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ΘΕΜΑ: «Ρρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωςησ θζςεων 

Ρροϊςταμζνων οργανικϊν μονάδων επιπζδου Υποδιεφθυνςησ τησ Διεφθυνςησ Επίλυςησ Διαφορϊν 

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

 

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, κακϊσ και τα οριηόμενα ςτθν ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 

2016/08.09.2016 (Βϋ2922) Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου 

Οικονομικϊν «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, εκδίδουμε Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν επιλογι και 

τοποκζτθςθ  Ρροϊςτάμενων οργανικϊν μονάδων επιπζδου Υποδιεφκυνςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ 

Διαφορϊν (Δ.Ε.Δ.)  τθσ Ανεξάρτθτθσ  Αρχισ  Δθμοςίων  Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.),  ωσ ακολοφκωσ: 
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1. Ρεριγράμματα θζςεων εργαςίασ Ρροϊςτάμενων οργανικϊν μονάδων επιπζδου Υποδιεφθυνςησ  τησ 

Διεφθυνςησ  Επίλυςησ Διαφορϊν  (Δ.Ε.Δ.) τησ  Ανεξάρτητησ  Αρχήσ  Δημοςίων  Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 

Ο ςκοπόσ των προκθρυςςόμενων  κζςεων ευκφνθσ, οι ειδικζσ αρμοδιότθτεσ, θ γενικι περιγραφι 

κακθκόντων αυτϊν, οι ειδικζσ απαιτιςεισ, θ επικυμθτι εμπειρία, κακϊσ και τα απαιτοφμενα τυπικά και 

λοιπά επικυμθτά προςόντα προδιαγράφονται ςτα αντίςτοιχα περιγράμματα κζςεων εργαςίασ, που 

κακορίςτθκαν ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ΔΔΑΔ Ε 1176068 ΕΞ 2017/24-11-2017 (Βϋ 4227) Απόφαςθ του 

Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), «Καθοριςμόσ Περιγραμμάτων Θζςεων 

Εργαςίασ τησ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ αυτό ιςχφει ςιμερα και 

προςαρτάται  ςτθν παροφςα, αποτελϊντασ αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ (ΡΑΑΤΗΜΑ  I, ΙΙ). 

Επιπλζον, κάκε ειδικότερο κακικον που απορρζει από αρμοδιότθτεσ που περιγράφονται ςτισ 

οικείεσ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. . Δ.ΟΓ.Α 1125859  ΕΞ 2020/23.10.2020 (Βϋ 4738)  Απόφαςθσ του Διοικθτι 

τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), «Οργανιςμόσ τησ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων 

Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ ζχει τροποποιθκεί, ςυμπλθρωκεί και ιςχφει, αποτελεί μζροσ των κακθκόντων 

των Ρροϊςτάμενων  των  προκθρυςςόμενων  κζςεων  ευκφνθσ. 

 

2. Δικαίωμα υποβολήσ αίτηςησ υποψηφιότητασ 

2.1. Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ για τισ ωσ άνω προκθρυςςόμενεσ κζςεισ ευκφνθσ 

ζχουν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρθρου 76 «Κλάδοι Προϊςταμζνων Διευθφνςεων και 

Υποδιευθφνςεων των Ειδικών Αποκεντρωμζνων και Περιφερειακών Υπηρεςιών»  τησ υπ’ αριθμ. 

Δ.ΟΓ.Α 1125859  ΕΞ 2020/23.10.2020 (Βϋ 4738) Απόφαςησ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

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

ζχει τροποποιθκεί, ςυμπλθρωκεί και ιςχφει, υπάλληλοι τησ Αρχήσ ωσ εξισ: 

 

 Για την  Α. Υποδιεφθυνςη Επανεξζταςησ, υπάλλθλοι 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 70 τθσ 

προαναφερκείςασ Απόφαςθσ και υπάλλθλοι κατθγορίασ ΤΕ του κλάδου Εφοριακϊν ι υπάλλθλοι 

κατθγορίασ ΤΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ 

ορίηονται ςτθν υποπερίπτωςθ αϋ τθσ περίπτωςθσ 3 τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 70 τθσ παραπάνω 

Απόφαςθσ. 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΡΙΛΥΣΗΣ  ΔΙΑΦΟΩΝ, Ειδική Αποκεντρωμζνη 
Υπηρεςία απευθείασ υπαγόμενη ςτον Διοικητή τησ Α.Α.Δ.Ε. 

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

1. 
 
Α. Υποδιεφθυνςη Επανεξζταςησ 
 

Ρροϊςτάμενοσ Υποδιεφκυνςθσ 

2. 
Γ. Υποδιεφθυνςη Επανεξζταςησ και Νομικήσ Υποςτήριξησ, 
με ζδρα τθν Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ 

Ρροϊςτάμενοσ Υποδιεφκυνςθσ 
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 Για την Γ. Υποδιεφθυνςη Επανεξζταςησ και Νομικήσ Υποςτήριξησ με ζδρα τθν Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ, 

υπάλλθλοι 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 70 τθσ παραπάνω Απόφαςθσ . 

 

2.2. Οι ανικοντεσ ςτουσ κλάδουσ και τισ κατθγορίεσ τθσ προθγθκείςασ υποπαραγράφου (2.1.) 

υπάλλθλοι, προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία πλιρωςθσ των ωσ άνω παρατικζμενων  

κζςεων ευκφνθσ, πρζπει επιπλζον, κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων 

υποψθφιοτιτων, να πλθροφν τισ προχποκζςεισ επιλογισ του άρκρου 26, παρ. 1 και 2 περ. βϋ του ν. 

4389/2016 (Αϋ 94), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ωσ ακολοφκωσ: 

 

i. να ζχουν αςκιςει κακικοντα Ρροϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον  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 να κατζχουν τον βακμό Αϋ ή  

iii. να κατζχουν τον βακμό Αϋ και να ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για ζνα (1) ζτοσ 

κακικοντα Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ  ή  

iv. να κατζχουν τον βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον τζςςερα (4) ζτθ ςτον βακμό 

αυτόν. 

  2.3. Για τθν εφαρμογι των αναφερόμενων διατάξεων, αλλά και τθ μοριοδότθςθ του χρόνου άςκθςθσ 

κακθκόντων ευκφνθσ του υποψθφίου, λαμβάνεται υπόψθ αποκλειςτικά θ άςκθςθ κακθκόντων 

Υπθρεςιακοφ Γραμματζα και 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, ςε αυτοτελείσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και ςε νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου 

που ανικουν ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ, όπωσ εκάςτοτε οριοκετείται από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι ςτο 

Μθτρϊο Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποψιφιων υπαλλιλων που ζχουν αςκιςει κακικοντα αναπλθρωτι 

Ρροϊςταμζνου 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 τον χρόνο άςκθςθσ κακθκόντων αναπλθρωτι Ρροϊςταμζνου, οποιουδιποτε επιπζδου, 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  
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3. Κωλφματα υποψηφιότητασ 

  3.1. Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ για επιλογι ςε κζςθ Ρροϊςταμζνου υπάλλθλοσ, ςτο 

πρόςωπο του οποίου ςυντρζχουν τα κωλφματα υποψθφιότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 84 του ν.3528/2007 (Αϋ26), όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε και ιςχφει με τθν 

παράγραφο  1 του άρκρου 45  του ν. 4674/2020 (Αϋ53). 

 

Ειδικότερα: 

α) Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ για επιλογι ςε κζςθ Ρροϊςταμζνου 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 ςε κζςθ Ρροϊςταμζνου, οφτε να 

τοποκετθκεί Ρροϊςτάμενοσ 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 Υ.Κ. 

(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 Υ.Κ.. 

3.2. Ρεραιτζρω, ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρκρου 27 του ν. 

4389/2016 (Αϋ94).  

