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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                      Α.Π.: οικ.126634 ΔΞ 2019   

ΑΤΣΟΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ    

ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ  

ΣΜΗΜΑ Β΄     

 

Ταρ. Γ/λζε    :Παλεπηζηεκίνπ 37 

Ταρ. Κψδηθαο :101 65 – Αζήλα 

Πιεξνθνξίεο :    

Τειέθσλν     : 210 33 38 253, 238 

fax               : 210 33 38 201                                                                                          

 

ΘΔΜΑ:  Πρόζκληζη εκδήλφζης ενδιαθέρονηος για αποζπάζεις πενήνηα (50) 
ελεγκηών ζηη Γιεύθσνζη Δρεσνών Οικονομικού Δγκλήμαηος ηοσ Τποσργείοσ 
Οικονομικών 
 

Τν Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 384 ηνπ Κεθ. Γ΄ ηνπ 

Ν.4512/2018 (ΦΔΚ 5/Α΄/17-1-2018) θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ην 

Δληαίν Σχζηεκα Κηλεηηθφηεηαο, πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ απφζπαζε πελήληα (50) 

ειεγθηψλ απφ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ γηα ηελ ζηειέρσζε ηεο απηνηεινχο Γηεχζπλζεο Δξεπλψλ Οηθνλνκηθνχ 

Δγθιήκαηνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκφζηαο 

Πεξηνπζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (άξζξν 381 ηνπ Ν.4512/2018, 

π.δ.84/2019), ηεο νπνίαο ν Δηζαγγειέαο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (άξζξα 33 θαη 34 

ηνπ Ν.4620/2019) έρεη ηελ θαζνδήγεζε θαη ην ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο.  

 

Δηδηθφηεξα: 

 

1. Γικαίφμα σποβολής αίηηζης απόζπαζης 

 
 Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο απφζπαζεο έρεη ην κφληκν πξνζσπηθφ θαη ην πξνζσπηθφ 

κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, πνπ ππεξεηεί ζε ππεξεζίεο 

ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, θαζψο θαη ζηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

(ΑΑΓΔ) θαη αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ), 

Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ) θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ) θαη ζηνπο 

θιάδνπο Δθνξηαθψλ, Τεισλεηαθψλ ή Γεκνζηνλνκηθψλ, θαζψο θαη ην Δηδηθφ 

Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππαιιήισλ πνπ ηεινχλ ζε 

δνθηκαζηηθή ππεξεζία.  

 Τπρφλ θελέο ζέζεηο, εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ σο άλσ Κιάδσλ ή Καηεγνξηψλ, είηε 

ιφγσ κε ππνβνιήο αηηήζεσλ, είηε ιφγσ κε ζπλδξνκήο ησλ νξηδνκέλσλ επηζπκεηψλ 

πξνζφλησλ, ζα κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο άιισλ θιάδσλ ησλ 

 ΠΡΟ:   Πίλαθα Απνδεθηψλ  
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Καηεγνξηψλ απηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο ΑΑΓΔ, νη νπνίνη ζα 

δηαζέηνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα θαη νη νπνίνη ζα έρνπλ  εμ΄ αξρήο δηθαίσκα 

ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο.      

 Δηδηθά γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ε 

επηινγή απηνχ ζα γίλεη ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 25 ηνπ 

λ.4389/2016 (ΦΔΚ 96 Α’), φπσο ηζρχεη θαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ.11 ηνπ άξζξνπ 384 ηνπ λ.4512/2018 

αλψηαηνπ νξίνπ ησλ εμήληα (60) ππαιιήισλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ππαιιήισλ πνπ ήδε έρνπλ απνζπαζηεί ζηε Γηεχζπλζε Δξεπλψλ Οηθνλνκηθνχ 

Δγθιήκαηνο απφ ηελ ΑΑΓΔ.  

 Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ επηηξέπεηαη απφζπαζε ππαιιήινπ, ν νπνίνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

ηειεζίδηθα γηα ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3528/2007 

αδηθήκαηα ή ηνπ έρεη επηβιεζεί νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή πνηλή γηα παξάπησκα απφ 

απηά πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Ν.3528/2007, φπσο 

ηζρχεη, ήηνη παξαπηψκαηα πνπ κπνξεί λα επηζχξνπλ ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο.  

