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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση:      Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11  

Ταχ.Κώδικας:    54 008  Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες:   Μ. Πορφυριάδης 

Τηλ.:                2313 309.181 

FAX:                2313 309.412 

e-mail:         mporfy@damt.gov.gr     

ανάρτηση στην εφημερίδα 

της Υπηρεσίας 

Αποστολή με e-mail 

(σε όλες τις Υπηρεσίες  

και  Υπαλλήλους της Α.Δ.Μ.Θ.) 

 

 

              

     Θεσσαλονίκη: 02 Μαΐου 2019 

 

        Αρ. Πρωτ.:    23573 

       

       

          

 

Προς: 

Όλες τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ. 

Κοιν.: 

Όλους τους Υπαλλήλους της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθύνοντα Συμβούλου της 

ανωνύμου εταιρείας «Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία 

(Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε.)». 

  

ΣΧΕΤ: Το υπ΄αριθμ.29889/18-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

              
  

 

 Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό, και παρακαλούμε για την ανάρτησή του  στον 

πίνακα ανακοινώσεων των  Υπηρεσιών σας, καθώς και την γνωστοποίησή τους σε όλους τους 

υπαλλήλους σας.  

 Το παρόν έγγραφο, και το ενημερωτικό έγγραφο του Υπουργείου έχουν αναρτηθεί 

στην εφημερίδα της υπηρεσίας http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία 

εγγράφων “Εγκύκλιοι”  και  στην υποκατηγορία “ Γενικά”.    

 

Συνημμένα: 

 

-Τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα. 

  

 

Μ.Ε.Σ. 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης  

Διοίκησης  

κ.α.α. 

 

Ιωάννης Γούσιος 

 

mailto:mporfy@damt.gov.gr
http://docman.damt.gov.gr/docman.php


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5cb83ed98bb2087ca2242176 στις 18/04/19 15:24

Θέμα:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθύνοντα Συμβούλου της 
ανωνύμου εταιρείας «Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία (Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε.)».

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιοποιήθηκε η υπ’ αριθ. Δ4δ/οικ.31100/160-04-2019 (ΑΔΑ: 
69Β2465ΧΘΞ-Ω58) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθύνοντα 

Συμβούλου της ανωνύμου εταιρείας «Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία 

Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε.)», του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των υπαλλήλων σας.

Η Διευθύντρια
        κ.α.α

            Μ.  Ασκιανάκη

         

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ – ΜΕ MAIL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

       Αθήνα,   18 Απριλίου 2019   
       Αριθ.  Πρωτ:  29889

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
FAX :
e-mail :
Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:

Α. Ρουμάνη
2131361380
2131361117
a.roumani@ypes.gr                           
Ευαγγελιστρίας 2
101 83 

Προς:  Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της 
χώρας
Διευθύνσεις Διοίκησης
(Διεύθυνση Εσωτερικών για την Α.Δ. 
Αιγαίου)  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                       

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ                                                      

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ  

Ταχ. Διεύθυνση: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 

Τ.Κ.: 101 91 Παπάγου 

Πληροφορίες: Καπετανάκη 

Τηλέφωνο: 210 6508389 

FAX: 210 6508367                                                                                            

Email: d16.a@0002.syzefxis.gov.gr 

 

 

 

 

                           Αθήνα, 16-4-2019    

                           Αρ. Πρωτ.: Δ4δ/οικ.31100 

 

 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 

Προς 

Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ∆ιευθύνοντα Συµβούλου της 

ανωνύµου εταιρίας «ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε)» 

 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 

    
1. Τις διατάξεις: 

 
α) του ν. 4482/2017 « Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή 
Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102) και ειδικότερα του Κεφαλαίου Β΄ 
αυτού. 
β) του ν. 3429/2005 « ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (∆.Ε.Κ.Ο.), όπως ισχύει . 
γ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και µετονοµασία του Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού, 
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µετονοµασία Υπουργείων Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων» (Α’ 208), όπως ισχύει. 

δ) του π.δ. 125/2016  «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 
210).  

ε) του π.δ. 123/2017 «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών» (Α΄ 151). 

 

2. Την ανάγκη διορισµού των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανωνύµου εταιρίας 

«ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε)» 

ΑΔΑ: 69Β2465ΧΘΞ-Ω58



2 
 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε : 
 

      Απευθύνουµε Ανοικτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του 

∆ιευθύνοντα Συµβούλου της ανωνύµου εταιρίας «ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε)», ως εξής: 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ  
 
Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου της ανωνύµου εταιρίας «ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε)», περιγράφονται στις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 3429/2005 « ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (∆.Ε.Κ.Ο.), όπως ισχύει, σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4482/2017, για τη λειτουργία της εν λόγω εταιρίας.  
 

 
 

ΙΙ. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του ∆ιευθύνοντα 

Συµβούλου της ανωνύµου εταιρίας «ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

(Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε)», έχουν όσοι είναι Έλληνες πολίτες και πληρούν τις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόµενες 

προϋποθέσεις: 

 
α. Είναι διπλωµατούχοι µηχανικοί Πολυτεχνικής Σχολής της ηµεδαπής ή ισοτίµου της αλλοδαπής ή 
πτυχιούχοι Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισοτίµου της αλλοδαπής 
β. Έχει τουλάχιστον πενταετή εµπειρία σε θέση σηµαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δηµόσιο ή 
ιδιωτικό τοµέα. 
Γ. Έχουν υψηλή ακαδηµαϊκή συγκρότηση και ικανότητες διαχείρισης, επιχειρησιακού σχεδιασµού, 
διοίκησης ή εµπειρία σε αντίστοιχη θέση και καθήκοντα, αλλά και επαγγελµατικό κύρος . 

