
    

 

1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ Αθόνα,  31 Ιουλύου 2017 
ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ Αριθμ. Πρωτ.:  2/59067/0004 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ  
ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ  
ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΨΗ  
ΣΜΗΜΑ Β΄  
  
Σαχ. Δ/νςη        
                            

: Πανεπιςτημύου 37  
: 101 65  ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΟ: Αποδέκτεσ Πίνακα Διανομήσ 

Σηλϋφωνο   : 210-33.38362,-238,-226   
Fax      : 210-33.38.329   
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΜΕΣΑΣΑΞΕΙ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ 
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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 
 Η Γενικό Γραμματεύα Πληροφοριακών υςτημϊτων και Διοικητικόσ Τποςτόριξησ του Τπουργεύου 

Οικονομικών ϋχει καταρτύςει ϋνα επιχειρηςιακό ςχϋδιο λειτουργύασ των ετών 2014-2020, ςτο οπούο 

περιλαμβϊνονται: 

1. Δρϊςεισ Δημιουργύασ κεντρικών υποδομών g-cloud για την παροχό υπηρεςιών 

infrastructureasaservice ό platformasaservice, προσ τισ Γενικϋσ και Ειδικϋσ Γραμματεύεσ του 

Τπουργεύου Οικονομικών και επιπλϋον για τη φιλοξενύα ςυςτημϊτων του οικονομικού τομϋα τησ 

Δημόςιασ Διούκηςησ. 

2. Δρϊςεισ οργϊνωςησ διαδικαςιών και εφαρμογόσ μϋτρων αςφϊλειασ για όλα τα πληροφοριακϊ 

ςυςτόματα που λειτουργούν ό θα λειτουργούν ςτισ υποδομϋσ τησ. 

3. χεδιαςμόσ και ανϊπτυξη εφαρμογών τόςο με εςωτερικό ανϊπτυξη όςο και με αγορϊ ϋτοιμων 

εφαρμογών για τουσ ανωτϋρω φορεύσ. 

 
το πλαύςιο τησ προετοιμαςύασ για την παραγωγικό λειτουργύα των ςυςτημϊτων αυτών, η Γ.Γ.Π.. 

& Δ.Τ. ϋχει αναςχεδιϊςει την εςωτερικό τησ οργϊνωςη και τισ διαδικαςύεσ τησ και,  προκειμϋνου ϊμεςα να 

αποκτόςει επαρκϋσ ανθρώπινο δυναμικό, προτύθεται να προβεύ ςε μετατάξεισ εξήντα έξι (66) 

υπαλλήλων. Οι προσ πλόρωςη θϋςεισ, κατϊ κατηγορύα και κλϊδο, αναφϋρονται ςτον ακόλουθο πύνακα: 

 

Κατηγορία/ Κλάδοσ ύνολο 
Θέςεων 

ΠΕ Πληροφορικόσ 42 
ΠΕ Μηχανικών 2 

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1 

ΣΕ Πληροφορικόσ 1 
ΣΕ Μηχανικών 2 
ΔΕ Προςωπικού Η/Τ 15 
ΤΕ Επιμελητών 1 
ΤΕ Εργατών 2 
ΤΝΟΛΟ 66 
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Οι ωσ ϊνω μετατϊξεισ θα διενεργηθούν ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων 18 και 

19 του ν. 4440/2016 (Α’224), όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει, των ϊρθρων 71, 73 και 74 του ν.3528/2007 

(Α΄26),  των ϊρθρων 10 και 19 του ν. 3801/2009 (Α΄163),  του ϊρθρου 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (Α΄180), 

του ϊρθρου 6 του ν. 3613/2007 (Α’ 263) και του ϊρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (Α΄226), όπωσ 

ιςχύουν, ςε κενϋσ οργανικϋσ θϋςεισ ό με ταυτόχρονη μεταφορϊ τησ θϋςησ που κατϋχουν οι υπϊλληλοι. 

 
 Δικαύωμα υποβολόσ αύτηςησ ϋχουν όλοι οι μόνιμοι και με ςχϋςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου 

αορύςτου χρόνου υπϊλληλοι Τπουργεύων ό ϊλλων δημοςύων Τπηρεςιών ό Ν.Π.Δ.Δ., καθώσ και ανεξαρτότων 

αρχών, κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. που δεν εύναι ειςηγμϋνεσ ςτο Φρηματιςτόριο και ςτισ οπούεσ το 

Δημόςιο κατϋχει την πλειοψηφύα του μετοχικού τουσ κεφαλαύου και αποτελούν φορεύσ τησ Γενικόσ 

Κυβϋρνηςησ, όπωσ καταγρϊφονται ςτο Μητρώο τησ Ελληνικόσ τατιςτικόσ Αρχόσ (www.statistics.gr), για 

τουσ οπούουσ ϋχουν παρϋλθει πϋντε ϋτη από το διοριςμό τουσ ό από προηγούμενη μετϊταξη ςύμφωνα με 

τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 71 του ν. 3528/2007 ό ϊλλεσ ειδικϋσ διατϊξεισ, με εξαύρεςη τισ διατϊξεισ που 

προβλϋπουν τη μετϊταξη ςε παραμεθόριεσ περιοχϋσ ό αμοιβαύα μετϊταξη υπαλλόλων.  

