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                                                                            ΤΠΟΙΚ 25/05/2021 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                      Α.Π.: οικ. 61116 ΔΞ 2021 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                   

ΑΤΣΟΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ    

ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ  

ΣΜΗΜΑ Β΄- ΤΠΗΡΔΙΑΚΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ     

 

Ταρ. Γ/λζε    :Φαξηιάνπ Τξηθνύπε 6-10 

Ταρ. Θώδηθαο :106 79 – Αζήλα 

Πιεξνθνξίεο : Ε. Θαξαγηάλλε, Γ. Θαλνπνύινπ   

Τειέθσλν     : 213 13 39 634, 632 

 

ΘΔΜΑ:  Πρόζκληζη εκδήλφζης ενδιαθέρονηος για απόζπαζη ενενήνηα 

ηεζζάρφν (94) ελεγκηών ζηη Γιεύθσνζη Δρεσνών Οικονομικού Δγκλήμαηος 

ηης Γενικής Γραμμαηείας Φορολογικής Πολιηικής και Γημόζιας Περιοσζίας 

ηοσ Τποσργείοσ Οικονομικών. 

 

Τν Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 384 ηνπ Θεθ. Γ΄ ηνπ 

Λ.4512/2018 (ΦΔΘ 5/Α΄/17-1-2018) θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ην 

Δληαίν Σύζηεκα Θηλεηηθόηεηαο, πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ απόζπαζε ελελήληα 

ηεζζάξσλ (94) ειεγθηώλ, γηα ηελ ζηειέρσζε ηεο Γηεύζπλζεο Δξεπλώλ Οηθνλνκηθνύ 

Δγθιήκαηνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκόζηαο 

Πεξηνπζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (άξζξν 381 ηνπ Λ.4512/2018, άξζξν 1 

παξ. 1 Π.Γ.84/2019), ηεο νπνίαο ν Πξντζηάκελνο Δηζαγγειέαο ηνπ Τκήκαηνο 

Οηθνλνκηθνύ Δγθιήκαηνο (άξζξα 33 θαη 35 ηνπ Λ.4620/2019, άξζξν 381 

Λ.4512/2018 ) έρεη ηελ επνπηεία, ηελ θαζνδήγεζε θαη ην ζπληνληζκό ησλ ελεξγεηώλ 

ησλ ππαιιήισλ ζε ζρέζε κε ηηο ππνζέζεηο ησλ νπνίσλ απηνί έρνπλ επηιεθζεί σο 

εηδηθνί αλαθξηηηθνί ππάιιεινη, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.  

 
Δηδηθόηεξα: 

 

1. Γικαίφμα σποβολής αίηηζης απόζπαζης 

 

 Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο απόζπαζεο έρεη ην κόληκν πξνζσπηθό θαη ην 

πξνζσπηθό κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ, πνπ ππεξεηεί ζε 

θνξείο ηνπ δεκνζίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Υπεξεζηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ) θαη ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα, όπσο απηόο νξίδεηαη από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ.1256/1982 (Α΄56), όπσο ηζρύεη, εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο 

Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ) θαη Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεηνύλησλ ζηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ 

Δζόδσλ (Α.Α.Γ.Δ.), ησλ ελζηόισλ, θαζώο θαη εηδηθνύ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ, 

 ΠΡΟ:   Πίλαθα Απνδεθηώλ  

  

ΑΔΑ: ΨΨ4ΣΗ-ΔΓ7



2 

 

κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηνλ νηθνλνκηθό έιεγρν, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο ηνπ πξναλαθξηηηθνύ έξγνπ. 

 Δηδηθά γηα ην πξνζσπηθό πνπ ππεξεηεί ζηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ 

Δζόδσλ, ε επηινγή απηνύ ζα γίλεη ππό ηελ επηθύιαμε ησλ όζσλ νξίδνληαη ζην 

άξζξν 25 ηνπ λ.4389/2016 (ΦΔΘ 96 Α’), όπσο ηζρύεη θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο ηνπ 

πξνβιεπόκελνπ από ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ.11 ηνπ άξζξνπ 384 ηνπ 

λ.4512/2018 αλώηαηνπ νξίνπ ησλ εμήληα (60) ππαιιήισλ, ιακβαλνκέλνπ ππόςε 

ηνπ αξηζκνύ ησλ ππαιιήισλ πνπ ήδε έρνπλ απνζπαζηεί ζηε Γηεύζπλζε Δξεπλώλ 

Οηθνλνκηθνύ Δγθιήκαηνο από ηελ ΑΑΓΔ.  

 Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ επηηξέπεηαη απόζπαζε ππαιιήινπ, ν νπνίνο έρεη 

θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

Λ.3528/2007 αδηθήκαηα ή ηνπ έρεη επηβιεζεί νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή πνηλή γηα 

παξάπησκα από απηά πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ 

Λ.3528/2007, όπσο ηζρύεη, ήηνη παξαπηώκαηα πνπ κπνξεί λα επηζύξνπλ ηελ πνηλή 

ηεο νξηζηηθήο παύζεο.  

 

2. Γιάρκεια & Γιαδικαζία Αποζπάζεφν 

 

Ζ δηάξθεηα απόζπαζεο είλαη δηεηήο, κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο γηα έλα (1) έηνο, 

ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 384 ηνπ Λ.4512/2018.  

 

3. Γιαδικαζία Δπιλογής Προζφπικού 

 
Ζ  ηειηθή επηινγή ησλ ειεγθηώλ ζα γίλεη από ηξηκειή Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο θαηόπηλ 

ζπλεθηίκεζεο ησλ ηππηθώλ θαη νπζηαζηηθώλ πξνζόλησλ ησλ ππνςεθίσλ, θαζώο θαη 

ηεο εκπεηξίαο ηνπο. Ζ αλσηέξσ Δπηηξνπή δύλαηαη λα θαιέζεη ηνπο ππνςεθίνπο ζε 

ζπλέληεπμε, είηε δηά δώζεο είηε κε νπνηνδήπνηε άιιν πξόζθνξν κέζν, πξνθεηκέλνπ 

λα εθηηκεζνύλ ηα νπζηαζηηθά ηνπο πξνζόληα, όπσο απνδνηηθόηεηα, ηθαλόηεηα 

ζπλεξγαζίαο, ζπκπεξηθνξά, θαζώο θαη ε ζρεηηθή εκπεηξία ηνπο. Δπηπιένλ, ε ελ ιόγσ 

Δπηηξνπή είλαη αξκόδηα θαη γηα ηελ απμεκέλε κνξηνδόηεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξ.4 ηνπ άξζξνπ 384 ηνπ Λ.4512/2018.   

 

4. Προζόνηα σπουηθίφν 

 
Γηα όιεο ηηο ζέζεηο, ζα πξνηηκεζνύλ ππνςήθηνη πξνο απόζπαζε ππάιιεινη, νη νπνίνη 

ζα δηαζέηνπλ:  

α. Ηθαλή γλώζε θαη εκπεηξία ζηε δηελέξγεηα θνξνινγηθώλ ειέγρσλ, ηόζν ζε θπζηθά 

πξόζσπα θαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, όζν θαη ζε λνκηθά πξόζσπα,  

ή / θαη 

β. Ηθαλή γλώζε ησλ θνξνινγηθώλ δηαηάμεσλ θαη ησλ ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ, 
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ζηνρεύνληαο ζηνλ εληνπηζκό ησλ αδήισησλ εηζνδεκάησλ, ησλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ θαη ζηελ εμαθξίβσζε ηέιεζεο κείδνλνο πνηληθήο απαμίαο θνξνινγηθώλ 

εγθιεκάησλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 66 επ. ηνπ Θώδηθα Φνξνινγηθήο 

Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013) θαη νπνησλδήπνηε άιισλ απνιύησο ζπλαθώλ 

νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ.  

 
Δπίζεο, γηα ηελ ηειηθή επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα ζπλεθηηκεζνύλ, επηπιένλ ηα 

θάησζη αλαθεξόκελα πξόζζεηα πξνζόληα: 

 Θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο γιώζζαο. 

 Θαιή γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Υ ζηα αληηθείκελα: (α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ,                       

(β) ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη (γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ, απνδεηθλπόκελεο είηε κε 

ζρεηηθό ηίηιν γλώζεο, είηε ιόγσ πξνγελέζηεξεο εκπεηξίαο. 

 Κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδώλ ή θαη δηδαθηνξηθό. 

 Απνθνίηεζε από ηελ Δζληθή Σρνιή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. 

