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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9 και 10 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις 

για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), 

2. τις διατάξεις του ν.4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 

διατάξεις» (Α΄137) και ιδίως των άρθρων 53, 54, 55, 56, 57 και 58,

3. την αριθ. 2/58700/0004/28.06.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή των 

μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και 

λοιπά σχετικά θέματα» (Β’ 1965),

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε’ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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4. την αριθ. 2/77928/0004/27.9.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

«Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων» (ΥΟΔΔ 507),

5. την ανάγκη διορισμού των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, λόγω λήξης της 

θητείας τους, 

6. το γεγονός ότι τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης επιλέγονται μετά από 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Οικονομικών, η οποία 

δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και στον διαδικτυακό κόμβο 

www.opengov.gr.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ενδιαφερόμενους για την κάλυψη των θέσεων των μελών του Συμβουλίου 

Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (εφεξής «Αρχή»), να 

υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η σύνθεση και οι 

αρμοδιότητες, η θητεία, οι υποχρεώσεις, οι αποδοχές, τα προσόντα επιλογής και τα 

κωλύματα διορισμού, καθώς και η διαδικασία επιλογής των μελών του Συμβουλίου 

Διοίκησης εκτίθενται αναλυτικά ως κατωτέρω: 

Α. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Το Συμβούλιο Διοίκησης και ο Διοικητής αποτελούν τα Όργανα Διοίκησης της 

Αρχής. Το Συμβούλιο Διοίκησης είναι πενταμελές, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο 

και τέσσερα (4) ακόμη τακτικά μέλη, τα οποία δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης συμμετέχει ο Διοικητής 

της Αρχής ως εκ της ιδιότητάς του, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Το Συμβούλιο Διοίκησης παρέχει γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για το 

στρατηγικό σχεδιασμό της Αρχής, τη σύμφωνη γνώμη του για το στρατηγικό και 

επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής, καθώς και για την ετήσια έκθεση απολογισμού και 

προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της Αρχής.

Έχει επίσης αρμοδιότητα:

α) ως προς τα ζητήματα προσωπικού της Αρχής

β) ως προς τα οργανωτικά ζητήματα της Αρχής 

γ) ως προς τη διαδικασία επιλογής του Διοικητή της Αρχής
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δ) ως προς τον προϋπολογισμό της Αρχής

Β. ΘΗΤΕΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης ορίζεται πενταετής και μπορεί να 

ανανεωθεί μόνο μία φορά. 

2. α) Το Συμβούλιο Διοίκησης, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, έχει την 

υποχρέωση να υπηρετεί με συνέπεια τους σκοπούς της Αρχής και να ασκεί τις 

αρμοδιότητες που του ανατίθενται από τις διατάξεις του συστατικού του νόμου και 

από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, με γνώμονα την επίτευξη των στόχων αυτής 

και την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία και δράση της Αρχής.

   β) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους, έχουν υποχρέωση να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και 

αμεροληψίας.

3. Οι αποδοχές του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης 

καθορίζονται στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €) ανά συνεδρίαση και σε 

κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν ετησίως το τριάντα τοις εκατό (30%) 

των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

Γ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης είναι πρόσωπα εγνωσμένου 

κύρους, υψηλής επιστημονικής συγκρότησης και επαγγελματικής εμπειρίας σε 

τομείς που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της Αρχής ή / και του Συμβουλίου 

Διοίκησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

α) πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. νομικής ή οικονομικής κατεύθυνσης ή διοίκησης 

επιχειρήσεων ή θετικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ή ισότιμο τίτλο 

σπουδών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχων ειδικοτήτων. Ιδιαίτερο 

προσόν κατά την επιλογή θεωρούνται οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι 

ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής ή η αποφοίτηση 

από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που 

αποδεικνύουν την επιστημονική εξειδίκευση σε συναφή προς τους σκοπούς της 

Αρχής ή / και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης γνωστικά αντικείμενα,
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β) επαγγελματική εμπειρία σε συναφή προς τους σκοπούς της Αρχής ή / και τις 

αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης αντικείμενα τουλάχιστον δέκα (10) 

ετών,

γ) άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας και ιδίως της αγγλικής,

