
Απιθ. Γ6Α1153411 ΔΞ 9.11.2011 

Καθοπιζμόρ ηος απιθμού ηων θέζεων ηων Δλεγκηών Βεβαίωζηρ και Αναγκαζηικήρ 

Δίζππαξηρ ηων Δζόδων ηος Κπάηοςρ και ηων ςπηπεζιακών μονάδων ζηιρ οποίερ 

καηανέμονηαι, ηων πποζόνηων, ηων ζςνηελεζηών βαπύηηηαρ, ηος ηπόπος και ηηρ 

διαδικαζίαρ ηηρ αξιολόγηζηρ ηων ςποψηθίων για ηιρ θέζειρ αςηέρ, καθώρ και ηων 

όπων ηος ςμβολαίος Αποδοηικόηηηαρ ηων ιδίων και ηων Πποϊζηαμένων αςηών 

Αζήλα, 9 Ννεκβξίνπ 2011 

Αξ. Πξση: Γ6Α1153411 ΔΞ2011 

 

(ΦΔΚ Β' 2656/09-11-2011) 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 

1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

α) ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ (Γ.6) 

ΣΜΗΜΑ Α΄ 

Σαρ. Γ/λζε: Λεσράξνπο 2 

Σαρ. Κσδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ 

Πιεξνθνξίεο: Ι. ΚΑΣΑΙΒΑΣΗ 

Σειέθσλν: 210- 3222386 

Fax : 210- 3230829 

β) ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Γ.Ο.Τ. (Γ.2) 

ΣΜΗΜΑ Α΄ 

2. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΔΛΔΓΥΩΝ 

Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 

3. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Γ/ΝΗ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ 

ΔΟΓΩΝ(Γ.16) 

 

ΘΔΜΑ: «Καθοπιζμόρ ηος απιθμού ηων θέζεων ηων Δλεγκηών Βεβαίωζηρ και Αναγκαζηικήρ 

Δίζππαξηρ ηων Δζόδων ηος Κπάηοςρ και ηων ςπηπεζιακών μονάδων ζηιρ οποίερ 

καηανέμονηαι, ηων πποζόνηων, ηων ζςνηελεζηών βαπύηηηαρ, ηος ηπόπος και ηηρ διαδικαζίαρ 

ηηρ αξιολόγηζηρ ηων ςποψηθίων για ηιρ θέζειρ αςηέρ, καθώρ και ηων όπων ηος ςμβολαίος 

Αποδοηικόηηηαρ ηων ιδίων και ηων Πποϊζηαμένων αςηών.» 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

 

 



Έρνληαο ππφςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο: 

α) ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3943/2011 «Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, 

ζηειέρσζε ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ» (Α΄ 66). 

 

β) ηεο ππνπαξαγξάθνπ β΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 θαη ηεο παξαγξάθνπ 21 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Ν. 

4002/2011 «Σξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ δεκνζίνπ – Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε – Θέκαηα αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, 

Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο» (A΄ 180). 

 

γ) ηνπ Π.Γ. 185/2009 «Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζπγρψλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη 

Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο» (A΄ 213) θαη ηνπ Π.Γ. 189/2009. «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ 

Τπνπξγείσλ» (Α΄221). 

 

δ) ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 65/2011 «Γηάζπαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηα Τπνπξγεία. α) Δζσηεξηθψλ θαη β) Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο 

θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο….» (Α΄ 147). 

 

ε) ηεο ππ’ αξηζκ. ΓΙΓΚ/Φ.1/2/12995/1−7−2011 θνηλήο απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ 

Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Καζνξηζκφο 

αξκνδηνηήησλ ησλ Τθππνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Κσλζηαληίλνπ Ρφβιηα θαη Παληειή Σδσξηδάθε (Β΄ 1587 θαη 1601)». 

 

ζη) ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα πνπ θπξψζεθε κε ην «άξζξν πξψην» ηνπ Π.Γ. 63/2005 

«Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (A΄ 98). 

