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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση:      Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11  

Ταχ.Κώδικας:    54 008  Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες:   Μ. Πορφυριάδης 

Τηλ.:                2313 309.181 

FAX:                2313 309.412 

e-mail:         mporfy@damt.gov.gr     

ανάρτηση στην εφημερίδα 

της Υπηρεσίας 

Αποστολή με e-mail 
(σε όλες τις Υπηρεσίες  

και  Υπαλλήλους της Α.Δ.Μ.Θ.) 
 

 

              

     Θεσσαλονίκη:  27 Ιουνίου  2016 

 

        Αρ. Πρωτ.:   41799 

           

 

Προς: 

Όλες τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Μ.Θ. 

Κοιν.: 

Όλους τους Υπαλλήλους της 

Α.Δ.Μ.Θ. 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης 

θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, των Διευθύνσεων της 

Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων.  
 

ΣΧΕΤ: Η από 14.06.2016 πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΣΙΥΗ-Ο0Δ). 
 
 

 Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό, και παρακαλούμε για την ανάρτηση της 

πρόσκλησης στις Υπηρεσίες σας καθώς και την ενυπόγραφη ενημέρωση των υπαλλήλων σας. 

 Το παρόν έγγραφο καθώς και η σχετική πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στην εφημερίδα 

της υπηρεσίας http://docman.damt.gov.gr/docman.php στην κατηγορία εγγράφων 

“Εγκύκλιοι”  και  στην υποκατηγορία “ Γενικά ”.   

Συνημμένα: 

-Η ανωτέρω Πρόσκληση 

 

Μ.Ε.Γ.Γ. 

Η Προϊσταμένη του  

Τμήματος Προσωπικού 

 

 

Μαρία Τσιάρα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                 ΑΝΑΡΣΑΣΑΙ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ                                                      

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ  

ΚΑΙ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ  

ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

 

Σαχ. Δ/νση : Καραγεώργη  ερβίας 10                       ΠΡΟ: Ψς Π.Δ.  

Σαχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ                                           

Σηλ. 210-33.75.992-991                               

Fax: 210-33.75.990    

e-mail:  d.rouvali@mofadm.gr 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή 

υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου 

Διεύθυνσης, των Διευθύνσεων της Κεντρικής Τπηρεσίας της Γενικής Δ/νσης 

Σελωνείων & Ε.Υ.Κ., της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων». 

     

 Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, εκδίδουμε Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος  για την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων 

επιπέδου Διεύθυνσης, των Διευθύνσεων της Κεντρικής Τπηρεσίας της Γενικής 

Δ/νσης Σελωνείων & Ε.Υ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Τπουργείου Οικονομικών, λόγω λήξης θητείας των ήδη υπηρετούντων προϊσταμένων 

έως το τέλος του έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 38, παρ. 

1 και 7 του ν.4389/2016 (Α΄94) και τις διατάξεις του στοιχείου (2) της 

υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης (4) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε 

του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει, ως ακολούθως:  

1. Διεύθυνση, της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων και Σελωνειακών 

Οικονομικών Καθεστώτων 

2. Διεύθυνση, της Διεύθυνσης Σελωνειακών Διαδικασιών 

3. Διεύθυνση, της Διεύθυνσης τρατηγικής Σελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων 

 Αθήνα,   14   Ιουνίου  2016 

 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1090752 ΕΞ 2016  
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4. Διεύθυνση, της Διεύθυνσης Ειδικών Υόρων Κατανάλωσης (Ε.Υ.Κ.) και Υόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (Υ.Π.Α.) 

5. Διεύθυνση, της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Σελωνείου 

 

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις αναφερόμενες θέσεις, 

έχουν οι υπάλληλοι στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν σωρευτικά οι 

απαιτούμενες, από τις κείμενες διατάξεις, προϋποθέσεις.  Επισημαίνεται ότι οι 

προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας. 

