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 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 

 ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ  

 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ  

ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ & ΔΞΔΛΙΞΗ 

 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ  

 

Σαρ. Γ/λζε : Καξαγεψξγε  εξβίαο 10                                       ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 

Σαρ. Κσδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ                                             

Σει. 210-33.75.165                                  

Fax: 210-33.75.489 

e-mail: d2c1@mofadm.gr         

 

 

ΘΔΜΑ: « Ππόζκληζη εκδήλυζηρ  ενδιαθέπονηορ πλήπυζηρ θέζηρ  Πποφζηαμένος  

επιπέδος Σμήμαηορ ηηρ ΓΟΤ Γλςθάδαρ ».                       

                                                                                  

Αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο, εθδίδνπκε Πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο  γηα ηελ πιήξσζε ηεο  ζέζεο  Πξντζηακέλνπ  νξγαληθήο  κνλάδαο  επηπέδνπ Σκήκαηνο 

Γηθαζηηθνχ θαη Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο  Γ.Ο.Τ. Γιπθάδαο.  

Γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο απηήο,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ Δ.1 θαη 

Δ.2 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν.4093/2012 (ΦΔΚ 222/Α), φπσο ηζρχεη, ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ.4277/2014 

(ΦΔΚ Α΄/156), θαζψο θαη ηεο αξηζκ. ΓΓΑΓ Γ 1148109 ΔΞ7-11-2014 (ΦΔΚ Β΄3380), Απφθαζεο ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηέαο  Γεκνζίσλ Δζφδσλ, αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο, ησλ νξγάλσλ 

θαη ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο Πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ, θαινχληαη νη 

ελδηαθεξφκελνη ππάιιεινη πνπ έρνπλ ηα πξνζφληα θαη πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο λα 

ππνβάινπλ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

 

1. Γικαίυμα ςποβολήρ αίηηζηρ ςποτηθιόηηηαρ 

Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ παξαπάλσ ζέζε Πξντζηακέλνπ 

νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Σκήκαηνο, έρνπλ νη ππνςήθηνη πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ  πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 

84 ηνπ λ.3528/2007 (ΦΔΚ 26/Α), φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 1 ηνπ λ.4275/2014 

(ΦΔΚ 149/Α) , ήηνη (α) λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) έηε ζπλνιηθήο πξαγκαηηθήο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο θαη έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο, ή αληηζηνίρνπ επηπέδνπ 

νξγαληθήο κνλάδαο ή απηνηεινχο γξαθείνπ γηα έλα (1) ηνπιάρηζηνλ έηνο ή (β) λα είλαη απφθνηηνη 

ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο κε ζπλνιηθφ ρξφλν πξαγκαηηθήο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο ηέζζεξα (4) έηε ή (γ) λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) έηε ζπλνιηθήο 
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πξαγκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 126, ηνπ Π.Γ. 

111/2014 (ΦΔΚ 178/Α΄). 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ 

νξγαληθήο κνλάδαο θαη δεδνκέλνπ φηη ν ρξφλνο απηφο ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

παξαπάλσ δηαηάμεσλ, νη ελ ιφγσ ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ην 

βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ή δηαηαγέο πνπ πηζηνπνηνχλ ην ρξφλν άζθεζεο 

θαζεθφλησλ αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ.   

2. Κυλύμαηα ςποτηθιόηηηαρ 

Γελ επηηξέπεηαη λα είλαη ππνςήθηνο γηα επηινγή ζε ζέζε πξντζηακέλνπ,  ππάιιεινο ζην 

πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα ππνςεθηφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ.3528/2007 (ΦΔΚ 26/Α), φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 1 ηνπ 

λ.4275/2014 (ΦΔΚ 149/Α). 

Σα θσιχκαηα ππνςεθηφηεηαο δελ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ, θαζψο  θαη θαηά ην ρξφλν ηνπνζέηεζεο ηνπ ππαιιήινπ. 