Επιπροςκζτωσ, ςτισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 1 τθσ  υπ’ αρικμ.  ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 

2016/08.09.2016 (Βϋ 2922) Απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου 

Οικονομικϊν, όπωσ ζχει τροποποιθκεί, ςυμπλθρωκεί και ιςχφει, ορίηεται ότι «…Υπάλληλοσ που επιλζγεται 

και τοποθετείται προϊςτάμενοσ ζχει δικαίωμα υποβολήσ αίτηςησ υποψηφιότητασ για την επιλογή του ςε 

θζςη ευθφνησ ίδιου ή κατϊτερου επιπζδου, εφόςον κατά την ημερομηνία λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ 

υποψηφιοτήτων ςτισ προκηρυςςόμενεσ θζςεισ ευθφνησ υπολείπεται διάςτημα μικρότερο των ζξι (6) 

μηνϊν από την προβλεπόμενη ολοκλήρωςη τησ τριετοφσ πλήρουσ θητείασ του» . 

 

4. Κριτήρια αξιολόγηςησ των υποψηφιοτήτων 

Για τθν επιλογι Ρροϊςταμζνων λαμβάνονται υπόψθ τζςςερισ (4) ομάδεσ κριτθρίων, δυνάμει των 

διατάξεων του άρκρου 85 του ν.3528/2007 (Αϋ26), όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τισ διατάξεισ τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 45 του ν.4674/2020 (Αϋ53), όπωσ ςυμπλθρϊκθκαν με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 

του άρκρου 26 του ν.4690/2020 (Αϋ104) και τθν υπ’ αρικμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25.06.2020 ςχετικι 

ερμθνευτικι εγκφκλιο του Υπουργείου Εςωτερικϊν, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ των παρ. 1, 3 και 4 του 

άρκρου 26 του ν. 4389/2016 (Αϋ94), όπωσ ιςχφουν.  
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Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ των υποψθφιοτιτων διενεργείται ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 

ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016/08.09.2016 (Βϋ2922) Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν «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 με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1173943 ΕΞ 2016/01.12.2016 

(Βϋ3985) όμοια, ςε ςυνδυαςμό με τθν υποπαράγραφο γϋ τθσ παρ. 3 και τθν υποπαράγραφο βϋ τθσ παρ. 2 

του άρκρου 41 του ν.4389/2016, κακϊσ και με τισ υπ’ αρικμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1063261 ΕΞ 2017/27.04.2017 

(Βϋ1509),  ΔΔΑΔ Γ 1046609 ΕΞ 2018/22.03.2018 (Βϋ1233), ΔΔΑΔ Γ 1101476 ΕΞ2018/03.07.2018 (Βϋ2608, 

Βϋ3070) και ΔΔΑΔ Γ 1077778 ΕΞ2020/03.07.2020 (Βϋ2736) αποφάςεισ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.).  

Ειδικά για τουσ κατόχουσ μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν ι διδακτορικϊν διπλωμάτων, επειδι 

δυνάμει τθσ περίπτωςθσ αςτϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 85 του Υ.Κ., θ ςυνάφεια κρίνεται με αιτιολογία από 

το αρμόδιο γνωμοδοτικό ςυμβοφλιο επιλογισ προϊςταμζνων με βάςθ το αντικείμενο τθσ 

προκθρυςςόμενθσ κζςθσ, καλοφνται οι υποψιφιοι, εφόςον δεν ζχουν ενθμερϊςει το προςωπικό τουσ 

μθτρϊο με όλα εκείνα τα απαραίτθτα ςτοιχεία που δφνανται να κεμελιϊςουν τθ ςυνάφεια των 

μεταπτυχιακϊν τίτλων και διδακτορικϊν διπλωμάτων, ιδίωσ πρόγραμμα ςπουδϊν, αναλυτικι 

βακμολογία, τίτλο και περιεχόμενα μεταπτυχιακισ εργαςίασ και διδακτορικισ διατριβισ κ.λπ., να 

επιςυνάψουν ςτθν αίτθςθ υποψθφιότθτάσ τουσ όλα τα απαραίτθτα ςυναφι δικαιολογθτικά για να τεκοφν 

υπόψθ του αρμόδιου Γνωμοδοτικοφ Συμβουλίου. 

Ο χρόνοσ υπθρεςίασ εκτόσ δθμόςιου τομζα μοριοδοτείται εφόςον ζχει αναγνωριςκεί ςε ςυναφι 

κζςθ ςτον ιδιωτικό τομζα με απόφαςθ του οικείου Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου, κατά τα οριηόμενα ςτισ 

διατάξεισ παραγράφων 2, 3 και 6 του άρκρου 98 του Υ.Κ. και του π.δ. 69/2016 (Αϋ127). Σε κάκε 

περίπτωςθ, θ υποβολι τθσ αίτθςθσ και των απαραίτθτων, για τθν αναγνϊριςθ χρόνου προχπθρεςίασ 

εκτόσ δθμόςιου τομζα, δικαιολογθτικϊν, πρζπει να προθγείται τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 

τθσ υποψθφιότθτασ, βάςει τθσ αντίςτοιχθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και ςυνακόλουκα ο 

χρόνοσ αυτόσ μοριοδοτείται κατά τα ανωτζρω εφόςον, ζωσ τθν οριςτικοποίθςθ του πίνακα 

προκρινομζνων από το αρμόδιο Γνωμοδοτικό Συμβοφλιο, κρικεί θ ςυνάφεια από το αρμόδιο Υπθρεςιακό 

Συμβοφλιο. Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να δθλϊνει εγγράφωσ, κατά τθν υποβολι του βιογραφικοφ του, 

ότι ζχει υποβάλει αίτθςθ αναγνϊριςθσ προχπθρεςίασ εκτόσ δθμόςιου τομζα ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ, θ εξζταςθ τθσ οποίασ εκκρεμεί. 
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5. Διαδικαςία υποβολήσ αιτήςεων υποψηφιότητασ - Ηλεκτρονική υποβολή  αίτηςησ  - Ρροθεςμία 

υποβολήσ υποψηφιότητασ 

5.1. Η αίτθςθ υποψθφιότθτασ, ωσ το ςυνθμμζνο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι, υποβάλλεται μόνο θλεκτρονικά ςτθ 

διεφκυνςθ  e.smponia@aade.gr  εντόσ αποκλειςτικήσ προθεςμίασ δζκα (10) εργάςιμων ημερϊν από τθν 

καταχϊριςθ τθσ εν λόγω πρόςκλθςθσ ςτον ιςτότοπο τθσ Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr. Η προκεςμία υποβολισ 

των αιτιςεων υποψθφιότθτασ  ξεκινά ςτισ  17 Νοεμβρίου 2020 και λήγει ςτισ 30 Νοεμβρίου 2020. 

5.2. Για τθν εγκυρότθτα τθσ υποψθφιότθτασ, θ αίτθςθ απαιτείται να φζρει τθν υπογραφι του 

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

από τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ+. Η αίτθςθ υποψθφιότθτασ ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από αναλυτικό 

βιογραφικό ςθμείωμα (ωσ ςυνημμζνο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ), το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ αίτθςθσ, 

ςυντάςςεται με ευκφνθ του υποψθφίου και επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Διόρκωςθ ι τροποποίθςθ ι 

ςυμπλιρωςθ των αιτιςεων και των βιογραφικϊν ςθμειωμάτων επιτρζπεται μόνο ζωσ τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων που ορίηεται ςτθν πρόςκλθςθ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. H ςυμπλιρωςθ των εντφπων (ωσ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι και ωσ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ) είναι 

υποχρεωτικι και πρζπει να γίνεται θλεκτρονικά ςε μορφότυπο word (το οποίο βρίςκεται αναρτθμζνο μαηί 

με τθν πρόςκλθςθ ςτον ιςτότοπο τθσ Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr) και όχι χειρόγραφα. 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.  

5.3.  Η αίτθςθ υποψθφιότθτασ ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/1986 

(βλ. ςυνθμμζνο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ III). Η Υπεφκυνθ Διλωςθ απαιτείται να ςυμπλθρωκεί ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 

που βρίςκονται ςτο αντίςτοιχο παράρτθμα, να είναι υπογεγραμμζνθ, 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 τθσ μζςω ςαρωτι (scanner), μετά τθν 

υπογραφι και τθ κεϊρθςθ του γνθςίου υπογραφισ αυτισ. Η Υπεφκυνθ Διλωςθ που ςυντάςςεται μζςω 

τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ζχει τθν ίδια ιςχφ, τόςο ςτθν θλεκτρονικι, όςο και 

ςτθν ζντυπθ μορφι τθσ, με ζγγραφο που φζρει βεβαίωςθ γνιςιου υπογραφισ του άρκρου 11 του 

ν.2690/1999 (Αϋ45).  