 

2. Σν γεγνλφο φηη, απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ,  

 

αποφασίζουμε: 

 

Άπθπο 1 
 

Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ησλ Διεγθηψλ Βεβαίσζεο θαη Αλαγθαζηηθήο Δίζπξαμεο ησλ Δζφδσλ ηνπ 

Κξάηνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ζην εμήο «Διεγθηέο») θαη νη ππεξεζηαθέο κνλάδεο ζηηο 

νπνίεο θαηαλέκνληαη απηέο, ηα νπζηαζηηθά θαη ηππηθά πξνζφληα επηινγήο, ηα θξηηήξηα, νη 

ζπληειεζηέο βαξχηεηαο απηψλ, ε θιίκαθα βαζκνινγίαο γηα θαζέλα απ’ απηά, ν ηξφπνο θαη ε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ, νη νξγαληθέο κνλάδεο αλά επίπεδν, ησλ νπνίσλ νη ζέζεηο 

θαιχπηνληαη απφ ππαιιήινπο πνπ θαηέρνπλ ηηο ζέζεηο ηνπ παξφληνο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

ζπκβνιαίνπ απνδνηηθφηεηαο γηα ηνπο Πξντζηακέλνπο απηψλ, θαζνξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

επφκελσλ άξζξσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο: 

 

Άπθπο 2 

Καθοπιζμόρ ηων θέζεων Δλεγκηών Βεβαίωζηρ και Αναγκαζηικήρ Δίζππαξηρ ηων Δζόδων 

ηος Κπάηοςρ και καηανομή ηων θέζεων ζε ςπηπεζιακέρ μονάδερ ηος Τποςπγείος 

Οικονομικών 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3943/year/2011/article/4/paragraph/6
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/307
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4002/year/2011/article/55/paragraph/8
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4002/year/2011/article/55/paragraph/21
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/348


 

1. O αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ησλ Διεγθηψλ θαζνξίδεηαη ζπλνιηθά ζε δχν ρηιηάδεο ηξηαθφζηεο ηξηάληα 

πέληε (2.335). Οη ζέζεηο θαηαλέκνληαη ζηηο θαησηέξσ νξγαληθέο κνλάδεο φισλ ησλ επηπέδσλ, 

θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ 

Θεκάησλ, ησλ νπνίσλ νη ζέζεηο ζηειερψλνληαη απφ ηνπο Διεγθηέο, σο εμήο: 

 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΘΔΔΩΝ Δ ΤΠΗΡΔΙΑΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 
 

 

2. Η θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ησλ Διεγθηψλ ζηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ .Γ.Ο.Δ., δηελεξγείηαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

Άπθπο 3 

Οςζιαζηικά και ηςπικά πποζόνηα επιλογήρ, ηπόπορ και διαδικαζία αξιολόγηζηρ ηων 

ςποψηθίων 
 

1. Οη ππνςήθηνη γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ ησλ Διεγθηψλ, πνπ νξίδνληαη ζην πξνεγνχκελν 

άξζξν, απαηηείηαη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, κέζα ζην 

ρξφλν πνπ νξίδεηαη ζηελ νηθεία πξνθήξπμε, ζπλνδεπφκελε απφ πιήξεο βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη 

ηηο δειψζεηο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δειψζνπλ κε ηελ παξαπάλσ 

αίηεζε, ηελ πξνηίκεζή ηνπο γηα κία ή πεξηζζφηεξεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο, θαζψο θαη ηε ζεηξά 

πξνηίκεζεο απηψλ. Η δήισζε πξνηίκεζεο δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηελ ππεξεζία. 

