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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων 

πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς 

Σμήματος και Σμήματος των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής, Περιφερειακών 

Τπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Υορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Υ.Δ.) 

της ΑΑΔΕ.» 
 

ύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα 

των άρθρων 14, 17, 26, 27, 28, 38 και 41 αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς 

και τα οριζόμενα στην  ΔΔΑΔ Γ 1076146 ΕΞ 2021/03.09.2021 (Β’4444)  Απόφαση  του Διοικητή 

της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των 

υποψηφιοτήτων για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, 

Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως ισχύει εκδίδουμε 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών 

μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Σμήματος και Σμήματος των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής, 

Περιφερειακών Τπηρεσιών υπαγόμενων στη Γ.Δ.Υ.Δ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ), ως ακολούθως:  
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ΕΛΕΓΚΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ (ΕΛ.ΚΕ.) 

Περιφερειακές Τπηρεσίες  

της Γενικής Διεύθυνσης Υορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Υ.Δ.) 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 

α/α Προκηρυσσόμενες θέσεις – Οργανικές μονάδες Θέση Ευθύνης 

 1Ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής 

(1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής) 

1. Αυτοτελές Σμήμα Νομικής Τποστήριξης Προϊστάμενος Αυτοτελούς 

Σμήματος 

 Τποδιεύθυνση Α΄-  Ελέγχων 

2. Σμήμα  Α΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

3. Σμήμα  Β΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

4. Σμήμα  Γ΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

 Τποδιεύθυνση Β΄-  Ελέγχων 

5. Σμήμα  Δ΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

6. Σμήμα  Ε΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

7. Σμήμα  τ΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

 Τποδιεύθυνση Γ΄-  Ελέγχων 

8. Σμήμα  Ζ΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

9. Σμήμα  Η΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

10. Σμήμα  Θ΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

 2Ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής 

(2ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής) 

11. Αυτοτελές Σμήμα Νομικής Τποστήριξης Προϊστάμενος Αυτοτελούς 

Σμήματος 

 Τποδιεύθυνση Α΄-  Ελέγχων 

12. Σμήμα  Α΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

13. Σμήμα  Β΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

14. Σμήμα  Γ΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

 Τποδιεύθυνση Β΄-  Ελέγχων 

15. Σμήμα  Δ΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

16. Σμήμα  Ε΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

17. Σμήμα  τ΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

 Τποδιεύθυνση Γ΄-  Ελέγχων 

18. Σμήμα  Ζ΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

19. Σμήμα  Η΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

20. Σμήμα  Θ΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

 3Ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής 

(3ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής) 

21. Αυτοτελές Σμήμα Νομικής Τποστήριξης Προϊστάμενος Αυτοτελούς 

Σμήματος 

 Τποδιεύθυνση Α΄-  Ελέγχων 

22. Σμήμα  Α΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

23. Σμήμα  Β΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

24. Σμήμα  Γ΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 
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 Τποδιεύθυνση Β΄-  Ελέγχων 

25. Σμήμα  Δ΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

26. Σμήμα  Ε΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

27. Σμήμα  τ΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

 Τποδιεύθυνση Γ΄-  Ελέγχων 

28. Σμήμα  Ζ΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

29. Σμήμα  Η΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

30. Σμήμα  Θ΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

 4Ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής 

(4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής) 

31. Αυτοτελές Σμήμα Νομικής Τποστήριξης Προϊστάμενος Αυτοτελούς 

Σμήματος 

 Τποδιεύθυνση Α΄-  Ελέγχων 

32. Σμήμα  Α΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

33. Σμήμα  Β΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

34. Σμήμα  Γ΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

 Τποδιεύθυνση Β΄-  Ελέγχων 

35. Σμήμα  Δ΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

36. Σμήμα  Ε΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

37. Σμήμα  τ΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

 Τποδιεύθυνση Γ΄-  Ελέγχων 

38. Σμήμα  Ζ΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

39. Σμήμα  Η΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

40. Σμήμα  Θ΄-  Ελέγχων Προϊστάμενος Σμήματος 

 

 

1. Περιγράμματα θέσεων εργασίας Προϊσταμένων Αυτοτελούς Σμήματος και Σμήματος των 

Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.).  

 

Ο σκοπός των προκηρυσσόμενων θέσεων ευθύνης, οι ειδικές αρμοδιότητες, η γενική 

περιγραφή καθηκόντων αυτών, οι ειδικές απαιτήσεις, η επιθυμητή εμπειρία, καθώς και τα 

απαιτούμενα τυπικά και λοιπά επιθυμητά προσόντα, προδιαγράφονται στα αντίστοιχα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας, που καθορίστηκαν σύμφωνα με  την υπ’ αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 

1176068 ΕΞ 2017/24-11-2017 (Β΄ 4227) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), «Καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ 

Ε 1134040 ΕΞ 2020/18.11.2020 (Β΄ 5401) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Επικαιροποίηση - Καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας 

Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει και προσαρτώνται στην παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής 

(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ  I και ΙΙ).  

Επιπλέον, κάθε ειδικότερο καθήκον που απορρέει από αρμοδιότητες που περιγράφονται 

στις οικείες διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β΄4738) 

απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα, «Οργανισμός της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και 
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ισχύει, αποτελεί μέρος των καθηκόντων των Προϊσταμένων των ως άνω προκηρυσσόμενων 

θέσεων ευθύνης. 

 

2.  Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας 

 

2.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις ως άνω προκηρυσσόμενες θέσεις 

ευθύνης έχουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων 

Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών» της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β΄4738) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως ακολούθως: 

I. για τις θέσεις Προϊσταμένων επιπέδου Αυτοτελούς Σμήματος των Αυτοτελών Σμημάτων 

Νομικής Τποστήριξης των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ) Αττικής, υπάλληλοι κατηγορίας 

ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που 

πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην 

υποπερίπτωση α` της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 70 της ως άνω 

απόφασης. 

II. για τις θέσεις Προϊσταμένων επιπέδου Σμήματος των Σμημάτων Ελέγχων των 

Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ) Αττικής, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών 

ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες 

προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α` της περ. 1 της παρ. 3 

του άρθρου 70 της ως άνω απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΣΕ του κλάδου 

Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΣΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις 

αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α` της περ. 3 

της παρ. 3 του άρθρου 70 της ως άνω απόφασης.  

2.2. Οι ανήκοντες στους κλάδους και τις κατηγορίες της προηγηθείσας υποπαραγράφου 

(2.1.) υπάλληλοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία πλήρωσης των ως άνω 

παρατιθέμενων θέσεων ευθύνης, πρέπει επιπλέον, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων, να πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής του άρθρου 26, 

παρ. 1 και 2 περ. γ΄ του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως έχει συμπληρωθεί δυνάμει των άρθρων 42 

του ν. 4465/2017 (Α΄47) και 21 του ν. 4778/2021 (Α΄26) και ισχύει, ως ακολούθως: 

 
i. έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Σμήματος ή 

ii. είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της 

Εθνικής χολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε..Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι 

αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, και κατέχουν το βαθμό 

Β` με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθμό αυτόν ή 

iii. κατέχουν τον βαθμό Α` και 

iv. έχουν συμμετάσχει στις διαδικασίες αξιολόγησης της παρ. 1 του άρθρου 28, εκτός 

αν η μη συμμετοχή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. 