 5.4. Η εκπρόκεςμθ υποβολι αιτιςεων ι θ μθ υποβολι Υπεφκυνων Δθλϊςεων κατά τα ανωτζρω 

αναφερκζντα ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό των υποψθφίων από τθ διαδικαςία επιλογισ.  

 5.5. Οι προχποκζςεισ και τα προςόντα επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθν θμερομθνία λιξθσ 

τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων υποψθφιότθτασ. 

 

 

mailto:e.smponia@aade.gr
http://www.aade.gr/
http://www.aade.gr/
ΑΔΑ: Ω7ΩΡ46ΜΠ3Ζ-Ο6Γ



 

7 
 

6. Γνωςτοποίηςη πρόςκληςησ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ 

6.1.  Η παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται αμελλθτί ςτθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

6.2. Μετά τθν ανάρτθςι τθσ δθμοςιεφεται ςτον ιςτότοπο τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.) www.aade.gr. 

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

υπαλλιλουσ των υπθρεςιϊν τουσ.   

   

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμζνα:  

1. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Ι: Υπόδειγμα Αίτθςθσ Υποψθφιότθτασ  

2. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ Υποψθφίου 

3. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ: Υπεφκυνθ Διλωςθ   

4.  ΡΑΑΤΗΜΑ I: Ρερίγραμμα Θζςθσ Εργαςίασ Ρροϊςταμζνου τθσ Υποδιεφκυνςθσ Επανεξζταςθσ τθσ  

Διεφκυνςθσ  Επίλυςθσ Διαφορϊν  (Δ.Ε.Δ.)  

5. ΡΑΑΤΗΜΑ ΙI: Ρερίγραμμα Θζςθσ Εργαςίασ Ρροϊςταμζνου τθσ Υποδιεφκυνςθσ Επανεξζταςθσ και 

Νομικισ  Υποςτιριξθσ   τθσ   Διεφκυνςθσ  Επίλυςθσ Διαφορϊν  (Δ.Ε.Δ.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ  
ΑΝΕΞΑΤΗΤΗΣ ΑΧΗΣ  
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΩΓΙΟΣ ΡΙΤΣΙΛΗΣ 

http://www.aade.gr/
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Ι 
ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΥΥΡΡΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  

ΡΡρρόόςςκκλληηςςηη  εεκκδδήήλλωωςςηησσ  εεννδδιιααφφζζρροοννττοοσσ::  ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ΔΔΔΔΑΑΔΔ  ΓΓ…………....  

ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  λλήήξξηησσ  ττηησσ  ππρροοθθεεςςμμίίαασσ  υυπποοββοολλήήσσ  ττηησσ  ααίίττηηςςηησσ  υυπποοψψηηφφιιόόττηητταασσ::  ((ααννααγγρράάφφεεττααιι  ηη  ηημμεερροομμηηννίίαα,,  ςςφφμμφφωωνναα  μμεε  

ττηηνν  ππρρόόςςκκλληηςςηη))    

  

 

ΡΡΟΟΣΣ::    ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗ ΑΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΟΓΑΝΩΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Γϋ ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

ΡΡΟΟΣΣΩΩΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΥΥΡΡΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΥΥ  

1. Επϊνυμο:  

2. Πνομα:  

3.  Ρατρϊνυμο:  

4. Ημερομηνία γζννηςησ:  

5. Αριθμόσ Μητρϊου:  

6. Τηλζφωνο επικοινωνίασ:  

7.      Ηλεκτρ. διεφθυνςη (email):   

 

ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΥΥΡΡΗΗΕΕΣΣΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΥΥΡΡΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΥΥ  

1. Υπηρεςία οργανικήσ θζςησ:  

2. 
Υπηρεςία με απόςπαςη (εάν 
ιςχφει): 

 

3.  Θζςη που κατζχει ο υποψήφιοσ:  

4. Κλάδοσ/Βαθμόσ/Κατηγορία  

5. 
Αρμόδια Διεφθυνςη 
Ρροςωπικοφ/Διοικητικοφ: 

Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

Άλλθ: ………………………………………………………………………………….. 

 

  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΕΕΝΝΔΔΙΙΑΑΦΦΕΕΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  

ΘΘΕΕΣΣΗΗ//ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΡΡΟΟΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣΗΗΣΣ11  ΥΥΡΡΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΥΥ    

  

  

  

 

 

                                                
1
 Οι υποψιφιοι πρζπει να ςυμπλθρϊνουν/δθλϊνουν με ακρίβεια τισ κζςεισ προτίμθςισ τουσ, όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτθν 

πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και δφνανται να δθλϊνουν υποψθφιότθτα για περιςςότερεσ από μια κζςεισ ευκφνθσ, εκτόσ και 
αν ορίηεται διαφορετικά ςτθν πρόςκλθςθ. Η ςειρά αναγραφισ των κζςεων δεν επζχει κζςθ προτίμθςθσ και δεν δεςμεφει τθν 
Υπθρεςία.  
 
 

 

Ημερομηνία 

Ο/Η Αιτϊν/οφςα 

(υπογραφή) 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ     
ΒΒΙΙΟΟΓΓΑΑΦΦΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΜΜΑΑ  ΥΥΡΡΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΥΥ    

ΡΡρρόόςςκκλληηςςηη  εεκκδδήήλλωωςςηησσ  εεννδδιιααφφζζρροοννττοοσσ::  ααρρ..  ππρρωωττ..  ΔΔΔΔΑΑΔΔ  ΓΓ…………....  

ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  λλήήξξηησσ  ττηησσ  ππρροοθθεεςςμμίίαασσ  υυπποοββοολλήήσσ  ττηησσ  ααίίττηηςςηησσ  υυπποοψψηηφφιιόόττηητταασσ::  ((ααννααγγρράάφφεεττααιι  ηη  ηημμεερροομμηηννίίαα,,  ςςφφμμφφωωνναα  

μμεε  ττηηνν  ππρρόόςςκκλληηςςηη))  

 
 

ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΥΥΡΡΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΥΥ  ΥΥΡΡΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟΥΥ::  

11..  ΕΕππϊϊννυυμμοο::   

22..  ΠΠννοομμαα::   

33..  ΡΡααττρρϊϊννυυμμοο::   

44..  ΑΑρριικκμμόόσσ  μμθθττρρϊϊοουυ  υυππααλλλλιιλλοουυ::   

55..  ΚΚααττθθγγοορρίίαα//ΚΚλλάάδδοοσσ//ΒΒαακκμμόόσσ::   

66..  ΣΣυυννοολλιικκόόσσ  χχρρόόννοοσσ  υυππθθρρεεςςίίαασσ  ςςττοο  

δδθθμμόόςςιιοο22::  

 

 

  

ΑΑ..  ΤΤΥΥΡΡΙΙΚΚΑΑ,,  ΕΕΚΚΡΡΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΡΡΟΟΣΣΟΟΝΝΤΤΑΑ  &&    ΡΡΟΟΣΣΟΟΝΝΤΤΑΑ    ΕΕΡΡΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΤΤΙΙΣΣΗΗΣΣ  

  

ΤΤίίττλλοοιι  ΣΣπποουυδδϊϊνν  ΤΤρριιττοοββάάθθμμιιαασσ  

εεκκππααίίδδεευυςςηησσ  

ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  

ΊΊδδρρυυμμαα  
ΤΤίίττλλοοσσ  ςςπποουυδδώώνν--ΤΤμμήήμμαα  

   

   

   

ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  ΤΤίίττλλοοιι  ΣΣπποουυδδϊϊνν,,  

εεττιιςςιιαασσ  ττοουυλλάάχχιιςςττοονν  δδιιάάρρκκεειιαασσ,,  

ααπποοκκττθθκκζζννττεεσσ  μμεεττάά  ττθθ  λλιιψψθθ  ττοουυ  

ββααςςιικκοοφφ  ττίίττλλοουυ  ςςπποουυδδϊϊνν    

ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  

ΊΊδδρρυυμμαα  
ΤΤίίττλλοοσσ  ςςπποουυδδώώνν--ΤΤμμήήμμαα  

    

    

    

ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκόόσσ  ττίίττλλοοσσ,,  πποουυ  

εεννςςωωμμααττϊϊννεεττααιι  ςςεε    ββααςςιικκόό  ττίίττλλοο  

ςςπποουυδδϊϊνν,,  κκααττάά  ττοο  ααρρ..4466  ττοουυ  

νν..44448855//22001177    ((iinntteeggrraatteedd  mmaasstteerr))  

ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  

ΊΊδδρρυυμμαα  
ΤΤίίττλλοοσσ  ςςπποουυδδώώνν--ΤΤμμήήμμαα  

   

ΕΕππιιττυυχχήήσσ  ααπποοφφοοίίττηηςςηη  ααππόό  ττθθνν  

ΕΕκκννιικκιι  ΣΣχχοολλιι  ΔΔθθμμόόςςιιαασσ  

ΔΔιιοοίίκκθθςςθθσσ  &&  ΑΑπποοκκζζννττρρωωςςθθσσ  

((ΕΕ..ΣΣ..ΔΔ..ΔΔ..ΑΑ..))  

