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Πληροφορίες:   Μ. Πορφυριάδης 
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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: 11 Μαρτίου 2020 

 

        Αρ. Πρωτ.:    11875 

       

       

        

 

Προς: 

Όλες τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ. 

Κοιν.: 

Όλους τους Υπαλλήλους της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητή της Αρχής 

Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 

του ν. 4427/2016, όπως ισχύει».  

 

ΣΧΕΤ:  Η  υπάριθμ.: Δ4δ/οικ.14484/28.2.2020 Πρόσκληση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, με ΑΔΑ: Ψ44Λ465ΧΘΞ-ΞΘΡ.  
 

  
 Σας αποστέλλουμε συνημμένα το ανωτέρω σχετικό έγγραφο αναφορικά με το 

αντικείμενο του θέματος, το οποίο μας διαβιβάστηκε με το υπ΄αριθμ.14859/03-03-
2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, και παρακαλούμε για την ανάρτησή της 
ανακοίνωσης  στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας σας, καθώς και την 
γνωστοποίησή του στους υπαλλήλους σας.  
 Το παρόν έγγραφο, το ενημερωτικό έγγραφο του Υπουργείου καθώς και η 
σχετική Απόφαση έχουν αναρτηθεί στην εφημερίδα της υπηρεσίας 
http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία εγγράφων “Εγκύκλιοι”  και  
στην υποκατηγορία “ Γενικά”.    
 

 

 
Μ.Ε.Σ. 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

Τμήματος Προσωπικού 

 

 

Νικολέττα Νικολαΐδου 
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ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητή της 
Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 & 3 του 
ν.4427/2016, όπως ισχύει. 

              Σας γνωστοποιούμε τη με αριθ. πρωτ. Δ4δ/οικ.14484/28.2.2020 πρόσκληση αναφορικά 

με το ανωτέρω θέμα, με  ΑΔΑ: Ψ44Λ465ΧΘΞ-ΞΘΡ, σε ορθή επανάληψη λόγω απαλοιφής στο 

Κεφάλαιο ΙΙ Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Κριτήρια επιλογής, της 

σελίδας 3 της ακόλουθης παραγράφου (δεύτερη παράγραφος) και παρακαλούμε για την άμεση 

ενημέρωση των υπαλλήλων σας. 

Η Διευθύντρια

      Μ. Μωυσίδου
 

Εσωτερική Διανομή
Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Α.Δ./Τμήμα Προσωπικού

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ 
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ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

       Αθήνα,    3 Μαρτίου  2020
       Αριθ.  Πρωτ: 14859

Πληροφορίες:   Μ.Φρουζάκη
Τηλέφωνο:        2131361165
FAX :                 2131361117
e-mail :            m.frouzaki@ypes.gr
Ταχ. Δ/νση:       Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας:  101 83

Προς:  Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της 
Χώρας
Διευθύνσεις Διοίκησης
Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Διεύθυνση Εσωτερικών
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                           Αθήνα,   28/02/2020 
                           Αρ. Πρωτ.: Δ4δ/οικ.14484 
 

 
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 
Προς 

Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών 
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητή της Αρχής 

Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του ν. 4427/2016, 

όπως ισχύει». 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 

    
1. Τις διατάξεις: 

 

α) του ν.4427/2016 «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας 

Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 188), όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 2 

και 3 αυτού. 

β) του π.δ. 84/2018 «Οργάνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας» (Α΄ 156) και ειδικότερα του 

άρθρου 7 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του ν.4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία 

και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες 

διατάξεις» (Α΄30) και ισχύει. 

γ) του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

δ) των άρθρων 68 και 69  του  ν.4622/2019   «Επιτελικό  Κράτος: οργάνωση,  λειτουργία   και  

διαφάνεια  της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας εξουσίας» 

(Α΄133). 

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

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

όπως ισχύει. 

