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ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωςησ
θζςησ Προϊςταμζνου οργανικήσ μονάδασ επιπζδου Διεφθυνςησ του Κζντρου Είςπραξησ
Οφειλϊν (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικήσ τησ Γενικήσ Διεφθυνςησ Φορολογικήσ Διοίκηςησ (Γ.Δ.Φ.Δ.) τησ
Α.Α.Δ.Ε.».
Αναφορικά με το αντικείμενο του κζματοσ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου
Αϋ «φςταςη Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων» του ν.4389/2016 (Αϋ94) «Επείγουςεσ
διατάξεισ για την εφαρμογή τησ ςυμφωνίασ δημοςιονομικϊν ςτόχων και διαρθρωτικϊν
μεταρρυθμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα των άρκρων 14, 17, 26, 27, 38 και 41
αυτοφ, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν, εκδίδουμε Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ
για τθν επιλογι και τοποκζτθςθ Ρροϊςταμζνου οργανικισ μονάδασ επιπζδου Διεφκυνςθσ τθσ
Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Γ.Δ.Φ.Δ.), ωσ ακολοφκωσ:

Α/Α
1.

Ειδική Αποκεντρωμζνη Τπηρεςία τησ
Γενικήσ Διεφθυνςησ Φορολογικήσ Διοίκηςησ τησ Α.Α.Δ.Ε.
Προκηρυςςόμενη θζςη-οργανική μονάδα
Θζςη ευθφνησεπιπζδου
Διεφκυνςθ Κζντρου Είςπραξθσ Οφειλϊν (Κ.Ε.ΟΦ.)
Διεφκυνςθσ
Αττικισ

1

ΑΔΑ: Ω1ΚΕ46ΜΠ3Ζ-21Π

1. Γενική περιγραφή καθηκόντων
προκηρυςςόμενησ θζςησ

και

απαιτοφμενων/επιθυμητϊν

προςόντων

τησ

Ο ςκοπόσ τθσ προκθρυςςόμενθσ κζςθσ ευκφνθσ, οι ειδικζσ αρμοδιότθτεσ, θ γενικι
περιγραφι κακθκόντων του Ρροϊςταμζνου αυτισ, οι ειδικζσ απαιτιςεισ, θ επικυμθτι εμπειρία,
κακϊσ και τα απαιτοφμενα τυπικά και λοιπά επικυμθτά προςόντα, προδιαγράφονται ςτο
ΡΑΑΤΗΜΑ IV τθσ παροφςασ, αποτελϊντασ αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.
Επιπλζον, κάκε ειδικότερο κακικον που απορρζει από αρμοδιότθτεσ που περιγράφονται
ςτισ οικείεσ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. Δ.ΟΓ. Α. 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Βϋ 968 & 1238), με κζμα, «Οργανιςμόσ τησ
Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ ζχει τροποποιθκεί, ςυμπλθρωκεί και
ιςχφει, αποτελεί μζροσ των κακθκόντων του Ρροϊςταμζνου τθσ ωσ άνω προκθρυςςόμενθσ κζςθσ
ευκφνθσ.
2.

