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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 ΓΙΑ ΑΠΟΠΑΗ ΟΓΔΟΝΣΑ ΠΕΝΣΕ (85) ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ  

ΣΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 
 Ο Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 3 ηνπ 

Ν. 4314/2014 θαη ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3528/2007 (ρσξίο γλώκε ησλ νηθείσλ ππεξεζηαθώλ 

ζπκβνπιίσλ), θαη πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ επείγνπζεο αλάγθεο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο 

Γεκνζηνλνκηθώλ Διέγρσλ, πξνβαίλεη ζε δεκόζηα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα 

απόζπαζε νγδόληα πέληε (85) ππαιιήισλ, από ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ (πιελ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ), Κξαηηθά ΝΠΓΓ θαη ΟΤΑ. Οη ππάιιεινη ησλ αλσηέξσ θνξέσλ, νη νπνίνη 

δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα θαινύληαη λα εθδειώζνπλ 

ελδηαθέξνλ ππνβάιινληαο αίηεζε απόζπαζεο. Αλαιπηηθόηεξα νη ζέζεηο πνπ πξνθεξύζζνληαη 

θαη ηα ηππηθά πξνζόληα γηα ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο έρνπλ σο εμήο: 

1. 31 ζέζεηο θαηεγνξίαο ΠΔ Οηθνλνκνιόγσλ ή/θαη ΠΔ Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ µε 

πηπρίν ή δίπισκα Οηθνλνκηθήο Σρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκσλ ζρνιώλ ηεο 

αιινδαπήο. 

2. 10 ζέζεηο θαηεγνξίαο ΠΔ Ννκηθώλ ή/θαη ΠΔ Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ κε πηπρίν ή 

δίπισκα Ννκηθήο ή Τκήκαηνο Ννκηθήο Σρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκσλ ζρνιώλ ηεο 

αιινδαπήο. 

3. 10 ζέζεηο θαηεγνξίαο ΠΔ, Κιάδνπ Μεραληθώλ, µε πηπρίν ή δίπισκα όισλ ησλ 

εηδηθνηήησλ ησλ Πνιπηερλείσλ θαη ησλ Πνιπηερληθώλ ζρνιώλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή 

ηζόηηκν αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο. 

4. 1 ζέζε θαηεγνξίαο ΠΔ Σηαηηζηηθώλ µε πηπρίν ή δίπισκα Σηαηηζηηθήο ΑΔΙ ηεο  

εκεδαπήο ή ηζόηηκν αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο 
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5. 5 ζέζεηο θαηεγνξίαο ΠΔ Πιεξνθνξηθήο ή/θαη ΠΔ Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ µε 

πηπρίν ή δίπισκα ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 50/2001 από 

ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο. 

6. 12 ζέζεηο ΤΔ θιάδνπ Γηνηθεηηθνύ Λνγηζηηθνύ κε πηπρίν ή δίπισκα ζύκθσλα κε ηα 

πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 13 ηνπ Π.Γ. 50/2001, από ΤΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ΚΑΤΔΔ ή 

ηζόηηκσλ ηίηισλ ζπνπδώλ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο. 

7. 2 ζέζεηο θαηεγνξίαο ΤΔ θιάδνπ Μεραληθώλ µε πηπρίν ή δίπισκα ζύκθσλα κε ηα 

πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 50/2001, από ΤΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ΚΑΤΔΔ, ή 

ηζόηηκσλ ηίηισλ ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

8. 2 ζέζεηο θαηεγνξίαο ΤΔ θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο κε πηπρίν ή δίπισκα ζύκθσλα κε ηα 

πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 14 ηνπ Π.Γ. 50/2001, από ΤΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ΚΑΤΔΔ ή 

ηζόηηκσλ ηίηισλ ζπνπδώλ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο. 

