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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων 

πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων που υπάγονται απευθείας στον 

Διοικητή της  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (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, 5292) 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 (Α.Α.Δ.Ε.), 

καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», εκδίδουμε Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων που υπάγονται 

απευθείας στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ως ακολούθως: 

 

ΠΛΗΡΨΗ ΘΕΕΨΝ ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΨΝ ΟΡΓΑΝΙΚΨΝ ΜΟΝΑΔΨΝ 

 ΕΠΙΠΕΔΟΤ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΤΠΑΓΟΜΕΝΨΝ ΣΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΦΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ (Α.Α.Δ.Ε.) 

 ΤΠΗΡΕΙΑ ΘΕΗ ΕΤΘΤΝΗ 

1. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΤ.) 
Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης 

2. Διεύθυνση Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.)  
Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης 

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ
ΑΡ.ΠΡ. 3696/2022
ΗΜ/ΝΙΑ 29/04/2022

http://www.aade.gr/


 

1. Περιγράμματα θέσεων εργασίας Προϊσταμένων Διεύθυνσης υπηρεσιών απευθείας 

υπαγόμενων στον Διοικητή της ΑΑΔΕ 

 

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 (ΑΑΔΕ), «Καθορισμός 

Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», 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 (ΑΑΔΕ) «Επικαιροποίηση - 

Καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ)», 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 (ΑΑΔΕ), «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει, αποτελεί 

μέρος των καθηκόντων των Προϊσταμένων των 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 75 «Κλάδοι Προϊσταμένων 

Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας» 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 (ΑΑΔΕ)», όπως 

έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει, υπάλληλοι ως ακολούθως: 

α) Για την Διεύθυνση Εξυπηρέτησης υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων του Δημοσίου και  

β) Για την Διεύθυνση Επικοινωνίας υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 

κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων αυτής. 

2.2. Οι ανήκοντες στους κλάδους και την κατηγορία 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. β΄ 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 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 τον βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθμό αυτόν 

και 

v.  έχουν συμμετάσχει στις διαδικασίες αξιολόγησης της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 

4389/2016, εκτός αν η μη συμμετοχή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Η εν λόγω 

προϋπόθεση ισχύει υπό τον όρο έκδοσης της αναφερόμενης στην παράγραφο 3 του άρθρου 

47 του ν. 4778/2021 (Α΄ 26) Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.  

 

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 

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 και 

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

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 το άρθρο 22 του ν. 4778/2021 (Α΄ 26) καθώς και 

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 (Α.Α.Δ.Ε.,) 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) και τις διατάξεις της 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΄ 4444,5292) 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».  

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 όπως προκύπτει από τις οικείες οργανικές διατάξεις και το περίγραμμα 

θέσης εργασίας, 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 της προϋπηρεσίας 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. Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση e.charitopoulou@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 29 Απριλίου 2022 και λήγει στις 

13 Μαΐου 2022. 

 

5.2. 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 

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 την 

προκηρυσσόμενη θέση 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.   

 

5.3.  Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται υποχρεωτικά από Τπεύθυνη Δήλωση του 

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

σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται στο αντίστοιχο υπόδειγμα, 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). 

 

5.4. 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.  

 

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

της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.  

 

 

mailto:m.papapostolou2@aade.gr
http://www.aade.gr/
http://www.aade.gr/


 

6. Γνωστοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

6.1.  Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται αμελλητί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΤΓΕΙΑ». 

 

6.2. Μετά την ανάρτησή της δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) www.aade.gr. 

 

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

υπαλλήλους των υπηρεσιών τους.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα:  

1. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: Αίτησης Τποψηφιότητας  

2. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Τπόδειγμα Βιογραφικού ημειώματος Τποψηφίου 

3. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ: Τπεύθυνη Δήλωση   

4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I: Περίγραμμα θέσης εργασίας Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης 

5. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: Περίγραμμα θέσης εργασίας Προϊσταμένου Διεύθυνσης Επικοινωνίας 

  

 

O ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ 

ΑΡΦΗ 

ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ    

ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

http://www.aade.gr/


 

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))    
  

  

ΠΠΡΡΟΟ::    

 

ΣΗΝ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΩΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

 

ΡΡΟΟΣΣΩΩΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΥΥΡΡΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΥΥ  

1. Επϊνυμο:  

2. Πνομα:  

3.  Ρατρϊνυμο:  

4. Ημερομηνία γζννηςησ:  

5. Αριθμόσ Μητρϊου:  

6. Τηλζφωνο επικοινωνίασ:  

7.      Ηλεκτρ. διεφθυνςη (e-mail):   

 

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

Ημερομηνία 

Ο/Η Αιτϊν/οφςα 

 

(υπογραφή) 



 

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  ΔΔθθμμόόςςιιοο2
2
::  

 

 

 

  

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
 Κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ 



 

ΕΕππιιττυυχχήήσσ  ααπποοφφοοίίττηηςςηη  ααππόό  ττθθνν  

ΕΕκκννιικκιι  χχοολλιι  ΔΔθθμμόόςςιιαασσ  

ΔΔιιοοίίκκθθςςθθσσ  &&  ΑΑπποοκκζζννττρρωωςςθθσσ  

((ΕΕ....ΔΔ..ΔΔ..ΑΑ..))  