 
Επιςημαύνεται ότι ςτο πεδύο εφαρμογόσ τησ παραπϊνω διϊταξησ δεν εμπύπτουν οι υπϊλληλοι των 

Οργανιςμών Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ, οι δικαςτικού υπϊλληλοι και οι υπϊλληλοι ιδιωτικού δικαύου 

οριςμϋνου χρόνου. Επύςησ, εξαιρούνται από δικαύωμα ςυμμετοχόσ οι υπϊλληλοι των δημοτικών και 

κοινοτικών επιχειρόςεων, οι οπούεσ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄101), 

εύναι εκτόσ δημοςύου τομϋα και, ςυνεπώσ, δεν εμπύπτουν ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 6 του ν. 3613/2007 

(Α΄263), καθώσ και οι υπϊλληλοι που υπηρετούν ςε νοςηλευτικϊ ιδρύματα του Ε..Τ. και το προςωπικό του 

Ε.Κ.Α.Β., ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ του ϊρθρου 71 του ν. 3918/2011 (Α΄31) και του ϊρθρου 50 

του ν. 4368/2016 (Α΄21), όπωσ αντικαταςτϊθηκαν και ςυμπληρώθηκαν με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 68 του 

ν. 4370/2016 (Α΄37). 

 
Οι μετατϊξεισ θα πραγματοποιηθούν ύςτερα από γνώμη του αρμόδιου Τπηρεςιακού υμβουλύου 

Τπαλλόλων του Τπουργεύου Οικονομικών, κατόπιν ςυνεκτύμηςησ των τυπικών και ουςιαςτικών  

προςόντων των υποψηφύων,  τησ προώπηρεςύασ, τησ εμπειρύασ και εν γϋνει τησ προςωπικότητϊσ τουσ.  

 
ύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 2/57231/ΔΠΓΚ/25-7-2017 ϋγγραφο τησ Διεύθυνςησ Προώπολογιςμού 

Γενικόσ Κυβϋρνηςησ του Τπουργεύου Οικονομικών γνωςτοποιεύται ότι η προκαλούμενη δαπϊνη από τισ εν 

λόγω μετατϊξεισ θα μπορϋςει να αντιμετωπιςθεύ ςτο πλαύςιο διαχεύριςησ των πιςτώςεων του Κρατικού 

Προώπολογιςμού, υπό τισ προώποθϋςεισ του ν. 4440/2016, όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει.  

 
Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ λόψησ απόφαςησ (Τπηρεςιακό υμβούλιο) και πριν την 

ϋκδοςη τησ ςχετικόσ απόφαςησ μετϊταξησ, θα ζητηθεύ η κατϊ το ϊρθρο 68 του ν. 4002/2011 απαιτούμενη 

ϋγκριςη πλόρωςησ των ζητούμενων θϋςεων με μετϊταξη από την Επιτροπό που προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 2 

παρ. 1 τησ υπ’ αριθ. 33/2006 Πρϊξησ του Τπουργικού υμβουλύου (ΠΤ), όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το 

ϊρθρο 26 παρ. 4 του ν. 4325/2015 (Α΄47). 
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 Η υπηρεςύα θα καλύψει κατϊ προτεραιότητα τισ κενϋσ οργανικϋσ τησ θϋςεισ και μόνο για τισ 

περιπτώςεισ που δεν υπϊρχει κενό οργανικό θϋςη η μετϊταξη θα ολοκληρωθεύ με ταυτόχρονη μεταφορϊ 

τησ θϋςησ που κατϋχουν οι υπϊλληλοι, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), 

όπωσ ιςχύει. 

 
Οι υποψόφιοι προσ μετϊταξη υπϊλληλοι για όλεσ τισ θϋςεισ πρϋπει να κατϋχουν τα απαιτούμενα 

τυπικϊ ανϊ κλϊδο προςόντα, κατϊ τα οριζόμενα ςτα π.δ. 50/2001 και π.δ. 111/2014, όπωσ ιςχύουν, ενώ 

επιπρόςθετα θα ςυνεκτιμηθεύ τουλϊχιςτον διετόσ προώπηρεςύα ςε αντικεύμενα εργαςύασ, ςύμφωνα με τον 

κατωτϋρω πύνακα: 

 

Κατηγορία/ 
Κλάδοσ 

Αντικείμενο εργαςίασ Επιθυμητά προςόντα (τουλάχιςτον 
διετήσ προώπηρεςία με εμπειρία ςε ένα 
από τα παρακάτω αντικείμενα) 

