
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Aριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1065202 ΕΞ 2022 
Καθορισμός της διαδικασίας κατάταξης των υπαλ-

λήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε. ) σε Θέσεις Εργασίας «Ελεγκτή Συνοδού 

Σκύλου Ανιχνευτή» και «Ελεγκτή Εκπαιδευτή και 

Συνοδού Σκύλου Ανιχνευτή» και ρύθμιση σχετικών 

θεμάτων εκπαίδευσης και ειδικής πρακτικής διαδι-

κασίας επιθεώρησης του έργου τους».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις 
για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄94) και ειδικότερα της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 
28, του άρθρου 7, της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 9, της 
παρ. 1 του άρθρου 14, καθώς και του άρθρου 41 αυτού,

β) του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπι-
νου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄26),

γ) του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26),

δ) του π.δ. 231/2007 «Κανονισμός αρμοδιοτήτων και 
καθηκόντων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λει-
τουργίας των Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 265),

2) Τις αποφάσεις:
α) την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 

απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων» (Β΄ 4738), 

β) την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ Α 1081822 ΕΞ 2020 απόφαση 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός των οργανικών 
θέσεων προσωπικού μεταξύ των Υπηρεσιών της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (B΄ 2871),

γ) την υπ’ αρ. 2/77928/0004/27-09-2016 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός μελών του Συμβουλί-
ου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 507),

δ) την υπ’ αρ. 2/77929/0004/27-09-2016 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για 
την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών 
στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507),

ε) την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γε-
νικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 372), 
σε συνδυασμό με την υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με το πρώ-
το εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 
και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση 
του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

4. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017/
24.11.2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορι-
σμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας 
ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με 
το άρθρο 28 παράγραφος 1 και το άρθρο 38, παρ. 5, του 
ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέ-
σεων Εργασίας» (Β΄ 4162),

5. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ 2018/28.12.2018 
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός των ορ-
γάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης 
Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94)» (Β΄ 6225).

6. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020/18.11.2020 
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Επικαιροποίηση - κα-
θορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» 
(Β΄ 5401), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ 
Ε 1045398 ΕΞ 2021/31.05.2021 (Β΄ 2314 και 2385) απόφα-
ση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

25 Ιουλίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3939

40335



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ40336 Τεύχος B’ 3939/25.07.2022

7. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045944 ΕΞ 2021/31.05.2021 
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της με-
θοδολογίας, των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολό-
γησης και βαθμολόγησης των Θέσεων Εργασίας της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)» (Β΄ 2313 και Β΄ 2385).

8. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1045945 ΕΞ 2021/31.05.2021 
(B’ 2316 και 2385) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί 
καθορισμού της διαδικασίας κατάταξης των υπαλλήλων 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 
σε Βαθμούς Θέσης Εργασίας (Β.Θ.Ε.) και υπηρεσιακής 
εξέλιξης αυτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του 
ν. 4389/2016 (Α΄94).

9. Την από 13.04.2022 συνεδρίαση του Συμβουλίου 
Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε. ), κατά την οποία παρείχε τη γνώμη του, 
σύμφωνα την περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 9, καθώς 
και της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 (υπ’ αρ. 
22/13.04.2022 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

10. Το υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.31.71/3143/οικ.10194/
15-06-2022 (εισ. ΔΔΑΔ 157396 ΕΜΠ/24-06-2022) έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο διατυπώθηκε η 
γνώμη του επί της παρούσας απόφασης.

11. Την ανάγκη ρύθμισης των διαδικασιών που αφο-
ρούν στη διαδικασία κατάταξης των υπαλλήλων της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σε Θέ-
σεις Εργασίας «Ελεγκτή Συνοδού Σκύλου Ανιχνευτή» και 
«Ελεγκτή Εκπαιδευτή και Συνοδού Σκύλου Ανιχνευτή» 
και ρύθμισης σχετικών θεμάτων εκπαίδευσης και ειδικής 
πρακτικής διαδικασίας επιθεώρησης του έργου τους.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε. ).