εειιρράά::    

ΡΡιιςςττοοπποοιιηημμζζννηη  ΕΕππιιμμόόρρφφωωςςηη  

κκααττάά  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  δδεεκκααεεττίίαα  

((ππρρόόγγρρααμμμμαα  εεππιιμμόόρρφφωωςςθθσσ,,  

φφοορρζζαασσ  εεππιιμμόόρρφφωωςςθθσσ,,  ζζττοοσσ  

ππααρραακκοολλοοφφκκθθςςθθσσ))  

11..   

22..   

33..   

44..   

ΡΡιιςςττοοπποοιιηημμζζννηη  ΓΓλλωωςςςςοομμάάθθεειιαα  

κκααττάά  τταα  οορριιηηόόμμεενναα  ςςττοο    

ππ..δδ..  5500//22000011  ((ΠΠααρράάρρττθθμμαα  

ΓΓλλωωςςςςοομμάάκκεειιαασσ  ΑΑΕΕΠΠ))  

  

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  

          

 

  ΧΧΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΘΘΗΗΚΚΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΗΗΣΣ  

ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΘΘΗΗΚΚΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  

ΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΗΗΣΣ  
ΧΧΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΘΘΗΗΚΚΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΕΕ  ΜΜΗΗΝΝΕΕΣΣ    

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  
  

                                                
3 Κατοχι από υποψιφιο δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 
4 υμπλθρϊνεται εφόςον ο χρόνοσ ζχει αναγνωριςκεί, βάςει των κείμενων διατάξεων. Άλλωσ, ο υποψιφιοσ υποχρεοφται 
να δθλϊςει ότι ζχει υποβάλει αίτθςθ (απαιτείται θ αναγραφι του αρικμοφ πρωτοκόλλου) αναγνϊριςθσ προχπθρεςίασ, 
ςφμφωνα με τισ παρ. 2,3 και 6 του άρκρου 98 του Τ.Κ. και του π.δ.69/2016, τθσ οποίασ θ εξζταςθ εκκρεμεί. 

  

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))  

  



 

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  Προϊςτάμενοσ/Αναπλθρωτισ Προϊςτάμενοσ Γενικισ Διεφκυνςθσ, Διεφκυνςθσ-Τποδιεφκυνςθσ, Σμιματοσ, Τπευκφνου 
Αυτοτελοφσ Γραφείου  

6 Μινεσ προχπθρεςίασ εκτόσ δθμοςίου τομζα, που ζχει αναγνωριςκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 98 του Τ.Κ., 
όπωσ ιςχφει, με ανϊτατο όριο τουσ 84 μινεσ (7 ζτθ) 

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  

  
  

ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΡΡΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΙΙΣΣΗΗ    

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΜΜΡΡΕΕΙΙΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΙΙΔΔΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑ
66

  

ΦΦοορρζζαασσ  

ααππααςςχχόόλληηςςηησσ  

ΘΘζζςςηη::    

ΤΤππάάλλλλθθλλοοσσ//  

ΠΠρροοϊϊςςττάάμμεεννοοσσ))      

ΑΑππόό  ……..  ζζωωσσ  
ΜΜήήννεεσσ  &&  ηημμζζρρεεσσ  

ααππααςςχχόόλληηςςηησσ  
ΑΑννττιικκεείίμμεεννοο  

          

          

          

          

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                

7 Μεταβατικά, ιτοι ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ Προϊςταμζνων όλων των επιπζδων οργανικϊν μονάδων, 
για τθν αξιολόγθςθ ωσ μοριοδοτοφμενο κριτιριο, τυγχάνουν εφαρμογισ οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 38 του 
ν.4389/2016, ςφμφωνα με τισ οποίεσ όλοι οι υποψιφιοι για τθν επιλογι προϊςταμζνων λαμβάνουν τον ανϊτατο αρικμό 
μορίων, ιτοι 1.000 μόρια.  
8 Ο υποψιφιοσ δφναται να καταγράψει όςα πρόςκετα προςόντα δεν περιλαμβάνονται ςτα τυποποιθμζνα πεδία τθσ 
φόρμασ, τα οποία ςυνιςτοφν ςτοιχεία του βιογραφικοφ ςθμειϊματόσ του και κρίνει ότι κα ςυντείνουν ςτθν ευνοϊκότερθ 
αξιολόγθςθ τθσ υποψθφιότθτάσ του. Σα επιπρόςκετα προςόντα δεν μοριοδοτοφνται. 
 