υγκεκριμένα: 

α) Οι υποψήφιοι, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 

υποψηφιότητας, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής του άρθρου 26, 

παρ. 1 και 2 β)  του ν. 4389/2016 (Α΄94). Ειδικότερα, ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης 

επιλέγονται υπάλληλοι, εφόσον: 

i)  έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος 

τουλάχιστον, 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 Α΄, ή iii) κατέχουν το βαθμό Α΄ και έχουν 

ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Σμήματος, 

ή iv) κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο 

βαθμό αυτόν. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: 

Επειδή η διαδικασία κοινοποίησης της κατάταξης των υπαλλήλων των 

υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. στους νέους βαθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν.4369/2016 (Α΄33), βρίσκεται σε εξέλιξη, παρακαλούνται οι υπάλληλοι που δεν 

έχουν ακόμη καταταχθεί στους νέους βαθμούς και δεν γνωρίζουν αν πληρούν τις 

τυπικές προϋποθέσεις του άρθρου 84 του Ν.3528/2007 (Α΄26), όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 του ν.4369/2016 (Α΄33) να αποστείλουν 

ανεξαρτήτως αυτού, σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εν προκειμένω, η 

Τπηρεσία μας μετά την επεξεργασία των αιτήσεων θα ενημερώσει τους 

ενδιαφερόμενους για τις μη επιλέξιμες υποψηφιότητες. 
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β) Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες, για τις 

αναφερόμενες θέσεις, προϋποθέσεις, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της 

περίπτωσης (ε) της παραγράφου Α.5 του άρθρου 124 του Π.Δ.111/2014 (Α΄ 178). 

υγκεκριμένα, των Διευθύνσεων της Κεντρικής Τπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης 

Σελωνείων και Ε.Υ.Κ., προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου 

Σελωνειακών 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 αναφερόμενου Π.Δ. 

γ) τις 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 υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση και το απαιτούμενο βιογραφικό 

σημείωμα και τις σχετικές αποφάσεις ή διαταγές που πιστοποιούν το χρόνο άσκησης 

καθηκόντων αναπληρωτή Προϊσταμένου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.   

2. Κωλύματα υποψηφιότητας 

  Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου, 

υπάλληλος, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν τα κωλύματα υποψηφιότητας, 

κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 84 του ν.3528/2007 (Α΄ 26), όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 του Ν.4369/2016 (Α΄ 33). υγκεκριμένα: 

α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου, 

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 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 ν.3528/2007 (Α΄ 26) 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 ως άνω νόμου. 

3. Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων 

     Για την αξιολόγηση των υποψηφίων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26 

και 38 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως ισχύουν.  
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4. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας 

 Αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, 

επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

i) Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι, υποβάλλεται 

μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση d.rouvali@mofadm.gr  εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 

καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της Γ.Γ.Δ.Ε. 

www.publicrevenue.gr, ήτοι από τις 15 Ιουνίου 2016 έως και τις 29 

Ιουνίου  2016.  

 

ii) Η αίτηση υποψηφιότητας απαιτείται να φέρει υπογραφή, προκειμένου να 

είναι έγκυρη [απαιτείται σάρωση της αίτησης, δηλαδή επεξεργασία αυτής 

μέσω σαρωτή (scanner), πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της].  Η αίτηση 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από βιογραφικό σημείωμα, ως το συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αίτησης, 

συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης 

δήλωσης. H συμπλήρωση  των εντύπων (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι) και (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΙΙ) είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται με πληκτρολόγηση και όχι με 

χειρόγραφη γραφή. Ο υποψήφιος υποχρεούται να συμπληρώσει τα οικεία 

πεδία που αναφέρονται στα υπηρεσιακά και προσωπικά του στοιχεία, καθώς 

και σε τυπικά, εκπαιδευτικά, επαγγελματικά προσόντα και τυχόν πρόσθετα  

που απαιτούνται για τις προκηρυσσόμενες θέσεις.  

 

iii) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται υποχρεωτικά από Τπεύθυνη Δήλωση 

του ν.1599/1986 ως συνημμένο αρχείο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III). Η Τπεύθυνη 

Δήλωση οφείλει να είναι συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και να φέρει 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 

του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, όπως ισχύει) και να 

αποσταλεί ηλεκτρονικά στην ίδια διεύθυνση. Διευκρινίζεται, ότι απαιτείται 

σάρωση της Τπεύθυνης Δήλωσης δηλαδή επεξεργασία αυτής μέσω σαρωτή 

(scanner), μετά την υπογραφή της και τη θεώρηση του γνησίου αυτής. 