Άρθρο 1
 Ορισμοί

«Αντικείμενο ανίχνευσης»
Ορίζεται το αντικείμενο προς έλεγχο, όπως τα ναρκω-

τικά, τα ρευστά διαθέσιμα, τα καπνικά και ο συνδυασμός 
καπνικών - κάνναβης, ναρκωτικών - ρευστών.

«Αντικείμενο εκπαίδευσης»
Ορίζεται η κάθε επιμέρους θεματική ενότητα που 

αφορά την εκπαίδευση στον εντοπισμό και τον έλεγχο 
ναρκωτικών, καπνικών, ρευστών διαθεσίμων, καθώς και 
τις διαδικαστικές ενέργειες που σχετίζονται με τα καθή-
κοντα των ελεγκτών συνοδών σκύλων ανιχνευτών και 
τις εκπαιδευτικές ενέργειες των εκπαιδευτών ελεγκτών 
σκύλων ανιχνευτών.

Άρθρο 2 
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία 
επιλογής και εκπαίδευσης των Ελεγκτών Συνοδών Σκύλων 
Ανιχνευτών, καθώς και επιθεώρησης του έργου τους και η 
διαδικασία επιλογής των Ελεγκτών Εκπαιδευτών Συνοδών 
Σκύλων Ανιχνευτών.

Άρθρο 3
Διαδικασία και προϋποθέσεις Επιλογής 
Ελεγκτών Συνοδών Σκύλων Ανιχνευτών

1. H Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και 
Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ) σε ετήσια βάση καταγράφει τις 

ανάγκες των Τελωνειακών Αρχών της επικράτειας ανα-
φορικά με: α) τον αριθμό των απαιτούμενων σκύλων-
ανιχνευτών, β) τον αριθμό των ελεγκτών συνοδών, γ) το 
αντικείμενο ανίχνευσης των σκύλων ανιχνευτών, δ) το 
αντίστοιχο αντικείμενο εκπαίδευσης και υποβάλλει σχετι-
κή πρόταση στην Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών 
Φόρων Κατανάλωσης (ΓΔΤ και ΕΦΚ). Η Γενική Διεύθυνση 
Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, μετά από 
επεξεργασία της ανωτέρω πρότασης, υποβάλλει προς 
έγκριση σχετική εισήγηση προς τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. .

2. Κατόπιν εγκρίσεως της ανωτέρω εισηγήσεως από τον 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. , εκδίδεται από τη Διεύθυνση Δια-
χείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για υποψηφίους ελεγκτές συνοδούς σκύ-
λων ανιχνευτών, στην οποία καθορίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι υπηρεσίες 
τοποθέτησης των νέων σκύλων- ανιχνευτών, ο αριθμός 
των προς κάλυψη θέσεων εργασίας και κάθε άλλο ειδικό-
τερο ζήτημα που αφορά την διαδικασία επιλογής και το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης των ελεγκτών συνοδών.

3. Αίτηση υποψηφιότητας για την κάλυψη των κενών 
θέσεων υποβάλλουν υπάλληλοι του κλάδου Εφοριακών, 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις μετάταξής τους 
στον κλάδο Τελωνειακών και του κλάδου Τελωνειακών, οι 
οποίοι: α) είναι απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ με τριετή εμπειρία στην 
Α.Α.Δ.Ε. ή είναι απόφοιτοι ΔΕ με εξαετή εμπειρία στην 
Α.Α.Δ.Ε. και β) είναι κάτοχοι διπλώματος αυτοκινήτου. Η 
αίτηση υποψηφιότητας προς τη ΔΔΑΔ/Β΄συνοδεύεται 
απαραιτήτως από δήλωση προτίμησης των υπηρεσιών 
στις οποίες επιθυμούν να τοποθετηθούν, βιογραφικό 
σημείωμα, φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης αυ-
τοκινήτου, και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986, με την οποία ο αιτών/ούσα δηλώνει ότι:

