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ΘΕΜΑ: «Ε̟ανα̟ροκήρυξη – ̟ρόσκληση υ̟οβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για την
ε̟ιλογή Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσ̟ραξης των Εσόδων του Κράτους στις
υ̟ηρεσίες Ν. Αττικής (εκτός Σ∆ΟΕ)»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υ̟όψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3943/2011 «Κατα̟ολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση
των ελεγκτικών υ̟ηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υ̟ουργείου Οικονοµικών» (ΦΕΚ
66/τ. Α’/31-3-2011).
β) Την αριθµ. ∆6Α 1153411ΕΞ 2011 Κοινή Α̟όφαση των Υ̟ουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών (ΦΕΚ 2656/Β/9-11-2011)
γ) Τις διατάξεις του Π.∆. 284/88 (ΦΕΚ182/Α/14-6-1988), «Οργανισµός του ΥΠ. ΟΙΚ», ό̟ως
τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.
δ) Το Π.∆. 185/2009 (ΦΕΚ 213/7-10-2009) «̟ερί ανασύστασης του Υ̟ουργείου Οικονοµικών».
ε) Το α̟ό 5-3-2012 ̟ρακτικό της Ειδικής Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης και Ε̟ιλογής Προσω̟ικού για
τις θέσεις του Υ̟ουργείου Οικονοµικών ̟ου καλύ̟τονται α̟ό Ελεγκτές Βεβαίωσης και
Αναγκαστικής Είσ̟ραξης των Εσόδων του Κράτους για την κύρωση του ̟ίνακα ε̟ιτυχόντων,
σύµφωνα µε την αριθµ. ∆2Α 1170034 ΕΞ2011/14-12-2011 ΑΥΟ
στ) Την ανάγκη της άµεσης στελέχωσης των θέσεων των ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής
είσ̟ραξης των εσόδων του κράτους στις υ̟ηρεσίες Ν. Αττικής, οι ο̟οίοι θα συµβάλλουν κατά
µεγάλο ̟οσοστό στην ε̟ίτευξη των δηµοσίων εσόδων.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Σε συνέχεια της µε αριθµ. ∆2Α 1170034ΕΞ2011/14-12-2011 ΑΥΟ και σύµφωνα µε το α̟ό 5-3-2012
̟ρακτικό της Ειδικής Ε̟ιτρο̟ής των ̟αρ. 16 & 17 άρθρ. 4 ν. 3943/2011 για την κύρωση του
̟ίνακα ε̟ιτυχόντων 237 ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσ̟ραξης των εσόδων του
κράτους, ε̟ανα̟ροκηρύσσουµε την κάλυψη 757 θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής
Είσ̟ραξης των Εσόδων του Κράτους (α̟οκαλούµενοι στο εξής «ελεγκτές») για τις υ̟ηρεσίες Ν.
Αττικής (εκτός Σ∆ΟΕ).
2. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι υ̟άλληλοι όλων των κλάδων του Υ̟ουργείου Οικονοµικών,
κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε. Ειδικά για την κατηγορία ∆Ε, ορίζεται ότι ̟οσοστό ̟έντε τοις εκατό
(5%) του συνολικού αριθµού των θέσεων της αρχικής ̟ροκήρυξης θα καλυφθεί α̟ό υ̟αλλήλους
αυτής της κατηγορίας.
∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής οι υ̟άλληλοι ̟ου:
α) έχουν τιµωρηθεί ή έχει ασκηθεί και εκκρεµεί σε βάρος τους ̟ειθαρχική δίωξη για ο̟οιοδή̟οτε
̟αρά̟τωµα ή έχουν καταδικασθεί ή έχει ασκηθεί και εκκρεµεί σε βάρος τους ̟οινική δίωξη για τα
αδικήµατα ̟ου ορίζονται στην ̟αρ. 1α του αρ. 8 ν. 3528/2007 ή
β) συµ̟ληρώνουν το όριο ηλικίας ή το χρόνο υ̟ηρεσίας για συνταξιοδότηση µέσα στην ε̟όµενη
τριετία α̟ό την ηµεροµηνία ε̟ιλογής.
3.

