνξέο 

 Κεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζρεδίσλ βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, βάζεη 

ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ νπνίνπ κεξηκλά. 

 Παξαθνινπζεί θαη κεξηκλά γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ ζε ζέκαηα 

κεηαθνξψλ θαη νδηθήο αζθάιεηαο.  

 πληνλίδεη θαη πξνσζεί κέηξα αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 



 Κεξηκλά γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξάζεσλ αλάπηπμεο ησλ αεξνδξνκίσλ. 

 Γηαρεηξίδεηαη ηα ιεηηνπξγηθά θαη ηερληθά ζέκαηα Αξρψλ θαη Λνκηθψλ Πξνζψπσλ πνπ επνπηεχεη 

ν Τπνπξγφο κέζσ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

 Σεξεί ηα ζρεηηθά κεηξψα θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ αζθαιείαο 

 Δγθξίλεη ηα Πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ Δξγαζίαο ησλ ππνθεηκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ. 

 Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ. 

 Αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 

 

 

2. ΘΩζε ΞξντζηακΩλνπ ηεο Γηεχζπλζεο ΝδηθΪο ΘπθινθνξΫαο θαη ΑζθΨιεηαο (Γ30) 

 

Βαζηθά θαζήθνληα ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο επζχλεο είλαη: 

 

 Κεξηκλά γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο Γηεχζπλζεο κε ηνπο 
ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη. 

 Γηαζθαιίδεη ζπλζήθεο νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο 
θαη ινηπψλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 πληνλίδεη θαη αλαζέηεη εξγαζίεο ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη 
ζηε Γηεχζπλζε θαη παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο βάζεη ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. 

 Παξνηξχλεη θαη αμηνπνηεί ην πξνζσπηθφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο 
Γηεχζπλζεο θαη παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπο. 

 Κεξηκλά γηα ηελ πξναγσγή ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, κέζσ ηεο εηζήγεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ 
ζρεδηαζκνχ θαη επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ πινπνίεζεο, θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε παηδείαο 
νδηθήο αζθάιεηαο. 

 Γηαζθαιίδεη ηελ αζθαιή θπθινθνξία ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, κέζσ 
ηεο δηαξθνχο πξνζαξκνγήο θαη επνπηείαο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ θπθινθνξίαο (Θψδηθαο 
Οδηθήο Θπθινθνξίαο) 

 πληνλίδεη ηηο δξάζεηο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζε ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο. 
 Κεξηκλά γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη νξζή εθαξκνγή ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ νδηθή 

αζθάιεηα, ηνλ ΘΟΘ, ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ρνξήγεζεο άδεηαο νδήγεζεο, ηελ πηζηνπνίεζε 
επαγγεικαηηψλ νδεγψλ 

 Κεξηκλά γηα ηελ εηζήγεζε κέηξσλ πνιηηηθήο, ζην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, κε βάζε 
ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία θαη δείθηεο νδηθήο αζθάιεηαο. 

 Δηζεγείηαη, ζπληνλίδεη θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηελ 
άδεηα νδήγεζεο, ησλ ρνιψλ Οδεγψλ, ησλ ΘΔΘΔΤΟ θαη ησλ ρνιψλ ΠΔΗ 

 Γηαζθαιίδεη ηελ επνπηεία θαη έιεγρν ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο 
νδήγεζεο 

 Σεξεί ηα ζρεηηθά κεηξψα θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ αζθαιείαο 
 Δγθξίλεη ηα Πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ Δξγαζίαο ησλ ππνθεηκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ. 
 Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ. 
 Αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 

 

 

 

Δ. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ 

 

1. ΘΩζε ΞξντζηακΩλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Νδηθψλ Δκπνξεπκαηηθψλ Κεηαθνξψλ (Γ31) 

 

Βαζηθά θαζήθνληα ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο επζχλεο είλαη: 

 

• Κεξηκλά γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο Γηεχζπλζεο κε ηνπο 



ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη. 

• Γηαζθαιίδεη ζπλζήθεο νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

θαη ινηπψλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

• πληνλίδεη θαη αλαζέηεη εξγαζίεο ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη 

ζηε Γηεχζπλζε θαη παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο βάζεη ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. 

• Παξνηξχλεη θαη αμηνπνηεί ην πξνζσπηθφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο θαη παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπο. 

• πληνλίδεη, επνπηεχεη θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ πνιηηηθψλ γηα 

ηηο νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο 

• Δηζεγείηαη επί ησλ ξπζκίζεσλ θαη επνπηεχεη ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ άζθεζεο κεηαθνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κε θνξηεγά δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο ρξήζεο, ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν φζν θαη κε 

ηξίηεο ρψξεο, αλαθνξηθά κε ηηο δηεζλείο νδηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ. 

• Κεξηκλά γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ, θαζψο θαη γηα ηε ξχζκηζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νδηθνχ κεηαθνξέα 

εκπνξεπκάησλ 

• Κεξηκλά γηα ηε δηαξθή πξνζαξκνγή ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηε πκθσλία ζρεηηθά κε ηηο 

Γηεζλείο Κεηαθνξέο Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ (ADR), θαζψο θαη ηεο πκθσλίαο Κεηαθνξάο 

Δππαζψλ Σξνθίκσλ (ΑΣΡ) 

• Σεξεί ηα ζρεηηθά κεηξψα θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ αζθαιείαο 

• Δγθξίλεη ηα Πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ Δξγαζίαο ησλ ππνθεηκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ. 

• Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ. 

• Αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 

 

2. ΘΩζε ΞξντζηακΩλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπηβαηηθψλ Κεηαθνξψλ (Γ32) 

 

Βαζηθά θαζήθνληα ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο επζχλεο είλαη: 

 

• Κεξηκλά γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο Γηεχζπλζεο κε ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη. 

• Γηαζθαιίδεη ζπλζήθεο νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

θαη ινηπψλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

• πληνλίδεη θαη αλαζέηεη εξγαζίεο ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη 

ζηε Γηεχζπλζε θαη παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο βάζεη ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. 

• Παξνηξχλεη θαη αμηνπνηεί ην πξνζσπηθφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο θαη παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπο. 

• πληνλίδεη, επνπηεχεη θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ πνιηηηθψλ γηα 

ηηο νδηθέο επηβαηηθέο κεηαθνξέο. 

• Γηαρεηξίδεηαη ιεηηνπξγηθά επηρεηξεζηαθά θαη ηερληθά ζέκαηα Αξρψλ θαη Λνκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ 

ηνκέα επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ, θαζψο θαη ησλ ζπγθνηλσληαθψλ 

θνξέσλ 

• Δηζεγείηαη, επνπηεχεη θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηα επηβαηηθά 

νρήκαηα δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο ρξήζεο, θαζψο θαη ηηο κνηνζηθιέηεο. 

• Κεξηκλά γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ αζηηθψλ, ππεξαζηηθψλ θαη δηεζλψλ 

επηβαηηθψλ ζπγθνηλσληψλ θαη ηε ζπλαθή άζθεζε ηεο ξπζκηζηηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ θξάηνπο 

• Σεξεί ηα ζρεηηθά κεηξψα θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ αζθαιείαο 

• Δγθξίλεη ηα Πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ Δξγαζίαο ησλ ππνθεηκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ. 

• Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ. 

• Αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 



 

 

 

 

3. ΘΩζε ΞξντζηακΩλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Πηδεξνδξνκηθψλ Κεηαθνξψλ (Γ33) 

 

Βαζηθά θαζήθνληα ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο επζχλεο είλαη: 

 

 

 Κεξηκλά γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο Γηεχζπλζεο κε ηνπο 
ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη. 

 Γηαζθαιίδεη ζπλζήθεο νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο 
θαη ινηπψλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 πληνλίδεη θαη αλαζέηεη εξγαζίεο ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη 
ζηε Γηεχζπλζε θαη παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο βάζεη ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. 

 Παξνηξχλεη θαη αμηνπνηεί ην πξνζσπηθφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο 
Γηεχζπλζεο θαη παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπο. 

 πληνλίδεη, επνπηεχεη θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ πνιηηηθψλ γηα 
ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο. 

 Γηαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε, αζθαιή, απνδνηηθή, βηψζηκε θαη πνηνηηθή ιεηηνπξγία ησλ 
ζηδεξνδξνκηθψλ θαη ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ 

 Γηαρεηξίδεηαη ιεηηνπξγηθά επηρεηξεζηαθά θαη ηερληθά ζέκαηα Αξρψλ θαη Λνκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ 
ηνκέα ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 Κεξηκλά γηα ηε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ ζε επξσπατθφ θαη 
δηεζλέο επίπεδν. 

 Σεξεί ηα ζρεηηθά κεηξψα θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ αζθαιείαο 
 Δγθξίλεη ηα Πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ Δξγαζίαο ησλ ππνθεηκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ. 
 Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ. 

 Αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 
 
 
 
ΠΡ. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ 
 

1. ΘΩζε ΞξντζηακΩλνπ ηεο Γηεχζπλζεο ΡερλνινγΫαο ΝρεκΨησλ (Γ34) 
 
Βαζηθά θαζήθνληα ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο επζχλεο είλαη: 
 

 
• Κεξηκλά γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο Γηεχζπλζεο κε ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη. 
• Γηαζθαιίδεη ζπλζήθεο νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

θαη ινηπψλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 
• πληνλίδεη θαη αλαζέηεη εξγαζίεο ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη 

ζηε Γηεχζπλζε θαη παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο βάζεη ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. 
• Παξνηξχλεη θαη αμηνπνηεί ην πξνζσπηθφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο θαη παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπο. 
• Κεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ηερλνινγία νρεκάησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νρεκάησλ εηδηθήο ρξήζεο, θαζψο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 
επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ 

• Κεξηκλά γηα ηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ ηεο αγνξάο νρεκάησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο, 
θαζψο θαη γηα εηδηθνχο ειέγρνπο νρεκάησλ 



• Δηζεγείηαη γηα ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην εγθξίζεσλ ηχπνπ νρεκάησλ, κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή 
ηνπ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο εγθξίζεσλ ηχπνπ νρεκάησλ 

• Σεξεί ηα ζρεηηθά κεηξψα θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ αζθαιείαο 
• Δγθξίλεη ηα Πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ Δξγαζίαο ησλ ππνθεηκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ. 
• Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ. 
• Αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 

 
 
 

2. ΘΩζε ΞξντζηακΩλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθνχ ΔιΩγρνπ θαη ΔγθαηαζηΨζεσλ 
ΔμππεξΩηεζεο ΝρεκΨησλ (Γ35) 
 
Βαζηθά θαζήθνληα ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο επζχλεο είλαη: 
 
 

• Κεξηκλά γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο Γηεχζπλζεο κε ηνπο 
ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη. 

• Γηαζθαιίδεη ζπλζήθεο νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο 
Γηεχζπλζεο θαη ινηπψλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

• πληνλίδεη θαη αλαζέηεη εξγαζίεο ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ 
ππάγνληαη ζηε Γηεχζπλζε θαη παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο βάζεη ησλ επηρεηξεζηαθψλ 
ζηφρσλ. 

• Παξνηξχλεη θαη αμηνπνηεί ην πξνζσπηθφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο 
Γηεχζπλζεο θαη παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπο. 

• Κεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ηνπ 
ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ πεξηνδηθφ θαη εηδηθφ ηερληθφ έιεγρν νρεκάησλ, θαζψο θαη ηηο 
ηερληθέο εηδηθέο επηζεσξήζεηο 

• Παξαθνινπζεί ηηο ζρεηηθέο εμειίμεηο ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη κεξηκλά γηα ηελ 
ελζσκάησζε ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηνπ. 

• Κεξηκλά γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηηο 
εγθαηαζηάζεηο εμππεξέηεζεο νρεκάησλ θαη εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο 
ξπζκηζηηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ππφςε 
εγθαηαζηάζεσλ. 

• Γηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζε θνηλνηηθφ θαη δηεζλέο 
επίπεδν, ηδίσο ζηα ζέκαηα αζθάιεηαο ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ θαη ηεο κείσζεο ηεο 
εμάξηεζεο ησλ κεηαθνξψλ απφ ηα ζπκβαηηθά πγξά θαχζηκα, κε ηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο 
ησλ ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ.  

• πλεξγάδεηαη κε ηε Γηεχζπλζε Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ γηα ηε ζέζπηζε ηνπ εζληθνχ 
ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηα νρήκαηα θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο γηα ηελ επνπηεία ηεο 
αγνξάο.  

• Σεξεί ηα ζρεηηθά κεηξψα θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ αζθαιείαο 
• Δγθξίλεη ηα Πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ Δξγαζίαο ησλ ππνθεηκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ. 
• Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ. 
• Αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 

 
 

3. ΘΩζε ΞξντζηακΩλνπ ηεο Γηεχζπλζεο ΔπνπηεΫαο θαη ΔιΩγρνπ (Γ36) 
 
Βαζηθά θαζήθνληα ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο επζχλεο είλαη: 
 

• Κεξηκλά γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο Γηεχζπλζεο κε ηνπο 
ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη. 



• Γηαζθαιίδεη ζπλζήθεο νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο 
Γηεχζπλζεο θαη ινηπψλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

• πληνλίδεη θαη αλαζέηεη εξγαζίεο ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ 
ππάγνληαη ζηε Γηεχζπλζε θαη παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο βάζεη ησλ επηρεηξεζηαθψλ 
ζηφρσλ. 

• Παξνηξχλεη θαη αμηνπνηεί ην πξνζσπηθφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο 
Γηεχζπλζεο θαη παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπο. 

• Κεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ελφο 
ζχγρξνλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο θεληξηθήο επνπηείαο ηεο αγνξάο νρεκάησλ θαη 
ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο, ζην πιαίζην ηνπ ελσζηαθνχ θαη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ. 

• Κεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ελφο 
ζχγρξνλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο θεληξηθήο επνπηείαο, ειέγρνπ θαη ππνζηήξημεο 
ησλ θνξέσλ πνπ δηελεξγνχλ ειέγρνπο ζηελ αγνξά, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ 
κεραληζκψλ απηψλ 

• Γηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη ηνπο κεραληζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
αζθάιεηα πξντφλησλ θαη ηηο θαηαγγειίεο ησλ πνιηηψλ ζην πιαίζην ηνπ ελσζηαθνχ θαη ηνπ 
εζληθνχ δηθαίνπ. 

• Κεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε θαη νξγάλσζε ελφο ζχγρξνλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 
θεληξηθήο επνπηείαο, ειέγρνπ θαη ππνζηήξημεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ εμππεξέηεζεο νρεκάησλ 
θαη ησλ θνξέσλ πνπ δηελεξγνχλ πεξηνδηθνχο θαη εηδηθνχο ηερληθνχο ειέγρνπο θαη ηερληθέο 
νδηθέο επηζεσξήζεηο νρεκάησλ, θαζψο θαη ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ησλ θνξέσλ απηψλ. 

