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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
----- 

ΤΠΟΤΡΓΟ                                                       
 

                             ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

                           Αθήνα, 1.7.2016 

                     Αρ.Πρωτ.: ΤΠΟΙΚ 0005123 ΕΞ 2016 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Γηα ηελ επηινγή ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ Δζόδσλ. 

 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 

 

 ΈΥΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗ: 

1.Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7,8,9,10,41 ηνπ λ. 4389/2016 «Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 94), φπσο ηζρχνπλ. 

2. Σελ αξηζ. 2/58700/0004/28-06-2016 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο 

δηαδηθαζίαο πξνθήξπμεο αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ 

Γηνίθεζεο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη ινηπά ζρεηηθά ζέκαηα» (Β’ 1965). 

3. Σελ αξηζ.2/58933/0004/30-06-2016 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «πγθξφηεζε 

θαη Οξηζκφο κειψλ Δπηηξνπήο Δπηινγήο κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ» (ΑΓΑ:6ΨΦΛΗ-Τ10). 

4. Σν γεγνλφο φηη: 

i) ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ σο άλσ λφκνπ ν δηνξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ 

πξψηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηξείο κήλεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο απηήο. 

ii) ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο επηιέγνληαη κεηά απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο πνπ δεκνζηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. 

 

ΚΑΛΟΤΜΔ 

Σνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (εθεμήο Αξρή), λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Η ζχλζεζε ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο, νη αξκνδηφηεηεο απηνχ, ηα 

ηππηθά πξνζφληα αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ, ηα θσιχκαηα δηνξηζκνχ θαη ηα αζπκβίβαζηα, 
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ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα εθηίζεληαη αλαιπηηθά σο θαησηέξσ:  

 

I. ΤΝΘΔΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΙΟΙΚΗΗ: 

1. Σν πκβνχιην Γηνίθεζεο θαη ν Γηνηθεηήο απνηεινχλ ηα Όξγαλα Γηνίθεζεο ηεο Αξρήο. Σν 

πκβνχιην Γηνίθεζεο είλαη πεληακειέο, απνηεινχκελν απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηέζζεξα (4) 

αθφκε ηαθηηθά κέιε, ηα νπνία δελ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ζπκκεηέρεη ν Γηνηθεηήο ηεο Αξρήο σο εθ ηεο ηδηφηεηάο 

ηνπ, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 

2. Σν πκβνχιην Γηνίθεζεο έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηόηεηεο: 

i. Ωο πξνο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Αξρήο: 
 

 α) Παξέρεη γεληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο Αξρήο. 
 

 β) Παξέρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηα ην ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηεο Αξρήο, 
θαζψο θαη γηα ηελ εηήζηα έθζεζε απνινγηζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
ηεο Αξρήο. 
 

 ii. Ωο πξνο ηα δεηήκαηα πξνζσπηθνύ ηεο Αξρήο: 
 

 α) Παξέρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο πξνζσπηθνχ ηεο 
Αξρήο θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή απηήο. 
 
 β) Παξέρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή κεζνδνινγηψλ θαη 
εηδηθφηεξσλ ζπζηεκάησλ πξναγσγψλ, βαζκνινγηθήο θαη ππεξεζηαθήο εμέιημεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο. 

 
 γ) Παξέρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή κεζνδνινγηψλ θαη 
εηδηθφηεξσλ ζπζηεκάησλ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 
Αξρήο. 

 
 δ) Παξέρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή κεζνδνινγηψλ θαη 
εηδηθφηεξνπ ζπζηήκαηνο κηζζνινγηθνχ θαζεζηψηνο θαη επηπιένλ αληακνηβήο (bonus) ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο. 

 
 ε) Παξέρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηα ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα πξφζιεςεο 
πξνζσπηθνχ ζηελ Αξρή. 

 
 ζη) Δηζεγείηαη πξνο ην Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Μεηαξξχζκηζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 
ησλ Ν.Π.Γ.Γ θαη ησλ Ο.Σ.Α., ηελ αχμεζε ηνπ θαζνξηδφκελνπ νξίνπ νξγαληθψλ ζέζεσλ 
κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο. 