α) διαθέτει κατάλληλο χώρο στην κατοικία του/της για 
διαμόρφωση καταλύματος του σκύλου,

β) η οικογενειακή του/της κατάσταση επιτρέπει και τα 
μέλη της οικογένειάς του/της αποδέχονται τη συνύπαρξη 
του σκύλου στον χώρο κατοικίας τους,

γ) σε περίπτωση που εκπαιδευθεί και τοποθετηθεί ως 
ελεγκτής συνοδός σκύλων ανιχνευτών, αναλαμβάνει τα 
καθήκοντα που ορίζονται στο ΠΘΕ και ότι για τα επόμενα 
10 έτη το ανώτερο δεσμεύεται με τη φροντίδα του σκύλου 
και φέρει σχετική ευθύνη.

Ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 υποβάλλει και κάθε ενήλικο μέλος που συ-
νοικεί με τον/την υποψήφιο/α, με την οποία δηλώνει ότι 
αποδέχεται τη συνύπαρξη του σκύλου στο χώρο κατοι-
κίας του.

4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσε-
ων υποψηφιότητας, η ΔΔΑΔ/Τμ. Β’ ελέγχει την πλήρωση 
των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής της παρ. 3 του 
παρόντος άρθρου, καταρτίζει και ανακοινώνει: α) τον πί-
νακα των υποψηφίων που δύνανται να συμμετέχουν στη 
διαδικασία επιλογής και β) τον πίνακα των απορριφθέντων 
υποψηφίων με αναγραφή του λόγου απόρριψής τους.

5. Η διαδικασία επιλογής σε Θέσεις Εργασίας Ελεγκτών 
Συνοδών Σκύλων Ανιχνευτών πραγματοποιείται σε τρεις 
φάσεις:

Α) Στην προκαταρκτική διαδικασία επιλογής οι υποψή-
φιοι λαμβάνουν μέρος σε δοκιμασία επαγγελματικών και 
επιχειρησιακών ικανοτήτων μέσω της Φορολογικής και 
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Τελωνειακής Ακαδημίας (ΦΟΤΑ) και βαθμολογούνται σε 
κλίμακα 1-100 μορίων. Στη δοκιμασία αξιολογούνται οι 
ικανότητες: α) της ομαδικής εργασίας και συνεργασίας, 
β) της λήψης αποφάσεων, γ) της προσαρμοστικότητας, δ) 
της επίλυσης προβλημάτων ε) των τελωνειακών ερευνών, 
στ) της τελωνειακής εποπτείας και ελέγχου αγαθών, ζ) της 
αξιοποίησης των μέσων ελέγχου και εν γένει των διωκτι-
κών διαδικασιών, που είναι σημαντικές για την άσκηση των 
καθηκόντων του Ελεγκτή Συνοδού Σκύλου Ανιχνευτή και 
καθορίζονται στο σχετικό περίγραμμα θέσης εργασίας.

Β) Στην κύρια διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι που 
λαμβάνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία από την προκα-
ταρκτική διαδικασία καλούνται σε ατομική συνέντευξη. 
Το σύνολο των υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη 
δεν ξεπερνά αριθμητικά το διπλάσιο του αριθμού των 
προς πλήρωση θέσεων.

Η συνέντευξη διενεργείται από τετραμελή επιτροπή 
που αποτελείται από τον Προϊστάμενο της ΔΣΤΕΠ, δύο 
ελεγκτές εκπαιδευτές συνοδούς σκύλων ανιχνευτών και 
έναν οργανωσιακό ψυχολόγο. Μέσω συγκεκριμένων ερω-
τήσεων διαπιστώνονται τυχόν ειδικές γνώσεις σχετικές 
με τους σκύλους, την διατροφή και την εκπαίδευση τους, 
διερευνάται η καταλληλότητα των υποψηφίων για την 
προκηρυσσόμενη θέση εργασίας και αξιολογείται το εν-
διαφέρον τους για το τελωνειακό αντικείμενο, η αυξημένη 
επαγγελματική τους συνείδηση, ο ζήλος για την Υπηρε-
σία, η κατοχή βασικών γνώσεων σχετικά με τις διωκτικές 
διαδικασίες, τον έλεγχο των αγαθών και το αντικείμενο 
ανίχνευσης (ναρκωτικά, καπνικά, ρευστά διαθέσιμα).