• Παξαθνινπζεί ηηο ζρεηηθέο εμειίμεηο ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη κεξηκλά γηα ηελ 
ελζσκάησζε ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηνπ. 

• Σεξεί ηα ζρεηηθά κεηξψα θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ αζθαιείαο 
• Δγθξίλεη ηα Πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ Δξγαζίαο ησλ ππνθεηκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ. 
• Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ. 
• Αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 

 
 
 
Ε. ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΑΓΝΚΔΛΖ ΠΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ ΡΝ ΞΝΟΓΔΗΝ 
 
ΘΩζε ΞξντζηακΩλνπ ηεο πεξεζΫαο πνζηΪξημεο ΞιεξνθνξηθΪο θαη Ζιεθηξνληθψλ 

ΠπζηεκΨησλ (Γ9) 

 

Βαζηθά θαζήθνληα ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο επζχλεο είλαη: 

 

 Δπζπγξακκίδεη ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζθνπνχο ηεο Τπεξεζίαο κε ηελ απνζηνιή ηνπ 
Τπνπξγείνπ. 

 πληνλίδεη ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ππνθείκελσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ  
 Γηαζθαιίδεη ζπλζήθεο νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Τπεξεζίαο 

(Γηεχζπλζεο) θαη ινηπψλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
 πληνλίδεη θαη αλαζέηεη εξγαζίεο ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη 

ζηε Γηεχζπλζε θαη παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο βάζεη ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. 

 Δγθξίλεη ηα Πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ Δξγαζίαο ησλ ππνθεηκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ. 

 Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ. 

 Αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 

 Δθπξνζσπεί ηε Γηεχζπλζε, φπνπ απαηηείηαη. 

 Αλαπηχζζεη,  ζπληνλίδεη , εθαξκφδεη θαη  παξαθνινπζεί: 
α. ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ, εθαξκφδνληαο ηηο βέιηηζηεο ηερλνινγηθέο πξαθηηθέο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 
αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. 



β. Σελ εθπφλεζε δξάζεσλ γηα ηε ζπλερή, αζθαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ 
ησλ ππνδνκψλ (εμππεξεηεηψλ, ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, δηθηχσλ θαη επηθνηλσληψλ), 
εθαξκφδνληαο ηηο βέιηηζηεο ηερλνινγηθέο πξαθηηθέο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο 
πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ε 
ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο θαη ε αμηνιφγεζε απηψλ. 
γ. Σελ εθπφλεζε δξάζεσλ γηα ηελ ηερλνινγηθή ζηξαηεγηθή, ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο, ηε 
δηεξεχλεζε αλαγθψλ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε έξγσλ γηα ζέκαηα Ζιεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο ζηνπο ηνκείο δξάζεο ηνπ Τπνπξγείνπ, κε ζηφρν ηελ παξνρή πνηνηηθψλ θαη 
αζθαιψλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε, ηελ επηρείξεζε θαη ην θξάηνο. 
δ. Σν ζρεδηαζκφ ησλ ηερλνινγηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Φνξέα θαη ε αλάιεςε 
δξάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο, κε ζθνπφ λα πξνάγνπλ ηελ νινθιήξσζε, ηελ νκνηνκνξθία 
ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 
ε. Σε ζπλερή, αζθαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη 
Δθαξκνγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ, ηελ ελνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 
ηνπ Τπνπξγείνπ εθαξκφδνληαο ηηο βέιηηζηεο ηερλνινγηθέο πξαθηηθέο ζπκβάιινληαο ζηε 
δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ θαη αζθαιψλ 
ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε, ηελ επηρείξεζε θαη ην θξάηνο. 
ζη. Σελ εθπφλεζε δξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ειεθηξνληθήο πχιεο ηνπ 
Τπνπξγείνπ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηα ζπλερψο κεηαβαιιφκελα παγθφζκηα πξφηππα. 

 Δμαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία φισλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 Δμαζθαιίδεη ηε ζπλεξγαζία ησλ ππνθείκελσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ 
θαηαζηάζεσλ θξίζεσο. 

 
 

 
ΗΗΗ. ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΑΗΡΖΠΖΠ ΞΝΤΖΦΗΝΡΖΡΑΠ - ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΡΞΗΘΑ 

ΞΟΝΠΝΛΡΑ – ΔΚΞΔΗΟΗΑ 

 
ΓηθαΫσκα ζπκκεηνρΪο / Απαηηνχκελα Ξξνζφληα 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο γηα ηηο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεηο έρνπλ κφληκνη ππάιιεινη θαη ππάιιεινη κε 

ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαηεγνξίαο/εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ΠΔ,  πνπ 

ππάγνληαη νξγαληθά ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ, εθφζνλ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ: 

 

Α α) έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο γηα έλα (1) έηνο ηνπιάρηζηνλ 

ή 

β) είλαη θάηνρνη αλαγλσξηζκέλνπ ζπλαθνχο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ή απφθνηηνη ηεο Δζληθήο 

ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ..Γ.Γ.Α.) ή θάηνρνη αλαγλσξηζκέλνπ ζπλαθνχο 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη λα θαηέρνπλ βαζκφ Α΄ κε πιενλάδνληα ρξφλν ηνπιάρηζηνλ έμη 

(6) έηε ζην βαζκφ απηφλ 

ή 

γ) θαηέρνπλ ηνλ Α΄ βαζκφ θαη έρνπλ αζθήζεη ζπλνιηθά ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε θαζήθνληα 
Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο 

                                                                      ή 

δ) θαηέρνπλ ηνλ Α΄ βαζκφ κε πιενλάδνληα ρξφλν ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε ζην βαζκφ απηφλ. 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 84 θαη 85 ηνπ Τ.Θ., φπσο ηζρχνπλ, ιακβάλεηαη ππφςε 
απνθιεηζηηθά ε ελ ηνηο πξάγκαζη άζθεζε θαζεθφλησλ ζέζεο επζχλεο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο ή Σκήκαηνο, 
αληίζηνηρα, πνπ έρεη δηαλπζεί ζε Τπνπξγεία, Γεληθέο θαη Δηδηθέο Γξακκαηείεο, Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, 
Λ.Π.Γ.Γ., Αλεμάξηεηεο Αξρέο, ΟΣΑ Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ θαη ΛΠΓΓ απηψλ, θαζψο θαη ζε απηνηειείο 
δεκφζηεο ππεξεζίεο. 



 
θαη 

 
Β. Θαηέρνπλ θιάδν/εηδηθφηεηα πνπ απαηηείηαη απφ ηηο νηθείεο νξγαληθέο δηαηάμεηο (αξ. 84 ηνπ π.δ. 
123/2017) αλά πξνθεξπζζφκελε ζέζε: 
 
 
 
 
1. Γηεχζπλζε Ξξνυπνινγηζκνχ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ (Γ1) 
Γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ νη κφληκνη ππάιιεινη 
ή ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Α.Υ. θιάδνπ/εηδηθφηεηαο  ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ 
Οηθνλνκηθνχ - Ινγηζηηθνχ ή ΠΔ Κεραληθψλ (Πηπρίν ή δίπισκα Κεραληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ 
Πνιπηερλείσλ θαη Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή ηζνηίκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο [αξ. 5 ηνπ π.δ. 50/2001 (Α’ 39)] θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο).  
 
Γηα ηελ πιήξσζε ηεο σο άλσ ζέζεο απαηηνχληαη επηπξφζζεηα ηα εμήο πξνζφληα: 
 

• Κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο  
• Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ ζε ζέζε Πξντζηακέλνπ   

  
 

2. Γηεχζπλζε ΝηθνλνκηθΪο ΓηαρεΫξηζεο (Γ2) 
Γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ νη κφληκνη ππάιιεινη 
ή ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Α.Υ. θιάδνπ/εηδηθφηεηαο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ 
Οηθνλνκηθνχ - Ινγηζηηθνχ ή ΠΔ Κεραληθψλ (Πηπρίν ή δίπισκα Κεραληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ 
Πνιπηερλείσλ θαη Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή ηζνηίκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο [αξ. 5 ηνπ π.δ. 50/2001 (Α’ 39)] θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο). 
 
Γηα ηελ πιήξσζε ηεο σο άλσ ζέζεο απαηηνχληαη επηπξφζζεηα ηα εμήο πξνζφληα: 
 

 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δέθα  (10) εηψλ ζε ζέζε Πξντζηακέλνπ.  
 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζε ζέζε Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο.   
 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ ζε ζέκαηα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη δηαρεηξηζηηθνχ 

ειέγρνπ. 
 
 
3. Γηεχζπλζε Ξξνκεζεηψλ θαη ΙεηηνπξγηθΪο ΚΩξηκλαο (Γ3) 
Γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ νη κφληκνη ππάιιεινη 
ή ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Α.Υ. θιάδνπ/εηδηθφηεηαο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ 
Οηθνλνκηθνχ - Ινγηζηηθνχ ή ΠΔ Κεραληθψλ (Πηπρίν ή δίπισκα Κεραληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ 
Πνιπηερλείσλ θαη Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή ηζνηίκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο 
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο [αξ. 5 ηνπ π.δ. 50/2001 (Α’ 39)] θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο). 
 
Γηα ηελ πιήξσζε ηεο σο άλσ ζέζεο απαηηνχληαη επηπξφζζεηα ηα εμήο πξνζφληα: 
 

 Κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο ή ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ  
 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) εηψλ ζε ζέζε Πξντζηακέλνπ   

 
 
4. Γηεχζπλζε ΓηνΫθεζεο (Γ4) 
Γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ νη κφληκνη ππάιιεινη 
ή ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Α.Υ. θιάδνπ/εηδηθφηεηαο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ 
Λνκηθψλ.  
 



Γηα ηελ πιήξσζε ηεο σο άλσ ζέζεο απαηηνχληαη επηπξφζζεηα ηα εμήο πξνζφληα:   
 

 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εηψλ ζε ζέζε Πξντζηακέλνπ.   
 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ ζε ζέκαηα: 

o Δθαξκνγήο δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

o Πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ. 

o Αλάπηπμεο  θαη ππνζηήξημεο δξάζεσλ αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο δεκηψλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο ζε θηίξηα θαη ππνδνκέο.  

o Τινπνίεζεο  ζπζηήκαηνο ζηνρνζεζίαο θαη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο. 

o Δθαξκνγήο θαη δηαρείξηζεο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο 

πξνζσπηθνχ. 

o Δθαξκνγήο Δληαίνπ πζηήκαηνο Θηλεηηθφηεηαο θαη ελ γέλεη Θηλεηηθφηεηαο ζηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε θιπ. 

o Γηνηθεηηθήο, νξγαλσηηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο Δηδηθψλ Τπεξεζηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

(ΔΤΓΔ). 

o Δπνπηείαο θνξέσλ (δηνηθεηηθήο – νηθνλνκηθήο) κε εηδηθφηεξν αληηθείκελν ηελ εθπφλεζε 

κειεηψλ θαη ηελ  θαηαζθεπή δεκνζίσλ έξγσλ.  

o Αλαδηάξζξσζεο επνπηεπφκελσλ θνξέσλ (ζπγρψλεπζε – θαηάξγεζε θιπ). 

o Θαηάξηηζεο Θαλνληζκψλ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο θαζψο θαη ινηπψλ θαλνληζκψλ 

θνξέσλ. 

o πγθξφηεζεο θαη  ιεηηνπξγίαο πιινγηθψλ νξγάλσλ. 

o Γηελέξγεηαο αξραηξεζηψλ γηα ηελ αλάδεημε αηξεηψλ κειψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο. 

 

 
5. Γηεχζπλζε Λνκνζεηηθνχ Ππληνληζκνχ (Γ5) 
Γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ νη κφληκνη ππάιιεινη 
ή ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Α.Υ. θιάδνπ/εηδηθφηεηαο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ 
Λνκηθψλ. 
 
Γηα ηελ πιήξσζε ηεο σο άλσ ζέζεο απαηηνχληαη επηπξφζζεηα ηα εμήο πξνζφληα:  
  

 Κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζε ζέκαηα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  
 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ ζε ζέζε Πξντζηακέλνπ.   
 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ ζε ζέκαηα: 

 
o Δπεμεξγαζίαο λνκνζεηεκάησλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ θαη επνπηεπφκελσλ θνξέσλ. 

o Λνκνζεηηθνχ ζπληνληζκνχ θαη λνκνπαξαζθεπαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε αλαζέζεηο έξγσλ, 

κειεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. 

o Θεζκηθνχ πιαηζίνπ επίβιεςεο έξγσλ. 

o Θεζκηθνχ πιαηζίνπ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ θιάδσλ ΠΔ θαη ΣΔ Κεραληθψλ 

o Γηνηθεηηθήο, νξγαλσηηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο Δηδηθψλ Τπεξεζηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ 

(ΔΤΓΔ). 

o πγθξφηεζεο θαη  ιεηηνπξγίαο πιινγηθψλ νξγάλσλ. 

 
 

6. Γηεχζπλζε ΓηνηθεηηθΪο ΝξγΨλσζεο (Γ6) 

Γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ νη κφληκνη ππάιιεινη 
ή ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Α.Υ. θιάδνπ/εηδηθφηεηαο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ 
Λνκηθψλ.   



 
Γηα ηελ πιήξσζε ηεο σο άλσ ζέζεο απαηηνχληαη επηπξφζζεηα ηα εμήο πξνζφληα: 
 

 Κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ νξγαλσηηθήο θαη δηνηθεηηθήο θαηεχζπλζεο. 
 Δκπεηξία ζε ζέκαηα:  

o νξγαλσηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ, ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, ησλ Απηνηειψλ 
Τπεξεζηψλ θαη ησλ θνξέσλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ 

o δηαδηθαζηψλ απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο κεηαξξπζκηζηηθψλ δξάζεσλ 

 Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. 
 

 
7. Γηεχζπλζε ΓξΨζεσλ ΔμσζηξΩθεηαο θαη Γηεζλψλ ΘεκΨησλ (Γ7) 
Γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ νη κφληκνη ππάιιεινη 
ή ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Α.Υ. θιάδνπ/εηδηθφηεηαο ΠΔ φισλ ησλ θιάδσλ. 
 
Γηα ηελ πιήξσζε ηεο σο άλσ ζέζεο απαηηνχληαη επηπξφζζεηα ηα εμήο πξνζφληα: 
 

 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) εηψλ ζε ζέζε Πξντζηακέλνπ. 
 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ ζε ζέζε Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο. 
 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ (5) ζε επξσπατθά / δηεζλή ζέκαηα Κεηαθνξψλ. 