 
 δ) Παξέρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηα ηε ζχζηαζε ή θαηάξγεζε νξγαληθψλ ζέζεσλ 
πξνζσπηθνχ φισλ ησλ θιάδσλ, εηδηθνηήησλ θαη θαηεγνξηψλ. 
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 ε) Παξέρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηα ηε κεηαθνξά θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ απφ 
θαηεγνξία ζε θαηεγνξία ή απφ θιάδν ή εηδηθφηεηα ζε άιιν θιάδν ή ζε άιιε εηδηθφηεηα, 
θαζψο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ή αλαθαζνξηζκφ ησλ πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε θιάδνπο θαη 
ζε εηδηθφηεηεο. 

 
 ζ) Παξέρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ή αλαθαζνξηζκφ ησλ νξγαληθψλ 
ζέζεσλ πξνζσπηθνχ, κφληκνπ θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, αλά θαηεγνξία, 
θιάδν θαη εηδηθφηεηα κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Αξρήο. 
 
 η) Παξέρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ή αλαθαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ 
ζέζεσλ ησλ Διεγθηψλ Βεβαίσζεο θαη Αλαγθαζηηθήο Δίζπξαμεο ησλ Δζφδσλ ηνπ Κξάηνπο 
θαη ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ φισλ ησλ επηπέδσλ, ζηηο νπνίεο θαηαλέκνληαη νη ζέζεηο 
απηέο, θαζψο θαη γηα ηελ θαηαλνκή ή αλαθαηαλνκή ηνπο ζε ππεξεζηαθέο κνλάδεο. 
 

 iii. Ωο πξνο ηα νξγαλσηηθά δεηήκαηα ηεο Αξρήο: 
 

 α) Παξέρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηα ηνπο Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο ηεο Αξρήο. 
 

 β) Παξέρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο Αξρήο, θαζψο 
θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε απηνχ, ζε πεξηπηψζεηο ζεκαληηθψλ νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ, φπσο 
είλαη ε ζχζηαζε, ε ζπγρψλεπζε, ε κεηαηξνπή επηπέδνπ, ε θαηάξγεζε θαη ε αλαζηνιή 
ιεηηνπξγίαο ππεξεζηψλ, επηπέδνπ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ ή Γηεπζχλζεσλ ησλ Κεληξηθψλ, 
Δηδηθψλ Απνθεληξσκέλσλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ, θαζψο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 
Τπεξεζηψλ πνπ απνηεινχλ Απηνηειείο Τπεξεζίεο ηεο Αξρήο, αλεμαξηήησο επηπέδνπ, 
θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ θιάδσλ απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη νη Πξντζηάκελνη ησλ 
πξναλαθεξζεηζψλ ππεξεζηψλ θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ 
νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ. 

 
 γ) Παξέρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηα ηελ πνιηηηθή ηεο Αξρήο ζε ζέκαηα δηνηθεηηθψλ 
δηαδηθαζηψλ. 

 
 iv. Ωο πξνο ηνλ Γηνηθεηή ηεο Αξρήο: 

 
 α) Καηαηάζζεη ηνπο δχν (2) επηθξαηέζηεξνπο ππνςεθίνπο γηα ηε ζέζε ηνπ Γηνηθεηή θαη 
ππνβάιεη ζρεηηθή πξφηαζε ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. 

 
 β) Παξέρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηα ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ απφδνζεο κε ηνπο  
ηεζέληεο ζηφρνπο ζην ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ ζρέδην θαη παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε 
ηνπ ζπκβνιαίνπ απφδνζεο ηνπ Γηνηθεηή. 

 
 v. Ωο πξνο ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Αξρήο: 

 
 α) Παξέρεη γλψκε ζην Γηνηθεηή ηεο Αξρήο επί ηνπ ζρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο, πξηλ ηελ 
ππνβνιή ηνπ ζην ΓΛΚ. 