Δικαίωμα υποβολήσ αίτηςησ υποψηφιότητασ

2.1. Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 67 «Κλάδοι Προϊςταμζνων
Διευθφνςεων και Υποδιευθφνςεων των Ειδικών Αποκεντρωμζνων και Περιφερειακών
Υπηρεςιών», τθσ υπ’ αρικμ. Δ.ΟΓ.Α 1036960 ΕΞ2017/10.03.2017 (Βϋ 968 & 1238) Απόφαςθσ του
Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), «Οργανιςμόσ τησ Ανεξάρτητησ
Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, δικαίωμα υποβολισ
αίτθςθσ υποψθφιότθτασ για τθ κζςθ του Ρροϊςταμζνου Διεφκυνςθσ του Κζντρου Είςπραξησ
Οφειλϊν Αττικήσ, ζχουν υπάλλθλοι τθσ Α.Α.Δ.Ε., κατθγορίασ ΡΕ του κλάδου Εφοριακϊν ι
υπάλλθλοι κατθγορίασ ΡΕ οποιουδιποτε κλάδου που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ
διοριςμοφ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν υποπερίπτωςθ αϋ τθσ περίπτωςθσ 1 τθσ παραγράφου 3
του άρκρου 61 τθσ προαναφερκείςασ απόφαςθσ,
2.2. Οι ανικοντεσ ςτουσ κλάδουσ και τισ κατθγορίεσ τθσ προθγθκείςασ υποπαραγράφου
(2.1) υπάλλθλοι, προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία πλιρωςθσ των παρατικζμενων
ςτθν παροφςα κζςεων ευκφνθσ, πρζπει, περαιτζρω, κατά τθν θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ
υποβολισ αιτιςεων υποψθφιοτιτων να πλθροφν τισ προχποκζςεισ επιλογισ του άρκρου 26,
παρ. 1 και 2 περ. βϋ του ν. 4389/2016 (Αϋ94), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ωσ ακολοφκωσ:
i. ζχουν αςκιςει κακικοντα προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ επί ζνα (1) ζτοσ τουλάχιςτον ή
ii. είναι κάτοχοι αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι απόφοιτοι τθσ
Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α) ι κάτοχοι
αναγνωριςμζνου ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν και κατζχουν το βακμό
Αϋ ή
iii. κατζχουν το βακμό Αϋ και ζχουν αςκιςει ςυνολικά τουλάχιςτον για ζνα (1) ζτοσ
κακικοντα προϊςταμζνου Τμιματοσ ή
iv. κατζχουν τον βακμό Αϋ με πλεονάηοντα χρόνο τουλάχιςτον τζςςερα (4) ζτθ ςτο βακμό
αυτόν.
2.3. Για τθν εφαρμογι των αναφερόμενων διατάξεων, αλλά και τθ μοριοδότθςθ του
χρόνου άςκθςθσ κακθκόντων ευκφνθσ του υποψθφίου, λαμβάνεται υπόψθ αποκλειςτικά θ εν
τοισ πράγμαςι άςκθςθ κακθκόντων ευκφνθσ επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ, Διεφκυνςθσ ι
Τμιματοσ, αντίςτοιχα, που ζχει διανυκεί ςε Υπουργεία, Γενικζσ και Ειδικζσ Γραμματείεσ,
αποκεντρωμζνεσ διοικιςεισ, Ν.Ρ.Δ.Δ., Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ, Ο.Τ.Α. Αϋ και Βϋ βακμοφ και Ν.Ρ.Δ.Δ.
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αυτϊν, ςε αυτοτελείσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και ςε νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου που
ανικουν ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ, όπωσ εκάςτοτε οριοκετείται από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι
ςτο Μθτρϊο Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ.
Στισ περιπτϊςεισ υποψθφίων υπαλλιλων που ζχουν αςκιςει κακικοντα αναπλθρωτι
προϊςταμζνου οργανικισ μονάδασ, βάςει των διατάξεων του άρκρου 87 του Υ.Κ., όπωσ ιςχφει,
καλοφνται οι υποψιφιοι όπωσ υποβάλουν με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτάσ τουσ ςχετικζσ
αποφάςεισ ι διαταγζσ που πιςτοποιοφν το χρόνο άςκθςθσ κακθκόντων αναπλθρωτι
προϊςταμζνου, οποιουδιποτε επιπζδου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
3. Κωλφματα υποψηφιότητασ
3.1. Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ για επιλογι ςε κζςθ Ρροϊςταμζνου,
υπάλλθλοσ, ςτο πρόςωπο του οποίου ςυντρζχουν τα κωλφματα υποψθφιότθτασ, κατά τα
οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 84 του ν.3528/2007 (Αϋ26), όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε
από το άρκρο 29 του ν.4369/2016 (Αϋ33), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
Ειδικότερα:
α) Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ για επιλογι ςε κζςθ Ρροϊςταμζνου, υπάλλθλοσ
που αποχωρεί αυτοδικαίωσ από τθν υπθρεςία εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων.
β) Δεν επιτρζπεται να είναι υποψιφιοσ για τθν επιλογι ςε κζςθ Ρροϊςταμζνου οφτε να
τοποκετθκεί Ρροϊςτάμενοσ υπάλλθλοσ, ο οποίοσ διανφει δοκιμαςτικι υπθρεςία ι τελεί ςε
διακεςιμότθτα ι αργία ι ζχει καταδικαςτεί τελεςιδίκωσ για τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 1
του άρκρου 8 του Υ.Κ. (ν.3528/2007) αδικιματα ι του ζχει επιβλθκεί τελεςίδικα οποιαδιποτε
πεικαρχικι ποινι ανϊτερθ του προςτίμου αποδοχϊν τεςςάρων (4) μθνϊν για οποιοδιποτε
πεικαρχικό παράπτωμα μζχρι τθ διαγραφι τθσ ποινισ κατά το άρκρο 145 του Υ.Κ.
3.2. Ρεραιτζρω, ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρκρου 27
του ν.4389/2016.
4. Κριτήρια αξιολόγηςησ των υποψηφιοτήτων
Για τθν αξιολόγθςθ των υποψθφίων εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 26 και 38
του ν.4389/2016, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν, κακϊσ και οι ςχετικζσ ρυκμίςεισ τθσ με
αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ2016/08.09.2016 (Βϋ2922) απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα
Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν «Καθοριςμόσ τησ διαδικαςίασ, των οργάνων και
των κριτηρίων αξιολόγηςησ των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊςταμζνων οργανικϊν
μονάδων επιπζδου Γενικήσ Διεφθυνςησ, Διεφθυνςησ και Σμήματοσ των υπηρεςιϊν τησ Γενικήσ
Γραμματείασ Δημοςίων Εςόδων του Τπουργείου Οικονομικϊν, καθϊσ και των Τπευθφνων
Αυτοτελϊν Γραφείων αυτήσ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί, ςυμπλθρωκεί και ιςχφει, ςφμφωνα με τθν
αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1173943 ΕΞ 2016/01.12.2016 (Βϋ3985) όμοια, κακϊσ και με τισ αρικμ. ΔΔΑΔ Γ
1063261 ΕΞ 2017/27.04.2017 (Βϋ1509), ΔΔΑΔ Γ 1046609 ΕΞ2018/22.03.2018 (Βϋ1233) και ΔΔΑΔ Γ
1101476 ΕΞ2018/03.07.2018 (Βϋ2608, Βϋ3070) αποφάςεισ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
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α) Το κριτιριο «Χρόνοσ απαςχόληςησ ςε ςυναφή θζςη ςτον ιδιωτικό τομζα»
(προχπθρεςία εκτόσ δθμοςίου τομζα), λαμβάνεται υπόψθ για τθ μοριοδότθςθ τθσ ομάδασ
κριτθρίων (β) «Εργαςιακή εμπειρία και άςκηςη καθηκόντων ευθφνησ», εφόςον θ εν λόγω
προχπθρεςία ζχει αναγνωριςκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία,
που προβλζπεται ςτισ διατάξεισ του π.δ. 69/2016 (Αϋ127), κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 6 του
άρκρου 98 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 26 του ν.4369/2016,
όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. Ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ ςε ςυναφι κζςθ ςτον ιδιωτικό τομζα
που δεν ζχει αναγνωριςκεί, βάςει των κείμενων διατάξεων, πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ αιτιςεων υποψθφιότθτασ, προςμετράται για τθ μοριοδότθςθ του αντίςτοιχου
κριτθρίου αξιολόγθςθσ, εφόςον ζωσ τθν οριςτικοποίθςθ του πίνακα προκρικζντων υποψθφίων
από το αρμόδιο Συμβοφλιο επιλογισ ι τθν ζναρξθ διεξαγωγισ τθσ προβλεπόμενθσ ςυνζντευξθσ
κρικεί θ εν λόγω ςυνάφεια από τα αρμόδια υπθρεςιακά ςυμβοφλια. Η ςυγκζντρωςθ και
προςκόμιςθ των απαιτοφμενων, κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του π.δ. 69/2016,
δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και κάκε άλλου ςτοιχείου που αποδεικνφει ότι ςυντρζχουν οι
απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ, αποτελοφν ευκφνθ του ιδίου υπαλλιλου.
β) Για τθν απόδειξθ του επιπζδου γλωςςομάκειασ λαμβάνονται υπόψθ τα οριηόμενα ςτο
π.δ. 50/2001 (Αϋ39), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και ειδικότερα ςτο Ραράρτθμα
Γλωςςομάκειασ, το οποίο είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του Α.Σ.Ε.Ρ..