 

2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, και συγκεκριμένα την ανάγκη ορισμού οργάνων Διοίκησης στη 
νεοσύστατη Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), ώστε η εν λόγω Υπηρεσία να ξεκινήσει την 
λειτουργία της, ενόψει της εναρμόνισης της Χώρας με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει βάσει 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
28/02/2020 

 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

mailto:dd-tmd@yme.gov.gr
ΑΔΑ: Ψ44Λ465ΧΘΞ-ΞΘΡ



 
 

της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. 

 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε : 

 
Απευθύνουμε εκ νέου Ανοικτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του 

Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), ως εξής: 

 

 
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ  
 
Οι αρμοδιότητες του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), είναι οι ακόλουθες: 
 
     Ο Διοικητής της ΑΠΑ προΐσταται των υπηρεσιών της και εποπτεύει τη λειτουργία της, σύμφωνα με 
τους νόμους του Κράτους, τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, αλλά και τις αποφάσεις των αρμόδιων 
Υπουργείων, ιδίως για εθνικά θέματα και θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ο Διοικητής της ΑΠΑ εκπροσωπεί 
αυτή στο εσωτερικό και διεθνώς, εγκρίνει διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας και συνεργασίας των 
διευθύνσεων και των Γραφείων της, παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων, των πορισμάτων και 
οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της και την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής. Ο Διοικητής 
δεσμεύεται από το νόμο και στη συνείδησή του, υποχρεούται δε να τηρεί τις αρχές της 
αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα. Η 
διάρκεια της θητείας του Διοικητή ορίζεται πενταετής. 
      Ειδικότερα, ο Διοικητής της ΑΠΑ: 

1. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της ΑΠΑ και την εκπλήρωση της αποστολής της.  
2. Ασκεί κάθε αρμοδιότητα της ΑΠΑ που δεν έχει ανατεθεί εκ του νόμου σε άλλο διοικητικό 

όργανό της.  
3. Προΐσταται ιεραρχικά και πειθαρχικά του προσωπικού της ΑΠΑ, λαμβάνοντας τις απαιτούμενες 

αποφάσεις.  
4. Μεριμνά για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού 

Συμβουλίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
5. Εκπονεί και δημοσιεύει τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΑΠΑ.  
6. Ορίζεται ως διατάκτης των δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΑΠΑ.  
7. Διαχειρίζεται και παρακολουθεί του ειδικούς λογαριασμούς που αφορούν την ΑΠΑ και έχει δια 

της υπογραφής του την τελική έγκριση για την εκταμίευση ποσών από τους ειδικούς 
λογαριασμούς ή οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό που αφορά την Αρχή Πολιτικής 
Αεροπορίας. Επίσης, δύναται να μεταβιβάζει μέρος της αρμοδιότητας αυτής σε άλλα όργανα 
της ΑΠΑ, μέχρι ενός ποσού, με απόφαση που εκδίδει ο ίδιος και προσδιορίζει τους όρους και 
τις προϋποθέσεις της μεταβίβασης αρμοδιότητας ή της εξουσιοδότησης υπογραφής.  

8. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της ΑΠΑ, 
εκδίδει εντολές ελέγχου και εγκρίνει τα πορίσματα ελέγχου.  

9. Εκπροσωπεί την ΑΠΑ διεθνώς αλλά και ενώπιον κάθε διοικητικής, εθνικής ή αλλοδαπής Αρχής. 
10. Διατυπώνει το απόψεις προς τις δικαστικές αρχές επί επίδικων υποθέσεων.  
11. Εκδίδει τις απαιτούμενες άδειες και πιστοποιητικά σύμφωνα με την εθνική και διεθνή 

νομοθεσία σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
αερομεταφορών στην Ελλάδα.     

12. Υποδεικνύει εκπροσώπους της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σε συλλογικά όργανα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.  

13. Διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες των επιμέρους οργανικών μονάδων Αρχής Πολιτικής 
Αεροπορίας συμβαδίζουν με το στρατηγικό και το επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής και 
εποπτεύει όλες τις δραστηριότητες της ΑΠΑ.  

14. Εισηγείται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών νομοθετικές ρυθμίσεις σε ζητήματα που 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.   

