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Θέμα: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην ςποβολή ςποτηθιοηήηυν ππορ 
πλήπυζη ηηρ θέζηρ ηος Πποφζηαμένος Διεύθςνζηρ ηηρ Φοπολογικήρ και Σελυνειακήρ 
Ακαδημίαρ ηηρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Δημοζίυν Εζόδυν (Α.Α.Δ.Ε.)» 

 
 

 Αναφορικά με το αντικείμενο του κζματοσ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 26, 27, 

38 και 41 του ν.4389/2016 (Αϋ94), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, εκδίδουμε πρόςκλθςθ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν επιλογι και τοποκζτθςθ Προϊςταμζνου οργανικισ μονάδασ 

επιπζδου Διεφκυνςθσ τθσ Φορολογικισ και Σελωνειακισ Ακαδθμίασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Εςόδων (εφεξισ Α.Α.Δ.Ε). φμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8 τθσ με αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 

2017/10.03.2017 (Βϋ968) απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τησ Ανεξάρτητησ Αρχήσ 

Δημοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», θ Φορολογικι και Σελωνειακι Ακαδθμία, εφεξισ Ακαδθμία, είναι 

υπθρεςία επιπζδου Διεφκυνςθσ και υπάγεται απευκείασ ςτο Διοικθτι. Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ 

λειτουργίασ τθσ Φορολογικισ και Σελωνειακισ Ακαδθμίασ τθσ Α.Α.Δ.Ε, ωσ προσ τθν άςκθςθ των 

αρμοδιοτιτων τθσ, ορίηεται θ 15/05/2017, κατόπιν τθσ με αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Α 1046680 ΕΞ 

2017/27.03.2017 (Βϋ1137) απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
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1. Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ 

Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ για τθν αναφερόμενθ κζςθ, ζχουν οι υπάλλθλοι 

ςτο πρόςωπο των οποίων ςυντρζχουν ςωρευτικά οι απαιτοφμενεσ, από τισ κείμενεσ διατάξεισ, 

προχποκζςεισ. Επιςθμαίνεται, ότι οι προχποκζςεισ και τα προςόντα επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν 

κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων υποψθφιότθτασ. υγκεκριμζνα: 

α) Οι υποψιφιοι, κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων υποψθφιότθτασ, 

πρζπει να πλθροφν τισ προχποκζςεισ επιλογισ του άρκρου 26, παρ. 1 και 2 β)  του ν. 4389/2016 

(Αϋ94), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. Ειδικότερα, ωσ Προϊςτάμενοι  Διεφκυνςθσ επιλζγονται 

υπάλλθλοι, εφόςον: 

i)  ζχουν αςκιςει κακικοντα Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ι  

ii) είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ 

χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε..Δ.Δ.Α.) ι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ 

μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν και κατζχουν το βακμό Αϋ (ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

αιτιςεων, βάςει τθσ παροφςασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 82 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα, 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 25 του ν.4369/2016) ι  

iii) κατζχουν το βακμό Αϋ (ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων, βάςει τθσ παροφςασ, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 82 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με 

το άρκρο 25 του ν.4369/2016)και ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για ζνα (1) ζτοσ κακικοντα 

προϊςταμζνου Σμιματοσ ι  

iv) κατζχουν το βακμό Αϋ (ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων, βάςει τθσ παροφςασ, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 82 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με 

το άρκρο 25 του ν.4369/2016)με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον τζςςερα (4) ζτθ ςτο βακμό αυτόν. 

β) Επιπροςκζτωσ, κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 66 «Κλάδοι Προϊςταμζνων 

Διευθφνςεων και Τποδιευθφνςεων τησ Κεντρικήσ Τπηρεςίασ», τθσ με αρ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 

2017/10.03.2017 (Βϋ968) απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Οργανιςμόσ τησ Ανεξάρτητησ Αρχήσ 

Δημοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», τθσ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ και Σελωνειακισ Ακαδθμίασ, προΐςταται 

υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΠΕ όλων των κλάδων τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

γ) τισ περιπτϊςεισ υποψθφίων που ζχουν αςκιςει κακικοντα αναπλθρωτι Προϊςταμζνου οργανικισ 

μονάδασ και δεδομζνου ότι ο χρόνοσ αυτόσ λαμβάνεται υπόψθ για τθν εφαρμογι των παραπάνω 

διατάξεων, οι εν λόγω υποψιφιοι κα πρζπει να υποβάλουν θλεκτρονικά μαηί με τθν αίτθςθ και το 
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απαιτοφμενο βιογραφικό ςθμείωμα και τισ ςχετικζσ αποφάςεισ ι διαταγζσ που πιςτοποιοφν το χρόνο 

άςκθςθσ κακθκόντων αναπλθρωτι Προϊςταμζνου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.   