ύνολο 
Θέςεων 

ΠΕ 
Πληροφορικόσ 

Διαχεύριςη 
ςυγχρηματοδοτούμενων 
ϋργων και προγραμμϊτων 

 Διαχεύριςη ςυγχρηματοδοτούμενων 
ϋργων, διούκηςη ϋργων και ομϊδων 
εργαςύασ   

 Πολύ καλό γνώςη εργαλεύων Project 
Management 
 

3 

 Καθοριςμόσ 
προτύπων και 
μεθοδολογύασ 
ςχεδιαςμού, 
υλοπούηςησ, 
διαχεύριςησ και 
κοςτολόγηςησ 
λογιςμικού 

 Ϊλεγχοσ και μϋτρηςη 
ςυμμόρφωςησ 
διαδικαςιών και 
λογιςμικού, βϊςει των 
προτύπων ποιότητασ 
και μεθοδολογιών 
 

 Πολύ καλό γνώςη προτύπων ανϊπτυξησ 
λογιςμικού 

 Πολύ καλό γνώςη μεθοδολογιών 
ςχεδιαςμού, ανϊπτυξησ, υλοπούηςησ και 
κοςτολόγηςησ λογιςμικού 

 Πολύ καλό γνώςη αξιολόγηςησ 
ποιότητασ λογιςμικού 

2 

Ανϊπτυξη και υποςτόριξη 
εφαρμογών ςε GIS 

 Γνώςεισ διαχεύριςησ γεωχωρικών 
δεδομϋνων 

 Ανϊπτυξη λογιςμικού ςε περιβϊλλον 
GIS 
 

1 

Ανϊπτυξη Λογιςμικού 
(S/W Development) 

 Ανϊπτυξη Λογιςμικού ςε περιβϊλλον 
Java J2EE  

 Ανϊπτυξη Λογιςμικού ςε περιβϊλλον 
.ΝΕΣ  

 Ανϊπτυξη Λογιςμικού ςε περιβϊλλον 
SAP 
 

5 
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Κατηγορία/ 
Κλάδοσ 

Αντικείμενο εργαςίασ Επιθυμητά προςόντα (τουλάχιςτον 
διετήσ προώπηρεςία με εμπειρία ςε ένα 
από τα παρακάτω αντικείμενα) 

ύνολο 
Θέςεων 

Ανϊπτυξη και Διαχεύριςη 
Web Service του Κϋντρου 
Διαλειτουργικότητασ 

 Ανϊπτυξη Λογιςμικού ςε περιβϊλλον 
Java J2EE 

 Διαχεύριςη Βϊςησ Δεδομϋνων Oracle -
PL/SQL 

 Γνώςεισ για τα πρότυπα των Web 
Services 
 

3 

Ανϊπτυξη και Διαχεύριςη 
Πληροφοριακών 
υςτημϊτων 
Ηλεκτρονικών πληρωμών 

 Ανϊπτυξη Λογιςμικού ςε περιβϊλλον 
Java J2EE 

 Διαχεύριςη Βϊςησ Δεδομϋνων Oracle και 
PL/SQL  

 Γνώςεισ ςε ςυςτόματα ηλεκτρονικών 
πληρωμών 
 

1 

Διαχεύριςη Portal και 
υςτημϊτων CMS 

 Ανϊπτυξη Ιςτοςελύδων και Διαχεύριςη 
υςτημϊτων Διαχεύριςησ Περιεχομϋνου 

 Γνώςεισ ςε ςυςτόματα Ανοιχτού 
Λογιςμικού για Διαχεύριςη 
Περιεχομϋνου (Drupal, OpenCMS, 
Liferay) 
 

1 

Αςφϊλεια 
Πληροφοριακών 
υςτημϊτων 

Διαδικαςιών διαχεύριςησ πολιτικών 
αςφϊλειασ πληροφοριακών ςυςτημϊτων 

3 

Διαχεύριςη δικτυακών 
υποδομών 

 Εμπειρύα ςε υποδομϋσ Cisco 
 Επιθυμητό πιςτοπούηςη Cisco 

 

2 

Διαχεύριςη Βϊςεων 
Δεδομϋνων (DBAs) 

 Εμπειρύα ςε Διαχεύριςη RDBMS 
 Καλό γνώςη SQL 
 Εμπειρύα ςε RDBMS Oracle, ό/και 

MySQL, ό/και SQL SERVER 
 Επιθυμητό γνώςη Προγραμματιςμού ςε 

plSql 
 Εμπειρύα εφαρμογών που 

χρηςιμοποιούν βϊςεισ δεδομϋνων 
 

5 

Διαχεύριςη Κεντρικών 
Τποδομών - Servers 

Βαςικϋσ γνώςεισ Λ (ειδικϊ Linux και 
προγραμματιςμού ςε shell) 