5. Διαδικαςία υποβολήσ αιτήςεων υποψηφιότητασ, Ηλεκτρονική υποβολή αίτηςησ,
Προθεςμία υποβολήσ υποψηφιότητασ

5.1. Η αίτθςθ υποψθφιότθτασ, το βιογραφικό ςθμείωμα και θ υπεφκυνθ διλωςθ, ωσ τα
ςυνθμμζνα ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ Ι ζωσ ΙΙΙ, υποβάλλονται μόνο θλεκτρονικά, ςτθ διεφθυνςη
e.makrina@aade.gr εντόσ αποκλειςτικήσ προθεςμίασ δζκα (10) εργάςιμων ημερϊν από την
καταχϊριςη τησ εν λόγω πρόςκληςησ ςτον ιςτότοπο τησ Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr. Η προκεςμία
υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιότθτασ ξεκινά ςτισ 27.09.2019 και λήγει ςτισ 10.10.2019.
5.2. Για τθν εγκυρότθτα τθσ υποψθφιότθτασ, θ αίτθςθ απαιτείται να φζρει τθν υπογραφι
του υποψθφίου και να ζχει γίνει ςάρωςθ αυτισ, δθλαδι επεξεργαςία μζςω ςαρωτι (scanner),
πριν από τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ.
Η αίτθςθ υποψθφιότθτασ ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από αναλυτικό βιογραφικό
ςθμείωμα (ωσ ςυνημμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ), το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ αίτθςθσ,
ςυντάςςεται με ευκφνθ του υποψθφίου και επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Διόρκωςθ ι
τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ των αιτιςεων και των βιογραφικϊν ςθμειωμάτων, επιτρζπεται
μόνο ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων
που ορίηεται ςτθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.
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H ςυμπλιρωςθ των εντφπων (ωσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι και ωσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ) είναι
υποχρεωτικι και πρζπει να γίνεται ςε μορφότυπο word (το οποίο βρίςκεται αναρτθμζνο μαηί με
τθν πρόςκλθςθ ςτον ιςτότοπο τθσ ΑΑΔΕ www.aade.gr) και όχι χειρόγραφα.
Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει τα οικεία πεδία που αναφζρονται ςτα
υπθρεςιακά και προςωπικά του ςτοιχεία, κακϊσ και ςτα τυπικά, εκπαιδευτικά, και
επαγγελματικά προςόντα που απαιτοφνται για τισ προκθρυςςόμενεσ κζςεισ ευκφνθσ, κακϊσ και
τυχόν πρόςκετεσ άλλεσ πλθροφορίεσ που εκείνοσ κρίνει ότι κα ςυντείνουν ςτθν ευνοϊκότερθ
αξιολόγθςθ τθσ υποψθφιότθτάσ του.
5.3. Η αίτθςθ υποψθφιότθτασ ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από Υπεφκυνθ Διλωςθ του
ν.1599/1986 (βλ. ςυνημμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III). Η Υπεφκυνθ Διλωςθ απαιτείται να είναι
ςυμπλθρωμζνθ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που βρίςκονται ςτο αντίςτοιχο παράρτθμα, να είναι
υπογεγραμμζνθ και να φζρει βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο
άρκρο 11 του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν.2690/1999, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει)
και να αποςταλεί θλεκτρονικά ςτθν ίδια διεφκυνςθ. Διευκρινίηεται ότι απαιτείται ςάρωςθ τθσ
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ, δθλαδι επεξεργαςία αυτισ μζςω ςαρωτι (scanner), μετά τθν υπογραφι
τθσ και τθ κεϊρθςθ του γνθςίου αυτισ.
5.4. Η εκπρόκεςμθ υποβολι αιτιςεων ι θ μθ υποβολι Υπεφκυνων Δθλϊςεων, κατά τα
ανωτζρω αναφερκζντα, ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό των υποψθφίων από τθ διαδικαςία
επιλογισ.
5.5. Οι προχποκζςεισ και τα προςόντα επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθν θμερομθνία
λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων υποψθφιότθτασ.

6. Γνωςτοποίηςη πρόςκληςησ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ
6.1. Η παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται αμελλθτί ςτο Ρρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
6.2. Μετά τθν ανάρτθςι τθσ, δθμοςιεφεται ςτο δικτυακό τόπο τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.):www.aade.gr.
6.3.Οι αποδζκτεσ τθσ παροφςασ γνωςτοποιοφν, με κάκε πρόςφορο τρόπο, τθν πρόςκλθςθ
ςτουσ υπαλλιλουσ που ανικουν οργανικά ςτθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

O ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

ΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Συνημμζνα:
1. ΡΑΑΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγμα Αίτθςθσ Υποψθφιότθτασ
2. ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ: Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ Υποψθφίου
3. ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ: Υπεφκυνθ Διλωςθ
4. ΡΑΑΤΗΜΑ IV: Γενικι περιγραφι κακθκόντων και απαιτοφμενα-επικυμθτά προςόντα
τθσ κζςθσ Ρροϊςταμζνου Διεφκυνςθσ του Κζντρου Είςπραξθσ Οφειλϊν (Κ.Ε.ΟΦ.)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ
Προσ: Τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Γενικι Δ/νςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ
-

Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ

-

Τμιμα Γϋ Σταδιοδρομίασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ

1. Επϊνυμο:…………………………………………………………………………
2. Πνομα:…………………………………………………………………………….
3. Ρατρϊνυμο:………………………………………………………………………
4. Ημερομθνία γζννθςθσ:…………………………………………………………
5. Αρικμόσ μθτρϊου του υπαλλιλου:…………………………………………..
6. Α.Δ.Τ:……………………………………………………………………………...
7. Τθλζφωνο επικοινωνίασ:……………………………………………………….
8. Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail)…………………………
ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ

1. Φορζασ οργανικισ κζςθσ:……………………………………………………..
2. Υπθρεςία με απόςπαςθ:………………………………………………………
3. Θζςθ που κατζχει ο υποψιφιοσ:…………………………………………….
4. Κλάδοσ/κατθγορία/βακμόσ:…………………………………………………
5. Αρμόδια Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ/Διοικθτικοφ:…………………………..
6. Ημερομθνία/ΦΕΚ διοριςμοφ:………………………………………………..
ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ:
Αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ……………………………………………. πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.
i.
……………………………………..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……./………/2019
Ο /Η αιτ…………………….
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

1. Επώνυμο:………………………………………………………………………
2. Όνομα:……………………………………………………………………………
3. Πατρώνυμο:………………………………………………………………………
4. Αριθμός μητρώου του υπαλλήλου:…………………………………………..
5. Συνολικός χρόνος υπηρεσίας:…………………………………………………1
Α. ΣΤΠΙΚΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ & ΠΡΟΟΝΣΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ
Α/Α

Κατηγορία τίτλου

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.Σ.Δ.Δ.Α

Α.6.

