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ΘΕΜΑ: «Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν υποβολι υποψθφιοτιτων 

πλιρωςθσ κζςεων Ρροϊςταμζνων Τμθμάτων Ελζγχων των Υποδιευκφνςεων των 

Δθμόςιων Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν (Δ.Ο.Υ.) Αττικισ (Αϋ Τάξεωσ) τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.)». 

 

 Αναφορικά με το αντικείμενο του κζματοσ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Κεφαλαίου Αϋ «Σφςταςη Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων» του ν.4389/2016 

(Αϋ94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για την εφαρμογή τησ ςυμφωνίασ δημοςιονομικϊν 

ςτόχων και διαρθρωτικϊν μεταρρυθμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα των 

άρκρων 14, 17, 26, 27, 38 και 41 αυτοφ, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν, 
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εκδίδουμε Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν επιλογι και τοποκζτθςθ 

Ρροϊςταμζνων Τμθμάτων Ελζγχων των Υποδιευκφνςεων των Δθμόςιων Οικονομικϊν 

Υπθρεςιϊν (Δ.Ο.Υ.) Αττικισ (Αϋ Τάξεωσ) τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ 

Διοίκθςθσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ωσ ακολοφκωσ: 

 

Α/Α  Δημόςια Οικονομική Υπηρεςία 

(Δ.Ο.Υ.) Αττικήσ (Α΄ τάξεωσ) 

Θζςεισ επίπεδου Τμήματοσ 

προσ πλήρωςη  

1.  Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργφρων Τμιμα Α1ϋ Ελζγχων  

2.  Δ.Ο.Υ.  Αϋ Ακθνϊν Τμιμα Α1ϋ Ελζγχων  

3.  Τμιμα Α2ϋ Ελζγχων 

4.  Δ.Ο.Υ.   Δϋ Ακθνϊν Τμιμα Α1ϋ Ελζγχων  

5.  Δ.Ο.Υ.   ΙΓϋ Ακθνϊν Τμιμα Α1ϋ Ελζγχων  

6.  Δ.Ο.Υ.   ΙΖϋ Ακθνϊν Τμιμα Α1ϋ Ελζγχων  

7.  Τμιμα Α2ϋ Ελζγχων 

8.  Δ.Ο.Υ. Γλυφάδασ Τμιμα Α1ϋ Ελζγχων  

9.  Δ.Ο.Υ. Ελευςίνασ Τμιμα Α1ϋ Ελζγχων  

10.  Δ.Ο.Υ. Ηλιοφπολθσ Τμιμα Α1ϋ Ελζγχων  

11.  Δ.Ο.Υ. Καλλικζασ Τμιμα Α1ϋ Ελζγχων  

12.  Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικοφ  Τμιμα Α1ϋ Ελζγχων  

13.  Δ.Ο.Υ. Κθφιςιάσ Τμιμα Α1ϋ Ελζγχων  

14.  Τμιμα Α2ϋ Ελζγχων 

15.  Δ.Ο.Υ. Νζασ Ιωνίασ Τμιμα Α1ϋ Ελζγχων  

16.  Τμιμα Α2ϋ Ελζγχων 

17.  Δ.Ο.Υ. Ραλλινθσ Τμιμα Α1ϋ Ελζγχων  

18.  Τμιμα Α2ϋ Ελζγχων 

19.  Δ.Ο.Υ. Αϋ Ρειραιά  Τμιμα Α1ϋ Ελζγχων  

20.  Τμιμα Α2ϋ Ελζγχων 

21.  Δ.Ο.Υ. Εϋ Ρειραιά  Τμιμα Α1ϋ Ελζγχων  

22.  Τμιμα Α2ϋ Ελζγχων 

23.  Δ.Ο.Υ. Ρλοίων  Τμιμα Αϋ Ελζγχων  

24.  Δ.Ο.Υ. Χολαργοφ  Τμιμα Α1ϋ Ελζγχων  



 

 

1.  Περίγραμμα Θζςησ εργαςίασ: 

Προϊςτάμενοσ Σμήματοσ Ελζγχου των Δημόςιων Οικονομικϊν Τπηρεςιϊν (Δ.Ο.Τ.) 

Αττικήσ Αϋ Σάξεωσ, τησ Γενικήσ Διεφθυνςησ Φορολογικήσ Διοίκηςησ τησ 

Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 

Ο ςκοπόσ των κζςεων εργαςίασ των προκθρυςςόμενων κζςεων ευκφνθσ που 

αφοροφν ςτα Τμιματα Ελζγχων των Υποδιευκφνςεων των Δ.Ο.Υ. Αττικισ (Αϋ 

Τάξεωσ), οι ειδικζσ αρμοδιότθτεσ, θ γενικι περιγραφι κακθκόντων αυτϊν, οι 

ειδικζσ απαιτιςεισ, θ επικυμθτι εμπειρία, κακϊσ και απαιτοφμενα τυπικά και 

λοιπά επικυμθτά προςόντα, προδιαγράφονται ςτα αντίςτοιχα περιγράμματα 

κζςεων εργαςίασ, που κακορίςτθκαν, ςφμφωνα  με τθν υπ’ αρικμ. ΔΔΑΔ Ε 1176068 

ΕΞ2017/01-12-2017 (Βϋ 4227) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Εςόδων, «Καθοριςμόσ Περιγραμμάτων Θζςεων Εργαςίασ τησ 

Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» και  προςαρτϊνται ςτθν 

παροφςα, αποτελϊντασ αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

 Επιπλζον, κάκε ειδικότερο κακικον που απορρζει από αρμοδιότθτεσ που 

περιγράφονται ςτισ οικείεσ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. Δ.ΟΓ. Α. 1036960 ΕΞ 2017/10-

03-2017 απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Βϋ968), 

με κζμα, «Οργανιςμόσ τησ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ 

ζχει τροποποιθκεί, ςυμπλθρωκεί και ιςχφει, αποτελεί μζροσ των κακθκόντων των 

Ρροϊςταμζνων των προκθρυςςόμενων κζςεων ευκφνθσ. 