3 

ΑΔΑ: Ω68ΙΗ-ΔΗ0



    

 

5 

Κατηγορία/ 
Κλάδοσ 

Αντικείμενο εργαςίασ Επιθυμητά προςόντα (τουλάχιςτον 
διετήσ προώπηρεςία με εμπειρία ςε ένα 
από τα παρακάτω αντικείμενα) 

ύνολο 
Θέςεων 

Διαχεύριςη 
πληροφοριακών 
ςυςτημϊτων (Π) με 
κύρια εποπτεύα το 
λογιςμικό ςυςτημϊτων 
ςυναλλαγών 
(middleware) 

 Προώπηρεςύα  ςε ςχετικό αντικεύμενο. 
 Καλό κατανόηςη των γενικών 

λειτουργιών των πληροφοριακών 
ςυςτημϊτων. 

 Εμπειρύα ςε εργαλεύα ςυςτημικού 
λογιςμικού (web και application 
servers). 

 Σεχνικό κατϊρτιςη ςτο ςχεδιαςμό και 
τη διαχεύριςη πληροφοριακών 
ςυςτημϊτων. 

 Εμπειρύα ςτην ανύχνευςη και επύλυςη 
προβλημϊτων. 

 Καλό αντύληψη των αρχών αςφϊλειασ 
και του τρόπου εφαρμογόσ τουσ ςε 
διαδικτυακϋσ εφαρμογϋσ. 

 Επικοινωνιακϋσ ικανότητεσ καθώσ η 
θϋςη απαιτεύ καθημερινό ςυνεργαςύα με 
ςυναδϋλφουσ και χρόςτεσ ςυςτημϊτων. 
 

3 

Εγκατϊςταςη / 
παραμετροπούηςη / 
διαχεύριςη / υποςτόριξη 
κεντρικών 
υπολογιςτικών 
υποδομών τησ ΓΓΠ 
(gcloud, data center) - 
Εξυπηρετητών, 
κεντρικών 
αποθηκευτικών 
ςυςτημϊτων (storages), 
ςυςτημϊτων  backup, 
εικονοποιημϋνων 
ςυςτημϊτων (vmware, 
Ovm, Hyperv, Kvm) 
 

Προώπηρεςύα  ςε ςχετικό αντικεύμενο 5 

Τποςτόριξη Παραγωγικόσ 
λειτουργύασ εφαρμογών 
ςε περιβϊλλον SAP 
 

Προώπηρεςύα ςε ςχετικό αντικεύμενο 3 

Τποςτόριξη λειτουργύασ 
ςυςτημϊτων 
επιχειρηςιακόσ ευφυύασ 
(BI) ό/και ςυςτημϊτων 
MIS και DSS 
 

Προώπηρεςύα ςε ςχετικό αντικεύμενο 2 

    
ΠΕ Μηχανικών Διαχεύριςη δικτυακών 

υποδομών 
 

 Εμπειρύα ςε υποδομϋσ Cisco 
 Επιθυμητό πιςτοπούηςη Cisco 

1 

Διαχεύριςη Κεντρικών 
Τποδομών – Servers 
 

Βαςικϋσ γνώςεισ Λ (ειδικϊ Linux και 
προγραμματιςμού ςε shell) 

1 
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Κατηγορία/ 
Κλάδοσ 

Αντικείμενο εργαςίασ Επιθυμητά προςόντα (τουλάχιςτον 
διετήσ προώπηρεςία με εμπειρία ςε ένα 
από τα παρακάτω αντικείμενα) 

ύνολο 
Θέςεων 

ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού 

 Κατϊρτιςη τευχών 
δημοπρϊτηςησ 
ςυγχρηματοδοτούμε-
νων ϋργων  

 Κατϊρτιςη και 
παρακολούθηςη 
ςυμφώνων 
ςυνεργαςύασ (SLA) 

 Πτυχύο Νομικόσ 
 Διαγωνιςτικϋσ διαδικαςύεσ Δημοςύου 
 Επιθυμητό εμπειρύα ςε ςύνταξη SLA 

1 

    
ΣΕ 
Πληροφορικόσ 

Διαχεύριςη Portal και 
υςτημϊτων CMS 

 Ανϊπτυξη Ιςτοςελύδων και Διαχεύριςη 
υςτημϊτων Διαχεύριςησ Περιεχομϋνου 

 Γνώςεισ ςε ςυςτόματα Ανοιχτού 
Λογιςμικού για Διαχεύριςη 
Περιεχομϋνου (Drupal, OpenCMS, 
Liferay) 