 

2.3.  Για την εφαρμογή των αναφερόμενων διατάξεων, αλλά και τη μοριοδότηση του χρόνου 

άσκησης καθηκόντων ευθύνης του υποψηφίου, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η άσκηση 

καθηκόντων Τπηρεσιακού Γραμματέα και η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης 

επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τποδιεύθυνσης ή Σμήματος, αντίστοιχα, που έχει 
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διανυθεί σε Τπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., 

Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Σ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες 

υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, 

όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική τατιστική Αρχή στο Μητρώο Υορέων Γενικής 

Κυβέρνησης. 

τις περιπτώσεις υποψήφιων υπαλλήλων που έχουν ασκήσει καθήκοντα αναπληρωτή 

Προϊσταμένου οργανικής μονάδας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 87 του Τ.Κ., όπως ισχύει, 

καλούνται οι υποψήφιοι όπως υποβάλουν, με την αίτηση υποψηφιότητάς τους, σχετικές 

αποφάσεις ή διαταγές που πιστοποιούν τον χρόνο άσκησης καθηκόντων αναπληρωτή 

Προϊσταμένου, οποιουδήποτε επιπέδου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

3. Κωλύματα υποψηφιότητας 

 

 3.1. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση Προϊσταμένου υπάλληλος στο 

πρόσωπο του οποίου συντρέχουν τα κωλύματα υποψηφιότητας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις 

της παραγράφου 4 του άρθρου 84 του ν. 3528/2007 (Α΄26), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 

την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν. 4674/2020 (Α΄53) και ισχύει.  

Ειδικότερα: 

α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση Προϊσταμένου οποιουδήποτε 

επιπέδου υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. 

β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή σε θέση Προϊσταμένου, ούτε να 

τοποθετηθεί Προϊστάμενος υπάλληλος ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε 

διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 

του άρθρου 8 του Τ.Κ. (ν.3528/2007) αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε 

πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε 

πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Τ.Κ.. 

3.2. Περαιτέρω, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 27 

του ν. 4389/2016 (Α΄94), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 

4778/2021 (Α΄26), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 78 της υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 

1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β΄4738) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», 

όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει. Επιπροσθέτως, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 

της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της  υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1076146 ΕΞ 2021/03.09.2021 

(Β’4444 & 5292)  Απόφασης  του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων 

και των κριτηρίων αξιολόγησης των  υποψηφιοτήτων για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών 

μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών 

Γραφείων αυτής». 

 

4. Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων 

 

  Για την επιλογή Προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις (4) ομάδες κριτηρίων, 

δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Α΄26), όπως αντικαταστάθηκαν με τις 

διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του ν. 4674/2020 (Α΄53), και συμπληρώθηκαν με 

τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4690/2020 (Α΄104), τις διατάξεις της 
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παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 4795/2021 (Α΄62) και τις διατάξεις της παραγράφου 1 

του άρθρου 4 του ν. 4915/2022 (Α΄63), καθώς και δυνάμει των υπ’ αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Υ.35.54/2611/9356/25.06.2020 και ΔΙΔΑΔ/Υ.69/169/οικ.1417/12.07.2021 σχετικών 

ερμηνευτικών εγκυκλίων του Τπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1, 

3 και 4 του άρθρου 26 του ν. 4389/2016 (Α΄94), όπως ισχύουν.  

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων διενεργείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1076146 ΕΞ 2021/03.09.2021 (Β’4444) Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ 

«Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων 

για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, 

Υποδιεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 

καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως ισχύει. 

Ειδικά για τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή διδακτορικών διπλωμάτων, 

επειδή δυνάμει της περίπτωσης αστ΄ της παρ. 3 του άρθρου 85 του Τ.Κ. η συνάφεια κρίνεται με 

αιτιολογία από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων με βάση το αντικείμενο της 

προκηρυσσόμενης θέσης, καλούνται οι υποψήφιοι, εφόσον δεν έχουν ενημερώσει το προσωπικό 

τους μητρώο με όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που δύνανται να θεμελιώσουν τη συνάφεια 

των μεταπτυχιακών τίτλων και διδακτορικών διπλωμάτων, ιδίως πρόγραμμα σπουδών, αναλυτική 

βαθμολογία, τίτλος και περιεχόμενα μεταπτυχιακής εργασίας και διδακτορικής διατριβής κ.λπ., 

να επισυνάψουν στην αίτηση υποψηφιότητάς τους όλα τα απαραίτητα συναφή δικαιολογητικά 

για να τεθούν υπόψη του αρμοδίου Γνωμοδοτικού υμβουλίου. 

Ο χρόνος υπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα μοριοδοτείται, εφόσον έχει αναγνωρισθεί σε 

συναφή θέση στον ιδιωτικό τομέα με απόφαση του οικείου Τπηρεσιακού υμβουλίου, κατά τα 

οριζόμενα στις διατάξεις παραγράφων 2, 3 και 6 του άρθρου 98 του Τ.Κ. και του π.δ.69/2016 

(Α΄127). ε κάθε περίπτωση, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων για την αναγνώριση 

χρόνου προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα δικαιολογητικών πρέπει να προηγείται της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της υποψηφιότητας, βάσει της αντίστοιχης πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνακόλουθα, ο χρόνος αυτός μοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω, 

εφόσον έως την οριστικοποίηση του πίνακα προκρινομένων από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 

συμβούλιο κριθεί η συνάφεια από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. Ο υποψήφιος υποχρεούται 

να δηλώνει εγγράφως κατά την υποβολή του βιογραφικού του, ότι έχει υποβάλει αίτηση 

αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η 

εξέταση της οποίας εκκρεμεί. 

 

5. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας - Ηλεκτρονική υποβολή  αίτησης  - 

Προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας 

 

5.1. Οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν κατ’ ανώτατο όριο μέχρι και τρεις (3) θέσεις 

ευθύνης συνολικά,. 

5.2. Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι, υποβάλλεται μόνο 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση k.chantzara@aade.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 

εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.: 

www.aade.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις 15 Ιουλίου 2022  

και  λήγει  στις 28 Ιουλίου 2022. 

5.3. Για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας η αίτηση απαιτείται να φέρει την υπογραφή 

του υποψηφίου και να έχει προηγηθεί σάρωση αυτής (δηλαδή επεξεργασία της μέσω 

σαρωτή/scanner) πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται 

mailto:k.chantzara@aade.gr
http://www.aade.gr/
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υποχρεωτικά από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (ως συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ), το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αίτησης, συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει 

θέση υπεύθυνης δήλωσης.  