 

iv) Η εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων ή η μη υποβολή Τπεύθυνων Δηλώσεων, 

συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία επιλογής. 
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v) Επισημαίνεται ότι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν για την 

πλήρωση των αναφερόμενων θέσεων, σε συνέχεια σχετικών προσκλήσεων 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δε θα ληφθούν υπόψη. 

 

5. Γνωστοποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΤΓΕΙΑ», καθώς 

και στον ιστότοπο της Γ.Γ.Δ.Ε. www.publicrevenue.gr. Με ευθύνη των Προϊσταμένων 

των Τπηρεσιών, η παρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων κάθε 

Τπηρεσίας και να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι. 

 

 

 

 

 

υνημμένα:  

1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Τπόδειγμα Αίτησης Τποψηφιότητας  

2. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: Τπόδειγμα Βιογραφικού σημειώματος 

3. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: Τπεύθυνη Δήλωση 

  

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟ  

Ο ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ ΑΤΣΟΣΕΛΟΤ                ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ  α.α                                  ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ 

 ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ  

Προς: Ση Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων,  

Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού 

- Σμήμα Γ΄ ταδιοδρομίας & Εξέλιξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

ΠΡΟΨΠΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ  

 

1. Επώνυμο:………………………………………………………………………… 

2. Όνομα:……………………………………………………………………………. 

3. Πατρώνυμο:……………………………………………………………………… 

4. Ημερομηνία γέννησης:………………………………………………………… 

5. Αριθμός μητρώου του υπαλλήλου:………………………………………….. 

6. Α.Δ.Σ:……………………………………………………………………………... 

7. Σηλέφωνο επικοινωνίας:………………………………………………………. 

8. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)………………………… 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ  

 

1. Υορέας οργανικής θέσης:…………………………………………………….. 

2. Τπηρεσία με απόσπαση:……………………………………………………… 

3. Θέση που κατέχει ο υποψήφιος:……………………………………………. 

4. Κλάδος/κατηγορία/βαθμός:………………………………………………… 

5. Αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού:………………………….. 

6. Ημερομηνία/ΥΕΚ διορισμού:……………………………………………….. 

ΘΕΕΙ ΕΤΘΤΝΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ, βάσει της αρ. πρωτ. 
ΔΔΑΔ Γ…………………………………..Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

θέσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά σειρά προτίμησης: 

i. …………………………………………………………….. 

ii. …………………………………………………………….. 

iii. …………………………………………………………….. 

iv. …………………………………………………………….. 

v. …………………………………………………………….. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……./………/201…… 

Ο /Η αιτ…………………….                          
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ         

 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΤΠΑΛΛΗΛΟΤ  

1. Επώνυμο:……………………………………………………………………… 

2. Όνομα:…………………………………………………………………………… 

3. Πατρώνυμο:……………………………………………………………………… 

4. Αριθμός μητρώου του υπαλλήλου:………………………………………….. 

5. υνολικός χρόνος υπηρεσίας:…………………………………………………1 

 

 

                                                           
1 Έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της πρόσκλησης πλήρωσης θέσεων ευθύνης 
2 υμπληρώνεται από την υπηρεσία 
3 υμπληρώνεται από την υπηρεσία 
4 υμπληρώνεται από την υπηρεσία 

 Α. ΣΤΠΙΚΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ &  ΠΡΟΟΝΣΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

 

Α/Α Κατηγορία τίτλου  Σίτλοι σπουδών (Αναλυτική καταγραφή των 
στοιχείων που ζητούνται) 

Αριθμός 
μορίων 2 

Α.1. Βασικός τίτλος σπουδών   
 

 

 

Α.2. Δεύτερος τίτλος σπουδών 
(της ίδιας εκπαιδευτικής 

βαθμίδας με τον βασικό 

τίτλο σπουδών) 

  

Α.3. Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών, ετήσιας 

τουλάχιστον διάρκειας 

  

Α.4. Δεύτερος Μεταπτυχιακός 

τίτλος σπουδών, ετήσιας 

τουλάχιστον διάρκειας 

  

Α.5. Επιτυχής  αποφοίτηση από 

την Ε..Δ.Δ.Α 

  

Α.6. Διδακτορικό δίπλωμα   

Α.7. Πιστοποιημένη 

Επιμόρφωση από το 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α, κατά την 

τελευταία 10ετία  

Ονομασία:……….. 