 Δηδίθεπζε ζε ζέκαηα ηξαπεδηθώλ – ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξντόλησλ θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθώλ εξγαζηώλ θαη ζπλαιιαγώλ. 

 Δηδίθεπζε ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο. 

 Δηδίθεπζε ζε ζέκαηα αζηηθνύ, εκπνξηθνύ θαη δηνηθεηηθνύ-θνξνινγηθνύ δηθαίνπ γηα 

ηνπο ππνςεθίνπο κε πηπρίν λνκηθήο.   

 Ο επαγγεικαηηζκόο, νη δεμηόηεηεο, ε  επειημία, ε  επηζπκία εμεηδίθεπζεο ζε λέα 

αληηθείκελα, ε ηθαλόηεηα νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ε ηθαλόηεηα αλάιεςεο 

πξσηνβνπιηώλ. 

 Ζ αθνζίσζε ζηελ επίηεπμε πςειώλ απνδόζεσλ.  

 

5. Απαιηούμενα δικαιολογηηικά 

 
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηηζη απόζπαζης (σο ην 

ζπλεκκέλν ζηελ Πξόζθιεζε ππόδεηγκα) θαη λα ηελ θνηλνπνηήζνπλ επίζεο ζηε 

Γηεύζπλζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηεο Υπεξεζίαο ηνπο.  

Ζ αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηα εμήο δικαιολογηηικά:  

1. Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα.  

2. Υπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα βεβαηώλεηαη όηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην 

βηνγξαθηθό ζεκείσκα είλαη αιεζή.  

3. Πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη εθηόο ησλ άιισλ:  

 ε ηπρόλ ύπαξμε πεηζαξρηθήο δίσμεο θαη επηβνιήο πεηζαξρηθήο πνηλήο, 

 όηη ν ππάιιεινο δελ έρεη νπνηνδήπνηε θώιπκα απόζπαζεο από άιιε γεληθή ή εηδηθή 

δηάηαμε (π.ρ. ππνρξέσζε παξακνλήο ζηελ ππεξεζία γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα 

ιόγσ παξαµεζνξίνπ ή γηα άιινπο ιόγνπο),  

 ε βαζµνινγία ησλ εθζέζεσλ αμηνιόγεζεο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. 
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Δάλ ην πηζηνπνηεηηθό ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ δελ είλαη δηαζέζηκν θαηά ηνλ ρξόλν 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη, ζην βηνγξαθηθό ζεκείσκα, λα 

αλαθέξνπλ ηε ζρεηηθή γη’ απηό αίηεζή ηνπο.  

 
 Δθόζνλ νη ππάιιεινη επηιεγνύλ, ππνρξενύληαη λα θαηαζέζνπλ ηα θάησζη 

δηθαηνινγεηηθά:  

 Κεληαίν Δθθαζαξηζηηθό Κηζζνδνζίαο  

 Αληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο.  

 

6. Σρόπος σποβολής αίηηζης απόζπαζης 

 

Ζ αίηεζε, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα, ππνβάιιεηαη αποκλειζηικά θαη 

μόνο ηλεκηρονικά ζηη διαδικησακή διεύθσνζη:  d4@glk.gr.  

  

7. Προθεζμία σποβολής αιηήζεφν απόζπαζης 

 
Οη αηηήζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο από ηελ Σρίηη 25 Μαΐοσ 2021 και ώρα 12:00 έφς                       

Σεηάρηη 9 Ιοσνίοσ 2021 και ώρα 24:00.  

 

8.  Αποδοτές 

 
Οη ππάιιεινη πνπ απνζπώληαη ζηελ ελ ιόγσ Υπεξεζία γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ 

ππεξεηνύλ ζε απηή, δηαηεξνύλ ην ζύλνιν ησλ απνιαβώλ ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο, 

ελώ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ησλ ειεγθηώλ ηεο Υπεξεζίαο 

είλαη δπλαηόλ λα θαηαβάιιεηαη ζε απηνύο επίδνκα, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 

άξζξν 17 ηνπ Λ.4354/2015 (άξζξν 384, παξ. 10 ηνπ Λ. 4512/2018).  

 
Ζ θαηαβνιή ησλ απνδνρώλ ησλ απνζπαζµέλσλ ππαιιήισλ δηελεξγείηαη από ηελ 

ππεξεζία ππνδνρήο (άξζξν 385 ηνπ Λ. 4512/2018).  