Ποσοστό είκοσι ̟έντε τοις εκατό (25%) ε̟ί των ̟ροκηρυσσοµένων θέσεων θα καλυφθεί α̟ό
υ̟αλλήλους µε εµ̟ειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα. Ως εµ̟ειρία νοείται η άσκηση ελεγκτικών
καθηκόντων για διάστηµα ̟ου υ̟ερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη. Η εµ̟ειρία αυτή
α̟οδεικνύεται:
α) α̟ό την ή τις ̟ράξεις το̟οθέτησης του υ̟αλλήλου σε θέση άσκησης ελεγκτικών καθηκόντων
για χρονικό διάστηµα συνολικά τουλάχιστον 3 ετών. Συνολική εµ̟ειρία στον έλεγχο µικρότερη
των τριών (3) ετών δεν λαµβάνεται υ̟όψη. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταµένου ∆.Ο.Υ.
ή ΤΕΚ ή ΠΕΚ, ή ΕΘΕΚ ή ∆ΕΚ και Προϊσταµένου Τµήµατος Ελέγχου ∆.Ο.Υ ή Ε̟ο̟τείας
Ελεγκτικού Κέντρου ή διωκτικής Υ̟ηρεσίας του Σ∆ΟΕ, καθώς και Προϊσταµένου Υ̟οδιεύθυνσης
Ελέγχου ∆.Ο.Υ. ή Προϊσταµένου Υ̟οδιεύθυνσης του ∆ΕΚ Αθηνών ή Υ̟οδιευθυντή του ∆ΕΚ
Θεσσαλονίκης ή Προϊσταµένου Υ̟οδιεύθυνσης ΠΕΚ ή ΕΘΕΚ υ̟ολογίζεται ως χρόνος άσκησης
καθηκόντων ελεγκτή, κατά τα ανωτέρω και
β) α̟ό κατάσταση ̟ου συνυ̟οβάλλεται µε την αίτηση στην ο̟οία αναγράφονται τουλάχιστον
̟έντε (5) διενεργηθέντες φορολογικοί έλεγχοι για κάθε έτος ε̟ικαλούµενης εµ̟ειρίας σε
ε̟ιχειρήσεις ̟ου τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας. Στην κατάσταση αναφέρεται η ελεγχθείσα
ε̟ιχείρηση, το έτος διενέργειας του ελέγχου και η αρµόδια ελεγκτική υ̟ηρεσία του Υ̟ουργείου
Οικονοµικών. Αν δεν έχουν διενεργηθεί 5 τουλάχιστον φορολογικοί έλεγχοι κατά το
̟ροηγούµενο εδάφιο, δεν ̟ροσµετρώνται µόρια για το συγκεκριµένο έτος.

4.

Για την ε̟ιλογή όλων των ελεγκτών θα αξιολογηθούν, ό̟ως αναλυτικά ορίζονται στον
ε̟ισυνα̟τόµενο ̟ίνακα τα κριτήρια αξιολόγησης και τα αντίστοιχα µόρια:
α) Η ειδική γρα̟τή δοκιµασία σε 1) Φορολογικά αντικείµενα, 2) Γενικές Αρχές ∆ιοικητικού
∆ικαίου, 3)Λογιστική και Γενικές Αρχές Αστικού και Εµ̟ορικού ∆ικαίου και 4) Κώδικα Είσ̟ραξης
∆ηµόσιων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.). Η ειδική γρα̟τή εξέταση για τη δια̟ίστωση των θεωρητικών και
̟ρακτικών γνώσεων, ̟ου α̟αιτούνται για τις θέσεις των Ελεγκτών, θα γίνει µε το σύστηµα των
̟ολλα̟λών α̟αντήσεων για τρεις (3), τουλάχιστον, ερωτήσεις σε κάθε γνωστικό αντικείµενο εκ
των ανωτέρω αναφερόµενων. Οι ερωτήσεις αυτές θα αφορούν για όλες τις ενότητες σε συνήθεις
̟ερι̟τώσεις ̟ου αντιµετω̟ίζονται α̟ό την υ̟ηρεσία κυρίως σε θέµατα ελεγκτικής και στην
αναγκαστική είσ̟ραξη των δηµοσίων εσόδων.