 

2. Δικαίωμα υποβολήσ αίτηςησ υποψηφιότητασ 

  2.1. Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ, για τισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ 

ευκφνθσ, ζχουν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ δ) τθσ 

παραγράφου 8.ΙΙΙ. του άρκρου 68, «Κλάδοι Προϊςταμζνων Αυτοτελϊν Τμημάτων, 

Τμημάτων και Αυτοτελϊν Γραφείων των Υπηρεςιϊν» τθσ υπ’ αρικμ. Δ.ΟΓ. Α. 

1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Εςόδων (Βϋ968), με κζμα, «Οργανιςμόσ τησ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων 

Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ ζχει τροποποιθκεί, ςυμπλθρωκεί και ιςχφει, υπάλλθλοι τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατθγορίασ ΡΕ του κλάδου 



 

Εφοριακϊν, ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ, οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ 

αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν υποπερίπτωςθ αϋ 

τθσ περίπτωςθσ 1 τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 61 τθσ ωσ άνω απόφαςθσ ι 

υπάλλθλοι κατθγορίασ ΤΕ του κλάδου Εφοριακϊν ι υπάλλθλοι κατθγορίασ ΤΕ 

οποιοδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ 

αυτζσ ορίηονται ςτθν υποπερίπτωςθ α’ τθσ περίπτωςθσ 3 τθσ παραγράφου 3 του 

άρκρου 61 τθσ εν λόγω απόφαςθσ.  

 

   2.2 Οι ανικοντεσ ςτουσ κλάδουσ και ςτισ κατθγορίεσ τθσ προθγθκείςασ 

υποπαραγράφου (2.1) υπάλλθλοι,  προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςτθ ςχετικι 

διαδικαςία πλιρωςθσ των παρατικζμενων ςτθν παροφςα κζςεων, οφείλουν, 

περαιτζρω, κατά τθν θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων 

υποψθφιοτιτων, να πλθροφν τισ προχποκζςεισ επιλογισ του άρκρου 26, παρ. 1 και 

2 περ. γϋ του ν. 4389/2016 (Αϋ94), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ωσ 

ακολοφκωσ: 

i) να ζχουν αςκιςει για τουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ κακικοντα προϊςταμζνου 

Τμιματοσ, ή  

ii) να είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι 

απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ι 

κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, και κατζχουν 

το βακμό Βϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον τζςςερα (4) ζτθ ςτο βακμό αυτόν, ή  

iii) να κατζχουν το βακμό Αϋ. 

 

 2.3. Δεν δφναται να είναι υποψιφιοσ για τισ αναφερόμενεσ προσ πλιρωςθ κζςεισ 

ευκφνθσ υπάλλθλοσ που επελζγθ και τοποκετικθκε προϊςτάμενοσ οργανικισ 

μονάδασ επιπζδου Διεφκυνςθσ, Υποδιεφκυνςθσ ι Τμιματοσ, με απόφαςθ του 

Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων και θ κθτεία του ολοκλθρϊνεται 

πζραν τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων βάςει 

τθσ παροφςασ, κατ’ εφαρμογι ςυνδυαςτικά των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 

5, του άρκρου 27 του ν.4389/2016.  

 



 

 2.4.  Για τθν εφαρμογι των αναφερόμενων διατάξεων, αλλά και τθ μοριοδότθςθ του 

χρόνου άςκθςθσ κακθκόντων ευκφνθσ του υποψθφίου, λαμβάνεται υπόψθ 

αποκλειςτικά θ εν τοισ πράγμαςι άςκθςθ κακθκόντων ευκφνθσ επιπζδου Γενικισ 

Διεφκυνςθσ, Διεφκυνςθσ ι Τμιματοσ, αντίςτοιχα, που ζχει διανυκεί ςε Υπουργεία, 

Γενικζσ και Ειδικζσ Γραμματείεσ, αποκεντρωμζνεσ διοικιςεισ, Ν.Ρ.Δ.Δ., Ανεξάρτθτεσ 

Αρχζσ, Ο.Τ.Α. Αϋ και Βϋ βακμοφ και Ν.Ρ.Δ.Δ. αυτϊν, κακϊσ και ςε αυτοτελείσ 

δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποψθφίων υπαλλιλων που ζχουν αςκιςει κακικοντα 

αναπλθρωτι προϊςταμζνου οργανικισ μονάδασ, βάςει των διατάξεων του άρκρου 87 

του Υ.Κ., όπωσ ιςχφει, καλοφνται οι υποψιφιοι, όπωσ υποβάλουν με τθν αίτθςθ 

υποψθφιότθτάσ τουσ, ςχετικζσ αποφάςεισ ι διαταγζσ που πιςτοποιοφν το χρόνο 

άςκθςθσ κακθκόντων αναπλθρωτι προϊςταμζνου, οποιουδιποτε επιπζδου, ςφμφωνα 

με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

 

3. Κωλφματα υποψηφιότητασ 

  3.1 Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ για επιλογι ςε κζςθ προϊςταμζνου, 

υπάλλθλοσ, ςτο πρόςωπο του οποίου ςυντρζχουν τα κωλφματα υποψθφιότθτασ, κατά τα 

οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 84 του ν.3528/2007 (Αϋ26), όπωσ αυτό 

αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 29 του ν.4369/2016 (Αϋ33).  

Ειδικότερα: 

α) Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ για επιλογι ςε κζςθ προϊςταμζνου 

οποιουδιποτε επιπζδου υπάλλθλοσ που αποχωρεί αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ 

ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 

υποψθφιοτιτων. 

β) Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ για τθν επιλογι προϊςταμζνου οφτε να 

τοποκετθκεί προϊςτάμενοσ υπάλλθλοσ, ο οποίοσ διανφει δοκιμαςτικι υπθρεςία ι τελεί 

ςε διακεςιμότθτα ι αργία ι ζχει καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθ 

παράγραφο 1 του άρκρου 8 αδικιματα ι του ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε 

πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για 

οποιοδιποτε πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145. 

 



 

3.2. Τα κωλφματα υποψθφιότθτασ δεν πρζπει να ςυντρζχουν ςε οποιοδιποτε 

ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ επιλογισ, κακϊσ και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ του υπαλλιλου.  

 

4. Κριτήρια αξιολόγηςησ των υποψηφιοτήτων 

Για τθν αξιολόγθςθ των υποψθφίων εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 26 

και 38 του ν.4389/2016, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν, κακϊσ και οι ςχετικζσ 

ρυκμίςεισ τθσ υπ’ αρικμ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016/08.09.2016 (Βϋ2922) απόφαςθσ του 

Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων «Καθοριςμόσ τησ διαδικαςίασ, των οργάνων και 

των κριτηρίων αξιολόγηςησ των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊςταμζνων οργανικϊν 

μονάδων επιπζδου Γενικήσ Διεφθυνςησ, Διεφθυνςησ και Τμήματοσ των υπηρεςιϊν τησ 

Γενικήσ Γραμματείασ Δημοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν, καθϊσ και των 

Υπευθφνων Αυτοτελϊν Γραφείων αυτήσ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί, ςυμπλθρωκεί και 

ιςχφει ςφμφωνα με τισ με υπ’ αρικμ. ΔΔΑΔ Γ 1173943 ΕΞ 2016/01.12.2016 (Βϋ3985), ΔΔΑΔ 

Γ 1063261 ΕΞ 2017/27.04.2017 (Βϋ1509)  και ΔΔΑΔ Γ 1046609 ΕΞ2018/22-03-2018 (Βϋ1233) 

αποφάςεισ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

       α) Πςον αφορά το κριτιριο «Χρόνοσ απαςχόληςησ ςε ςυναφή θζςη ςτον ιδιωτικό 

τομζα» (προχπθρεςία εκτόσ δθμοςίου τομζα), θ προχπθρεςία αυτι λαμβάνεται υπόψθ 

για τθ μοριοδότθςθ τθσ ομάδασ κριτθρίων (β) «Εργαςιακή εμπειρία και άςκηςη 

καθηκόντων ευθφνησ», εφόςον ζχει αναγνωριςκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ, τισ 

προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία, που προβλζπεται ςτισ διατάξεισ του π.δ. 69/2016 

(Αϋ127), κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 98 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, όπωσ 

αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 26 του ν.4369/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.  

Ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ ςε ςυναφι κζςθ ςτον ιδιωτικό τομζα που δεν ζχει 

αναγνωριςκεί, βάςει των κείμενων διατάξεων, πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ αιτιςεων υποψθφιότθτασ, προςμετράται για τθ μοριοδότθςθ του αντίςτοιχου 

κριτθρίου αξιολόγθςθσ, εφόςον, ζωσ τθν οριςτικοποίθςθ του πίνακα προκρικζντων 

υποψθφίων από το αρμόδιο Συμβοφλιο επιλογισ, ι τθν ζναρξθ διεξαγωγισ τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνζντευξθσ, κρικεί θ εν λόγω ςυνάφεια από τα αρμόδια υπθρεςιακά 

ςυμβοφλια. 

Η ςυγκζντρωςθ και προςκόμιςθ των απαιτοφμενων, κατά τα οριηόμενα ςτισ 

διατάξεισ του π.δ. 69/2016, δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και κάκε άλλου ςτοιχείου που 



 

αποδεικνφει ότι ςυντρζχουν οι απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ, αποτελοφν ευκφνθ του ιδίου 

υπαλλιλου.  

β) Για τθν απόδειξθ του επιπζδου γλωςςομάκειασ λαμβάνονται υπόψθ τα οριηόμενα 

ςτισ διατάξεισ του π.δ. 50/2001 (Αϋ39), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, και ειδικότερα 

ςτο Ραράρτθμα Γλωςςομάκειασ, το οποίο είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του Α.Σ.Ε.Ρ.   

 

5. Διαδικαςία υποβολήσ αιτήςεων υποψηφιότητασ- Ηλεκτρονική υποβολή  

αίτηςησ  – Προθεςμία υποβολήσ υποψηφιότητασ 

5.1. Θζςεισ ευθφνησ με ομοειδή χαρακτήρα 

 Οι υποψιφιοι που πλθροφν τισ προαναφερόμενεσ προχποκζςεισ επιλογισ και 

τοποκζτθςθσ και επικυμοφν να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον για τθν πλιρωςθ των 

προκθρυςςόμενων κζςεων ευκφνθσ βάςει τθσ παροφςασ, μποροφν να υποβάλουν 

αίτθςθ υποψθφιότθτασ δηλϊνοντασ κατ’ ανϊτατο όριο ζωσ και τζςςερισ (4) θζςεισ 

προϊςταμζνων Σμημάτων Ελζγχων. 

 

5.2. Η αίτθςθ υποψθφιότθτασ, ωσ το ςυνθμμζνο ΡΑΑΤΗΜΑ Ι,  υποβάλλεται 

μόνο θλεκτρονικά, ςτθ διεφκυνςθ e.makrina@aade.gr  εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ 

δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν καταχϊριςθ τθσ εν λόγω πρόςκλθςθσ ςτον 

ιςτότοπο τθσ Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr. Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων 

υποψθφιότθτασ αρχίηει ςτισ 02  Μαΐου 2018 και λήγει ςτισ 15 Μαΐου 2018. 