 

9. Τποτρέφζη κοινοποίηζης ηης παρούζας πρόζκληζης  

 

Όινη νη θνξείο νθείινπλ λα θνηλνπνηήζνπλ ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε ζε όιεο ηηο 

ππεξεζίεο αξκνδηόηεηάο ηνπο θαη λα πξνβνύλ ζηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο ώζηε λα 

λάβοσν γνώζη ασηής οι σπάλληλοι πνπ ππεξεηνύλ ζε απηέο κε απνδεδεηγκέλε 

εκπεηξία ζηνλ νηθνλνκηθό έιεγρν. 

 

10. Πρόζθεηες πληροθορίες 

 
Ο  ρώξνο εξγαζίαο βξίζθεηαη επί ησλ νδώλ Πεηξαηώο 207 θαη Αιθίθξνλνο 92 ζηελ  

Αζήλα. Οη ππάιιεινη πνπ ζα απνζπαζζνύλ ζηελ Υπεξεζία, ηεο νπνίαο ε 

αξκνδηόηεηα εθηείλεηαη ζε όιε ηελ Δπηθξάηεηα, ζα ηεινύλ ζε δηαξθή εηνηκόηεηα γηα 

ηελ ηαρεία επέκβαζή ηνπο, όηαλ παξαζηεί αλάγθε θαη ζα ζεσξνύληαη όηη βξίζθνληαη 

ζε δηαηεηαγκέλε ππεξεζία ζε θάζε ηόπν θαη ρξόλν, θάζε θνξά πνπ ζα θαζίζηαηαη 
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αλαγθαία ε παξέκβαζή ηνπο, πάληνηε όκσο ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία 

θαη ηηο εληνιέο ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο θαη ηνπ Δηζαγγειέα Οηθνλνκηθνύ 

Δγθιήκαηνο. 

                       

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

    ΥΡΗΣΟ ΣΑΪΚΟΤΡΑ 

                      

 
 

Ακριβές Ανηίγραθο 

Ο Προχζηάμενος ηοσ Ασηοηελούς Γραθείοσ  

Γραμμαηείας και Αρτείοσ κ.α.α. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Α. Όια ηα Υπνπξγεία 
Β. Όιεο ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο 
Γ. Όιεο ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο  
Γ. Υπνπξγείν Χεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, Γ.Γ.Π.Σ.Γ.Γ., Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο Οξηδόληησλ Σπζηεκάησλ, 
Δθηππώζεσλ, Ιεηηνπξγηθήο Υπνζηήξημεο θαη Υπνζηήξημεο Φξεζηώλ (κε ηελ παξάθιεζε αλάξηεζεο ηεο 
παξνύζαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ) 
 
 
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 
2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ  
3. Γξαθείν θ.θ. Υθππνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ  
4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γξακκαηέσλ  
5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ 
6. Απηνηειή Γ/λζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Οξγάλσζεο  
    Τκήκαηα Α, Β΄, Γ, Γ΄, Δ΄ θαη Απη. Γξ. Γξακ. θαη Αξρείνπ 
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ΑΙΣΗΗ 
 

 

Τνπ / ηεο ……………………………………………………………… 

ππαιιήινπ κε 

βαζκό……………………………………………... 

ηνπ θιάδνπ…………………………………………………………… 

πνπ ππεξεηεί………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Τει: ……………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
Θέμα : Αίηηζη απόζπαζης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αζήλα, ……./..……/ 2021  

ΠΡΟ:  
 
 
 
 
 
 
Τελ Απηνηειή Γηεύζπλζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη 

Οξγάλσζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ 

 

 

 

ΚΟΙΝ: 

 

 

 

 

 

 

Παξαθαιώ όπσο εμεηάζεηε ηελ αίηεζε  

απόζπαζήο κνπ ζύκθσλα κε ηελ 

αξηζκ.πξση.:……………………………..…………….………………2021  

Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  

γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Γηεύζπλζεο Δξεπλώλ Οηθνλνκηθνύ 

Δγθιήκαηνο, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο 

θαη Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο/Ζ Αηηώλ-νύζα 

 
 
 
 

(Υπνγξαθή)  

ΑΔΑ: ΨΨ4ΣΗ-ΔΓ7
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