H συμπλήρωση των εντύπων είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά - όχι 

χειρόγραφα - σε μορφότυπο word (ως ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ που βρίσκονται 

αναρτημένα μαζί με την πρόσκληση στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr). Ο υποψήφιος 

υποχρεούται να συμπληρώσει τα οικεία πεδία που αναφέρονται στα υπηρεσιακά και προσωπικά 

του στοιχεία, καθώς και στα τυπικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται 

για τις προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης, καθώς και τυχόν πρόσθετες άλλες πληροφορίες που 

εκείνος κρίνει ότι θα συντείνουν στην ευνοϊκότερη αξιολόγηση της υποψηφιότητάς του.  

Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων και των βιογραφικών σημειωμάτων 

επιτρέπεται μόνο έως την καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

υποψηφιοτήτων που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

5.4. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται υποχρεωτικά από Τπεύθυνη Δήλωση του 

ν.1599/1986 (ως συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ III). Η Τπεύθυνη Δήλωση πρέπει να είναι 

συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη, να φέρει βεβαίωση του γνησίου υπογραφής κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει) και να αποσταλεί ηλεκτρονικά, αφού σαρωθεί, στην ίδια διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διευκρινίζεται ότι η Τπεύθυνη Δήλωση που συντάσσεται μέσω της 

Ενιαίας Χηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης έχει την ίδια ισχύ με έγγραφο που φέρει 

βεβαίωση γνησίου υπογραφής του άρθρου 11 του ν.2690/1999 (Α΄45). Σονίζεται, επίσης, ότι 

στην περίπτωση της έντυπης Τπεύθυνης Δήλωσης, ο υποψήφιος οφείλει να κυκλώσει μία εκ των 

ενδείξεων (γ1) ή (γ2) και να μονογράψει παραπλεύρως τη σχετική επιλογή, ενώ στην περίπτωση 

της ψηφιακής Τπεύθυνης Δήλωσης πρέπει να αποτυπώνεται στο κείμενο - πέραν των σημείων (α), 

(β) και (δ) –είτε η επιλογή (γ1) είτε η επιλογή (γ2). 

5.5. H μη τήρηση των προαναφερθέντων σχετικά με τα Τποδείγματα I και ΙΙ ή η μη υποβολή 

του Τποδείγματος ΙIΙ συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία επιλογής. 

5.6. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.  

 

6. Ενημέρωση υποψηφίων σύμφωνα με τα άρθρα 5 παρ.1 περ. α’ και 13 και 14 του Γενικού 

Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. 

 

ας ενημερώνουμε ότι υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων στα στοιχεία που 

αφορούν τους λοιπούς συνυποψηφίους, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησής τους για την 

κατάληψη των προς πλήρωση θέσεων, εφόσον αυτά είναι αναγκαία για την άσκηση των εκ του 

νόμου δικαιωμάτων τους. 

 

 

7. Γνωστοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

 

7.1. Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται αμελλητί στην ιστοσελίδα του προγράμματος 

«ΔΙΑΤΓΕΙΑ». 

 

http://www.aade.gr/
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7.2. Μετά την ανάρτησή της δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) www.aade.gr. 

7.3. Οι αποδέκτες της παρούσας γνωστοποιούν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την πρόσκληση 

στους υπαλλήλους των υπηρεσιών τους.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα:  

1. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: Τπόδειγμα Αίτησης Τποψηφιότητας  

2. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Τπόδειγμα Βιογραφικού ημειώματος Τποψηφίου 

3. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ: Τπεύθυνη Δήλωση   

4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I: Περίγραμμα θέσης εργασίας Προϊσταμένου Αυτοτελούς Σμήματος Νομικής 

Τποστήριξης Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) 

5. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI: Περίγραμμα θέσης εργασίας Προϊσταμένου Σμήματος Ελέγχου Ελεγκτικού 

Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) 

  

 

O ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΦΗ 

ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ  

 

 ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

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,,  ςςύύμμφφωωνναα  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. Θ ςειρά αναγραφισ των κζςεων, δεν επζχει κζςθ προτίμθςθσ και δεν δεςμεφει τθν 
Τπθρεςία.  
 
 

 

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,,  ςςύύμμφφωωνναα  μμεε  

ττηηνν  ππρρόόςςκκλληηςςηη)) 

 

 

ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΥΥΡΡΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΥΥ  ΥΥΡΡΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟΥΥ::  

11..  ΕΕππϊϊννυυμμοο::   

22..  ΌΌννοομμαα::   

33..  ΠΠααττρρϊϊννυυμμοο::   

44..  ΑΑρριικκμμόόσσ  μμθθττρρϊϊοουυ  υυππααλλλλιιλλοουυ::   

55..  ΚΚααττθθγγοορρίίαα//  ββαακκμμόόσσ//  κκλλάάδδοοσσ::   

66..  υυννοολλιικκόόσσ  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  

  

  

  
 

ΔΔιιδδαακκττοορριικκάά  δδιιππλλϊϊμμαατταα  

ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  

ΊΊδδρρυυμμαα  
ΤΤίίττλλοοσσ--εειιδδίίκκεευυςςηη  

    

                                                
2
 Καηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο 
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ΕΕππιιττυυχχήήσσ  ααπποοφφοοίίττηηςςηη  ααππόό  ττθθνν  

ΕΕκκννιικκιι  χχοολλιι  ΔΔθθμμόόςςιιαασσ  

ΔΔιιοοίίκκθθςςθθσσ  &&  ΑΑπποοκκζζννττρρωωςςθθσσ  

((ΕΕ....ΔΔ..ΔΔ..ΑΑ..))  

εειιρράά::    

ΠΠιιζζηηοοπποοιιηημμέέννηη  

ΕΕππιιμμόόρρθθωωζζηη  κκααηηάά  ηηηηνν  

ηηεελλεευυηηααίίαα  δδεεκκααεεηηίίαα  

((ππρρόόγγρρααμμμμαα  εεππιιμμόόρρυυωωσσηηςς,,  

υυοορρέέααςς  εεππιιμμόόρρυυωωσσηηςς,,  έέττοοςς  

ππααρραακκοολλοούύθθηησσηηςς))  

11..   

22..   

33..   

44..   