 

2. Γιάρκεια & Γιαδικαζία Αποζπάζεφν 

 

Η δηάξθεηα απφζπαζεο ζα είλαη δηεηήο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα έλα (1) έηνο, 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 384 ηνπ Ν.4512/2018. 

 

3. Γιαδικαζία Δπιλογής Προζφπικού 

 
Η  ηειηθή επηινγή ησλ ειεγθηψλ ζα γίλεη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαηφπηλ 

ζπλεθηίκεζεο ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ, θαζψο θαη 

ηεο εκπεηξίαο ηνπο. Η αλσηέξσ Δπηηξνπή δχλαηαη λα θαιέζεη ηνπο ππνςεθίνπο ζε 

ζπλέληεπμε, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζνχλ ηα νπζηαζηηθά ηνπο πξνζφληα, φπσο 

απνδνηηθφηεηα, ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη ζπκπεξηθνξά, θαζψο θαη ε εκπεηξία ηνπο. 

Δπηπιένλ, ε ελ ιφγσ Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα θαη γηα ηελ απμεκέλε κνξηνδφηεζε πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 384 ηνπ Ν.4512/2018.   

 

4. Προζόνηα σπουηθίφν 

 
Γηα φιεο ηηο σο άλσ ζέζεηο, ζα πξνηηκεζνχλ ππνςήθηνη πξνο απφζπαζε ππάιιεινη, 

νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ:  

α. Ιθαλή γλψζε θαη εκπεηξία ζηε δηελέξγεηα θνξνινγηθψλ ειέγρσλ, ηφζν ζε θπζηθά 

πξφζσπα θαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, φζν θαη ζε λνκηθά πξφζσπα,  

ή / θαη 

β. Ιθαλή γλψζε ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

ζηνρεχνληαο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αδήισησλ εηζνδεκάησλ, ησλ πεξηνπζηαθψλ 
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ζηνηρείσλ θαη ζηελ εμαθξίβσζε ηέιεζεο κείδνλνο πνηληθήο απαμίαο θνξνινγηθψλ 

εγθιεκάησλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 66 επ. ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο 

Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013) θαη νπνησλδήπνηε άιισλ απνιχησο ζπλαθψλ 

νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ.  

 
Δπίζεο, γηα ηελ ηειηθή επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα ζπλεθηηκεζνχλ, επηπιένλ ηα 

θάησζη αλαθεξφκελα πξφζζεηα πξνζφληα: 

 Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο γιψζζαο. 

 Καιή γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Υ ζηα αληηθείκελα: (α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,                       

(β) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, απνδεηθλπφκελεο είηε κε 

ζρεηηθφ ηίηιν γλψζεο, είηε ιφγσ πξνγελέζηεξεο εκπεηξίαο. 

 Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ ή θαη δηδαθηνξηθφ. 

 Απνθνίηεζε απφ ηελ Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

 Δηδίθεπζε ζε ζέκαηα ηξαπεδηθψλ – ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ εξγαζηψλ θαη ζπλαιιαγψλ. 

 Δηδίθεπζε ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο. 

 Δηδίθεπζε ζε ζέκαηα αζηηθνχ, εκπνξηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ-θνξνινγηθνχ δηθαίνπ γηα 

ηνπο ππνςεθίνπο κε πηπρίν λνκηθήο.   

 Ο επαγγεικαηηζκφο, νη δεμηφηεηεο, ε  επειημία, ε  επηζπκία εμεηδίθεπζεο ζε λέα 

αληηθείκελα, ε ηθαλφηεηα νκαδηθήο εξγαζίαο (νκαδηθφ πλεχκα) θαη ε ηθαλφηεηα 

αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ. 

 Η αθνζίσζε ζηελ επίηεπμε πςειψλ απνδφζεσλ.  

 

5. Απαιηούμενα δικαιολογηηικά 

 
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηηζη απόζπαζης (σο ην 

ζπλεκκέλν ζηελ Πξφζθιεζε ππφδεηγκα). Δηδηθά νη ππνςήθηνη ππάιιεινη ηεο ΑΑΓΔ 

ζα πξέπεη επίζεο λα θνηλνπνηήζνπλ ηελ αίηεζή ηνπο ζηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο ππεξεζίαο ηνπο.  