 

 

Α.8. Πιστοποιημένη 
γλωσσομάθεια  

Γλώσσα Άριστα Πολύ 
καλά 

Καλά Αριθμός 
μορίων 3 

      

     

     

ύνολο μορίων τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής 
κατάρτισης4 
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Α. ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΨΝ ΣΤΠΙΚΨΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΠΡΟΟΝΣΑ &  ΠΡΟΟΝΣΨΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ: (προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συνολικού αριθμού  μορίων της 
Α΄ ομάδας με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, ανά θέση ευθύνης) 

 

 

 

 

(Β.1.) Αναλυτική απεικόνιση της  εργασιακής εμπειρίας στο δημόσιο τομέα 8 

Α/Α Τπηρεσία Τπάλληλος/ 

Προϊστάμενος 

Έτη & μήνες 

απασχόλησης 

Αντικείμενο και μονάδα 

απασχόλησης 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

                                                           
5
 υμπληρώνεται από την υπηρεσία 

6 Φρόνος προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί στο δημόσιο και έχει αναγνωρισθεί, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 98 του Τ.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν.4369/2016 
(Α΄33) σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του ν.4354/2015 (Α΄176). 
7 Σο κριτήριο δεν λαμβάνεται υπόψη έως την έκδοση σχετικού Προεδρικού διατάγματος, βάσει 
του ν.4369/2016 (Α΄33). 
8 Να προηγηθούν κατά την αναγραφή η εργασιακή εμπειρία στο Τπουργείο Οικονομικών και στη 
συνέχεια η εργασιακή εμπειρία σε λοιπούς φορείς του δημοσίου τομέα. 

Β. ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΗΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΨΝ ΕΤΘΤΝΗ 

Α/Α Φρόνος εμπειρίας και άσκηση 

καθηκόντων ευθύνης  

(Έτη και μήνες άσκησης καθηκόντων 

ευθύνης) 

Αριθμός 

μορίων5  

Β.1. Φρόνος υπηρεσίας στο δημόσιο 
τομέα6, με ανώτατο όριο τα 33 έτη 

  
 

 

 

Β.2.  Φρόνος απασχόλησης σε συναφή 
θέση στον ιδιωτικό τομέα, που έχει 

αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 98 του Τ.Κ., 

όπως ισχύει, (με ανώτατο όριο τα 7 

έτη) 7 

                                                                           
(ΝΑ ΜΗΝ ΤΜΠΛΗΡΨΘΕΙ ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΤΠΟΧΗΥΙΟ) 

 

Β.3. Φρόνος άσκησης καθηκόντων 

ευθύνης στο δημόσιο τομέα, με 

ανώτατο όριο τα 10 έτη  

  

ύνολο μορίων από εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης 

 

 

Β. ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΨΝ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΗΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΨΝ ΕΤΘΤΝΗ: 

(προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συνολικού αριθμού  μορίων της Β΄ ομάδας με τον αντίστοιχο συντελεστή 
βαρύτητας, ανά θέση ευθύνης) 
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(Β.2.) Αναλυτική απεικόνιση της εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα  
 

Α/Α Τπηρεσία Τπάλληλος/ 

Προϊστάμενος 

Έτη & μήνες 

απασχόλησης 

Αντικείμενο και μονάδα 

απασχόλησης 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

(Β.3.) Αναλυτική απεικόνιση  άσκησης καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα  

Α/Α ΘΕΕΙ ΕΤΘΤΝΗ ΕΣΗ ΜΗΝΕ ΗΜΕΡΕ 

1. Γενικής Διεύθυνσης    

2. Διεύθυνσης/Τποδιεύθυνσης    

3. Σμήματος    

4. Τπεύθυνος Αυτοτελούς Γραφείου    

υνολικός χρόνος άσκησης καθηκόντων σε 

θέσεις ευθύνης 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 υμπληρώνεται από την υπηρεσία 

 Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  
(ΝΑ ΜΗΝ ΤΜΠΛΗΡΨΘΕΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΤΠΟΧΗΥΙΟ) 

 

Α/Α Εκθέσεις Αξιολόγησης  

Γ.1. Έκθεσης Αξιολόγησης 
έτους 201…. 