 

5.3.  Για τθν εγκυρότθτα τθσ υποψθφιότθτασ, θ αίτθςθ απαιτείται να φζρει τθν 

υπογραφι του υποψθφίου, *απαιτείται ςάρωςη τησ αίτηςησ, δηλαδή επεξεργαςία 

αυτήσ μζςω ςαρωτή (scanner), πριν από την ηλεκτρονική υποβολή τησ].  

 Η αίτθςθ υποψθφιότθτασ ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από αναλυτικό 

βιογραφικό ςθμείωμα (ωσ ςυνθμμζνο ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ), το οποίο αποτελεί 

αναπόςπαςτο τμιμα τθσ αίτθςθσ, ςυντάςςεται με ευκφνθ του υποψθφίου και επζχει 

κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ. 

  H ςυμπλιρωςθ των εντφπων (ωσ ςυνθμμζνα ΡΑΑΤΗΜΑ Ι και 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ)  είναι υποχρεωτικι και πρζπει να γίνεται ςε μορφότυπο word και όχι 

χειρόγραφα.  

mailto:e.makrina@aade.gr
http://www.aade.gr/


 

 Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει τα οικεία πεδία που 

αναφζρονται ςτα υπθρεςιακά και προςωπικά του ςτοιχεία, κακϊσ και ςτα τυπικά, 

εκπαιδευτικά, και επαγγελματικά προςόντα που απαιτοφνται για τθν προκθρυςςόμενθ 

κζςθ ευκφνθσ, κακϊσ και τυχόν πρόςκετεσ άλλεσ πλθροφορίεσ που εκείνοσ κρίνει ότι 

κα ςυντείνουν ςτθν ευνοϊκότερθ αξιολόγθςθ τθσ υποψθφιότθτάσ του.  

 

5.4.  Η αίτθςθ υποψθφιότθτασ ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από Υπεφκυνθ Διλωςθ 

του ν.1599/1986 (βλ. ςυνθμμζνο ΡΑΑΤΗΜΑ III). Η Υπεφκυνθ Διλωςθ απαιτείται να 

είναι ςυμπλθρωμζνθ, υπογεγραμμζνθ και να φζρει βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ 

υπογραφισ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 11 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ 

(ν.2690/1999, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει) και να αποςταλεί θλεκτρονικά ςτθν 

ίδια διεφκυνςθ. Διευκρινίηεται, ότι απαιτείται ςάρωςθ τθσ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ, 

δθλαδι επεξεργαςία αυτισ μζςω ςαρωτι (scanner), μετά τθν υπογραφι τθσ και τθ 

κεϊρθςθ του γνθςίου αυτισ. 

5.5. Η εκπρόκεςμθ υποβολι αιτιςεων ι θ μθ υποβολι Υπεφκυνων Δθλϊςεων, 

κατά τα ανωτζρω αναφερκζντα, ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό των υποψθφίων από τθ 

διαδικαςία επιλογισ. 

5.6. Οι προχποκζςεισ και τα προςόντα επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων υποψθφιότθτασ. 

 

 

6. Γνωςτοποίηςη πρόςκληςησ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ 

     6.1.  Η παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται αμελλθτί ςτο Ρρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

     6.2. Μετά τθν ανάρτθςι τθσ δθμοςιεφεται ςτο δικτυακό τόπο τθσ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.): www.aade.gr. 

 

 

 

 

 

     

 

http://www.aade.gr/


 

 6.3. Οι αποδζκτεσ τθσ παροφςασ γνωςτοποιοφν με κάκε πρόςφορο τρόπο τθν 

πρόςκλθςθ ςτουσ υπαλλιλουσ που ανικουν οργανικά ςτθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων 

Εςόδων.  

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ  
ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ  

ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ  
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
 

Συνημμζνα:  

1. ΡΑΑΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγμα Αίτθςθσ Υποψθφιότθτασ  

2. ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ: Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ Υποψθφίου 

3. ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ: Υπεφκυνθ Διλωςθ   

4. ΡΑΑΤΗΜΑ IV: Ρερίγραμμα κζςθσ εργαςίασ Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ Ελζγχου 

Δ.Ο.Υ. Αϋ Τάξεωσ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ 

Προς: Σην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 

Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού 

- Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

- Σμήμα Γ΄ ταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού 

ΠΡΟΨΠΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 

 

1. Επώνυμο:………………………………………………………………………… 

2. Όνομα:……………………………………………………………………………. 

3. Πατρώνυμο:……………………………………………………………………… 

4. Ημερομηνία γέννησης:………………………………………………………… 

5. Αριθμός μητρώου του υπαλλήλου:………………………………………….. 

6. Α.Δ.Σ:……………………………………………………………………………... 

7. Σηλέφωνο επικοινωνίας:………………………………………………………. 

8. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)………………………… 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ  

 

1. Υορέας οργανικής θέσης:…………………………………………………….. 

2. Τπηρεσία με απόσπαση:……………………………………………………… 

3. Θέση που κατέχει ο υποψήφιος:……………………………………………. 

4. Κλάδος/κατηγορία/βαθμός:………………………………………………… 

5. Αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού:………………………….. 

6. Ημερομηνία/ΥΕΚ διορισμού:……………………………………………….. 

 

 

 

ΘΕΗ ΕΤΘΤΝΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ: 
Αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ……………………………………………. πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 

i. …………………………………….. 
ii. ………………………………….. 
iii. …………………, κ.λ.π. 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……./………/201…… 

Ο /Η αιτ……………………. 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ         

 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ  

1. Επώνυμο:……………………………………………………………………… 

2. Όνομα:…………………………………………………………………………… 

3. Πατρώνυμο:……………………………………………………………………… 

4. Αριθμός μητρώου του υπαλλήλου:………………………………………….. 