 

 

ΙΙΙ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ 
 
 

∆εν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 
 
• Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 

(κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική 
δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα 
οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

• Οι υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για 
πληµµέληµα των ανωτέρω περιπτώσεων, έστω και αν το αδίκηµα έχει παραγραφεί. 

• Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί 
η στέρηση αυτή. 

• Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό επικουρική 
δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

ΑΔΑ: 69Β2465ΧΘΞ-Ω58
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• Εκείνοι στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του 
προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη 
διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Ν. 3528/2007 (Α’ 26). 

 

 

ΙV. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

1. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεκινά από 17-4-2019 έως 
και 6-5-2019. 

 
2. Το εµπρόθεσµο της αίτησης κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα 

του ταχυδροµείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδροµικώς. 
 

 

V. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 

1. Η κατάθεση των αιτήσεων, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα, θα γίνει µέσα στην ως άνω 
αποκλειστική προθεσµία, είτε αυτοπροσώπως, καθηµερινά, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στη 
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 
Τ.Κ. 101 91, Παπάγου, είτε ταχυδροµικώς επί αποδείξει, στην ίδια διεύθυνση, εντός της ως άνω 
οριζόµενης προθεσµίας.  

2. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, που 
συντάσσεται µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. 

3. Κατά τη φάση της αξιολόγησης και στην περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι πληρούν τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, θα ζητηθεί από εκείνους αρµοδίως η 
προσκόµιση των απαιτούµενων αποδεικτικών εγγράφων. 
 
 

VΙ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
          Η επιλογή του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου της ΑΣΥΘ Α.Ε. γίνεται από τον Υπουργό Υποδοµών και 
Μεταφορών κατόπιν γνώµης της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης που λειτουργεί προς τούτο στο 
Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών.  

  Μετά την υποβολή της γνώµης της Επιτροπής, κατά τα ανωτέρω στον Υπουργό Υποδοµών και 
Μεταφορών,  µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών διορίζονται 
όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανωνύµου εταιρίας «ΑΣΥΘ Α.Ε.», σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 19 του ν. 4482/2017.  

      Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όπως και τα υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανωνύµου 
εταιρίας «ΑΣΥΘ Α.Ε.», ορίζονται µε θητεία τριών (3) ετών, η οποία παρατείνεται µέχρι την Τακτική 
Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου τους. 

       Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όπως και τα υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανωνύµου 
εταιρίας «ΑΣΥΘ Α.Ε.», παύονται αζηµίως και αντικαθίστανται ελεύθερα, πλην του εκπροσώπου των 
εργαζοµένων. 

 

VIΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 

1. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά την ηµεροµηνία λήξης 

της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
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2. Τα κωλύµατα υποψηφιότητας δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

επιλογής, καθώς και κατά το χρόνο διορισµού. 

 
VIIΙ. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

1. Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 
2. Μετά την ανάρτησή της, δηµοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδοµών και 

Μεταφορών.  
 

                                                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 
 

           Ακριβές αντίγραφο 
 
 
 
              Ζωή Σταµάτη 

 
Συνηµµένα: 

Υπόδειγµα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

1. Όλα τα Υπουργεία 

α) Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών  

β) ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού/Προσωπικού  

(για ενηµέρωση όλων  των εποπτευόµενων φορέων) 
2. Γενικές και Ειδικές Γραµµατείες  
α) Γραφεία Γενικών/Ειδικών Γραµµατέων 
β) ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού/Προσωπικού 

3. Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική ∆ιεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(προκειµένου να κοινοποιηθεί στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και στους ΟΤΑ β΄ 
βαθµού). 

 

  Εσωτερική ∆ιανοµή: 

- Γραφείο Υπουργού 

- Γραφεία Γενικών Γραµµατέων 

- Γραφεία Γενικών ∆ιευθυντών 

- Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστηµάτων 

(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 

- ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης / Τµήµα ∆ιοικητικής Εποπτείας Φορέων (δ) 
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ της ανωνύµου εταιρίας «ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε)» 

 
 

ΠΡΟΣ: Την ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών 
 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου της 
ανωνύµου εταιρίας «ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε)» 

 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Σε συνέχεια της αριθµ. …………………………………. Ανοικτής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου 
Υποδοµών και Μεταφορών, δηλώνω, µε την παρούσα αίτησή µου, ότι επιθυµώ να συµµετάσχω στη διαδικασία για 
την επιλογή της ανωτέρω θέσης και παρακαλώ όπως εξετάσετε την παρούσα αίτησή µου. Επισυνάπτω αναλυτικό 
βιογραφικό σηµείωµα.  
 
 

Συνηµµένα:                                                                                        Αθήνα,  ……………….. 2019 
                                                                                                        
1. ………………………………………………………                                                     Ο Αιτών / Η Αιτούσα 
2. ……………………………………………………… 

3. ………………………………………………………                                                  ………………………  
4. ………………………………………………………                                                      (υπογραφή)   

 

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