ανάρτηση στην εφημερίδα
της Υπηρεσίας

Αποστολή με e-mail
(σε όλες τις Υπηρεσίες
και Υπαλλήλους της Α.Δ.Μ.Θ.)

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

Θεσσαλονίκη: 02 Φεβρουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ.: 4418

Προς:
1.Όλες τις Υπηρεσίες της
Α.Δ.Μ.Θ.
2.Όλους τους Υπαλλήλους της
Α.Δ.Μ.Θ.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με υποβολή
υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης
της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών.

ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ.ΔΔΑΔ Γ 1007599 ΕΞ2016/20-01-2016 ανακοίνωση του Υπουργείου
Οικονομικών (ΑΔΑ: Ω72ΤΗ-ΞΨΡ).
Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική ανακοίνωση αναφορικά με πλήρωση θέσης
Προϊσταμένου της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών.

Το παρόν έγγραφο καθώς και η σχετική ανακοίνωση έχουν αναρτηθεί στην εφημερίδα της
υπηρεσίας http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία εγγράφων “Εγκύκλιοι”
και στην υποκατηγορία “Γενικά”.

Συνημμένα:
-Η ανωτέρω σχετική Ανακοίνωση

Μ.Ε.Γ.Γ.
Η Προϊσταμένη του
Τμήματος Προσωπικού

Μαρία Τσιάρα

Signed by: THEODORA MOIRASGENTI
Reason: Exact copy
Location: Decentralised Administration of Macedonia and
Thrace
1
Date and Time: 2016.02.02 12:12:50 +02:00
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INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ: ∆∆Α∆ Γ 1007599 ΕΞ 2016

Ταχ. ∆/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-33.75.165
Fax: 210-32.32.815
E-mail:s.digoni@mofadm.gr

ΘΕΜΑ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.01.20 09:10:47
EET
Reason:
Location: Athens

ΠΡΟΣ: Ως Π.∆.

: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων
πλήρωσης θέσης Προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου ∆ιεύθυνσης

της

Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών.»

Αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, εκδίδουµε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την πλήρωση των παρακάτω θέσεων Προϊσταµένων οργανικών µονάδων επιπέδου ∆ιεύθυνσης της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
υποπαραγράφου Ε.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α), όπως ισχύει, του άρθρου 54 του
Ν.4277/2014 (ΦΕΚ Α΄/156), καθώς και της αριθ. ∆∆Α∆ Γ 1148109 ΕΞ2014/7-11-2014 (ΦΕΚ Β΄3380)
Απόφασης της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, αναφορικά µε τον καθορισµό της διαδικασίας , των
οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊσταµένων οργανικών µονάδων της Γ.Γ.∆.Ε, όπως τροποποιήθηκε
µε την αριθµ. ∆∆Α∆ Γ 1005972 ΕΞ 2016/18-1-2016 (ΦΕΚ Β 38) και ισχύει ως ακολούθως:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Α/Α
1

2

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ

1

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

4

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

5
6

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΓ∆Ε
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

1. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τηµ παραπάνω θέση Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης, έχουν
υπάλληλοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν σωρευτικά οι απαιτούµενες, από τις κείµενες διατάξεις,
προϋποθέσεις. Συγκεκριµένα:
α) Οι υποψήφιοι, κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, πρέπει
να πληρούν τις προϋποθέσεις

επιλογής του άρθρου 84 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α), όπως αυτό

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α), ήτοι:
i.

να έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης τρία (3) έτη τουλάχιστον ή

ii.

έχουν τουλάχιστον δέκα (10) έτη συνολικής πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει
συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα Προϊσταµένου Τµήµατος ή

iii.

έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη συνολική πραγµατική δηµόσια υπηρεσία και έχουν ασκήσει
τουλάχιστον ένα (1) έτος συνολικά καθήκοντα Προϊσταµένου Τµήµατος ή αντίστοιχου επιπέδου
οργανικής µονάδας ή αυτοτελούς γραφείου.

∆ιευκρινίζεται ότι στις προϋποθέσεις επιλογής

υπολογίζεται ο χρόνος που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης ανώτερης της προαπαιτούµενης.