 

2. Οη ππνςήθηνη, κε ηελ αίηεζε επηινγήο ηνπο ζε ζέζε Διεγθηή, ππνβάιινπλ: 

 

α) Δηδηθή Αλαιπηηθή Γήισζε Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο (Πφζελ Έζρεο), ην πεξηερφκελν ηεο 

νπνίαο, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3943/2011, νξίδεηαη κε ηελ 

πξνθήξπμε. Δηδηθή Αλαιπηηθή Γήισζε Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο ππνβάιιεηαη θαη ζε θάζε 

κεηαβνιή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ Διεγθηψλ. Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

δειψζεσλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, πξνθχςεη φηη απηέο είλαη αλαθξηβείο ή δελ ηεθκεξηψλεηαη ε 

απφθηεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ επηιεγέληνο ή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ζηνλ πίλαθα 

θαηάηαμεο (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4) ππνςεθίνπ ή δελ έρεη ππνβιεζεί δήισζε, ζε πεξίπησζε 

κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο αξρηθήο, ν ππάιιεινο απαιιάζζεηαη απφ ηα θαζήθνληά ηνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 4, ή παξαιείπεηαη απφ ηνλ πξναλαθεξζέληα πίλαθα 

θαηάηαμεο. 

 

β) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 (Α'75) φηη δελ ζα αζθνχλ νπνηνδήπνηε ηδησηηθφ έξγν κε 

ακνηβή, έζησ θαη αλ έρεη ρνξεγεζεί άδεηα άζθεζεο απηνχ απφ ηελ ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.3528/2007(Α'26), εθφζνλ επηιεγνχλ θαη γηα φζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ππεξεηνχλ ζε ζέζεηο Διεγθηψλ Βεβαίσζεο θαη Αλαγθαζηηθήο Δίζπξαμεο ησλ Δζφδσλ 

ηνπ Κξάηνπο. 

 

γ) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 (Α'75) γηα ην ρξφλν άζθεζεο ειεγθηηθψλ θαζεθφλησλ ζηελ 

νπνία δειψλεηαη αλαιπηηθά ν ρξφλνο άζθεζεο ειεγθηηθψλ θαζεθφλησλ θαη βεβαηψλεηαη φηη ν 

ρξφλνο απηφο δελ ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηα ηξία (3) έηε. 

 

Αλ κε ηελ αίηεζε δελ δεισζεί πξνεγνχκελε ηνπνζέηεζε θαη παξακνλή ζε ζέζε άζθεζεο 

ειεγθηηθψλ θαζεθφλησλ, ε νπνία ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηα ηξία (3) έηε, ν αηηψλ απνθιείεηαη ηεο 

δηαδηθαζίαο επηινγήο. Αλ απηφ θαηαζηεί γλσζηφ κεηά ηελ επηινγή ηνπ ζε ζέζε ειεγθηή, ην 

ζπκβφιαην απνδνηηθφηεηαο ιχεηαη απηνδηθαίσο, ν ππάιιεινο κεηαθηλείηαη ζε άιιε ππεξεζηαθή 

http://www.taxheaven.gr/pagesdata/d6a_1153411_2011/katanomi_thesewn.pdf
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3943/year/2011/article/4
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/307
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/224


κνλάδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη θηλείηαη ζε βάξνο ηνπ ππνρξεσηηθά πεηζαξρηθή 

δηαδηθαζία. 

 

3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη ππάιιεινη φισλ ησλ θιάδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 

θαηεγνξίαο ΠΔ θαη ΣΔ.. Αλ, θαηά ηελ πξψηε κφλν εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

Ν.3943/2011, πξνβιεθζεί κε ηελ πξνθήξπμε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο πνζνζηνχ ππαιιήισλ ΓΔ 

θαηεγνξίαο, πνπ δελ ππεξβαίλεη ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ, κεηψλεηαη αληίζηνηρνο αξηζκφο ζέζεσλ ηεο ΠΔ ή ΣΔ θαηεγνξίαο, 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ πξνθήξπμε. 

 

4. Γελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο νη ππάιιεινη πνπ: 

 

α) έρνπλ ηηκσξεζεί ή έρεη αζθεζεί θαη εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπο πεηζαξρηθή δίσμε, γηα νπνηνδήπνηε 

παξάπησκα ή πνηληθή δίσμε (παξ. 5 άξζξνπ 4) ή 

 

β) ζπκπιεξψλνπλ ην φξην ειηθίαο ή ην ρξφλν ππεξεζίαο γηα ζπληαμηνδφηεζε κέζα ζηελ επφκελε 

ηξηεηία απφ ηελ εκεξνκελία επηινγήο. 