9. 12 ζέζεηο θαηεγνξίαο ΓΔ θιάδνπ Γηνηθεηηθνύ κε απνιπηήξην ιπθείνπ ή εμαηαμίνπ 

Γπκλαζίνπ 

Οη αλσηέξσ ζέζεηο ζα θαηαλεκεζνύλ ζηηο Κεληξηθέο Γηεπζύλζεηο (Αζήλα) θαη ζηα 

Πεξηθεξεηαθά Γξαθεία (επαξρία) σο εμήο: 
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΦΩΝ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ 
 

 Κενηρικές 
Γ/νζεις 
(Αθήνα) 

Περ. Γρ. Κενηρ. 
Μακεδονίας 
(Θεζ/νίκη) 

Περιθ. Γρ. Γση. 
Μακεδονίας 

(Κοζάνη) 

Περιθ. Γραθ. Αναη. 
Μακεδονίας 

Θράκης (Κομοηηνή) 

Περιθ. Γραθ. 
Γση. Δλλάδος 

(Πάηρα) 

Περιθ. Γραθ. 
Ηπείροσ 

(Ιωάννινα) 

Περιθ. Γραθ. 
Κρήηης 

(Ηράκλειο) 

Περιθ. Γραθ. 
Πελοποννήζοσ 

(Τρίπολη) 

Περιθ. Γραθ. Β. 
Αιγαίοσ 

(Μσηιλήνη) 

Σύνολο 
θέσεων 

Διδικόηηηες            

1) ΠΔ Οικονομολόγων ή 
Γιοικηηικού Οικονομικού  
(πηστίο Οικονομικών) 

21 3 - 1 - 2 - 2 2 31 

2) ΠΔ Νομικών ή 
Γιοικηηικού Οικονομικού 
(πηστίο Νομικής) 

9 1 - - - - - - - 10 

3) ΠΔ Μητανικών (πηστίο 
Πολσηετνείων και 
Πολσηετνικών Στολών 
ΑΔΙ) 

10 - - - - - - - - 10 

4) ΠΔ Σηαηιζηικών 
(πηστίο Σηαηιζηικής ΑΔΙ) 

1         1 

5) ΠΔ Πληροθορικής 
(πηστίο Πληροθορικής) 

5 - - - - - - - - 5 

6) ΤΔ Γιοικηηικού  
Λογιζηικού (πηστίο 
Λογιζηικής) 

12 - - - - - - - - 12 

7) ΤΔ Μητανικών (πηστίο 
ΤΔΙ ή ΚΑΤΔΔ) 

2 - - - - - - - - 2 

8) ΤΔ Πληροθορικής 
(πηστίο ΤΔΙ ή ΚΑΤΔΔ) 

2 - - - - - - - - 2 

9) ΓΔ Γιοικηηικού 3 2 1 1 1 1 1 1 1 12 

Σύνολο θέσεων 65 6 1 2 1 3 1 3 3 85 
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Οη αλσηέξσ ππνςήθηνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ ππνρξεσηηθά ηα θάησζη πξνζόληα:  

- Γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Υ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) 

ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ, ε νπνία πηζηνπνηείηαη 

ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 50/2001 (Α΄39), όπσο 

ηζρύεη. 

- Πνιύ θαιή γλώζε κηαο μέλεο γιώζζαο (θαηά πξνηίκεζε αγγιηθά ή γαιιηθά), ε 

νπνία πηζηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 28 ηνπ Π.Γ. 

50/2001 (Α΄39), όπσο ηζρύεη. 

Σςνεκηιμώμενα ππόζθεηα πποζόνηα – κπιηήπια:  

 

Καηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ ζα ιεθζνύλ ππόςε θαη ζα ζπλεθηηκεζνύλ: 

- Οη γλώζεηο δηαρείξηζεο ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ θαζώο θαη ε 

γλώζε ηεο ζπλαθνύο θνηλνηηθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο. 

- Οη γλώζεηο λνκνζεζίαο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ / πξνκεζεηώλ / παξνρήο ππεξεζηώλ 

ή γλώζε λνκνζεζίαο θξαηηθώλ εληζρύζεσλ. 

- Δκπεηξία ζε ειεγθηηθέο εξγαζίεο, ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ κεηά ηελ απόθηεζε 

ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ, ή ε εκπεηξία ελόο έηνπο σο ειεγθηήο ζε 

δεκνζηνλνκηθό έιεγρν ή ζπλαθέο αληηθείκελν. 

- Γηα ηνπο ππαιιήινπο θαηεγνξίαο ΠΔ Οηθνλνκνιόγσλ ή/θαη ΠΔ Γηνηθεηηθνύ 

Οηθνλνκηθνύ µε πηπρίν ή δίπισκα Οηθνλνκηθήο Σρνιήο ζα ζπλεθηηκεζεί ε 

εμεηδίθεπζε ή/θαη  εξγαζηαθή εκπεηξία ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο ή ειεγθηηθήο 

- Γηα ηνπο ππαιιήινπο θαηεγνξίαο ΠΔ Σηαηηζηηθώλ µε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ 

Σηαηηζηηθήο ζα ζπλεθηηκεζεί ε εμεηδίθεπζε /ή θαη ε εξγαζηαθή εκπεηξία ζε 

ζέκαηα ζηαηηζηηθήο. 