Διδακτορικό δίπλωμα

Α.7.

Πιστοποιημένη
Επιμόρφωση από το
Ε.Κ.Δ.Δ.Α, κατά την
τελευταία 10ετία

Α.8.

Πιστοποιημένη
γλωσσομάθεια

Σίτλοι σπουδών (Αναλυτική
στοιχείων που ζητούνται)

καταγραφή

των

Ονομασία:………..

Γλώσσα

Άριστα

Πολύ
καλά

Καλά

ύνολο μορίων τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων
επαγγελματικής κατάρτισης4

1
2
3
4

Αριθμός
μορίων 2

Έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της πρόσκλησης πλήρωσης θέσεων ευθύνης
Συμπληρώνεται από την υπηρεσία
Συμπληρώνεται από την υπηρεσία
Συμπληρώνεται από την υπηρεσία
8

Αριθμός
μορίων 3
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Α. ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΡΙΨΝ ΣΤΠΙΚΨΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΠΡΟΟΝΣΨΝ & ΠΡΟΟΝΣΨΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ: (προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συνολικού αριθμού μορίων της
Α΄ ομάδας με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, ανά θέση ευθύνης)

Β. ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΗΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΨΝ ΕΤΘΤΝΗ
Α/Α

Φρόνος εμπειρίας και άσκηση
καθηκόντων ευθύνης

Β.1.

Χρόνος υπηρεσίας στο δημόσιο
τομέα6, με ανώτατο όριο τα 33 έτη

Β.2.

Χρόνος απασχόλησης σε συναφή
θέση στον ιδιωτικό τομέα, που έχει
αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 98 του Υ.Κ.,
όπως ισχύει, (με ανώτατο όριο τα 7
έτη)

Β.3.

Χρόνος άσκησης καθηκόντων
ευθύνης στο δημόσιο τομέα, με
ανώτατο όριο τα 10 έτη

(Έτη και μήνες άσκησης καθηκόντων
ευθύνης)

Αριθμός
μορίων5

ύνολο μορίων από εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης

5

Συμπληρώνεται από την υπηρεσία
Χρόνος προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί στο δημόσιο και έχει αναγνωρισθεί, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 98 του Υ.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).
6

9
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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)

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

Τπηρεσία

Τπάλληλος/
Προϊστάμενος

Από……… έως

Έτη, μήνες
& ημέρες
απασχόλησης

Αντικείμενο και μονάδα
απασχόλησης

(Β.2.) Αναλυτική απεικόνιση της εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα
Α/Α

Τπηρεσία

Τπάλληλος/
Προϊστάμενος

Από ……..έως

10

Έτη, μήνες &
ημέρες
απασχόλησης

Αντικείμενο και μονάδα
απασχόλησης
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(Β.3.) Αναλυτική απεικόνιση άσκησης καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα
Α/Α

ΘΕΕΙ ΕΤΘΤΝΗ

1.

Γενικής Διεύθυνσης

2.

Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης

3.

Τμήματος

4.

Υπεύθυνος Αυτοτελούς Γραφείου

ΕΣΗ

ΜΗΝΕ

ΗΜΕΡΕ

Συνολικός χρόνος άσκησης καθηκόντων σε
θέσεις ευθύνης

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
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

7

Βάσει του μέσου όρου αξιολόγησης των εντύπων
αξιολόγησης της απόδοσης του υποψηφίου που έλαβε
κατά την τελευταία τριετία.

Αριθμός
μορίων 8

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)

Kατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 38, παρ.7 του ν.4389/2016 (Α΄94), ο υποψήφιος
λαμβάνει τον ανώτατο αριθμό μορίων, ήτοι τα 1.000 μόρια, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 58 του ν.4403/2016 (Α΄125).
8 Συμπληρώνεται από την υπηρεσία
7
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ
Α)

ΑΡΙΘΜΟ
ΜΟΡΙΨΝ

Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων
επαγγελματικής κατάρτισης
Μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων
ευθύνης

Β)

Γ)
Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης10
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. Τα επιπρόσθετα προσόντα δεν μοριοδοτούνται.
I.

………………………………..

II.

………………………………..

III.

…………………………………

9

Συμπληρώνεται από την υπηρεσία

10

Kατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 38, παρ.7 του ν.4389/2016 (Α΄94), ο υποψήφιος
λαμβάνει τον ανώτατο αριθμό μορίων, ήτοι τα 1.000 μόρια, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 58 του ν.4403/2016 (Α΄125).

