ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Ειρήνη Γιαλούρη, Γενική Διευθύντρια Τελωνείων, προΐσταται της
Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. από τις 20 Αυγούστου
2014.
Σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο
Πειραιά. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη
«Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική». Σήμερα είναι υποψήφια
διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα
«Η φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων ως αξιόποινη συμπεριφορά».
Διορίστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών το έτος 1987, όπου υπηρετεί
είκοσι οκτώ χρόνια και έχει εξελιχθεί σε όλες τις βαθμίδες της
υπηρεσιακής ιεραρχίας.
Έχει διατελέσει Προϊσταμένη Διεύθυνσης στην Επιχειρησιακή
Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών του Σ.Δ.Ο.Ε., στη
Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς
και Υποδιευθύντρια στο ΣΤ’ Τελωνείο Πειραιά.
Έχει εκπροσωπήσει την Τελωνειακή Υπηρεσία σε πολυάριθμες
συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και
πρωτοβουλιών σε διεθνές, περιφερειακό και διμερές επίπεδο.
Έχει συμμετάσχει ως εθνικός εμπειρογνώμονας σε κοινοτικά
προγράμματα παροχής τεχνικής βοήθειας προς τρίτες χώρες για τη
μεταφορά τεχνογνωσίας και την υιοθέτηση του κοινοτικού
κεκτημένου “acquis communautaire” ενόψει ένταξής τους στην Ε.Ε..
Παράλληλα υπήρξε εισηγήτρια σε
συνέδρια και ημερίδες
επιμελητηρίων και επαγγελματικών φορέων αναδεικνύοντας το ρόλο
των Τελωνείων στη διευκόλυνση και προστασία του νόμιμου
εμπορίου.
Επίσης, έχει
προγράμματα
υπαλλήλων.

συμμετάσχει ως εκπαιδεύτρια σε εξειδικευμένα
κατάρτισης και επιμόρφωσης των τελωνειακών

Τέλος, με την ιδιότητά της ως Γενική Διευθύντρια Τελωνείων έχει
αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της
Τελωνειακής Υπηρεσίας με σειρά ενημερωτικών ημερίδων προς
τους οικονομικούς φορείς.
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She studied Business Administration at the University of Piraeus. She
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She was appointed to the Ministry of Finance in 1987, where she
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She served as Head of Operational Directorate of Special Affairs
of Athens in SDOE, Customs Control Directorate of the Ministry of
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She has participated as a national expert in community programs of
providing technical assistance to third countries for expertise transfer
and adoption of "acquis communautaire" in view of their accession to
the EU.
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