ΠΠιιζζηηοοπποοιιηημμέέννηη  

ΓΓλλωωζζζζοομμάάθθεειιαα  θθααηηάά  ηηαα  

ννξξηηδδφφκκεελλαα  ζζηηνν    

ππ..δδ..  5500//22000011  ((ΠΠααρράάρρττηημμαα  

ΓΓλλωωσσσσοομμάάθθεειιααςς  ΑΑΣΣΕΕΠΠ))  

  

ΓΓλλϊϊςςςςαα//ττίίττλλοοσσ  

ππιιςςττοοπποοιιθθττιικκοοφφ  
ΆΆρριιςςτταα  ΠΠοολλφφ  ΚΚααλλάά  ΚΚααλλάά  

        

        

        

        

ΡΡιιςςττοοπποοιιηηττιικκόό  δδιιοοιικκηηττιικκήήσσ  

εεππάάρρκκεειιαασσ,,  κκααττάά  ττθθνν  ππααρρ..  44  ττοουυ  

άάρρκκρροουυ  8822  ττοουυ  ΤΤ..ΚΚ..
33
    

  

ΝΝΑΑΙΙ    

ΈΈττοοσσ  ααππόόκκττηηςςηησσ::    

ΟΟΧΧΙΙ  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 ΚΚααηηννρρήή  ααππφφ  ππππννςςήήθθηηνν  δδεεππηηεεξξννββάάζζκκηηααοο  εεθθππααίίδδεεππζζεεοο.. 
4
 ΣΣππκκππιιεεξξψψλλεεηηααηη  εεθθφφζζννλλ  νν  ρρξξφφλλννοο  έέρρεεηη  ααλλααγγλλσσξξηηζζζζεείί,,  ββάάζζεεηη  ηησσλλ  θθεείίκκεελλσσλλ  δδηηααηηάάμμεεσσλλ..  ΆΆιιιισσοο,,  νν  ππππννςςήήθθηηννοο  

ππππννρρξξεεννχχηηααηη  λλαα  δδεειιψψζζεεηη  φφηηηη  έέρρεεηη  ππππννββάάιιεεηη  ααίίηηεεζζεε  ((ααππααηηηηεείίηηααηη  εε  ααλλααγγξξααθθήή  ηηννππ  ααρριιθθμμοούύ  ππρρωωττοοκκόόλλλλοοσσ))  

ααλλααγγλλψψξξηηζζεεοο  ππξξννυυππεεξξεεζζίίααοο,,  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηηηοο  ππααξξ..  22,,33  θθααηη  66  ηηννππ  άάξξζζξξννππ  9988  ηηννππ  ΥΥ..ΚΚ..  θθααηη  ηηννππ  ππ..δδ..6699//22001166,,  ηηεεοο  

ννππννίίααοο  εε  εεμμέέηηααζζεε  εεθθθθξξεεκκεείί.. 

  

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  ττοομμζζαα
44

  

ΜΜιιννεεσσ  ππρροοχχππθθρρεεςςίίαασσ  εεκκττόόσσ  δδθθμμοοςςίίοουυ  ττοομμζζαα,,  πποουυ  ζζχχεειι  ααννααγγννωωρριιςςκκεείί  

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

ιιςςχχφφεειι,,  μμεε  ααννϊϊττααττοο  όόρριιοο  ττοουυσσ  8844  μμιιννεεσσ  ((77  ζζττθθ))  
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  ΧΧΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΘΘΗΗΚΚΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΗΗΣΣ  

ΑΑΚΚΗΗΗΗ  

ΚΚΑΑΘΘΗΗΚΚΟΟΝΝΣΣΩΩΝΝ  

ΕΕΤΤΘΘΤΤΝΝΗΗ  

ΥΥΡΡΟΟΝΝΟΟ  ΑΑΚΚΗΗΗΗ  ΚΚΑΑΘΘΗΗΚΚΟΟΝΝΣΣΩΩΝΝ  ΕΕ  ΜΜΗΗΝΝΕΕ    

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  

ΔΔιιεεφφθθυυννςςηησσ//ΥΥπποοδδιιεεφφθθυυννςςηησσ  

KKααττόόππιινν  εεππιιλλοογγιισσ  

ιι//  κκααιι  ττοοπποοκκζζττθθςςθθσσ  
  

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  Πξντζηάκελνο/Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Δηεχζπλζεο, Δηεχζπλζεο-Υπνδηεχζπλζεο, Τκήκαηνο, 
Υπεπζχλνπ Απηνηεινχο Γξαθείνπ  

ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΡΡΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΙΙΣΣΗΗ    

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΜΜΡΡΕΕΙΙΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑ  

ΥΥππηηρρεεςςίίαα  ΥΥΡΡΗΗΕΕΣΣΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  

((ΤΤππάάλλλλθθλλοοσσ//ΠΠρροοϊϊςςττάάμμεεννοοσσ
55
))  

ΑΑππόόφφααςςηη  άάςςκκηηςςηησσ  

κκααθθηηκκόόννττωωνν  εευυθθφφννηησσ  

  ((ααππόόφφααςςθθ  εεππιιλλοογγιισσ  &&  

ττοοπποοκκζζττθθςςθθσσ  ιι  θθμμεερριιςςιιαα  

δδιιααττααγγιι  ππεερρίί  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  
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6 Μήλεο πξνυπεξεζίαο εθηφο δεκνζίνπ ηνκέα, πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 98 
ηνπ Υ.Κ., φπσο ηζρχεη, κε αλψηαην φξην ηνπο 84 κήλεο (7 έηε) 
7 Μεηαβαηηθά, ήηνη έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο Πξντζηακέλσλ φισλ ησλ επηπέδσλ νξγαληθψλ 

κνλάδσλ, γηα ηελ αμηνιφγεζε σο κνξηνδνηνχκελν θξηηήξην, ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 

7 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4389/2016, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο φινη νη ππνςήθηνη γηα ηελ επηινγή πξντζηακέλσλ 

ιακβάλνπλ ηνλ αλψηαην αξηζκφ κνξίσλ, ήηνη 1.000 κφξηα.  
8 Ο ππνςήθηνο δχλαηαη λα θαηαγξάςεη φζα πξφζζεηα πξνζφληα δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηππνπνηεκέλα πεδία 
ηεο θφξκαο, ηα νπνία ζπληζηνχλ ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηφο ηνπ θαη θξίλεη φηη ζα ζπληείλνπλ ζηελ 

επλντθφηεξε αμηνιφγεζε ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπ. Σα επιπρόζθεηα προζόνηα δεν μοριοδοηούνηαι. 
 

ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΡΡΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΙΙΣΣΗΗ    

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΜΜΡΡΕΕΙΙΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΙΙΔΔΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑ
66

  

ΦΦοορρζζαασσ  

ααππααςςχχόόλληηςςηησσ  

ΘΘζζςςηη::    

ΤΤππάάλλλλθθλλοοσσ//  

ΠΠρροοϊϊςςττάάμμεεννοοσσ))      

ΑΑππόό  ……..  ζζωωσσ  
ΜΜήήννεεσσ  &&  ηημμζζρρεεσσ  

ααππααςςχχόόλληηςςηησσ  
ΑΑννττιικκεείίμμεεννοο  

          

          

          

          

          

          

          

ΓΓ..  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ7
7
  

  

ΑΑ//ΑΑ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΒΒΑΑΘΘΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  

11..  ΖΖκκθθεεςςηη  ΑΑξξιιοολλόόγγηηςςηησσ  ζζττοουυσσ……..    

