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Ταχ. 
Κώδικας

: 10562 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο : 210 3375136 ,470, 
150,151

E-Mail : ekloges@aade.gr

 
ΘΕΜΑ:  «Παροχή οδηγιών προς τους εκλογείς για τη συμμετοχή τους στις εκλογές για την
ανάδειξη των αιρετών μελών-εκπροσώπων των υπαλλήλων στα  Α΄, Β΄ και Γ΄ Υπηρεσιακά
Συμβούλια και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας».

 Σχετ.: Η με αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1085617 ΕΞ 2022/13-09-22 απόφαση-προκήρυξη του
Διοικητή  της  ΑΑΔΕ  με  θέμα:  «Καθορισμός  ημερομηνίας  διεξαγωγής  ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας για τις εκλογές ανάδειξης αιρετών μελών-εκπροσώπων μονίμων υπαλλήλων
και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στα  Α΄, Β΄ και Γ΄
Υπηρεσιακά Συμβούλια και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων».                                                    
                                                       
Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, αποστέλλεται  επικαιροποιημένος κατάλογος εκλογέων
(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), καθώς και αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα
πρέπει  να  προβούν  οι  εκλογείς,  προκειμένου  να  συμμετάσχουν  στις  εκλογές  για  την
ανάδειξη των αιρετών μελών-εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Α΄, Β΄ και Γ΄ Υπηρεσιακά
Συμβούλια και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΑΑΔΕ, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις
09/12/22 με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).

Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  τη  διεξαγωγή  της  ηλεκτρονικής  ψηφοφορίας  είναι  η
πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για όλους τους εκλογείς.

Για το λόγο αυτό,  κρίνεται απολύτως αναγκαία η κοινοποίηση της συνημμένης λίστας των
εκλογέων και των υπηρεσιακών ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων, ώστε: 

 Οι εκλογείς που εισέρχονται για πρώτη φορά στο e-mail να επικοινωνούν με τη ΔΔΑΔ
στα τηλέφωνα 210-3375136, 470, 150 και 151, προκειμένου να τους παρασχεθούν
οδηγίες για την ενεργοποίηση του e-mail τους.



 Οι  εκλογείς  που  έχουν  ξεχάσει  τους  κωδικούς  πρόσβασης  στο  e-mail  τους  να
απευθύνονται  στον  Τεχνικό  Διαχειριστή  της  Υπηρεσίας  τους,  προκειμένου  να
αποσταλεί από το επίσημο e-mail της Υπηρεσίας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα
«Αρχικοποίηση Κωδικών» προς την ηλεκτρονική διεύθυνση ldap@gsis.gr. Στο εν λόγω
μήνυμα,  θα  πρέπει  να  αναφέρονται  τα  απαραίτητα  στοιχεία  (ΑΜΥ,  ΑΦΜ  και
ονοματεπώνυμο) του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος
υπάλληλος θα επικοινωνεί με την Ομάδα LDAP τηλεφωνικά στο 210-4803213 και
210-4803218, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αρχικοποίησης.

Επισημαίνεται  ότι  οι  πίνακες  των  εκλογέων  έχουν  οριστικοποιηθεί  σύμφωνα  με  τα
καταχωρημένα στοιχεία  στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
(HRMS) στις 2  Αυγούστου 2022. Υπάλληλοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στο HRMS κατά
την ως άνω ημερομηνία δεν συμπεριλαμβάνονται στη συνημμένη κατάσταση εκλογέων και
συνεπώς  δεν  έχουν  το  δικαίωμα  του  εκλέγειν,  καθώς  δεν  προβλέπεται  οιαδήποτε
τροποποίηση των οριστικών πινάκων εκλογέων παρά μόνο στην περίπτωση που κάποιος από
τους εκλογείς απωλέσει για οποιονδήποτε λόγο την υπαλληλική του ιδιότητα.

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  παρακαλούνται  οι  Προϊστάμενοι  να  μεριμνήσουν  για  την  άμεση
ενημέρωση  όλων  των  εκλογέων  της  υπηρεσίας  τους  που  συμπεριλαμβάνονται  στο
Παράρτημα  I (συμπεριλαμβανομένων  όσων  απουσιάζουν  με  μακροχρόνιες  άδειες  ή
υπηρετούν προσωρινά εκτός ΑΑΔΕ διατηρώντας την οργανική τους θέση). 

Επιπλέον, για τις περιπτώσεις υπαλλήλων, οι οποίοι, λόγω των καθηκόντων τους, δεν έχουν
καθημερινή πρόσβαση και ως εκ τούτου την απαιτούμενη εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ και
συγκεκριμένα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καλούνται οι Προϊστάμενοι και οι Τεχνικοί
Διαχειριστές των Υπηρεσιών να τους παράσχουν την αναγκαία υποστήριξη, προκειμένου να
εξασφαλιστεί και για τους εν λόγω υπαλλήλους ισότιμη και εύκολη συμμετοχή τόσο στην
προετοιμασία όσο και στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.

                                                                    

                                                              

                                                                  

                                                                 

                        
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
 Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Γενικοί Διευθυντές ΑΑΔΕ
2.Αποδέκτες Πινάκων Α΄, Β΄, Γ΄,Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄.

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Γραφείο Διοικητή ΑΑΔΕ 
2. Ομοσπονδίες και Σύλλογοι εργαζομένων στην ΑΑΔΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
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