          

          

ΓΓ..  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ77  

  

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

  

 

 

 

 

 

 



 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ 

 

ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 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)

: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗΣ ΑΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επϊνυμο:  

Όνομα και Επϊνυμο Πατζρα:   

Όνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:  

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτασ:  Σθλ:  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αρικ:  ΣΚ:  

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax):  

Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
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,  
ή 

(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)
 

 

Ημερομθνία:      …...…/……./20….… 

 

Ο – Η 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 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΤ.) 

Διεύθςνζη: Δηεχζπλζε Εμππεξέηεζεο 
Άμεζα Πποϊζηάμενορ: Δηνηθεηήο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Εζφδσλ. 

 
 

 

 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ 

ΥΡΗΕΣΙΕΣ

Δ/ΝΣΗ 

ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(Δ.Σ.Σ)

ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Δ/ΝΣΗ 

ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ

Ν ΣΧΕΣΕΩΝ 

(Δ.Ο.Σ.)

Δ/ΝΣΗ     

ΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ 

(Δ.Ν.Υ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΞΥΡΗΕΤΗΣΗ

Σ (Δ.ΕΞΥ.)

Δ/ΝΣΗ 

ΕΡΙΛΥΣΗΣ 

ΔΙΑΦΟΩΝ 

(Δ.Ε.Δ.) (Ειδικι 

Αποκεντρωμζν

θ Τπθρεςία) 

Δ/ΝΣΗ 

ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ 

ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 

(Δ.ΕΣ.ΥΡ) 

(Ειδικι 

Αποκεντρωμζν

θ Τπθρεςία) 

Δ/ΝΣΗ  

ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ      

ΕΛΕΓΧΟΥ          

(Δ.ΕΣ.ΕΛ.) 

(Ειδικι 

Αποκεντρωμζν

θ Τπθρεςία) 

Δ/ΝΣΗ 

ΡΟΓΑΜΜ. & 

ΑΞΙΟΛΟΓ. 

ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ 

ΕΕΥΝΩΝ     

(ΔΙ.Ρ.Α.Ε.Ε.)

(Ειδικι 

Αποκεντρωμζνθ 

Τπθρεςία) 

ΥΡΗΕΣΙΕΣ 

ΕΕΥΝΩΝ      

ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛ.    

ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ 

(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)(Πε

ριφερειακζσ 

Τπθρεςίεσ) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ 

ΥΡΕΥΘΥΝΟΥ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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κοπόρ ηηρ θέζηρ επγαζίαρ:  

Ο ρόλοσ του Διευκυντι Εξυπθρζτθςθσ είναι να προωκεί τθν εμπιςτοςφνθ, διαφάνεια και δικαιοςφνθ ςτθν 

ςχζςθ μεταξφ τθσ ΑΑΔΕ και των πολιτϊν, ενιςχφοντασ ζτςι τθν εκοφςια ςυμμόρφωςθ. Προωκεί τθν 

εδραίωςθ μιασ νζασ κουλτοφρασ εξυπθρζτθςθσ που κζτει ςτο επίκεντρο τον ςυναλλαςςόμενο με τισ 

υπθρεςίεσ τθσ ΑΑΔΕ. Διαςφαλίηει τθν βζλτιςτθ οργάνωςθ των υπθρεςιϊν εξυπθρζτθςθσ  που παρζχει θ 

ΑΑΔΕ και ςυντονίηει τισ εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ.  

 

Ειδικζσ Αρμοδιότητεσ:  

 υμβάλλει ςτθν αποτελεςματικι διοίκθςθ και ςτθ βελτίωςθ τθσ επιχειρθςιακισ απόδοςθσ τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ του Διοικθτι. 

 Δηαρεηξίδεηαη, ζπληνλίδεη θαη κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπνζέηεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Δηεχζπλζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Πξντζηάκελνπο ησλ 

Τκεκάησλ, κε ζθνπφ ηελ απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία 

ηεο Δηεχζπλζεο. 

  Σπκβάιιεη  ζηνλ θαζνξηζκφ, ηελ αλαβάζκηζε θαη επίηεπμε ηνπ Εηήζηνπ Σηξαηεγηθνχ Σρεδίνπ ηεο 

Α.Α.Δ.Ε. θαη ελεξγεί γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζηε Δηεχζπλζή ηνπ. 

 

Καθήκονηα ζςγκεκπιμένηρ θέζηρ: 

 Τποςτθρίηει τον Διοικθτι ςτο ζργο του ωσ προσ τθ διαμόρφωςθ, επίβλεψθ, αξιολόγθςθ και ςυνεχι 

βελτίωςθ τθσ οριηόντιασ τρατθγικισ Εξυπθρζτθςθσ των  ςυναλλαςςόμενων πολιτϊν και 

επιχειριςεων με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ των ςυναλλαγϊν και διευκόλυνςθσ τθσ 

εκοφςιασ ςυμμόρφωςθσ.  