ΣΣεειιρράά::    

ΔΔιιδδαακκττοορριικκάά  δδιιππλλϊϊμμαατταα  

ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  

ΊΊδδρρυυμμαα  
ΤΤίίττλλοοσσ--εειιδδίίκκεευυςςηη  

    

    

ΡΡιιςςττοοπποοιιηηττιικκόό  δδιιοοιικκηηττιικκήήσσ  

εεππάάρρκκεειιαασσ,,  κκααττάά  ττθθνν  ππααρρ..  44  ττοουυ  
ΝΝΑΑΙΙ    

ΖΖττοοσσ  ααππόόκκττηηςςηησσ::    

                                                
2
 Κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ 
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άάρρκκρροουυ  8822  ττοουυ  ΥΥ..ΚΚ..33    ΟΟΧΧΙΙ  

ΡΡιιςςττοοπποοιιηημμζζννηη  ΕΕππιιμμόόρρφφωωςςηη,,  

κκααττάά  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  δδεεκκααεεττίίαα..  

((ππρρόόγγρρααμμμμαα  εεππιιμμόόρρφφωωςςηησσ,,  

φφοορρζζαασσ  εεππιιμμόόρρφφωωςςηησσ,,  ζζττοοσσ  

ππααρραακκοολλοοφφθθηηςςηησσ))  

11..   

22..   

33..   

44..   

ΡΡιιςςττοοπποοιιηημμζζννηη  ΓΓλλωωςςςςοομμάάθθεειιαα  

κκααττάά  τταα  οορριιηηόόμμεενναα  ςςττοο  ππ..δδ..  

5500//22000011  ((ΠΠααρράάρρττηημμαα  

ΓΓλλωωςςςςοομμάάθθεειιαασσ  ΑΑΣΣΕΕΠΠ))  

  

ΓΓλλϊϊςςςςαα//ττίίττλλοοσσ  

ππιιςςττοοπποοιιθθττιικκοοφφ  
ΆΆρριιςςτταα  ΡΡοολλφφ  ΚΚααλλάά  ΚΚααλλάά  

        

        

        

        

  

 

  ΧΧΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΘΘΗΗΚΚΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΗΗΣΣ  

ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΘΘΗΗΚΚΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  

ΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΗΗΣΣ  
ΧΧΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΘΘΗΗΚΚΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΕΕ  ΜΜΗΗΝΝΕΕΣΣ    

ΜΜιιννεεσσ  άάςςκκθθςςθθσσ  κκαακκθθκκόόννττωωνν    

εευυκκφφννθθσσ  ΥΥππηηρρεεςςιιαακκοοφφ  

ΓΓρρααμμμμααττζζαα  

ΚΚααττόόππιινν  εεππιιλλοογγιισσ  

ιι//  κκααιι  

ττοοπποοκκζζττθθςςθθσσ  
  

ΜΜεε  δδιιααδδιικκααςςίίεεσσ    

ααννααππλλιιρρωωςςθθσσ  
  

ΜΜιιννεεσσ  άάςςκκθθςςθθσσ  κκαακκθθκκόόννττωωνν  

εευυκκφφννθθσσ  εεππιιππζζδδοουυ  ΓΓεεννιικκήήσσ  

ΔΔιιεεφφθθυυννςςηησσ    

KKααττόόππιινν  εεππιιλλοογγιισσ  

ιι//  κκααιι  

ττοοπποοκκζζττθθςςθθσσ  
  

ΜΜεε  δδιιααδδιικκααςςίίεεσσ    

ααννααππλλιιρρωωςςθθσσ  
  

ΜΜιιννεεσσ  άάςςκκθθςςθθσσ  κκαακκθθκκόόννττωωνν  

εευυκκφφννθθσσ  εεππιιππζζδδοουυ  

KKααττόόππιινν  εεππιιλλοογγιισσ  

ιι//  κκααιι  

ττοοπποοκκζζττθθςςθθσσ  
  

                                                
3
 ΚΚααττοοχχιι  ααππόό  υυπποοψψιιφφιιοο  δδεευυττεερροοββάάκκμμιιαασσ  εεκκππααίίδδεευυςςθθσσ.. 
4
 ΣΣυυμμππλλθθρρϊϊννεεττααιι  εεφφόόςςοονν  οο  χχρρόόννοοσσ  ζζχχεειι  ααννααγγννωωρριιςςκκεείί,,  ββάάςςεειι  ττωωνν  κκεείίμμεεννωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν..  ΆΆλλλλωωσσ,,  οο  υυπποοψψιιφφιιοοσσ  υυπποοχχρρεεοοφφττααιι  νναα  δδθθλλϊϊςςεειι  

όόττιι  ζζχχεειι  υυπποοββάάλλεειι  ααίίττθθςςθθ  ((ααππααιιττεείίττααιι  θθ  ααννααγγρρααφφιι  ττοουυ  ααρριιθθμμοοφφ  ππρρωωττοοκκόόλλλλοουυ))  ααννααγγννϊϊρριιςςθθσσ  ππρροοχχππθθρρεεςςίίαασσ,,  ςςφφμμφφωωνναα  μμεε  ττιισσ  ππααρρ..  22,,33  

κκααιι  66  ττοουυ  άάρρκκρροουυ  9988  ττοουυ  ΥΥ..ΚΚ..  κκααιι  ττοουυ  ππ..δδ..6699//22001166,,  ττθθσσ  οοπποοίίαασσ  θθ  εεξξζζττααςςθθ  εεκκκκρρεεμμεείί.. 

  

ΒΒ..  ΕΕΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΜΜΡΡΕΕΙΙΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΘΘΗΗΚΚΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΗΗΣΣ  

  

  ΕΕΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΜΜΡΡΕΕΙΙΙΙΑΑ  Χρονικό διάςτημα ςε μήνεσ 

  ΧΧρρόόννοοσσ  υυππηηρρεεςςίίαασσ  ςςττοο  ΔΔηημμόόςςιιοο  

ΜΜιιννεεσσ  ππρρααγγμμααττιικκιισσ  δδθθμμόόςςιιαασσ  υυππθθρρεεςςίίαασσ,,  μμεε  ααννϊϊττααττοο  όόρριιοο  ττοουυσσ  339966  μμιιννεεσσ  

((3333  ζζττθθ)),,  εεκκττόόσσ  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  πποουυ  ζζχχεειι  δδιιααννυυθθεείί  ςςεε  θθζζςςηη  εευυθθφφννηησσ  

  

  

  ΧΧρρόόννοοσσ  υυππηηρρεεςςίίαασσ  εεκκττόόσσ  ΔΔηημμοοςςίίοουυ  ττοομμζζαα44  

ΜΜιιννεεσσ  ππρροοχχππθθρρεεςςίίαασσ  εεκκττόόσσ  δδθθμμοοςςίίοουυ  ττοομμζζαα,,  πποουυ  ζζχχεειι  ααννααγγννωωρριιςςκκεείί  