5. υνολικός χρόνος υπηρεσίας:…………………………………………………1 

 

                                                
1 Έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της πρόσκλησης πλήρωσης θέσεων ευθύνης 
2 υμπληρώνεται από την υπηρεσία 
3 υμπληρώνεται από την υπηρεσία 
4 υμπληρώνεται από την υπηρεσία 

 Α. ΣΤΠΙΚΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ &  ΠΡΟΟΝΣΑ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

 

Α/Α Κατηγορία τίτλου  Σίτλοι σπουδών (Αναλυτική καταγραφή των 

στοιχείων που ζητούνται) 

Αριθμός 

μορίων 2 

Α.1. Βασικός τίτλος σπουδών   

 

 

Α.2. Δεύτερος τίτλος σπουδών 

(της ίδιας εκπαιδευτικής 

βαθμίδας με τον βασικό 

τίτλο σπουδών) 

  

Α.3. Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών, ετήσιας 

τουλάχιστον διάρκειας 

  

Α.4. Δεύτερος Μεταπτυχιακός 

τίτλος σπουδών, ετήσιας 

τουλάχιστον διάρκειας 

  

Α.5. Επιτυχής  αποφοίτηση από 

την Ε..Δ.Δ.Α 

  

Α.6. Διδακτορικό δίπλωμα   

Α.7. Πιστοποιημένη 

Επιμόρφωση από το 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α, κατά την 

τελευταία 10ετία  

Ονομασία:………..  

Α.8. Πιστοποιημένη 

γλωσσομάθεια  

Γλώσσα Άριστα Πολύ 

καλά 

Καλά Αριθμός 

μορίων 3 

      

     

     

ύνολο μορίων τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων 

επαγγελματικής κατάρτισης4 

 



 

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΨΝ ΣΤΠΙΚΨΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΠΡΟΟΝΣΑ &  ΠΡΟΟΝΣΨΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ: (προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συνολικού αριθμού  μορίων της 

Α΄ ομάδας με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, ανά θέση ευθύνης) 

 

 

 

(Β.1.) Αναλυτική απεικόνιση της  εργασιακής εμπειρίας στο δημόσιο τομέα  

Α/Α Τπηρεσία Τπάλληλος/ 

Προϊστάμενος 

Από……… έως Έτη,  μήνες 

& ημέρες 

απασχόλησης 

Αντικείμενο και μονάδα 

απασχόλησης 

      

      

      

      

      

                                                
5
 υμπληρώνεται από την υπηρεσία 

6 Φρόνος προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί στο δημόσιο και έχει αναγνωρισθεί, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 98 του Τ.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν.4369/2016 
(Α΄33) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του ν.4354/2015 (Α΄176). 

Β. ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΗΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΨΝ ΕΤΘΤΝΗ 

Α/Α Φρόνος εμπειρίας και άσκηση 

καθηκόντων ευθύνης  

(Έτη και μήνες άσκησης καθηκόντων 

ευθύνης) 

Αριθμός 

μορίων5  

Β.1. Φρόνος υπηρεσίας στο δημόσιο 

τομέα6, με ανώτατο όριο τα 33 έτη 

  

 

 

Β.2.  Φρόνος απασχόλησης σε συναφή 

θέση στον ιδιωτικό τομέα, που έχει 

αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 98 του Τ.Κ., 

όπως ισχύει, (με ανώτατο όριο τα 7 

έτη) 

                                                                            

Β.3. Φρόνος άσκησης καθηκόντων 

ευθύνης στο δημόσιο τομέα, με 

ανώτατο όριο τα 10 έτη  

  

ύνολο μορίων από εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης  

Β. ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΨΝ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΗΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΨΝ ΕΤΘΤΝΗ: 

(προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συνολικού αριθμού  μορίων της Β΄ ομάδας με τον αντίστοιχο συντελεστή 

βαρύτητας, ανά θέση ευθύνης) 



 

      

      

      

      

      

 

(Β.2.) Αναλυτική απεικόνιση της εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα  

Α/Α Τπηρεσία Τπάλληλος/ 

Προϊστάμενος 

Από ……..έως Έτη, μήνες & 

ημέρες 

απασχόλησης 

Αντικείμενο και μονάδα 

απασχόλησης 

      

      

      

      

      

      

      

 

(Β.3.) Αναλυτική απεικόνιση  άσκησης καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα  

Α/Α ΘΕΕΙ ΕΤΘΤΝΗ ΕΣΗ ΜΗΝΕ ΗΜΕΡΕ 

1. Γενικής Διεύθυνσης    

2. Διεύθυνσης/Τποδιεύθυνσης    

3. Σμήματος    

4. Τπεύθυνος Αυτοτελούς Γραφείου    

υνολικός χρόνος άσκησης καθηκόντων σε 

θέσεις ευθύνης 

   

 

                                                
7  Kατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 38, παρ.7 του ν.4389/2016 (Α΄94), ο υποψήφιος 
λαμβάνει τον ανώτατο αριθμό μορίων, ήτοι τα 1.000 μόρια, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 58 του ν.4403/2016 (Α΄125). 

 Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 7  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΑΡΙΘΜΟ 

    ΜΟΡΙΨΝ  9 

Α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων 
επαγγελματικής κατάρτισης 

 

Β) Μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων 
ευθύνης 

 

Γ)  Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης10  

ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΨΝ  (Α) + (Β) + (Γ)   

 

 

ΠΡΟΘΕΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 

 

Ο υποψήφιος δύναται να καταγράψει όσα πρόσθετα προσόντα δεν περιλαμβάνονται 

στα τυποποιημένα πεδία της φόρμας, τα οποία συνιστούν στοιχεία του βιογραφικού 

                                                
8 υμπληρώνεται από την υπηρεσία 
9 υμπληρώνεται από την υπηρεσία 
10 Kατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 38, παρ.7 του ν.4389/2016 (Α΄94), ο υποψήφιος 

λαμβάνει τον ανώτατο αριθμό μορίων, ήτοι τα 1.000 μόρια, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 58 του ν.4403/2016 (Α΄125). 