 Παρακολουκεί και αξιοποιεί βζλτιςτεσ διεκνείσ πρακτικζσ ςτον τομζα εξυπθρζτθςθσ και 

αντιπροςωπεφει τθν ΑΑΔΕ απζναντι ςε οποιοδιποτε δθμόςιο ι ιδιωτικό οργανιςμό, τθσ θμεδαπισ 

ι αλλοδαπισ, για κζματα που ςχετίηονται με τθν παροχι υπθρεςιϊν τθσ ΑΑΔΕ προσ τουσ πολίτεσ  

και επιχειριςεισ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΞΥΡΗΕΤΗΣΗΣ

Σμιμα Αϋ -
χεδιαςμοφ και 
Διαμόρφωςθσ 
Περιεχομζνου 
Εξυπθρζτθςθσ

Σμιμα Βϋ-
Διαρκοφσ 

Κωδικοποίθςθσ

Σμιμα Γϋ-
Απλοφςτευςθσ 
Διαδικαςιϊν 

Εξυπθρζτθςθσ

Σμιμα Δϋ-
υντονιςμοφ 

Εξυπθρζτθςθσ 

Σμιμα Εϋ -
Τποςτιριξθσ 

υναλλαςςομζ
νων ςε Πρϊτο 
Επίπεδο και 
Εξερχόμενθσ 
Επικοινωνίασ

Γραφείο Οργάνωςθσ 
Λειτουργίασ Πρϊτου 

Επιπζδου Εξυπθρζτθςθσ

Σμιμα Σϋ -
Πρότυπθσ 
Μονάδασ 

Εξυπθρζτθςθσ

Αυτοτελζσ Γραφείο Διοικθτικισ 
Τποςτιριξθσ
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 Οργανϊνει, ςχεδιάηει και ςυντονίηει τισ εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ ΑΑΔΕ για τθν παροχι 

υποςτιριξθσ βζλτιςτθσ εξυπθρζτθςθσ ςε πολίτεσ και επιχειριςεισ ςε αντικείμενα αρμοδιότθτασ 

τθσ ΑΑΔΕ και μζςω όλων των  καναλιϊν εξυπθρζτθςθσ αυτισ, (είτε μζςω ψθφιακϊν εφαρμογϊν ι 

με φυςικι παρουςία ςε υπθρεςία τθσ ΑΑΔΕ).   

  Ειςθγείται ςτο Διοικθτι τισ ΑΑΔΕ προτάςεισ απλοποιθμζνων, ομοιόμορφων κανόνων και 

διαδικαςιϊν εξυπθρζτθςθσ των  ςυναλλαςςόμενων.     

 Επηβιέπεη θαη ζπληνλίδεη ηελ εθηέιεζε εθηάθησλ θαη επεηγφλησλ ζεκάησλ εμππεξέηεζεο θαη’ 

εληνιή ηνπ Δηνηθεηή ηεο ΑΑΔΕ.  

 Επιβλζπει τθν εφαρμογι και ςυντονίηει τθν κακιζρωςθ μιασ κοινισ πολιτικισ δθμοςίευςθσ για όλα 

τα κείμενα (αποφάςεισ, εγκφκλιοι, ςυχνζσ ερωτιςεισ, ζντυπα, πρότυπα, εγχειρίδια) 

διαςφαλίηοντασ τθν εναρμόνιςθ όλων των διοικθτικϊν εγγράφων που παράγονται από τισ 

Τπθρεςίεσ τθσ ΑΑΔΕ.  

 Παρακολουκεί , επιβλζπει και υποςτθρίηει τισ διαδικαςίεσ  λειτουργίασ, ενθμζρωςθσ και 

εμπλουτιςμοφ του υςτιματοσ Διαχείριςθσ Περιεχομζνου (CMS).  

 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.  

 Kακοδθγεί τθ Διεφκυνςθ, ςφμφωνα με τθν ςτρατθγικι και κουλτοφρα εξυπθρζτθςθσ τθσ ΑΑΔΕ, 

διαςφαλίηει κίνθτρα για το προςωπικό τθσ και παρζχει τισ προχποκζςεισ για τθν εκπαίδευςθ και 

κατάρτιςθ τουσ.  

 Λνγνδνηεί γηα ηελ απφδνζε ηεο Δηεχζπλζεο, επηβιέπεη θαη αμηνινγεί ηηο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο, 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Τκήκα Δ’ Σπληνληζκνχ Εμππεξέηεζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ.  