1 

    
ΣΕ Μηχανικών Διαχεύριςη υποδομών 

Active Directory, DNS, 
DHCP 

 Εμπειρύα ςτα αντικεύμενα εργαςύασ ςε 
περιβϊλλον Microsoft 

 Επιθυμητό πιςτοπούηςη Microsoft 

1 

Τποςτόριξη ςυςτημϊτων 
Η/Μ 

Προώπηρεςύα  ςε ςχετικό αντικεύμενο 1 

    
ΔΕ Προςωπικού 
Η/Τ 

 Διαχεύριςη 
αλληλογραφύασ και 
ςύνταξησ κειμϋνων 

 Γραμματειακό 
υποςτόριξη 

 Επικοινωνύα 
ςυναλλαςςομϋνων με 
τηλεφωνικό κϋντρο 

 Εμπειρύα χρόςησ διαδεδομϋνων 
εργαλεύων αυτοματιςμού γραφεύου, e-
mail 

 Επικοινωνύα ςυναλλαςςομϋνων με 
τηλεφωνικό κϋντρο 

 Οργϊνωςη ςυναντόςεων  
 Φρόςη διαδεδομϋνων φυλλομετρητών, 

αναζότηςη πληροφοριών ςτο  internet 
 Γραμματειακό υποςτόριξη 

15 

    
ΤΕ Επιμελητών Τποςτόριξη ςτη 

διεκπεραύωςη εγγρϊφων 
Προώπηρεςύα  ςε ςχετικό αντικεύμενο 1 

    
ΤΕ Εργατών Τποςτόριξη εργαςιών 

λειτουργύασ Τπηρεςιών 
Προώπηρεςύα  ςε ςχετικό αντικεύμενο 2 

    
 

 Οι ενδιαφερόμενοι υπϊλληλοι καλούνται, μϋςα ςτην αποκλειςτικό προθεςμύα που ορύζεται 

παρακϊτω, να υποβϊλουν τα κϊτωθι δικαιολογητικϊ: 

 

1. Αύτηςη μετϊταξησ, ςύμφωνα με το ςυνημμϋνο υπόδειγμα, με υποχρεωτικό αναγραφό τησ θϋςησ που 

τουσ ενδιαφϋρει 

2. Βιογραφικό ημεύωμα, ςύμφωνα με το ςυνημμϋνο υπόδειγμα 

3. Τπεύθυνη δόλωςη, ςτην οπούα θα βεβαιώνεται ότι τα ςτοιχεύα που αναφϋρονται ςτο Βιογραφικό 

ημεύωμα εύναι αληθό  

4. Ευκρινό Υωτοαντύγραφα τύτλων ςπουδών και αποδεικτικών χειριςμού Η/Τ  
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5. Ευκρινϋσ Υωτοαντύγραφο δελτύου αςτυνομικόσ ταυτότητασ 

6. Αναλυτικό πιςτοποιητικό υπηρεςιακών μεταβολών τησ υπηρεςύασ τουσ, από το οπούο να 

προκύπτουν:  

 οι ημερομηνύεσ διοριςμού και ανϊληψησ υπηρεςύασ, η κατηγορύα εκπαύδευςησ και ο κλϊδοσ 

προςωπικού του/τησ υποψηφύου, οι τοποθετόςεισ ςε επιμϋρουσ τμόματα τησ υπηρεςύασ ό η 

ανϊθεςη καθηκόντων (εργαςιακό εμπειρύα), ο βαθμόσ που κατϋχει και το τρϋχον μιςθολογικό 

κλιμϊκιο, 

 η βαθμολογύα των εκθϋςεων αξιολόγηςησ των τελευταύων πϋντε (5) ετών,   

 το ςύνολο των αναρρωτικών αδειών τησ τελευταύασ πενταετύασ, 

 ότι δεν τουσ ϋχει επιβληθεύ πειθαρχικό ποινό και δεν εκκρεμεύ ςε βϊροσ τουσ πειθαρχικό δύωξη 

 ότι δεν ϋχουν οποιοδόποτε κώλυμα μετϊταξησ από γενικό ό ειδικό διϊταξη νόμου και 

 η επιβεβαύωςη τησ ολοκλόρωςησ του ελϋγχου γνηςιότητασ των περιεχομϋνων του υπηρεςιακού 

φακϋλου του/τησ υποψηφύου. 

7. Επιπροςθέτωσ, ςτην περύπτωςη μετϊταξησ βϊςει του ϊρθρου 6 του ν. 3613/2007, οι υπϊλληλοι 

των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο. θα πρϋπει να προςκομύςουν πρόςθετα, κατϊ περύπτωςη: 

α. Οι υπϊλληλοι των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., βεβαύωςη του νομικού προςώπου ςχετικϊ με το νομικό 

καθεςτώσ που το διϋπει, ότοι ότι ανόκει ςτο κρϊτοσ ό επιχορηγεύται τακτικώσ, ςύμφωνα με τισ 

κεύμενεσ διατϊξεισ από κρατικούσ πόρουσ κατϊ 51% τουλϊχιςτον του ετόςιου προώπολογιςμού 

του. 