δ) ισχυρό ιστορικό φορολογικής συμμόρφωσης. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα διορισμού τόσο κατά το χρόνο 

λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να μην έχουν κώλυμα διορισμού κατά τις διατάξεις 

των άρθρων 5 και 8 του ν. 3528/2007 (Α` 26), είτε κατά το χρόνο λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων είτε κατά το χρόνο του διορισμού και 

επιπλέον:

α) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου 

νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής 

της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο 

λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους,

β) να μην έχουν αποκλεισθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός 

επαγγέλματος ή να μην τους έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης Προϊσταμένου 

ή στελέχους οποιασδήποτε δημόσιας αρχής, λόγω σοβαρού πειθαρχικού 

παραπτώματος,

γ) να μη συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας με την Αρχή,

δ) να μην είναι ή έχουν διατελέσει μέλη του Ελληνικού ή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, της Κυβέρνησης ή των εκτελεστικών οργάνων πολιτικού 

κόμματος, κατά την τρέχουσα ή την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, ή 

έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι βουλευτές, κατά τις ίδιες ως άνω περιόδους,

3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης δεν είναι πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης και δεν αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε 

δημοσίου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση 

του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου 

βαθμού και των επιχειρήσεών τους, των Ν.Π.Δ.Δ. και των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. ή 

δημοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή 

έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Κατά τη διάρκεια της θητείας 

τους δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο λειτούργημα ή 

ΑΔΑ: 9ΒΒΓΗ-0ΡΖ



5

οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που δεν συμβιβάζεται με την 

ιδιότητα ή τα καθήκοντα μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής. Ιδίως δεν 

επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες ή να έχουν οποιαδήποτε έννομη σχέση με 

εταιρεία ή επιχείρηση, εκ της οποίας μπορεί να προκληθεί σύγκρουση 

συμφερόντων. Δεν συνιστά για αυτούς ασυμβίβαστο η άσκηση καθηκόντων μέλους 

Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με 

καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης και η άσκηση καθηκόντων μέλους του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

α) Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στις 

προκηρυσσόμενες θέσεις και διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα 

δύνανται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία υπέχει θέση 

υπεύθυνης δήλωσης, με συνημμένο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην 

ελληνική και αγγλική, αποκλειστικά στο σύνδεσμο 

https://online.ekdd.gr/applications/, από  29.03.2022 έως και 12.04.2022. 

β) Σημειώνεται ότι υποψηφιότητα που υποβάλλεται δεν εξετάζεται και 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν:

βα) έχει υποβληθεί αίτηση και βιογραφικό σημείωμα 

ββ) έχει γίνει ηλεκτρονική υποβολή της 

βγ) είναι εμπρόθεσμη 

βδ) αναγράφονται στοιχεία τηλεφωνικής ή/και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον 

υποψήφιο.

βε) πληρούνται οι τασσόμενες από το νόμο και τη σχετική πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος προϋποθέσεις, περί απαιτούμενων επιστημονικών 

και επαγγελματικών προσόντων, τα οποία εκλαμβάνονται ως τα ελάχιστα 

απαιτούμενα για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης 

βστ) αναφέρεται ότι στο πρόσωπο του υποψηφίου δεν συντρέχουν τα ρητώς 

αναφερόμενα στις διατάξεις του ν.4389/2016 κωλύματα διορισμού, καθώς και 

τα κωλύματα διορισμού των διατάξεων των άρθρων 5 και 8 του ν. 3528/2007.

βζ) αναφέρεται ότι ο υποψήφιος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς 

άρση τυχόν ασυμβιβάστων, εφόσον επιλεγεί.

https://online.ekdd.gr/applications/
https://online.ekdd.gr/applications/
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2. Αξιολόγηση υποψηφίων 

α) Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη της θέσης μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης 

θα αξιολογηθούν από επταμελή ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής που συγκροτήθηκε 

με την αριθ. 38476 ΕΞ 2022/22.3.2022 (ΑΔΑ:63ΩΗΗ-ΩΝ6) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών και αποτελείται από τα κάτωθι μέλη, ως εξής:

αα) Αθανάσιο Παπαϊωάννου, Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρο 

αβ) Φραγκίσκο Κουτεντάκη, Συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού του 