ςςφφμμφφωωνναα  μμεε  ττιισσ  δδιιααττάάξξεειισσ  ττοουυ  άάρρκκρροουυ  9988  ττοουυ  ΥΥ..ΚΚ    κκααιι  ττοουυ  ππ..δδ..6699//22001166,,  όόππωωσσ  

ιιςςχχφφεειι,,  μμεε  ααννϊϊττααττοο  όόρριιοο  ττοουυσσ  8844  μμιιννεεσσ  ((77  ζζττθθ))  
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ΔΔιιεεφφθθυυννςςηησσ//ΥΥπποοδδιιεεφφθθυυννςςηησσ  ΜΜεε  δδιιααδδιικκααςςίίεεσσ    

ααννααππλλιιρρωωςςθθσσ  
  

ΜΜιιννεεσσ  άάςςκκθθςςθθσσ  κκαακκθθκκόόννττωωνν  

εευυκκφφννθθσσ  εεππιιππζζδδοουυ  

ΤΤμμήήμμααττοοσσ//ΑΑυυττοοττεελλοοφφσσ  

ΤΤμμήήμμααττοοσσ  

KKααττόόππιινν  εεππιιλλοογγιισσ  

ιι//  κκααιι  

ττοοπποοκκζζττθθςςθθσσ  
  

ΜΜεε  δδιιααδδιικκααςςίίεεσσ    

ααννααππλλιιρρωωςςθθσσ  
  

ΜΜιιννεεσσ  άάςςκκθθςςθθσσ  κκαακκθθκκόόννττωωνν  

εευυκκφφννθθσσ  εεππιιππζζδδοουυ  

ΑΑυυττοοττεελλοοφφσσ  ΓΓρρααφφεείίοουυ  

KKααττόόππιινν  εεππιιλλοογγιισσ  

ιι//  κκααιι  

ττοοπποοκκζζττθθςςθθσσ  
  

ΜΜεε  δδιιααδδιικκααςςίίεεσσ    

ααννααππλλιιρρωωςςθθσσ  
  

 

 

 

 

 

                                                
5
 Ρροϊςτάμενοσ/Αναπλθρωτισ Ρροϊςτάμενοσ Γενικισ Διεφκυνςθσ, Διεφκυνςθσ-Υποδιεφκυνςθσ, Τμιματοσ, Υπευκφνου Αυτοτελοφσ 

Γραφείου  
6
 Μινεσ προχπθρεςίασ εκτόσ δθμοςίου τομζα, που ζχει αναγνωριςκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 98 του Υ.Κ., όπωσ ιςχφει, 

με ανϊτατο όριο τουσ 84 μινεσ (7 ζτθ) 

ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΡΡΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΙΙΣΣΗΗ    

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΜΜΡΡΕΕΙΙΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑ  

ΥΥππηηρρεεςςίίαα  ΥΥΡΡΗΗΕΕΣΣΙΙΑΑΚΚΗΗ  

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  

((ΥΥππάάλλλλθθλλοοσσ//ΡΡρροοϊϊςςττάάμμεενν

οοσσ55))  

ΑΑρριιθθμμόόσσ  ΑΑππόόφφααςςηησσ  

  εεππιιλλοογγιισσ  &&  ττοοπποοκκζζττθθςςθθσσ  

//ΑΑππόόφφααςςθθσσ--ΗΗμμεερριιςςιιαασσ  

ΔΔιιααττααγγιισσ  ΑΑννααππλλιιρρωωςςθθσσ  

ΑΑππόό  ……..  ΖΖωωσσ  ΜΜήήννεεσσ  &&  

ηημμζζρρεεσσ  

ααππααςςχχόόλληηςςηησσ  

          

          

          

          

          

          

  ΣΣυυννοολλιικκόόσσ  χχρρόόννοοσσ  άάςςκκηηςςηησσ  κκααθθηηκκόόννττωωνν  εευυθθφφννηησσ,,  κκααττόόππιινν  δδιιααδδιικκααςςιιϊϊνν  εεππιιλλοογγήήσσ  κκααιι  

ττοοπποοθθζζττηηςςηησσ  

  

  ΣΣυυννοολλιικκόόσσ  χχρρόόννοοσσ  άάςςκκηηςςηησσ  κκααθθηηκκόόννττωωνν  εευυθθφφννηησσ,,  δδυυννάάμμεειι  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ππεερρίί  

ααννααππλλήήρρωωςςηησσ  

  

  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΧΧΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΘΘΗΗΚΚΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΕΕ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΗΗΣΣ  

  
  

ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΡΡΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΙΙΣΣΗΗ    

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΜΜΡΡΕΕΙΙΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΙΙΔΔΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑ66  

ΦΦοορρζζαασσ  

ααππααςςχχόόλληηςςηησσ  
ΘΘζζςςηη::    ΥΥππάάλλλλθθλλοοσσ//  

ΡΡρροοϊϊςςττάάμμεεννοοσσ))      
ΑΑππόό  ……..  ζζωωσσ  ΜΜήήννεεσσ  &&  ηημμζζρρεεσσ  

ααππααςςχχόόλληηςςηησσ  
ΑΑννττιικκεείίμμεεννοο  
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7
 Ο υποψιφιοσ δφναται να καταγράψει όςα πρόςκετα προςόντα δεν περιλαμβάνονται ςτα τυποποιθμζνα πεδία τθσ φόρμασ, τα οποία 

ςυνιςτοφν ςτοιχεία του βιογραφικοφ ςθμειϊματόσ του και κρίνει ότι κα ςυντείνουν ςτθν ευνοϊκότερθ αξιολόγθςθ τθσ 
υποψθφιότθτάσ του. Τα επιπρόςθετα προςόντα δεν μοριοδοτοφνται. 
 

ΡΡΟΟΣΣΘΘΕΕΤΤΑΑ  ΡΡΟΟΣΣΟΟΝΝΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΔΔΑΑΣΣΤΤΗΗΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΥΥΡΡΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΥΥ77  
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ 

 

ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν  

(άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΡΟΣ(1): ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗΣ ΑΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Ο – Η Πνομα:  Επϊνυμο:  

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:   

Πνομα και Επϊνυμο 
Μθτζρασ: 

 

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:  Τθλ:  

Τόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αρικ:  ΤΚ:  

Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):  

Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 
1599/1986, δθλϊνω ότι, τόςο ο/θ ίδιοσ/α, όςο και ο/θ ςφηυγοσ και τα προςτατευόμενα μζλθ μου: 
 
α) ζχουμε υποβάλει τισ δθλϊςεισ φορολογίασ, που ορίηονται ςτισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και ζχουμε δθλϊςει το ςφνολο 
των ειςοδθμάτων μασ και των περιουςιακϊν μασ ςτοιχείων, όπωσ προςδιορίηονται από τισ διατάξεισ αυτζσ,  
 
β) είμαςτε ενιμεροι για τυχόν οφειλζσ μασ προσ το δθμόςιο, 
  
γ1) δεν είμαςτε δικαιοφχοι ι τελικοί πραγματικοί δικαιοφχοι τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ι άλλου περιουςιακοφ ςτοιχείου το οποίο ανικει 
ςε εταιρεία εγκατεςτθμζνθ ςε κράτοσ μθ ςυνεργάςιμο ςτον φορολογικό τομζα ι κράτοσ με προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 65 του Ν. 4172/2013,  
ι (4) 
γ2) είμαςτε δικαιοφχοι ι τελικοί πραγματικοί δικαιοφχοι τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ι άλλου περιουςιακοφ ςτοιχείου το οποίο ανικει  ςε 
εταιρεία εγκατεςτθμζνθ ςε κράτοσ μθ ςυνεργάςιμο ςτον φορολογικό τομζα ι κράτοσ με προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 65 του Ν. 4172/2013, και πρόκειται για ειςοδιματα ι περιουςιακά ςτοιχεία, κατά περίπτωςθ, τα οποία ζχουν 
φορολογθκεί ι νόμιμα απαλλαγεί ςτθν Ελλάδα και 
 
δ) ζχω υποβάλει ςτθν Υπθρεςία τθν προβλεπόμενθ Διλωςθ Ρεριουςιακισ Κατάςταςθσ, κατϋ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 28 
του Ν. 3528/2007, όπωσ ιςχφει. (5) 

 

Ημερομθνία:      …...…/……./2020 

                                                                                                                                                                                                         Ο – Η Δθλ. 