22..  ΖΖκκθθεεςςηη  ΑΑξξιιοολλόόγγηηςςηησσ  ζζττοουυσσ……..  

  
  

33..    ΖΖκκθθεεςςηη  ΑΑξξιιοολλόόγγηηςςηησσ  ζζττοουυσσ……..  

  
  

ΡΡΟΟΣΣΘΘΕΕΤΤΑΑ  ΡΡΟΟΣΣΟΟΝΝΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΔΔΑΑΣΣΤΤΗΗΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΥΥΡΡΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΥΥ
88
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ 

 

ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Θ 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) 

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

Ο – Θ Όνομα:  Επϊνυμο:  

Όνομα και Επϊνυμο Πατζρα:   

Όνομα και Επϊνυμο 
Μθτζρασ: 

 

Θμερομθνία γζννθςθσ(2):   

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτασ:  Σθλ:  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αρικ:  ΣΚ:  

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax):  

Δ/νςθ Θλεκτρ. 
Σαχυδρομείου 
(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 Τπθρεςία τθν προβλεπόμενθ Διλωςθ Περιουςιακισ Κατάςταςθσ, κατϋ εφαρμογι των διατάξεων του 
άρκρου 28 του Ν. 3528/2007, όπωσ ιςχφει. (5) 

Θμερομθνία:      …...…/……./20..... 

                                                                                                                                                                                                         Ο – Θ Δθλ. 

 

(Τπογραφι) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Όποιοσ 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) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα .
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 

Σίτλος της θέσης εργασίας: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Σμήματος Νομικής Τποστήριξης 

Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) 

 
Διεύθυνση: Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΛ.ΚΕ.) 

Σμήμα: Αυτοτελές Σμήμα Νομικής Τποστήριξης Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) 

Άμεσα Προϊστάμενος: Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.) 
 

 
  

Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοςίων 

Εςόδων

υμβοφλιο 
Διοίκθςθσ

Διοικθτισ

Αυτοτελείσ 

Τπθρεςίεσ

Γενικι Διεφκυνςθ 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ

και Οργάνωςθσ

(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)

Γενικι Διεφκυνςθ 
Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 
(Γ.Δ.Θ.Λ.Ε.Δ.)

Γενικι Διεφκυνςθ 
Οικονομικϊν 

Τπθρεςιϊν (Γ.Δ.Ο.Τ.)

Γεν. Δ/νςθ

Φορολογικισ

Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.)

Κεντρικι Τπθρεςία

Δ/νςθ Φορολογικισ 
υμμόρφωςθσ

Δ/νςθ Ελζγχων

Δ/νςθ Ειςπράξεων και 
Επιςτροφϊν

Δ/νςθ Εφαρμογισ 
Άμεςθσ Φορολογίασ

Δ/νςθ Εφαρμογισ 
Ζμμεςθσ Φορολογίασ

Δ/νςθ Εφαρμογισ 
Φορολογίασ Κεφαλαίου 

& Περιουςιολογίου

Ειδικζσ 
Αποκεντρωμζνεσ

Επιχειρθςιακι Μονάδα 
Είςπραξθσ (Ε.Μ.ΕΙ.)

Κζντρο Βεβαίωςθσ και 
Είςπραξθσ (ΚΕ.Β.ΕΙ)

Κζντρο Ελζγχου 
Μεγάλων 

Επιχειριςεσων 
(Κ.Ε..ΜΕ.ΕΠ.)

Κζντρο Ελζγχου 
Φορολογοφμενων 
Μεγάλου Πλοφτου 

(Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)

Φορολογικζσ 
Περιφζρειεσ

Περιφερειακζσ 
Τπθρεςίεσ

Ελεγκτικά Κζντρα 
(ΕΛ.ΚΕ.)

Δθμόςιεσ Οικονομικζσ 
υπθρεςίεσ (Δ.Ο.Τ.)

Αυτοτελζσ Σμιμα 
Τποςτιριξθσ

Γενικι Διεφκυνςθ 
Σελωνείων και Ειδικϊν 
φόρων Κατανάλωςθσ

(Γ.Δ.Σ. & Ε.Φ.Κ.)

Γεν. Διεφκυνςθ

Γενικοφ Χθμείου του

Κράτουσ (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) 
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κοπός της θέσης εργασίας: 

 

Ο ρόλος του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Σμήματος Νομικής Τποστήριξης είναι να 

διασφαλίζει τη νομική υποστήριξη του ΕΛ.ΚΕ. αναφορικά με τις πράξεις που εκδίδονται από 

αυτό και προσβάλλονται ενώπιον της Δ.Ε.Δ. και των δικαστηρίων, καθώς και την παροχή 

οδηγιών για τον χειρισμό και την αντιμετώπιση των εν λόγω υποθέσεων. 

 

 

Ειδικές αρμοδιότητες 

 Καθορίζει και επιβλέπει τη διαδικασία παρακολούθησης, υλοποίησης και αξιολόγησης 

των στόχων του Σμήματος και διασφαλίζει την έγκαιρη επίτευξή τους, μέσω της ενεργής 

εποπτείας των υφισταμένων, της παροχής κατευθύνσεων για την επίλυση θεμάτων και 

της υποβολής αναφορών στον Προϊστάμενο του ΕΛ.ΚΕ.. 

 υμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση και στη βελτίωση της επιχειρησιακής 

απόδοσης του ΕΛ.ΚΕ., σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης. 

 Διοικεί το τμήμα κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του, μέσω 

της καθημερινής συνεργασίας με τους υπαλλήλους, καθώς και μέσω της αξιοποίησης 

και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του. 

 

Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης 

 υντονίζει τις ενέργειες για την παροχή νομικής υποστήριξης του Ελεγκτικού Κέντρου 

για αντικρούσεις ενδικοφανών προσφυγών, προσφυγών και ενδίκων μέσων που 

ασκούνται από φορολογούμενους κατά  πράξεων που εκδίδονται από αυτό, σε 

συνεννόηση με τα Σμήματα Ελέγχου. 

 Υροντίζει για την παροχή απόψεων προς το Νομικό υμβούλιο του Κράτους (Ν..Κ.). 

 Μεριμνά για την άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά πρωτοβάθμιας απόφασης 

διοικητικού δικαστηρίου. 

 Υροντίζει για την άσκηση ή την υποβολή αίτησης προς το Ν..Κ. για άσκηση λοιπών 

ενδίκων μέσων εκ μέρους του Δημοσίου, αναφορικά με τις εκδιδόμενες από το 

Ελεγκτικό Κέντρο πράξεις. 

 υντονίζει και εποπτεύει την πραγματοποίηση κάθε αναγκαίας ενέργειας για την 

επιτυχή υποστήριξη των απόψεων της Τπηρεσίας ενώπιον των δικαστηρίων. 