Ε̟ιτυχής εξέταση στην ανωτέρω γρα̟τή δοκιµασία θεωρείται η συγκέντρωση 100 µορίων.
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β) Η κατοχή τίτλου σ̟ουδών συναφούς µε το αντικείµενο του ελέγχου και της είσ̟ραξης, καθώς
και η κατοχή µη συναφούς τίτλου σ̟ουδών µε το αντικείµενο, ̟ου αξιολογείται µε συντελεστή
µειωµένο κατά 50%. Συναφείς τίτλοι σ̟ουδών Α.Ε.Ι. ή ΤΕ.Ι. θεωρούνται οι ̟ροερχόµενοι α̟ό
τµήµατα οικονοµικών και νοµικών σχολών (ηµεδα̟ών ή αλλοδα̟ών ισότιµων
αναγνωρισµένων στην ηµεδα̟ή).
Ειδικά για τους υ̟οψηφίους κατηγορίας ∆Ε, θα λαµβάνεται υ̟όψη ο βαθµός του α̟ολυτηρίου
λυκείου ̟ολλα̟λασιαζόµενος µε συντελεστή 3.
γ) Η κατοχή διδακτορικού ή µετα̟τυχιακού δι̟λώµατος συναφούς µε το αντικείµενο.
δ) Η άριστη ή ̟ολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (ή άλλης ευρω̟αϊκής γλώσσας) και µίας (1)
δεύτερης ξένης γλώσσας, α̟οδεικνυόµενη κατά τα οριζόµενα στο Π.∆. 50/2001 (Α’ 39), ό̟ως
ισχύει.
ε) Η α̟οδεδειγµένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υ̟ολογιστών και ̟ρογραµµάτων
µηχανογραφικών εφαρµογών, ̟ου χρησιµο̟οιούνται ή ανα̟τύσσονται στο Υ̟ουργείο
Οικονοµικών ή είναι χρήσιµα για την άσκηση του έργου των Ελεγκτών, ̟ου α̟οδεικνύεται µε
̟ιστο̟οιητικό ̟ληροφορικής ή γνώσης Η/Υ ̟ου έχει εκδοθεί α̟ό φορείς οι ο̟οίοι ̟ιστο̟οιούνται
α̟ό τον Οργανισµό Ε̟αγγελµατικής Εκ̟αίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), καθώς και η
ε̟ιµόρφωση µέσω εκ̟αιδευτικών ̟ρογραµµάτων του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αυτοδιοίκησης ή άλλης δηµόσιας σχολής, ελεγκτικού ̟εριεχοµένου, ολικά ή µερικά, διάρκειας
τουλάχιστον τριών εβδοµάδων, τα ο̟οία θα ̟ιστο̟οιούνται α̟ό σχετική βεβαίωση των
̟ροαναφερθεισών σχολών, α̟ό την ο̟οία θα ̟ροκύ̟τει η ε̟ιτυχής ολοκλήρωση των
̟ρογραµµάτων αυτών.
στ) Η είσοδος στον κλάδο του Υ̟ουργείου Οικονοµικών του υ̟οψηφίου, είτε µέσω ειδικού
διαγωνισµού, είτε κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Ν.2190/1994.
ζ) Η ̟ροσω̟ική συνέντευξη των υ̟οψηφίων ενώ̟ιον των µελών της Ειδικής Ε̟ιτρο̟ής
Αξιολόγησης και Ε̟ιλογής Προσω̟ικού.
5.

Προκειµένου για υ̟αλλήλους µε ̟ροηγούµενη εµ̟ειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα, αξιολογείται
η α̟οδεδειγµένη εµ̟ειρία στην άσκηση καθηκόντων ελεγκτή, ό̟ως αυτή ορίζεται ανωτέρω.
Τα σχετικά δικαιολογητικά συνυ̟οβάλλονται µε την αίτηση υ̟οψηφιότητας. Η εµ̟ειρία ̟ου
̟ληροί τις ̟ροϋ̟οθέσεις της ̟ροηγούµενης ̟αραγράφου βαθµολογείται µε δέκα (10) µόρια για
κάθε έτος.

6.

Η εξέταση των αιτήσεων και η αξιολόγηση των υ̟οψηφίων θα γίνει α̟ό την Ειδική Ε̟ιτρο̟ή
Αξιολόγησης και ε̟ιλογής ̟ροσω̟ικού, ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό τις διατάξεις της ̟αρ. 16 του
άρθρου 4 ν. 3943/2011.

7.

Εάν ο υ̟οψήφιος δε συγκεντρώσει την ανωτέρω βαθµολογία των 100 µορίων στη γρα̟τή
εξέταση, α̟οκλείεται α̟ό την ̟εραιτέρω διαδικασία ε̟ιλογής.