β) Επιπροσθέτως, δικαίωµα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την ∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού
και Οικονοµικής ∆ιοίκησης, την ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, την ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και
την ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού έχουν όσοι υπάλληλοι πληρούν τις απαιτούµενες
προϋποθέσεις, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 124 (παρ. 5α ,5β) του Π.∆. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α), ήτοι
υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.

γ) ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις ∆ιευθύνσεις Υποστήριξης Ηλεκρονικών Υπηρεσιών
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ΓΓ∆Ε της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
Ανθρώπινου ∆υναµικού

έχουν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής ή οι υπάλληλοι

κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισµού για τον κλάδο
ΠΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται στις κείµενες διατάξεις σύµφωνα µε
άρθρο 124 (παρ. 5γ) του Π.∆. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α).
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δ) Στις περιπτώσεις υποψηφίων που έχουν ασκήσει καθήκοντα αναπληρωτή Προϊσταµένου οργανικής
µονάδας και δεδοµένου ότι ο χρόνος αυτός λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή των παραπάνω
διατάξεων, οι εν λόγω υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε το βιογραφικό σηµείωµα και
τις σχετικές αποφάσεις ή διαταγές που πιστοποιούν το χρόνο άσκησης καθηκόντων αναπληρωτή
Προϊσταµένου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Κωλύµατα υποψηφιότητας
∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταµένου, υπάλληλος, στο πρόσωπο του
οποίου συντρέχουν τα κωλύµατα υποψηφιότητας, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 84 του
Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α). Τα
κωλύµατα υποψηφιότητας δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής των
υποψηφίων, καθώς και κατά το χρόνο τοποθέτησης του υπαλλήλου.

3. ∆ιαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων
i.

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την αριθ. ∆∆Α∆
Γ 1148109 ΕΞ 2014/7-11-2014 (ΦΕΚ 3380/Β) Απόφαση της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων
Εσόδων, αναφορικά µε τον καθορισµό της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής
Προϊσταµένων οργανικών µονάδων της Γ.Γ.∆.Ε όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 1005972
ΕΞ 2016/18-1-2016 (ΦΕΚ Β 38) και ισχύει.

ii.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, ως το συνηµµένο παράρτηµα Α, υποβάλλονται µόνο ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση s.digoni@mofadm.gr , εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων
ηµερών

από

την

καταχώριση

της

www.publicrevenue.gr, ήτοι από 20

εν

λόγω

πρόσκλησης

στον

ιστότοπο

της

Γ.Γ.∆.Ε.

Ιανουαρίου 2016 έως και 2 Φεβρουαρίου 2016. Η

αίτηση πρέπει να φέρει υπογραφή, προκειµένου να είναι έγκυρη [απαιτείται σάρωση της αίτησης,
δηλαδή επεξεργασία αυτής µέσω σαρωτή (scanner), πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της].
iii.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας συνοδεύονται υποχρεωτικά από βιογραφικό σηµείωµα, ως το
συνηµµένο παράρτηµα Β.

iv.

Οι υποψήφιοι δύνανται µε την αίτηση υποψηφιότητας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για µία ή
περισσότερες από τις προκηρυσσόµενες θέσεις.

v.

Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά την ηµεροµηνία λήξης
προθεσµίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.
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vi.

Υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις υποβάλλονται εκπρόθεσµα αποκλείονται από τη διαδικασία
επιλογής.
4. Γνωστοποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στον ιστότοπο
της Γ.Γ.∆.Ε. www.publicrevenue.gr. και µε ευθύνη των Προϊσταµένων των Υπηρεσιών, να τοιχοκολληθεί
στον Πίνακα Ανακοινώσεων κάθε Υπηρεσίας και να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

(ΣΧΕΤ. Η ΑΡΙΘ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0003412 ΕΞ 2015 ΑΥΟ/ΦΕΚ 2294/Β΄)

Συνηµµένα:
1. Παράρτηµα Α: Υπόδειγµα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σελ. µία) - (Παράρτηµα Α)
2. Παράρτηµα Β: Υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος (σελ. τρεις) - (Παράρτηµα Β)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επώνυµο: …………………………………………

ΠΡΟΣ

Όνοµα: ……………………………………………..

Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων

Πατρώνυµο: ………………………………………
Α.Μ.: ………………………………………………..

Γενική ∆/νση Ηλεκτρονικής

Κλάδος: …………………………………………….

∆ιακυβέρνησης

Κατηγορία/Βαθµός: …………………………….

και Ανθρώπινου ∆υναµικού

Υπηρεσία που υπηρετεί (οργανική θέση):
………………………………………………………..

∆/νση ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου
∆υναµικού

Υπηρεσία που υπηρετεί µε απόσπαση:
..………………………………………………………

Τµήµα Γ΄: Σταδιοδροµίας & Εξέλιξης
Ανθρώπινου ∆υναµικού

Θέση ευθύνης: …………………………………….
Τηλ. Επικοινωνίας: ………………………………
Email*: ……………………………………………..
(* συµπληρώνεται υποχρεωτικά
και επιβεβαιώνεται
ως ηλεκτρονική διεύθυνση άµεσης πρόσβασης
και ασφαλούς χρήσης,
διότι αποτελεί τρόπο επικοινωνίας
µε τον υποψήφιο)

Σε
συνέχεια
της
αρ.
πρωτ.
.....................................................
πρόσκλησης, παρακαλώ όπως κάνετε
δεκτή
την
αίτηση
εκδήλωσης
ενδιαφέροντός µου για την παρακάτω
θέση:
………………………………………………………..
…….….…..

ΘΕΜΑ: «Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………………………..

Ο /Η αιτ………………..
Συνηµµένα:
Βιογραφικό Σηµείωµα

5

ΑΔΑ: Ω72ΤΗ-ΞΨΡ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προσωπικά στοιχεία υποψηφίου
Αριθµός Μητρώου:…………………
Επώνυµο:……………………………….
Όνοµα: …………………………………
Όνοµα πατρός:………………………
Όνοµα µητρός:………………………
Ηµεροµηνία γέννησης:……………….
Α.∆.Τ.:………………………………………..

Στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης:
Κατηγορία:…………………………………….
Κλάδος:………………………………………..
Βαθµός:………………………………………..
Ηµεροµηνία διορισµού:……………………..
Έτη & µήνες υπηρεσίας στο ΥΠ.ΟΙΚ:…………
Έτη & µήνες υπηρεσίας εκτός ΥΠ.ΟΙΚ:…………
Υπηρεσία που υπηρετεί:……………………
Θέση που κατέχει (υπάλληλος/προϊστάµενος)…………………………………..

Επιστηµονική και επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση
Τίτλοι πτυχιακών σπουδών:……………………………………………………….
Μεταπτυχιακές/∆ιδακτορικές σπουδές:……………………………………...
Αποφοίτηση από ΕΣ∆∆:……………………………………………………………..
Γλωσσοµάθεια
Γλώσσα:……………………………………………………………
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Επίπεδο:………………………………………………………………
Τίτλος πιστοποιητικού:……………………………………………
Φορέας έκδοσης:……………………………………………………….
Έτος κτήσης:…………………………………………………………….
Γνώση πληροφορικής και χρήσης Η/Υ
Γνώση/ ∆εξιότητα πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ:………………….
Τίτλος πιστοποιητικού:…………………………………………….
Φορέας έκδοσης:…………………………………………………..
Άλλος τρόπος απόκτησης γνώσης/δεξιότητα:………………………
Εργασιακή εµπειρία σε φορείς του δηµοσίου τοµέα
α/α

Φορέας
απασχόλησης

Οργανική
µονάδα

Θέση
Προϊστάµ./
υπάλληλος

∆ιάρκεια
απασχόλησης
(από –έως)

Έτη & µήνες
απασχόλησης

Περιγραφή
θέσεως
εργασίας

∆ιάρκεια
απασχόλησης
(από –έως)

