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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 
ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                       Αζήλα,  17 Οθησβξίνπ 2014 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ  
ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ  
ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ  
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ  

                  Αξ. Πξση.: Γ2Γ 1140263 ΔΞ 2014 

Γ/ΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 
ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ Γ΄ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ  
 & ΔΞΔΛΙΞΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  

  

 ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 
Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10   
  101 84  Αζήλα   

     

Σειέθσλν : 210 33.75.991-992   

FAX : 210 33. 75. 990   

E- mail : d2c@mofadm.gr   

 
 
 
ΘΔΜΑ  : «Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ  

πιήξσζεο ζέζεσλ Πξντζηακέλσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ επηπέδνπ Γηεύζπλζεο 

ηεο  Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, ηεο  Δηδηθήο Γξακκαηείαο  ηνπ ώκαηνο Γίσμεο 

Οηθνλνκηθνύ Δγθιήκαηνο.» 

   

Αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Ν. 

3528/2007 (ΦΔΚ 26/Α΄), φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4275/2014 (ΦΔΚ 

149/Α΄),  ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 124, παξάγξαθνο Α.7 ηνπ Π.Γ. 111/2014 

(ΦΔΚ 178/Α΄), σο Πξντζηάκελνη Γηεχζπλζεο επηιέγνληαη ππάιιεινη, εθφζνλ έρνπλ ηα απαηηνχκελα 

γηα ηηο ελ ιφγσ ζέζεηο πξνζφληα, θαηά ηα νξηδφκελα ζην πξναλαθεξφκελν άξζξν ηνπ Π.Γ. 

111/2014 θαη : 

α) έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο ηξία (3) έηε ηνπιάρηζηνλ ή 

β) έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε ζπλνιηθήο πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη έρνπλ 

αζθήζεη ζπλνιηθά ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία (3) έηε θαζήθνληα πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο ή 

γ) έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) έηε ζπλνιηθή πξαγκαηηθή δεκφζηα ππεξεζία θαη έρνπλ 

αζθήζεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο ζπλνιηθά θαζήθνληα Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο ή 

αληίζηνηρνπ επηπέδνπ νξγαληθήο κνλάδαο ή απηνηεινχο γξαθείνπ. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ζηηο 

πξνυπνζέζεηο επηινγήο, ππνινγίδεηαη ν ρξφλνο πνπ έρεη δηαλπζεί ζε ζέζε επζχλεο αλψηεξεο 

ηεο πξναπαηηνχκελεο. 
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 Δλ φςεη ησλ παξαπάλσ θαη πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζνχλ νη ζέζεηο Πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ 

κνλάδσλ επηπέδνπ Γηεχζπλζεο φπσο απηέο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα 

(ζπλεκκέλν αξηζ. 1), θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη ππάιιεινη, πνπ πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο, λα ππνβάινπλ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, φπσο ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα 

(ζπλεκκέλν αξηζ. 2), ε νπνία απαξαίηεηα ζα ζπλνδεχεηαη απφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, πνπ δελ ζα 

ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηηο ηξείο (3) ζειίδεο. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ 

νξγαληθήο κνλάδαο θαη δεδνκέλνπ φηη ν ρξφλνο απηφο ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

παξαπάλσ δηαηάμεσλ, νη ελ ιφγσ ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ, καδί κε ην βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ή δηαηαγέο πνπ πηζηνπνηνχλ ην ρξφλν άζθεζεο θαζεθφλησλ 

αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ.   

 

εκεηψλεηαη φηη νη απαηηνχκελεο απφ ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο πξνυπνζέζεηο ζα πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ε αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ δελ δεζκεχεη ηε Γηνίθεζε. 

 
Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη κόλν  ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε d2c@mofadm.gr  θαη 

εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ, πνπ αξρίδεη ηελ  

20/10/2014 θαη ιήγεη ηελ 24/10/2014. 

 

 

Η παξνχζα λα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ θάζε Τπεξεζίαο θαη λα ιάβνπλ 

γλψζε ελππφγξαθα φινη νη ππάιιεινη,  κε επζχλε ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Τπεξεζηψλ.  

 

πλεκκέλα  

1. Πίλαθαο ζέζεσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ επηπέδνπ Γηεχζπλζεο  

2. Τπφδεηγκα αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  

 

                                                                                    
 

                                                                                                       Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
                                                                                                                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

                                                                                                                ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ 
 

 

 

 

 

mailto:d2c@mofadm.gr
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 
ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 
 

1. Γ/λζεηο, Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Κ.Τ. ηνπ Τπ.ΟΙΚ. 

2. Δηδηθέο Απνθεληξσκέλεο Τπεξεζίεο 

3. Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπ.ΟΙΚ. 