8. Οι ε̟ιτυχόντες στη γρα̟τή δοκιµασία, θα υ̟οβληθούν σε ̟ροσω̟ική συνέντευξη α̟ό την Ειδική
Ε̟ιτρο̟ή, ̟ροκειµένου η τελευταία να διαµορφώσει γνώµη για την ̟ροσω̟ικότητα και την
ουσιαστική, εν γένει, ικανότητα αυτών για την ε̟ιτυχή άσκηση των ειδικών καθηκόντων της θέσης
(ό̟ως, κύρος, οξυδέρκεια, ευφυΐα, υ̟ηρεσιακός ζήλος κλ̟.).
9.

Ε̟ιτυχόντες θεωρούνται οι υ̟οψήφιοι, ̟ου συγκεντρώνουν στα κριτήρια αξιολόγησης
(αντικειµενικά κριτήρια, γρα̟τή δοκιµασία, συνέντευξη) συνολική βαθµολογία άνω των
τριακοσίων (300) µορίων. Ειδικά για τους υ̟οψήφιους µε εµ̟ειρία σηµειώνεται ότι τα µόρια
α̟ό τα έτη εµ̟ειρίας δε θα συναθροιστούν στα κριτήρια αξιολόγησης, αλλά θα ληφθούν υ̟όψη
µόνο στην τελική κατάταξη των ε̟ιτυχόντων.