 

2. Κωλφματα υποψθφιότθτασ 

  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). υγκεκριμζνα: 

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

προϊςτάμενοσ υπάλλθλοσ, ο οποίοσ διανφει δοκιμαςτικι υπθρεςία ι τελεί ςε διακεςιμότθτα ι αργία ι 

ζχει καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 8 του ν.3528/2007  

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 του ωσ άνω νόμου. 

β) Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ για τθν επιλογι ςε κζςθ προϊςταμζνου, υπάλλθλοσ που 

αποχωρεί αυτοδικαίωσ από τθν Τπθρεςία, ιτοι ςυμπλθρϊνει το 67ο ζτοσ τθσ θλικίασ εντόσ ενόσ ζτουσ 

από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων. 

 

3. Κριτιρια αξιολόγθςθσ των υποψθφιοτιτων 

Για τθν αξιολόγθςθ των υποψθφίων εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 26 και 38 του 

ν.4389/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, κακϊσ και οι ςχετικζσ ρυκμίςεισ τθσ με αρ. πρωτ. 

ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016/08.09.2016 (Βϋ2922) απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων 

«Κακοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ, των οργάνων και των κριτθρίων αξιολόγθςθσ των υποψθφιοτιτων για 

τθν επιλογι προϊςταμζνων οργανικϊν μονάδων επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ, Διεφκυνςθσ και 

Σμιματοσ των υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Τπουργείου Οικονομικϊν, 

κακϊσ και των Τπευκφνων Αυτοτελϊν Γραφείων αυτισ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.  

Επιπλζον, όςον 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 
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προβλζπεται ςτισ διατάξεισ του π.δ. 69/2016 (Αϋ127), κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 

98 του Τπαλλθλικοφ Κϊδικα, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 26 του ν.4369/2016.  

 

4. Διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων υποψθφιότθτασ 

 Αναφορικά με τθ διαδικαςία υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιότθτασ, επιςθμαίνονται τα 

ακόλουκα: 

i) Η αίτθςθ υποψθφιότθτασ, (βλ. ςυνθμμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι), υποβάλλεται μόνο θλεκτρονικά 

ςτθ διεφκυνςθ o.sotiropoulou@mofadm.gr εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) 

εργάςιμων θμερϊν από τθν καταχϊριςθ τθσ εν λόγω πρόςκλθςθσ ςτον ιςότοπο 

www.publicrevenue.gr, ιτοι από τισ 6/4/2017 ζωσ και τισ 21/4/2017. 

 

ii) Η αίτθςθ υποψθφιότθτασ απαιτείται να φζρει υπογραφι, προκειμζνου να είναι ζγκυρθ 

*απαιτείται ςάρωςθ τθσ αίτθςθσ, δθλαδι επεξεργαςία αυτισ μζςω ςαρωτι (scanner), πριν 

από τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ+.  Η αίτθςθ ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από βιογραφικό 

ςθμείωμα, (βλ. ςυνθμμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ), το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 

αίτθςθσ, ςυντάςςεται με ευκφνθ του υποψθφίου και επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ. H 

ςυμπλιρωςθ των εντφπων (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι) και (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ) είναι υποχρεωτικι και πρζπει 

να γίνεται θλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα. Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει τα 

οικεία πεδία που αναφζρονται ςτα υπθρεςιακά και προςωπικά του ςτοιχεία, κακϊσ και ςε 

τυπικά, εκπαιδευτικά, επαγγελματικά προςόντα που απαιτοφνται για τθν προκθρυςςόμενθ 

κζςθ και τυχόν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ που κρίνει ότι κα ςυντείνουν ςτθν ευνοϊκότερθ 

αξιολόγθςθ τθσ υποψθφιότθτάσ του.  

 

iii) Η αίτθςθ υποψθφιότθτασ ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από Τπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/1986 

(βλ. ςυνθμμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III). Η Τπεφκυνθ 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 ιςχφει) και να 

αποςταλεί θλεκτρονικά ςτθν ίδια διεφκυνςθ. Διευκρινίηεται, ότι απαιτείται ςάρωςθ τθσ 

Τπεφκυνθσ Διλωςθσ, δθλαδι επεξεργαςία αυτισ μζςω ςαρωτι (scanner), μετά τθν υπογραφι 

τθσ και τθ κεϊρθςθ του γνθςίου αυτισ. 