 

5. Η εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη απφ ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο θαη Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 16 

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3943/2011. 

 

6. Η Δηδηθή Δπηηξνπή: 

 

α) Γηελεξγεί εηδηθή γξαπηή εμέηαζε γηα ηε δηαπίζησζε ησλ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ, 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο ζέζεηο ησλ Διεγθηψλ, θαζψο θαη ηεο επρέξεηαο εθαξκνγήο απηψλ, κε ην 

ζχζηεκα ησλ πνιιαπιψλ απαληήζεσλ γηα ηξεηο (3), ηνπιάρηζηνλ, εξσηήζεηο ζε θάζε γλσζηηθφ 

αληηθείκελν. 

 

Με ηελ πξνθήξπμε θαζνξίδεηαη ε ειάρηζηε βαζκνινγία ζηε γξαπηή εμέηαζε , ηελ νπνία αλ δελ 

ζπγθεληξψζεη ν ππνςήθηνο, απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία επηινγήο. 

 

β) Πξνβαίλεη ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ, πνπ έρνπλ επηηχρεη ζηε γξαπηή 

δνθηκαζία, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη γλψκε γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ νπζηαζηηθή, ελ 

γέλεη, ηθαλφηεηα απηψλ γηα ηελ επηηπρή άζθεζε ησλ εηδηθψλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο (φπσο, θχξνο, 

νμπδέξθεηα, επθπΐα, ππεξεζηαθφο δήινο θιπ.). 

 

7. Με ηελ πξνθήξπμε νξίδεηαη ν ηφπνο θαη ν ρψξνο δηεμαγσγήο ηεο γξαπηήο δνθηκαζίαο, θαζψο θαη 

ηεο ζπλέληεπμεο ησλ ππνςεθίσλ απφ ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ν 

ρξφλνο ππνβνιήο απηψλ. Η πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ κπνξεί λα γίλεηαη εληαία γηα φιεο ηηο 

ππεξεζηαθέο κνλάδεο ή θαη μερσξηζηά γηα φιεο ή κεξηθέο ππεξεζηαθέο κνλάδεο λνκνχ ή λνκψλ. 

 

8. Με ηελ πξνθήξπμε θαζνξίδεηαη ην πνζνζηφ θάιπςεο ησλ ζέζεσλ πνπ πξνθεξχζζνληαη, απφ 

ππαιιήινπο κε πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε ειεγθηηθά θαζήθνληα. Σν πνζνζηφ απηφ δελ επηηξέπεηαη 

λα ππεξβαίλεη ην είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ζέζεσλ. Ωο πξνεγνχκελε 

εκπεηξία λνείηαη ε άζθεζε ειεγθηηθψλ θαζεθφλησλ γηα δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηα ηξία 

(3) έηε. Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ κε εκπεηξία, ηε κνξηνδφηεζή ηνπο θαη ηελ επηινγή 

ζπληάζζεηαη μερσξηζηφο πίλαθαο. 

 

9. Η Δηδηθή Δπηηξνπή θαηαξηίδεη πίλαθεο επηηπρφλησλ, θαηαηάζζνληαο ηνπο ππνςεθίνπο ζε ζεηξά 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3943/year/2011/article/4
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/307
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3943/year/2011/article/4/paragraph/16
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3943/year/2011/article/4/paragraph/16
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/307


επηηπρίαο, κε βάζε ην βαζκφ επηηπρίαο ηνπο ζηελ γξαπηή εμέηαζε θαη ζηε ζπλέληεπμε, θαζψο θαη 

ηε κνξηνδφηεζε ησλ νξηδφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ επφκελνπ άξζξνπ πξνζφλησλ. 

 

Η ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα επηηπρφλησλ, γίλεηαη κε θζίλνπζα 

θιίκαθα βαζκνινγίαο. 