Κράτους στη Βουλή

αγ) Αθανάσιο Πετραλιά, Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Οικονομικών

αδ) Αναστασία Μιαούλη, Πρόεδρο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου

αε) Γεώργιο Λελεδάκη, Επίκουρο Καθηγητή Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

αστ) Frank van der Driessche, Σύμβουλο στη Φορολογική Διοίκηση (Tax 

administration adviser) της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

αζ) Θεόδωρο Βασιλειάδη, πρώην Προϊστάμενο Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης 

Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (DG TAXUD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γραμματειακή υποστήριξη στην ανωτέρω Επιτροπή θα παρέχει η Αφροδίτη 

Λιαράκου του Λεωνίδα, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με 

βαθμό Α’, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του 

Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτριά της την Γιαννούλα Χριστοπούλου του 

Κωνσταντίνου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α’, 

που υπηρετεί στο Γραφείο της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου 

Οικονομικών.

β) Έργο της Επιτροπής είναι η κατάρτιση καταλόγου των επικρατέστερων 

υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, λόγω λήξης της θητείας των μελών του, με 

βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, ο οποίος αποτελείται από 

διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων και 
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υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών. Σε περίπτωση που ο αριθμός των 

υποψηφίων είναι μικρότερος από το διπλάσιο αριθμό των θέσεων, στον εν λόγω 

κατάλογο περιλαμβάνεται το σύνολο των υποψηφίων. Ειδικότερα, η διαδικασία 

αξιολόγησης των υποψηφίων καθορίζεται στην υπ’ αριθ. 2/58700/0004/28.6.2016 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης 

ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και λοιπά σχετικά θέματα» (Β΄1965).

3. Επιλογή και διορισμός μελών

α) Ο Υπουργός Οικονομικών επιλέγει από τον ανωτέρω κατάλογο, ισάριθμους με τις 

προς πλήρωση θέσεις επικρατέστερους υποψηφίους, ύστερα από σύμφωνη γνώμη 

της Επιτροπής θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για κάθε έναν από αυτούς 

ξεχωριστά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των διοριζόμενων προσώπων κάθε φύλου 

ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζομένων σε συλλογικό 

όργανο διοίκησης μελών.

β) Μετά την ολοκλήρωση, κατά τα ανωτέρω, της διαδικασίας επιλογής, ο Υπουργός 

Οικονομικών εκδίδει απόφαση περί διορισμού των μελών του Συμβουλίου 

Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και στο 

διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr στην ελληνική και την αγγλική.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

http://www.opengov.gr/
ΑΔΑ: 9ΒΒΓΗ-0ΡΖ
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AVAILABLEON THE INTERNET

CALL OF INTEREST

For the selection of Independent Authority for Public Revenue.

 Management Board.

THE MINISTER OF FINANCE

TAKING INTO CONSIDERATION:

1. The provisions of articles 7, 8, 9 and 10 of Law 4389/2016 “Urgent provisions for the 

implementation of the agreement budgetary targets and structural reforms and other 

provisions" (A’ 94) 

2. The provisions of Law 4624/2019 (Official Gazette, Α’ Series, Nr. 137)

3. The Decision nr. 2/58700/004/28.062016 of the Minister of Finance "Determination of the 

process of open tendering for the selection of the Management Board of the Independent 

Public Revenue Authority and other related matters" (Official Gazette, B’ Series, Nr. 1965).

4. The Decision nr. 2/77928/0004/27.9.2016 of Minister of Finance “Appointment of 

members of Management Board of Independent Authority for Public Revenue” (Official 

Gazette, YODD Series, Nr. 507)

5. The need to appoint new members of the management board of the IARP, since their 

term of office has expired

6. The fact that the members of the Management Board are selected following a call of 

interest by the Minister of Finance publishesd on the website of the Ministry of Finance, as 

well as on the website: www.opengov.gr .

CALLS

All persons interested in being appointed members of the Management Board of the 

Independent Authority for Public Revenue (hereafter “Authority”), to submit their 

application. The composition of the Management Board, the competencies, their term of 
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office, the duties, the remuneration, the evaluation of candidates’ typical qualifications, the 

appointment ineligibility and incompatibility, as well as the procedure of candidate 

evaluation and selection are described in detail, as follows: 

A. MANAGEMENT BOARD COMPOSITION AND COMPETENCIES :

1. The Management Board and the Head of the Authority shall comprise its Management 

Bodies. The Management Board is five-membered comprising of the Chairperson and 

another four (4) regular members, who are neither fully nor exclusively occupied. The Head 

of the Authority shall participate in the Management Board meetings, ex officio, with no 

voting right.