 

iv) Η εκπρόκεςμθ υποβολι αιτιςεων ι θ μθ υποβολι Τπεφκυνων Δθλϊςεων ςυνεπάγεται τον 

αποκλειςμό των υποψθφίων από τθ διαδικαςία επιλογισ. 

http://www.publicrevenue.gr/
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v) Επιςθμαίνεται ότι οι προχποκζςεισ και τα προςόντα επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων υποψθφιότθτασ. 

 

5. Γνωςτοποίθςθ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 

Η παροφςα αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ «ΔΙΑΤΓΕΙΑ», κακϊσ και ςτον 

ιςτότοπο www.publicrevenue.gr. Με ευκφνθ των Προϊςταμζνων των Τπθρεςιϊν, θ παροφςα να 

αναρτθκεί ςτον Πίνακα Ανακοινϊςεων κάκε Τπθρεςίασ και να λάβουν γνϊςθ ενυπόγραφα όλοι οι 

υπάλλθλοι. 

 

υνημμζνα:  

1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Τπόδειγμα Αίτηςησ Τποψηφιότητασ  

2. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: Τπόδειγμα Βιογραφικοφ ςημειϊματοσ 

3. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: Τπεφθυνη Δήλωςη 

 

   

     O ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

     ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ 

     ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

     ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

      ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Δ/νςεισ, Σμιματα και Αυτοτελι Γραφεία των Τπθρεςιϊν που υπάγονται απευκείασ ςτο 
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

2. Δ/νςεισ, Σμιματα και Αυτοτελι Γραφεία τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ των Γενικϊν 
Διευκφνςεων τθσ Α.Α.Δ.Ε.  

3. Ειδικζσ Αποκεντρωμζνεσ Τπθρεςίεσ των Γενικϊν Διευκφνςεων τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
4.  Περιφερειακζσ Τπθρεςίεσ τθσ Α.Α.Δ.Ε.:  

       α) Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ (Δ.Ο.Τ.) 

       β) Σελωνειακζσ Τπθρεςίεσ 

       γ) Χθμικζσ Τπθρεςίεσ  

 

ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

Ειδικό Νομικό Γραφείο Δθμοςίων Εςόδων  

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων  

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

Εςόδων 

3. Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν, με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτον 

ιςτότοπο  www.publicrevenue.gr 

4. Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ/Σμιματα: Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ, Εϋ κϋ Σϋ 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.publicrevenue.gr/
ΑΔΑ: 6Β37Η-ΡΕΚ



 

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, βάσει της αρ. πρωτ. 

ΔΔΑΔ Γ…………………………………….Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

i. Διεύθυνση της Υορολογικής και Σελωνειακής Ακαδημίας της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……./………/201…… 

Ο /Η αιτ……………………. 

ΑΔΑ: 6Β37Η-ΡΕΚ



 

                      

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 

 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 

ΑΔΑ: 6Β37Η-ΡΕΚ



 

 

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) 

 

 

                                                           
4 υμπληρώνεται από την υπηρεσία 
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). 

      

     

     

ύνολο μορίων τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής 

κατάρτισης4 

 

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 

 

 

ΑΔΑ: 6Β37Η-ΡΕΚ



 

 

(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 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

(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. 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) 

ΑΔΑ: 6Β37Η-ΡΕΚ



 

(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 

   

 

 

 

 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΑΡΙΘΜΟ 

    ΜΟΡΙΨΝ  9 

                                                           
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). 
8 υμπληρώνεται από την υπηρεσία 
9 υμπληρώνεται από την υπηρεσία 

 Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 7  

 

 

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) 

ΑΔΑ: 6Β37Η-ΡΕΚ



 

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 

σημειώματός του και κρίνει ότι θα συντείνουν στην ευνοϊκότερη αξιολόγηση της 

υποψηφιότητάς του. Σα επιπρόσθετα προσόντα δεν μοριοδοτούνται.  

I. ……………………………….. 

II. ……………………………….. 

III. ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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). 

 

 

ΑΔΑ: 6Β37Η-ΡΕΚ



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(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 ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ 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 πεπίπηυζη ηη 
ζσεηική ένδειξη (γ1) ή (γ2) ζηην ςπεύθςνη δήλυζή ηος και ηην μονογπάθει παπαπλεύπυρ. 

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

ΑΔΑ: 6Β37Η-ΡΕΚ
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