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ΠΡΟ:  ΟΠΩ Ο ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  ΠΡΟΚΛΗΗ 

Για  τη ςτελζχωςη του Εθνικοφ Κζντρου Οπτικοακουςτικϊν Μζςων και 

Επικοινωνίασ (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.) 

 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

 

Ζχοντασ υπόψθ  

Ι. Σισ διατάξεισ: 

1. των άρκρων 44-51 του ν. 4339/2015 : «Αδειοδότθςθ παρόχων περιεχομζνου 

επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ …..» (Α’133) και ιδίωσ τθσ 

παρ. 3 του άρκρου 49 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 3ο παρ. ε’, του 

νόμου 4506/2017 (Α’191) και ιςχφει. 

2. του π.δ. 50/2011 (ΦΕΚ Α 39) περί «κακοριςμοφ των προςόντων διοριςμοφ ςε 

κζςεισ φορζων του δθμοςίου Σομζα», όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 

3. του άρκρου 4 του π.δ. 123/2016 «Αναςφςταςθ και μετονομαςία του 

Τπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, 

αναςφςταςθ του Τπουργείου Σουριςμοφ, ςφςταςθ Τπουργείου 

Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ και Τπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ, 

Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, μετονομαςία Τπουργείων Εςωτερικϊν και 
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Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ και 

Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων (Αϋ 208), όπωσ ιςχφει, 

4. του π.δ 125/2016 «Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και 

Τφυπουργϊν (Αϋ 210),  

5. του π.δ. 82/2017 «Οργανιςμόσ του Τπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ, 

Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ» (Α’ 117), 

6. του π.δ. 88/2018 «Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και 

Τφυπουργϊν» (Αϋ 160),  

7. τθσ αρικμ. Τ56/29.8.2018 απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ «φςταςθ κζςεων 

Τφυπουργϊν» (Βϋ 3715),  

8. τθσ αρικμ. 2606/3-9-2018 απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ 

Ψθφιακισ Πολιτικισ Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ «Κακοριςμόσ 

αρμοδιοτιτων Τφυπουργοφ Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και 

Ενθμζρωςθσ Ελευκερίου Κρζτςου» (Βϋ 3819), 

 

ΙΙ. Σθν υπ’ αρικμ. 129/14-12-2018 (ΦΕΚ 5981 Β’ ) ΚΤΑ των Τπουργϊν Ψθφιακισ 

Πολιτικισ Σθλεπικοινωνιϊν & Ενθμζρωςθσ, Οικονομικϊν και Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ: Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Οργάνωςθσ Λειτουργίασ και Κατάςταςθσ 

Προςωπικοφ του Νομικοφ Προςϊπου Ιδιωτικοφ Δικαίου με τθν επωνυμία: «Εκνικό 

Κζντρο Οπτικοακουςτικϊν Μζςων και Επικοινωνίασ Α.Ε. - Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.», και ιδίωσ 

το άρκρο 26 αυτισ, ςτο οποίο ςυνιςτϊνται , ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 49 

του ν. 4339/2015, επιπλζον 37 κζςεισ πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ, 11 κζςεισ 

Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ και 2 κζςεισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, για τισ 

οποίεσ παρίςταται ανάγκθ πρϊτθσ ςτελζχωςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 

49 ν. 4339/2015. 

 

ΙΙΙ. Σθν υπ’ αρ. 1004/26-04-2017 (ΦΕΚ ΤΟΔΔ 197) ΚΤΑ των Τπουργϊν Οικονομικϊν 

και Ψθφιακισ Πολιτικισ Σθλεπικοινωνιϊν & Ενθμζρωςθσ περί Διοριςμοφ του 

Προζδρου και των Μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΕΚΟΜΕ, όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρ. 2604/12-09-2017 (ΦΕΚ ΤΟΔΔ 443) ΚΤΑ των ιδίων 

Τπουργϊν.  

 

IV.  Σθν υπ’ αρικμ. 3815/19-12-2017 αρχικι ανακοίνωςθ πρόςκλθςθσ για τθ 

ςτελζχωςθ του Εκνικοφ Κζντρου Οπτικοακουςτικϊν Μζςων και Επικοινωνίασ Α.Ε 

(ΑΔΑ: ΩΗΨΣ465ΧΘ0-ΜΩ5). 

εκδίδουμε τθν ακόλουκθ ανακοίνωςθ:  

 

1. Σο Εκνικό Κζντρο Οπτικοακουςτικϊν Μζςων και Επικοινωνίασ Α.Ε 

(Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.), ςυςτικθκε με το ν. 4339/2015 (ΦΕΚ Α 133) και είναι νομικό πρόςωπο 

ιδιωτικοφ δικαίου, το οποίο ανικει ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα κατά τθν ζννοια 

των διατάξεων του Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005 (Α` 314), όπωσ ζχουν 
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τροποποιθκεί με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 α του άρκρου 1 του ν. 3899/2010 (Α` 212), 

λειτουργεί χάριν του δθμοςίου ςυμφζροντοσ με τθ νομικι μορφι τθσ Ανϊνυμθσ 

Εταιρείασ, διακζτει διοικθτικι και οικονομικι αυτοτζλεια και εποπτεφεται από τον 

Τπουργό Ψθφιακισ Πολιτικισ Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ. 