2. The Management Board provides general guidelines on the strategic planning of the 

Authority, its positive opinion for the Authority’s strategic and business plan, as well as for 

the annual account and planning report of the Authority's activities.

The Management Board is also competent regarding :

The Authority’s human resources issues

The Authority’s organizational issues

The Head of the Authority’s selection procedure

The Authority’s budget

B. TERM OF OFFICE, LIABILITIES, REMUNERATION: 

1. The Management Board members are appointed for a five (5) year term of office, which 

may be renewed only once. 

2. a) In the execution of its duties, the Management Board shall have the obligation of 

consistently serving the purposes of the Authority and exercising the powers assigned to it 

under the provisions of its statutory law and the applicable legislation with a view to 

achieving its objectives and the efficient and effective operation and action of the Authority.

b) In the execution of their duties, the Chairperson and the members of the Management 

Board are obliged to adhere to the principles of objectivity and impartiality. 

ΑΔΑ: 9ΒΒΓΗ-0ΡΖ
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3. The remuneration of the Chairperson and the members of the Management Board 

amounts to three hundred euros (300,00 €) per meeting and shall by no means exceed 

annually thirty per cent (30%)  that of a Ministry Secretary General.

C. CANDIDATE TYPICAL QUALIFICATIONS, APPOINTMENT INELIGIBILITY AND 

INCOMPATIBILITY:

1. The Chairman and the members of the Management Board shall be persons of recognized 

standing, high scientific competency and professional expertise in fields relevant to the 

competencies of the Authority or/ and the Management Board. Candidates should have 

acquired:

a. Greek University degree on law or economics or business administration or sciences or 

public administration, or equivalent by Schools in the country or abroad in corresponding 

faculties. Post-graduate or doctoral degrees by Greek Universities or recognized 

equivalent foreign institutions or graduation from the National School of Public 

Administration and Local Government of National Centre for Public Administration and 

Local Government, demonstrating scientific specialization in disciplines related to the 

Authority’s purpose or / and the tasks of the Management Board, will be particularly 

appreciated during the selection process  .

b. at least ten (10) years’ professional experience in fields related to the Authority’s 

purpose or / and the tasks of the Management Board.

c. excellent knowledge of at least one foreign language, especially English. 

d. strong tax compliance .

Candidates must possess the qualifications for appointment both at the expiry of the 

deadline for submission of applications and at the time of their appointment.

2. Candidates should bear no impediment to their appointment either at the expiry of the 

call of interest deadline, or at the time of their appointment, according to the provisions of 

articles 5 and 8 of Law 3528/2007 and additionally:

a. They must not have been made redundant from a post in the civil service, in local 

government or any other legal entity of the public sector, on the grounds of definitive 

dismissal imposed as a disciplinary measure, or termination of their employment contract 

for a serious reason, at their fault.
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b. They must not have been excluded from pursuing an occupation, by decision of a 

competent authority, and they must not have been prohibited from taking up the post of 

Head or executive in any public authority, due to a serious disciplinary misconduct.

c. They should not be associated with any employment relationship with the Authority.

d. They must neither be or have been members of the Hellenic or the European 

Parliament, the Government or the executive bodies of a political party during the 

current or previous parliamentary term, nor nominated candidates for parliamentary 

election during the aforementioned periods.

4. The Chairman and the members of the Management Board, are neither fully nor 

exclusively occupied and their pursuit of any public function shall not be suspended, as well 

as the exercise of duties in any other post in the Public Sector, first or second grade of local 

government, or their corporate entities, public law entities or state-run private law entities, 

or public enterprises or enterprises whose management is appointed directly or indirectly by 

the State, either by administrative act or by dint of the State’s owning shares in them. During 

their term in service, the Chairperson and the members of the Board are not allowed to 

exercise any paid or unpaid office or any other professional activity that is incompatible with 

the position or the duties of a member of the Management Board. In particular, they are not 

allowed to offer services or hold any legal relationship with a company or enterprise, 

whereby a conflict of interest may arise. Being a full-time or part-time member of a 

University Teaching or Research Staff, as well as a member of the Legal Council of State are 

not incompatibile with the office of member of the Authority.