Έτη & µήνες
απασχόλησης

Περιγραφή
θέσεως
εργασίας

Εργασιακή εµπειρία σε φορείς του ιδιωτικού τοµέα
α/α

Φορέας
απασχόλησης

Οργανική
µονάδα

Θέση
Προϊστάµ./
υπάλληλος

∆ραστηριότητες συναφείς µε το αντικείµενο των προκηρυσσόµενων θέσεων
(Συµπληρώστε τα στοιχεία που αφορούν τυχόν λοιπές δραστηριότητες (ενδεικτικά εισηγήσεις σε διεθνή
ή εθνικά συνέδρια και ηµερίδες, διδακτική εµπειρία, συµµετοχή σε επιτροπές, συµβούλια, οµάδες
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εργασίας, εκπροσώπηση της υπηρεσίας ή της χώρας σε ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισµούς, στις
οποίες έχετε προβεί κατά τη διάρκεια της υπαλληλικής σας σταδιοδροµίας και είναι συναφείς µε το
αντικείµενο των προκηρυσσόµενων θέσεων).

1. ……………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………….
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.
2.
3.
4.

∆/νσεις, Τµήµατα και Αυτοτελή Γραφεία που υπάγονται απευθείας στην Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.ΟΙΚ.
∆/νσεις, Τµήµατα και Αυτοτελή Γραφεία της Κ.Υ. της Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.ΟΙΚ.
Ειδικές Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες της Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.ΟΙΚ.
Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.ΟΙΚ.:
α) ∆.Ο.Υ.
β) Τελωνειακές Αρχές
γ) Χηµικές Υπηρεσίες
δ) Υ.Ε.∆.∆.Ε.
ε) ∆Ι.Π.Α.Ε.Ε.
5. ∆/νσεις και Τµήµατα Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονοµικών (µέσω
της
Αυτοτελούς ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και Οργάνωσης)
6. Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.)/∆/νσεις Κ.Υ και Περιφερειακές Επιχειρησιακές
∆ιευθύνσεις (µέσω της Αυτοτελούς ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και Οργάνωσης)
7. Κτηµατικές Υπηρεσίες και ∆ηµοσιονοµικές Υπηρεσίες (µέσω της Αυτοτελούς ∆/νσης Ανθρώπινου
∆υναµικού και Οργάνωσης)
8. ∆/νσεις και Τµήµατα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων και ∆ιοικητικής
Υποστήριξης Υπουργείου Οικονοµικών (µέσω της Αυτοτελούς ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και
Οργάνωσης)
9. ∆/νσεις και Τµήµατα της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής Πολιτικής (µέσω της Αυτοτελούς ∆/νσης
Ανθρώπινου ∆υναµικού και Οργάνωσης)
10. ∆/νσεις και Τµήµατα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (µέσω της Αυτοτελούς ∆/νσης
Ανθρώπινου ∆υναµικού και Οργάνωσης)
11. ∆/νσεις και Τµήµατα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας (µέσω της Αυτοτελούς ∆/νσης
Ανθρώπινου ∆υναµικού και Οργάνωσης)
12. Αυτοτελής ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού και Οργάνωσης
13. Όλα τα Υπουργεία-∆ιεύθυνσεις ∆ιοικητικού/Προσωπικού (µε την παράκληση όπως κοινοποιηθεί άµεσα η
παρούσα σε όλες τις υπηρεσίες και τους εποπτευόµενους φορείς)
14. Όλες τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις-∆/νσεις ∆ιοικητικού ( µε την παράκληση όπως κοινοποιηθεί η
παρούσα σε όλες τις Περιφέρειες και τους ∆ήµους του τοµέα αρµοδιότητάς τους)
15. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Ν.Σ.Κ.- Γραφείο Προέδρου
- Σύλλογοι Εργαζοµένων όλων των κλάδων του ΥΠ.ΟΙΚ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφεία κ. κ. Αναπληρωτών Υπουργών
3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων
4. Γραφείο κ. Ειδικού Γραµµατέα του Σ.∆.Ο.Ε.
5. Γραφεία κ .κ. Γενικών ∆/ντών του ΥΠ.ΟΙΚ.
6. ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, µε την παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο
της Γ.Γ.∆.Ε. www.publicrevenue.gr
7. ∆/νση ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού, Τµήµατα: Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄, Ε΄ & Αυτ. Γραφείο
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