 Επηθνηλσλεί θαη ζπλεξγάδεηαη  α) κε ηνλ Δηνηθεηή ζε ηαθηηθή βάζε,  β) κε ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ 

Γεληθψλ Δηεπζχλζεσλ, ησλ Δηεπζχλζεσλ θαη ησλ Απηνηειψλ Υπεξεζηψλ ηεο Α.Α.Δ.Ε. κε ζθνπφ ηε 

ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ φπνπ απαηηείηαη, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλδξνκήο ηνπο ζε 

ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν ηεο Δηεχζπλζεο  γ) κε ηξίηνπο θνξείο ηνπ 

ινηπνχ Δεκφζηνπ Τνκέα, θαζψο θαη κε Επηρεηξεκαηηθνχο θαη Επαγγεικαηηθνχο Φνξείο,  κε ζθνπφ ηε 

ζπιινγή, ηελ αλάιπζε θαη ηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δξάζεσλ ηεο Δηεχζπλζεο ηνπ.  

Υπήζη πόπων/Επγαλεία: 

 Αξιοποιεί ςε περιοδικι βάςθ τισ θλεκτρονικζσ βάςεισ δεδομζνων τθσ Α.Α.Δ.Ε. με ςκοπό τθν 

άντλθςθ και ανταλλαγι πλθροφοριϊν και ςτοιχείων. 

 Χρθςιμοποιεί προγράμματα και εργαλεία για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ. 

Ειδικζσ ςυνθήκεσ εργαςίασ: 

 υνκικεσ εργαςίασ ςε περιβάλλον ςυναιςκθματικοφ φόρτου και πιεςτικϊν χρονικϊν προκεςμιϊν 

 Για τθν επίτευξθ τθσ αποςτολισ τθσ, δφναται να λειτουργεί ςε βάρδιεσ, με εναλλαγι του προςωπικοφ και κατά τισ θμζρεσ 

αργιϊν ανάλογα με τισ ανάγκεσ τισ υπθρεςίασ,  όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Τπθρεςίασ 
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Απαιηούμενα ηςπικά πποζόνηα  

Τππηθέο πξνυπνζέζεηο, θιάδνο θαη θαηεγνξία φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 26 ηνπ λ. 4389/16 θαη ηνλ 

Οξγαληζκφ ηεο Α.Α.Δ.Ε.. 

Απαιηούμενη Εμπειπία 

- Θεηεία (1) έηνπο ζε ζέζε πξ/λνπ Δλζεο αληίζηνηρεο νξγαληθήο κνλάδαο ή 

- Θεηεία (2) εηψλ ζε ζέζε πξ/λνπ Υπδλζεο αληίζηνηρεο νξγαληθήο κνλάδαο, ή  

- Θεηεία (3) εηψλ ζε ζέζε επζχλεο πξ/λνπ ηκήκαηνο αληίζηνηρεο νξγαληθήο κνλάδαο  

Λοιπά Επιθςμηηά  πποζόνηα  

 Πτυχίο Α.Ε.Ι. ςυναφζσ με τα αντικείμενα τθσ Θζςθσ, κατά προτίμθςθ Οικονομικϊν ι Διοικθτικϊν 

ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι  πτυχίο ι δίπλωμα τμθμάτων Α.Ε.Ι.-Α.Σ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ 

ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε κατεφκυνςθσ με αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο 

ςπουδϊν οικονομικισ ι διοικθτικισ κατεφκυνςθσ. 

 Ενδελεχισ γνϊςθ και κατανόθςθ των αντικειμζνων και τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ για τα αντικείμενα 

τθσ Θζςθσ. 

 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε ςυναφζσ προσ τθ Διεφκυνςθ αντικείμενο. 

 Αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι χολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.  

 Εμπειρία ςε Διοίκθςθ Προγραμμάτων/Ζργων. 

 Πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ (όπωσ αυτι ορίηεται από το Α..Ε.Π.). 

 Πολφ καλι γνϊςθ χειριςμοφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ 

κειμζνων β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου.  

 Εξαιρετικζσ διοικθτικζσ, επικοινωνιακζσ και θγετικζσ ικανότθτεσ.  

 Ικανότθτα να παρακινεί και να εμπνζει το προςωπικό προσ τθν επίτευξθ κοινϊν ςτόχων και να 

διατθρεί τθν ενότθτα και ςυνεργαςία ανάμεςα ςτουσ υπαλλιλουσ.  

 Δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων, λιψθσ αποφάςεων και διαχείριςθσ απόδοςθσ. 

 Εμπειρία ςε διοίκθςθ προγραμμάτων/ ζργων. 