D. CANDIDATE EVALUATION AND SELECTION PROCEDURE:

1. Submission of application

α)  The candidates who meet the legal requirements for being appointed to the vacant posts 

and possess the required qualifications may submit their application, which stands as a 

solemn declaration, accompanied by a detailed curriculum vitae, in the Greek and English 

language, exclusively to the following link: https://online.ekdd.gr/applications/, from 

29.03.2022 to 12.04.2022.

b). Any nomination submitted will not be considered and will be rejected as inadmissible, if:

a) an application and a CV have not been submitted

b) the application has not been submitted electronically

c) it is not submitted within the above deadline

d) communication data of the candidate are not listed.

https://online.ekdd.gr/applications/
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e) requirements set by the law and the call of Interest concerning the necessary scientific 

and professional qualifications, which are considered as the minimum required for the 

selection of the members of the Management Board, are not met

f) it is not stated that the appointment impediments explicitly referred to in the 

provisions of Law 4389/2016, as well as those referred to in the provisions of Articles 5 

and 8 of Law 3528/2007 do not apply in the face of the candidate 

g) it is not stated that the candidate will take the necessary actions to remedy any 

incompatibilities, under the condition that he/she is selected to be appointed a member 

of the Management Board.

2. Candidate evaluation

Persons interested in applying for the post of a member of the Authority’ s Management 

Board will be evaluated as defined in Nr. 2/58700/0004/28.6.2016 decision of Minister of 

Finance (Β’ 1965) by a seven- member- independent Selection Committee established 

pursuant to 38476/22.3.2022 (ADA: 63ΩΗΗ-ΩΝ6) decision of the Minister of Finance, which 

comprises of the following members:

a. Athanasios Papaioannou Chairperson of ASEP, as a Chairperson.

b. Fragiskos Koutentakis, Coordinator of the Parliament Office for the State Budget.

c. Athanasios Petralias, Secretary General for Fiscal Policy of the Ministry of Finance.

d. Anastasia Miaouli,  Chairperson of the Greek Fiscal Council.

e. Georgios Leledakis, academic, assistant professor in the Economic University of Athens 

f. Frank van der Driessche, Adviser on Tax Administration, DG REFORM, European 

Commission 

g. Theodoros Vassiliadis, ex-Headed of Unit , DG TAXUD, European Commission.

Secretarial support to the above Committee will be provided by Afroditi Liarakou of 

Leonidas, official in Grade A’ serving in the Personnel Directorate of the Ministry of Finance 

A’, and Giannoula Christopoulou of Konstantinos, official in Grade A’ serving in the Office of 

the Secretary Permanent of the Ministry of Finance, as her alternate. 

b) Task of the Committee is to draw up a shortlist of the candidates for the post of member 

of the Authority’s management board, due to expiry of the term of office of its members, 

based on predefined and objective criteria. The list shall include twice as many applicants 

as the number of the vacant posts and shall be submitted to the Minister of Finance. In the 

case the number of applicants is lower than twice the number of the vacant posts, the list 
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shall include all the applicants. The whole evaluation procedure is described in decision Nr 

2/58700/0004/28.6.2016 of the Minister of Finance (Official Gazette B’ Series, Nr  1965)

3. Member selection and appointment 

a) The Minister of Finance selects from the above list the most suitable applicants, after 

positive opinion of the Parliamentary Committee for Institutions and Transparency, for each 

and every one of the applicants suggested by the Minister of Finance, according to the 

provisions of the Parliament Regulation, taking also into consideration that the number of 

the appointed members of each sex should equal at least one third (1/3) of the total number 

of members to be appointed.

b) After conclusion of the selection procedure as described above, the Minister of Finance 

appoints the member of the Authority’ s management Board by a decision of his, published 

in the Official Gazette of the State.

This call of interest shall be published on the website of the Ministry of Finance and on the 

the website: www.opengov.gr in greek and in english.

                                                                                             THE MINISTER OF FINANCE

                                                                                          C. STAIKOURAS

http://www.opengov.gr/
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