 Παρακολουθεί και μεριμνά για την  εκτέλεση των  αποφάσεων που εκδίδονται από τη 

Διεύθυνση Επίλυσης  Διαφορών έπειτα από άσκηση ενδικοφανών προσφυγών κατά 

πράξεων του  Ελεγκτικού Κέντρου, καθώς και για την εκτέλεση των σχετικών 

δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατόπιν άσκησης προσφυγών ή ενδίκων μέσων 

κατά αυτών. 

 υνεργάζεται και Επικοινωνεί: α) με κάθε αρμόδια φορολογική, τελωνειακή και 

ελεγκτική υπηρεσία εντός και εκτός  ΑΑΔΕ, για διασταύρωση στοιχείων και ανταλλαγή 

πληροφοριών που χρειάζονται στην συλλογή αποδεικτικού υλικού (Δ.Ο.Τ., Δ/νση 

Ελεγκτικό Κζντρο 
(ΕΛ.ΚΕ.)

Αϋ Υποδιεφθυνςη 
Ελζγχων 

Σμιματα Ελζγχων 

Αϋ ζωσ  Γϋ

Βϋ Υποδιεφθυνςη

Ελζγχων 

Σμιματα Ελζγχων

Δϋ ζωσ Σϋ

Γϋ Υποδιεφθυνςη 
Ελζγχων 

Σμιματα Ελζγχων 

Ηϋ ζωσ Θϋ

Αυτοτελζσ Τμήμα 
Νομικήσ Υποςτήριξησ

Αυτοτελζσ Τμήμα 
Ψηφιακήσ Υποςτήριξησ 

και Οργάνωςησ
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Ελέγχων, κ.α.), β) με δικαστικές και διωκτικές αρχές και με άλλους φορείς εντός και 

εκτός του Δημοσίου Σομέα, με σκοπό την παροχή συνδρομής, τη διασταύρωση 

στοιχείων και την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων, γ) με πιστωτικά ιδρύματα και 

χρηματιστηριακές εταιρείες, δ) με ελεγχόμενους όταν το απαιτούν οι συνθήκες.  

Φρήση πόρων/εργαλεία 

 Αξιοποιεί σε καθημερινή βάση την ηλεκτρονική βάση δεδομένων και τα υποσυστήματα του 

TAXIS της ΑΑΔΕ με σκοπό την άντληση πληροφοριών και στοιχείων 

 Πληροφοριακά συστήματα ΑΑΔΕ – Γ.Γ.Π.. (Data center) 

 Εφαρμογές Elenxis  

 Λογισμικό Επεξεργασίας Κειμένου, Λογιστικών Υύλλων, και περιήγησης ιστοσελίδων 

 

Ειδικές συνθήκες εργασίας 

υνθήκες εργασίας σε περιβάλλον πιεστικών χρονικών προθεσμιών και έντονου 

συναισθηματικού φόρτου. 

 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα  

Συπικές προϋποθέσεις, κλάδος και κατηγορία όπως ορίζονται στο άρθρο 26 του ν. 4389/16 

και τον Οργανισμό της ΑΑΔΕ 

 

Επιθυμητή Εμπειρία 

- Θητεία (1) έτους σε θέση ευθύνης Προϊσταμένου αντίστοιχου τμήματος ή 

-Θητεία (2) ετών σε θέση ευθύνης Προϊσταμένου τμήματος αντίστοιχης οργανικής μονάδας ή 

- Προϋπηρεσία (3) ετών στο αντίστοιχο τμήμα και ενδελεχή γνώση και κατανόηση των 

αντικειμένων και της σχετικής νομοθεσίας.  

 

Λοιπά επιθυμητά προσόντα  

 Πτυχίο Α.Ε.Ι. συναφές με τα αντικείμενα της Θέσης, κατά προτίμηση Νομικής, 

Οικονομικών, ή Διοικητικών σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα 

τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής οποιασδήποτε κατεύθυνσης με 

αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών νομικής, οικονομικής ή 

διοικητικής κατεύθυνσης 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές προς τη Διεύθυνση αντικείμενο 

 Αποφοίτηση από την Εθνική χολή Δημόσιας Διοίκησης 

 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (όπως αυτή ορίζεται από το Α..Ε.Π.) 

 Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας 

κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

 Διοικητικές, επικοινωνιακές και ηγετικές ικανότητες 

 Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων, παρακίνησης και διαχείρισης 

απόδοσης 
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Προφίλ Ικανοτήτων 

 

 

  

ΘΕΣΗ ΕΓΑΣΙΑΣ: Ρροϊςτάμενοσ Αυτοτελοφσ Τμήματοσ Νομικήσ Υποςτήριξησ ΕΛ.ΚΕ. 

Ικανότητεσ  Απαιτοφμενο επίπεδο επάρκειασ  

Επαγγελματικζσ ικανότητεσ Επίπεδο 1  Επίπεδο 2  Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 

Επαγγελματικζσ ικανότητεσ 

1. Ομαδικι Εργαςία και υνεργαςία 
    2. Γραπτι και Προφορικι Επικοινωνία  
    3. Λιψθ Αποφάςεων  
    4. Επίλυςθ Προβλθμάτων  
    5. Προςανατολιςμόσ ςτα Αποτελζςματα  
    6. Προςανατολιςμόσ ςτον αποδζκτθ των υπθρεςιϊν 

(πολίτθ, ςυνάδελφο)  
    7. Προςαρμοςτικότθτα  
    8. Διαχείριςθ Σεχνολογίασ 
    

 
Επιχειρηςιακζσ Ικανότητεσ  

 1. Φορολογικι νομοκεςία  
    2. Φορολογικζσ διαδικαςίεσ 
    3. Γνϊςεισ Διοικθτικισ Εκτζλεςθσ 
    4. Φορολογικόσ Ζλεγχοσ 
    5. Ζρευνα εκπλιρωςθσ φορολογικϊν υποχρεϊςεων 
    

 
Ικανότητεσ Διοίκηςησ  

1. Θγεςία 
    2. Διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

     



 

19 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 

Σίτλος της θέσης εργασίας: Προϊστάμενος Σμήματος Ελέγχου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛ.ΚΕ.)  

Διεύθυνση: Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΛ.ΚΕ.) 

Σμήμα: Σμήματα Ά-Θ΄ Ελεγκτικού Κέντρου 

Άμεσα Προϊστάμενος: Προϊστάμενος Τποδιεύθυνσης Ελεγκτικού Κέντρου 
 

 
  

Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοςίων 

Εςόδων

υμβοφλιο 
Διοίκθςθσ

Διοικθτισ

Αυτοτελείσ 

Τπθρεςίεσ

Γενικι Διεφκυνςθ 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ

και Οργάνωςθσ

(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)

Γενικι Διεφκυνςθ 
Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 
(Γ.Δ.Θ.Λ.Ε.Δ.)

Γενικι Διεφκυνςθ 
Οικονομικϊν 

Τπθρεςιϊν (Γ.Δ.Ο.Τ.)