      (Υπογραφι) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 
8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι 
ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) Ο /Η δηλϊν/οφςα ανάλογα με την κατηγορία ςτην οποία υπάγεται ςυμπληρϊνει (κυκλϊνει) κατά περίπτωςη τη ςχετική 
ζνδειξη (γ1) ή (γ2) ςτην υπεφθυνη δήλωςή του και την μονογράφει παραπλεφρωσ. 
(5) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα
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ΡΑΑΤΗΜΑ Ι 
 

ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

Τίτλοσ τησ θζςησ εργαςίασ: Ρροϊςτάμενοσ Υποδιεφθυνςησ Επανεξζταςησ  

Διεφθυνςη: Διεφκυνςθ Επίλυςθσ Διαφορϊν 
Υποδιεφθυνςη: Επανεξζταςθσ  
Άμεςα Ρροϊςτάμενοσ: Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ Διαφορϊν  
 

 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ

Δ/ΝΣΗ 
ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(Δ.Σ.Σ.)

Δ/ΝΣΗ 
ΕΡΙΛΥΣΗΣ 

ΔΙΑΦΟΩΝ 
(Δ.Ε.Δ.)

Δ/ΝΣΗ 
ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ
Ν ΣΧΕΣΕΩΝ 

(Δ.Ο.Σ.) 

Δ/ΝΣΗ 
ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ 
ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 

(Δ.ΕΣ.ΥΡ) 

Δ/ΝΣΗ     
ΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ 
(Δ.Ν.Υ.)

Δ/ΝΣΗ  
ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ      

ΕΛΕΓΧΟΥ          
(Δ.Ε.Ε.)

Δ/ΝΣΗ 
ΡΟΓΑΜΜ. & 

ΑΞΙΟΛΟΓ. 
ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ 

ΕΕΥΝΩΝ     
(ΔΙ.Ρ.Α.Ε.Ε.)

ΥΡΗΕΣΙΕΣ 
ΕΕΥΝΩΝ      

ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛ.    
ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ 
(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΥΡΕΥΘΥΝΟΥ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Σκοπόσ τησ θζςησ εργαςίασ  
Ο ρόλοσ του Ρροϊςταμζνου τθσ Υποδιεφκυνςθσ Επανεξζταςθσ είναι να διαςφαλίηει τθν ορκι και 
αποτελεςματικι επανεξζταςθ των πράξεων ι παραλείψεων τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ 
διοικθτικισ διαδικαςίασ, κατόπιν υποβολισ ενδικοφανοφσ προςφυγισ.  
Αρμοδιότητεσ 

 Κακορίηει και επιβλζπει τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των ςτόχων 
τθσ Υποδιεφκυνςθσ  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 
Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ Διαφορϊν, ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ του Ρροϊςταμζνου τθσ 
Διεφκυνςθσ. 

 Διοικεί τθν Υποδιεφκυνςθ κατά τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ μζςω τθσ 
κακθμερινισ ςυνεργαςίασ με τουσ Ρροϊςταμζνουσ των Τμθμάτων κακϊσ και μζςω τθσ  
αξιοποίθςθσ και τθσ ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Υποδιεφκυνςθσ . 

 
Καθήκοντα ςυγκεκριμζνησ θζςησ Ρροϊςταμζνου Υποδιεφθυνςησ 
 

 Συντονίηει, επιβλζπει και παρζχει κατευκφνςεισ ςτα κζματα που προκφπτουν κατά τθν εξζταςθ 
των ενδικοφανϊν προςφυγϊν  και των αιτιςεων αναςτολισ που  ανατίκενται ςτθν Υποδιεφκυνςθ, 
προςυπογράφει είτε κζτει τθν τελικι υπογραφι ςτισ εκδιδόμενεσ αποφάςεισ αναλόγωσ τθσ 
αρμοδιότθτασ του.  

 Ελζγχει τισ διαδικαςίεσ επανεξζταςθσ των πράξεων τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ 
διοικθτικισ διαδικαςίασ, κατόπιν υποβολισ ενδικοφανοφσ προςφυγισ. 

  Ειςθγείται ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ Ρροϊςταμζνουσ των 
Τμθμάτων και τουσ ελεγκτζσ, αιτιολογθμζνθ απόφαςθ επί των ενδικοφανϊν προςφυγϊν.  
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 Ειςθγείται ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ για τθν ανάγκθ παροχισ νομικισ ςυνδρομισ επί 
υποκζςεων αρμοδιότθτασ του με τθν διατφπωςθ ςυγκεκριμζνων ερωτθμάτων για τθν ζκδοςθ 
ρθτισ απόφαςθσ. 

 Δφναται να εκδίδει τισ αποφάςεισ τθσ Διεφκυνςθσ επί ενδικοφανϊν προςφυγϊν κατόπιν ςχετικισ 
εξουςιοδότθςθσ από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Κακοδθγεί και εποπτεφει τθν ανάλυςθ των παρατθροφμενων τάςεων (ανά φορολογικό 
αντικείμενο, ανά ομάδα φορολογουμζνων, ανά περιφζρεια κ.α.) ςφμφωνα με τα ςτατιςτικά 
ςτοιχεία που ςυγκεντρϊνει το Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ. 

 Επικοινωνεί με: α) φορολογοφμενουσ που ζχουν κλθκεί ςε ακρόαςθ πριν από τθν ζκδοςθ τθσ 
πράξθσ και β) με εκπροςϊπουσ φορζων και επαγγελματικϊν οργανϊςεων για τθν επίλυςθ 
κεμάτων ςχετικϊν με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ. 
 

 
Χρήςη Ρόρων/Εργαλεία 

 Αξιοποιεί όλεσ τισ διακζςιμεσ εφαρμογζσ τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ. (TAXIS, ELENXIS κλπ) με ςκοπό τθν άντλθςθ 
και επεξεργαςία πλθροφοριϊν και δεδομζνων   

 Μθχανογραφικζσ εφαρμογζσ τθσ Δ.Ε.Δ. για τθν διαχείριςθ ενδικοφανϊν -  δικαςτικϊν προςφυγϊν 
(μθ ενταγμζνεσ ςτο ELENXIS – TAXIS) 

 Συνθήκεσ εργαςίασ 

 Συνκικεσ εργαςίασ ςε περιβάλλον ζντονου ςυναιςκθματικοφ φόρτου και πιεςτικϊν χρονικϊν 
προκεςμιϊν για τθν ζκδοςθ αποφάςεων (τθλεφωνικι ι και άμεςθ ςυναλλαγι με εςωτερικό κοινό 
ι φορολογουμζνουσ ςε περιπτϊςεισ αυξθμζνθσ δυςκολίασ). 
     

 Απαιτοφμενα τυπικά προςόντα  
Τυπικζσ προχποκζςεισ, κλάδοσ και κατθγορία όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 26 του ν. 4389/16 και τον 
Οργανιςμό τθσ Α.Α.Δ.Ε.. 
 
Επιθυμητή Εμπειρία 
- Θθτεία (1) ζτουσ ςε κζςθ πρ/νου Δνςθσ αντίςτοιχθσ οργανικισ μονάδασ ι 
- Θθτεία (2) ετϊν ςε κζςθ πρ/νου Υπδνςθσ αντίςτοιχθσ οργανικισ μονάδασ, ι  
- Θθτεία (3) ετϊν ςε κζςθ ευκφνθσ πρ/νου τμιματοσ αντίςτοιχθσ οργανικισ μονάδασ  
 
Λοιπά Επιθυμητά προςόντα  

 Ρτυχίο Α.Ε.Ι-Α.Τ.Ε.Ι. ςυναφζσ με τα αντικείμενα τθσ Θζςθσ, κατά προτίμθςθ Οικονομικϊν, Νομικισ  ι 
Διοικθτικϊν ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι πτυχίο ι δίπλωμα τμθμάτων Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. τθσ 
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε κατεφκυνςθσ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο 
ςπουδϊν νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ. 

 Ενδελεχι γνϊςθ και κατανόθςθ των αντικειμζνων και τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ για τα αντικείμενα τθσ 
Θζςθσ.  