 

10. Δπηηπρφληεο ζεσξνχληαη νη ππνςήθηνη, πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζπλνιηθή βαζκνινγία άλσ ησλ 

ηξηαθνζίσλ (300) κνξίσλ. 

 

Ο πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ Διεγθηψλ, αλά θαηεγνξία ππνςεθίσλ (κε εκπεηξία ή ρσξίο εκπεηξία), 

ηζρχεη γηα κία ηξηεηία απφ ηε δεκνζηνπνίεζε απηνχ θαη νη ζέζεηο πνπ θελψλνληαη, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ηξηεηίαο θαιχπηνληαη απφ απηφλ. 

 

Άπθπο 4 

Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ 
 

1. Γηα ηελ επηινγή ησλ ειεγθηψλ αμηνινγνχληαη: 

 

α) Η εηδηθή γξαπηή δνθηκαζία ζε Φνξνινγηθά αληηθείκελα, Γεληθέο Αξρέο Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ, 

Λνγηζηηθή θαη Γεληθέο Αξρέο Αζηηθνχ θαη Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, Διεγθηηθή θαη Κψδηθα Δίζπξαμεο 

Γεκφζησλ Δζφδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.). 

 

β) Η θαηνρή ηίηινπ ζπνπδψλ ζπλαθνχο κε ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο είζπξαμεο, θαζψο 

θαη ε θαηνρή κε ζπλαθνχο ηίηινπ ζπνπδψλ κε ην αληηθείκελν, πνπ αμηνινγείηαη κε ζπληειεζηή 

κεησκέλν θαηά 50%. Οη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ ζεσξνχληαη ζπλαθείο θαζνξίδνληαη κε ηελ πξνθήξπμε. 

 

γ) Η θαηνρή δηδαθηνξηθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζπλαθνχο κε ην αληηθείκελν . 

 

δ) Η άξηζηε ή πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο θαη κίαο (1) δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο, 

απνδεηθλπφκελε θαηά ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 50/2001 (Α' 39), φπσο ηζρχεη. 

 

ε) Η απνδεδεηγκέλε γλψζε ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πξνγξακκάησλ 

κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή αλαπηχζζνληαη ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ ή είλαη ρξήζηκα γηα ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ησλ Διεγθηψλ, απνδεηθλπφκελε κε 

πηζηνπνηεηηθφ ECDL, θαζψο θαη ε επηκφξθσζε κέζσ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθνχ 

Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο ή άιιεο δεκφζηαο ζρνιήο, ειεγθηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, νιηθά ή κεξηθά, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εβδνκάδσλ, ηα νπνία ζα 

πηζηνπνηνχληαη απφ ζρεηηθή βεβαίσζε ησλ πξναλαθεξζεηζψλ ζρνιψλ, απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη 

ε επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ. 

 

ζη) Η είζνδνο ζηνλ θιάδν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηνπ ππνςεθίνπ, είηε κέζσ εηδηθνχ 

δηαγσληζκνχ, είηε θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2190/1994. 

 

2. Αμηνινγείηαη ε πξνζσπηθφηεηα ησλ ππνςεθίσλ, κε ζπλέληεπμε, πνπ παξέρεηαη ελψπηνλ ησλ 

κειψλ ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ. 

 

3. Πξνθεηκέλνπ γηα ππαιιήινπο κε πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε ειεγθηηθά θαζήθνληα, αμηνινγείηαη ε 

απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ άζθεζε θαζεθφλησλ ειεγθηή, φπσο νξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 2,3 

θαη 4 ηνπ επφκελνπ άξζξνπ.  

