
              
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                            Αζήλα,26 Ννεκβξίνπ 2015 
ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                      Α.Π.ΤΠΟΙΚ.0013126ΔΞ2015 

 
 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

 
 
      Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ απεπζύλεη αλνηρηή πξόζθιεζε 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 
Γεκνζίσλ Δζόδσλ, κε βαζκό 1ν ηεο θαηεγνξίαο Δηδηθώλ Θέζεσλ, ν 

νπνίνο πξνΐζηαηαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ. Η ζέζε 
ζπζηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ.2. ηεο παξαγξάθνπ 

Δ΄ ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 4093/2012 (ΦΔΚ Α’ 222/12-11-2012), 
όπσο ηζρύεη. 

     Η Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζόδσλ ζπγθξνηείηαη από ηηο 
νξγαληθέο κνλάδεο πνπ νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ 2 

θαη 3 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ.2. ηεο παξαγξάθνπ Δ΄ ηνπ άξζξνπ πξώηνπ 
ηνπ λ. 4093/2012, όπσο έρνπλ ζπκπιεξσζεί, ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρύνπλ, ηνπ π.δ. 111/2014 (ΦΔΚ Α’ 178/29-8-2014), θαη ηεο ππ’ αξηζ. 
Γ6Α 1058824 ΔΞ 2014/8-4-2014 (Φ.Δ.Κ. Β΄865/8-4-2014, 1079 θαη 

1846) Απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, όπσο ηζρύεη. 
 

 
Αρμοδιόηηηες Γενικού Γραμμαηέα Δημοζίων Εζόδων 

 
        

Δληόο ηνπ πιαηζίνπ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Γεκνζίσλ Δζόδσλ, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο, ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 

4 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ.2. ηεο παξαγξάθνπ Δ΄ ηνπ άξζξνπ πξώηνπ 
ηνπ λ. 4093/2012, θαζώο θαη ηεο πεξ.2 ππνπαξ.Β.1. ηεο παξ.Β ηνπ 

άξζξνπ  πξώηνπ ηνπ Ν.4152/2013, νθείιεη ελδεηθηηθά θαη όρη 
πεξηνξηζηηθά : 

(1) λα δηακνξθώλεη θαη λα επηθαηξνπνηεί ζε εηήζηα βάζε ην ζηξαηεγηθό 
ζρεδηαζκό ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ, όπσο επίζεο 

πνηνηηθνύο θαη πνζνηηθνύο ζηόρνπο θαη θξηηήξηα αμηνιόγεζεο  ησλ 
νξγαληθώλ κνλάδσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηά ηνπ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπο θαη λα ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ, 
(2) λα επηιέγεη θαη λα ηνπνζεηεί ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθώλ 
κνλάδσλ θαη ππεξεζηώλ πνπ ππάγνληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Γεκνζίσλ Δζόδσλ ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα αλαθεξόκελα ζηε  
δηάηαμε απηή  θαη λα απνθαζίδεη ηελ πξόσξε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, 

ιόγσ κε εθπιήξσζεο ησλ ηεζέλησλ πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ ζηόρσλ, 
(3) λα δηαζθαιίδεη όηη ην πξόγξακκα θαη νη δξαζηεξηόηεηεο ησλ 

επηκέξνπο νξγαληθώλ κνλάδσλ θαη ππεξεζηώλ πνπ ππάγνληαη ζηηο 
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αξκνδηόηεηέο ηνπ ζπκβαδίδνπλ κε ην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό θαη ηνπο 
ηεζέληεο ζηόρνπο θαη λα ειέγρεη θαη επνπηεύεη όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο, 
(4) λα ππνβάιιεη πξνηάζεηο λνκνζεηηθώλ ξπζκίζεσλ πνπ θαηαηίζεληαη 

ζηε Βνπιή από ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ ζε δεηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ 
ζηηο αξκνδηόηεηέο ηνπ, 

(5) λα εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ 
γηα ηελ έθδνζε πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ κε ηα νπνία επέξρνληαη 

αιιαγέο ζηνλ αξηζκό, ηελ νξγάλσζε, ηηο αξκνδηόηεηεο θαη ηε 
δηάξζξσζε ησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ θαη ππεξεζηώλ πνπ ππάγνληαη ζηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζόδσλ, θαζώο θαη ζηελ θαηαλνκή ηνπ 
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, θαηά ηα εηδηθόηεξα αλαθεξόκελα ζηε δηάηαμε 

απηή, κε ηελ επηθύιαμε ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο ππνπαξαγξάθνπ γ` 
ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 4002/2011 (Α΄180/22-8-2011, όπσο 

ηζρύεη). 
(6) λα κεηαθέξεη πόξνπο κεηαμύ ησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ, 
(7) λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζηηο ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζηηο 

αξκνδηόηεηέο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θίλεζεο ηεο 
δηαδηθαζίαο πεηζαξρηθήο δίσμεο, 

(8) λα νξγαλώλεη πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο θαη εμεηδίθεπζεο ηνπ 
πξνζσπηθνύ πνπ ππάγεηαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Γεκνζίσλ Δζόδσλ. 
 