Γεν. Δ/νςθ

Φορολογικισ

Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.)

Κεντρικι Τπθρεςία

Δ/νςθ Φορολογικισ 
υμμόρφωςθσ

Δ/νςθ Ελζγχων

Δ/νςθ Ειςπράξεων και 
Επιςτροφϊν

Δ/νςθ Εφαρμογισ 
Άμεςθσ Φορολογίασ

Δ/νςθ Εφαρμογισ 
Ζμμεςθσ Φορολογίασ

Δ/νςθ Εφαρμογισ 
Φορολογίασ Κεφαλαίου 

& Περιουςιολογίου

Ειδικζσ 
Αποκεντρωμζνεσ

Επιχειρθςιακι Μονάδα 
Είςπραξθσ (Ε.Μ.ΕΙ.)

Κζντρο Βεβαίωςθσ και 
Είςπραξθσ (ΚΕ.Β.ΕΙ)

Κζντρο Ελζγχου 
Μεγάλων 

Επιχειριςεσων 
(Κ.Ε..ΜΕ.ΕΠ.)

Κζντρο Ελζγχου 
Φορολογοφμενων 
Μεγάλου Πλοφτου 

(Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)

Φορολογικζσ 
Περιφζρειεσ

Περιφερειακζσ 
Τπθρεςίεσ

Ελεγκτικά Κζντρα 
(ΕΛ.ΚΕ.)

Δθμόςιεσ Οικονομικζσ 
υπθρεςίεσ (Δ.Ο.Τ.)

Αυτοτελζσ Σμιμα 
Τποςτιριξθσ

Γενικι Διεφκυνςθ 
Σελωνείων και Ειδικϊν 
φόρων Κατανάλωςθσ

(Γ.Δ.Σ. & Ε.Φ.Κ.)

Γεν. Διεφκυνςθ

Γενικοφ Χθμείου του

Κράτουσ (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) 
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κοπός της θέσης εργασίας: 

Ο Προϊστάμενος του Σμήματος Ελέγχου διασφαλίζει την ορθή διενέργεια φορολογικών 

ελέγχων, αρμοδιότητας του τμήματος της Τποδιεύθυνσης στην οποία ανήκει, με στόχο τη 

διακρίβωση της συμμόρφωσης των φορολογούμενων και τον εντοπισμό αδήλωτων 

εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων προς τον σκοπό της αντιμετώπισης των φορολογικών 

παραβάσεων. 

 

 

Ειδικές αρμοδιότητες 

 Καθορίζει και επιβλέπει τη διαδικασία παρακολούθησης, υλοποίησης και αξιολόγησης 

των στόχων του Σμήματος και διασφαλίζει την έγκαιρη επίτευξή τους, μέσω της ενεργής 

εποπτείας των υφισταμένων, της παροχής κατευθύνσεων για την επίλυση θεμάτων και 

της υποβολής αναφορών στον οικείο Προϊστάμενο της Τποδιεύθυνσης Ελέγχων.  

 υμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση και στη βελτίωση της επιχειρησιακής 

απόδοσης του ΕΛ.ΚΕ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 

και του Προϊσταμένου της Τποδιεύθυνσης Ελέγχων. 

 Διοικεί το τμήμα κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του, μέσω 

της καθημερινής συνεργασίας με τους υπαλλήλους, καθώς και μέσω της αξιοποίησης 

και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του. 

 

Καθήκοντα συγκεκριμένης θέσης 

 

 Εισηγείται προς τον Προϊστάμενο της οικείας Τποδιεύθυνσης για την ανάθεση των τις 

ελέγχου στους ελεγκτές του Σμήματος, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

 υντονίζει τους ελεγκτές για την αποτελεσματική και αποδοτική διενέργεια όλων των 

τύπων ελέγχου, με την ορθή και ποιοτική εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, σύμφωνα 

με τα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί από τη Διεύθυνση Ελέγχων, και είναι 

υπεύθυνος για την έγκριση των εκθέσεων ελέγχου. 

 Ελέγχει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων που διενεργούνται από τους ελεγκτές είτε 

εκ των υστέρων με έρευνα επί των στοιχείων, είτε επί τόπου μέσω τηλεφωνικής 

επικοινωνίας ή φυσικής παρουσίας στο χώρο του ελέγχου, παρέχοντας καθοδήγηση και 

επιτόπια επίλυση θεμάτων όπου κρίνεται απαραίτητο. 

 Προβαίνει σε εκτενή έλεγχο των εκθέσεων ελέγχου, των φύλλων ελέγχου και των λοιπών 

πράξεων καταλογισμού, για να διαπιστώσει ότι τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει 

είναι επαρκώς τεκμηριωμένα βάσει του φορολογικού ελέγχου που έχει προηγηθεί. Επί 

της ουσίας αποτελεί το πρώτο και βασικό «φίλτρο» ελέγχου πριν την τελική έγκριση των 

αποτελεσμάτων από τον Προϊστάμενο της Τποδιεύθυνσης και της Διεύθυνσης. 

 Ελέγχει την πληρότητα και την τεκμηρίωση των αντικρούσεων επί πάσης φύσεως 

προσφυγών που υποβάλλονται για υποθέσεις της αρμοδιότητάς του. 

Ελεγκτικό Κζντρο 
(ΕΛ.ΚΕ.)

Αϋ Υποδιεφθυνςη 
Ελζγχων 

Σμιματα Ελζγχων 

Αϋ ζωσ  Γϋ

Βϋ Υποδιεφθυνςη

Ελζγχων 

Σμιματα Ελζγχων

Δϋ ζωσ Σϋ

Γϋ Υποδιεφθυνςη 
Ελζγχων 

Σμιματα Ελζγχων 

Ηϋ ζωσ Θϋ

Αυτοτελζσ Τμήμα 
Νομικήσ Υποςτήριξησ

Αυτοτελζσ Τμήμα 
Ψηφιακήσ Υποςτήριξησ 

και Οργάνωςησ
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 Είναι ενήμερος για όλες τις υποθέσεις και θέματα της αρμοδιότητάς του. Ενημερώνει 

τους υφισταμένους για τη νομοθεσία και τη νομολογία που αφορά στην εκτέλεση των 

αρμοδιοτήτων του Σμήματος και δίνει κατευθύνσεις και οδηγίες για την εφαρμογή της. 

Σηρεί αρχείο νομοθετικών εγκυκλίων για την ενημέρωση του Σμήματος για τις αλλαγές 

στη φορολογική νομοθεσία. 

 Επιβλέπει την εκπαίδευση των νέων ελεγκτών, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο της 

Τποδιεύθυνσης ή και ο ίδιος εκπαιδεύει αυτούς σε συγκεκριμένα θέματα, μέσω της 

παροχής οδηγιών για τον τρόπο αντιμετώπισης ζητημάτων που προκύπτουν κατά τον 

έλεγχο. 