Σο ΕΚΟΜΕ λειτουργεί με  ςκοπό τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων και δράςεων που 

αφοροφν ςτθν υποςτιριξθ των δθμοςίων και ιδιωτικϊν πρωτοβουλιϊν και 

επιχειριςεων ςτουσ τομείσ των οπτικοακουςτικϊν μζςων και τθσ ψθφιακισ 

τεχνολογίασ, κακϊσ και ςτθν εξειδικευμζνθ υποβοικθςθ των ςχετικϊν 

επικοινωνιακϊν πολιτικϊν του Δθμοςίου. 

 

2. Προκειμζνου το ΕΚΟΜΕ να ανταποκρικεί ςτθν αποςτολι του, απαιτείται οι 

διευκφνςεισ και τα Σμιματά του να ςτελεχωκοφν από ιςχυρζσ επιςτθμονικζσ 

ομάδεσ εξειδικευμζνων ςτελεχϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ  με αυξθμζνεσ δεξιότθτεσ. 

Για το ςκοπό αυτό προβαίνει ςε ανοικτι πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για 

τθν πλιρωςθ των κζςεων με απόςπαςθ μόνιμων ι με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ 

δικαίου αορίςτου χρόνου υπαλλιλων που ςιμερα υπθρετοφν ςε φορείσ τθσ Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ και του ευρφτερου Δθμοςίου Σομζα, κακϊσ και των ΟΣΑ α’ και β’ 

βακμοφ. 

3. υγκεκριμζνα προκθρφςςονται ςυμπλθρωματικά, ωσ προσ τθν αρχικι 

πρόςκλθςθ, επιπλζον πενιντα (50) κζςεισ οι οποίεσ κατανζμονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

α. Σριάντα επτά (37) κζςεισ κατθγορίασ πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ (ΠΕ):  

Α. ΠΕ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ: κζςεισ δεκαεπτά (17). 

Β. ΠΕ Μθχανικϊν: κζςεισ τρεισ (3). 

Γ. ΠΕ Πλθροφορικισ: Θζςεισ ζξι (6). 

Δ. ΠΕ Δθμοςιογράφων: Θζςεισ δφο (2). 

Ε. ΠΕ κθνοκετϊν: Θζςθ μια (1). 

Σ. ΠΕ Διευκυντισ Παραγωγισ: Θζςθ μια (1). 

Η. ΠΕ Διευκυντισ Φωτογραφίασ: Θζςθ μια (1). 

Θ. ΠΕ Μεταφραςτϊν Διερμθνζων: Θζςθ μια (1). 

Θ. ΠΕ Αρχειονόμων - Βιβλιοκθκονόμων: Θζςεισ δφο (2). 

Ι. ΠΕ Νομικϊν: Θζςεισ τρεισ (3). 

 

β. Ζντεκα (11) κζςεισ κατθγορίασ τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ (ΣΕ): 

Α. TE Διοικθτικοφ -Λογιςτικοφ: κζςεισ τρείσ (3). 

Β. TE Γραφικϊν Σεχνϊν και Καλλιτεχνικϊν πουδϊν: κζςεισ δφο (2). 

Γ. TE Πλθροφορικισ: κζςεισ δφο (2). 

Δ. ΣΕ Θλεκτρονικϊν: κζςθ μια (1) 

Ε. TE Εικονολθπτϊν: κζςθ μια (1). 

Σ. TE υντθρθτϊν Φωτογραφίασ: κζςθ μια (1). 

Η. TE Βιβλιοκθκονομίασ και υςτθμάτων Πλθροφόρθςθσ: Θζςθ μια (1). 
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γ. Δφο (2) κζςεισ κατθγορίασ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ΔΕ). 

Α. ΔΕ Διοικθτικϊν - Γραμματζων: κζςεισ μία (1). 

Β. ΔΕ Σεχνικϊν: Θζςθ μια (1). 

 

Για όλεσ τισ κζςεισ λαμβάνονται υπ’ όψιν τα προςόντα που προβλζπονται ςτισ 

διατάξεισ του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπωσ ιςχφει.  

