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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 9 Μαρτίου 2017 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. πρωτ. 2/18150/0004 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  
ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ  
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ  
  

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Για τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ μζλουσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Ελλθνικοφ 

Δθμοςιονομικοφ υμβουλίου 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. τισ διατάξεισ των άρκρων 1-13 του μζρουσ Αϋ του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ 

διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και 

άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ143), 

2. τθν αρικ. Δ6Α1116174 ΕΞ2014/13.8.2014 απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν με κζμα 

«Κακοριςμόσ διαδικαςίασ προκιρυξθσ ανοιχτοφ διαγωνιςμοφ για τθν πλιρωςθ των κζςεων 

του Προζδρου και των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Ελλθνικοφ Δθμοςιονομικοφ, 

υμβουλίου και τθσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ τθσ Επιτροπισ και λοιπά κζματα» (Β’ 2218), 

3. τθν αρικ. 2/67265/0004/30.10.2015 απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν με κζμα 

«Διοριςμόσ του Προζδρου και των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Ελλθνικοφ 

Δθμοςιονομικοφ, υμβουλίου» (ΤΟΔΔ 799), 

4. τθν ανάγκθ διοριςμοφ νζου μζλουσ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο του Ελλθνικοφ 

Δθμοςιονομικοφ υμβουλίου ςε αντικατάςταςθ παραιτθκζντοσ μζλουσ για το υπόλοιπο τθσ 

κθτείασ του.  

ΚΑΛΟΤΜΕ 

τουσ ενδιαφερόμενουσ υποψθφίουσ που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτθ διαδικαςία 

πλιρωςθσ μιασ κζςθσ τακτικοφ μζλουσ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ανεξάρτθτθσ διοικθτικισ 

αρχισ με τθν ονομαςία «Ελλθνικό Δθμοςιονομικό υμβοφλιο», το οποίο εδρεφει ςτθν Ακινα 

και λειτουργεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014, να υποβάλλουν αίτθςθ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ με ςυνθμμζνο αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα ςτο ςφνδεςμο 

https://online.ekdd.gr/applications/, από 10/03/2017 ζωσ και 20/03/2017. 

https://online.ekdd.gr/applications/
https://online.ekdd.gr/applications/
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θμειϊνεται ότι αιτιςεισ που: α) δε κα υποβλθκοφν θλεκτρονικά ςτθν προαναφερόμενθ 

διεφκυνςθ ι/και β) δε κα φζρουν ςτοιχεία τθλεφωνικισ ι και θλεκτρονικισ επικοινωνίασ, δε 

κα εξετάηονται. 

 
Προςόντα επιλογισ και διοριςμοφ των μελών του Δ.. 

Σα μζλθ του Δ.. είναι πρόςωπα εγνωςμζνου κφρουσ, επιςτθμονικισ κατάρτιςθσ και 

επαγγελματικισ εμπειρίασ ςε τομείσ που ζχουν ςχζςθ με τισ αρμοδιότθτεσ του 

Δθμοςιονομικοφ υμβουλίου και ιδιαίτερα ςτουσ τομείσ των οικονομικϊν ι των δθμόςιων 

οικονομικϊν. Η διεκνισ εμπειρία ςτουσ τομείσ αυτοφσ λαμβάνεται επιπλζον υπόψθ. Οι 

υποψιφιοι πρζπει να διακζτουν: 

α) πτυχίο οικονομικϊν επιςτθμϊν Α.Ε.Ι. ι ιςότιμο τίτλο ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ 

αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ, 

β) διδακτορικό τίτλο ελλθνικοφ Α.Ε.Ι. ι αναγνωριςμζνο ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ, που 

αποδεικνφει τθν επιςτθμονικι εξειδίκευςθ ςε ςυναφι προσ το ςκοπό του Δθμοςιονομικοφ 

υμβουλίου γνωςτικά αντικείμενα, 

γ) επαγγελματικι εμπειρία (ςε ςυναφι προσ το ςκοπό του Δθμοςιονομικοφ υμβουλίου 

γνωςτικά αντικείμενα) τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) ετϊν και 

δ) άριςτθ γνϊςθ τουλάχιςτον μιασ ξζνθσ γλϊςςασ. 

 
Κωλφματα διοριςμοφ 

Αποκλείεται του διοριςμοφ πρόςωπο αν: 

i. ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για αδίκθμα που ςυνεπάγεται 

κϊλυμα διοριςμοφ ςε κζςθ δθμοςίου υπαλλιλου ι ζκπτωςθ δθμοςίου υπαλλιλου, ςφμφωνα 

με τα άρκρα 5, 8, 9 και 149 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν 

Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ., 

ii. δεν προβεί ςτισ απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ περί ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τα 

οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 9 του ν. 4270/2014 προ του διοριςμοφ του, 

iii. ζχει πτωχεφςει, 

iv. ζχει αποκλειςκεί ι παυκεί από αρμόδια αρχι από τθν άςκθςθ ενόσ επαγγζλματοσ ι του 

ζχει απαγορευκεί θ ανάλθψθ κζςθσ διευκυντοφ ι ςτελζχουσ οιουδιποτε δθμόςιου νομικοφ 

προςϊπου, λόγω ςοβαροφ πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ, 
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v. είναι ςφηυγοσ ι ςυγγενισ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ μζχρι δευτζρου βακμοφ ι κατιϊν ςε 

ευκεία γραμμι του Προζδρου ι άλλου μζλουσ του Δ.., 

vi. είναι προϊςτάμενοσ του προςωπικοφ ι μζλοσ του προςωπικοφ του Δθμοςιονομικοφ 

υμβουλίου, 

vii. είναι ι ζχει διατελζςει μζλοσ τθσ Βουλισ των Ελλινων, του Ευρωκοινοβουλίου, τθσ 

Κυβζρνθςθσ ι των εκτελεςτικϊν οργάνων πολιτικοφ κόμματοσ. 

 
Διαδικαςία επιλογισ 

Σο Τπουργικό υμβοφλιο κα επιλζξει το μζλοσ του Δ.. μεταξφ των περιλαμβανομζνων ςτον 

κατάλογο επικρατζςτερων υποψθφίων που καταρτίηει θ Επιτροπι αξιολόγθςθσ και επιλογισ 

τθσ παρ.3 του άρκρου 4 του ν.4270/2014. Σο επιλεγζν από το Τπουργικό υμβοφλιο μζλοσ 

εγκρίνεται από τθν Ειδικι Μόνιμθ Επιτροπι Θεςμϊν και Διαφάνειασ τθσ Βουλισ και διορίηεται 

με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν. 

 
Θθτεία 

Σο νζο μζλοσ κα διοριςτεί για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ του παραιτθκζντοσ μζλουσ, θ οποία 

είχε οριςτεί πενταετισ, ιτοι μζχρι 8.11.2020.  

 
Οι ενδιαφερόμενοι που είχαν υποβάλει υποψθφιότθτα ςτθν από 17.7.2015 πρόςκλθςθ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν πλιρωςθ των κζςεων του Προζδρου και των μελϊν του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου και εξακολουκοφν να επικυμοφν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία, 

καλοφνται να επανυποβάλουν επικαιροποιθμζνθ αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, ωσ 

ανωτζρω. 

 
Η παροφςα να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Οικονομικϊν και ςτο διαδικτυακό 

τόπο www.opengov.gr. 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΤΚΛΕΙΔΗ ΣΑΚΑΛΩΣΟ 

 

Ακριβζσ αντίγραφο 

Ο Προϊςτάμενοσ του Αυτοτελοφσ Γραφείου 

Γραμματείασ και Αρχείου 

http://www.opengov.gr/

