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Αθήνα, 09 Δεκεμβρίου 2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Συμμετοχή της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. στον Κύκλο του Ενιαίου Συστήματος 

Κινητικότητας 

 

Η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» συμμετέχει στον Κύκλο του Ενιαίου Συστήματος 

Κινητικότητας έτους 2020, βάσει ανάρτησης των εγκεκριμένων θέσεων των φορέων που συμμετέχουν 

στην κινητικότητα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η κάλυψη των θέσεων θα πραγματοποιηθεί με 

μετατάξεις, κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων και αξιολόγησής τους από την προβλεπόμενη εκ 

του Νόμου Επιτροπή του φορέα υποδοχής, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 14.12.2020. 

Η «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» συμμετέχει στον κύκλο κινητικότητας, μετά την έγκριση και 

ανάρτηση από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας 34 θέσεων κατηγορίας εκπαίδευσης Π.Ε. και Τ.Ε. 

Μηχανικών διαφόρων Ειδικοτήτων προς μετάταξη στον φορέα μας.   

Η «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», σύμφωνα με τους καταστατικούς της σκοπούς, αποτελεί τον 

κατασκευαστικό βραχίονα κτιριακών υποδομών του Δημοσίου, στους τομείς της Εκπαίδευσης, της 

Υγείας και της Δικαιοσύνης, ενώ αναλαμβάνει τη μελέτη, δημοπράτηση και επίβλεψη κτιριακών 

υποδομών σε όλο το φάσμα του Δημοσίου Τομέα. Η εταιρεία διαθέτει την τεχνογνωσία υλοποίησης 

καινοτόμων και ασφαλών κτιριακών υποδομών και συνδράμει στην υλοποίηση προγραμμάτων όλων 

των Δημοσίων Φορέων. 

Η ΚΤΥΠ Α.Ε. μεγαλώνει. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά τον τελευταίο χρόνο έχει υλοποιήσει 

μεγάλης σπουδαιότητας έργα όπως την κατασκευή 50 σύγχρονων νέων κλινών Μονάδας Εντατικής 

Θεραπείας στο Νοσοκομείο Σωτηρία σε χρονικό διάστημα 60 ημερών μέσω της δωρεάς της Βουλής των 

Ελλήνων, τη διαμόρφωση και την ανακατασκευή κτιρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Έχει αναλάβει το έργο της Μελέτης, Χρηματοδότησης, Κατασκευής 

και Τεχνικής Διαχείρισης 13 Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας,  καθώς και το έργο του 

σχεδιασμού, κατασκευής και τεχνικής διαχείρισης 17 σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας μέσω ΣΔΙΤ. Επιπλέον προχωράει στην ενεργειακή αναβάθμιση πλήθους Νοσοκομείων στην 

Ελληνική Επικράτεια. 

Η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» καλεί τους ενδιαφερόμενους να ενταχθούν στην ομάδα 

του ανθρώπινου δυναμικού της και να συμβάλουν περεταίρω στην προσπάθεια της εταιρείας, ώστε όλοι 

μαζί να υλοποιήσουν τους στόχους και το όραμα της. 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετάταξης στην ιστοσελίδα 

https://hr.apografi.gov.gr για τις θέσεις του φορέα μας.  

Αναλυτικές οδηγίες περιλαμβάνονται στην με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/660/22308/04.12.2020 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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