12
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρκρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟ(1):

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

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.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ – ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ & ΕΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Τίηλορ ηηρ θέζηρ επγαζίαρ: Πξντζηάκελνο ηνπ Κέληξνπ Είζπξαμεο Οθεηιψλ (Κ.Ε.ΟΦ.) Αηηηθήο
Διεύθςνζη: Κέληξν Είζπξαμεο Οθεηιψλ Αηηηθήο
Άμεζα Πποϊζηάμενορ: Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Δηεχζπλζεο Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο

Ανεξάρτητη Αρχη Δημοςίων
Εςόδων

Γεν. Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ

Γεν. Δ/νςθ

Γεν. Δ/νςθ

Γεν. Δ/νςθ

Φορολογικισ

Τελωνείων & Ειδικϊν

Γενικοφ Χθμείου

Διοίκθςθσ

Φόρων Κατανάλωςθσ

του Κράτουσ

Κεντρικι Υπθρεςία

Ειδικζσ Αποκεντρωμζνεσ
Υπθρεςίεσ

ΔΟΥ 118

Διεφκυνςθ Ραροχισ
Φορολογικϊν Υπθρεςιϊν

ΕΜΕΙΣ

Διεφκυνςθ Φορολογικισ
Συμμόρφωςθσ

ΚΕΜΕΕΡ

Διεφκυνςθ Ελζγχων

ΚΕΦΟΜΕΡ

Διεφκυνςθ Ειςπράξεων

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ
Άμεςθσ Φορολογίασ

Φορολογικζσ Ρεριφζρειεσ

Κζντρο Είςπραξθσ
Οφειλϊν Αττικισ

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ
Ζμμεςθσ Φορολογίασ

Διεφκυνςθ Εφαρμογισ
Φορολογίασ Κεφαλαίου

Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακοφ
Συντονιςμοφ

Αυτοτελζσ τιμα Ανάλυςθσ
Φορολογικισ Ρολιτικισ
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Άμεζα ςθιζηάμενοι:
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Κέληξνπ Είζπξαμεο Οθεηιψλ Αηηηθήο

είλαη άκεζνο πξντζηάκελνο έμη (6)

Πξντζηακέλσλ Τκεκάησλ, σο θαησηέξσ :

Κζντρο Είςπραξθσ Οφειλϊν
Αττικισ

Τμιμα Εϋ
Τμιμα Αϋ
Διοικθτικισ Μζριμνασ
και Στατιςτικισ

Τμιμα Βϋ
Νομικισ Υποςτιριξθσ

Τμιμα Γϋ
Είςπραξθσ Οφειλϊν

Τμιμα Δϋ
Είςπραξθσ Οφειλϊν

Ραρακολοφκθςθσ

Είςπραξθσ Χρεϊν
Οφειλετϊν ςε
Διαδικαςίεσ
Αφερεγγυότθτασ και
Χρεϊν άλλων Ειδικϊν
Κατθγοριϊν

Τμιμα ΣΤϋ
Διαχείριςθσ
Χαρτοφυλακίου
Ανεπίδεκτων Είςπραξθσ

Σκοπόρ ηηρ θέζηρ επγαζίαρ:
Ο ξφινο ηνπ Δηεπζπληή είλαη λα δηαζθαιίδεη: ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιψλ θνξνινγνπκέλσλ κε ρξέε ζε
Φνξνινγηθέο Υπεξεζίεο ηεο Αηηηθήο θαζψο θαη ησλ ινηπψλ νθεηιψλ απηψλ νπνπδήπνηε ζηελ επηθξάηεηα,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζε απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηή ηεο Α.Α.Δ.Ε..
Ειδικζσ αρμοδιότητεσ:
Επνπηεχεη, θαηεπζχλεη θαη ειέγρεη ηελ είζπξαμε νθεηιψλ θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ νθεηιψλ
αλεπίδεθησλ είζπξαμεο.
Σπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη ζηε βειηίσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο απφδνζεο ηεο Γεληθήο
Δηεχζπλζεο Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γεληθήο
Δηεχζπλζεο.
Δηνηθεί ηε Δηεχζπλζε θαηά ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο κέζσ αμηνπνίεζεο θαη
αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απηήο.
Σπκβάιιεη ζην πξφγξακκα κεηαξξχζκηζεο ηεο Α.Α.Δ.Ε. θαη πξνσζεί ηελ επηηπρή πινπνίεζή ηνπ.
Καθήκονηα ζςγκεκπιμένηρ θέζηρ Διεςθςνηή



Οργανϊνει τισ διαδικαςίεσ, ανακζτει και ςυντονίηει τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ με ςκοπό τθν
είςπραξθ των οφειλϊν αρμοδιότθτάσ του, οφειλϊν ειδικϊν κατθγοριϊν οφειλετϊν κακϊσ και
τθν είςπραξθ οφειλϊν ομάδων οφειλετϊν, οπουδιποτε ςτθν επικράτεια, όπωσ οι οφειλζσ και
οι οφειλζτεσ κακορίηονται και ανακακορίηονται με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.