 



Άπθπο 5 

Βαθμολόγηζη γπαπηήρ δοκιμαζίαρ, μόπια λοιπών κπιηηπίων 
 

1. Η βαζκνινγία θαη ηα κφξηα γηα θάζε έλα απφ ηα θξηηήξηα, ηε γξαπηή εμέηαζε θαη ηε ζπλέληεπμε, 

θαζψο θαη ην αλψηαην φξην βαζκνινγίαο ή κνξηνδφηεζεο νξίδνληαη σο εμήο: 

 

 

 

 

Α/Α ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ - ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΒΑΘΜΟ/
ΜΟΡΙΑ 

ΑΝΩΣΑΣΟ ΟΡΙΟ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ

/ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ

 

1 Γξαπηή δνθηκαζία ζε:   
200 

  
α) Φνξνινγηθά αληηθείκελα 50 

  

  β) Λνγηζηηθή θαη Γεληθέο Αξρέο Αζηηθνχ θαη 
Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ 

50 
  

  
γ) Γεληθέο Αξρέο Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ 50 

  

  
δ) ΚΔΓΔ 50 

  

2 Πξνζσπηθφηεηα 100 100 

3 Σίηινη ζπνπδψλ   
150 

  
α) Πηπρίν Α.Δ.Ι. ζπλαθέο 80 

  

  
β) Πηπρίν Α.Δ.Ι. κε ζπλαθέο 40 

  

  
γ) Πηπρίν Σ.Δ.Ι. ζπλαθέο 60 

  

  
δ) Πηπρίν Σ.Δ.Ι. κε ζπλαθέο 30 

  

  ε) Γηδαθηνξηθφ ζηα ινγηζηηθά ε ζηελ 
ειεγθηηθή ή ζε ζπλαθέο αληηθείκελν ή ζηα 
λνκηθά 

70 
  

  ζη) Μεηαπηπρηαθφ ζηα ινγηζηηθά ή ζηελ 
ειεγθηηθή ή ζε ζπλαθέο αληηθείκελν ή ζηα 
λνκηθά 

40 
  

4 Γλψζε μέλεο γιψζζαο   
60 

  
α) Γηα ηελ άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο 

40 
  

  β) Γηα ηελ πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο 
γιψζζαο 

25 
  

  
γ) Γηα ηελ άξηζηε γλψζε δεχηεξεο μέλεο 

γιψζζαο 

20 
  

  δ) Γηα ηελ πνιχ θαιή γλψζε δεχηεξεο μέλεο 
γιψζζαο 

15 
  

5 Γλψζε ρξήζεο ε/π θαη πξνγξακκάησλ κεραλνγξαθηθψλ 

εθαξκνγψλ 

    

  
α) κε πηζηνπνηεηηθφ γλψζεο ππνινγηζηψλ 

ECDL 

40 40 

  
β ) κε ινηπά πηζηνπνηεηηθά 30 

  

6 Η είζνδνο ζηνλ θιάδν ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ ηνπ ππνςεθίνπ, είηε κέζσ 
εηδηθνχ δηαγσληζκνχ είηε θαη' εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2190/1994 

50 50 

  
ΤΝΟΛΟ 

  
600 



2. Η εκπεηξία ζηνλ έιεγρν απνδεηθλχεηαη: 

 

α) απφ ηελ ή ηηο πξάμεηο ηνπνζέηεζεο ηνπ ππαιιήινπ ζε ζέζε άζθεζεο ειεγθηηθψλ θαζεθφλησλ 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ζπλνιηθά ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ. πλνιηθή εκπεηξία ζηνλ έιεγρν κηθξφηεξε 

ησλ ηξηψλ (3) εηψλ δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Ο ρξφλνο άζθεζεο θαζεθφλησλ Πξντζηακέλνπ Γ.Ο.Τ. 

ή ΣΔΚ ή ΠΔΚ, ή ΔΘΔΚ ή ΓΔΚ θαη Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Διέγρνπ Γ.Ο.Τ ή Δπνπηείαο 

Διεγθηηθνχ Κέληξνπ ή δησθηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΓΟΔ, θαζψο θαη Πξντζηακέλνπ Τπνδηεχζπλζεο 

Διέγρνπ Γ.Ο.Τ. ή Πξντζηακέλνπ Τπνδηεχζπλζεο ηνπ ΓΔΚ Αζελψλ ή Τπνδηεπζπληή ηνπ ΓΔΚ 