  

Γ.2. Έκθεσης Αξιολόγησης 

έτους 201…. 

  

Γ.3. Έκθεσης Αξιολόγησης 

έτους 201…. 

  

ύνολο μορίων από την 

Αξιολόγηση 

Βάσει του μέσου όρου αξιολόγησης των εντύπων 

αξιολόγησης της απόδοσης του υποψηφίου που έλαβε 

κατά την τελευταία τριετία. 

Αριθμός 

μορίων 9 

Γ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΨΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: (προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του 

συνολικού αριθμού  μορίων της Γ΄ ομάδας με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, ανά θέση ευθύνης) 

ΑΔΑ: ΩΣΙΥΗ-Ο0Δ



ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΑΡΙΘΜΟ 
    ΜΟΡΙΨΝ  10 

Α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών 
προσόντων και προσόντων επαγγελματικής 
κατάρτισης 

 

Β) Μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και 
άσκησης καθηκόντων ευθύνης 

 

Γ)  Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης  

ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΨΝ  (Α) + (Β) + (Γ)   

 

ΠΡΟΘΕΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ  

Ο υποψήφιος δύναται να καταγράψει όσα πρόσθετα προσόντα δεν περιλαμβάνονται 

στα τυποποιημένα πεδία της φόρμας, τα οποία συνιστούν στοιχεία του βιογραφικού 

σημειώματός του και κρίνει ότι θα συντείνουν στην ευνοϊκότερη αξιολόγηση της 

υποψηφιότητάς του. Σα επιπρόσθετα προσόντα δεν μοριοδοτούνται.  

I. ……………………………….. 

II. ……………………………….. 

III. ………………………………… 

Ο/Η Αιτ……………….. 

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
10 υμπληρώνεται από την υπηρεσία 

ΑΔΑ: ΩΣΙΥΗ-Ο0Δ



 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 

4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ(1): ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη, ηόζν ν/ε ίδηνο/α, όζν θαη ν/ε ζύδπγνο θαη ηα πξνζηαηεπόκελα κέιε 
κνπ: 
 
α) έσοςμε ππνβάιεη ηηο δειώζεηο θνξνινγίαο, πνπ νξίδνληαη ζηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, θαζώο θαη 
έρνπκε δειώζεη ην ζύλνιν ησλ εηζνδεκάησλ καο θαη ησλ πεξηνπζηαθώλ καο ζηνηρείσλ, όπσο πξνζδηνξίδνληαη 
από ηηο δηαηάμεηο απηέο,  
 
β) είμαζηε ελήκεξνη γηα ηπρόλ νθεηιέο καο πξνο ην δεκόζην,  
 
γ1) δελ είκαζηε δηθαηνύρνη ή ηειηθνί πξαγκαηηθνί δηθαηνύρνη ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ή άιινπ πεξηνπζηαθνύ 
ζηνηρείνπ ην νπνίν αλήθεη ζε εηαηξεία εγθαηεζηεκέλε ζε θξάηνο κε ζπλεξγάζηκν ζηνλ θνξνινγηθό ηνκέα ή θξάηνο 
κε πξνλνκηαθό θνξνινγηθό θαζεζηώο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 4172/2013,  
ή (4) 
γ2) είκαζηε δηθαηνύρνη ή ηειηθνί πξαγκαηηθνί δηθαηνύρνη ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ή άιινπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ 
ην νπνίν αλήθεη ζε εηαηξεία εγθαηεζηεκέλε ζε θξάηνο κε ζπλεξγάζηκν ζηνλ θνξνινγηθό ηνκέα ή θξάηνο κε 
πξνλνκηαθό θνξνινγηθό θαζεζηώο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 4172/2013, θαη πξόθεηηαη γηα 
εηζνδήκαηα ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαηά πεξίπησζε, ηα νπνία έρνπλ θνξνινγεζεί ή λόκηκα απαιιαγεί ζηελ 
Ειιάδα θαη 
 
δ) έρσ ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ηελ πξνβιεπόκελε Δήισζε Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο, θαη΄ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 3528/2007, όπσο ηζρύεη. (5) 

 

Ηκεξνκελία:      …...…/……./20….… 
 

Ο – Η Δει. 
 