 
 
8. Γηεχζπλζε ΞνιηηηθΪο ΑζθΨιεηαο πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ (Γ8) 
Γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ νη κφληκνη ππάιιεινη 
ή ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Α.Υ. θιάδνπ/εηδηθφηεηαο ΠΔ φισλ ησλ θιάδσλ. 
 
Γηα ηελ πιήξσζε ηεο σο άλσ ζέζεο απαηηνχληαη επηπξφζζεηα ηα εμήο πξνζφληα: 
 

 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζε ζέζε Πξντζηακέλνπ.   
 Δκπεηξία  ζηνλ ηνκέα ηνπ δηθαίνπ θαη ησλ πξαθηηθψλ πεξί αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ 

σο Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ. 
 Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. 

 
 

9. Γηεχζπλζε ΑλΨπηπμεο Κεηαθνξψλ (Γ29) 

Γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ νη κφληκνη ππάιιεινη 
ή ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Α.Υ. θιάδνπ/εηδηθφηεηαο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ Λνκηθψλ 
ή ΠΔ Κεραληθψλ (Πηπρίν ή δίπισκα Κεραληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ Πνιπηερλείσλ θαη 
Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή ηζνηίκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο 
[αξ. 5 ηνπ π.δ. 50/2001 (Α’ 39)] θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο).  
 
Γηα ηελ πιήξσζε ηεο σο άλσ ζέζεο απαηηνχληαη επηπξφζζεηα ηα εμήο πξνζφληα: 
 

 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ ζε ζέζε Πξντζηακέλνπ. 
 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο Κεηαθνξψλ. 
 Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. 

 

 

10. Γηεχζπλζε ΝδηθΪο ΘπθινθνξΫαο θαη ΑζθΨιεηαο (Γ30). 

Γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ νη κφληκνη 

ππάιιεινη ή ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Α.Υ. θιάδνπ/εηδηθφηεηαο ΠΔ φισλ ησλ θιάδσλ. 

 

Γηα ηελ πιήξσζε ηεο σο άλσ ζέζεο απαηηνχληαη επηπξφζζεηα ηα εμήο πξνζφληα: 

 



 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) εηψλ ζε ζέζε Πξντζηακέλνπ.   
 Δκπεηξία  ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο κεηαθνξψλ. 
 Δκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο νδηθήο αζθάιεηαο. 

 
 

 

 

 

 

 

11. Γηεχζπλζε Νδηθψλ Δκπνξεπκαηηθψλ Κεηαθνξψλ (Γ31) 

Γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ νη κφληκνη 

ππάιιεινη ή ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Α.Υ. θιάδνπ/εηδηθφηεηαο ΠΔ φισλ ησλ θιάδσλ. 

 

Γηα ηελ πιήξσζε ηεο σο άλσ ζέζεο απαηηνχληαη επηπξφζζεηα ηα εμήο πξνζφληα: 

 

 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζε ζέζε Πξντζηακέλνπ  
 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο κεηαθνξψλ 

 

 

12. Γηεχζπλζε Δπηβαηηθψλ Κεηαθνξψλ (Γ32) 

Γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ νη κφληκνη 

ππάιιεινη ή ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Α.Υ. θιάδνπ/εηδηθφηεηαο ΠΔ φισλ ησλ θιάδσλ. 

 

Γηα ηελ πιήξσζε ηεο σο άλσ ζέζεο απαηηνχληαη επηπξφζζεηα ηα εμήο πξνζφληα: 
 

 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ ζε ζέζε Πξντζηακέλνπ. 
 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εηψλ ζε ζέζε Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο 
 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ 

 

 

 

13. Γηεχζπλζε Πηδεξνδξνκηθψλ Κεηαθνξψλ (Γ33) 

Γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ νη κφληκνη 

ππάιιεινη ή ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Α.Υ. θιάδνπ/εηδηθφηεηαο ΠΔ Κεραληθψλ (Πηπρίν ή 

δίπισκα Κεραληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ Πνιπηερλείσλ θαη Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ΑΔΗ  ηεο 

εκεδαπήο ή ηζνηίκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο [αξ. 5 ηνπ π.δ. 50/2001 (Α’ 39)] 

θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο). 

 

Γηα ηελ πιήξσζε ηεο σο άλσ ζέζεο απαηηνχληαη επηπξφζζεηα ηα εμήο πξνζφληα: 

 

 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζε ζέζε Πξντζηακέλνπ  
 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο κεηαθνξψλ 

 
 
 
14. Γηεχζπλζε ΡερλνινγΫαο ΝρεκΨησλ (Γ34) 
Γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ νη κφληκνη ππάιιεινη 
ή ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Α.Υ. θιάδνπ/εηδηθφηεηαο ΠΔ Κεραληθψλ (Πηπρίν ή δίπισκα 
Κεραληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ Πνιπηερλείσλ θαη Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή 
ηζνηίκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο [αξ. 5 ηνπ π.δ. 50/2001 (Α’ 39)] θαη άδεηα 
άζθεζεο επαγγέικαηνο). 



 
Γηα ηελ πιήξσζε ηεο σο άλσ ζέζεο απαηηνχληαη επηπξφζζεηα ηα εμήο πξνζφληα: 

 

 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζε ζέζε Πξντζηακέλνπ  
 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο κεηαθνξψλ 

 
 
 
 
 
 
 

15. Γηεχζπλζε Ρερληθνχ ΔιΩγρνπ θαη ΔγθαηαζηΨζεσλ ΔμππεξΩηεζεο ΝρεκΨησλ (Γ35) 
Γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ νη κφληκνη ππάιιεινη 
ή ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Α.Υ. θιάδνπ/εηδηθφηεηαο ΠΔ Κεραληθψλ (Πηπρίν ή δίπισκα 
Κεραληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ Πνιπηερλείσλ θαη Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή 
ηζνηίκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο [αξ. 5 ηνπ π.δ. 50/2001 (Α’ 39)] θαη άδεηα 
άζθεζεο επαγγέικαηνο). 
 
Γηα ηελ πιήξσζε ηεο σο άλσ ζέζεο απαηηνχληαη επηπξφζζεηα ηα εμήο πξνζφληα: 

 

 Κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζε ζέκαηα ρεδηαζκνχ θαη Διέγρνπ Παξαγσγήο 
 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ εγθαηαζηάζεσλ εμππεξέηεζεο νρεκάησλ 

 

 
16. Γηεχζπλζε ΔπνπηεΫαο θαη ΔιΩγρνπ (Γ36) 
Γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ νη κφληκνη ππάιιεινη 
ή ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Α.Υ. θιάδνπ/εηδηθφηεηαο ΠΔ Κεραληθψλ (Πηπρίν ή δίπισκα 
Κεραληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ Πνιπηερλείσλ θαη Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή 
ηζνηίκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο [αξ. 5 ηνπ π.δ. 50/2001 (Α’ 39)] θαη άδεηα 
άζθεζεο επαγγέικαηνο). 
 

Γηα ηελ πιήξσζε ηεο σο άλσ ζέζεο απαηηνχληαη επηπξφζζεηα ηα εμήο πξνζφληα: 

 

 Κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζηε Κεραληθή ησλ Κεηαθνξψλ 
 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ εγθαηαζηάζεσλ εμππεξέηεζεο νρεκάησλ 

 

 
 
17. πεξεζΫα πνζηΪξημεο ΞιεξνθνξηθΪο θαη Ζιεθηξνληθψλ ΠπζηεκΨησλ (Γ9) 

Γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο έρνπλ νη κφληκνη ππάιιεινη 
ή ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο Η.Γ.Α.Υ. θιάδνπ/εηδηθφηεηαο ΠΔ Πιεξνθνξηθήο ή ΠΔ Κεραληθψλ (Πηπρίν 
ή δίπισκα Κεραληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ Πνιπηερλείσλ θαη Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ΑΔΗ  ηεο 
εκεδαπήο ή ηζνηίκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο [αξ. 5 ηνπ π.δ. 50/2001 (Α’ 39)] 
θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο). 

 
 
Γηα ηελ πιήξσζε ηεο σο άλσ ζέζεο απαηηνχληαη επηπξφζζεηα ηα εμήο πξνζφληα: 

 

 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζε ζέζε Πξντζηακέλνπ. 
 Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζε ζέκαηα Hardware θαη επεμεξγαζίαο Κεραλψλ.  
 Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο 

 

IV. ΘΥΙΚΑΡΑ ΞΝΤΖΦΗΝΡΖΡΑΠ 



 
1. Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνο γηα επηινγή ζε ζέζε πξντζηακέλνπ επηπέδνπ Γηεχζπλζεο 

ππάιιεινο πνπ απνρσξεί απηνδηθαίσο απφ ηελ ππεξεζία εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ππνςεθηνηήησλ. 

2. Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνο γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλνπ νχηε λα ηνπνζεηεζεί 

πξντζηάκελνο ππάιιεινο, ν νπνίνο δηαλχεη δνθηκαζηηθή ππεξεζία ή ηειεί ζε δηαζεζηκφηεηα ή αξγία  

ή έρεη θαηαδηθαζηεί ηειεζηδίθσο γηα ηα αλαθεξφκελα ζηε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Τ.Θ. (λ. 

3528/2007) αδηθήκαηα ή ηνπ έρεη επηβιεζεί ηειεζίδηθα νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή πνηλή αλψηεξε ηνπ 

πξνζηίκνπ απνδνρψλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ γηα νπνηνδήπνηε πεηζαξρηθφ παξάπησκα κέρξη ηε 

δηαγξαθή ηεο πνηλήο θαηά ην άξζξν 145 ηνπ Τ.Θ. 

3. Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνο ππάιιεινο, ν νπνίνο σο αμηνινγεηήο, θαη’ άξζξν 15 ηνπ 

λ.4369/2016, δελ έρεη εθπιεξψζεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 24Α ηνπ λ.4369/2016. 

 
V. ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΝΤΖΦΗΝΡΖΡΥΛ 

 
1. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε αλαξηάηαη ζην Πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ. 

2. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο αξρίδεη ζηηο 25 ΗνπλΫνπ 2018 θαη ιήγεη ζηηο 09 
ΗνπιΫνπ 2018.                                   

3. Σν εκπξφζεζκν ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο θξίλεηαη απφ ηε ζρεηηθή πξσηνθφιιεζε απηήο ή απφ ηε 

ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ, εθφζνλ απηή απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθψο. 

 

 
 

VI. ΑΗΡΖΠΖ ΞΝΤΖΦΗΝΡΖΡΑΠ 

 
1. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα πέληε (5) ζέζεηο θαη’ αλψηαην φξην. 

2. Ζ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαηαηίζεηαη ζηε Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη 

Κεηαθνξψλ. Σελ αίηεζε ππνβάιιεη ν ππνςήθηνο είηε απηνπξνζψπσο είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν 

απφ απηφλ πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ζεσξεκέλε 

απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθψο επί απνδείμεη. ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ 

ηαρπδξνκηθψο, ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο 

απνζηνιήο, ν νπνίνο, κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ, επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ. 

3. Ζ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, πνπ ζπληάζζεηαη κε 

επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ θαη επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο. ε πεξίπησζε αλαληηζηνηρίαο ησλ 

φζσλ ππεχζπλα δειψλεη ν ππνςήθηνο ζηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κε 

φζα ηεξνχληαη ζην πξνζσπηθφ Κεηξψν ηνπ ππαιιήινπ θαη ζην αξρείν ηεο Τπεξεζίαο, ιακβάλνληαη 

ππφςε φζα βεβαηψλεη ε  Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη θαιέζεη ηνλ ππνςήθην γηα 

ηελ πξνζθφκηζε ησλ επηπιένλ εθείλσλ ζηνηρείσλ πνπ ππεχζπλα δειψλεη φηη θαηέρεη. Ζ αλσηέξσ 

δηαδηθαζία βεβαίσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο θαη ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο 

ηνπ ππαιιήινπ απφ ηε Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο γίλεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ. 

4. Κεηά ην πέξαο ηεο πξνεγνχκελεο απνθιεηζηηθήο δεθαήκεξεο πξνζεζκίαο ηεο παξ. 3, ε Γηεχζπλζε 

Γηνίθεζεο θνηλνπνηεί ακειιεηί ζε θάζε ππνςήθην ηε βεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο αίηεζεο 

ππνςεθηφηεηαο θαη ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπ ζεκεηψκαηνο. Οη ππνςήθηνη, εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε, ππνβάιινπλ ζηε Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο ηπρφλ 

ελζηάζεηο ηνπο επί ησλ βεβαηψζεσλ, νη νπνίεο εμεηάδνληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο εληφο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ. 

5. Κεηά ην πέξαο ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ παξ.3 θαη 4, ε Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο απνζηέιιεη ακειιεηί ζην 

πκβνχιην Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ (.Δ.Π.) ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ ηηο αηηήζεηο 

ππνςεθηφηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ηα βηνγξαθηθά ηνπο ζεκεηψκαηα, ηηο βεβαηψζεηο ζηνηρείσλ 



ηεο Γηεχζπλζεο Γηνίθεζεο, ηηο ηπρφλ ελζηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο, ηε 

βεβαίσζε ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο αμηνιφγεζεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο γηα ην έηνο 2017 θαζψο θαη 

αληίγξαθα ησλ επηθαινχκελσλ ζηνηρείσλ ζηε βεβαίσζε θαη ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ 

ππνςεθίνπ πνπ ηεξνχληαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ κεηξψν. 

 
VII. ΠΡΑΓΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ 

 
1. Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην πκβνχιην Δπηινγήο Πξντζηακέλσλ (.Δ.Π.) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 84-86 ηνπ Τ.Θ., φπσο 

ηζρχνπλ. 

2. Σν .Δ.Π. εμεηάδεη θαη’ αξράο ην παξαδεθηφ ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 84 ηνπ Τ.Θ., φπσο ηζρχεη. Οη ππνςήθηνη πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ 

άξζξσλ 84-86 ηνπ Τ.Θ., φπσο ηζρχεη, θαη ηεο πξνθήξπμεο απνθιείνληαη απφ ηελ πεξαηηέξσ 

δηαδηθαζία, κε απφθαζε ηνπ .Δ.Π. 

3. Αθνινχζσο, κνξηνδνηεί θάζε ππνςήθην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 85 ηνπ Τ.Θ., φπσο 

ηζρχεη, θαη ζην άξζξν 30 ηνπ λ.4369/2016. ηε ζπλέρεηα, ην .Δ.Π. θαηαξηίδεη κε βάζε ηε 

κνξηνδφηεζε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ Τ.Θ., πίλαθα θαηάηαμεο γηα θάζε πξνθεξπζζφκελε ζέζε 

θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο. 

4. Αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, ζηελ νπνία θαινχληαη νη επηά (7) πξψηνη 

ππνςήθηνη εθάζηνπ πίλαθα θαηάηαμεο. Θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, ην .Δ.Π. 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην πξνζαξηεκέλν ζηελ παξνχζα πεξίγξακκα ζέζεο εξγαζίαο, ην νπνίν απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πξνθήξπμεο. 

5. Γηα ηελ ηειηθή κνξηνδφηεζε ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κνξίσλ θάζε νκάδαο θξηηεξίσλ, 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ εμήο ζπληειεζηή: 

 40% γηα ηελ νκάδα θξηηεξίσλ α’: ηππηθά, εθπαηδεπηηθά πξνζφληα θαη πξνζφληα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, 

 25% γηα ηελ νκάδα θξηηεξίσλ β’: εξγαζηαθή εκπεηξία θαη άζθεζε θαζεθφλησλ επζχλεο, 

 35% γηα ηελ νκάδα θξηηεξίσλ δ’: δνκεκέλε ζπλέληεπμε. 

6. Όπνηνο επηιεγεί απφ ην .Δ.Π. ηνπνζεηείηαη, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ, 

ε νπνία εθδίδεηαη ην αξγφηεξν κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο, απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο επηινγήο ηνπ, 

σο πξντζηάκελνο ζηε ζέζε γηα ηελ νπνία έρεη επηιεγεί, γηα ζεηεία ηξηψλ (3) εηψλ. 

 

VIII. ΣΟΝΛΝΠ ΠΛΓΟΝΚΖΠ ΞΟΝΧΞΝΘΔΠΔΥΛ-ΘΥΙΚΑΡΥΛ ΞΝΤΖΦΗΝΡΖΡΑΠ 

 
1. Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα πξνζφληα επηινγήο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο. 

2. Σα θσιχκαηα ππνςεθηφηεηαο δελ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο επηινγήο, θαζψο θαη θαηά ην ρξφλν ηνπνζέηεζεο ηνπ ππαιιήινπ. Ζ Γηεχζπλζε 

Γηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ νθείιεη λα ελεκεξψλεη ακειιεηί ην 

.Δ.Π. ηνπ Τπνπξγείνπ νπνηεδήπνηε αλαθχςεη θψιπκα ππνςεθηφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ. 

3. Ζ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ γηα αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 2, 3 θαη 6 ηνπ 

άξζξνπ 98 ηνπ Τπαιιειηθνχ Θψδηθα θαη ηνπ Π.Γ. 69/2016 (Α’ 127), νη νπνίεο εθθξεκνχλ θαηά 

ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο πξψηεο πξνθήξπμεο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ πξντζηακέλσλ  

Γηεπζχλζεσλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 84-86 ηνπ Τ.Θ. θαη ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 

4369/2016, πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί απφ ην αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην θαη ε ζρεηηθή 

απφθαζε πξέπεη λα έρεη εθδνζεί εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ κεηά ηε 

ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηελ νηθεία πξνθήξπμε, νπφηε θαη ν 

ρξφλνο πνπ αλαγλσξίδεηαη ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ππνπεξίπησζεο ββ’ ηεο 

πεξίπησζεο β’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ Τπαιιειηθνχ Θψδηθα. Οη ππάιιεινη, ησλ 

νπνίσλ νη αηηήζεηο γηα αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο εθθξεκνχλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

πξνεγνχκελν εδάθην, γλσζηνπνηνχλ εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζήο ηνπο 



ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην, ηελ ππνβνιή αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ 

πξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ. 

 

 

 

IX. TΟΝΞΝΠ ΑΞΝΓΔΗΜΖΠ ΞΟΝΠΝΛΡΥΛ - ΔΚΞΔΗΟΗΑ 

 
Όια ηα πξνζφληα πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 50/2001. Δηδηθά γηα ηελ 
απφδεημε ηνπ επηπέδνπ γισζζνκάζεηαο ιακβάλνληαη ππφςε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα 
Γισζζνκάζεηαο, ην νπνίν είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Α..Δ.Π. (www.asep.gr). 
 
 
 
 
 
 

X. ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ ΡΖΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 

 

1. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε αλαξηάηαη ζην Πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ, θαζψο θαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Α..Δ.Π.  

2. Ζ Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ γλσζηνπνηεί, κε θάζε 

πξφζθνξν ηξφπν, ηελ πξνθήξπμε ζηνπο ππαιιήινπο πνπ αλήθνπλ νξγαληθά ζην θνξέα 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε νη ππάιιεινη. 

 

 

Ν ΞΝΟΓΝΠ 

ΞΝΓΝΚΥΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ 

 

 

ΣΟΖΠΡΝΠ ΠΞΗΟΡΕΖΠ 

 

 
  

 
ΠπλεκκΩλα: 
 
 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α  : Τπφδεηγκα αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο - βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο  
 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β  : Γέθα επηά (17) Πεξηγξάκκαηα Θέζεσλ Δξγαζίαο σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
παξνχζαο Πξνθήξπμεο. 

 
ΑλαθνΫλσζε: 
-  Γξαθείν Τπνπξγνχ 
- Γξαθείν Τθππνπξγνχ 
- Γξαθεία Γεληθψλ Γξακκαηέσλ 

 
ΘνηλνπνΫεζε: 
-  Γξαθείν Γεληθήο Γ/ληξηαο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 
- Γξαθεία Γεληθψλ Γηεπζπληψλ 
- Όιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
- Τπεξεζία Τπνζηήξημεο Πιεξνθνξηθήο θαη Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ 
     (γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ) 

http://www.asep.gr/


 

ΔζσηεξηθΪ ΓηαλνκΪ: 

Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο (4 αλη.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α’ 

 
ΑΗΡΖΠΔΗΠ ΞΝΤΖΦΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΥΛ ΡΥΛ ΓΗΔΘΛΠΔΥΛ ΡΝ 

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΝΓΝΚΥΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Α. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 
Α.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ: 

ΕΠΩΝΤΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΣΡΟ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΣΡΟ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΑΔΣ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΙΑ: FAX: 

ΚΙΝΗΣΟ: 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1. (εργαςίασ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (υπθρεςίασ ςτθν οποία υπθρετϊ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (κατοικίασ) 

Ε-MAIL: 1. (εργαςίασ) 

Ε-MAIL: 2. (προςωπικό) 

Α.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: 

ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ: 

ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: 

ΒΑΘΜΟ: 

ΦΟΡΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΗ: 

ΦΟΡΕΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΠΗΡΕΣΩ: 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘ……  Αρ. πρωτ. …….. 

ΠΡΟ:  Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν 



Α.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ςτθν οποία ανικει οργανικά ο 

υπάλλθλοσ) 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 

E - MAIL: 



 
 
 
 
 

Α.4.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
(ςυμπλθρϊςτε με Χ όςεσ από τισ παρακάτω επιλογζσ ιςχφουν ςτθν περίπτωςι ςασ) 

Είμαι υπάλλθλοσ του κλάδου / ειδικότθτασ ΠΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ ι ΠΕ 
Οικονομικοφ – Λογιςτικοφ ι ΠΕ Μθχανικϊν 
 

 

Ανικω οργανικά ςτο Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν και υπάγομαι ςτισ 
διατάξεισ του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα 
 

 

Ζχω αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Είμαι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε..Δ.Δ.Α.) και κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτον βακμό αυτόν ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν  και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Κατζχω το βακμό Α’ και ζχω αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ 
κακικοντα προϊςταμζνου Σμιματοσ 
 

 

Κατζχω το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτον 
βακμό αυτόν 
 

 

Κατζχω πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ 
…………………………………………………………………………………. 

 

Κατζχω άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ (μόνο για Μθχανικοφσ).  

Κατζχω μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν οικονομικισ κατεφκυνςθσ  

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον δζκα (10) ςε κζςθ Προϊςταμζνου  

Α.4. ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:   

Δεν αποχωρϊ αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων 

 



 
 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που αναφζρονται ςε αυτι τθν αίτθςθ-διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το 
αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986). 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 
του άρκρ. 22 του ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ μου είναι ακριβι και αλθκι. ε 
περίπτωςθ ανακρίβειασ, γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 

1599/1986. 
 
 

Ο/Η αιτών/-ούςα: 
------------------------------ 

Τπογραφι 
-------------------------------- 

 
Ημερομθνία 

 
 
  

Δεν διανφω δοκιμαςτικι υπθρεςία, δεν τελϊ ςε διακεςιμότθτα ι αργία, δεν 
ζχω καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 
του Τ.Κ. (ν. 3528/2007) αδικιματα, δεν μου ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα 
οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων 
(4) μθνϊν για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ 
ποινισ κατά το άρκρο 145 του Τ.Κ. 

 

Ζχω προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των υφιςταμζνων μου για τθν αξιολογικι περίοδο 
2017, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του ν. 4369/2016  

 

 



 

Α. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 
Α.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ: 

ΕΠΩΝΤΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΣΡΟ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΣΡΟ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΑΔΣ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΙΑ: FAX: 

ΚΙΝΗΣΟ: 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1. (εργαςίασ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (υπθρεςίασ ςτθν οποία υπθρετϊ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (κατοικίασ) 

Ε-MAIL: 1. (εργαςίασ) 

Ε-MAIL: 2. (προςωπικό) 

Α.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: 

ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ: 

ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: 

ΒΑΘΜΟ: 

ΦΟΡΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΗ: 

ΦΟΡΕΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΠΗΡΕΣΩ: 

Α.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ςτθν οποία ανικει οργανικά ο 

υπάλλθλοσ) 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 

E - MAIL: 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘ……  Αρ. πρωτ. …….. 

ΠΡΟ:  Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α.4.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
(ςυμπλθρϊςτε με Χ όςεσ από τισ παρακάτω επιλογζσ ιςχφουν ςτθν περίπτωςι ςασ) 

Είμαι υπάλλθλοσ του κλάδου / ειδικότθτασ ΠΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ ι ΠΕ 
Οικονομικοφ – Λογιςτικοφ ι ΠΕ Μθχανικϊν 
 

 

Ανικω οργανικά ςτο Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν και υπάγομαι ςτισ 
διατάξεισ του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα 
 

 

Ζχω αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Είμαι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε..Δ.Δ.Α.) και κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτον βακμό αυτόν ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν  και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Κατζχω το βακμό Α’ και ζχω αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ 
κακικοντα προϊςταμζνου Σμιματοσ 
 

 

Κατζχω το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτον 
βακμό αυτόν 
 

 

Κατζχω πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ 
…………………………………………………………………………………. 

 

Κατζχω άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ (μόνο για Μθχανικοφσ).  

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον  δζκα  (10) ετϊν ςε κζςθ Προϊςταμζνου   

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν ςε κζςθ Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ  
 

 

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν ςε κζματα Οικονομικισ 
Διαχείριςθσ και διαχειριςτικοφ ελζγχου 
 

 



 
 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που αναφζρονται ςε αυτι τθν αίτθςθ-διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το 
αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986). 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 
του άρκρ. 22 του ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ μου είναι ακριβι και αλθκι. ε 
περίπτωςθ ανακρίβειασ, γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 

1599/1986. 
 
 

Ο/Η αιτών/-ούςα: 
------------------------------ 

Τπογραφι 
-------------------------------- 

 
Ημερομθνία 

 
 
 
 
 
 
 

  

Α.4. ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:   

Δεν αποχωρϊ αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων 

 

Δεν διανφω δοκιμαςτικι υπθρεςία, δεν τελϊ ςε διακεςιμότθτα ι αργία, δεν 
ζχω καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 
του Τ.Κ. (ν. 3528/2007) αδικιματα, δεν μου ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα 
οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων 
(4) μθνϊν για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ 
ποινισ κατά το άρκρο 145 του Τ.Κ. 

 

Ζχω προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των υφιςταμζνων μου για τθν αξιολογικι περίοδο 
2017, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του ν. 4369/2016  

 

 



 

Α. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 
Α.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ: 

ΕΠΩΝΤΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΣΡΟ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΣΡΟ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΑΔΣ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΙΑ: FAX: 

ΚΙΝΗΣΟ: 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1. (εργαςίασ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (υπθρεςίασ ςτθν οποία υπθρετϊ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (κατοικίασ) 

Ε-MAIL: 1. (εργαςίασ) 

Ε-MAIL: 2. (προςωπικό) 

Α.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: 

ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ: 

ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: 

ΒΑΘΜΟ: 

ΦΟΡΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΗ: 

ΦΟΡΕΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΠΗΡΕΣΩ: 

Α.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ςτθν οποία ανικει οργανικά ο 

υπάλλθλοσ) 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 

E - MAIL: 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘ……  Αρ. πρωτ. …….. 

ΠΡΟ:  Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν 



 
 
 
 
 

Α.4.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
(ςυμπλθρϊςτε με Χ όςεσ από τισ παρακάτω επιλογζσ ιςχφουν ςτθν περίπτωςι ςασ) 

Είμαι υπάλλθλοσ του κλάδου / ειδικότθτασ ΠΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ ι ΠΕ 
Οικονομικοφ – Λογιςτικοφ ι ΠΕ Μθχανικϊν 
 

 

Ανικω οργανικά ςτο Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν και υπάγομαι ςτισ 
διατάξεισ του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα 
 

 

Ζχω αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Είμαι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε..Δ.Δ.Α.) και κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτον βακμό αυτόν ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν  και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Κατζχω το βακμό Α’ και ζχω αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ 
κακικοντα προϊςταμζνου Σμιματοσ 
 

 

Κατζχω το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτον 
βακμό αυτόν 
 

 

Κατζχω πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ 
…………………………………………………………………………………. 

 

Κατζχω άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ (μόνο για Μθχανικοφσ).  

Κατζχω μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν οικονομικισ κατεφκυνςθσ ι ςτθ Διοίκθςθ 
Επιχειριςεων  
 

 

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον  ζξι (6) ετϊν ςε κζςθ Προϊςταμζνου   
 

 

Α.4. ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:   

Δεν αποχωρϊ αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων 

 



 
 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που αναφζρονται ςε αυτι τθν αίτθςθ-διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το 
αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986). 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 
του άρκρ. 22 του ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ μου είναι ακριβι και αλθκι. ε 
περίπτωςθ ανακρίβειασ, γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 

1599/1986. 
 
 

Ο/Η αιτών/-ούςα: 
------------------------------ 

Τπογραφι 
-------------------------------- 

 
Ημερομθνία 

 
 
 
 
 
 
 

  

Δεν διανφω δοκιμαςτικι υπθρεςία, δεν τελϊ ςε διακεςιμότθτα ι αργία, δεν 
ζχω καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 
του Τ.Κ. (ν. 3528/2007) αδικιματα, δεν μου ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα 
οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων 
(4) μθνϊν για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ 
ποινισ κατά το άρκρο 145 του Τ.Κ. 