Η αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο δικαιολογηηικά:  

1. Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.  

2. Υπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην 

βηνγξαθηθφ ζεκείσκα είλαη αιεζή.  

3. Πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη εθηφο ησλ άιισλ:  

 ε ηπρφλ χπαξμε πεηζαξρηθήο δίσμεο θαη επηβνιήο πεηζαξρηθήο πνηλήο, 

 φηη ν ππάιιεινο δελ έρεη νπνηνδήπνηε θψιπκα απφζπαζεο απφ άιιε γεληθή ή εηδηθή 

δηάηαμε (π.ρ. ππνρξέσζε παξακνλήο ζηελ ππεξεζία γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ιφγσ παξαµεζνξίνπ ή γηα άιινπο ιφγνπο),  

 ε βαζµνινγία ησλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. 
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 Δθφζνλ νη ππάιιεινη επηιεγνχλ, ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ ηα θάησζη 

δηθαηνινγεηηθά:  

 Μεληαίν Δθθαζαξηζηηθφ Μηζζνδνζίαο  

 Αληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο.  

 
 Δηδηθά νη ππάιιεινη ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ πνπ επηιεγνχλ, 

ππνρξενχληαη, εθηφο απφ ηα αλσηέξσ, λα θαηαζέζνπλ πεξαηηέξσ ηα θάησζη 

δηθαηνινγεηηθά:  

 Αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ, 

 Απνδεηθηηθφ γλψζεο ρεηξηζµνχ Η/Υ, εθφζνλ δηαζέηνπλ, 

 Απνδεηθηηθφ γλψζεο μέλεο γιψζζαο, εθφζνλ δηαζέηνπλ, απνδεηθλπφµελε απφ 

ζρεηηθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ, πνπ αλαγλσξίδνληαη θαη ηζρχνπλ γηα ηηο πξνζιήςεηο ηνπ 

ΑΣΔΠ. 

 

6. Σρόποι σποβολής αίηηζης απόζπαζης 

 
 Δίηε απηνπξνζψπσο ζην πξσηφθνιιν ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Παλεπηζηεκίνπ 

37, 1νο φξνθνο, γξαθείν 101, Τ.Κ. 101 65 Αζήλα),  

 είηε ηαρπδξνκηθά µε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε Γηεχζπλζε: Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 

Απηνηειήο Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Οξγάλσζεο, Παλεπηζηεκίνπ 37, 

Τ.Κ. 101 65 Αζήλα, κε ηελ έλδεημε «Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα απνζπάζεηο ζηελ Γηεχζπλζε Δξεπλψλ Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο 

(Γ.Δ.Ο.Δ.)». 

 

7. Προθεζμία σποβολής αιηήζεφν απόζπαζης 

 

Αηηήζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ 12 Νοεμβρίοσ 2019 έσο θαη ηελ                      

26 Νοεμβρίοσ 2019. Σηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηεο αίηεζεο µε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή, ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ επί ηνπ θαθέινπ. 

 

8.  Αποδοτές 

 
Οη ππάιιεινη πνπ απνζπψληαη ζηελ ελ ιφγσ Υπεξεζία γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

ππεξεηνχλ ζε απηή, δηαηεξνχλ ην ζχλνιν ησλ απνιαβψλ ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο, 

ελψ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ ειεγθηψλ ηεο Υπεξεζίαο 

είλαη δπλαηφλ λα θαηαβάιιεηαη ζε απηνχο επίδνκα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 17 ηνπ Ν.4354/2015 (άξζξν 384, παξ. 10 ηνπ Ν. 4512/2018).  

Η θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ ησλ απνζπαζµέλσλ ππαιιήισλ δηελεξγείηαη απφ ηελ 

ππεξεζία ππνδνρήο (άξζξν 385 ηνπ Ν. 4512/2018).  
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Σχκθσλα κε ην αξηζ. πξση.2/75897/ΓΠΓΚ/25-10-2019 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο 

Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ε 

πξνθαινχκελε δαπάλε απφ ηηο ελ ιφγσ απνζπάζεηο ζα αληηκεησπηζζεί ζην πιαίζην 

δηαρείξηζεο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θξάηνπο θαη 

εηδηθφηεξα ζην πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.  