Η μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προ-
κύπτει από τη βαθμολογία κάθε μέλους σε κλίμακα 1-100 
μορίων και η τελική μοριοδότηση προκύπτει από τον 
μέσο όρο των βαθμών των μελών της επιτροπής. Μετά 
την ολοκλήρωση της κύριας διαδικασίας επιλογής, η τε-
τραμελής επιτροπή καταρτίζει και αποστέλλει στη ΔΔΑΔ/
Τμ Β΄πίνακες επιτυχόντων με φθίνουσα σειρά, στους οποί-
ους περιλαμβάνεται η βαθμολογία, που συγκέντρωσαν 
οι υποψήφιοι στην ατομική συνέντευξη. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας υποψηφίων στην κύρια διαδικασία επιλογής, 
προηγείται ο/η υποψήφιος/ια που έλαβε το μεγαλύτερο 
βαθμό στη δοκιμασία επαγγελματικών ικανοτήτων της 
προκαταρκτικής διαδικασίας επιλογής.

Γ) Στο τελικό στάδιο επιλογής οι υποψήφιοι, που ανα-
φέρονται στον πίνακα επιτυχόντων, παρακολουθούν το 
πρόγραμμα Ειδικής Εκπαίδευσης, όπως περιγράφεται 
αναλυτικά στο άρθρο 4 της παρούσης και μετά από θετι-
κή αξιολόγηση τους κατατάσσονται στο αντίστοιχο ΠΘΕ.

6. Η κατάταξη σε Θέσεις Εργασίας Ελεγκτών Συνοδών 
Σκύλων Ανιχνευτών προϋποθέτει την εύρυθμη λειτουργία 
ως προς τη στελέχωση της υπηρεσίας προέλευσης των 
υποψηφίων. Σε περίπτωση αποκλεισμού υποψηφίου για 
τους λόγους αυτούς, η προς κάλυψη θέση καταλαμβάνε-
ται από τον/την επόμενο/η σε βαθμολογία υποψήφιο/α 
που είναι τοποθετημένος σε οργανική μονάδα υπό την 
ανωτέρω προϋπόθεση.

Άρθρο 4
Πρόγραμμα Ειδικής Εκπαίδευσης Συνοδών 
Σκύλων Ανιχνευτών και Ειδικό Σεμινάριο 
Τελωνειακών Θεμάτων

1. Οι επιτυχόντες παρακολουθούν Πρόγραμμα Ειδικής 
Εκπαίδευσης μέγιστης διάρκειας 4 μηνών σε χώρο που 

καθορίζεται πριν την έναρξη της διαδικασίας. Η έναρξη, η 
λήξη και όλα τα ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και 
διεξαγωγή του Προγράμματος καθορίζονται από τη Φο-
ρολογική και Τελωνειακή Ακαδημία με τη συνδρομή των 
εκπαιδευτών συνοδών σκύλων ανιχνευτών και τη ΔΣΤΕΠ.

2. Ο πρώτος μήνας του προγράμματος είναι δοκιμαστι-
κός, τόσο για τον σκύλο ανιχνευτή όσο και για τον/την 
υπό εκπαίδευση συνοδό. Σε περίπτωση που μετά από 
σχετικές ασκήσεις, τεστ και δοκιμασίες προκύψει ότι ο 
σκύλος και ο/η υποψήφιος/α ελεγκτής συνοδός δεν έχουν 
καλή συνεργασία και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο 
Πρόγραμμα, οι εκπαιδευτές συντάσσουν σχετική αρνη-
τική έκθεση, η εκπαίδευση του/της συγκεκριμένου/ης 
υπαλλήλου παύει και ο υπάλληλος επιστρέφει στην Υπη-
ρεσία του.

3. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, 
υπάλληλοι του κλάδου Εφοριακών, καθώς και υπάλληλοι 
του κλάδου Τελωνειακών, οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία σε 
θέματα ελέγχου, παρακολουθούν μέσω της ΦΟΤΑ Ειδικό 
Σεμινάριο διάρκειας δύο εβδομάδων, στο οποίο διδά-
σκονται επιχειρησιακά τελωνειακά θέματα ελέγχου και 
δίωξης.

4. Κατά το διάστημα φοίτησης, οι υπάλληλοι διατηρούν 
σε πλήρη ισχύ την κατάταξή τους στην πρότερη Θέση 
Εργασίας, καθώς και στον βαθμό αυτής, δεν εκδίδεται 
νέα διαπιστωτική πράξη, παρά μόνο ενημερώνεται από 
τη ΔΔΑΔ/Τμ. Β’ το πληροφοριακό σύστημα HRMS για την 
μετακίνησή τους.

5. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος 
και του Ειδικού Σεμιναρίου όπου απαιτείται, οι υποψήφιοι 
τοποθετούνται στις υπηρεσίες, εντάσσονται στο Τμήμα 
Δίωξης και κατατάσσονται ως «Ελεγκτές Συνοδοί Σκύλων 
Ανιχνευτών».

6. Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικα-
σίας επιλογής υπάλληλος του κλάδου εφοριακών μετα-
τάσσεται στον κλάδο Τελωνειακών και τοποθετείται σε 
αντίστοιχη κενή οργανική θέση.

Άρθρο 5
Ετήσια πρακτική διαδικασία επιθεώρησης 
Ελεγκτών Συνοδών Σκύλων Ανιχνευτών και 
Σκύλων Ανιχνευτών

1. Η τακτική πρακτική διαδικασία επιθεώρησης των σκύ-
λων ανιχνευτών και των συνοδών τους διενεργείται ετη-
σίως, μέσω εκπαιδευτικού προγράμματος επιθεώρησης, 
που διοργανώνεται μέσω της ΦΟΤΑ σε συνεργασία με την 
ΔΣΤΕΠ και τους εκπαιδευτές συνοδών σκύλων. Περιοδικές 
διορθωτικές εκπαιδεύσεις διενεργούνται, όποτε απαιτηθεί 
σε συνάρτηση με την πορεία του σκύλου ανιχνευτή.

2. Οι Εκπαιδευτές επιθεωρούν, κατά τη διενέργεια του 
προγράμματος:

- την επιχειρησιακή κατάσταση των ελεγκτών συνοδών 
και των σκύλων ανιχνευτών, υποβάλλοντάς τους σε σχετι-
κές ασκήσεις, τεστ και δοκιμασίες, οι οποίες βαθμολογού-
νται. Στο τέλος των ασκήσεων συντάσσεται η συνολική 
βαθμολογία, η οποία ορίζει την καταλληλότητα ή μη, τόσο 
του ελεγκτή συνοδού όσο και του σκύλου ανιχνευτή.

- τη σωστή και τακτική τήρηση και ενημέρωση των 
εκάστοτε προβλεπομένων εντύπων.

- την καταλληλότητα του υπηρεσιακού αυτοκινήτου.
- την κατοχή και ασφαλή φύλαξη κάθε είδους εκπαιδευ-

τικών δειγμάτων για την εκπαίδευση των σκύλων ανιχνευ-
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τών (π.χ. δείγματα ναρκωτικών ουσιών), το ειδικό βιβλίο 
διαχείρισης και την ορθή χρήση των δειγμάτων.

3. Με το πέρας της επιθεώρησης, οι Εκπαιδευτές υπο-
χρεούνται να υποβάλουν ειδικό έντυπο με τις διαπιστώ-
σεις τους, τυχόν συστάσεις και υποδείξεις και σχετικό ενη-
μερωτικό σημείωμα προς την ΔΣΤΕΠ και την ΔΔΑΔ/Τμ. Ε’. 
Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο καθ’ υπόδειξη των 
εκπαιδευτών ακολουθεί διορθωτική εκπαίδευση.