 

(Τπνγξαθή) 

 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή 
ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(4) Ο /Η δηλών/ούζα ανάλογα με ηην καηηγοπία ζηην οποία ςπάγεηαι ζςμπληπώνει (κςκλώνει) καηά πεπίπηωζη ηη ζσεηική 
ένδειξη (γ1) ή (γ2) ζηην ςπεύθςνη δήλωζή ηος και ηην μονογπάθει παπαπλεύπωρ. 

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

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

 

ΑΔΑ: ΩΣΙΥΗ-Ο0Δ



ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

      ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Δ/νσεις, Σμήματα και Αυτοτελή Γραφεία που υπάγονται απευθείας στην 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΤΠ.ΟΙΚ. 

2. Δ/νσεις, Σμήματα και Αυτοτελή Γραφεία της Κ.Τ. της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΤΠ.ΟΙΚ. 
3. Ειδικές Αποκεντρωμένες Τπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΤΠ.ΟΙΚ. 
4.  Περιφερειακές Τπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΤΠ.ΟΙΚ.: 
       α) Δ.Ο.Τ.   
       β) Σελωνειακές Αρχές 
       γ) Φημικές Τπηρεσίες  
5. Δ/νσεις και Σμήματα Τπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Τπουργό 

Οικονομικών (μέσω   της   Αυτοτελούς Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Οργάνωσης) 

6. ώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (.Δ.Ο.Ε.)/Δ/νσεις Κ.Τ και 

Περιφερειακές Επιχειρησιακές Διευθύνσεις (μέσω της Αυτοτελούς Δ/νσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης) 

7. Κτηματικές Τπηρεσίες και Δημοσιονομικές Τπηρεσίες (μέσω της Αυτοτελούς 
Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης) 

8. Δ/νσεις και Σμήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
υστημάτων και Διοικητικής Τποστήριξης Τπουργείου Οικονομικών (μέσω 
της Αυτοτελούς Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης) 

9. Δ/νσεις και Σμήματα της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής 
(μέσω της Αυτοτελούς Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης) 

10. Δ/νσεις και Σμήματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής 
(μέσω της Αυτοτελούς Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης) 

11. Δ/νσεις και Σμήματα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (μέσω 
της Αυτοτελούς Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης) 

12. Αυτοτελής Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης 
13. Όλα τα Τπουργεία-Διεύθυνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την 

παράκληση όπως κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες τις υπηρεσίες και 
τους εποπτευόμενους φορείς) 

14. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις-Δ/νσεις Διοικητικού (με την 
παράκληση όπως κοινοποιηθεί η παρούσα σε όλες τις Περιφέρειες και τους 
Δήμους του τομέα αρμοδιότητάς τους) 

15.  Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
  
- Ν..Κ.- Γραφείο Προέδρου  
- ύλλογοι Εργαζομένων όλων των κλάδων του ΤΠ.ΟΙΚ. 
  
ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 

1. Γραφείο κ. Τπουργού 
2. Γραφεία κ. κ. Αναπληρωτών Τπουργών 
3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων 
4. Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα του .Δ.Ο.Ε. 
5. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών του ΤΠ.ΟΙΚ. 
6. Διεύθυνση Τποστήριξης Ηλεκτρονικών Τπηρεσιών, με την παράκληση να 

αναρτηθεί στον ιστότοπο της Γ.Γ.Δ.Ε. www.publicrevenue.gr  
7. Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού/Σμήματα: Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ 

& Αυτ. Γραφείο 

ΑΔΑ: ΩΣΙΥΗ-Ο0Δ
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