 

 

3. Γιαδικαζία αξιολόγηζηρ ηυν ςποτηθιοηήηυν 

i. Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθηνηήησλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ 

αξηζκ. ΓΓΑΓ Γ 1148109 ΔΞ7-11-2014 (ΦΔΚ Β΄3380), Απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέα Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ, αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο, ησλ νξγάλσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο 

Πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ θαη πεξηιακβάλεη δχν (2) ζηάδηα: 

α) Αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ, απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπκβνχιην, βάζεη ησλ βηνγξαθηθψλ 

ηνπο. 

β)  Πξαθηηθή δνθηκαζία θαη δηεμαγσγή δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο ησλ ππνςεθίσλ. 

 

ii. Οη αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο, σο ην ζπλεκκέλν παξάξηεκα Α, ππνβάιινληαη μόνο 

ηλεκηπονικά ζηε δηεχζπλζε d2c1@mofadm.gr , εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαρψξηζε ηεο ελ ιφγσ πξφζθιεζεο ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

www.publicrevenue.gr, ήηοι από 13 Αςγούζηος 2015  έυρ  και 26 Αςγούζηος                         

2015 .Η αίηεζε πξέπεη λα θέξεη ππνγξαθή, πξνθεηκέλνπ λα είλαη έγθπξε [απαηηείηαη ζάξσζε ηεο 

αίηεζεο, δειαδή επεμεξγαζία απηήο κέζσ ζαξσηή (scanner), πξηλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 

ηεο]. 

 

iii. Οη αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, σο ην 

ζπλεκκέλν παξάξηεκα Β. 

 

iv. Οη ππνςήθηνη δχλαληαη κε ηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο λα δειψζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο πξνθεξπζζφκελεο ζέζεηο. 

 

v. Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα πξνζφληα επηινγήο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο. 

 

vi. Τπνςήθηνη ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα απνθιείνληαη απφ ηε 

δηαδηθαζία επηινγήο. 
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4. Γνυζηοποίηζη Ππόζκληζηρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ. 

Η παξνχζα λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΓΙΑΤΓΔΙΑ», θαζψο θαη ζηνλ 

ηζηφηνπν ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. www.publicrevenue.gr. θαη κε επζχλε ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Τπεξεζηψλ, λα 

ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ θάζε Τπεξεζίαο θαη λα ιάβνπλ γλψζε ελππφγξαθα φινη 

νη ππάιιεινη.  

 

πλεκκέλα:  

1. Τπφδεηγκα αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (ζει. κία)- (παξάξηεκα Α) 

2. Τπφδεηγκα βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο (ζει. ηξεηο) – (παξάξηεκα Β) 

 

 

 

                     Ακπιβέρ Ανηίγπαθο                  Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

          O Πποφζηάμενορ ηος Αςηοηελούρ                   ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

                   Σμήμαηορ Γιοίκηζηρ                           ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΙΓΟΤ 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Γ/λζεηο, Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία πνπ ππάγνληαη απεπζείαο ζηελ Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ 

ΤΠ.ΟΙΚ. 

2. Γ/λζεηο, Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Κ.Τ. ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.ΟΙΚ. 

3. Δηδηθέο Απνθεληξσκέλεο Τπεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.ΟΙΚ. 

4. Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.ΟΙΚ.: 

α) Γ.Ο.Τ.   

β) Σεισλεηαθέο Αξρέο 

γ) Υεκηθέο Τπεξεζίεο  

5. Γ/λζεηο θαη Σκήκαηα Τπεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ 

(κέζσ ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Οξγάλσζεο) 

6. ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (.Γ.Ο.Δ.)/Γ/λζεηο Κ.Τ θαη Πεξηθεξεηαθέο 

Δπηρεηξεζηαθέο Γηεπζχλζεηο (κέζσ ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη 

Οξγάλσζεο) 

7. Κηεκαηηθέο Τπεξεζίεο θαη Γεκνζηνλνκηθέο Τπεξεζίεο (κέζσ ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Οξγάλσζεο) 