 

Ζχω προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των υφιςταμζνων μου για τθν αξιολογικι περίοδο 
2017, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του ν. 4369/2016  

 

 



 

Α. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 
Α.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ: 

ΕΠΩΝΤΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΣΡΟ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΣΡΟ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΑΔΣ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΙΑ: FAX: 

ΚΙΝΗΣΟ: 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1. (εργαςίασ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (υπθρεςίασ ςτθν οποία υπθρετϊ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (κατοικίασ) 

Ε-MAIL: 1. (εργαςίασ) 

Ε-MAIL: 2. (προςωπικό) 

Α.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: 

ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ: 

ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: 

ΒΑΘΜΟ: 

ΦΟΡΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΗ: 

ΦΟΡΕΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΠΗΡΕΣΩ: 

Α.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ςτθν οποία ανικει οργανικά ο 

υπάλλθλοσ) 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 

E - MAIL: 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘ……  Αρ. πρωτ. …….. 

ΠΡΟ:  Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν 



Α.4.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
(ςυμπλθρϊςτε με Χ όςεσ από τισ παρακάτω επιλογζσ ιςχφουν ςτθν περίπτωςι ςασ) 

Είμαι υπάλλθλοσ του κλάδου / ειδικότθτασ  ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι ΠΕ 
Νομικϊν 

 

Ανικω οργανικά ςτο Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν και υπάγομαι ςτισ 
διατάξεισ του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα 
 

 

Ζχω αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Είμαι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε..Δ.Δ.Α.) και κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτον βακμό αυτόν ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν  και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Κατζχω το βακμό Α’ και ζχω αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ 
κακικοντα προϊςταμζνου Σμιματοσ 
 

 

Κατζχω το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτον 
βακμό αυτόν 
 

 

Κατζχω πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ 
…………………………………………………………………………………. 

 

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) ετϊν ςε κζςθ Προϊςταμζνου.   
 

 

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον οκτϊ (8) ετϊν ςε κζματα: 

o Εφαρμογισ διαδικαςιϊν ανάπτυξθσ και αξιοποίθςθσ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ. 

o Πεικαρχικοφ ελζγχου. 

o Ανάπτυξθσ  και υποςτιριξθσ δράςεων αντιμετϊπιςθσ και 

αποκατάςταςθσ ηθμιϊν που προκλικθκαν από φυςικζσ καταςτροφζσ 

ςε κτίρια και υποδομζσ.  

o Τλοποίθςθσ  ςυςτιματοσ  ςτοχοκεςίασ και αξιολόγθςθσ τθσ 

απόδοςθσ. 

o Εφαρμογισ και διαχείριςθσ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ 

υπθρεςιακισ κατάςταςθσ προςωπικοφ. 

o Εφαρμογισ Ενιαίου υςτιματοσ Κινθτικότθτασ και εν γζνει 

Κινθτικότθτασ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ κλπ. 

o Διοικθτικισ, οργανωτικισ και τεχνικισ υποςτιριξθσ Ειδικϊν 

Τπθρεςιϊν Δθμοςίων Ζργων (ΕΤΔΕ). 

 



 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που αναφζρονται ςε αυτι τθν αίτθςθ-διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το 
αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986). 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 
του άρκρ. 22 του ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ μου είναι ακριβι και αλθκι. ε 
περίπτωςθ ανακρίβειασ, γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 

1599/1986. 
 
 

Ο/Η αιτών/-ούςα: 
------------------------------ 

Τπογραφι 
-------------------------------- 

Ημερομθνία 
  

o Εποπτείασ φορζων (διοικθτικισ – οικονομικισ) με ειδικότερο 

αντικείμενο τθν εκπόνθςθ μελετϊν και τθν  καταςκευι δθμοςίων 

ζργων.  

o Αναδιάρκρωςθσ εποπτευόμενων φορζων (ςυγχϊνευςθ – κατάργθςθ 

κλπ). 

o Κατάρτιςθσ Κανονιςμϊν εςωτερικισ λειτουργίασ και οργάνωςθσ 

κακϊσ και λοιπϊν κανονιςμϊν φορζων. 

o υγκρότθςθσ και  λειτουργίασ υλλογικϊν οργάνων.  

o Διενζργειασ αρχαιρεςιϊν για τθν ανάδειξθ αιρετϊν μελϊν 

ςυλλογικϊν οργάνων διοίκθςθσ 

 

 

Α.4. ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:   

Δεν αποχωρϊ αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων 

 

Δεν διανφω δοκιμαςτικι υπθρεςία, δεν τελϊ ςε διακεςιμότθτα ι αργία, δεν 
ζχω καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 
του Τ.Κ. (ν. 3528/2007) αδικιματα, δεν μου ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα 
οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων 
(4) μθνϊν για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ 
ποινισ κατά το άρκρο 145 του Τ.Κ. 

 

Ζχω προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των υφιςταμζνων μου για τθν αξιολογικι περίοδο 
2017, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του ν. 4369/2016  

 

 



 

Α. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 
Α.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ: 

ΕΠΩΝΤΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΣΡΟ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΣΡΟ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΑΔΣ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΙΑ: FAX: 

ΚΙΝΗΣΟ: 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1. (εργαςίασ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (υπθρεςίασ ςτθν οποία υπθρετϊ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (κατοικίασ) 

Ε-MAIL: 1. (εργαςίασ) 

Ε-MAIL: 2. (προςωπικό) 

Α.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: 

ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ: 

ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: 

ΒΑΘΜΟ: 

ΦΟΡΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΗ: 

ΦΟΡΕΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΠΗΡΕΣΩ: 

Α.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ςτθν οποία ανικει οργανικά ο 

υπάλλθλοσ) 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 

E - MAIL: 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ 
ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘ……  Αρ. πρωτ. …….. 

ΠΡΟ:  Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν 



 

Α.4.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
(ςυμπλθρϊςτε με Χ όςεσ από τισ παρακάτω επιλογζσ ιςχφουν ςτθν περίπτωςι ςασ) 

Είμαι υπάλλθλοσ του κλάδου / ειδικότθτασ  ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι ΠΕ 
Νομικϊν 

 

Ανικω οργανικά ςτο Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν και υπάγομαι ςτισ 
διατάξεισ του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα 
 

 

Ζχω αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Είμαι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε..Δ.Δ.Α.) και κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτον βακμό αυτόν ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν  και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Κατζχω το βακμό Α’ και ζχω αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ 
κακικοντα προϊςταμζνου Σμιματοσ 
 

 

Κατζχω το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτον 
βακμό αυτόν 
 

 

Κατζχω πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ 
…………………………………………………………………………………. 

 

Κατζχω Μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςε κζματα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν ςε κζςθ Προϊςταμζνου.    

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν ςε κζματα: 
 
o Επεξεργαςίασ νομοκετθμάτων και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων για 

κζματα αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν 

και εποπτευόμενων φορζων. 

o Νομοκετικοφ ςυντονιςμοφ και νομοπαραςκευαςτικϊν διαδικαςιϊν 

ςε ανακζςεισ ζργων, μελετϊν και παροχισ υπθρεςιϊν. 

o Θεςμικοφ πλαιςίου επίβλεψθσ ζργων. 

o Θεςμικοφ πλαιςίου επαγγελματικϊν δικαιωμάτων των κλάδων ΠΕ και 

ΣΕ Μθχανικϊν 

o Διοικθτικισ, οργανωτικισ και τεχνικισ υποςτιριξθσ Ειδικϊν 

Τπθρεςιϊν Δθμοςίων Ζργων (ΕΤΔΕ). 

o υγκρότθςθσ και  λειτουργίασ υλλογικϊν οργάνων. 

 



 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που αναφζρονται ςε αυτι τθν αίτθςθ-διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το 
αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986). 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 
του άρκρ. 22 του ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ μου είναι ακριβι και αλθκι. ε 
περίπτωςθ ανακρίβειασ, γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 

1599/1986. 
 
 

Ο/Η αιτών/-ούςα: 
------------------------------ 

Τπογραφι 
-------------------------------- 

Ημερομθνία 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Α.4. ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:   

Δεν αποχωρϊ αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων 

 

Δεν διανφω δοκιμαςτικι υπθρεςία, δεν τελϊ ςε διακεςιμότθτα ι αργία, δεν 
ζχω καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 
του Τ.Κ. (ν. 3528/2007) αδικιματα, δεν μου ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα 
οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων 
(4) μθνϊν για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ 
ποινισ κατά το άρκρο 145 του Τ.Κ. 

 

Ζχω προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των υφιςταμζνων μου για τθν αξιολογικι περίοδο 
2017, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του ν. 4369/2016  

 

 



 

Α. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 
Α.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ: 

ΕΠΩΝΤΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΣΡΟ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΣΡΟ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΑΔΣ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΙΑ: FAX: 

ΚΙΝΗΣΟ: 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1. (εργαςίασ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (υπθρεςίασ ςτθν οποία υπθρετϊ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (κατοικίασ) 

Ε-MAIL: 1. (εργαςίασ) 

Ε-MAIL: 2. (προςωπικό) 

Α.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: 

ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ: 

ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: 

ΒΑΘΜΟ: 

ΦΟΡΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΗ: 

ΦΟΡΕΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΠΗΡΕΣΩ: 

Α.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ςτθν οποία ανικει οργανικά ο 

υπάλλθλοσ) 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 

E - MAIL: 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 

ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘ……  Αρ. πρωτ. …….. 

ΠΡΟ:  Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν 



 

Α.4.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
(ςυμπλθρϊςτε με Χ όςεσ από τισ παρακάτω επιλογζσ ιςχφουν ςτθν περίπτωςι ςασ) 

Είμαι υπάλλθλοσ του κλάδου / ειδικότθτασ  ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ ι ΠΕ 
Νομικϊν 

 

Ανικω οργανικά ςτο Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν και υπάγομαι ςτισ 
διατάξεισ του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα 
 

 

Ζχω αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Είμαι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε..Δ.Δ.Α.) και κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτον βακμό αυτόν ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν  και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Κατζχω το βακμό Α’ και ζχω αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ 
κακικοντα προϊςταμζνου Σμιματοσ 
 

 

Κατζχω το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτον 
βακμό αυτόν 
 

 

Κατζχω πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ 
…………………………………………………………………………………. 

 

Κατζχω Μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν οργανωτικισ και διοικθτικισ 

κατεφκυνςθσ. 

 

Ζχω εμπειρία ςε κζματα: 
o οργανωτικισ λειτουργίασ του Τπουργείου, των Ανεξάρτθτων Αρχϊν, 

των Αυτοτελϊν Τπθρεςιϊν και των φορζων αρμοδιότθτασ 
Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν 

o διαδικαςιϊν αποτελεςματικισ εφαρμογισ μεταρρυκμιςτικϊν 
δράςεων 

 

Ζχω άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ.   

Α.4. ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:   

Δεν αποχωρϊ αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων 

 



 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που αναφζρονται ςε αυτι τθν αίτθςθ-διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το 
αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986). 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 
του άρκρ. 22 του ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ μου είναι ακριβι και αλθκι. ε 
περίπτωςθ ανακρίβειασ, γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 

1599/1986. 
 
 

Ο/Η αιτών/-ούςα: 
------------------------------ 

Τπογραφι 
-------------------------------- 

Ημερομθνία 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δεν διανφω δοκιμαςτικι υπθρεςία, δεν τελϊ ςε διακεςιμότθτα ι αργία, δεν 
ζχω καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 
του Τ.Κ. (ν. 3528/2007) αδικιματα, δεν μου ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα 
οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων 
(4) μθνϊν για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ 
ποινισ κατά το άρκρο 145 του Τ.Κ. 

 

Ζχω προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των υφιςταμζνων μου για τθν αξιολογικι περίοδο 
2017, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του ν. 4369/2016  

 

 



 
 

Α. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 
Α.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ: 

ΕΠΩΝΤΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΣΡΟ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΣΡΟ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΑΔΣ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΙΑ: FAX: 

ΚΙΝΗΣΟ: 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1. (εργαςίασ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (υπθρεςίασ ςτθν οποία υπθρετϊ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (κατοικίασ) 

Ε-MAIL: 1. (εργαςίασ) 

Ε-MAIL: 2. (προςωπικό) 

Α.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: 

ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ: 

ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: 

ΒΑΘΜΟ: 

ΦΟΡΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΗ: 

ΦΟΡΕΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΠΗΡΕΣΩ: 

Α.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ςτθν οποία ανικει οργανικά ο 

υπάλλθλοσ) 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 

E - MAIL: 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΡΑΕΩΝ ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ 
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘ……  Αρ. πρωτ. …….. 

ΠΡΟ:  Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν 



 

Α.4.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
(ςυμπλθρϊςτε με Χ όςεσ από τισ παρακάτω επιλογζσ ιςχφουν ςτθν περίπτωςι ςασ) 

Είμαι υπάλλθλοσ του κλάδου / ειδικότθτασ  ΠΕ ………………………………………………….  

Ανικω οργανικά ςτο Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν και υπάγομαι ςτισ 
διατάξεισ του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα 
 

 

Ζχω αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Είμαι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε..Δ.Δ.Α.) και κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτον βακμό αυτόν ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν  και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Κατζχω το βακμό Α’ και ζχω αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ 
κακικοντα προϊςταμζνου Σμιματοσ 
 

 

Κατζχω το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτον 
βακμό αυτόν 
 

 

Κατζχω πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ 
…………………………………………………………………………………. 

 

Κατζχω άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ (μόνο για Μθχανικοφσ).  

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον δζκα πζντε (15) ετϊν ςε κζςθ Προϊςταμζνου.   

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν ςε κζςθ Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ. 
 

 

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον πζντε ετϊν (5) ςε ευρωπαϊκά / διεκνι κζματα 
Μεταφορϊν. 
 

 

Α.4. ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:   

Δεν αποχωρϊ αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων 

 



 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που αναφζρονται ςε αυτι τθν αίτθςθ-διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το 
αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986). 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 
του άρκρ. 22 του ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ μου είναι ακριβι και αλθκι. ε 
περίπτωςθ ανακρίβειασ, γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 

1599/1986. 
 
 

Ο/Η αιτών/-ούςα: 
------------------------------ 

Τπογραφι 
-------------------------------- 

Ημερομθνία 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δεν διανφω δοκιμαςτικι υπθρεςία, δεν τελϊ ςε διακεςιμότθτα ι αργία, δεν 
ζχω καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 
του Τ.Κ. (ν. 3528/2007) αδικιματα, δεν μου ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα 
οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων 
(4) μθνϊν για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ 
ποινισ κατά το άρκρο 145 του Τ.Κ. 