Θεζζαινλίθεο ή Πξντζηακέλνπ Τπνδηεχζπλζεο ΠΔΚ ή ΔΘΔΚ ππνινγίδεηαη σο ρξφλνο άζθεζεο 

θαζεθφλησλ ειεγθηή, θαηά ηα αλσηέξσ θαη 

 

β) απφ θαηάζηαζε πνπ ζπλππνβάιιεηαη κε ηελ αίηεζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ 

πέληε (5) δηελεξγεζέληεο θνξνινγηθνί έιεγρνη γηα θάζε έηνο επηθαινχκελεο εκπεηξίαο ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ' θαηεγνξίαο. ηελ θαηάζηαζε αλαθέξεηαη ε ειεγρζείζα 

επηρείξεζε, ην έηνο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη ε αξκφδηα ειεγθηηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ. Αλ δελ έρνπλ δηελεξγεζεί 5 ηνπιάρηζηνλ θνξνινγηθνί έιεγρνη θαηά ην πξνεγνχκελν 

εδάθην, δελ πξνζκεηξψληαη κφξηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο. 

 

3. Η εκπεηξία πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ βαζκνινγείηαη σο εμήο: 

 

 

Άπθπο 6 

ςμβόλαια Αποδοηικόηηηαρ 
 

1. Σν ζπκβφιαην απνδνηηθφηεηαο ππνγξάθεηαη γηα ηνπο Πξντζηακέλνπο Γηεπζχλζεσλ Οξγαληθψλ 

Μνλάδσλ, ζπλνκνινγείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθανθηψ κελψλ, γηα ηνπο Πξντζηακέλνπο 

Τπνδηεπζχλζεσλ, Σκεκάησλ ή Απηνηειψλ Γξαθείσλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα κελψλ θαη γηα 

ηνπο Διεγθηέο Βεβαίσζεο θαη Αλαγθαζηηθήο Δίζπξαμεο ησλ Δζφδσλ ηνπ Κξάηνπο, γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα νθηψ κελψλ. 

 

2. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Οξγαληθήο Μνλάδαο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο επζχλεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Τπνδηεχζπλζεο, ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Σκεκάησλ 

θαη ησλ Διεγθηψλ Βεβαίσζεο θαη Αλαγθαζηηθήο Δίζπξαμεο ησλ Δζφδσλ ηνπ Κξάηνπο πνπ 

αλήθνπλ ζηελ Οξγαληθή ηνπ Μνλάδα. 

 

3. Ο Πξντζηάκελνο Τπνδηεχζπλζεο επζχλεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ησλ 

Πξντζηακέλσλ ησλ Σκεκάησλ θαη ησλ Διεγθηψλ Βεβαίσζεο θαη Αλαγθαζηηθήο Δίζπξαμεο ησλ 

Δζφδσλ ηνπ Κξάηνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ Οξγαληθή ηνπ Μνλάδα. 

 

4. Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο επζχλεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ησλ 

Διεγθηψλ Βεβαίσζεο θαη Αλαγθαζηηθήο Δίζπξαμεο ησλ Δζφδσλ ηνπ Κξάηνπο ησλ νπνίσλ 

πξνΐζηαηαη. 

 

5. Σν Σκήκα Καηάξηηζεο θαη Παξαθνινχζεζεο Δπηρεηξεζηαθψλ ρεδίσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Α/Α ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ - ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ 

ΚΑΘΔ ΔΣΟ 

  
Άζθεζε θαζεθφλησλ ειεγθηή ζε Γ.Δ.Κ. ή Π.Δ.Κ. ή ηέσο Σ.Δ.Κ. ή 

ππνδηεχζπλζε ειέγρνπ Γ.Ο.Τ ή .Γ.Ο.Δ. γηα θάζε έηνο 
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Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ επηβιέπεη θαη ειέγρεη φια ηα ζπκβφιαηα απνδνηηθφηεηαο ησλ 

πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ επηπέδνπ Γηεχζπλζεο θαη ζπληάζζεη ηηο Δθζέζεηο Αμηνιφγεζεο. 

Δηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ηελ απαιιαγή ηνπ ειεγθηή απφ ηα θαζήθνληά ηνπ αλ δελ 

έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη ή ηελ αλαλέσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ απνδνηηθφηεηαο γηα ίζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα . 

 

6. Ο Πξντζηάκελνο Οξγαληθήο Μνλάδαο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο αλαιακβάλεη ηελ αηνκηθή 

ππνρξέσζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζπλνιηθψλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηφρσλ ηεο νξγαληθήο κνλάδαο 

ηεο νπνίαο πξνΐζηαηαη θαη απνδέρεηαη ηηο ελδερφκελεο βειηηψζεηο θαη πξνζζήθεο επηρεηξεζηαθψλ 

δξάζεσλ πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ παξαπάλσ Γηεχζπλζε Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ. 

 

7. Ο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο Οξγαληθήο Μνλάδαο αλαζέηεη ζηνλ Πξντζηάκελν Τπνδηεχζπλζεο 

ηελ επίηεπμε ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηελ Τπνδηεχζπλζε ηεο 

νπνίαο πξνΐζηαηαη, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη θάζε θνξά γηα ηελ Οξγαληθή Μνλάδα, γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα δηάξθεηαο ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

 

8. Ο Πξντζηάκελνο Τπνδηεχζπλζεο αλαζέηεη ζηνπο Πξντζηάκελνπο Σκεκάησλ ησλ νπνίσλ 

πξνΐζηαηαη, ηελ επίηεπμε ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηα Σκήκαηα, 

αληίζηνηρα, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηάξθεηαο ηνπ ζπκβνιαίνπ ησλ Πξντζηάκελσλ Σκεκάησλ. 

 

9. Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο θαηαλέκεη ζηνπο Διεγθηέο ησλ νπνίσλ πξνΐζηαηαη, κε θξηηήξηα 

ηζφπνζεο δπλακηθφηεηαο, πξνο επίηεπμε ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηφρσλ, ηηο ππνζέζεηο πνπ 

έρνπλ αλαηεζεί ζην ηκήκα πξνο έιεγρν, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηάξθεηαο ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ 

ειεγθηή. 

 

10. Ο Διεγθηήο ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί ην Πξφγξακκα Διέγρνπ ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηε 

Γηεχζπλζε Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ, θαη λα παξαδίδεη ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ κεληαία 

θαηάζηαζε, αλαθνξηθά κε ηε εμέιημε ησλ ππνζέζεσλ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί. 

 

11. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Οξγαληθήο Μνλάδαο ππνρξενχηαη λα απνζηέιιεη ζηε Γηεχζπλζε 

Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κεληαία θαηάζηαζε αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε 

θαηά ηνλ πξνεγνχκελν κήλα φισλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ, θαηά ην πξψην πελζήκεξν θάζε κήλα έρνπλ 

αλαηεζεί ζηελ Οξγαληθή Μνλάδα. 

 

Άπθπο 7 

Τποδείγμαηα ςμβολαίων Αποδοηικόηηηαρ 
 

Σα πκβφιαηα Απνδνηηθφηεηαο γηα ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ, πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 21 θαη 22 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3943/2011 θαη ηεο 

παξαγξάθνπ 21 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Ν.4002/2011 (Α' 180), θαη γηα ηνπο Διεγθηέο Βεβαίσζεο θαη 

Αλαγθαζηηθήο Δίζπξαμεο ησλ Δζφδσλ ηνπ Κξάηνπο, ζπλνκνινγνχληαη θαη ππνγξάθνληαη ζχκθσλα 

κε ηα Τπνδείγκαηα 1-4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, σο εμήο: 
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Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3943/year/2011/article/4/paragraph/21
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3943/year/2011/article/4/paragraph/22
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/307
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4002/year/2011/article/55/paragraph/21
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/348
http://www.taxheaven.gr/pagesdata/d6a_1153411_2011/ypodeigmata_1_4.pdf