8. Γ/λζεηο θαη Σκήκαηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Γηνηθεηηθήο  

Τπνζηήξημεο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (κέζσ ηεο Απηνηεινχο Γ/λζεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ θαη Οξγάλσζεο) 

9.  Γ/λζεηο θαη Σκήκαηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (κέζσ ηεο 

Απηνηεινχο Γ/λζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Οξγάλσζεο) 

10. Γ/λζεηο θαη Σκήκαηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο (κέζσ ηεο 

Απηνηεινχο Γ/λζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Οξγάλσζεο) 

11. Γ/λζεηο θαη Σκήκαηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο (κέζσ ηεο Απηνηεινχο 

Γ/λζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Οξγάλσζεο) 

12. Απηνηειήο Γ/λζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Οξγάλσζεο 

http://www.publicrevenue.gr/
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:  

- Ν..Κ.- Γξαθείν Πξνέδξνπ  

- χιινγνη Δξγαδνκέλσλ φισλ ησλ θιάδσλ ηνπ ΤΠ.ΟΙΚ. 

  

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

2. Γξαθεία θ. θ. Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ 

3. Γξαθεία θ. θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ 

4. Γξαθείν θ. Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηνπ .Γ.Ο.Δ. 

5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ ηνπ ΤΠ.ΟΙΚ. 

6. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ, κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηνλ 

ηζηφηνπν ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. www.publicrevenue.gr  

7. Γ/λζε Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Σκήκαηα: Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄, Δ΄ & Απη. Γξαθείν  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α  

ΑΙΣΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

Δπώνςμο:……………………………………………….. 

Όνομα:…………………………………………………… 

Παηπώνςμο:……………………………………………..  

Α.Μ.:………………………………. 

Κλάδορ:……………………………………………………. 

Καηηγοπία/Βαθμόρ:……………………………… 

Τπηπεζία πος ςπηπεηεί (οπγανική θέζη):  

……………………………………………………………… 

Τπηπεζία πος ςπηπεηεί με απόζπαζη:  

……………………………………………………………… 

Θέζη εςθύνηρ:………………………………………….. 

Σηλ. Δπικοινυνίαρ:……………………………………… 

E-mail* :…………………………………………………… 

(* ζςμπληπώνεηαι ςποσπευηικά και  επιβεβαιώνεηαι υρ ηλεκηπονική  

διεύθςνζη  άμεζηρ ππόζβαζηρ και αζθαλούρ σπήζηρ  διόηι αποηελεί 

 ηπόπο επικοινυνίαρ με ηον ςποτήθιο) 

 

 

ΘΔΜΑ: «Αίηηζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ» 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:…………………………/2015    Ο/Η αιη............... 

 

 

ςνημμένα: 

Βιογπαθικό ημείυμα     

ΠΡΟ 

Γενική Γπαμμαηεία Γημοζίυν Δζόδυν 

Γενική Γ/νζη Ηλεκηπονικήρ 

Γιακςβέπνηζηρ 

και Ανθπυπίνος Γςναμικού 

Γ/νζη  Γιασείπιζηρ Ανθπυπίνος 

Γςναμικού Σμήμα Γ΄: ηαδιοδπομίαρ & 

Δξέλιξηρ Πποζυπικού 

ε ζπλέρεηα ηεο αξ. πξση. 

....................................................πξφζθιεζεο, 

παξαθαιψ φπσο θάλεηε δεθηή ηελ αίηεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληφο κνπ γηα ηελ 

παξαθάησ ζέζε: 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΗΜΔΙΩΜΑ  

 

 Πποζυπικά ζηοισεία ςποτηθίος 

 

Αξηζκφο Μεηξψνπ:………………… 

Δπψλπκν:………………………………. 

Όλνκα: ………………………………… 

Όλνκα παηξφο:……………………… 

Όλνκα κεηξφο:……………………… 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο:………………. 