10. Η Ειδική Ε̟ιτρο̟ή θα καταρτίσει ̟ίνακες ε̟ιτυχόντων µε φθίνουσα κλίµακα βαθµολογίας, η
ο̟οία θα ̟ροκύ̟τει α̟ό το άθροισµα της µοριοδότησης στα αντικειµενικά κριτήρια, της
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βαθµολογίας στη γρα̟τή εξέταση και της βαθµολογίας στη συνέντευξη των υ̟οψηφίων. Για την
κατάταξη των υ̟οψηφίων µε εµ̟ειρία, τη µοριοδότησή τους και την ε̟ιλογή θα συνταχθεί
χωριστός ̟ίνακας. Ε̟ίσης, χωριστοί ̟ίνακες (µε εµ̟ειρία ή χωρίς αυτήν) θα συνταχθούν και
για τους ε̟ιτυχόντες ∆Ε κατηγορίας. Σε ̟ερί̟τωση ισοβαθµίας θα διενεργείται κλήρωση.
11. Οι ̟ίνακες κατάταξης των Ελεγκτών, ανά κατηγορία υ̟οψηφίων (µε εµ̟ειρία ή χωρίς
εµ̟ειρία), ισχύουν για µία τριετία α̟ό τη δηµοσιο̟οίηση αυτών και οι θέσεις ̟ου κενώνονται,
κατά τη διάρκεια της τριετίας καλύ̟τονται α̟ό αυτούς.
12. Οι υ̟οψήφιοι ̟ου τελικώς θα ε̟ιλεγούν ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσ̟ραξης των
εσόδων του κράτους θα υ̟ογράψουν συµβόλαια α̟οδοτικότητας, ό̟ως αυτά ορίζονται και
̟εριγράφονται στα άρθρα 6 και 7 της συνηµµένης στην ̟αρούσα ΚΥΑ.
13 Οι υ̟οψήφιοι θα ενηµερωθούν, µε σχετική ανακοίνωση, στο άµεσο χρονικό διάστηµα για τον
τό̟ο και το χρόνο διεξαγωγής της γρα̟τής δοκιµασίας, καθώς και τον τό̟ο και το χρόνο της
συνέντευξης τους α̟ό την Ειδική Ε̟ιτρο̟ή.
14. Οι ενδιαφερόµενοι για την κάλυψη των θέσεων των Ελεγκτών καλούνται να υ̟οβάλλουν αίτηση
υ̟οψηφιότητας (ως συνηµµένο υ̟όδειγµα), συνοδευόµενη µε ̟λήρες βιογραφικό σηµείωµα και τα
α̟αραίτητα δικαιολογητικά. Οι υ̟οψήφιοι µ̟ορούν να δηλώσουν µε την ̟αρα̟άνω αίτηση, την
̟ροτίµησή τους για µία ή ̟ερισσότερες υ̟ηρεσιακές µονάδες, καθώς και τη σειρά ̟ροτίµησης
αυτών. Καµία αλλαγή στις δηλώσεις ̟ροτίµησης δε θα γίνει δεκτή µετά την κατάθεση της
αίτησης. Η δήλωση ̟ροτίµησης δεν είναι δεσµευτική για την υ̟ηρεσία.
Σηµειώνεται ότι οι ενδιαφερόµενοι ̟ου είχαν υ̟οβάλει αίτηση υ̟οψηφιότητας και τα σχετικά
δικαιολογητικά µε την ∆2Α 1170034 ΕΞ 2011/14-12-2011 ΑΥΟ και είτε δε συµµετείχαν στη
γρα̟τή αξιολόγηση είτε δεν είναι στον ̟ίνακα ε̟ιτυχόντων, θα υ̟οβάλλουν µόνα νέα αίτηση
χωρίς τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά.
15. Οι υ̟οψήφιοι, µε την αίτηση ε̟ιλογής τους σε θέση Ελεγκτή, συνυ̟οβάλλουν:
i) Ειδική Αναλυτική ∆ήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες), το ̟εριεχόµενο της
ο̟οίας, αναφέρεται στον ε̟ισυνα̟τόµενο ̟ίνακα.
ii) Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 (Α’75) ότι δεν θα ασκούν ο̟οιοδή̟οτε ιδιωτικό έργο µε
αµοιβή, έστω και αν έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης αυτού α̟ό την υ̟ηρεσία, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της ̟αρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.3528/2007(Α’26), εφόσον ε̟ιλεγούν και για όσο χρονικό
διάστηµα υ̟ηρετούν σε θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσ̟ραξης των Εσόδων του
Κράτους.
iii) Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 (Α’75) για το χρόνο άσκησης ελεγκτικών καθηκόντων
στην ο̟οία δηλώνεται αναλυτικά ο χρόνος άσκησης ελεγκτικών καθηκόντων και βεβαιώνεται ότι
ο χρόνος αυτός δεν υ̟ερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη.
16. Η αίτηση υ̟οψηφιότητας µε το βιογραφικό σηµείωµα και όλα τα α̟αραίτητα δικαιολογητικά
υ̟οβάλλονται στη ∆/νση Προσω̟ικού ∆.Ο.Υ. (∆2) µε συστηµένη ταχυδροµική ε̟ιστολή, είτε
αυτο̟ροσώ̟ως µε κατάθεση στο γραφείο ̟ρωτοκόλλου του Υ̟. Οικονοµικών (Καρ. Σερβίας
10), µέσα σε α̟οκλειστική ̟ροθεσµία 10 ηµερών, α̟ό 14/3/2012 έως 23-3-2012.
17. ∆ε θα λαµβάνονται υ̟όψη α̟ό την ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης και δε θα εξετάζονται: α) οι αιτήσεις
̟ου θα υ̟οβληθούν χωρίς την ταυτόχρονη υ̟οβολή βιογραφικού σηµειώµατος και δήλωσης
̟εριουσιακής κατάστασης και β) τα κριτήρια αξιολόγησης για τα ο̟οία δεν έχουν υ̟οβληθεί
τα σχετικά δικαιολογητικά.
18. Η αίτηση του υ̟οψηφίου για την διόρθωση του ̟ίνακα µοριοδότησης των αντικειµενικών
κριτηρίων (τίτλοι σ̟ουδών, γνώση ξένης γλώσσας, γνώση Η/Υ, είσοδος στον κλάδο Υ̟.
Οικονοµικών), θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθεί εντός 3 ηµερών στη ∆ιεύθυνση Προσω̟ικού ∆.Ο.Υ. (∆2)
και αξιολογείται α̟ό την Ειδική Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης και Ε̟ιλογής Προσω̟ικού.
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19. Η ̟αρούσα α̟όφαση – ̟ροκήρυξη να αναρτηθεί µε ̟αρουσία ενός µάρτυρα στον ̟ίνακα
ανακοινώσεων της κάθε υ̟ηρεσίας. Οι ̟ροϊστάµενοι των υ̟ηρεσιών στις ο̟οίες κοινο̟οιείται η
̟αρούσα ή οι νόµιµοι ανα̟ληρωτές τους να φροντίσουν µε ̟ροσω̟ική τους ευθύνη να λάβουν
γνώση ενυ̟όγραφα όλοι οι υ̟άλληλοι της υ̟ηρεσίας τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1.
2.
3.
4.

