
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Αθήνα ,   22/12/2020
ΑΔΑ: 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡ:
 ΔΟΣ Α 1144452 ΕΞ 2020                              

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τον ορισμό ανεξάρτητων προσώπων και τη συμπερίληψη αυτών στον κατάλογο του άρθρου  40,
παρ. 1 του νόμου 4714/2020 (ΦΕΚ/Α/148/31-07-2020)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17
και 41, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄
222), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
όπως ισχύουν.

3. Την  αριθ.  1/20.01.2016  (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 τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την
αριθ. 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»,  καθώς και  την με αριθ.  5294 ΕΞ
2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί ανανέωσης της θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Φ.Ε.Κ. 27 /Υ.Ο.Δ.Δ./ 17.1.2020).

4. Την αριθ.  Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020, 23/10/2020 (Β΄ 4738) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

5. Τον  νόμο  4714/2020  (ΦΕΚ  Α’  148/31-07-2020)  «Φορολογικές  παρεμβάσεις  για  την  ενίσχυση  της
αναπτυξιακής  διαδικασίας  της  ελληνικής  οικονομίας,  ενσωμάτωση  στην  ελληνική  νομοθεσία  των
Οδηγιών  (ΕΕ)  2017/1852,  (ΕΕ)  2018/822,  (ΕΕ)  2020/876,  (ΕΕ)2016/1164,  (ΕΕ)  2018/1910  και  (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των
δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις», και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 40.
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6. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις παραπάνω υπ. αριθμό  5 διατάξεις, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων  Εσόδων  εισηγείται  στον  Υπουργό  Οικονομικών  τρία  (3)  τουλάχιστον  πρόσωπα  που
διαθέτουν επαγγελματική επάρκεια, είναι ανεξάρτητα και μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με
αμεροληψία  και  ακεραιότητα,  προκειμένου  να  περιληφθούν  στον  κατάλογο  των  ανεξάρτητων
προσώπων που διορίζονται από όλα τα κράτη-μέλη και συντάσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

7. Την ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό ανεξάρτητων προσώπων που έληξε
την 14/12/2020 με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΟΣ Α 1139055 ΕΞ 2020/07-12-2020 και ΑΔΑ: ΨΔΞ446ΜΠ3Ζ-
ΓΕΨ

8. Την ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό ανεξάρτητων προσώπων που έληξε
την 21/12/2020 με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΟΣ Α 1142050 ΕΞ 2020/15-12-2020 και ΑΔΑ: 642746ΜΠ3Ζ-
Δ5Ν

9. Την ανάγκη εκ νέου δυνατότητας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τις παραπάνω υπ. αριθμ.  7 και 8
ανοιχτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους  ενδιαφερόμενους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τον
ορισμό  ανεξάρτητων προσώπων που θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο ανεξάρτητων προσώπων που
θα  κοινοποιηθεί  στην  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  δυνάμει  του  άρθρου  40  του  νόμου  4714/2020  που
ενσωματώνει το άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852 του Συμβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2017 για τους
μηχανισμούς  επίλυσης  φορολογικών  διαφορών  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  να  υποβάλουν   αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας

Δικαίωμα  υποβολής  υποψηφιότητας  έχουν  τα  πρόσωπα  που  εμπίπτουν  σε  μία  από  τις  παρακάτω
κατηγορίες: 

α) Δικηγόροι που διαθέτουν 20 έτη εμπειρία σε θέματα διεθνούς και ενωσιακού φορολογικού δικαίου ή
θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών, 

β) oρκωτοί  ελεγκτές  με  20  έτη  εμπειρία  σε  θέματα  διεθνούς  και  ενωσιακού  φορολογικού  δικαίου  ή
θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών, 

γ) εν ενεργεία ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί με προηγούμενη ενασχόληση, ως εκ της θέσης τους, με τα
θέματα διεθνούς και ενωσιακού φορολογικού δικαίου ή τα θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών

δ) συνταξιούχοι  ανώτατοι  δικαστικοί  λειτουργοί  ή  συνταξιούχοι  μέλη  του  Νομικού  Συμβουλίου  του
Κράτους με προηγούμενη ενασχόληση,  ως εκ της θέσης τους,  με τα  θέματα διεθνούς και ενωσιακού
φορολογικού δικαίου ή τα θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών.

2. Απαιτούμενα τυπικά προσόντα

Για τους ενδιαφερόμενους των κατηγοριών των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1 απαιτείται: 

α) Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο διεθνές ή ενωσιακό φορολογικό δίκαιο και ιδίως
στο πεδίο της άμεσης φορολογίας ή ενδοομιλικών συναλλαγών ή επίλυσης διασυνοριακών διαφορών και

β) Σημαντικό συγγραφικό έργο σε διεθνές επίπεδο επί θεμάτων διεθνούς και ενωσιακού φορολογικού
δικαίου, και ιδίως σε θέματα άμεσης φορολογίας ή ενδοομιλικών συναλλαγών ή επίλυσης διασυνοριακών
διαφορών και
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γ) Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, της Αγγλικής γλώσσας και τουλάχιστον μίας ακόμη γλώσσας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γλωσσομάθεια αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση
διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα
όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου
1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’» και

δ) Ισχυρό ιστορικό φορολογικής συμμόρφωσης.

