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ΘΕΜΑ

: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων
πλήρωσης θέσεων Προϊσταµένων οργανικών µονάδων επιπέδου ∆ιεύθυνσης
& Υποδιεύθυνσης της Γενικής ∆/νσης Φορολογικής ∆ιοίκησης, της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών.»

Αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.
3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ
149/Α΄), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 124, παράγραφος Α.5, περίπτωση (δ) του Π.∆.
111/2014 (ΦΕΚ 178/Α΄), ως Προϊστάµενοι ∆ιεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι, εφόσον έχουν τα
απαιτούµενα για τις εν λόγω θέσεις προσόντα, κατά τα οριζόµενα στο προαναφερόµενο άρθρο του
Π.∆. 111/2014 και :
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης τρία (3) έτη τουλάχιστον ή
β) έχουν τουλάχιστον δέκα (10) έτη συνολικής πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας και έχουν
ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταµένου Τµήµατος ή
γ) έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη συνολική πραγµατική δηµόσια υπηρεσία και έχουν
ασκήσει τουλάχιστον ένα (1) έτος συνολικά καθήκοντα Προϊσταµένου Τµήµατος ή
αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας ή αυτοτελούς γραφείου. ∆ιευκρινίζεται, ότι στις
προϋποθέσεις επιλογής, υπολογίζεται ο χρόνος που έχει διανυθεί σε θέση ευθύνης ανώτερης
της προαπαιτούµενης.
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Εν όψει των παραπάνω και προκειµένου να πληρωθούν οι θέσεις Προϊσταµένων οργανικών
µονάδων επιπέδου ∆ιεύθυνσης όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο συνηµµένο πίνακα
(συνηµµένο αριθ. 1), καλούνται οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι, που πληρούν τις παραπάνω
προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως το συνηµµένο υπόδειγµα
(συνηµµένο αριθ. 2), η οποία απαραίτητα θα συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα, που δεν θα
υπερβαίνει συνολικά τις τρείς (3) σελίδες.
Στις περιπτώσεις υποψηφίων που έχουν ασκήσει καθήκοντα αναπληρωτή Προϊσταµένου
οργανικής µονάδας και δεδοµένου ότι ο χρόνος αυτός λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή των
παραπάνω διατάξεων, οι εν λόγω υποψήφιοι θα πρέπει να προσκοµίσουν, µαζί µε το βιογραφικό
σηµείωµα και τις σχετικές αποφάσεις ή διαταγές που πιστοποιούν το χρόνο άσκησης καθηκόντων
αναπληρωτή Προϊσταµένου.

Σηµειώνεται ότι οι απαιτούµενες από τις παραπάνω διατάξεις προϋποθέσεις θα πρέπει να
συντρέχουν κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και µόνο

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

d2c1@mofadm.gr και εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) εργάσιµων ηµερών, που
αρχίζει την 15/10/2014 και λήγει την 22/10/2014.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν είναι δεσµευτική για την Υπηρεσία, ενώ
διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για περισσότερες από µία
οργανικές µονάδες.

Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων κάθε Υπηρεσίας, να λάβουν γνώση
ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι, µε ευθύνη των Προϊσταµένων των Υπηρεσιών και να αναρτηθεί
στον ιστότοπο της Γ.Γ.∆.Ε. (www.publicrevenue.gr).
Συνηµµένα
1. Πίνακας θέσεων οργανικών µονάδων επιπέδου ∆ιεύθυνσης & Υποδιεύθυνσης της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Φορολογικής ∆ιοίκησης.-Κεντρική Υπηρεσία (σελ. µία)
2. Υπόδειγµα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σελ. µία)
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪ∆ΟΥ

2

ΑΔΑ: Ω2Π3Η-ΙΙΒ
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ∆/νσεις, Τµήµατα και Αυτοτελή Γραφεία της Κ.Υ. του Υπ.ΟΙΚ.
2. Ειδικές Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες
3. Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπ.ΟΙΚ.
α) ∆.Ο.Υ.
β) Τελωνειακές Αρχές
γ) Χηµικές Υπηρεσίες
δ) Κτηµατικές Υπηρεσίες
ε) ∆ηµοσιονοµικές Υπηρεσίες (µέσω της ∆.4)
4. Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.)
α) Κ.Υ.
β) Περιφερειακές ∆/νσεις
5. Γενική Γραµµατεία Υπ.Οικ.
6. Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Περιουσίας
7. Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
8. Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής
9. Όλα τα Υπουργεία-∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού/Προσωπικού (µε την παράκληση όπως κοινοποιηθεί
άµεσα η παρούσα σε όλες τις υπηρεσίας και τους εποπτευόµενους φορείς)
10. Όλες τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις – ∆/νσεις ∆ιοικητικού (µε την παράκληση όπως κοινοποιηθεί
άµεσα η παρούσα σε όλες τις Περιφέρειες και τους ∆ήµους του τοµέα αρµοδιότητάς τους)
11. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Ν.Σ.Κ.- Γραφείο Προέδρου
2. Σύλλογοι εργαζοµένων όλων των κλάδων του Υπ.Οικ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
Γραφείο κ. Υφυπουργού Οικονοµικών
Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων
Γραφείο κ. Ειδικού Γραµµατέα του Σ.∆.Ο.Ε.
Γραφεία κ.κ. Γενικών ∆/ντών
∆/νση ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού (∆2)
Τµήµατα: Α΄, Β΄, Γ΄, ∆’, Ε΄ & Αυτοτελές Γραφείο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ–ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Στις παρακάτω Υπηρεσίες προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή
υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις
διορισµού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του Π.∆.
111/2014
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ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α/Α

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

2.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

3.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

4.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α΄:
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

5.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β΄:
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

6.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ΄:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

7.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επώνυµο:

ΠΡΟΣ
Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων

Όνοµα:

Γενική ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
και Ανθρωπίνου ∆υναµικού

Πατρώνυµο

∆/νση ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνου ∆υναµικού (∆2)
Τµήµα Γ΄: Σταδιοδροµίας & Εξέλιξης Προσωπικού

Α.Μ.:

Κλάδος:

Κατηγορία/Βαθµός:

Σε συνέχεια της αρ. πρωτ. ......................................
πρόσκλησης, παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντός µου για τις
παρακάτω θέσεις:
………………………………………………………………………….

Υπηρεσία που υπηρετεί (οργανική θέση):

Υπηρεσία που υπηρετεί µε απόσπαση:

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Θέση ευθύνης:

Τηλ. Επικοινωνίας:

ΘΕΜΑ: «Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Ο/Η αιτ...............

Συνηµµένα:
Βιογραφικό Σηµείωµα
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