 

Ζχω προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των υφιςταμζνων μου για τθν αξιολογικι περίοδο 
2017, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του ν. 4369/2016  

 

 



 

 
 

Α. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 
Α.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ: 

ΕΠΩΝΤΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΣΡΟ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΣΡΟ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΑΔΣ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΙΑ: FAX: 

ΚΙΝΗΣΟ: 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1. (εργαςίασ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (υπθρεςίασ ςτθν οποία υπθρετϊ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (κατοικίασ) 

Ε-MAIL: 1. (εργαςίασ) 

Ε-MAIL: 2. (προςωπικό) 

Α.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: 

ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ: 

ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: 

ΒΑΘΜΟ: 

ΦΟΡΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΗ: 

ΦΟΡΕΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΠΗΡΕΣΩ: 

Α.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ςτθν οποία ανικει οργανικά ο 

υπάλλθλοσ) 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 

E - MAIL: 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ 

ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘ……  Αρ. πρωτ. …….. 

ΠΡΟ:  Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν 



 

Α.4.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
(ςυμπλθρϊςτε με Χ όςεσ από τισ παρακάτω επιλογζσ ιςχφουν ςτθν περίπτωςι ςασ) 

Είμαι υπάλλθλοσ του κλάδου / ειδικότθτασ  ΠΕ ………………………………………………….  

Ανικω οργανικά ςτο Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν και υπάγομαι ςτισ 
διατάξεισ του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα 
 

 

Ζχω αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Είμαι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε..Δ.Δ.Α.) και κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτον βακμό αυτόν ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν  και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Κατζχω το βακμό Α’ και ζχω αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ 
κακικοντα προϊςταμζνου Σμιματοσ 
 

 

Κατζχω το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτον 
βακμό αυτόν 
 

 

Κατζχω πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ 
…………………………………………………………………………………. 

 

Κατζχω άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ (μόνο για Μθχανικοφσ).  

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν ςε κζςθ Προϊςταμζνου.   
 

 

Ζχω εμπειρία  ςτον τομζα του δικαίου και των πρακτικϊν περί αςφάλειασ και 
προςταςίασ δεδομζνων ωσ Τπεφκυνοσ Προςταςίασ Δεδομζνων. 

 

Ζχω άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ.  

Α.4. ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:   

Δεν αποχωρϊ αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων 

 



 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που αναφζρονται ςε αυτι τθν αίτθςθ-διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το 
αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986). 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 
του άρκρ. 22 του ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ μου είναι ακριβι και αλθκι. ε 
περίπτωςθ ανακρίβειασ, γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 

1599/1986. 
 
 

Ο/Η αιτών/-ούςα: 
------------------------------ 

Τπογραφι 
-------------------------------- 

Ημερομθνία 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δεν διανφω δοκιμαςτικι υπθρεςία, δεν τελϊ ςε διακεςιμότθτα ι αργία, δεν 
ζχω καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 
του Τ.Κ. (ν. 3528/2007) αδικιματα, δεν μου ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα 
οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων 
(4) μθνϊν για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ 
ποινισ κατά το άρκρο 145 του Τ.Κ. 

 

Ζχω προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των υφιςταμζνων μου για τθν αξιολογικι περίοδο 
2017, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του ν. 4369/2016  

 

 



 
 

Α. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 
Α.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ: 

ΕΠΩΝΤΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΣΡΟ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΣΡΟ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΑΔΣ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΙΑ: FAX: 

ΚΙΝΗΣΟ: 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1. (εργαςίασ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (υπθρεςίασ ςτθν οποία υπθρετϊ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (κατοικίασ) 

Ε-MAIL: 1. (εργαςίασ) 

Ε-MAIL: 2. (προςωπικό) 

Α.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: 

ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ: 

ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: 

ΒΑΘΜΟ: 

ΦΟΡΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΗ: 

ΦΟΡΕΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΠΗΡΕΣΩ: 

Α.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ςτθν οποία ανικει οργανικά ο 

υπάλλθλοσ) 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 

E - MAIL: 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 

ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘ……  Αρ. πρωτ. …….. 

ΠΡΟ:  Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν 



 

Α.4.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
(ςυμπλθρϊςτε με Χ όςεσ από τισ παρακάτω επιλογζσ ιςχφουν ςτθν περίπτωςι ςασ) 

Είμαι υπάλλθλοσ του κλάδου / ειδικότθτασ   ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ ή ΠΔ 
Λνκηθψλ ή ΠΔ Κεραληθψλ  

 

 

Ανικω οργανικά ςτο Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν και υπάγομαι ςτισ 
διατάξεισ του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα 
 

 

Ζχω αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Είμαι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε..Δ.Δ.Α.) και κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτον βακμό αυτόν ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν  και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Κατζχω το βακμό Α’ και ζχω αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ 
κακικοντα προϊςταμζνου Σμιματοσ 
 

 

Κατζχω το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτον 
βακμό αυτόν 
 

 

Κατζχω πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ 
…………………………………………………………………………………. 

 

Κατζχω άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ (μόνο για Μθχανικοφσ).  

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν ςε κζςθ Προϊςταμζνου.  

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν ςτον τομζα τθσ πολιτικισ 
Μεταφορϊν. 

 

Ζχω άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ.  

Α.4. ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:   

Δεν αποχωρϊ αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων 

 



 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που αναφζρονται ςε αυτι τθν αίτθςθ-διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το 
αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986). 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 
του άρκρ. 22 του ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ μου είναι ακριβι και αλθκι. ε 
περίπτωςθ ανακρίβειασ, γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 

1599/1986. 
 
 

Ο/Η αιτών/-ούςα: 
------------------------------ 

Τπογραφι 
-------------------------------- 

Ημερομθνία 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δεν διανφω δοκιμαςτικι υπθρεςία, δεν τελϊ ςε διακεςιμότθτα ι αργία, δεν 
ζχω καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 
του Τ.Κ. (ν. 3528/2007) αδικιματα, δεν μου ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα 
οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων 
(4) μθνϊν για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ 
ποινισ κατά το άρκρο 145 του Τ.Κ. 

 

Ζχω προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των υφιςταμζνων μου για τθν αξιολογικι περίοδο 
2017, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του ν. 4369/2016  

 

 



 

Α. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 
Α.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ: 

ΕΠΩΝΤΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΣΡΟ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΣΡΟ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΑΔΣ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΙΑ: FAX: 

ΚΙΝΗΣΟ: 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1. (εργαςίασ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (υπθρεςίασ ςτθν οποία υπθρετϊ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (κατοικίασ) 

Ε-MAIL: 1. (εργαςίασ) 

Ε-MAIL: 2. (προςωπικό) 

Α.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: 

ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ: 

ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: 

ΒΑΘΜΟ: 

ΦΟΡΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΗ: 

ΦΟΡΕΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΠΗΡΕΣΩ: 

Α.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ςτθν οποία ανικει οργανικά ο 

υπάλλθλοσ) 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 

E - MAIL: 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΔΙΚΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘ……  Αρ. πρωτ. …….. 

ΠΡΟ:  Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν 



 

Α.4.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
(ςυμπλθρϊςτε με Χ όςεσ από τισ παρακάτω επιλογζσ ιςχφουν ςτθν περίπτωςι ςασ) 

Είμαι υπάλλθλοσ του κλάδου / ειδικότθτασ  ΠΕ ………………………………………………….  

Ανικω οργανικά ςτο Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν και υπάγομαι ςτισ 
διατάξεισ του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα 
 

 

Ζχω αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Είμαι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε..Δ.Δ.Α.) και κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτον βακμό αυτόν ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν  και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Κατζχω το βακμό Α’ και ζχω αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ 
κακικοντα προϊςταμζνου Σμιματοσ 
 

 

Κατζχω το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτον 
βακμό αυτόν 
 

 

Κατζχω πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ 
…………………………………………………………………………………. 

 

Κατζχω άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ (μόνο για Μθχανικοφσ).  

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον δζκα πζντε (15) ετϊν ςε κζςθ Προϊςταμζνου.   
 

 

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν ςτον τομζα τθσ πολιτικισ μεταφορϊν.  

Ζχω εμπειρία  ςτον τομζα τθσ πολιτικισ οδικισ αςφάλειασ.  

Α.4. ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:   

Δεν αποχωρϊ αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων 

 



 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που αναφζρονται ςε αυτι τθν αίτθςθ-διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το 
αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986). 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 
του άρκρ. 22 του ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ μου είναι ακριβι και αλθκι. ε 
περίπτωςθ ανακρίβειασ, γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 

1599/1986. 
 
 

Ο/Η αιτών/-ούςα: 
------------------------------ 

Τπογραφι 
-------------------------------- 

Ημερομθνία 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δεν διανφω δοκιμαςτικι υπθρεςία, δεν τελϊ ςε διακεςιμότθτα ι αργία, δεν 
ζχω καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 
του Τ.Κ. (ν. 3528/2007) αδικιματα, δεν μου ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα 
οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων 
(4) μθνϊν για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ 
ποινισ κατά το άρκρο 145 του Τ.Κ. 

 

Ζχω προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των υφιςταμζνων μου για τθν αξιολογικι περίοδο 
2017, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του ν. 4369/2016  

 

 



 
 

Α. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 
Α.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ: 

ΕΠΩΝΤΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΣΡΟ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΣΡΟ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΑΔΣ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΙΑ: FAX: 

ΚΙΝΗΣΟ: 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1. (εργαςίασ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (υπθρεςίασ ςτθν οποία υπθρετϊ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (κατοικίασ) 

Ε-MAIL: 1. (εργαςίασ) 

Ε-MAIL: 2. (προςωπικό) 

Α.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: 

ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ: 

ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: 

ΒΑΘΜΟ: 

ΦΟΡΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΗ: 

ΦΟΡΕΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΠΗΡΕΣΩ: 

Α.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ςτθν οποία ανικει οργανικά ο 

υπάλλθλοσ) 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 

E - MAIL: 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘ……  Αρ. πρωτ. …….. 

ΠΡΟ:  Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν 



 

Α.4.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
(ςυμπλθρϊςτε με Χ όςεσ από τισ παρακάτω επιλογζσ ιςχφουν ςτθν περίπτωςι ςασ) 

Είμαι υπάλλθλοσ του κλάδου / ειδικότθτασ  ΠΕ ………………………………………………….  

Ανικω οργανικά ςτο Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν και υπάγομαι ςτισ 
διατάξεισ του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα 
 

 

Ζχω αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Είμαι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε..Δ.Δ.Α.) και κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτον βακμό αυτόν ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν  και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Κατζχω το βακμό Α’ και ζχω αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ 
κακικοντα προϊςταμζνου Σμιματοσ 
 

 

Κατζχω το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτον 
βακμό αυτόν 
 

 

Κατζχω πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ 
…………………………………………………………………………………. 

 

Κατζχω άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ (μόνο για Μθχανικοφσ).  

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον (3) ετϊν ςε κζςθ Προϊςταμζνου.  
 

 

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν ςτον τομζα τθσ πολιτικισ μεταφορϊν.  

Α.4. ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:   

Δεν αποχωρϊ αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων 

 

Δεν διανφω δοκιμαςτικι υπθρεςία, δεν τελϊ ςε διακεςιμότθτα ι αργία, δεν 
ζχω καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 
του Τ.Κ. (ν. 3528/2007) αδικιματα, δεν μου ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα 
οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων 
(4) μθνϊν για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ 
ποινισ κατά το άρκρο 145 του Τ.Κ. 

 



 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που αναφζρονται ςε αυτι τθν αίτθςθ-διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το 
αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986). 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 
του άρκρ. 22 του ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ μου είναι ακριβι και αλθκι. ε 
περίπτωςθ ανακρίβειασ, γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 

1599/1986. 
 
 

Ο/Η αιτών/-ούςα: 
------------------------------ 

Τπογραφι 
-------------------------------- 

Ημερομθνία 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζχω προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των υφιςταμζνων μου για τθν αξιολογικι περίοδο 
2017, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του ν. 4369/2016  

 

 



 
 

Α. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 
Α.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ: 

ΕΠΩΝΤΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΣΡΟ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΣΡΟ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΑΔΣ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΙΑ: FAX: 

ΚΙΝΗΣΟ: 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1. (εργαςίασ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (υπθρεςίασ ςτθν οποία υπθρετϊ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (κατοικίασ) 

Ε-MAIL: 1. (εργαςίασ) 

Ε-MAIL: 2. (προςωπικό) 

Α.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: 

ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ: 

ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: 

ΒΑΘΜΟ: 

ΦΟΡΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΗ: 

ΦΟΡΕΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΠΗΡΕΣΩ: 

Α.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ςτθν οποία ανικει οργανικά ο 

υπάλλθλοσ) 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 

E - MAIL: 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘ……  Αρ. πρωτ. …….. 

ΠΡΟ:  Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν 



 
 
 
 
 

Α.4.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
(ςυμπλθρϊςτε με Χ όςεσ από τισ παρακάτω επιλογζσ ιςχφουν ςτθν περίπτωςι ςασ) 

Είμαι υπάλλθλοσ του κλάδου / ειδικότθτασ ΠΕ ………………………………………  

Ανικω οργανικά ςτο Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν και υπάγομαι ςτισ 
διατάξεισ του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα 
 

 

Ζχω αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Είμαι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε..Δ.Δ.Α.) και κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτον βακμό αυτόν ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν  και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Κατζχω το βακμό Α’ και ζχω αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ 
κακικοντα προϊςταμζνου Σμιματοσ 
 

 

Κατζχω το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτον 
βακμό αυτόν 
 

 

Κατζχω πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ 
…………………………………………………………………………………. 

 

Κατζχω άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ (μόνο για Μθχανικοφσ).  

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν ςε κζςθ Προϊςταμζνου. 
 

 

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον επτά (7) ετϊν ςε κζςθ Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ. 
 

 

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν ςτον τομζα τθσ πολιτικισ επιβατικϊν 
μεταφορϊν. 

 

Α.4. ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:   

Δεν αποχωρϊ αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων 

 



 
 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που αναφζρονται ςε αυτι τθν αίτθςθ-διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το 
αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986). 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 
του άρκρ. 22 του ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ μου είναι ακριβι και αλθκι. ε 
περίπτωςθ ανακρίβειασ, γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 

1599/1986. 
 
 

Ο/Η αιτών/-ούςα: 
------------------------------ 

Τπογραφι 
-------------------------------- 

 
Ημερομθνία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δεν διανφω δοκιμαςτικι υπθρεςία, δεν τελϊ ςε διακεςιμότθτα ι αργία, δεν 
ζχω καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 
του Τ.Κ. (ν. 3528/2007) αδικιματα, δεν μου ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα 
οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων 
(4) μθνϊν για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ 
ποινισ κατά το άρκρο 145 του Τ.Κ. 