Άρθρο 6
Παύση Κατάταξης σε ΠΘΕ Ελεγκτή Συνοδού 
Σκύλου Ανιχνευτή - Διαγραφή σκύλου ανιχνευτή 
λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας

1. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της διορθω-
τικής εκπαίδευσης του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του 
άρθρου 5 της παρούσας ο/η ελεγκτής συνοδός σκύλου 
ανιχνευτή κρίνεται μη κατάλληλος/η μετά από εξέταση και 
εισήγηση των Εκπαιδευτών παύει η κατάταξή του/της στο 
ειδικό ΠΘΕ και επιστρέφει στην προηγούμενη θέση εργα-
σίας του/της και στο βαθμό αυτής λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαμορφωθείσες υπηρεσιακές πραγματικές καταστάσεις.

2. Σε περίπτωση θανάτου σκύλου ανιχνευτή ή διαγρα-
φής σκύλου ανιχνευτή λόγω συμπλήρωσης ηλικιακού 
ορίου (10ετία) ή για σοβαρό λόγο υγείας του, κατόπιν 
ιατρικής γνωμάτευσης και εισήγησης των Εκπαιδευτών, 
δύναται να παρέχεται στον/στην υπάλληλο ελεγκτή συ-
νοδό, έτερος σκύλος ανιχνευτής, όταν αυτό καταστεί 
δυνατόν και ακολουθεί το Πρόγραμμα Ειδικής Εκπαίδευ-
σης του άρθρου 4 της παρούσης. Έως την παροχή νέου 
σκύλου ανιχνευτή, παύει η κατάταξή του/της υπαλλήλου 
ελεγκτού συνοδού στο ειδικό ΠΘΕ και επιστρέφει στην 
προηγούμενη θέση εργασίας του και στο βαθμό αυτής 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαμορφωθείσες υπηρεσιακές 
πραγματικές καταστάσεις.

Άρθρο 7
Διαδικασία και προϋποθέσεις Επιλογής Ελεγκτών 
Εκπαιδευτών Συνοδών Σκύλων Ανιχνευτών

1. Ο αριθμός και η επιλογή των υποψηφίων Εκπαιδευ-
τών καθορίζονται με βάση τις εκάστοτε υπηρεσιακές 
ανάγκες και τον αριθμό των υπηρετούντων συνοδών 
και εκπαιδευτών.

2. H Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και 
Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ) σε ετήσια βάση καταγράφει τις 
ανάγκες των Τελωνειακών Αρχών της επικράτειας όσον 
αφορά στον αριθμό απαιτούμενων Ελεγκτών Εκπαιδευ-
τών Συνοδών Σκύλων Ανιχνευτών και υποβάλλει σχετική 
πρόταση στην Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών 
Φόρων Κατανάλωσης (ΓΔΤ και ΕΦΚ). Η Γενική Διεύθυνση 
Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, μετά από 
επεξεργασία της ανωτέρω πρότασης υποβάλλει σχετική 
εισήγηση προς τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για έγκριση του 
αριθμού των απαιτούμενων Ελεγκτών Εκπαιδευτών Συ-
νοδών Σκύλων Ανιχνευτών.

3. Κατόπιν εγκρίσεως της ανωτέρω εισήγησης εκδί-
δεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
υποψηφίους Ελεγκτές Εκπαιδευτές Συνοδούς Σκύλων 
Ανιχνευτών. Αίτηση υποψηφιότητας προς τη ΔΔΑΔ 
υποβάλλουν οι εν ενεργεία Ελεγκτές Συνοδοί Σκύλων 
Ανιχνευτών, κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ με τουλάχιστον τριετή 
εμπειρία στη θέση ή κατηγορίας ΔΕ με εξαετή εμπειρία 

στη θέση και καλή γνώση αγγλικών. Η αίτηση συνοδεύ-
εται α) από δήλωση προτίμησης υπηρεσιών β) ειδικό 
έντυπο αποτελεσμάτων επιθεώρησης της παρ. 3 του 
άρθρου 5 της παρούσας και γ) βιογραφικό σημείωμα.

