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Αθήνα, 14-09-2016 . 

Αρ. Πρωτ. ∆∆Α∆ Θ 113Α343 Ε 2016 

ΠΡΟΣ: Πίνακα αποδεκτών 
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Παράταση της υποβολής αιτήσεων απόσπασης υπαλλήλων κλάδου ΠΕπ'Ε 
Πληροφορικής στην Γενική  Γραµµατεία ∆ηµοσιων Εσόδων, 

Σε συνέχεια της υπ' αριθµ. ∆∆Α∆ Β 1102180106-07-2016 (Α∆Α: 7ΩΘΕΗ-372) Ανακοίνωσης 
- Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση 30 υπαλλήλων κλάδων ΠΕ και 
ΤΕ πληροφορικής από  ίυν ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, ήτοι Υπουργεία, περιφέρειές, ΟΤΑ, 
Ν.Π.∆.∆., Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες και Ανεξάρτητες Αρχές νια την στελέχωση των 
Οργαν κών Μονάδων της Γενική  Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων, σας γνωρίζουµε ότι, 
παρατείνεται η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων απόσπασης έως και την 30-09-2016. 

Αναφορικά  µε τις τιιπικές προϋποθέσεις και την διαδικασία συµµετοχής, ισχύουν τα 
αναφερόµενα στην αρχική  Ανακόίνωση-Πρόσκληση. 

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 
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Θέµα: 



ρΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ; 

∆Νσείς ∆ιοικητικού  όλων των Υπουργείων (µε την παράκληση να κοινοποιήσουν το 
παρόν σε όλες τις υπηρεσίες τους, καθώς και σε όλους τους εποπτευdµενους φορείς 
αυτών) 

Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις (µε την παράκληση να κοινοποιήσουν το παρόν σε ύλες τις 
υπηρεσίες τους, καθώς και στις Περιφέρειες και στους ∆ήµους του τοµέα αρµοδιότητάς 
τους) 

Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

ΓΛΚ, ∆νση Προϋπολογισµού  Γενικής Κυβέρνησης 

ΈΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

-Γραφείο Υπουργού  

-Γραφείο Υφυπουργού  (Τρ. Αλεξιδδη) 

-Γραφείο Γενικού  Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων 

-Γραφείο προϊσταµένου της Γενικής ∆ιεύθυνσης ' Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 
Ανθρωπινου ∆υναµικού  

-∆/νση ∆ιαχ. Ανθρωπ. ∆υναµικού(∆2) —Τµήµα Β'(yp.705) 
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