 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε ςυναφζσ προσ τθ Διεφκυνςθ αντικείμενο. 

 Αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ (όπωσ αυτι ορίηεται από το Α.Σ.Ε.Ρ.). 

 Γνϊςθ χειριςμοφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ςτα αντικείμενα: α)επεξεργαςίασ κειμζνων 
  β)υπολογιςτικϊν φφλλων και  γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου  

 Διοικθτικζσ, επικοινωνιακζσ και θγετικζσ ικανότθτεσ. 

 Δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων, λιψθσ αποφάςεων, παρακίνθςθσ και διαχείριςθσ απόδοςθσ 
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Ρροφίλ Ικανοτήτων 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ :  Πποϊζηάμενορ Υποδιεύθςνζηρ Επανεξέηαζηρ Διεύθςνζηρ Επίλςζηρ Διαθοπών 

Ικανόηηηερ  Απαιηούμενο επίπεδο επάπκειαρ  

Επαγγελμαηικέρ ικανόηηηερ Επίπεδο 1  Επίπεδο 2  Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 

Επαγγελμαηικέρ ικανόηηηερ 

1. Ομαδική Εργαζία και Σσνεργαζία 
    2. Γραπηή και Προθορική Επικοινφνία  
    3. Λήυη Αποθάζεφν  
    4. Επίλσζη Προβλημάηφν  
    5. Προζαναηολιζμός ζηα Αποηελέζμαηα  
    6. Προζαναηολιζμός ζηον αποδέκηη σπηρεζιών 

(πολίηη, ζσνάδελθο)  
    7. Προζαρμοζηικόηηηα  
    8. Διατείριζη Τετνολογίας 
     Επισειπηζιακέρ Ικανόηηηερ  

 1. Φορολογική νομοθεζία  
    2. Φορολογικές διαδικαζίες 
    3. Γνώζεις Διοικηηικής Εκηέλεζης/Δικονομίας  
    4. Φορολογικός  Έλεγτος 
    5. Επίλσζη Διαθορών  
     Ικανόηηηερ Διοίκηζηρ  

1. Ηγεζία 
    2. Διατείριζη ανθρώπινφν πόρφν 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ 
ΡΕΙΓΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

Τίτλοσ τησ θζςησ εργαςίασ: Ρροϊςτάμενοσ Υποδιεφθυνςησ Επανεξζταςησ και Νομικήσ Υποςτήριξησ. 

Διεφθυνςη: Διεφκυνςθ Επίλυςθσ Διαφορϊν. 
Υποδιεφθυνςη: Επανεξζταςθσ και Νομικισ Υποςτιριξθσ (μονάδα Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ). 
Άμεςα Ρροϊςτάμενοσ: Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ Διαφορϊν. 
 

 

 

 

 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ

Δ/ΝΣΗ 
ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(Δ.Σ.Σ.)

Δ/ΝΣΗ 
ΕΡΙΛΥΣΗΣ 

ΔΙΑΦΟΩΝ 
(Δ.Ε.Δ.)

Δ/ΝΣΗ 
ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ
Ν ΣΧΕΣΕΩΝ 

(Δ.Ο.Σ.) 

Δ/ΝΣΗ 
ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ 
ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 

(Δ.ΕΣ.ΥΡ) 

Δ/ΝΣΗ     
ΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ 
(Δ.Ν.Υ.)

Δ/ΝΣΗ  
ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ      

ΕΛΕΓΧΟΥ          
(Δ.Ε.Ε.)

Δ/ΝΣΗ 
ΡΟΓΑΜΜ. & 

ΑΞΙΟΛΟΓ. 
ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ 

ΕΕΥΝΩΝ     
(ΔΙ.Ρ.Α.Ε.Ε.)

ΥΡΗΕΣΙΕΣ 
ΕΕΥΝΩΝ      

ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛ.    
ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ 
(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΥΡΕΥΘΥΝΟΥ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Σκοπόσ τησ θζςησ εργαςίασ  
Ο ρόλοσ του Υποδιευκυντι Επανεξζταςθσ και Νομικισ Υποςτιριξθσ είναι να διαςφαλίηει:   
--   τθν ορκι και αποτελεςματικι επανεξζταςθ των πράξεων τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ 
διοικθτικισ διαδικαςίασ, κατόπιν υποβολισ ενδικοφανοφσ προςφυγισ. 
--  τθ νομικι τεκμθρίωςθ των αποφάςεων τθσ Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ Διαφορϊν και τθ νομικι υπεράςπιςθ 
των ςυμφερόντων του Δθμοςίου ενϊπιον των Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων. 
Αρμοδιότητεσ 

 Ζχει τθν ευκφνθ διαςφάλιςθσ διαφανϊν διαδικαςιϊν για τθν επανεξζταςθ των πράξεων τθσ 
φορολογικισ διοίκθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ, κατόπιν υποβολισ ενδικοφανοφσ 
προςφυγισ. 

 Διοικεί τθν Υποδιεφκυνςθ κατά τρόπο, ϊςτε να διαςφαλίηει τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ, μζςω τθσ 
αξιοποίθςθσ και τθσ ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ.   

 Κακορίηει και επιβλζπει τθ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ, υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ των ςτόχων 
τθσ Υποδιεφκυνςθσ  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 
Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ Διαφορϊν, ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ του Ρροϊςταμζνου τθσ 
Διεφκυνςθσ. 

 Διοικεί τθν Υποδιεφκυνςθ κατά τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ μζςω τθσ 
κακθμερινισ ςυνεργαςίασ με τουσ Ρροϊςταμζνουσ των Τμθμάτων κακϊσ και μζςω τθσ  
αξιοποίθςθσ και τθσ ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Υποδιεφκυνςθσ . 

 Μεριμνά για τθν ςυνεχι εκπαίδευςθ και ενθμζρωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ 
Υποδιεφκυνςθσ και για τθν αποτελεςματικότερθ και ζγκαιρθ εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ. 

 
Καθήκοντα ςυγκεκριμζνησ θζςησ Ρροϊςταμζνου Υποδιεφθυνςησ 

 Κακορίηει και ελζγχει τισ διαδικαςίεσ επανεξζταςθσ των πράξεων τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ ςτο 
πλαίςιο τθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ, κατόπιν υποβολισ ενδικοφανοφσ προςφυγισ και εξζταςθσ 
των αιτθμάτων αναςτολισ τθσ καταβολισ του 50% του αμφιςβθτοφμενου ποςοφ τθσ πράξθσ, το 
οποίο βεβαιϊνεται πριν τθν άςκθςθ τθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ. 

ΑΔΑ: Ω7ΩΡ46ΜΠ3Ζ-Ο6Γ



 

20 

 Ειςθγείται ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ Ρροϊςταμζνουσ των 
Τμθμάτων Επανεξζταςθσ και τουσ ελεγκτζσ αυτϊν, αιτιολογθμζνθ απόφαςθ επί των ενδικοφανϊν 
προςφυγϊν. 

 Ειςθγείται ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ, ςε ςυνεργαςία με τον Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ 
Νομικισ Υποςτιριξθσ και τουσ ελεγκτζσ αυτοφ, αιτιολογθμζνθ απόφαςθ επί των αιτθμάτων 
αναςτολισ τθσ καταβολισ του 50% του αμφιςβθτοφμενου ποςοφ. 

 Δφναται να εκδίδει τισ αποφάςεισ τθσ Διεφκυνςθσ επί ενδικοφανϊν προςφυγϊν και αιτθμάτων 
αναςτολισ ωσ τελικόσ υπογράφων, κατόπιν ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ από τον Ρροϊςτάμενο τθσ 
Διεφκυνςθσ. 

 Κακοδθγεί και εποπτεφει τθν ανάλυςθ των παρατθροφμενων τάςεων (ανά φορολογικό 
αντικείμενο, ανά ομάδα φορολογουμζνων, ανά περιφζρεια κ.α.) ςφμφωνα με τα ςτατιςτικά 
ςτοιχεία που ςυγκεντρϊνει το Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ. 

 Συντονίηει, επιβλζπει και παρζχει κατευκφνςεισ ςτα κζματα που προκφπτουν κατά τθν αντίκρουςθ 
των δικαςτικϊν προςφυγϊν και αιτιςεων αναςτολισ. 