- Γηα ηνπο ππαιιήινπο θαηεγνξίαο ΠΔ Πιεξνθνξηθήο ή/θαη ΠΔ Γηνηθεηηθνύ 

Οηθνλνκηθνύ µε πηπρίν ή δηπιώκαηα ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 

50/2001, ζα ζπλεθηηκεζεί ε εμεηδίθεπζε ζε δηαρείξηζε δηθηύσλ, δηαρείξηζε 

βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ιεηηνπξγηθώλ, ε νπνία απνδεηθλύεηαη κε θάζε  πξόζθνξν 

ηξόπν (κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό ηίηιν ζπνπδώλ ή  πηζηνπνίεζε από 

παξαγσγνύο εηαηξείεο ή / θαη εηαηξείεο ή/θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 

ηξηώλ εηώλ). 

- Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδώλ, ζπλαθείο κε ηα δεηνύκελα από ηελ παξνύζα 

πξόζθιεζε πηπρία ή θαη δηδαθηνξηθό. 

 

Διάπκεια και Διαδικαζία Αποζπάζεων: 

 

Η ρξνληθή δηάξθεηα ησλ απνζπάζεσλ νξίδεηαη ζε δύν (2) έηε κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο 

γηα επηπιένλ έλα (1). 

Οη απνζπάζεηο πινπνηνύληαη θαηά παξέθθιηζε ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ θαη κε ηελ 

επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ ελάηνπ, παξ.16 ηνπ λ.4057/2012. 

 

Αξιολόγηζη ηων αιηήζεων:  

 

Η αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δπν θάζεηο: 
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Α) επηινγή ησλ επηθξαηέζηεξσλ ππνςεθίσλ βάζεη ηνπ βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηνο, 

ζπλππνινγίδνληαο ηα ηππηθά ηνπο πξνζόληα θαη ηα ζπλεθηηκώκελα πξνζόληα-θξηηήξηα. 

Η επηινγή ζα γίλεη από ηξηκειή Δπηηξνπή, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ νη Γηεπζπληέο 

ησλ ειεγθηηθώλ Γηεπζύλζεσλ ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο α) ΓΔΓΣΠ β) ΓΓΔ θαη γ) ΓΔΔΔ 

Β) ζπλέληεπμε 

Σθνπόο ηεο ζπλέληεπμεο είλαη ε επαιήζεπζε ησλ δεισζέλησλ πξνζόλησλ θαη εκπεηξίαο 

θαζώο θαη ε εθηίκεζε ησλ νπζηαζηηθώλ πξνζόλησλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο ησλ ππνςήθησλ, όπσο ε απνδνηηθόηεηα, ε ηθαλόηεηα ζπλεξγαζίαο, ε 

ζπκπεξηθνξά θιπ. Η ζπλέληεπμε ζα δνζεί ελώπηνλ ηξηκεινύο Δπηηξνπήο ζηελ νπνία ζα 

ζπκκεηέρνπλ ν Γεληθόο Γηεπζπληήο Γεκνζηνλνκηθώλ Διέγρσλ, ν Γηεπζπληήο ηεο Γ/λζεο 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη έλαο Γηεπζπληήο ειεγθηηθήο Γηεύζπλζεο ηεο Γεληθήο 

Γηεύζπλζεο . 

 

Δικαίωμα ςποβολήρ αίηηζηρ απόζπαζηρ: 

 

 Όινη νη ηαθηηθνί ππάιιεινη (κόληκνη θαη ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ) ησλ 

αλσηέξσ θιάδσλ πνπ ππεξεηνύλ ζε ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, Κξαηηθά Ννκηθά 

Πξόζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη ΟΤΑ. 

 

Επιζημαίνεηαι όηι δεν επιηπέπεηαι απόζπαζη: 

 

• ππαιιήινπ πξηλ παξέιζεη δηεηία από ην δηνξηζκό ηνπ (παξ. 9 άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 

3528/2007), ή 

• ππαιιήινπ πνπ έρεη επηιεγεί σο πξντζηάκελνο νξγαληθήο κνλάδαο (παξ. 6 άξζξνπ 68 

ηνπ Ν. 3528/2007), ή 

• ππαιιήινπ πξηλ παξέιζεη ηξηεηία από πξνεγνύκελε απόζπαζε (παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 68 

ηνπ Ν. 3528/2007). 