ΑΔΑ: Ψ44Λ465ΧΘΞ-ΞΘΡ



 
 

15. Εισηγείται για την υποβολή πρότασης για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων συναφών με 
τις αρμοδιότητες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.  

16. Υποβάλλει απαντήσεις της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σε ερωτήσεις, επερωτήσεις και 
επίκαιρες ερωτήσεις, αναφορές, καθώς και σε αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων βουλευτών προς 
την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την υποβοήθηση της 
άσκησης των κοινοβουλευτικών αρμοδιοτήτων.  

17. Λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς στις 
υπηρεσίες και στις οργανικές μονάδες που υπάγονται στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.  

18. Λαμβάνει το σύνολο των αποφάσεων που αφορούν τη συμμετοχή της Αρχής Πολιτικής 
Αεροπορίας σε ομάδες εργασίας ή επιτροπές ή σε οποιαδήποτε άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών, και ορίζει τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτές και 
εκπροσωπούν την Αρχή.  

19. Τοποθετεί τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων κάθε επιπέδου στην ΑΠΑ και 
αποφασίζει  την απαλλαγή ή μετακίνησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.  

20. Αποφασίζει για τις προϋποθέσεις διορισμού ή πρόσληψης στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και για την υποβολή στους αρμόδιους φορείς 
και στο ΑΣΕΠ των αντίστοιχων αιτημάτων για τις σχετικές προκηρύξεις σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.  

21. Μεταφέρει οικονομικούς  και λειτουργικούς πόρους, καθώς και υλικοτεχνικό εξοπλισμό μεταξύ 
των οργανικών μονάδων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.  

22. Τις πάσης φύσεως δωρεές κινητών πραγμάτων υπέρ της ΑΠΑ μέχρι του ποσού των 40.000,00 
ευρώ, αποδέχεται ή αποποιείται ο Διοικητής ΑΠΑ. Περίληψη της πράξης αποδοχής ή 
αποποίησης, που περιλαμβάνει κατά το δυνατόν λεπτομερή και ακριβή περιγραφή των κινητών 
περιουσιακών στοιχείων, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η μεταβίβαση των 
κινητών περιουσιακών στοιχείων επέρχεται αυτοδικαίως με την έκδοση και δημοσίευση της 
πράξης αποδοχής του Διοικητή ΑΠΑ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείμενες διατάξεις περί 
κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών.  
 
 

 

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή της 

Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) έχουν όσοι είναι Έλληνες πολίτες και πληρούν τουλάχιστον τις ως 

κάτωθι αναφερόμενες προϋποθέσεις: 

 πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,  

  άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως της αγγλικής και 

  σημαντική αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία.  

Ιδιαίτερα προσόντα που λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή Διοικητή ΑΠΑ είναι:  

 η πολυετής εργασιακή εμπειρία στη διοίκηση,  

 η προϋπηρεσία σε ανωτάτου επιπέδου διοίκηση σε υψηλού κύρους φορείς,  

 η εμπειρία στη διαχείριση συμβάσεων, 

 η εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων έργων υποδομών, 

 η υψηλή επιστημονική κατάρτιση με την κατοχή μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων 

σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,  

 η γνώση και εμπειρία σε θέματα ανταγωνισμού και εφαρμογής της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας,  

 η επαγγελματική εξειδίκευση σε τεχνικά, οικονομικά και νομικά ζητήματα και 
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 η διεθνής εμπειρία 

 

 

ΙΙΙ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
 

1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά τις διατάξεις των άρθρων 5, 8 
και 9 του ν.3528/2007, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, 
ούτε κατά το χρόνο του διορισμού τους και επιπλέον να μην έχουν αποκλεισθεί από αρμόδια 
αρχή από την άσκηση κάθε επαγγέλματος ή του δικηγορικού λειτουργήματος. 