 

3. Πρόςκετα προςόντα που κα λθφκοφν υπόψθ για τθν τελικι επιλογι και κα 

ςυνεκτιμθκοφν είναι: ςχετικι πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ και επαγγελματικι 

εμπειρία ςε ςυναφι αντικείμενα με αυτά των δράςεων του ΕΚΟΜΕ, άριςτθ ι πολφ 

καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι, αποφοίτθςθ από 

τθν Εκνικι χολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ, προχπθρεςία ςε κεντρικζσ 

κεματικζσ διευκφνςεισ των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και του ευρφτερου 

δθμόςιου τομζα, εμπειρία ςτθ διαχείριςθ προγραμμάτων, εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό 

και υλοποίθςθ – διαχείριςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό, 

ςτθν αξιολόγθςθ και υλοποίθςθ κρατικϊν πολιτικϊν, προχπθρεςία ςε ευρωπαϊκοφσ 

και διεκνείσ οργανιςμοφσ, μελζτεσ, δθμοςιεφςεισ και ςυνζδρια, ςυμμετοχι ςε 

ομάδεσ εργαςίασ και διοίκθςθσ ζργου, επιτελικι εμπειρία. 

 

4. Δικαίωμα υποβολισ αιτιςεων ζχουν όλοι οι μόνιμοι ι με ςφμβαςθ εργαςίασ 

ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου υπάλλθλοι από φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

ι του ευρφτερου δθμοςίου τομζα κακϊσ και των ΟΣΑ α’ και β’ βακμοφ, για τουσ 

οποίουσ δεν ςυντρζχουν τα κωλφματα απόςπαςθσ και δεν εκκρεμεί ςε βάροσ τουσ 

ποινικι ι πεικαρχικι δίωξθ. Οι πράξεισ αποςπάςεων διενεργοφνται κατά 

παρζκκλιςθ των κείμενων διατάξεων, ςφμφωνα με το άρκρο 49 παρ. 3 του ν. 

4339/2015, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 3ο παρ. ε’ του νόμου 4506/2017 

(Α’191) και ιςχφει. 

 

5.  Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλλθλοι να υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ 

(επιςυνάπτεται υπόδειγμα ςτθν παροφςα ανακοίνωςθ), μζχρι την Παραςκευή 22 

Φεβρουαρίου 2019, ςτο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τπουργείου Ψθφιακισ 

Πολιτικισ (Φραγκοφδθ και Αλ. Πάντου 11 Καλλικζα), κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και 

τισ ϊρεσ από 9.00 ζωσ 15.00. 

 

6.  Θ αίτθςθ κα ςυνοδεφεται από: 

α) Αναλυτικό βιογραφικό ςημείωμα, όπου κα αναφζρεται λεπτομερειακά θ 

επαγγελματικι εμπειρία με τισ ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ που ζχουν υπθρετιςει οι 

ενδιαφερόμενοι και τα αντικείμενα που ζχουν χειριςκεί. 

β) Τπεφθυνη δήλωςη για τθν πιςτότθτα του περιεχομζνου του βιογραφικοφ 

ςθμειϊματοσ. 
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γ) Πιςτοποιητικό υπηρεςιακϊν μεταβολϊν από το οποίο κα προκφπτουν βαςικά 

ςτοιχεία προςωπικοφ μθτρϊου μεταξφ των οποίων και ςτοιχεία τθσ πεικαρχικισ 

τουσ κατάςταςθσ. Εφόςον το πιςτοποιθτικό υπθρεςιακό μεταβολϊν δεν 

προςκομιςτεί από τουσ υποψθφίουσ, κα αναηθτθκεί αυτεπάγγελτα από τθν 

υπθρεςία μασ κατ’ εφαρμογι τθσ υπ’ αρ.ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10.07.2007 ΚΤΑ (Βϋ 1171). 

 

7. Επιςθμαίνεται ότι θ δαπάνθ μιςκοδοςίασ των υπαλλιλων που αποςπϊνται 

ςτο ΕΚΟΜΕ βαρφνει τον φορζα προζλευςθσ. Οι υπάλλθλοι αυτοί δφνανται να 

αναλάβουν κζςεισ ευκφνθσ ςτο ΕΚΟΜΕ. 

 

8. Οι φορείσ ςτουσ οποίουσ αποςτζλλεται θ παροφςα ανακοίνωςθ 

παρακαλοφνται να τθν κοινοποιιςουν ςε όλουσ τουσ υπαλλιλουσ τουσ κακϊσ και 

ςτουσ εποπτευόμενουσ από αυτοφσ φορείσ (Τπθρεςίεσ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ του 

ευρφτερου δθμόςιου τομζα). Ιδιαίτερα τα Τπουργεία παρακαλοφνται για τθν άμεςθ 

ενθμζρωςθ των Γενικϊν και Ειδικϊν Γραμματειϊν κακϊσ και των φορζων που 

εποπτεφονται ι υπάγονται ςε αυτά. Επίςθσ, οι Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ 

παρακαλοφνται για τθν άμεςθ διαβίβαςθ τθσ παροφςθσ ςτουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ Αϋ και Βϋ Βακμοφ χωρικισ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

9.  Θ παροφςα προκιρυξθ αναρτάται ςτο πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ και 

δθμοςιεφεται ςτο διαδικτυακό τόπο του Τπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, 

κακϊσ και ςτο διαδικτυακό τόπο του Τπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ, 

Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ. 