β. Οι υπϊλληλοι των Δ.Ε.Κ.Ο., βεβαύωςη από την οικεύα υπηρεςύα, από την οπούα να προκύπτει ότι 

δεν εύναι ειςηγμϋνη ςτο Φρηματιςτόριο και ότι το δημόςιο κατϋχει την πλειοψηφύα του μετοχικού 

τησ κεφαλαύου, ςύμφωνα με την Π.Ι.Δ.Δ./Β/18.21/775/οικ.34663/21-12-2007 εγκύκλιο του ΤΠ.Ε. 

 

Η κατάθεςη των αιτήςεων πρέπει να γίνει από την Πέμπτη 3 Αυγούςτου έωσ και την 

Παραςκευή 22 επτεμβρίου 2017, εύτε αυτοπροςώπωσ, καθημερινϊ, εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ ςτο 

γραφεύο Πρωτοκόλλου του Τπουργεύου Οικονομικών (Πανεπιςτημύου 37, Σ.Κ. 101 65, Αθόνα, α΄ όροφοσ, 

γραφεύο 101), εύτε ταχυδρομικώσ επύ αποδεύξει ςτην διεύθυνςη: 

Τπουργεύο Οικονομικών 

Γενικό Γραμματεύα Πληροφοριακών υςτημϊτων και Διοικητικόσ Τποςτόριξησ  

 Αυτοτελόσ Διεύθυνςη Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργϊνωςησ, Σμόμα Β΄ 

 Πανεπιςτημύου 37,  Σ.Κ. 101 65 Αθόνα 

 
με την ϋνδειξη: 

«Αύτηςη ςυμμετοχόσ ςτη με αρ. πρωτ. 2/59067/0004/31 .7.2017  

Ανακούνωςη - Πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για μετατϊξεισ» 

 

εντόσ τησ ωσ ϊνω οριζόμενησ προθεςμύασ. Σο εμπρόθεςμο των αιτόςεων κρύνεται από την ημερομηνύα 

ςφραγύδασ του ταχυδρομεύου επύ του φακϋλου, ο οπούοσ μετϊ την αποςφρϊγιςό του επιςυνϊπτεται ςτην 

αύτηςη του/τησ υποψηφύου. 
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Η αύτηςη υποψηφιότητασ κοινοποιεύται ταυτόχρονα και ςτην οικεύα Διεύθυνςη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, ςτην οπούα υπϊγονται οι ενδιαφερόμενοι, ενώ προκειμϋνου για υπαλλόλουσ Ν.Π.Δ.Δ. και 

Ν.Π.Ι.Δ., η αύτηςη κοινοποιεύται υποχρεωτικϊ ςτο εποπτεύον Τπουργεύο. Η εν λόγω κοινοπούηςη θα πρϋπει 

να προκύπτει από την αύτηςη του/τησ υπαλλόλου.  

 
Η παρούςα ανακούνωςη αποτελεύ πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ και δεν εύναι δεςμευτικό 

για την υπηρεςύα.  

 
Οι υπηρεςύεσ, ςτισ οπούεσ αποςτϋλλεται η παρούςα ανακούνωςη - πρόςκληςη, παρακαλούνται να 

την κοινοποιόςουν ςε όλουσ τουσ υπαλλόλουσ τουσ που ανόκουν ςτισ ανωτϋρω κατηγορύεσ και κλϊδουσ 

καθώσ και ςτα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν.  

 
Η παρούςα ανακούνωςη θα αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα του Τπουργεύου Οικονομικών και ςτη 

ΔΙΑΤΓΕΙΑ. Σο Τπουργεύο Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ, παρακαλεύται επιπρόςθετα, για την ανϊρτηςό τησ 

ςτον διαδικτυακό του τόπο. 

 

       
υνημμένα:  
1. Αύτηςη 
2. Τπόδειγμα Βιογραφικού ημειώματοσ 
 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΤΚΛΕΙΔΗ ΣΑΚΑΛΩΣΟ 

 
 
 

 
 

Ακριβέσ Αντίγραφο 
Ο Προΰςτάμενοσ του Αυτοτελούσ Γραφείου  

Γραμματείασ και Αρχείου κ.α.α. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
(με την παράκληςη να κοινοποιηθεί ςτα εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.  
και ςτουσ λοιπούσ εποπτευόμενουσ φορείσ) 
 