Ένας ̟ίνακας βαθµολογίας- µοριοδότησης
Ένα υ̟όδειγµα α̟οδεικτικού ανάρτησης
Ένα υ̟όδειγµα αίτησης
Ένα υ̟όδειγµα δήλωσης ̟εριουσιακής κατάστασης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ∆/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ Κ.Υ.
2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ :
I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
II. ∆.Ο.Υ.
III. ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
IV. ∆.Ε.Κ.
V. Σ.∆.Ο.Ε.
Α) Κ.Υ.
Β) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ∆/ΝΣΕΙΣ
Γ) ΠΕΡ/ΚΕΣ ∆/ΝΣΕΙΣ
4.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ).
5.
ΕΛ.Υ.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑΣ.
∆ΙΕΤΑ, ∆ΙΠΕΑΚ.
6.
7.
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Λ.Κ. (∆.4) (ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ
ΣΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ).
8.
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ.Χ.Κ. (∆.34) (ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ).
9. ΠΟΕ-∆ΟΥ
10. ΟΣΥΥΟ
11. ΟΤΥΕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ Κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΑ Κ.Κ. ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΑ Κ.Κ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ Κ.Κ. ΕΙ∆. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ Κ.Κ. ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (∆2) - ΤΜΗΜΑ Α΄ (2 ΑΝΤ.)

7. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (∆1)- ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β’ (ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ Κ.Υ.) ΚΑΙ Γ΄
8. ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (∆3)
9. ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Λ.Κ. (∆4)
10. ∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΓΧ.Κ. (∆34)
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ, ΜΟΡΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Η
ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Α/
Α

ΒΑΘΜΟΣ /
ΜΟΡΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 ΓΡΑΠΤΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΕ:
Α) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
Γ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
∆) ΚΕ∆Ε
2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
3 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Α) ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΣΥΝΑΦΕΣ
Β) ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι. ΜΗ ΣΥΝΑΦΕΣ
Γ) ΠΤΥΧΙΟ Τ.Ε.Ι. ΣΥΝΑΦΕΣ
∆) ΠΤΥΧΙΟ Τ.Ε.Ι. ΜΗ ΣΥΝΑΦΕΣ
Ε) ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Η ΣΤΗΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ /
ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
200

50
50
50
50
100

100
150

80
40
60
30

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Η ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η ΣΤΑ

70

ΝΟΜΙΚΑ
ΣΤ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Η ΣΤΗΝ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Η ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η ΣΤΑ

40

ΝΟΜΙΚΑ

4 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ (Η ΑΛΛΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ)
Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

60
40
25

ΓΛΩΣΣΑΣ
Γ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ

20

ΓΛΩΣΣΑΣ
∆) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ

15

ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
5 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Α) ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ
ΤΟΝ Ο.Ε.Ε.Κ.
Β ) ΜΕ ΛΟΙΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ
ΕΙ∆ΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΤΕ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
6 ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2190/1994
ΣΥΝΟΛΟ

40
30

40

50

50
600
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
…………………………

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΣΤ……………..…, σήµερα στις ….………….. Μαρτίου 2012 και ώρα……………….,
ο/η υ̟ογεγραµµέν…… ……………………………………………………………………..,
υ̟άλληλος της………………………………………………………….., κατό̟ιν εντολής
του Προϊσταµένου της Υ̟ηρεσίας, ανήρτησα στον ̟ίνακα ανακοινώσεων τη µε
αριθµ. ̟ρωτ. ………………………. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΓΚΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΕΚΤΟΣ Σ∆ΟΕ), ̟αρουσία τ… µάρτυρα……………………………., υ̟αλλήλου της
ΑΙΤΗΣΕΩΝ

υ̟ηρεσίας µας.

Ο/Η αναρτησ…..

Ο/Η µάρτυρ…….

Κ
Σ
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ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
& ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
&
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΤΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
Α.Μ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ:

Παρακαλώ να κάνετε δεκτό το αίτηµα της
υ̟οψηφιότητάς µου για την ε̟ιλογή µου σε
θέση ελεγκτού βεβαίωσης και αναγκαστικής
είσ̟ραξης των εσόδων του κράτους, σε µία
α̟ό τις ̟αρακάτω θέσεις, σύµφωνα µε την
αριθµ.
̟ρωτ.
∆2Α1040526
ΕΞ2012
Προκήρυξη
–
̟ρόσκληση
υ̟οβολής
αιτήσεων για την ε̟ιλογή ελεγκτών
βεβαίωσης και αναγκαστικής είσ̟ραξης των
εσόδων του κράτους στις υ̟ηρεσίες:

ΚΛΑ∆ΟΣ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ:
ΥΠΗΡΕΤΩ:

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

1.∆/νση:
2.∆/νση:
3. ∆/νση:

Τµήµα:
Τµήµα:
Τµήµα:

ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Ο/Η αιτ…
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