Α.Γ.Σ.:……………………………………….. 

 

 ηοισεία ςπηπεζιακήρ καηάζηαζηρ: 

 

Καηεγνξία:……………………………………. 

Κιάδνο:……………………………………….. 

Βαζκφο:……………………………………….. 

Ηκεξνκελία δηνξηζκνχ:…………………….. 

Έηε & κήλεο ππεξεζίαο ζην ΤΠ.ΟΙΚ:………… 

Έηε & κήλεο ππεξεζίαο εθηφο ΤΠ.ΟΙΚ:………… 

Τπεξεζία πνπ ππεξεηεί:…………………… 

Θέζε πνπ θαηέρεη (ππάιιεινο/πξντζηάκελνο)………………………………….. 

 

 Δπιζηημονική και επαγγελμαηική εκπαίδεςζη και καηάπηιζη 

Σίηινη πηπρηαθψλ ζπνπδψλ:………………………………………………………. 

Μεηαπηπρηαθέο/Γηδαθηνξηθέο ζπνπδέο:……………………………………... 

Απνθνίηεζε απφ ΔΓΓ:…………………………………………………………….. 

ΑΔΑ: 79ΝΩΗ-3ΔΙ



 

 Γλυζζομάθεια 

Γιψζζα:…………………………………………………………… 

Δπίπεδν:……………………………………………………………… 

Σίηινο πηζηνπνηεηηθνχ:…………………………………………… 

 Φνξέαο έθδνζεο:………………………………………………………. 

Έηνο θηήζεο:……………………………………………………………. 

 

 Γνώζη πληποθοπικήρ και σπήζηρ Η/Τ 

Γλψζε/ Γεμηφηεηα πιεξνθνξηθήο ή ρεηξηζκνχ Η/Τ:…………………. 

Σίηινο πηζηνπνηεηηθνχ:……………………………………………. 

Φνξέαο έθδνζεο:………………………………………………….. 

Άιινο ηξφπνο απφθηεζεο γλψζεο/δεμηφηεηα:……………………… 

 

 Δπγαζιακή εμπειπία ζε θοπείρ ηος δημοζίος ηομέα 

 

 

 Δπγαζιακή εμπειπία ζε θοπείρ ηος ιδιυηικού ηομέα 

 

 

 

 

α/α 
Φοπέαρ 

απαζσόληζηρ 

Οπγανική 

μονάδα 

Θέζη 

Πποφζηάμ./ 

ςπάλληλορ 

Γιάπκεια 

απαζσόληζηρ 

(από –έυρ) 

Έηη & μήνερ 

απαζσόληζηρ 

Πεπιγπαθή 

θέζευρ 

επγαζίαρ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

α/α 
Φοπέαρ 

απαζσόληζηρ 

Οπγανική 

μονάδα 

Θέζη 

Πποφζηάμ./ 

ςπάλληλορ 

Γιάπκεια 

απαζσόληζηρ 

(από –έυρ) 

Έηη & μήνερ 

απαζσόληζηρ 

Πεπιγπαθή 

θέζευρ 

επγαζίαρ 
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 Γπαζηηπιόηηηερ  ζςναθείρ με ηο ανηικείμενο ηυν πποκηπςζζόμενυν θέζευν 

(πκπιεξψζηε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηπρφλ ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο (ελδεηθηηθά εηζεγήζεηο  

ζε δηεζλή ή εζληθά ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο, δηδαθηηθή εκπεηξία, ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο, 

ζπκβνχιηα, νκάδεο εξγαζίαο, εθπξνζψπεζε ηεο ππεξεζίαο ή ηεο ρψξαο ζε επξσπατθνχο ή 

δηεζλείο νξγαληζκνχο, ζηηο νπνίεο έρεηε πξνβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππαιιειηθήο ζαο 

ζηαδηνδξνκίαο θαη είλαη ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ). 

 

1. ………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………. 
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