 Καηά ην ρξόλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη θαηά ην ρξόλν ηεο 

απόζπαζεο πξέπεη λα κελ εθθξεκεί πεηζαξρηθή δίσμε θαη λα κελ έρεη αζθεζεί πνηληθή ή 

πεηζαξρηθή δίσμε ελαληίνλ ησλ ελδηαθεξόκελσλ ππαιιήισλ. 

 

Απαιηούμενα δικαιολογηηικά: 

 

Η αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

- Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 

- Υπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα βεβαηώλεηαη όηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 

ζην βηνγξαθηθό ζεκείσκα είλαη αιεζή. 

- Πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη εθηόο ησλ 

άιισλ: 

 ε ηπρόλ ύπαξμε πεηζαξρηθήο ή πνηληθήο δίωμεο θαη επηβνιήο πεηζαξρηθήο 

πνηλήο, 

 όηη ν ππάιιεινο δελ έρεη νπνηνδήπνηε θώιπκα από άιιε γεληθή ή εηδηθή 

δηάηαμε. (π.ρ. ππνρξέωζε παξακνλήο ζηελ ππεξεζία γηα νξηζκέλν ρξνληθό 

δηάζηεκα ιόγω παξακεζνξίνπ ή γηα άιινπο ιόγνπο), 

 ε βαζκνινγία ηωλ εθζέζεωλ αμηνιόγεζεο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. 

 Επηζεκαίλεηαη όηη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηωλ 

Ν.Π.Δ.Δ., ην πηζηνπνηεηηθό ζα αλαδεηεζεί απηεπάγγειηα από ηελ Δηεύζπλζε 
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Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ θαη Οξγάλωζεο, θαη’ εθαξκνγή ηεο 

ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10-07-2007 ΚΥΑ). 

- Φσηναληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ θαη βεβαηώζεσλ, κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ, 

πηπρίσλ μέλσλ γισζζώλ, απνδεηθηηθώλ ρεηξηζκνύ Η/Υ, από ηα νπνία λα 

πξνθύπηνπλ ηα ηππηθά πξνζόληα θαη ε εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα 

αθαδεκατθνύο ηίηινπο πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ αιινδαπή, πξνζθνκίδεηαη θαη ε 

ζρεηηθή βεβαίσζε ηζνηηκίαο από ΓΟΑΤΑΠ.  

- Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο 

- Βεβαίσζε απνδνρώλ. 

- Βεβαίσζε από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ην λνκηθό θαζεζηώο ηεο νηθείαο 

ππεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ γηα ππαιιήινπο θξαηηθώλ ΝΠΓΓ.  

 

Τπόποι ςποβολήρ αίηηζηρ απόζπαζηρ: 

 

Οη αηηήζεηο ζα ππνβιεζνύλ από ηνπο ππνςεθίνπο: 

 - είηε απηνπξνζώπσο ζην πξσηόθνιιν ηνπ θεληξηθνύ θηηξίνπ ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ 

ηνπ Κξάηνπο, Παλεπηζηεκίνπ 37, Αζήλα, 1
νο

 όξνθνο, Γξαθείν 101) 

 

- είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε Γηεύζπλζε: Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, 

Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ θαη Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο, Γ/λζε 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη Οξγάλσζεο, Παλεπηζηεκίνπ 37, 10165 Αζήλα, 

- είηε κε ηειενκνηνηππία (fax): 210 3338202, Γ/λζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη 

Οξγάλσζεο. 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα θνηλνπνηήζνπλ θσηναληίγξαθν ηεο ππνβιεζείζαο 

αίηεζεο απόζπαζεο θαη ζηε Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ/Πξνζσπηθνύ ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο. 

 

Πποθεζμία ςποβολήρ αιηήζεων απόζπαζηρ: 

 

Αηηήζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο κέρξη ηελ 4
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2016. Σηελ πεξίπησζε ηεο 

ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηεο αίηεζεο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ην εκπξόζεζκν ησλ 

αηηήζεσλ θξίλεηαη από ηελ εκεξνκελία ηεο ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ επί ηνπ 

θαθέινπ. 