 

 

Α/Α Εκθέσεις Αξιολόγησης  

Γ.1. Έκθεσης Αξιολόγησης 

έτους 201…. 

  

Γ.2. Έκθεσης Αξιολόγησης 

έτους 201…. 

  

Γ.3. Έκθεσης Αξιολόγησης 

έτους 201…. 

  

ύνολο μορίων από την 

Αξιολόγηση 

Βάσει του μέσου όρου αξιολόγησης των εντύπων 

αξιολόγησης της απόδοσης του υποψηφίου που έλαβε 

κατά την τελευταία τριετία. 

Αριθμός 

μορίων 8 

Γ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΨΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: (προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του 

συνολικού αριθμού  μορίων της Γ΄ ομάδας με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, ανά θέση ευθύνης) 



 

σημειώματός του και κρίνει ότι θα συντείνουν στην ευνοϊκότερη αξιολόγηση της 

υποψηφιότητάς του. Σα επιπρόσθετα προσόντα δεν μοριοδοτούνται.  

I. ……………………………….. 

II. ……………………………….. 

III. ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ(1): ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΥΕΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ  ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη, ηόζν ν/ε ίδηνο/α, όζν θαη ν/ε ζύδπγνο θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε κνπ: 
 
α) έσοςμε ππνβάιεη ηηο δειώζεηο θνξνινγίαο, πνπ νξίδνληαη ζηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, θαζώο θαη έρνπκε 
δειώζεη ην ζύλνιν ησλ εηζνδεκάησλ καο θαη ησλ πεξηνπζηαθώλ καο ζηνηρείσλ, όπσο πξνζδηνξίδνληαη από ηηο 
δηαηάμεηο απηέο,  
 
β) είμαζηε ελήκεξνη γηα ηπρόλ νθεηιέο καο πξνο ην δεκόζην, 
  
γ1) δελ είκαζηε δηθαηνύρνη ή ηειηθνί πξαγκαηηθνί δηθαηνύρνη ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ή άιινπ πεξηνπζηαθνύ 
ζηνηρείνπ ην νπνίν αλήθεη ζε εηαηξεία εγθαηεζηεκέλε ζε θξάηνο κε ζπλεξγάζηκν ζηνλ θνξνινγηθό ηνκέα ή θξάηνο 
κε πξνλνκηαθό θνξνινγηθό θαζεζηώο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 4172/2013,  
ή (4) 
γ2) είκαζηε δηθαηνύρνη ή ηειηθνί πξαγκαηηθνί δηθαηνύρνη ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ή άιινπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ 
ην νπνίν αλήθεη ζε εηαηξεία εγθαηεζηεκέλε ζε θξάηνο κε ζπλεξγάζηκν ζηνλ θνξνινγηθό ηνκέα ή θξάηνο κε 
πξνλνκηαθό θνξνινγηθό θαζεζηώο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 4172/2013, θαη πξόθεηηαη γηα 
εηζνδήκαηα ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαηά πεξίπησζε, ηα νπνία έρνπλ θνξνινγεζεί ή λόκηκα απαιιαγεί ζηελ 
Ειιάδα θαη 
 
δ) έρσ ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ηελ πξνβιεπόκελε Δήισζε Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο, θαη΄ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 3528/2007, όπσο ηζρύεη. (5) 

 

Ηκεξνκελία:      …...…/……./20….… 

                                                                                                                                                                                                          Ο – Η Δει. 

 

(Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(4) Ο /Η δηλών/ούζα ανάλογα με ηην καηηγοπία ζηην οποία ςπάγεηαι ζςμπληπώνει (κςκλώνει) καηά πεπίπηωζη ηη 
ζσεηική ένδειξη (γ1) ή (γ2) ζηην ςπεύθςνη δήλωζή ηος και ηην μονογπάθει παπαπλεύπωρ. 

(5) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 
δεινύζα.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Σίηλος ηης θέζης εργαζίας: Πξντζηάκελνο Τκήκαηνο Ειέγρνπ Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάμεσο  
Γενική Διεύθσνζη: Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο 
Άμεζα Προϊζηάμενος: Πξντζηάκελνο Υπνδηεχζπλζεο Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάμεσο 

 

 

 

Άμεζα σθιζηάμενοι: 

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Τκήκαηνο Ειέγρνπ κηαο Δ.Ο.Υ. Α’ Τάμεσο  είλαη άκεζνο πξντζηάκελνο ησλ ειεγθηψλ 

θαη βνεζψλ ειεγθηψλ ηεο Δ.Ο.Υ. 

 

Ανεξάρτθτθ Αρχι 
Δθμοςίων Εςόδων

Γεν. Δ/νςθ
Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ & 
Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ

Γενικι Δ/νςθ 
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν

Γεν. Δ/νςθ

Φορολογικισ

Διοίκθςθσ

Κεντρικι Υπθρεςία

Διεφκυνςθ 
Φορολογικισ 

Συμμόρφωςθσ

Διεφκυνςθ Ελζγχων

Διεφκυνςθ Ειςπράξεων

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ 
ϋΑμεςθσ Φορολογίασ

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ 
ϋΕμμεςθσ Φορολογίασ

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ 
Φορολογίασ Κεφαλαίου 

και Ρεριουςιολογίου

Αυτοτελζσ τμιμα 
Σχεδιαςμοφ και 

Ραρακολοφκθςθσ

Ειδικζσ 
Αποκεντρωμζνεσ 

Υπθρεςίεσ

ΕΜΕΙΣ

ΚΕΜΕΕΡ

ΚΕΦΟΜΕΡ

Φορολογικζσ 
Ρεριφζρειεσ

Ρεριφερειακζσ 
Υπθρεςίεσ

ΔΟΥ Αϋ Ταξεωσ

ΔΟΥ Αϋ- Βϋ Τάξεωσ

ΔΟΥ Βϋ Τάξεωσ

Γεν. Δ/νςθ 

Τελωνείων & Ειδικϊν

Φόρων Κατανάλωςθσ

Γεν. Δ/νςθ 

Γενικοφ Χθμείου

του Κράτουσ 



 