Συμμετζχει ςτισ διαδικαςίεσ προςδιοριςμοφ των ςτόχων του Κ.Ε.ΟΦ. με τα όργανα τθσ ΑΑΔΕ
και μεριμνά για τθν επίτευξι τουσ.



Ραρακολουκεί και ελζγχει τθν ανάκεςθ υποκζςεων λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, προσ επιδίωξθ
είςπραξθσ αυτϊν, ςε υπαλλιλουσ από τουσ Ρροϊςταμζνουσ Τμθμάτων τθσ υπθρεςίασ.



Διαςφαλίηει τθ λιψθ ςτοχευμζνων μζτρων, με ςκοπό τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ είςπραξθσ για
οφειλζσ και οφειλζτεσ που κακορίηονται αρμοδίωσ.



Λαμβάνει διοικθτικά, αναγκαςτικά και διαςφαλιςτικά μζτρα με ςκοπό τθν αποτελεςματικι
είςπραξθ των οφειλϊν.
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Ειςθγείται το χαρακτθριςμό οφειλϊν ωσ ανεπίδεκτων είςπραξθσ.



Ρροςδιορίηει τισ διαδικαςίεσ και ςυντονίηει τισ ενζργειεσ για τθν ςυλλογι, τθν επεξεργαςία, τθ
μθνιαία παρακολοφκθςθ και τθν αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων των δράςεων του Κ.Ε.ΟΦ.
κακϊσ και για τθν αποςτολι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςτα αρμόδια όργανα τθσ Α.Α.Δ.Ε.



Ρροςδιορίηει τισ διαδικαςίεσ και ςυντονίηει τισ ενζργειεσ για τθν υλοποίθςθ, τθν
παρακολοφκθςθ και τθν ανακεϊρθςθ των υφιςτάμενων διαδικαςιϊν είςπραξθσ με ςκοπό τον
ζλεγχο τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ.



Ανακζτει και επιβλζπει τθ νομικι υποςτιριξθ υποκζςεων του Κ.Ε.ΟΦ., όπωσ αντικροφςεων
επί ανακοπϊν και αιτιςεων αναςτολισ εκτζλεςθσ κατά πράξεων τθσ υπθρεςίασ.



Ειςθγείται για διοικθτικζσ τροποποιιςεισ ι για τροποποιιςεισ νομοκετικϊν ρυκμίςεων με
ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ κεμάτων που παρεμποδίηουν τθν είςπραξθ οφειλϊν.



Ρρογραμματίηει και ελζγχει τισ δαπάνεσ των ετιςιων εξόδων τθσ υπθρεςίασ.



Ανακζτει κακικοντα και ςυντονίηει τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ με ςκοπό τθ βζλτιςτθ χριςθ
των υπαρχόντων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και πόρων κακϊσ και τον ςχεδιαςμό και τθν
ανάπτυξθ νζων εφαρμογϊν πλθροφορικισ, ςε ςυνεργαςία με υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε.



Διαχειρίηεται, ςυντονίηει και μεριμνά για τθν αποτελεςματικότερθ τοποκζτθςθ, αξιολόγθςθ
και τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Διεφκυνςθσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ
Ρροϊςταμζνουσ των Τμθμάτων αυτισ, με ςκοπό τθν αποδοτικότερθ οξοποίθςθ του
προςωπικοφ και τθ βζλτιςτθ λειτουργία τθσ Διεφκυνςθσ.



Κακορίηει και επιβλζπει τθ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ, υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ των
ςτόχων τθσ Διεφκυνςθσ και διαςφαλίηει τθν ζγκαιρθ επίτευξι τουσ, μζςω τθσ ενεργισ
εποπτείασ των υφιςταμζνων, τθν παροχι κατευκφνςεων και τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για
τθν επίλυςθ κεμάτων.



Επικοινωνεί: α) με τουσ Ρροϊςταμζνουσ των Γενικϊν Διευκφνςεων και των Διευκφνςεων τθσ
Α.Α.Δ.Ε., κακϊσ και με κάκε αρμόδια φορολογικι και ελεγκτικι υπθρεςία εντόσ και εκτόσ
Α.Α.Δ.Ε., ςε περιοδικι βάςθ, με ςκοπό τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ είςπραξθσ των απαιτιςεων του
Δθμοςίου, β) με φορείσ εντόσ και εκτόσ του Δθμόςιου Τομζα, με ςκοπό τθ διαςταφρωςθ
ςτοιχείων και τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και απόψεων, γ) με πιςτωτικά ιδρφματα και
χρθματιςτθριακζσ εταιρείεσ, δ) με Υπθρεςίεσ, Φορείσ, Συμβοφλια και Επιτροπζσ ςτθν Ελλάδα
για τθν υλοποίθςθ του ζργου και τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τθσ Υπθρεςίασ.