4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτή-
σεων υποψηφιότητας στη διαδικασία επιλογής, η ΔΔΑΔ/
Τμ. Β’ ελέγχει την πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων 
συμμετοχής της παρ. 3 του παρόντος άρθρου καταρτίζει 
και ανακοινώνει α) τον πίνακα των υποψηφίων, που δύνα-
νται να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής και β) τον 
πίνακα των απορριφθέντων υποψηφίων με αναγραφή 
του λόγου απόρριψής τους.

5. Η διαδικασία επιλογής Ελεγκτών Εκπαιδευτών Συνο-
δών Σκύλων Ανιχνευτών πραγματοποιείται σε δύο φάσεις:

Α) Κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας επιλογής, οι 
υποψήφιοι με τα περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας ως 
ελεγκτές συνοδοί σκύλων ανιχνευτών και τις καλύτερες 
επιδόσεις κατά τις επιθεωρήσεις καλούνται σε συνέντευ-
ξη. Το σύνολο των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέ-
ντευξη δεν ξεπερνά αριθμητικά το διπλάσιο του αριθμού 
των προς πλήρωση θέσεων. Η συνέντευξη διενεργείται 
από τριμελή Επιτροπή που αποτελείται από τον Προϊστά-
μενο της ΔΣΤΕΠ και δύο ελεγκτές εκπαιδευτές συνοδούς 
σκύλων ανιχνευτών. Η μοριοδότηση της συνέντευξης 
κάθε υποψηφίου προκύπτει από την βαθμολογία κάθε 
μέλους σε κλίμακα 1-100 μορίων και η τελική μοριοδότη-
ση προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών 
της επιτροπής. Στη συνέντευξη κρίνονται οι ικανότητες 
των υποψηφίων σχετικά με α) την ομαδική εργασία και 
συνεργασία, β) τη λήψη αποφάσεων, γ) τις τελωνειακές 
έρευνες, δ) επίλυση προβλημάτων ε) την τελωνειακή 
εποπτεία και τον έλεγχο αγαθών, στ) τη βέλτιστη αξιο-
ποίηση των μέσων ελέγχου και εν γένει των διωκτικών 
διαδικασιών που είναι σημαντικές για την άσκηση των 
καθηκόντων του Ελεγκτή Εκπαιδευτή Συνοδό Σκύλου 
Ανιχνευτή και καθορίζονται στο σχετικό περίγραμμα 
θέσης εργασίας.

Β) Στη δεύτερη φάση της διαδικασία επιλογής, οι υπο-
ψήφιοι Ελεγκτές Εκπαιδευτές Συνοδοί Σκύλων Ανιχνευ-
τών, οι οποίοι προκρίθηκαν στην ατομική συνέντευξη, 
σύμφωνα με τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων, 
συμμετέχουν σε τρεις εκπαιδεύσεις ελεγκτών εκπαιδευ-
τών συνοδών σκύλων ανιχνευτών, προκειμένου μετά τη 
θετική αξιολόγησή τους στο σύνολο των εκπαιδεύσεων να 
καταταχθούν στο νέο ΠΘΕ «Ελεγκτής Εκπαιδευτής και Συ-
νοδός σκύλου ανιχνευτή». Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη 
εκπαίδευση συμμετέχουν ως παρατηρητές εκπαιδευτές, 
στη δεύτερη εκπαίδευση συμμετέχουν ως βοηθοί των 
υφιστάμενων ελεγκτών εκπαιδευτών στο έργο τους και 
στην τρίτη αναλαμβάνουν να εκπαιδεύσουν μία σειρά 
νέων ελεγκτών συνοδών, υπό την εποπτεία των υφιστά-
μενων ελεγκτών εκπαιδευτών.

Άρθρο 8
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2022

Ο Διοικητής
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