 

9. Τποτρέφζη κοινοποίηζης ηης παρούζας πρόζκληζης  

 

Η Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ νθείιεη λα θνηλνπνηήζεη ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο 

αξκνδηφηεηάο ηεο θαη λα πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ψζηε λα λάβοσν 

γνώζη ασηής όλοι οι σπάλληλοι ησλ αλαθεξφκελσλ θιάδσλ πνπ ππεξεηνχλ ζε 

απηέο. 

 

10. Πρόζθεηες πληροθορίες για όλες ηις θέζεις 

 
Ο  ρψξνο εξγαζίαο βξίζθεηαη επί ησλ νδψλ Πεηξαηψο 207 θαη Αιθίθξνλνο 92 ζηελ  

Αζήλα. Οη ππάιιεινη πνπ ζα απνζπαζζνχλ ζηελ Υπεξεζία, ηεο νπνίαο ε 

αξκνδηφηεηα εθηείλεηαη ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα, ζα ηεινχλ ζε δηαξθή εηνηκφηεηα γηα 

ηελ ηαρεία επέκβαζή ηνπο, φηαλ παξαζηεί αλάγθε θαη ζα ζεσξνχληαη φηη βξίζθνληαη 

ζε δηαηεηαγκέλε ππεξεζία ζε θάζε ηφπν θαη ρξφλν, θάζε θνξά πνπ ζα θαζίζηαηαη 

αλαγθαία ε παξέκβαζή ηνπο, πάληνηε φκσο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

θαη ηηο εληνιέο ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο θαη ηνπ Δηζαγγειέα Οηθνλνκηθνχ 

Δγθιήκαηνο. 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

           ΥΡΗΣΟ ΣΑΪΚΟΤΡΑ 

 
 

 
 

 

   Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελοφς Γραφείου 
           Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 
Α. Όιεο ηηο Υπεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 
Β. Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ, 
Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Καξ. Σεξβίαο 10, Τ.Κ. 101 80, Αζήλα  
Γ. Υπνπξγείν Χεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, Γ.Γ.Π.Σ.Γ.Γ., Γηεχζπλζε Λεηηνπξγίαο Οξηδφληησλ Σπζηεκάησλ, 
Δθηππψζεσλ, Λεηηνπξγηθήο Υπνζηήξημεο θαη Υπνζηήξημεο Φξεζηψλ (κε ηελ παξάθιεζε αλάξηεζεο ηεο 
παξνχζαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ) 
 
 
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ  
3. Γξαθείν θ. Υθππνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ  
4. Γξαθεία θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ  
5. Γξαθεία θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ 
6. Απηνηειήο Γ/λζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ & Οξγάλσζεο  
    Τκήκαηα Α, Β΄, Γ, Γ΄, Δ΄ θαη Απη. Γξ. Γξακ. θαη Αξρείνπ 
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ΑΙΣΗΗ 
 

 

Τνπ / ηεο ……………………………………………………………… 

ππαιιήινπ κε 

βαζκφ……………………………………………... 

ηνπ θιάδνπ…………………………………………………………… 

πνπ ππεξεηεί………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Τει: ……………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
Θέμα : Αίηηζη απόζπαζης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αζήλα, ……./..……/ 2019  

ΠΡΟ:  
 
 
 
 
 
 
Τελ Απηνηειή Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη 

Οξγάλσζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

Παλεπηζηεκίνπ 37, Τ.Κ. 101 65, Αζήλα 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ ΣΗ ΑΑΓΔ:  

ΑΡ. ΠΡΩΣ.……………………………………….    

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ  ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΗ ΑΑΓΔ 

 

 

 

Παξαθαιψ φπσο εμεηάζεηε ηελ αίηεζε  

απφζπαζήο κνπ ζχκθσλα κε ηελ 

αξηζκ.πξση.:…………………….………………2019  

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  

γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Γηεχζπλζεο Δξεπλψλ Οηθνλνκηθνχ 

Δγθιήκαηνο, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο 

θαη Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο/Η Αηηψλ-νχζα 

 
 
 
 

(Υπνγξαθή)  
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