 

10. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 

απευκφνονται ςτο τθλζφωνο 2144022508. 

 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ,  

ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΘΜΕΡΩΘ 

 

 

ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΚΡΕΣΟ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ:  

Α. Όλα τα Τπουργεία ςτισ Διευκφνςεισ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ (με τθν παράκλθςθ 

να κοινοποιθκεί άμεςα θ παροφςα ςε όλεσ τισ υπθρεςίεσ από τισ οποίεσ 

ςυγκροτοφνται κακϊσ και τισ εποπτευόμενεσ από αυτά υπθρεςίεσ, Ν.Π.Δ.Δ. & 

Ν.Π.Ι.Δ. του ευρφτερου δθμοςίου τομζα)  

α/α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  

Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ  

1. Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ  

2. Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ  

3. Εκνικισ Άμυνασ  

4. Παιδείασ Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων  

5. Εξωτερικϊν  

6. Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων  

7. Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ  

8. Τγείασ  

9. Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ  

10. Οικονομικϊν  

11. Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ  

12. Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων  

13. Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ  

14. Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων  

15. Επικρατείασ  

16. Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ  

17. Γενικι Γραμματεία υντονιςμοφ  

18. Γενικι Γραμματεία τθσ Κυβζρνθςθσ   

 

Β. Όλεσ οι Αποκεντρωμζνεσ Διοικήςεισ ςτισ Διευκφνςεισ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ 

(με τθν παράκλθςθ να διαβιβάςουν άμεςα τθν παροφςα και ςε όλουσ τουσ 

Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Α’ και Β’ Βακμοφ χωρικισ αρμοδιότθτάσ τουσ)  

α/α ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ  

1. Αττικισ  

2. Θεςςαλίασ- τερεάσ Ελλάδασ  

3. Θπείρου- Δυτικισ Μακεδονίασ  

4. Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου  

5. Μακεδονίασ- Θράκθσ  

6. Αιγαίου  

7. Κριτθσ  

 

Γ. Όλεσ τισ Ανεξάρτητεσ Αρχζσ  

α/α ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΘ ΑΡΧΘ  

1. Ανϊτατο υμβοφλιο Επιλογισ Προςωπικοφ (ΑΕΠ)  
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2. Αρχι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν  

3. Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα  

4. Εκνικι Επιτροπι Σθλεπικοινωνιϊν & Σαχυδρομείων (ΕΕΣΣ)  

5. Εκνικό υμβοφλιο Ραδιοτθλεόραςθσ (ΕΡ)  

6. Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ  

7. Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ (ΡΑΕ)  

8. υνιγοροσ του Καταναλωτι  

9. υνιγοροσ του Πολίτθ  

 

ΚΟΙΝ: Τπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Γενικι Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ 

Ανκρωπίνου Δυναμικοφ, Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Σμιμα 

Κινθτικότθτασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Βας. οφίασ 15, 106 

74 ΑΘΘΝΑ  

(για τθν ενθμζρωςθ τθσ ςελίδασ του δικτυακοφ τόπου www.minadmin.gov.gr)  
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ΑΙΣΘΘ  
 

ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, 
ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ  
 
Τπόψη κ. Τπουργοφ Ψηφιακήσ Πολιτικήσ, 
Σηλεπικοινωνιϊν και Ενημζρωςησ 

ΕΠΩΝΤΜΟ:  
 
ΟΝΟΜΑ:  
 
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:  
 
ΘΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΘΘ:  
 
Α.Δ.Σ.: ΤΠΑΛΛΘΛΟΤ  
 
(Μόνιμου/ΙΔΑΧ)  
 
Φορζασ Οργανικισ Θζςθσ:  
 
 
Τπθρεςία που υπθρετϊ:  
 
 
Κατθγορίασ:  
 
Κλάδου:  
 
Βακμοφ:  
 
Σθλζφωνο:  
 
Δ/νςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: 
 
 

 
 
ασ υποβάλω τα ςχετικά δικαιολογθτικά και 
παρακαλϊ να εξετάςετε το αίτθμα μου για 
απόςπαςι μου ςτο ΕΚΟΜΕ. 

 
Θζμα: «Τποβολή αιτήματοσ για απόςπαςη 
ςτο Εθνικό Κζντρο Οπτικοακουςτικϊν 
Μζςων και Επικοινωνίασ (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.)» 

Θμερομθνία ……/……/2019  
 
 
 

Ο ΑΙΣΩΝ/Θ ΑΙΣΟΤΑ 
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