2. Δεν επιλέγεται για την θέση Διοικητή ΑΠΑ πρόσωπο που για χρονικό διάστημα έως τριών (3) 
ετών πριν την συμμετοχή του στην διαδικασία επιλογής Διοικητή ΑΠΑ κατείχε την οποιαδήποτε 
έμμισθη θέση με την ΥΠΑ ή είχε αποκτήσει την οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με οποιαδήποτε 
επιχείρηση του κλάδου των αερομεταφορών ή συμμετείχε στο κεφάλαιό της ή είχε άμεσο ή 
έμμεσο προσπορισμό οποιουδήποτε οφέλους από επιχειρήσεις του κλάδου των 
αερομεταφορών ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητα αυτών. 

3. Αποκλείονται του διορισμού στη θέση του Διοικητή ΑΠΑ πρόσωπα που: α) υπηρετούν κατά το 
χρόνο δημοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του άρθρου 2 του ν.4427/2016 (Α΄188), 
ως υπάλληλοι μόνιμοι ή ΙΔΑΧ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή άλλου Δημόσιου Φορέα  ή 
των Σωμάτων Ασφαλείας ή των Ενόπλων Δυνάμεων και β) έχουν υπηρετήσει ως υπάλληλοι 
μόνιμοι ή ΙΔΑΧ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή άλλου Δημόσιου Φορέα ή των Σωμάτων 
Ασφαλείας ή των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
πέντε (5) ετών από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της εργασιακής σχέσης. 

4. Ο Διοικητής δεν επιτρέπεται να κατέχει οποιαδήποτε άλλη θέση ή να έχει οποιαδήποτε άλλη 
ιδιότητα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς 
γενικά, καθώς και στην Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων ή σε οποιαδήποτε 
αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας. Η παρούσα παράγραφος 
αφορά σε κώλυμα διορισμού και όχι συμμετοχής. 

5. Ο Διοικητής δεν επιτρέπεται να κατέχει άλλη θέση σε οποιαδήποτε αεροπορική επιχείρηση ή να 
συμμετέχει στο κεφάλαιό της ή να έχει άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό οποιουδήποτε οφέλους 
από υπηρεσίες αεροπορικών επιχειρήσεων ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη 
δραστηριότητά τους, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του, καθώς και για τα δύο (2) επόμενα 
έτη από τη λήξη της.  

6. Επιπρόσθετα, δεν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:  
 Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 

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

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

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

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

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

 

 

ΙV. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 

1. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητή της ΑΠΑ αναστέλλεται η άσκηση έμμισθου ή 
άμισθού δημόσιου λειτουργήματος, η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση του 
Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των 

ΑΔΑ: Ψ44Λ465ΧΘΞ-ΞΘΡ



 
 

επιχειρήσεών τους, των ΝΠΔΔ και των κρατικών ΝΠΙΔ ή δημόσιων επιχειρήσεων ή 
επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη 
ή ως μέτοχος καθώς και οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.  

2. Ο Διοικητής της ΑΠΑ δεν επιτρέπεται για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του αλλά και για χρονικό 
διάστημα τριών (3) ετών από τη λήξη της θητείας του να αποκτήσει την οποιαδήποτε 
εργασιακή σχέση με οποιαδήποτε επιχείρηση του κλάδου των αερομεταφορών ή να 
συμμετέχει στο κεφάλαιό της ή να έχει άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό οποιουδήποτε οφέλους, 
από επιχειρήσεις του κλάδου των αερομεταφορών ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα 
από τη δραστηριότητα αυτών.  

3. Σε περίπτωση που ο Διοικητής της ΑΠΑ αποκτήσει από κληρονομική διαδοχή κατά τη διάρκεια 
της θητείας του εταιρικά μερίδια ή μετοχές σε οποιαδήποτε αεροπορική επιχείρηση ή άλλη 
επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο της προηγούμενης παραγράφου, υποχρεούται να απέχει από 
την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης 
και ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια και για τρία (3) επόμενα έτη από τη 
λήξη της θητείας του. Οι περιορισμοί και τα ασυμβίβαστα αυτά, εφαρμόζονται και 
προκειμένου για τους συζύγους των αναφερόμενων προσώπων, καθώς και τους συγγενείς 
τους εξ αίματος και εξ αγχιστείας μέχρι του δεύτερου βαθμού. 