Α. Όλα τα Τπουργεία – για ενέργεια 
1. Εςωτερικών: ταδύου 27 και Δραγατςανύου, Σ.Κ. 101 83, Αθόνα 
2. Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ: Βας. οφύασ 15, Σ.Κ. 106 74, Αθόνα 
3. Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ: Νύκησ 5-7, Σ.Κ. 101 80, Αθόνα 
4. Εθνικόσ Ωμυνασ: Μεςογεύων 227-231, Σ.Κ. 155 61, Φολαργόσ 
5. Παιδεύασ, Ϊρευνασ & Θρηςκευμϊτων: Ανδρϋα Παπανδρϋου 37, Σ.Κ. 151 80, Μαρούςι 
6. Εξωτερικών (Σ1 Δ/νςη Προςωπικού & Διοικητικόσ Οργϊνωςησ): Ακαδημύασ 1, Σ.Κ. 106 71, Αθόνα 
7. Δικαιοςύνησ, Διαφϊνειασ και Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων: Λεωφ. Μεςογεύων 96, Σ.Κ. 115 27, Αθόνα 
8. Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ: ταδύου 29, Σ.Κ. 101 10, Αθόνα 
9. Τγεύασ: Αριςτοτϋλουσ 17, Σ.Κ. 101 87 Αθόνα 
10. Πολιτιςμού και Αθλητιςμού: Μπουμπουλύνασ 20-22, 10682, Αθόνα 
11. Οικονομικών: Καραγεώργη ερβύασ 10, Σ.Κ. 101 84, Αθόνα 
12. Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ: Μεςογεύων 119, Σ.Κ. 101 92, Αθόνα 
13. Τποδομών και Μεταφορών: Αναςτϊςεωσ 2 & Σςιγϊντε, ΣΚ 15669, Παπϊγοσ 
14. Ναυτιλύασ και Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ, Ακτό Βαςιλειϊδη, Πύλη Ε1-Ε2, ΣΚ 18510, Πειραιϊσ 
15. Τπουργεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων: Αχαρνών 2, ΣΚ 10176, Αθόνα 
16. Χηφιακόσ Πολιτικόσ, Σηλεπικοινωνιών και Ενημϋρωςησ: Υραγκούλη 11, Σ.Κ. 101 63, Αθόνα 
17. Μεταναςτευτικόσ Πολιτικόσ: ταδύου 27 και Δραγατςανύου, Σ.Κ. 101 83, Αθόνα 
18. Σουριςμού: Βας. Αμαλύασ 12, Σ.Κ. 105 57, Αθόνα 
 
B. Όλεσ οι Αποκεντρωμένεσ Διοικήςεισ – για ενέργεια 
1. Αιγαύου: Ακτό Μιαούλη 83 & Μϊρκου Μπότςαρη 2-8 Σ.Κ. 185 38, Πειραιϊσ 
2. Αττικόσ: Κατεχϊκη 56, Σ.Κ. 115 25, Αθόνα 
3. Ηπεύρου - Δυτικόσ Μακεδονύασ: Β. Ηπεύρου 20, Σ.Κ. 454 45, Ιωϊννινα 
4. Θεςςαλύασ - τερεϊσ Ελλϊδασ: ωκρϊτουσ 111, Σ.Κ. 413 36, Λϊριςα 
5. Κρότησ: Αλμυρού 14, Σ.Κ. 712 01, Ηρϊκλειο Κρότησ 
6. Μακεδονύασ - Θρϊκησ: Σϊκη Οικονομύδη & Καθ. Ρωςςύδη 11, Σ.Κ. 546 55, Καλαμαριϊ 
7. Πελοποννόςου, Δυτικόσ Ελλϊδασ & Ιονύου: Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 28, Σ.Κ. 26441, Πϊτρα 
 
 Γ. Όλεσ οι Ανεξάρτητεσ Αρχέσ – για ενέργεια 
1.  Ανεξϊρτητη Αρχό Δημοςύων Εςόδων, Δ/νςη Διαχεύριςησ Ανθρώπινου Δυναμικού, Καρ. ερβύασ 10, Αθόνα 
2.  Ανώτατο υμβούλιο Επιλογόσ Προςωπικού (ΑΕΠ), Πουλύου 6, Σ.Κ.11523, Αθόνα  
3. Αρχό Διαςφϊλιςησ του Απορρότου των Επικοινωνιών, Ιερού Λόχου 3, Σ.Κ.15124, Μαρούςι  
4. Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού Φαρακτόρα, Κηφιςύασ 1-3, Σ.Κ.11523, Αθόνα  
5. Εθνικό Επιτροπό Σηλεπικοινωνιών & Σαχυδρομεύων (ΕΕΣΣ), Κηφιςύασ 60, Σ.Κ.15125, Αθόνα 
6. Εθνικό υμβούλιο Ραδιοτηλεόραςησ (ΕΡ), Αμερικόσ 5 & Πανεπιςτημύου, Σ.Κ.10564, Αθόνα 
7. Επιτροπό Προςταςύασ Ανταγωνιςμού, Κότςικα 1Α & Πατηςύων, Σ.Κ.10434, Αθόνα  
8. Ρυθμιςτικό Αρχό Ενϋργειασ (ΡΑΕ), Πειραιώσ 132, Σ.Κ. 11854, Αθόνα 
9. υνόγοροσ του Καταναλωτό, Λ. Αλεξϊνδρασ 144, Σ.Κ.11471, Αθόνα  
10. υνόγοροσ του Πολύτη, Φ. Μϋξη 5, Σ.Κ.11528, Αθόνα 
11. Ενιαύα Ανεξϊρτητη Αρχό Δημοςύων υμβϊςεων, Κεφαλληνύασ 45 και Κόμνα Σρϊκα, ΣΚ: 11257 - Αθόνα 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ– για ενημέρωση: 
1. Γραφεύο Τπουργού Οικονομικών  
2. Γραφεύα Αναπληρωτών Τπουργών 
3. Γραφεύα Γενικών Γραμματϋων  
4. Γραφεύα Γενικών Διευθυντών 
5. Δ/νςεισ και Αυτοτελό Σμόματα/Γραφεύα του Τπουργεύου Οικονομικών 
6. Ειδικϋσ Αποκεντρωμϋνεσ Τπηρεςύεσ 
7. Εποπτευόμενα Νομικϊ Πρόςωπα 
8. Διεύθυνςη Παραγωγικόσ Λειτουργύασ υςτημϊτων, Εκτυπώςεων και Λειτουργικόσ Τποςτόριξησ  
   (με την παράκληςη ανάρτηςησ τησ παρούςασ ςτην ιςτοςελίδα του Υπουργείου Οικονομικών) 
9. Αυτοτελόσ Δ/νςη Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργϊνωςησ, Σμόματα Α΄,Β΄,Γ΄, Δ΄ και Ε΄  
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ωσ αυτό  