 

Αποδοσέρ: 

Οη απνζπαζκέλνη ππάιιεινη ζα ιακβάλνπλ ηηο κεληαίεο απνδνρέο ηνπ βαζκνύ θαη ηνπ 

κηζζνινγηθνύ ηνπο θιηκαθίνπ. Η θαηαβνιή ησλ απνδνρώλ ησλ απνζπαζκέλσλ 

ππαιιήισλ δηελεξγείηαη από ηελ ππεξεζία ππνδνρήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 9 παξ. 15 ηνπ Ν. 4057/2012 (ΦΔΚ 54 η. Α’/ 14-3-2012). 

 
                                                                                     Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

                                                                                                          ΕΤΚΛΕΙΔΗ ΣΑΚΑΛΩΣΟ 
 
                                                                                     

 
Ακριβζσ Αντίγραφο 

Ο Προϊςτάμενοσ του Αυτοτελοφσ Γραφείου 
        Γραμματείασ κα Αρχείου 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Όλα τα Τπουργεία (πλην Τπ.Οικονομικών) 
2. Όλοι οι  Ο.Σ.Α. 
3. Κρατικά Νομικά Πρόςωπα Δ.Δ. 
4. Διεφθυνςη Παραγωγικήσ Λειτουργίασ 
υςτημάτων, Εκτυπώςεων και Λειτουργικήσ 
Τποςτήριξησ (Με την παράκληςη ανάρτηςησ 
τησ παροφςασ ςτην ιςτοςελίδα του 
Τπουργείου Οικονομικών) 
 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφ. κ. Τπουργοφ Οικονομικών  
2. Γραφ. κ. Γενικοφ Γραμματζα  
Πληροφοριακών υςτημάτων και  
Διοικητικήσ Τποςτήριξησ Τπ. Οικονομικών 
3. Γραφ. κ. Γενικοφ Διευθυντή 
Δημοςιονομικών Ελζγχων  
4. Αυτοτελήσ Δ/νςη Ανθρώπινου 
    Δυναμικοφ & Οργάνωςησ  
    Σμήμα Β΄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ακριβζσ Αντίγραφο  
Ο Προϊςτάμενοσ Διεκπεραίωςησ κ.α.α.  
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Α Ι Σ Η  Η 

Σ…………………………………………….., 

υπαλλήλου με βαθμό ………..ϋ 

του κλάδου …………………………….., 

που υπηρετεί ……………………….… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Σαχ. Διεφθυνςη Τπηρεςίασ:……. 

………………………………………………… 

Σηλ.Τπηρεςίασ:………………………… 

Εποπτεφον Τπουργείο:…………….. 

………………………………………………… 

Δ/νςη Κατοικίασ:……………………… 

………………………………………………… 

Σηλ………………………………………….. 

 

ΘΕΜΑ: Αίτηςη υποψηφιότητασ, 
 
 

Αθήνα,……………………………..2015 

 

υνημμζνα υποβάλλω τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1. ………………………………………………….. 

2. …………………………………………………... 

 

 

ΠΡΟ:  

Τπουργείο Οικονομικϊν 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακϊν 

υςτημάτων και Διοικητικήσ 

Τποςτήριξησ  

Διεφθυνςη Ανθρϊπινου Δυναμικοφ και 

Οργάνωςησ 

Σμήμα Βϋ 

Κοινοποίηςη: …………………………………… 

………………………………………………………….. 

Παρακαλϊ να προβείτε ςτισ 

απαραίτητεσ ενζργειεσ για την 

απόςπαςή μου ςτη Γενική Διεφθυνςη 

Δημοςιονομικϊν Ελζγχων τησ Γενικήσ 

Γραμματείασ Δημοςιονομικήσ  

Πολιτικήσ του Τπουργείου Οικονομικϊν 

ςφμφωνα με την αριθ. πρωτ.  

2/61849/0004/27.11.2015 Ανακοίνωςη 

- Πρόςκληςή ςασ  και εξετάςετε την 

αίτηςή μου για την/τισ θζςη/θζςεισ 

………………………………………………………… 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

 

                                     O/Η Αιτϊν-οφςα 
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3. …………………………………………………… 

4. …………………………………………………… 

5. …………………………………………………… 

6. ……………………………………………………….. 

7. ……………………………………………………….. 

8. ……………………………………………………….. 

9. ……………………………………………………….. 

10. ……………………………………………………… 
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