            α) Γ.Ο.Τ.   
            β) Σεισλεηαθέο Αξρέο 
            γ) Υεκηθέο Τπεξεζίεο 
            δ) Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο  
            ε) Γεκνζηνλνκηθέο Τπεξεζίεο (κέζσ ηεο Γ.4) 

4. ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (.Γ.Ο.Δ.) 

α) Κ.Τ. 
β) Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο 

5. Γεληθή Γξακκαηεία Τπ.Οηθ. 

6. Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο 

7. Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) 

8. Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο 

9. Όια ηα Τπνπξγεία-Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ/Πξνζσπηθνχ (κε ηελ παξάθιεζε φπσο θνηλνπνηεζεί 

άκεζα ε παξνχζα ζε φιεο ηηο ππεξεζίαο θαη ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο) 

10. Όιεο ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο – Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ (κε ηελ παξάθιεζε φπσο θνηλνπνηεζεί 

άκεζα ε παξνχζα ζε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο Γήκνπο ηνπ ηνκέα αξκνδηφηεηάο ηνπο) 

11. Όιεο ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο 

 
ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  
 
1. Ν..Κ.- Γξαθείν Πξνέδξνπ  

2. χιινγνη εξγαδνκέλσλ φισλ ησλ θιάδσλ ηνπ Τπ.Οηθ.  

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 
 
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

3. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ  

5. Γξαθείν θ. Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηνπ .Γ.Ο.Δ.  

6. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ  

7. Γ/λζε  Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (Γ2) 

Σκήκαηα: Α΄, Β΄, Γ΄, Γ’, Δ΄ & Απηνηειέο Γξαθείν 
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       ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ                              

.Γ.Ο.Δ.–ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

ηηο παξαθάησ Τπεξεζίεο πξνΐζηαληαη ππάιιεινη, θαηεγνξίαο ΠΔ ηνπ θιάδνπ Δθνξηαθψλ ή 

Σεισλεηαθψλ ή Γεκνζηνλνκηθψλ ή ππάιιεινη θαηεγνξίαο ΠΔ νπνηνπδήπνηε θιάδνπ πνπ πιεξνχλ 

ηηο αληίζηνηρεο πξνυπνζέζεηο δηνξηζκνχ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε 1 ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 119 ηνπ παξφληνο, ή ππάιιεινη θαηεγνξίαο  ΠΔ ηνπ θιάδνπ 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξεηψλ ή Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ ή Πιεξνθνξηθήο ή ππάιιεινη θαηεγνξίαο  

ΠΔ νπνηνπδήπνηε θιάδνπ πνπ λα πιεξνχλ ηηο αληίζηνηρεο  πξνυπνζέζεηο δηνξηζκνχ γηα ηνλ θιάδν 

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ή ππάιιεινη 

θαηεγνξίαο ΣΔ ησλ αληίζηνηρσλ θιάδσλ. 

 

ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΓΙΩΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΓΚΛΗΜΑΣΟ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ .Γ.Ο.Δ. 
 

Α/Α ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΘΔΗ ΔΤΘΤΝΗ 

1.  Γ1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

2.  Γ2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΔΡΔΤΝΩΝ  ΓΙΔΤΘΤΝΗ  
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ΑΙΣΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

Δπώλπκν:                                                                              

                 

                                                                                                                                               

Όλνκα:            

 

Παηξώλπκν  

 

Α.Μ.: 

 

Κιάδνο:                                      

                                                                                                   

Καηεγνξία/Βαζκόο:     

               

 
Τπεξεζία πνπ ππεξεηεί (νξγαληθή ζέζε):     

 

 
Τπεξεζία πνπ ππεξεηεί κε απόζπαζε:  

    
                                                      

                 
                                              

Θέζε επζύλεο:                     

       
                                               

Σει. Δπηθνηλσλίαο:  

 

ΘΔΜΑ: «Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο» 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:                                                                                                                                      
                                                                                                       

                                                                                                   

                                                                                                              Ο/Η αηη............... 

 
 
 

πλεκκέλα: 

Βηνγξαθηθό εκείσκα     

ΠΡΟ 

Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

Γεληθή Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

θαη Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ 

Γ/λζε  Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ (Γ2) 

Σκήκα Γ΄: ηαδηνδξνκίαο & Δμέιημεο Πξνζσπηθνύ 

ε ζπλέρεηα ηεο αξ. πξση. ...................................... 

πξφζθιεζεο, παξαθαιψ φπσο θάλεηε δεθηή ηελ 
αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληφο κνπ γηα ηηο 

παξαθάησ ζέζεηο: 
 

…………………………………………………………………………. 
 

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