 

Ζχω προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των υφιςταμζνων μου για τθν αξιολογικι περίοδο 
2017, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του ν. 4369/2016  

 

 



 

Α. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 
Α.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ: 

ΕΠΩΝΤΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΣΡΟ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΣΡΟ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΑΔΣ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΙΑ: FAX: 

ΚΙΝΗΣΟ: 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1. (εργαςίασ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (υπθρεςίασ ςτθν οποία υπθρετϊ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (κατοικίασ) 

Ε-MAIL: 1. (εργαςίασ) 

Ε-MAIL: 2. (προςωπικό) 

Α.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: 

ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ: 

ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: 

ΒΑΘΜΟ: 

ΦΟΡΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΗ: 

ΦΟΡΕΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΠΗΡΕΣΩ: 

Α.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ςτθν οποία ανικει οργανικά ο 

υπάλλθλοσ) 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 

E - MAIL: 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ 

ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘ……  Αρ. πρωτ. …….. 

ΠΡΟ:  Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν 



 
 
 
 

Α.4.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
(ςυμπλθρϊςτε με Χ όςεσ από τισ παρακάτω επιλογζσ ιςχφουν ςτθν περίπτωςι ςασ) 

Είμαι υπάλλθλοσ του κλάδου / ειδικότθτασ  ΠΕ Μθχανικϊν  

Ανικω οργανικά ςτο Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν και υπάγομαι ςτισ 
διατάξεισ του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα 
 

 

Ζχω αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Είμαι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε..Δ.Δ.Α.) και κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτον βακμό αυτόν ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν  και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Κατζχω το βακμό Α’ και ζχω αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ 
κακικοντα προϊςταμζνου Σμιματοσ 
 

 

Κατζχω το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτον 
βακμό αυτόν 
 

 

Κατζχω πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ 
…………………………………………………………………………………. 

 

Κατζχω άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ.  

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν ςε κζςθ Προϊςταμζνου. 
 

 

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν ςτον τομζα τθσ πολιτικισ μεταφορϊν.  

Α.4. ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:   

Δεν αποχωρϊ αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων 

 



 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που αναφζρονται ςε αυτι τθν αίτθςθ-διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το 
αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986). 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 
του άρκρ. 22 του ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ μου είναι ακριβι και αλθκι. ε 
περίπτωςθ ανακρίβειασ, γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 

1599/1986. 
 
 

Ο/Η αιτών/-ούςα: 
------------------------------ 

Τπογραφι 
-------------------------------- 

 
Ημερομθνία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν διανφω δοκιμαςτικι υπθρεςία, δεν τελϊ ςε διακεςιμότθτα ι αργία, δεν 
ζχω καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 
του Τ.Κ. (ν. 3528/2007) αδικιματα, δεν μου ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα 
οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων 
(4) μθνϊν για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ 
ποινισ κατά το άρκρο 145 του Τ.Κ. 

 

Ζχω προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των υφιςταμζνων μου για τθν αξιολογικι περίοδο 
2017, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του ν. 4369/2016  

 

 



 

Α. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 
Α.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ: 

ΕΠΩΝΤΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΣΡΟ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΣΡΟ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΑΔΣ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΙΑ: FAX: 

ΚΙΝΗΣΟ: 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1. (εργαςίασ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (υπθρεςίασ ςτθν οποία υπθρετϊ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (κατοικίασ) 

Ε-MAIL: 1. (εργαςίασ) 

Ε-MAIL: 2. (προςωπικό) 

Α.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: 

ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ: 

ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: 

ΒΑΘΜΟ: 

ΦΟΡΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΗ: 

ΦΟΡΕΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΠΗΡΕΣΩ: 

Α.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ςτθν οποία ανικει οργανικά ο 

υπάλλθλοσ) 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 

E - MAIL: 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘ……  Αρ. πρωτ. …….. 

ΠΡΟ:  Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν 



 
 
 
 

Α.4.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
(ςυμπλθρϊςτε με Χ όςεσ από τισ παρακάτω επιλογζσ ιςχφουν ςτθν περίπτωςι ςασ) 

Είμαι υπάλλθλοσ του κλάδου / ειδικότθτασ ΠΕ Μθχανικϊν 
 

 

Ανικω οργανικά ςτο Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν και υπάγομαι ςτισ 
διατάξεισ του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα 
 

 

Ζχω αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Είμαι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε..Δ.Δ.Α.) και κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτον βακμό αυτόν ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν  και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Κατζχω το βακμό Α’ και ζχω αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ 
κακικοντα προϊςταμζνου Σμιματοσ 
 

 

Κατζχω το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτον 
βακμό αυτόν 
 

 

Κατζχω πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ 
…………………………………………………………………………………. 

 

Κατζχω άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ.  

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν ςε κζςθ Προϊςταμζνου.  

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν ςτον τομζα τθσ πολιτικισ μεταφορϊν.  

Α.4. ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:   

Δεν αποχωρϊ αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων 

 



 
 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που αναφζρονται ςε αυτι τθν αίτθςθ-διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το 
αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986). 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 
του άρκρ. 22 του ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ μου είναι ακριβι και αλθκι. ε 
περίπτωςθ ανακρίβειασ, γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 

1599/1986. 
 
 

Ο/Η αιτών/-ούςα: 
------------------------------ 

Τπογραφι 
-------------------------------- 

 
Ημερομθνία 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δεν διανφω δοκιμαςτικι υπθρεςία, δεν τελϊ ςε διακεςιμότθτα ι αργία, δεν 
ζχω καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 
του Τ.Κ. (ν. 3528/2007) αδικιματα, δεν μου ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα 
οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων 
(4) μθνϊν για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ 
ποινισ κατά το άρκρο 145 του Τ.Κ. 

 

Ζχω προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των υφιςταμζνων μου για τθν αξιολογικι περίοδο 
2017, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του ν. 4369/2016  

 

 



 

Α. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 
Α.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ: 

ΕΠΩΝΤΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΣΡΟ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΣΡΟ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΑΔΣ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΙΑ: FAX: 

ΚΙΝΗΣΟ: 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1. (εργαςίασ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (υπθρεςίασ ςτθν οποία υπθρετϊ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (κατοικίασ) 

Ε-MAIL: 1. (εργαςίασ) 

Ε-MAIL: 2. (προςωπικό) 

Α.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: 

ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ: 

ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: 

ΒΑΘΜΟ: 

ΦΟΡΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΗ: 

ΦΟΡΕΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΠΗΡΕΣΩ: 

Α.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ςτθν οποία ανικει οργανικά ο 

υπάλλθλοσ) 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 

E - MAIL: 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘ……  Αρ. πρωτ. …….. 

ΠΡΟ:  Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν 



 
 
 

Α.4.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
(ςυμπλθρϊςτε με Χ όςεσ από τισ παρακάτω επιλογζσ ιςχφουν ςτθν περίπτωςι ςασ) 

Είμαι υπάλλθλοσ του κλάδου / ειδικότθτασ ΠΕ Μθχανικϊν 
 

 

Ανικω οργανικά ςτο Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν και υπάγομαι ςτισ 
διατάξεισ του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα 
 

 

Ζχω αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Είμαι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε..Δ.Δ.Α.) και κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτον βακμό αυτόν ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν  και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Κατζχω το βακμό Α’ και ζχω αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ 
κακικοντα προϊςταμζνου Σμιματοσ 
 

 

Κατζχω το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτον 
βακμό αυτόν 
 

 

Κατζχω πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ 
…………………………………………………………………………………. 

 

Κατζχω άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ.  

Κατζχω μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςε κζματα χεδιαςμοφ και Ελζγχου 
Παραγωγισ. 
 

 

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν ςτον τομζα των εγκαταςτάςεων 
εξυπθρζτθςθσ οχθμάτων. 

 

Α.4. ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:   

Δεν αποχωρϊ αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων 

 



 
 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που αναφζρονται ςε αυτι τθν αίτθςθ-διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το 
αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986). 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 
του άρκρ. 22 του ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ μου είναι ακριβι και αλθκι. ε 
περίπτωςθ ανακρίβειασ, γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 

1599/1986. 
 
 

Ο/Η αιτών/-ούςα: 
------------------------------ 

Τπογραφι 
-------------------------------- 

 
Ημερομθνία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δεν διανφω δοκιμαςτικι υπθρεςία, δεν τελϊ ςε διακεςιμότθτα ι αργία, δεν 
ζχω καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 
του Τ.Κ. (ν. 3528/2007) αδικιματα, δεν μου ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα 
οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων 
(4) μθνϊν για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ 
ποινισ κατά το άρκρο 145 του Τ.Κ. 

 

Ζχω προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των υφιςταμζνων μου για τθν αξιολογικι περίοδο 
2017, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του ν. 4369/2016  

 

 



 

Α. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 
Α.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ: 

ΕΠΩΝΤΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΣΡΟ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΣΡΟ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΑΔΣ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΙΑ: FAX: 

ΚΙΝΗΣΟ: 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1. (εργαςίασ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (υπθρεςίασ ςτθν οποία υπθρετϊ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (κατοικίασ) 

Ε-MAIL: 1. (εργαςίασ) 

Ε-MAIL: 2. (προςωπικό) 

Α.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: 

ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ: 

ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: 

ΒΑΘΜΟ: 

ΦΟΡΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΗ: 

ΦΟΡΕΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΠΗΡΕΣΩ: 

Α.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ςτθν οποία ανικει οργανικά ο 

υπάλλθλοσ) 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 

E - MAIL: 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘ……  Αρ. πρωτ. …….. 

ΠΡΟ:  Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν 



 
 
 
 

Α.4.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
(ςυμπλθρϊςτε με Χ όςεσ από τισ παρακάτω επιλογζσ ιςχφουν ςτθν περίπτωςι ςασ) 

Είμαι υπάλλθλοσ του κλάδου / ειδικότθτασ ΠΕ Μθχανικϊν 
 

 

Ανικω οργανικά ςτο Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν και υπάγομαι ςτισ 
διατάξεισ του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα 
 

 

Ζχω αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Είμαι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε..Δ.Δ.Α.) και κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτον βακμό αυτόν ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν  και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Κατζχω το βακμό Α’ και ζχω αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ 
κακικοντα προϊςταμζνου Σμιματοσ 
 

 

Κατζχω το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτον 
βακμό αυτόν 
 

 

Κατζχω πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ 
…………………………………………………………………………………. 

 

Κατζχω άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ.  

Κατζχω μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςτθ Μθχανικι των Μεταφορϊν. 
 

 

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν ςτον τομζα των εγκαταςτάςεων 
εξυπθρζτθςθσ οχθμάτων. 

 

Α.4. ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:   

Δεν αποχωρϊ αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων 

 



 
 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που αναφζρονται ςε αυτι τθν αίτθςθ-διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το 
αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986). 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 
του άρκρ. 22 του ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ μου είναι ακριβι και αλθκι. ε 
περίπτωςθ ανακρίβειασ, γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 

1599/1986. 
 
 

Ο/Η αιτών/-ούςα: 
------------------------------ 

Τπογραφι 
-------------------------------- 

 
Ημερομθνία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Δεν διανφω δοκιμαςτικι υπθρεςία, δεν τελϊ ςε διακεςιμότθτα ι αργία, δεν 
ζχω καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 
του Τ.Κ. (ν. 3528/2007) αδικιματα, δεν μου ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα 
οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων 
(4) μθνϊν για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ 
ποινισ κατά το άρκρο 145 του Τ.Κ. 

 

Ζχω προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των υφιςταμζνων μου για τθν αξιολογικι περίοδο 
2017, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του ν. 4369/2016  

 

 



 

 
 

Α. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 
Α.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ: 

ΕΠΩΝΤΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΣΡΟ: 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΜΗΣΡΟ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ: 

ΑΔΣ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΙΑ: FAX: 

ΚΙΝΗΣΟ: 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1. (εργαςίασ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (υπθρεςίασ ςτθν οποία υπθρετϊ) 

ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 2. (κατοικίασ) 

Ε-MAIL: 1. (εργαςίασ) 

Ε-MAIL: 2. (προςωπικό) 

Α.2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: 

ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠΑΙΔ. ΒΑΘΜΙΔΑ: 

ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: 

ΒΑΘΜΟ: 

ΦΟΡΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΗ: 

ΦΟΡΕΑ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΠΗΡΕΣΩ: 

Α.3. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (ςτθν οποία ανικει οργανικά ο 

υπάλλθλοσ) 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ: 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 

E - MAIL: 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ 
ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘ……  Αρ. πρωτ. …….. 

ΠΡΟ:  Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν 
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Α.4.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
(ςυμπλθρϊςτε με Χ όςεσ από τισ παρακάτω επιλογζσ ιςχφουν ςτθν περίπτωςι ςασ) 

Είμαι υπάλλθλοσ του κλάδου / ειδικότθτασ ΠΕ Πλθροφορικισ ι ΠΕ Μθχανικϊν 
 

 

Ανικω οργανικά ςτο Τπουργείο Τποδομϊν και Μεταφορϊν και υπάγομαι ςτισ 
διατάξεισ του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα 
 

 

Ζχω αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ για ζνα (1) ζτοσ 
τουλάχιςτον ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Είμαι απόφοιτοσ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 
(Ε..Δ.Δ.Α.) και κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
ςτον βακμό αυτόν ι 
 

 

Είμαι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν  και 
κατζχω βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ ςτον βακμό 
αυτόν ι 
 

 

Κατζχω το βακμό Α’ και ζχω αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ 
κακικοντα προϊςταμζνου Σμιματοσ 
 

 

Κατζχω το βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ ςτον 
βακμό αυτόν 
 

 

Κατζχω πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ 
…………………………………………………………………………………. 

 

Κατζχω άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ (μόνο για Μθχανικοφσ).  

Ζχω εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν ςε κζςθ Προϊςταμζνου. 
 

 

Κατζχω Διδακτορικό δίπλωμα ςε κζματα Hardware και επεξεργαςίασ 
Μθχανϊν. 

 

Ζχω άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ.  

Α.4. ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:   

Δεν αποχωρϊ αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων 
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που αναφζρονται ςε αυτι τθν αίτθςθ-διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το 
αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986). 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 
του άρκρ. 22 του ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι όλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ μου είναι ακριβι και αλθκι. ε 
περίπτωςθ ανακρίβειασ, γνωρίηω ότι κα ζχω τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 

1599/1986. 
 
 

Ο/Η αιτών/-ούςα: 
------------------------------ 

Τπογραφι 
-------------------------------- 

Ημερομθνία 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Δεν διανφω δοκιμαςτικι υπθρεςία, δεν τελϊ ςε διακεςιμότθτα ι αργία, δεν 
ζχω καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ παρ. 1 του άρκρου 8 
του Τ.Κ. (ν. 3528/2007) αδικιματα, δεν μου ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα 
οποιαδιποτε πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων 
(4) μθνϊν για οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ 
ποινισ κατά το άρκρο 145 του Τ.Κ. 