3) Επιθυμητά προσόντα

Για τους ενδιαφερόμενους των κατηγοριών των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1, ως επιπλέον
επιθυμητό προσόν το οποίο λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή των προσώπων που θα επιλεγούν είναι το
αναγνωρισμένο Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης στο διεθνές ή ενωσιακό φορολογικό δίκαιο, και ιδίως
στο  πεδίο  της  άμεσης  φορολογίας  ή  των  ενδοομιλικών  συναλλαγών  ή  της  επίλυσης  διασυνοριακών
διαφορών

4) Κωλύματα υποψηφιότητας

Οι  υποψήφιοι  προς  επιλογή  θα  πρέπει  να  αναγράψουν  στη  αίτηση  ή  στο  βιογραφικό  τους  ότι  στο
πρόσωπό  τους  δεν  συντρέχουν  τα  ρητώς  αναφερόμενα  στις  διατάξεις  των  άρθρων  5  και  8  του  ν.
3528/2007 κωλύματα καθώς και ότι, επιπλέον ότι α) δεν έχουν αποκλεισθεί από αρμόδια αρχή από την
άσκηση ενός επαγγέλματος  λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος  και  β)  δεν έχουν εμπλακεί  σε
διοικητικές  ή δικαστικές διαμάχες που είναι ασυμβίβαστες ή δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων με
την επιδιωκόμενη ιδιότητα.

Τα κωλύματα δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης
όσο και κατά την ημερομηνία επιλογής και έκδοσης της σχετικής απόφασης.

5) Αμοιβές- Έξοδα

Η αμοιβή και τα έξοδα που αφορούν στα ανεξάρτητα πρόσωπα ρυθμίζονται από το άρθρο 43, παρ. 1 του
ν.4714/2020. Ουδεμία αμοιβή προβλέπεται από μόνη την επιλογή και συμπερίληψη ενός προσώπου στον
κατάλογο. 

6) Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι  που  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  για  την  επιλογή  τους  ως  ανεξάρτητα  πρόσωπα
υποβάλουν υποχρεωτικά γραπτή αίτηση καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην ελληνική ή/και
στην  αγγλική  γλώσσα,  τα  οποία  υπέχουν  θέση  υπεύθυνης  θέσης  αποκλειστικά  στην  ηλεκτρονική
διεύθυνση gov  .  office  @  aade  .  gr   κατά το χρονικό διάστημα από 22/12/2020 έως και  28/12/2020 και ώρα
23.59 αναγράφοντας ως θέμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος- Ανεξάρτητα Πρόσωπα».

Επισημαίνεται  ότι  οι  ήδη  υποβληθείσες  αιτήσεις  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  βάσει  των  ανοιχτών
προσκλήσεων με αριθμ. πρ. ΔΟΣ Α 1139055 ΕΞ 2020/07-12-2020 και ΔΟΣ Α 1142050 ΕΞ 2020/15-12-2020
δεν χρήζουν υποβολής εκ νέου και θα ληφθούν υπόψη κατά την διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή
περιγράφεται στην παράγραφο 7.

7) Διαδικασία αξιολόγησης
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Από  τις  κατατεθείσες  αιτήσεις  απορρίπτονται  αυτές  για  τις  οποίες:  α) δεν  έχει  υποβληθεί,  κατά  τα
παραπάνω,  αίτηση  και  βιογραφικό  σημείωμα  ή  β) η  αίτηση  ή  το  βιογραφικό  δεν  έχουν  υποβληθεί
ηλεκτρονικά ή έχουν  υποβληθεί  εκπρόθεσμα  ή  γ) δεν  αναγράφονται  στην  αίτηση και  το βιογραφικό,
στοιχεία  τηλεφωνικής  και  ηλεκτρονικής  επικοινωνίας  με  τον  υποψήφιο  ή  ο  υποψήφιος  δεν
ανταποκρίνεται στη σχετική απόπειρα επικοινωνίας μαζί του ή δ) δεν υφίστανται τα προσόντα τα οποία
προβλέπονται  για  την  επιλογή  προσώπων,  ε) δεν  αναφέρεται  στην  αίτηση  ότι  στο  πρόσωπο  του
υποψηφίου δεν συντρέχουν τα ρητώς αναφερόμενα κωλύματα. 

Κατόπιν εξέτασης των υποψηφιοτήτων θα ακολουθήσει πρόσκληση υποψηφίων σε συνέντευξη 

Οι  υποψήφιοι  πρέπει  να  διαθέτουν  τα  σχετικά  αποδεικτικά  πιστοποίησης  των  αναφερομένων  στο
βιογραφικό σημείωμα προσόντων έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, τα οποία
οφείλουν να προσκομίσουν όταν αυτό απαιτηθεί. 

8) Γνωστοποίηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δημοσιεύεται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ:
www  .  aade  .  gr   και στον ιστότοπο www  .  opengon  .  gr   

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

4

http://www.opengon.gr/
http://www.aade.gr/
ΑΔΑ: 6ΖΥ046ΜΠ3Ζ-Φ98


		2020-12-22T14:01:38+0200


		2020-12-22T14:27:01+0200
	Athens