 
 β) Παξαθνινπζεί ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Αξρήο, δηα ηεο ππνβνιήο 
ζε απηφ εθζέζεσλ απφ ην Γηνηθεηή. 
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 γ) Διέγρεη θαη απνθαίλεηαη γηα ηε ζθνπηκφηεηα δαπαλψλ, γηα έξγα παξνρήο ππεξεζηψλ ή 
γηα πξνκήζεηεο εηδψλ θαζαξήο αμίαο άλσ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000) επξψ. 

 
 δ) Παξέρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηα ηελ έληαμε έξγσλ ζην Π.Γ.Δ. θαη ζην Δληαίν 
Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ. 
 

vi. Σν πκβνχιην Γηνίθεζεο δελ δχλαηαη λα δεηά θαη λα έρεη πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ  
αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο ή πεξηπηψζεηο θνξνινγνχκελσλ. 
 

ΙΙ. ΘΗΣΔΙΑ, ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ, ΑΠΟΓΟΥΔ: 

1. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο νξίδεηαη πεληαεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί 

κφλν κία θνξά. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λ.4389/2016 (Α’94), δχν (2) απφ ηα πέληε (5) 

κέιε θιεξψλνληαη ακέζσο κεηά απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο επηινγήο ηνπο θαη δηνξίδνληαη γηα 

ζεηεία ηξηψλ (3) εηψλ, άιια δχν (2) γηα ζεηεία ηεζζάξσλ (4) εηψλ θαη έλα (1) κέινο γηα ζεηεία 

πέληε (5) εηψλ, αληίζηνηρα. Αλ αλαλεσζεί ε ζεηεία κέινπο πνπ ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν 

εδάθην δηνξίζηεθε γηα πεξηνξηζκέλε ζεηεία, ε αλαλέσζε ρσξεί γηα πιήξε ζεηεία πέληε (5) 

εηψλ. 

2. i.Σν πκβνχιην Γηνίθεζεο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

ππεξεηεί κε ζπλέπεηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Αξρήο θαη λα αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ 

αλαηίζεληαη απφ  ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζπζηαηηθνχ ηνπ λφκνπ θαη απφ ηελ εθάζηνηε θείκελε 

λνκνζεζία, κε γλψκνλα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηήο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία θαη δξάζε ηεο Αξρήο. 

 ii.Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο, έρνπλ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ ηηο αξρέο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ακεξνιεςίαο. 

3. Οη απνδνρέο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ ινηπψλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο θαζνξίδνληαη 

ζην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ επξψ (300,00 €) αλά ζπλεδξίαζε θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ 

κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ εηεζίσο ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ησλ απνδνρψλ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ. 

 

III. ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ, ΚΧΛΤΜΑΣΑ ΓΙΟΡΙΜΟΤ ΚΑΙ 

ΑΤΜΒΙΒΑΣΑ: 

1. Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο είλαη πξφζσπα εγλσζκέλνπ θχξνπο, 

πςειήο επηζηεκνληθήο ζπγθξφηεζεο θαη επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζε ηνκείο πνπ έρνπλ ζρέζε 

κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Αξρήο ή / θαη ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ: 

α) πηπρίν ή δίπισκα Α.Δ.Ι. λνκηθήο ή νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο ή δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ 

ή ζεηηθψλ επηζηεκψλ ή δεκφζηαο δηνίθεζεο ή ηζφηηκν ηίηιν ζπνπδψλ ζρνιψλ ηεο 
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εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ. Ιδηαίηεξν πξνζφλ θαηά ηελ επηινγή 

ζεσξνχληαη νη κεηαπηπρηαθνί ή δηδαθηνξηθνί ηίηινη ειιεληθνχ Α.Δ.Ι. ή αλαγλσξηζκέλνπ 

ηζφηηκνπ ηεο αιινδαπήο ή ε απνθνίηεζε απφ ηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζε ζπλαθή 

πξνο ηνπο ζθνπνχο ηεο Αξρήο ή / θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο 

γλσζηηθά αληηθείκελα, 

β) επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζπλαθή πξνο ηνπο ζθνπνχο ηεο Αξρήο ή / θαη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο αληηθείκελα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηψλ, 

γ) άξηζηε γλψζε ηνπιάρηζηνλ κηαο μέλεο γιψζζαο θαη ηδίσο ηεο αγγιηθήο, 

δ) ηζρπξφ ηζηνξηθφ θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ηα 

πξνζφληα δηνξηζκνχ ηφζν θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ φζν 

θαη θαηά ην ρξφλν ηνπ δηνξηζκνχ. 