 
 
V. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεκινά από 28-02-2020 έως 

και 11-03-2020. 

 

2. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα 
του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς. 

 

 

VΙ. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
1. Η κατάθεση των αιτήσεων, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, θα γίνει μέσα στην ως άνω 

αποκλειστική προθεσμία, είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη 
Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 
Τ.Κ. 101 91, Παπάγου, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ίδια διεύθυνση, εντός της ως άνω 
οριζόμενης προθεσμίας.  

2. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που 
συντάσσεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου και υπέχει 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. 
 
 
 

VIΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

Για την επιλογή του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) απαιτείται αιτιολογημένη 
γνώμη, που υποβάλλεται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών από πενταμελή Επιτροπή 
Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται με απόφαση του ανωτέρω Υπουργού, έχει αποκλειστικό έργο την 
αξιολόγηση των υποψηφίων, και αποτελείται από μέλη που χαίρουν ακαδημαϊκής και επαγγελματικής 
αναγνώρισης, εκ των οποίων τα τρία (3) επιλέγονται από την Ελληνική Κυβέρνηση και τα δύο ορίζονται 
από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA - European Aviation Safety 
Agency). 

  Μετά την υποβολή της γνώμης της Επιτροπής, κατά τα ανωτέρω, ο Υπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών υποβάλλει σχετική πρόταση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για τη 

ΑΔΑ: Ψ44Λ465ΧΘΞ-ΞΘΡ



 
 

διατύπωση της γνώμης της. Ο Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) διορίζεται με Προεδρικό 
διάταγμα, κατόπιν σχετικής πρότασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 

 
 
VIIΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

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

της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

2. Τα κωλύματα υποψηφιότητας δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

επιλογής, καθώς και κατά το χρόνο διορισμού. 

 

 

IΧ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
1. Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

2. Μετά την ανάρτησή της, δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών.  
3. Με την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει η με αριθμ.Δ4δ/οικ.3921/17-01-

2019 (ΑΔΑ:ΩΧ8Ψ465ΧΘΞ-ΗΚΩ), προηγούμενη Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Κάθε αίτηση υποψηφιότητας υποβληθείσα για την 

προηγούμενη πρόσκληση θα πρέπει να επανυποβληθεί με τα συνημμένα σε 
αυτή έγγραφα επικυρωμένα. 
 

 
                                                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 
 

Ζωή Κατσαμάνη 

Συνημμένα: 

Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Όλα τα Υπουργεία 

α) Ιδιαίτερα Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών  

β) Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού  

(για ενημέρωση όλων  των εποπτευόμενων φορέων) 
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες  
α) Ιδιαίτερα Γραφεία Γενικών/Ειδικών Γραμματέων  
β) Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 

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

 

Κοινοποίηση: 

κ. Διοικητή Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 

Τ.Θ. 70360 

Τ.Κ. 16610 Ελληνικό 

 

  Εσωτερική Διανομή: 

- Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού 

- Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού 

- Ιδιαίτερα Γραφεία Γενικών Γραμματέων 

- Γραφεία Γενικών Διευθυντών 

- Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων 

(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 

- Διεύθυνση Διοίκησης / Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας Φορέων (δ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ44Λ465ΧΘΞ-ΞΘΡ



 
 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 

ΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
 

 

ΠΡΟΣ: Την Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
 

 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ: …………………………………………………………………………………………………………. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Σε συνέχεια της αριθμ. …………………………………. Ανοικτής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών, δηλώνω, με την παρούσα αίτησή μου, ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στη διαδικασία για 
την επιλογή της θέσης του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) και παρακαλώ όπως εξετάσετε την 

παρούσα αίτησή μου. Επισυνάπτω αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.  

 
 

 
 

Συνημμένα:                                                                                        Αθήνα,  ……………….. 2020 

                                                                                                        
1. ………………………………………………………                                                     Ο Αιτών / Η Αιτούσα 

2. ……………………………………………………… 

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

 

                                                                                                               ………………………………… 

                                                                                                     (ονοματ/νο ολογράφως) 
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