 
Προζόνηα Γενικού Γραμμαηέα Δημοζίων Εζόδων 

 
 

   1.    α. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο 5 ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ Δ.2.  ηεο παξαγξάθνπ Δ΄ ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 

4093/2012, σο Γεληθόο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ επηιέγεηαη 
πξόζσπν εγλσζκέλνπ θύξνπο πνπ δηαζέηεη: 1) Πηπρίν Αλσηάηνπ 
Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο θαη, θαηά πξνηίκεζε, κεηαπηπρηαθό ηίηιν 

ζπνπδώλ ζηε θνξνινγηθή δηνίθεζε θαη ην θνξνινγηθό ζύζηεκα ελ 
γέλεη. 2) εκαληηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαηά πξνηίκεζε ζηνλ 

ηδησηηθό ηνκέα, ζηε θνξνινγηθή δηνίθεζε θαη ην θνξνινγηθό ζύζηεκα. 
3) εκαληηθή δηνηθεηηθή εκπεηξία, ζε ζέζεηο επζύλεο, ζε δηνίθεζε 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, θαηάξηηζε ζηξαηεγηθώλ ζρεδίσλ, δηαρείξηζε 
έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ (project management), ζηνρνζεζία, 

ζπληνληζκό νκάδσλ θαη παξαθνινύζεζε επίηεπμεο ζηόρσλ. 4) Γλώζε 
μέλσλ γισζζώλ, ηδίσο δε ηεο Αγγιηθήο, πνπ απνδεηθλύεηαη από 

ζπνπδέο, δεκνζηεύζεηο θαη άιια πξόζθνξα κέζα. 5) Ιζρπξό ηζηνξηθό 
θνξνινγηθήο ζπκκόξθσζεο. 

      β. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ επηιέγεηαη θαη 
δηνξίδεηαη γηα δηεηή ζεηεία κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ, 

πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ύζηεξα από 
εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ. Με ηελ αλάιεςε ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ ππνγξάθεη 
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ζπκβόιαην απνδνηηθόηεηαο κε ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ, όπνπ 
πεξηιακβάλνληαη νη ππνρξεώζεηο ηνπ θαη νη πνηνηηθνί θαη πνζνηηθνί 

ζηόρνη, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα επηηεπρζνύλ από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα 
Γεκνζίσλ Δζόδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, όπσο επίζεο θαη ζε 

εηήζηα βάζε. 
      γ. Η ζεηεία ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ είλαη δηεηήο 

θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο δύλαηαη λα αηηεζεί ηνλ εθ 
λένπ δηνξηζκό ηνπ γηα αθόκε κία θνξά, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. 

 
2. Δπηπξνζζέησο, νη ππνςήθηνη πνπ ζα πξνεπηιεγνύλ γηα ην ζηάδην 

ηεο ζπλέληεπμεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα αθόινπζα νπζηαζηηθά 
πξνζόληα: 

α) Ηγεηηθέο Ιθαλόηεηεο 
β) Κξηηηθή θέςε 

γ) Δπρέξεηα θαη επειημία ζηε δηαρείξηζε ζρέζεσλ εληόο θαη εθηόο ηνπ 
θνξέα 

δ) Τςειό αίζζεκα θαζήθνληνο θαη δέζκεπζε γηα ηελ επίηεπμε ζηόρσλ  
 
 

Αζσμβίβαζηα Γενικού Γραμμαηέα Δημοζίων Εζόδων 
 

 
1.  ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο 7 ηεο ππνπαξαγξάθνπ 

Δ.2. ηεο παξαγξάθνπ Δ΄ ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 4093/2012, θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

αλαζηέιιεηαη ε άζθεζε νπνηνπδήπνηε δεκόζηνπ ιεηηνπξγήκαηνο, θαζώο 
θαη ε άζθεζε θαζεθόλησλ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ζην Γεκόζην, Ο.Σ.Α., 

Ν.Π.Γ.Γ. θαη λνκηθά πξόζσπα ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα. Δπίζεο 
αλαζηέιιεηαη ε άζθεζε νπνηνπδήπνηε επαγγέικαηνο θαη ν ίδηνο νθείιεη, 

πξηλ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, λα παύζεη νπνηαδήπνηε έλλνκε 
ζρέζε κε εηαηξεία, από ηελ νπνία κπνξεί λα πξνθιεζεί ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόλησλ. 
 
2. Απνθιείεηαη ηνπ δηνξηζκνύ ππνςήθηνο αλ: 

α) ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπό ηνπ ηα θσιύκαηα δηνξηζκνύ ησλ άξζξσλ 
5, 8 θαη 9 ηνπ λ. 3528/2007 «Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθώλ 

Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.» (Α’ 26), όπσο ηζρύεη, 
β) δελ θαηέρεη ηα πξνζόληα δηνξηζκνύ ησλ άξζξσλ 4, 6 θαη 7 ηνπ σο 

άλσ λόκνπ, 
γ) έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο ή θαηά 

πεξηνπζηαθώλ δηθαησκάησλ ή γηα αδηθήκαηα ζρεηηθά κε ηα ππνκλήκαηα 
ή ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ή γηα αδηθήκαηα θαηά ησλ εζώλ, θαζώο θαη 

εάλ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα νπνηνδήπνηε θαθνύξγεκα (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
3 ηνπ λ. 3051/2002), 

δ) θαηέρεη άιιε ζέζε ζην δεκόζην ηνκέα, όπσο απηόο νξίδεηαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λ. 1256/1982 (Α’ 65), όπσο ηζρύεη, κε ηελ εμαίξεζε 

εηδηθώλ δηαηάμεσλ λόκνπ, 
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        Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε (ζε 
πξνθαζνξηζκέλε κνξθή) θαη βηνγξαθηθό ζεκείσκα από ηελ Γεπηέξα 

30/11/2015 έσο θαη ηελ Κπξηαθή  6/12/2015 ζην 
 ζύλδεζκν https://online.ekdd.gr/applications/ 

 
                                               

 
 

Ο Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ 
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