 

Πποθίλ Ικανοηήηων 

ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ : Πποϊζηάμενορ Διεύθςνζηρ Εξςπηπέηηζηρ  

Ικανόηηηερ  Απαιηούμενο επίπεδο επάπκειαρ  

Επαγγελμαηικέρ ικανόηηηερ Επίπεδο 1  Επίπεδο 2  Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 

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 ησλ 

ππεξεζηψλ  (πνιίηε, ζπλάδειθν)  
    7. Πξνζαξκνζηηθφηεηα  
    8. Δηαρείξηζε Τερλνινγίαο 
    

 
Επισειπηζιακέρ Ικανόηηηερ  

1. Επιχειρθςιακι νομοκεςία – διαδικαςίεσ 
    2.  Διοικθτικι Διαδικαςία  
    3. Δηαρείξηζε Κηλδχλνπ  
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4. Δηαρείξηζε Επηρεηξεζηαθψλ Δηαδηθαζηψλ  
    5. Δηαρείξηζε Επηθνηλσληαθψλ Δξάζεσλ  
    6. Δηαρείξηζε Εξγαιείσλ θαη Σπζηεκάησλ 

Πνηφηεηαο  
    7. Έξεπλα – Αλάιπζε Ζεηεκάησλ Πξνηάζεηο 
    8. Σρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε επηρεηξεζηαθψλ 

ζρεδίσλ     

 
Ικανόηηηερ Διοίκηζηρ  

1. Ηγεζία 
    2. Δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.) 

Διεύθςνζη: Δηεχζπλζε Επηθνηλσλίαο 
Άμεζα Πποϊζηάμενορ: Δηνηθεηήο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Εζφδσλ. 
 
 

 

 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ 

ΥΡΗΕΣΙΕΣ

Δ/ΝΣΗ 

ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(Δ.Σ.Σ)

Δ/ΝΣΗ 

ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ

Ν ΣΧΕΣΕΩΝ 

(Δ.Ο.Σ.)

Δ/ΝΣΗ     

ΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ 

(Δ.Ν.Υ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

(Δ.ΕΡΙΚ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΞΥΡΗΕΤΗΣΗ

Σ (Δ.ΕΞΥ.)

Δ/ΝΣΗ 

ΕΡΙΛΥΣΗΣ 

ΔΙΑΦΟΩΝ 

(Δ.Ε.Δ.) (Ειδικι 

Αποκεντρωμζν

θ Τπθρεςία) 

Δ/ΝΣΗ 

ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ 

ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 

(Δ.ΕΣ.ΥΡ) 

(Ειδικι 

Αποκεντρωμζν

θ Τπθρεςία) 

Δ/ΝΣΗ  

ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ      

ΕΛΕΓΧΟΥ          

(Δ.ΕΣ.ΕΛ.) 

(Ειδικι 

Αποκεντρωμζν

θ Τπθρεςία) 

Δ/ΝΣΗ 

ΡΟΓΑΜΜ. 

& ΑΞΙΟΛΟΓ. 

ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ 

ΕΕΥΝΩΝ     

(ΔΙ.Ρ.Α.Ε.Ε.)

(Ειδικι 

Αποκεντρωμζνθ 

Τπθρεςία) 

ΥΡΗΕΣΙΕΣ 

ΕΕΥΝΩΝ      

ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛ.    

ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ 

(Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)(Πε

ριφερειακζσ 

Τπθρεςίεσ) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ 

ΥΡΕΥΘΥΝΟΥ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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κοπόρ ηηρ θέζηρ επγαζίαρ:  

Ο ξφινο ηνπ Δηεπζπληή Επηθνηλσλίαο είλαη λα ραξάζζεη ηελ επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή ηεο ΑΑΔΕ θαη λα ζρεδηάδεη 

έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο κε ζηφρν ηε καθξνπξφζεζκε νηθνδφκεζε ζρέζεσλ 

εκπηζηνζχλεο κε ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ θνηλφ ηεο ΑΑΔΕ. Γηα ην ζθνπφ απηφ δηαζθαιίδεη ηελ παξνρή πςειήο 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο, δηαρέεη ηηο  κεηαξξπζκηζηηθέο δξάζεηο ηεο ΑΑΔΕ ζηελ θνηλσλία, ππνζηεξίδεη 

ηνλ Δηνηθεηή ηεο ΑΑΔΕ ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη επαθψλ ηνπ κε ηα Μέζα Μαδηθήο 

Επηθνηλσλίαο, ζπληνλίδεη ηηο Υπεξεζίεο ηεο Αξρήο γηα ηε ζπκκεηνρή θαη εθπξνζψπεζή ηνπο ζε δηεζλή φξγαλα θαη 

Οξγαληζκνχο θαζψο θαη δηαζθαιίδεη ηελ έγθαηξε θαη νπζηαζηηθή αληαπφθξηζε ζε θάζε είδνπο ππνρξεψζεηο πνπ 

αλαθχπηνπλ, ζην πιαίζην ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ, ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο Αξρήο.  

 

Ειδικέρ Απμοδιόηηηερ 

 υμβάλλει ςτθν αποτελεςματικι διοίκθςθ και ςτθ βελτίωςθ τθσ επιχειρθςιακισ απόδοςθσ τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ του Διοικθτι. 

 Δηαρεηξίδεηαη, ζπληνλίδεη θαη κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπνζέηεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Δηεχζπλζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Πξντζηάκελνπο ησλ 

Τκεκάησλ, κε ζθνπφ ηελ απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία 

ηεο Δηεχζπλζεο. 

  Σπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ Εηήζηνπ Σηξαηεγηθνχ Σρεδίνπ ηεο Α.Α.Δ.Ε. θαη ελεξγεί γηα ηελ 

επηηπρή πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζηε Δηεχζπλζή ηνπ. 

 

Καθήκονηα ζςγκεκπιμένηρ θέζηρ 

 Τποςτθρίηει τον Διοικθτι ςτο ζργο του ωσ προσ:  α) τθ χάραξθ και υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνου 

επικοινωνιακοφ ςχεδιαςμοφ β) τθν προβολι τθσ αποςτολισ και του ζργου τθσ ΑΑΔΕ και τθ 

διαχείριςθ τθσ φιμθσ τθσ, γ) τθν υποςτιριξθ ςτισ ςχζςεισ τθσ με τουσ πολίτεσ, δθμοςίουσ και 

ιδιωτικοφσ φορείσ και τουσ υπαλλιλουσ, βάςει ςφγχρονων μεκόδων επικοινωνίασ.  

 υντονίηει τισ Τπθρεςίεσ τθσ ΑΑΔΕ για τθν επικοινωνία των μεταρρυκμιςτικϊν δράςεων αυτισ ςτο 

κοινό.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Σμιμα Αϋ Επικοινωνιακισ 
τρατθγικισ 

Σμιμα Βϋ- υντονιςμοφ 
Διεκνϊν χζςεων και 

Εκπροςϊπθςθσ

Σμιμα Γϋ- Κοινοβουλευτικϊν 
Θεμάτων
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 Διαμορφϊνει επικοινωνιακζσ δράςεισ που ςχετίηονται με τθν εςωτερικι και εξωτερικι 

επικοινωνία τθσ ΑΑΔΕ.  

 Παρζχει οδθγίεσ ςτισ υπθρεςίεσ τθσ ΑΑΔΕ για τθν ενιαία αντιμετϊπιςθ και διαχείριςθ των κεμάτων 

επικοινωνίασ.  

 Επιβλζπει και ςυντονίηει τθν επικοινωνιακι υποςτιριξθ τθσ ΑΑΔΕ ςε περιπτϊςεισ κρίςεων κατ’ 

εντολι του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ.  

 υντονίηει τισ Τπθρεςίεσ τθσ ΑΑΔΕ και παρζχει υποςτιριξθ ςτο Διοικθτι αυτισ για τθν 

αποτελεςματικι εκπροςϊπθςι τουσ ςε διεκνι όργανα και Οργανιςμοφσ.  

 υντονίηει τισ Τπθρεςίεσ τθσ ΑΑΔΕ  για τθν ζγκαιρθ και ουςιαςτικι ανταπόκριςθ ςτισ κάκε είδουσ 

υποχρεϊςεισ που προκφπτουν, ςτο πλαίςιο του κοινοβουλευτικοφ ελζγχου, ςε κζματα 

αρμοδιότθτασ τθσ Αρχισ. 

 Παρακολουκεί και αξιοποιεί βζλτιςτεσ διεκνείσ πρακτικζσ ςτον τομζα τθσ Επικοινωνίασ. 

 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 και ςυνεργάηεται  α) με τον Διοικθτι ςε τακτικι βάςθ,  β) με τουσ Προϊςταμζνουσ των 

Γενικϊν Διευκφνςεων, των Διευκφνςεων και των Αυτοτελϊν Τπθρεςιϊν τθσ Α.Α.Δ.Ε. με ςκοπό τθ 

ςυλλογι ςτοιχείων και πλθροφοριϊν όπου απαιτείται, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνδρομισ τουσ ςε 

κζματα αρμοδιότθτάσ τουσ που ςχετίηονται με το ζργο τθσ Διεφκυνςθσ, γ) με τρίτουσ φορείσ του 

λοιποφ Δθμόςιου Σομζα, κακϊσ και με Επιχειρθματικοφσ και Επαγγελματικοφσ Φορείσ,  με ςκοπό 

τθ ςυλλογι, τθν ανάλυςθ και τθν ανταλλαγι ςτοιχείων για τον προγραμματιςμό και τθν 

αποτελεςματικι υλοποίθςθ των ςτόχων και των δράςεων τθσ Διεφκυνςθσ του.  

 

Υπήζη πόπων/Επγαλεία 

 Αξιοποιεί ςε περιοδικι βάςθ τισ θλεκτρονικζσ βάςεισ δεδομζνων τθσ Α.Α.Δ.Ε. με ςκοπό τθν άντλθςθ 

και ανταλλαγι πλθροφοριϊν και ςτοιχείων. 

 Χρθςιμοποιεί προγράμματα και εργαλεία για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ Διεφκυνςθσ. 

Ειδικζσ ςυνθήκεσ εργαςίασ 

υνκικεσ εργαςίασ ςε περιβάλλον ςυναιςκθματικοφ φόρτου και πιεςτικϊν χρονικϊν προκεςμιϊν 

 

Απαιηούμενα ηςπικά πποζόνηα  

Τππηθέο πξνυπνζέζεηο, θιάδνο θαη θαηεγνξία φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 26 ηνπ λ. 4389/16 θαη ηνλ 

Οξγαληζκφ ηεο Α.Α.Δ.Ε.. 