 

 

κοπός ηης θέζης εργαζίας: 

Ο ξφινο ηνπ Πξντζηακέλνπ ησλ Τκεκάησλ Ειέγρνπ ζηηο Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάμεσο είλαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Υπνδηεχζπλζεο ηεο Δ.Ο.Υ., λα δηαζθαιίδεη:  

τον αποτελεςματικό ςυντονιςμό των διαδικαςιϊν και τθ εφαρμογι βζλτιςτων και διαφανϊν 

πρακτικϊν ςτθ διενζργεια φορολογικϊν ελζγχων ςε επιχειριςεισ και φυςικά πρόςωπα, κατά το λόγο 

αρμοδιότθτασ τθσ ΔΟΥ και ςφμφωνα με τισ κείμενεσ φορολογικζσ διατάξεισ. 

 

Ειδικές αρμοδιόηηηες 

 Κακορίηει και επιβλζπει τθ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ, υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ των ςτόχων 

του Τμιματοσ  και διαςφαλίηει τθν ζγκαιρθ επίτευξι τουσ, μζςω τθσ ενεργισ εποπτείασ των 

υφιςταμζνων, τθν παροχι κατευκφνςεων για τθν επίλυςθ κεμάτων και τθν υποβολι αναφορϊν ςτον 

Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ.  

 Συμβάλλει ςτθν αποτελεςματικι διοίκθςθ και ςτθ βελτίωςθ τθσ επιχειρθςιακισ απόδοςθσ τθσ Δ.Ο.Υ., 

ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ του Ρροϊςταμζνου τθσ Υποδιεφκυνςθσ. 

 Διοικεί το τμιμα κατά τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν εφρυκμθ λειτουργία του μζςω τθσ κακθμερινισ 

ςυνεργαςίασ με τουσ υπαλλιλουσ κακϊσ και μζςω τθσ  αξιοποίθςθσ και τθσ ανάπτυξθσ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ του. 

 

Καθήκονηα  

 Ανακζτει τισ οριηόμενεσ από τθν Διεφκυνςθ Ελζγχων, εντολζσ ελζγχου ςτουσ ελεγκτζσ του Τμιματοσ 

ςφμφωνα με τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ. 

 Συντονίηει τουσ ελεγκτζσ για τθν αποτελεςματικι και αποδοτικι διενζργεια όλων των τφπων ελζγχου, 

με τθν ορκι και ποιοτικι εφαρμογι των διαδικαςιϊν ελζγχου, ςφμφωνα με τα προγράμματα που 

ζχουν αναπτυχκεί από τθν Διεφκυνςθ Ελζγχων και είναι υπεφκυνοσ για τθν ζγκριςθ των εκκζςεων 

ελζγχου. 

Προιςτάμενοσ 

Δ.Ο.Τ. ΑϋΣάξεωσ 

Τποδιεφθυνςη Δ.Ο.Τ. 

Τμιμα Ελζγχων 

Τμιμα 

Δικαςτικό & Νομικισ Υποςτιριξθσ 

Γραφείο Λθξιπρόκεςμων 
Οφειλϊν



 

 

 Ραρακολουκεί και προωκεί ενεργά τθν επίτευξθ τθσ ςτόχευςθσ των ελζγχων ανά τφπο ελζγχου, που 

ζχουν τεκεί από τθν Διεφκυνςθ Ελζγχων. 

 Συντονίηει και επιβλζπει τθν τιρθςθ των ελεγκτικϊν προτφπων που ζχουν εκπονθκεί από τθ 

Διεφκυνςθ Ελζγχων και τθν εφαρμογι ςφγχρονων βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν ελζγχου που 

ζχουν τεκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ.  

 Συντονίηει και επιβλζπει τθ διενζργεια Μερικϊν Επιτόπιων Ελζγχων. 

 Επιβλζπει τισ ενζργειεσ και ςυντονίηει τθσ διαδικαςίεσ ςε κζματα ελζγχου ζναρξθσ – μεταβολισ ι 

εκπρόκεςμθσ διακοπισ  επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ.  

 Επικοινωνεί ο ίδιοσ προςωπικά αλλά και μεριμνά για τθν αποτελεςματικι εξυπθρζτθςθ των 

φορολογουμζνων για τθν επίλυςθ κεμάτων αρμοδιότθτασ του τμιματοσ. 

 Μεριμνά ιδιαίτερα, για αποτελεςματικι κακοδιγθςθ και επαγγελματικι ανζλιξθ των βοθκϊν  

ελεγκτϊν παρακολουκϊντασ τθν απόδοςι τουσ μζςα από προςωπικό πλάνο ανάπτυξθσ.  

 Διαχειρίηεται, ςυντονίηει και μεριμνά για τθν αποτελεςματικι τοποκζτθςθ, αξιολόγθςθ και ανάπτυξθ 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ του Τμιματοσ, ςε ςυνεργαςία με τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ, με 

ςκοπό τθν αποδοτικότερθ αξιοποίθςθ του προςωπικοφ και τθ βζλτιςτθ λειτουργία του Τμιματοσ. 

 Επικοινωνεί: α) με φορολογοφμενουσ προςωπικά, ςε περιπτϊςεισ που ανακφπτουν ηθτιματα 

αυξθμζνθσ δυςκολίασ, β) ςε ςυχνι βάςθ με τουσ Ρροϊςταμζνουσ και με Επιτελικά Στελζχθ των 

Γενικϊν Διευκφνςεων και των Διευκφνςεων τθσ Α.Α.Δ.Ε. για κζματα ςχετικά με το ζργο του Τμιματοσ, 

γ) τακτικά με τρίτουσ φορείσ εντόσ και εκτόσ Α.Α.Δ.Ε, με ςκοπό τθ ςυλλογι, τθ διαςταφρωςθ, τθν 

ανάλυςθ και τθν ανταλλαγι ςτοιχείων, πλθροφοριϊν και απόψεων. 