2. Οη ππνςήθηνη πξέπεη επίζεο λα κελ έρνπλ θψιπκα δηνξηζκνχ θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 5 θαη 8 ηνπ λ. 3528/2007 (Α` 26), είηε θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

ησλ αηηήζεσλ είηε θαηά ην ρξφλν ηνπ δηνξηζκνχ θαη επηπιένλ: 

α) Να κελ έρνπλ απνιπζεί απφ ζέζε δεκφζηαο ππεξεζίαο ή Ο.Σ.Α. ή άιινπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ιφγσ επηβνιήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο 

παχζεο ή ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο γηα ζπνπδαίν ιφγν, νθεηιφκελν ζε 

ππαηηηφηεηά ηνπο. 

β) Να κελ έρνπλ απνθιεηζζεί απφ αξκφδηα αξρή απφ ηελ άζθεζε ελφο επαγγέικαηνο ή λα 

κελ ηνπο έρεη απαγνξεπζεί ε αλάιεςε ζέζεο Πξντζηακέλνπ ή ζηειέρνπο νπνηαζδήπνηε 

δεκφζηαο αξρήο, ιφγσ ζνβαξνχ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο. 

γ) Να κε ζπλδένληαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο κε ηελ Αξρή. 

3. Γελ κπνξεί λα δηνξηζηεί Πξφεδξνο ή κέινο ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο πξφζσπν, ην νπνίν 

είλαη ή έρεη δηαηειέζεη κέινο ηνπ Διιεληθνχ ή ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηεο Κπβέξλεζεο 

ή ησλ εθηειεζηηθψλ νξγάλσλ πνιηηηθνχ θφκκαηνο, θαηά ηελ ηξέρνπζα ή ηελ πξνεγνχκελε 

θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν, ή έρεη αλαθεξπρζεί ππνςήθηνο βνπιεπηήο, θαηά ηηο ίδηεο σο άλσ 

πεξηφδνπο. 

4. Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο δελ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο 

απαζρφιεζεο θαη δελ αλαζηέιιεηαη ε άζθεζε νπνηνπδήπνηε δεκνζίνπ ιεηηνπξγήκαηνο, 

θαζψο θαη ε άζθεζε θαζεθφλησλ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο, ησλ 

Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ θξαηηθψλ Ν.Π.Ι.Γ. ή δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ή επηρεηξήζεσλ, ηε δηνίθεζε 

ησλ νπνίσλ νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην Γεκφζην κε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο δελ επηηξέπεηαη λα αζθνχλ νπνηνδήπνηε έκκηζζν ή άκηζζν 

ιεηηνχξγεκα ή νπνηαδήπνηε άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ ζπκβηβάδεηαη κε ηελ 
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ηδηφηεηα ή ηα θαζήθνληα κέινπο ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Αξρήο. Ιδίσο δελ επηηξέπεηαη 

λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ή λα έρνπλ νπνηαδήπνηε έλλνκε ζρέζε κε εηαηξεία ή επηρείξεζε, εθ 

ηεο νπνίαο κπνξεί λα πξνθιεζεί ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. Γελ ζπληζηά γηα απηνχο 

αζπκβίβαζην ε άζθεζε θαζεθφλησλ κέινπο Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ Αλψηαηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο, κε θαζεζηψο πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ε άζθεζε 

θαζεθφλησλ κέινπο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο.  