Επιθςμηηή Εμπειπία 

- Θεηεία (1) έηνπο ζε ζέζε πξ/λνπ Δλζεο αληίζηνηρεο νξγαληθήο κνλάδαο ή 

- Θεηεία (2) εηψλ ζε ζέζε πξ/λνπ Υπδλζεο αληίζηνηρεο νξγαληθήο κνλάδαο, ή  

-Θεηεία (3) εηψλ ζε ζέζε επζχλεο πξ/λνπ ηκήκαηνο αληίζηνηρεο νξγαληθήο κνλάδαο  
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Λοιπά Επιθςμηηά πποζόνηα  

 Πτυχίο Α.Ε.Ι. ςυναφζσ με τα αντικείμενα τθσ Θζςθσ, κατά ςειρά προτίμθςθσ   Σμθμάτων 

Επικοινωνίασ  ι Οικονομικϊν ι Διοικθτικϊν ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι  πτυχίο ι 

δίπλωμα τμθμάτων Α.Ε.Ι.-Α.Σ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ οποιαςδιποτε κατεφκυνςθσ με 

αναγνωριςμζνο μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν με κατεφκυνςθ ςτθν Επικοινωνία ι 

ςτθν Οικονομία ι ςτθ Διοίκθςθ. 

 Ενδελεχισ γνϊςθ και κατανόθςθ των αντικειμζνων και τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ για τα αντικείμενα 

τθσ Θζςθσ. 

 Διδακτορικόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε ςυναφζσ προσ τθ Διεφκυνςθ αντικείμενο. 

 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε ςυναφζσ προσ τθ Διεφκυνςθ αντικείμενο. 

 Αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι χολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

 Άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ (όπωσ αυτι ορίηεται από το Α..Ε.Π.). 

 Γνϊςθ χειριςμοφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων β) 

υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου.  

 Διοικθτικζσ, επικοινωνιακζσ και θγετικζσ ικανότθτεσ. 

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

 Εμπειρία αποκτθκείςα από ςυμμετοχι ςε Ομάδεσ Εργαςίασ κεμάτων Επικοινωνίασ ςε όργανα τθσ 

Ε.Ε. ι ςε Διεκνείσ Οργανιςμοφσ ι ςε Οργανιςμοφσ τθσ θμεδαπισ . 

 

 

Πποθίλ Ικανοηήηων 

ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ : Πποϊζηάμενορ Διεύθςνζηρ  Επικοινωνίαρ  

Ικανόηηηερ  Απαιηούμενο επίπεδο επάπκειαρ  

Επαγγελμαηικέρ ικανόηηηερ Επίπεδο 1  Επίπεδο 2  Επίπεδο 3 Επίπεδο 4 

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 ησλ 

ππεξεζηψλ  (πνιίηε, ζπλάδειθν)  
    7. Πξνζαξκνζηηθφηεηα  
    8. Δηαρείξηζε Τερλνινγίαο 
    

 
Επισειπηζιακέρ Ικανόηηηερ  

1. Επιχειρθςιακι νομοκεςία – διαδικαςίεσ 
    2.  Διοικθτικι Διαδικαςία  
    3. Δηαρείξηζε Κηλδχλνπ  
    4. Δηαρείξηζε Επηρεηξεζηαθψλ Δηαδηθαζηψλ  
    5. Δηαρείξηζε Επηθνηλσληαθψλ Δξάζεσλ  
    6. Δηαρείξηζε Εξγαιείσλ θαη Σπζηεκάησλ 

Πνηφηεηαο  
    7. Έξεπλα – Αλάιπζε Ζεηεκάησλ Πξνηάζεηο 
    8. Σρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε επηρεηξεζηαθψλ 

ζρεδίσλ     

 
Ικανόηηηερ Διοίκηζηρ  
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1. Ηγεζία 
    2. Δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ 
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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 

5.  Διευθύνσεις και Σμήματα Τπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Τπουργό 

Οικονομικών (μέσω της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης) 

6. Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης 

7. Όλα τα Τπουργεία - Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την παράκληση όπως 

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

8. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις - Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την 

παράκληση όπως κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες τις Περιφέρειες και τους Δήμους 

του τομέα αρμοδιότητάς τους) 

9.  Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές 

10. Λοιπές Διοικητικές Αρχές 

 

 

ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

 

1. Όλα τα Τπουργεία: 
- Γραφεία Τπουργών, Τφυπουργών, Αναπληρωτών Τπουργών 

- Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων 

- Γραφεία Τπηρεσιακών Γραμματέων  

2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: 
- Γραφεία υντονιστών 

3. 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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