 

Ζχω προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των υφιςταμζνων μου για τθν αξιολογικι περίοδο 
2017, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του ν. 4369/2016  
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Β. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ (κοινό για όλεσ τισ θέςεισ) 

Β.1. ΣΤΠΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΝΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

ΒΑΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: 
 

Σίτλοσ πτυχίου Εκπαιδευτικό ίδρυμα Ζτοσ κτιςθσ 

   

ΔΕΤΣΕΡΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ: 

Σίτλοσ πτυχίου Εκπαιδευτικό ίδρυμα Ζτοσ κτιςθσ 

   

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΙΣΛΟΙ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: 

Σίτλοσ πτυχίου Εκπαιδευτικό ίδρυμα Ζτοσ κτιςθσ 

   

ΤΝΑΦΕ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ: 

Σίτλοσ Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ Εκπαιδευτικό ίδρυμα Ζτοσ κτιςθσ 

   

ΤΝΑΦΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ: 

Σίτλοσ Μεταπτυχιακοφ Εκπαιδευτικό ίδρυμα Ζτοσ κτιςθσ 

 
 
 
 

 
 

 
 

ΔΕΤΣΕΡΟ ΤΝΑΦΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ: 

Σίτλοσ Μεταπτυχιακοφ Εκπαιδευτικό ίδρυμα Ζτοσ κτιςθσ 

 
 

 
 

 
 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΙΣΛΟΙ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ/ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: 

 Διδακτορικό Δίπλωμα/  
Μεταπτυχιακόσ Σίτλοσ 

Εκπαιδευτικό ίδρυμα Ζτοσ κτιςθσ 
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ΑΠΟΦΟΙΣΗΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΔΔΑ: 

Σμιμα Εξειδίκευςθσ (εάν υπάρχει) Εκπαιδευτικι ειρά Ζτοσ αποφοίτθςθσ 

  
 

 
 
 

ΓΝΩΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ: 

Ξζνθ γλϊςςα Επίπεδο Σίτλοσ πιςτοποιθτικοφ/Φορζασ ζκδοςθσ 

   

   

   

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ: (ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, φπσο νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο 
ππνπεξ. δδ΄ ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ Τπαιιειηθνχ Θψδηθα): 

Φορζασ 
Επιμόρφωςθσ 

Πρόγραμμα Επιμόρφωςθσ 
Ημζρεσ/Ώρεσ 
επιμόρφωςθσ 

Ζτοσ 
παρακολοφκθςθσ 
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Β.2. ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΗΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΕΤΘΤΝΗ  

Διάρκεια 
απαςχόλθςθσ 
(ζτθ/μινεσ) 

Φορζασ απαςχόλθςθσ 
Οργανικι 
μονάδα 

Θζςθ 
Περιγραφι 

αντικειμζνου 
εργαςίασ 

 

    

 

    

 

    

     

Β.3. ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ   

Β.3.1. ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΤΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Ιδιότθτα Φορζασ Αντικείμενο εργαςιϊν Ζτοσ ςυμμετοχισ 

    

    

    

Β.3.2. ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Είδοσ 
ςυγγραφικοφ 

ζργου 

Σίτλοσ ςυγγραφικοφ 
ζργου 

Δθμοςίευςθ ςε: 
Ζτοσ 

δθμοςίευςθσ 
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Β.3.3. ΕΙΗΓΗΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ Ε ΗΜΕΡΙΔΕ, ΤΝΕΔΡΙΑ ΚΛΠ. 

Είδοσ 
δραςτθριότθτασ 
(π.χ. ανακοίνωςθ, 

ειςιγθςθ) 

Φορζασ διοργάνωςθσ Θζμα ειςιγθςθσ/ανακοίνωςθσ Ζτοσ διεξαγωγισ 

    

    

Β.3.4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Είδοσ διδακτικισ 
εμπειρίασ 

Φορζασ  Θζμα  Ζτοσ  

    

    

    

Β.3.5. ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΕΡΑΝ ΣΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

Φνξέαο 
επηκφξθσζεο 

Πξφγξακκα επηκφξθσζεο 
Ζκέξεο 

επηκφξθσζεο 
Έηνο 

επηκφξθσζεο 
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------------------------------ 

Τπνγξαθή 

 

 
……………………………………………  
(Ολνκαηεπψλπκν ππνςεθίνπ)  

 

 

-------------------------------- 

Ζκεξνκελία 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

Β.3.6. ΓΝΩΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ Η/Τ: 

Είδοσ γνϊςθσ 
(π.χ. επεξεργαςία κειμζνου) 

Σρόποσ κτιςθσ τθσ γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Τ 

  

Β.3.7. ΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β’ 
 

 
 

ΓΔΘΑ ΔΞΡΑ (17) ΔΗΓΗΘΑ ΞΔΟΗΓΟΑΚΚΑΡΑ ΘΔΠΔΥΛ 
ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΗΑ ΘΔΠΔΗΠ ΔΘΛΖΠ ΔΞΗΞΔΓΝ 

ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΡΝ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΝΓΝΚΥΛ ΘΑΗ 
ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ: 
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ΡνκΩαο ΞνιηηηθΪο ΡΫηινο ΘΩζεο ΔξγαζΫαο 

ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΓΖΚΝΠΗΥΛ 
ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ 

Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Πξνυπνινγηζκνχ 
θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ 

 

Νξγαληζκφο Ρφπνο ΔξγαζΫαο  (ΡαρπδξνκηθΪ 
Γηεχζπλζε) ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΝΓΝΚΥΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ Αλαζηάζεσο 2 & Σζηγάληε 
Σ.Θ. 101 91, Παπάγνπ 
 
 

 

Πχληνκε ΞεξηγξαθΪ ηεο ζΩζεο εξγαζΫαο 

πληνλίδεη, εθαξκφδεη θαη παξαθνινπζεί ηελ άζθεζε ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 
εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ (ηαθηηθνχ θαη πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ), ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο θίλεζεο ησλ πηζηψζεσλ θαη ηελ θαηάιιειε αλαπξνζαξκνγή ζηνηρείσλ απηψλ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. πληνλίδεη θαη παξαθνινπζεί ηε ζπιινγή θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 
ζηνηρείσλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Δπνπηεπνκέλσλ Φνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη επνπηεχεη 
ηελ θαηαβνιή θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζε επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 

 

ΔΗΓΗΘΝ ΞΔΟΗΓΟΑΚΚΑ ΘΔΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΗΔΘΛΡΖ ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΘΑΗ 
ΓΖΚΝΠΗΝΛΝΚΗΘΥΛ ΑΛΑΦΝΟΥΛ 

ΈΘΓΟΖ: 
ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ 
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ: 

 
ΗΟΤΛΗΟ 2018 

Θσδηθφο ζΩζεο:  

Γεληθφ ΞξνθΫι 

ΚηζζνινγηθΩο ΞξνβιΩςεηο Tχπνο εξγαζηαθΪο ζρΩζεο Βαζκφο 

  Τπαγσγή ζην κηζζνιφγην 
 

  Κφληκν Πξνζσπηθφ 
 

  Α 

  Δμαίξεζε απφ ην κηζζνιφγην 
 

  Πξνζσπηθφ Ανξίζηνπ Υξφλνπ 
  Β 

  Δπηπιένλ ακνηβέο ……………… 
 

  Πξνζσπηθφ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ 
 

  Γ 

   Έκκηζζε εληνιή ή άιιε ζρέζε εξγαζίαο. 
Αλαθέξαηε 
 

  Γ 

ΠρΩζεηο αλαθνξΨο θαη ζπλεξγαζΫαο 

ΦνξεΫο κε ηνπο νπνΫνπο 
ζπλεξγΨδεηαη  

ΑλαθΩξνληαη ζηε ζΩζε 
εξγαζΫαο 

ΑλαθΩξεηαη ζε 

πνπξγεΫν Νηθνλνκηθψλ θαη 
ινηπΨ πνπξγεΫα, ΔΙ.ΠΡΑΡ 

ΞξντζηΨκελνο ΡκΪκαηνο 
ΘαηΨξηηζεο Θξαηηθνχ 

Ξξνυπνινγηζκνχ θαη ΚΞΓΠ 

Γεληθφο ΓηεπζπληΪο 
Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 

Διεγθηηθφ ΠπλΩδξην 
ΞξντζηΨκελνο ΡκΪκαηνο  

Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ 
θαη Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ 

ΓΓ πνπξγεΫνπ 



83  

 
 

ΡξΨπεδα ηεο ΔιιΨδνο 
ΞξντζηΨκελνο ΡκΪκαηνο  

Ξαξαθνινχζεζεο 
ΔπνπηεπνκΩλσλ ΦνξΩσλ 

πνπξγφο 

ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνηθΪζεηο, 
ΝΡΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ 

  

Πψκα Δπηζεσξεηψλ - 
Διεγθηψλ ΚΔ (Π.Δ.Δ..Κ.Δ.) 

  

Δπνπηεπφκελνη θνξεΫο θαη 
εηδηθνΫ θνξεΫο θαζψο θαη 
απηνηειεΫο ππεξεζΫεο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγεΫνπ 
πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ 

 

πνπξγεΫνπ πνδνκψλ θαη 
Κεηαθνξψλ 

  

Ππκβνχιην Αζηηθψλ 
Ππγθνηλσληψλ ΘεζζαινλΫθεο 

(ΠΑΠΘ) 

  

ΓεληθΩο Γηεπζχλζεηο θαη 
Γηεπζχλζεηο ηνπ πνπξγεΫνπ 
πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ 

  

Θχξηα θαζΪθνληα 
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ΑπαξαΫηεηα Ξξνζφληα 

 
 Κεξηκλά γηα ηελ επζπγξάκκηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο Γηεχζπλζεο κε ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη. 

 Γηαζθαιίδεη ζπλζήθεο νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

θαη ινηπψλ κνλάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 πληνλίδεη θαη αλαζέηεη εξγαζίεο ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη 

ζηε Γηεχζπλζε θαη παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο βάζεη ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. 

 Παξνηξχλεη θαη αμηνπνηεί ην πξνζσπηθφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο θαη παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπο. 

 Δγθξίλεη ηα Πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ Δξγαζίαο ησλ ππνθεηκέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ. 

 Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηε 

δηαρείξηζε θξίζεσλ. 

 Αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 

 Δθπξνζσπεί ηε Γηεχζπλζε, φπνπ απαηηείηαη. 

 πκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο Γηεχζπλζεο θαη εηδηθφηεξα: 
 Γηαζθαιίδεη ηελ νξζή θαηάξηηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ (Σαθηηθνχ θαη Πξνγξάκκαηνο 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ) θαζψο θαη  
 Δπνπηεχεη ηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ εηδηθψλ θνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηελ 

νξζή θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ 
θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πξνο απηνχο. 

 πληνλίδεη,  θαζνδεγεί θαη επνπηεχεη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 
ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα πηζηψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ 
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ. 

 πληνλίδεη, θαζνδεγεί θαη επνπηεχεη ηηο ππεξεζίεο ηεο Γηεχζπλζήο ηνπ θαη ησλ 
επνπηεπφκελσλ θαη εηδηθψλ θνξέσλ ζε ζέκαηα ψζηε λα επηηπγράλεηαη 
απνηειεζκαηηθήο αμηνπνίεζε θαη εμνηθνλφκεζεο  πφξσλ. 

 Δμαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία φισλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ππνζέζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 Δμαζθαιίδεη ηε ζπλεξγαζία ησλ ππνθείκελσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ σο πξνο ηε δηαρείξηζε 
ησλ θαηαζηάζεσλ θξίζεσο. 
 

ΘεζκηθΪ Δθπξνζψπεζε θαη ΠπλεξγαζΫα 

 
 Δθπξνζσπεί ηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ, φπνπ απαηηείηαη.  
 πλεξγάδεηαη κε ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ηνπ Τπνπξγείνπ, ηηο Γηνηθήζεηο θαη Τπεξεζίεο ησλ 

Δπνπηεπφκελσλ θνξέσλ, ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ θαη Απηνηειψλ ππεξεζηψλ αξκνδηφηεηαο 
Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ. 
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 ηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ 

πξνΐζηαηαη ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ 
ή ΠΔ Οηθνλνκηθνχ – Ινγηζηηθνχ ή ΠΔ Κεραληθψλ (Πηπρίν ή 
δίπισκα Κεραληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ Πνιπηερλείσλ 
θαη Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή ηζνηίκσλ ζρνιψλ 
ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο [αξ. 5 ηνπ π.δ. 50/2001 
(Α’ 39)] θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο) 
[αξ. 84 ηνπ π.δ. 123/2017 (Α’ 151)] 
 

 Κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο  
 Δκπεηξία ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ ζε ζέζε Πξντζηακέλνπ   

 
 
 
 
 

 

 ΓΛΥΠΔΗΠ 
ΔπηζπκεηΨ Ξξνζφληα 

 Γλψζεηο Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, Κεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ 
Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο (ΚΠΓ) θαη Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ). 

 Γλψζεηο λνκνζεζίαο πεξί δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ  Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ θαη αλάιεςεο 
ππνρξεψζεσλ. 

 Γλψζεηο  Θψδηθα Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, Θψδηθα Γηνηθεηηθήο 
Γηαδηθαζίαο θαη  Θψδηθα Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ. 

 Γλψζεηο ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ή δηαρεηξηζηηθνχ 
ειέγρνπ. 

 Γλψζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη εηδηθψλ ζεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. 

 Γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ. 
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ΔηδηθΩο απαηηΪζεηο ζΩζεο 
εξγαζΫαο 

 
 Κεηαθηλήζεηο φπνπ απαηηείηαη. 
 Δξγαζία πέξαλ ηνπ ηππηθνχ σξαξίνπ 

 

 

 

Γεμηφηεηεο  - 
Ηθαλφηεηεο 

 

  Λα επηδεηθλχεη ζπλεξγαηηθφ/νκαδηθφ πλεχκα 
 Λα παξαθηλεί - εκςπρψλεη ηηο νκάδεο 
 Λα επηδηψθεη ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ 
 Λα δηαζέηεη ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ – ζπγθξνχζεσλ, θηλδχλσλ - αιιαγψλ 
 Λα δηαζέηεη ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ 
 Λα επηδεηθλχεη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο 
 Λα είλαη νξγαλσηηθφο 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ΡνκΩαο ΞνιηηηθΪο ΡΫηινο ΘΩζεο ΔξγαζΫαο 

ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΓΖΚΝΠΗΥΛ 
ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ 

Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο 
Γηαρείξηζεο 

ΓηΨξθεηα ζεηεΫαο  πνρξεσηηθΪ επηκφξθσζε 
πξηλ ηελ αλΨιεςε ηεο ζΩζεο  

 Άιιεο ΞιεξνθνξΫεο 

 
3 έηε 

  
Όρη 

  

πνγξαθΪ Γεληθνχ ΓξακκαηΩα πνγξαθΪ πνπξγνχ 
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