 Παρέχει οδηγίες στους ελεγκτές σχετικά με την ορθή συμπεριφορά απέναντι στους 

φορολογούμενους – ελεγχόμενους κατά τη διενέργεια του ελέγχου.  

 Αξιολογεί την απόδοση των ελεγκτών τόσο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους 

ανατίθενται, όσο και αναφορικά με τη γενικότερη συμβολή τους και συνεργασία τους 

στο πλαίσιο της λειτουργίας του Σμήματος. Παράλληλα με την αξιολόγηση, εντοπίζει τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού και προτείνει τη συμμετοχή στα κατάλληλα 

προγράμματα επιμόρφωσης. 

 Διαχειρίζεται, συντονίζει και μεριμνά για την αποτελεσματική τοποθέτηση, αξιολόγηση 

και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Σμήματος, σε συνεργασία με τον 

Προϊστάμενο οικείο Τποδιεύθυνσης και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, με σκοπό την 

αποδοτικότερη αξιοποίηση του προσωπικού και τη βέλτιστη λειτουργία του Σμήματος. 

 Επικοινωνεί: α) με φορολογούμενους προσωπικά, σε περιπτώσεις που ανακύπτουν 

ζητήματα αυξημένης δυσκολίας, β) σε συχνή βάση με τους Προϊσταμένους και με 

Επιτελικά τελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ για θέματα 

σχετικά με το έργο του Σμήματος, γ) τακτικά με τρίτους φορείς εντός και εκτός ΑΑΔΕ, 

με σκοπό τη συλλογή, τη διασταύρωση, την ανάλυση και την ανταλλαγή στοιχείων, 

πληροφοριών και απόψεων. 

 Ενδέχεται να συμμετέχει σε συνεργεία για τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων 

κατ’ εντολή του Προϊσταμένου του ΕΛ.ΚΕ. 

 

Φρήση πόρων/εργαλεία 

 Αξιοποιεί σε τακτική βάση τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ (TAXIS, 

ELENXIS, SESAME) με σκοπό την άντληση πληροφοριών και στοιχείων. 

 Φρήση υπηρεσιών διαδικτύου, υστήματος Μητρώου Σραπεζικών Λογαριασμών, 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Διαύγεια, Νομοτέλεια. 

 

Ειδικές συνθήκες εργασίας 

υνθήκες εργασίας χρονικών προθεσμιών και έντονου συναισθηματικού φόρτου, καθώς στις 

αρμοδιότητες της Τπηρεσίας εμπίπτουν υποθέσεις που σχετίζονται με  το οργανωμένο έγκλημα 

(χρήση πρακτικών εκφοβισμού) 

 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα  

Συπικές προϋποθέσεις, κλάδος και κατηγορία όπως ορίζονται στο άρθρο 26 του ν. 4389/16 

και τον Οργανισμό της ΑΑΔΕ 

 

Επιθυμητή Εμπειρία 

-Θητεία (1) έτους σε θέση ευθύνης Προϊσταμένου αντίστοιχου τμήματος ή 

-Θητεία (2) ετών σε θέση ευθύνης Προϊσταμένου τμήματος αντίστοιχης οργανικής μονάδας ή 

-Προϋπηρεσία (3) ετών στο αντίστοιχο τμήμα και ενδελεχή γνώση και κατανόηση των 

αντικειμένων και της σχετικής νομοθεσίας. 

 

Λοιπά επιθυμητά προσόντα  

 Πτυχίο Α.Ε.Ι.-Α.Σ.Ε.Ι. συναφές με τα αντικείμενα της Θέσης, κατά προτίμηση Νομικής, 

Οικονομικών, ή Διοικητικών σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή πτυχίο ή 
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δίπλωμα τμημάτων Α.Ε.Ι-Α.Σ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής οποιασδήποτε 

κατεύθυνσης με αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών νομικής, 

οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές προς τη Διεύθυνση αντικείμενο 

 Αποφοίτηση από την Εθνική χολή Δημόσιας Διοίκησης 

 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (όπως αυτή ορίζεται από το Α..Ε.Π.) 

 Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας 

κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 Διοικητικές, επικοινωνιακές και ηγετικές ικανότητες 

 Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, λήψης αποφάσεων, παρακίνησης και διαχείρισης 

απόδοσης 

 

Προφίλ Ικανοτήτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΣΗ ΕΓΑΣΙΑΣ: Ρροϊςτάμενοσ Τμήματοσ Ελζγχου  Ελεγκτικοφ Κζντρου   

Ικανότητεσ  Απαιτοφμενο επίπεδο επάρκειασ  

Επαγγελματικζσ ικανότητεσ Επίπεδο 1  Επίπεδο 2  Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 

Επαγγελματικζσ ικανότητεσ 

1. Ομαδικι Εργαςία και υνεργαςία 
    2. Γραπτι και Προφορικι Επικοινωνία  
    3. Λιψθ Αποφάςεων  
    4. Επίλυςθ Προβλθμάτων  
    5. Προςανατολιςμόσ ςτα Αποτελζςματα  
    6. Προςανατολιςμόσ ςτον αποδζκτθ των υπθρεςιϊν (πολίτθ, 

ςυνάδελφο)  
    7. Προςαρμοςτικότθτα  
    8. Διαχείριςθ Σεχνολογίασ 
    

 
Επιχειρηςιακζσ Ικανότητεσ  

 1. Φορολογικι νομοκεςία  
    2. Φορολογικζσ διαδικαςίεσ 
    3. Γνϊςεισ Διοικθτικισ Εκτζλεςθσ  
    4. Φορολογικόσ Ζλεγχοσ 
    5. Ζρευνα εκπλιρωςθσ φορολογικϊν υποχρεϊςεων 
    

 
Ικανότητεσ Διοίκηςησ  

1. Θγεςία 
    2. Διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

      ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Δ/νσεις, Σμήματα/Αυτοτελή Σμήματα και Αυτοτελή Γραφεία των Τπηρεσιών που 

υπάγονται απευθείας στον Διοικητή της Αρχής (Α.Α.Δ.Ε) 

2. Δ/νσεις, Σμήματα/Αυτοτελή Σμήματα και Αυτοτελή Γραφεία της Κεντρικής Τπηρεσίας 

των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε.  

3. Ειδικές Αποκεντρωμένες Τπηρεσίες των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε. 

4. Περιφερειακές Τπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.:  

       α) Δημόσιες Οικονομικές Τπηρεσίες (Δ.Ο.Τ.)   

       β) Σελωνειακές Τπηρεσίες 

       γ) Φημικές Τπηρεσίες  

 

ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων- Γραφείο κ. Προέδρου  

ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  

2. Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων 

3. Διεύθυνση τρατηγικής Σεχνολογιών Πληροφορικής  (ΔΙ..ΣΕ.ΠΛ.) της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. με την 

παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο  www.aade.gr 

4. Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού/Σμήματα: Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄ 

 

http://www.aade.gr/
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