 

IV. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ: 

1. Τπνβνιή αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

i. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα δηνξηζκφ ζηηο 

πξνθεξπζζφκελεο ζέζεηο θαη δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα δχλαληαη λα 

ππνβάινπλ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ε νπνία ππέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο, κε 

ζπλεκκέλν αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα, 

απνθιεηζηηθά ζην ζχλδεζκν https://online.ekdd.gr/applications/ , απφ  01-07-2016 έσο θαη 

10-07-2016.  

ii. εκεηψλεηαη φηη ππνςεθηφηεηα πνπ ππνβάιιεηαη δελ εμεηάδεηαη θαη απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε, εθφζνλ δελ: 

α) έρεη ππνβιεζεί αίηεζε θαη βηνγξαθηθφ ζεκείσκα  

β) έρεη γίλεη ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο  

γ) είλαη εκπξφζεζκε  

δ) αλαγξάθνληαη ζηνηρεία ηειεθσληθήο ή/θαη ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππνςήθην. 

ε) πιεξνχληαη νη ηαζζφκελεο απφ ην λφκν θαη ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο πξνυπνζέζεηο, πεξί απαηηνχκελσλ επηζηεκνληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ, ηα νπνία εθιακβάλνληαη σο ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα γηα ηελ επηινγή ησλ 

κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο  

ζη) αλαθέξεηαη φηη ζην πξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ δελ ζπληξέρνπλ ηα ξεηψο αλαθεξφκελα 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4389/2016 θσιχκαηα δηνξηζκνχ, θαζψο θαη ηα θσιχκαηα δηνξηζκνχ 

ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 5 θαη 8 ηνπ λ. 3528/2007. 

δ) αλαθέξεηαη φηη ν ππνςήθηνο ζα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο άξζε ηπρφλ 

αζπκβηβάζησλ, εθφζνλ επηιεγεί. 

 

2. Αμηνιόγεζε ππνςεθίσλ από Αλεμάξηεηε Δπηηξνπή Δπηινγήο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ θάιπςε ζέζεο κέινπο ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ζα αμηνινγεζνχλ 

θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ αξηζ.2/58700/0004/28-06-2016 (Β’1965) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ απφ ηελ επηακειή αλεμάξηεηε Δπηηξνπή Δπηινγήο πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 

αξηζ.2/58933/0004/30-06-2016 (ΑΓΑ:6ΨΦΛΗ-Τ10) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη 

απνηειείηαη απφ ηα θάησζη κέιε, σο εμήο: 

https://online.ekdd.gr/applications/
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α. Ισάλλε Καξαβνθύξε, Πξφεδξν ηνπ ΑΔΠ, σο Πξφεδξν. 

β. Παλαγηώηε Ληαξγθόβα, πληνληζηή ηνπ Γξαθείνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο ζηε 

Βνπιή. 

γ. Φξαγθίζθν Κνπηεληάθε, Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ. 

δ. Παλαγηώηε Κνξιίξα, Πξφεδξν ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε. Θσκά Μνύην, κέινο  Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ. 

ζη. Marian Wakounig θαη 

δ. Donal mc Nally, εθπξφζσπνη πνπ ππνδείρζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

Σα ππφ ζηνηρείν ζη) θαη δ) κέιε ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλσηέξσ Δπηηξνπή απνθιεηζηηθά γηα ηα 

επηά πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.  

Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηελ αλσηέξσ Δπηηξνπή ζα παξέρεη ε Μαξία Σζηάπα ηνπ 

Γεσξγίνπ, ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ, κε βαζκφ Α’ ηεο Γηεχζπλζεο 

Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κε αλαπιεξψηξηα ηελ Κιενπάηξα 

πληδηάθε ηνπ Ρίδνπ, ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ ΓΔ Γεκνζηνλνκηθψλ κε βαζκφ Α’, πνπ ππεξεηεί 

ζην Απηνηειέο Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

3. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο.  

Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε θαηάξηηζε θαηαιφγνπ ησλ επηθξαηέζηεξσλ ππνςεθίσλ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ζέζεσλ ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ κε βάζε πξνθαζνξηζκέλα θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ 

δηπιάζην αξηζκφ ππνςεθίσλ απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ ζέζεσλ θαη ε ππνβνιή ηνπ ζηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. 

 

Η παξνχζα λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ζην δηαδηθηπαθφ 

ηφπν www.opengov.gr. 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 

 

 ΔΤΚΛΔΙΓΗ ΣΑΚΑΛΧΣΟ 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
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