 Συντονίηει, επιβλζπει και παρζχει κατευκφνςεισ ςτα κζματα που προκφπτουν ςχετικά με τθν 
άςκθςθ ζνδικων μζςων (ζφεςθ, αναίρεςθ) κατά αποφάςεων Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων. 

 Συνδράμει, εφόςον κρικεί ςκόπιμο από τον Διευκυντι, τθν Υποδιεφκυνςθ Νομικϊν Θεμάτων για 
ηθτιματα που αφοροφν ςε ςχζδια εγκυκλίων, αποφάςεων ι νομοκετικϊν ρυκμίςεων ςχετικά με 
τθ διαδικαςία των ενδικοφανϊν προςφυγϊν, κακϊσ και άλλων κεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Εποπτεφει και αξιολογεί τθν ζκδοςθ ςτατιςτικϊν αναφορϊν τθσ Υποδιεφκυνςθσ. 

 Συντονίηει τθν παροχι νομικισ υποςτιριξθσ, από το Τμιμα Β4 Νομικισ Υποςτιριξθσ, κατόπιν 
ςχετικοφ αιτιματοσ από τα Τμιματα Επανεξζταςθσ, αναφορικά με τισ εξεταηόμενεσ ενδικοφανείσ 
προςφυγζσ και τθ νομικι κεμελίωςθ των ειςθγιςεων. 

 Συνεργάηεται και επικοινωνεί με Διοικθτικά Δικαςτιρια για τθν επίλυςθ διαδικαςτικϊν 
ηθτθμάτων. 

 Διαχειρίηεται, ςυντονίηει και μεριμνά για τθν αποτελεςματικι τοποκζτθςθ, τθν αξιολόγθςθ και τθν 
ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Υποδιεφκυνςθσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ προϊςτάμενουσ 
των τμθμάτων, με ςκοπό τθν αποδοτικότερθ αξιοποίθςθ του προςωπικοφ και τθ βζλτιςτθ 
λειτουργία τθσ Υποδιεφκυνςθσ. 

 Επιβλζπει τθν υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ Υποδιεφκυνςθσ και διαςφαλίηει τθν ζγκαιρθ επίτευξι 
τουσ, μζςω τθσ ενεργισ εποπτείασ των υφιςταμζνων, τθν παροχι κατευκφνςεων και τθν ανάλθψθ 
πρωτοβουλιϊν για τθν επίλυςθ κεμάτων.  

 Επικοινωνεί ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ με: α) φορολογοφμενουσ που ζχουν κλθκεί ςε ακρόαςθ 
πριν από τθν ζκδοςθ τθσ πράξθσ β) με εκπροςϊπουσ φορζων και επαγγελματικϊν οργανϊςεων 
για τθν επίλυςθ κεμάτων ςχετικϊν με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ. 
 
 

Χρήςη πόρων/εργαλεία 

 Αξιοποιεί ςε περιοδικι βάςθ τα πλθροφοριακά ςυςτιματα τθσ  Γ.Γ.Ρ.Σ.(TAXIS, ELENXIS κλπ),  με 
ςκοπό τθν άντλθςθ και επεξεργαςία πλθροφοριϊν και ςτοιχείων. 

 Αξιοποιεί τακτικά θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων τθσ Διεφκυνςθσ με ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ 
των υποκζςεων και των ςτατιςτικϊν αποτελεςμάτων του ζργου τθσ Διεφκυνςθσ (Ηλεκτρονικι 
εφαρμογι διαχείριςθσ ενδικοφανϊν προςφυγϊν και δικαςτικϊν προςφυγϊν, μθ ενταγμζνεσ ςτο 
ELENXIS – TAXIS).  
 

Ειδικζσ ςυνθήκεσ εργαςίασ 

 Συνκικεσ εργαςίασ ςε περιβάλλον ςυναιςκθματικοφ φόρτου και πιεςτικϊν χρονικϊν προκεςμιϊν 
για τθν ζκδοςθ αποφάςεων είτε αποςτολι απόψεων ςτ Διοικθτικά Δικαςτιρια   (τθλεφωνικι ι και 
άμεςθ ςυναλλαγι με εςωτερικό κοινό ι φορολογουμζνουσ ςε περιπτϊςεισ αυξθμζνθσ 
δυςκολίασ). 
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Απαιτοφμενα τυπικά προςόντα  
Τυπικζσ προχποκζςεισ, κλάδοσ και κατθγορία όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 26 του ν. 4389/16 και τον 
Οργανιςμό τθσ Α.Α.Δ.Ε.. 
 
Επιθυμητή Εμπειρία 
- Θθτεία (1) ζτουσ ςε κζςθ πρ/νου Δνςθσ αντίςτοιχθσ οργανικισ μονάδασ ι 
- Θθτεία (2) ετϊν ςε κζςθ πρ/νου Υπδνςθσ αντίςτοιχθσ οργανικισ μονάδασ, ι  
- Θθτεία (3) ετϊν ςε κζςθ ευκφνθσ πρ/νου τμιματοσ αντίςτοιχθσ οργανικισ μονάδασ  
 
Λοιπά Επιθυμητά προςόντα  

 Ρτυχίο Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. ςυναφζσ με τα αντικείμενα τθσ Θζςθσ, κατά προτίμθςθ  Οικονομικϊν, Νομικισ ι 
Διοικθτικϊν ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι πτυχίο ι δίπλωμα τμθμάτων Α.Ε.Ι.–Α.Τ.Ε.Ι. τθσ 
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε κατεφκυνςθσ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο 
ςπουδϊν νομικισ, οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ. 

 Ενδελεχι γνϊςθ και κατανόθςθ των αντικειμζνων και τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ για τα αντικείμενα τθσ 
Θζςθσ.  

 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε ςυναφζσ προσ τθ Διεφκυνςθ αντικείμενο. 

 Αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ (όπωσ αυτι ορίηεται από το Α.Σ.Ε.Ρ.). 

 Γνϊςθ χειριςμοφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων β) 
υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου  

 Διοικθτικζσ, επικοινωνιακζσ και θγετικζσ ικανότθτεσ. 

 Δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων, λιψθσ αποφάςεων, παρακίνθςθσ και διαχείριςθσ απόδοςθσ. 
 
 

Ρροφίλ Ικανοτήτων 

 

 
 
 

ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ :   Υποδιεςθςνηήρ Επανεξέηαζηρ & Νομικήρ Υποζηήπιξηρ 

Ικανόηηηερ  Απαιηούμενο επίπεδο επάπκειαρ  

Επαγγελμαηικέρ ικανόηηηερ Επίπεδο 1  Επίπεδο 2  Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 

Επαγγελμαηικέρ ικανόηηηερ 

1. Ομαδική Εργαζία και Σσνεργαζία 
    2. Γραπηή και Προθορική Επικοινφνία  
    3. Λήυη Αποθάζεφν  
    4. Επίλσζη Προβλημάηφν  
    5. Προζαναηολιζμός ζηα Αποηελέζμαηα  
    6. Προζαναηολιζμός ζηον  αποδέκηη σπηρεζιών 

(πολίηη, ζσνάδελθο)  
    7. Προζαρμοζηικόηηηα  
    8. Διατείριζη Τετνολογίας 
     Επισειπηζιακέρ Ικανόηηηερ  

 1.Φορολογική νομοθεζία  
    2. Φορολογικές διαδικαζίες 
    3. Γνώζεις Διοικηηικής Εκηέλεζης/Δικονομίας  
    4. Φορολογικός  Έλεγτος 
    5. Επίλσζη Διαθορών  
     Ικανόηηηερ Διοίκηζηρ  

1. Ηγεζία 
    2. Διατείριζη ανθρώπινφν πόρφν 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΓΕΙΑ 

1. Διευκφνςεισ, Τμιματα/Αυτοτελι Τμιματα και Αυτοτελι Γραφεία των Υπθρεςιϊν που υπάγονται 
απευκείασ ςτον Διοικθτι τθσ Αρχισ (Α.Α.Δ.Ε) 

2. Διευκφνςεισ, 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  

 
ΡΟΣ ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ 

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

ΕΣΩΤΕΙΚΗ 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 Στρατθγικισ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ  (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΡΛ.) τθσ Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. 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/
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