Χπήζη πόπων/Επγαλεία



Elenxis /Case Management System



Εργαλεία Microsoft Office (Excel, Power Point)
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Taxis



MIS



Ρλθροφοριακά Συςτιματα ΑΑΔΕ-ΓΓΡΣ (Datacenter)

Σςνθήκερ επγαζίαρ



Συνκικεσ εργαςίασ ςε περιβάλλον ςυναιςκθματικοφ φόρτου και χρονικϊν προκεςμιϊν
(τθλεφωνικι ι και άμεςθ ςυναλλαγι με εςωτερικό κοινό ι ςε περιπτϊςεισ αυξημζνησ δυςκολίασ
με φορολογουμζνουσ)

Απαιηούμενα ηςπικά πποζόνηα
Τππηθέο πξνυπνζέζεηο, θιάδνο θαη θαηεγνξία φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 26 ηνπ λ.4389/2016 θαη ζηνλ
Οξγαληζκφ ηεο Α.Α.Δ.Ε.
Επιθςμηηή εμπειπία
-Θεηεία ελφο (1) έηνπο ζε ζέζε Πξντζηακέλνπ Δηεχζπλζεο αληίζηνηρεο νξγαληθήο κνλάδαο ή
- Θεηεία δχν (2) εηψλ ζε ζέζε Πξντζηακέλνπ Υπνδηεχζπλζεο αληίζηνηρεο νξγαληθήο κνλάδαο ή - Θεηεία
ηξηψλ (3) εηψλ ζε ζέζε Πξντζηακέλνπ Τκήκαηνο αληίζηνηρεο νξγαληθήο κνλάδαο.

Επιθςμηηά πποζόνηα και δεξιόηηηερ



Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν διοικθτικισ ι νομικισ ι οικονομικισ κατεφκυνςθσ.



Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ.



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



Ενδελεχι γνϊςθ και κατανόθςθ τθσ νομοκεςίασ και των κεμάτων είςπραξθσ απαιτιςεων του
Δθμοςίου.



Διοικθτικζσ, επικοινωνιακζσ και θγετικζσ ικανότθτεσ.



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

ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ : Ρροϊςτάμενοσ του Κζντρου Είςπραξθσ Οφειλϊν (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικισ
Ικανόηηηερ
Επαγγελμαηικέρ ικανόηηηερ
Επαγγελμαηικέρ ικανόηηηερ
1. Οκαδηθή Εξγαζία θαη Σπλεξγαζία
2. Γξαπηή θαη Πξνθνξηθή Επηθνηλσλία
3. Λήςε Απνθάζεσλ
4. Επίιπζε Πξνβιεκάησλ
5. Πξνζαλαηνιηζκφο ζηα Απνηειέζκαηα
6. Πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ απνδέθηε ππεξεζηψλ
(πνιίηε, ζπλάδειθν)
7. Πξνζαξκνζηηθφηεηα
8. Δηαρείξηζε Τερλνινγίαο

Επίπεδο 1

Επισειπηζιακέρ Ικανόηηηερ
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Επίπεδο 2
Επίπεδο 3
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1. Φνξνινγηθή λνκνζεζία
2. Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο
3. Γλψζεηο Δηνηθεηηθήο Εθηέιεζεο
4. Φνξνινγηθφο Έιεγρνο
5.
Έξεπλα
εθπιήξσζεο
ππνρξεψζεσλ

θνξνινγηθψλ

Ικανόηηηερ Διοίκηζηρ
1. Ηγεζία
2. Δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Δ/νςεισ, Τμιματα/Αυτοτελι Τμιματα και Αυτοτελι Γραφεία των Υπθρεςιϊν που
υπάγονται απευκείασ ςτο Διοικθτι τθσ Αρχισ (Α.Α.Δ.Ε).
2. Δ/νςεισ, Τμιματα/Αυτοτελι Τμιματα και Αυτοτελι Γραφεία τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ των
Γενικϊν Διευκφνςεων τθσ Α.Α.Δ.Ε.
3. Ειδικζσ Αποκεντρωμζνεσ Υπθρεςίεσ των Γενικϊν Διευκφνςεων τθσ Α.Α.Δ.Ε.
4. Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ τθσ Α.Α.Δ.Ε.:
α) Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ (Δ.Ο.Υ).
β) Τελωνειακζσ Υπθρεςίεσ
γ) Χθμικζσ Υπθρεςίεσ

ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Ειδικό Νομικό Γραφείο Δθμοςίων Εςόδων- Γραφείο κ. Ρροζδρου
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Γραφεία κ.κ. Ρροϊςταμζνων των Γενικϊν Διευκφνςεων τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Εςόδων
3. Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ τθσ Α.Α.Δ.Ε. με τθν παράκλθςθ να
αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο www.aade.gr
4. Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ/Τμιματα: Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ & Εϋ
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