 
  
ΑΙΣΗΗ 
 

ΠΡΟ: 
 

Σου/τησ …………………………………………………… 

υπαλλόλου με βαθμό …………….. 

του κλϊδου ……………………………………………… 

που υπηρετεύ …………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Ση Διεύθυνςη Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Οργϊνωςησ  τησ Γενικόσ Γραμματεύασ 
Πληροφοριακών υςτημϊτων και Διοικητικόσ 
Τποςτόριξησ Τπουργεύου Οικονομικών 
Πανεπιςτημύου 37, Σ.Κ. 10165, Αθόνα 
 
 
ΚΟΙΝΟΠ.: 
………………………………………………….. 
 
 

Σηλ.: ..……………………………………………. Παρακαλώ όπωσ εξετϊςετε την αύτηςη 

 
μετϊταξόσ μου ςύμφωνα με τη με 

 
αρ. πρωτ. 2/59067/0004/31.7.2017  

 
πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ 

 
για τη ςτελϋχωςη τησ Γενικόσ Γραμματεύασ 

 

Πληροφοριακών υςτημϊτων και Διοικητικόσ 
Τποςτόριξησ του Τπουργεύου Οικονομικών. 
  

 
Αιτούμενη θϋςη: ………………….………… 

  

  

  

Θέμα: Αίτηςη μετάταξησ 
 

  

 
                                      Ο/Η Αιτών-ούςα 

 
                                           (Τπογραφό) 

  

Αθόνα, ….. /….. / 2017 
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ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ  ΗΜΕΙΩΜΑ 
  
  

Προςωπικέσ Πληροφορίεσ 
  

Επώνυμο  

Όνομα  

Όνομα πατρόσ  

Διεύθυνςη  

Σηλέφωνο  

E-mail  

  
 
Τπηρεςιακή Κατάςταςη 
 

Κατηγορία / Κλάδοσ  

Βαθμόσ  

Τπηρεςία   

Ημερομηνία και ΥΕΚ διοριςμού  

Εργαςιακή ςχέςη  

 
 
Εκπαίδευςη και πουδέσ 
  

χρονιά – χρονιά: *  

χρονιά – χρονιά: *   

χρονιά– χρονιά : *  

 *πουδϋσ, Πτυχύο, χολό ό Πανεπιςτόμιο, Βαθμόσ αποφούτηςησ 
  
Ξένεσ Γλώςςεσ 
  

Ξένη Γλώςςα 1 :  **    

Ξένη Γλώςςα 2 :  **  

Ξένη Γλώςςα 3 : **    

** Σύτλοσ πτυχύου 
 
Γνώςη Η/Τ 
 
Αποδεικτικό γνώςησ:  
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Προώπηρεςία 
  

Μήνασ /Φρονιά  -  ήμερα ***  
 

Μήνασ/Φρονιά- 
Μήνασ/Φρονιά*** 

 

Μήνασ/Φρονιά-Μήνασ 
/Φρονιά*** 

 

 *** Θϋςη που εύχατε, εργαςύεσ, καθόκοντα, επιτεύγματα, όνομα επιχεύρηςησ 
  
Άλλεσ Δραςτηριότητεσ 
 Δραςτηριότητα 1  

 Δραςτηριότητα 2  

 
 
Ημερομηνία:  
Τπογραφή:  
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