 

Χρήζη πόρων/εργαλεία 

 Αμηνπνηεί ζε ηαθηηθή βάζε ηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο Α.Α.Δ.Ε. (TAXIS, ELENXIS) κε 

ζθνπφ ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ. 

 

Ειδικές ζσνθήκες εργαζίας 

Σπλζήθεο εξγαζίαο ζε πεξηβάιινλ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφξηνπ θαη πηεζηηθψλ ρξνληθψλ πξνζεζκηψλ (επνπηεία 

ειέγρσλ, παξαγξαθέο, επαθή κε θνξνινγνπκέλνπο). 

Απαιηούμενα ησπικά προζόνηα  
Τππηθέο πξνυπνζέζεηο, θιάδνο θαη θαηεγνξία φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 26 ηνπ λ. 4389/16 θαη ηνλ 

Οξγαληζκφ ηεο Α.Α.Δ.Ε. 

Επιθσμηηή Εμπειρία 
 Θεηεία (1) εηψλ ζε ζέζε επζχλεο πξ/λνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο ή 

 Θεηεία (2) εηψλ ζε ζέζε επζχλεο πξ/λνπ ηκήκαηνο αληίζηνηρεο νξγαληθήο κνλάδαο ή 

 Πξνυπεξεζία (3) εηψλ ζην αληίζηνηρν ηκήκα θαη ελδειερή γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ αληηθεηκέλσλ 

θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο  

 
Λοιπά επιθσμηηά προζόνηα  
 Πηπρίν Α.Ε.Ι-Α.Τ.Ε.Ι. ζπλαθέο κε ηα αληηθείκελα ηεο Θέζεο, θαηά πξνηίκεζε Ννκηθήο, Οηθνλνκηθψλ, ή 

Δηνηθεηηθψλ ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή πηπρίν ή δίπισκα ηκεκάησλ Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. ηεο 



 

 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο νπνηαζδήπνηε θαηεχζπλζεο κε αλαγλσξηζκέλν κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ λνκηθήο, νηθνλνκηθήο ή δηνηθεηηθήο θαηεχζπλζεο. 

 Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζε ζπλαθέο πξνο ηε Δηεχζπλζε αληηθείκελν. 

 Καιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (φπσο απηή νξίδεηαη απφ ην Α.Σ.Ε.Π.). 

 Επηζπκεηή ε γλψζε ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο 

θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ  

 Απνθνίηεζε απφ ηελ Εζληθή Σρνιή Δεκφζηαο Δηνίθεζεο. 

 Δηνηθεηηθέο, επηθνηλσληαθέο θαη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο. 

 Δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ιήςεο απνθάζεσλ, παξαθίλεζεο θαη δηαρείξηζεο απφδνζεο. 

 

 
                                                                              Προθίλ  ικανοηήηων 
 

ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ: Προϊςτάμενοσ Σμήματοσ Ελζγχου Δ.Ο.Τ. Αϋ Σάξεωσ 

Ικανόηηηες  Απαιηούμενο επίπεδο επάρκειας  

Επαγγελμαηικές ικανόηηηες Επίπεδο 1  Επίπεδο 2  Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 

Επαγγελμαηικές ικανόηηηες 

1. Οκαδηθή Εξγαζία θαη Σπλεξγαζία 

    2. Γξαπηή θαη Πξνθνξηθή Επηθνηλσλία  

    3. Λήςε Απνθάζεσλ  

    4. Επίιπζε Πξνβιεκάησλ  

    5. Πξνζαλαηνιηζκφο ζηα Απνηειέζκαηα  

    6. Πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ απνδέθηε ππεξεζηψλ 
(πνιίηε, ζπλάδειθν)  

    7. Πξνζαξκνζηηθφηεηα  

    8. Δηαρείξηζε Τερλνινγίαο 

    
 

Επιτειρηζιακές Ικανόηηηες  

1. Φνξνινγηθή λνκνζεζία  
    2. Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο 
    3. Γλψζεηο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο 
    4. Φνξνινγηθφο  Έιεγρνο 
    5. Έξεπλα εθπιήξσζεο θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ 
    

 
Ικανόηηηες Διοίκηζης  

1. Ηγεζία 
    2. Δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ 

     

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

      ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Δ/νςεισ, Τμιματα/Αυτοτελι Τμιματα και Αυτοτελι Γραφεία των Υπθρεςιϊν που 

υπάγονται απευκείασ ςτο Διοικθτι τθσ Αρχισ (Α.Α.Δ.Ε). 
2. Δ/νςεισ, Τμιματα/Αυτοτελι Τμιματα και Αυτοτελι Γραφεία τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ των 

Γενικϊν Διευκφνςεων τθσ Α.Α.Δ.Ε.  
3. Ειδικζσ Αποκεντρωμζνεσ Υπθρεςίεσ των Γενικϊν Διευκφνςεων τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
4.  Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ τθσ Α.Α.Δ.Ε.:  

       α) Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ (Δ.Ο.Υ).   
       β) Τελωνειακζσ Υπθρεςίεσ 
       γ) Χθμικζσ Υπθρεςίεσ  
 
 
ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Ειδικό Νομικό Γραφείο Δθμοςίων Εςόδων- Γραφείο κ. Ρροζδρου  

 
 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων  

2. Γραφεία κ.κ. Ρροϊςταμζνων των Γενικϊν Διευκφνςεων  τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Εςόδων 

3. Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν, τθσ Α.Α.Δ.Ε. με τθν παράκλθςθ να 

αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο  www.aade.gr 

4. Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ/Τμιματα: Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ & Εϋ 

 

 

 

 

 

http://www.aade.gr/

		2018-05-02T12:15:49+0300




