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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1749
15 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ∆6Α 1114553 ΕΞ 2013
Ορισµός µελών του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου της Γε−
νικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων του στοιχείου
δ΄ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ε2 του άρ−
θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως συµπλη−
ρώθηκε µε την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου
Β1 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και
ρύθµιση των αναγκαίων θεµάτων λειτουργίας του.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του στοιχείου δ΄ της περίπτωσης 5 της υποπαρα−
γράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα
Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό−
θεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013 –
2016», όπως συµπληρώθηκε µε την περίπτωση 3 της
υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα µέτρα εφαρ−
µογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013».
β) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128 και 165)
«Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και
Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας»…» και του π.δ. 189/2009
(Α΄ 221) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων
των Υπουργείων».
δ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα
Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό−
θεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013 –
2016», όπως ισχύει.
ε) Του άρθρου 19 του ν. 1599/1986 (A΄ 75) «Σχέσεις
Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυ−
τότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και

κωδικοποιήθηκε µε τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α΄ 45)
«Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
στ) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297) «Μισθολο−
γικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσί−
ου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των Ενόπλων
∆υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας,
του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες
συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τις
διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) «Προ−
στασία της Εθνικής Οικονοµίας−Επείγοντα µέτρα για
την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης» και του
άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο − βαθµολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρό−
θεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 −
2015», όπως ισχύει.
ζ) Του άρθρου 90 του κώδικα νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Την εκ του Νόµου υποχρέωση ρύθµισης όλων των
θεµάτων που αφορούν στη λειτουργία του Γνωµοδο−
τικού Συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων
Εσόδων και στον ορισµό των µελών του µέχρι την 15η
Ιουλίου 2013.
3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισµού, το ύψος της οποίας θα καθορισθεί µε άλλη
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε:
Α. α) Ορίζουµε τα ελάχιστα προσόντα των µελών του
Γνωµοδοτικού Συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας
∆ηµοσίων Εσόδων του στοιχείου δ΄ της περίπτωσης 5
της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως συµπληρώθηκε
µε την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Β1 της παρα−
γράφου Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107),
ως εξής:
i) ∆ύο από τα µέλη του Συµβουλίου επιλέγονται µεταξύ
προσώπων µε σηµαντική διεθνή επαγγελµατική εµπειρία
στη διοίκηση δηµοσίων εσόδων.
ii) Για τα λοιπά τρία µέλη του Συµβουλίου, τα οποία
πρέπει να έχουν σηµαντική επαγγελµατική εµπειρία και
χαρακτηριστικά όπως η ηγετική ικανότητα, η αναλυτική
και συνθετική σκέψη, η υπευθυνότητα, η κοινωνική ευαι−
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σθησία και ο ορθολογισµός, τα ελάχιστα προβλεπόµενα
τυπικά προσόντα προσδιορίζονται ως εξής :
1) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος και κατά
προτίµηση µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη δηµόσια
διοίκηση, στη διοίκηση επιχειρήσεων ή στη φορολογία.
2) Τουλάχιστον 10ετής επαγγελµατική εµπειρία στον
ιδιωτικό τοµέα.
3) Εκτεταµένη εµπειρία σε θέση υψηλόβαθµου στε−
λέχους σε θέµατα εκπόνησης, εφαρµογής και παρα−
κολούθησης στρατηγικών σχεδίων και επιχειρησιακών
σχεδιασµών και διοικητική εµπειρία σε θέσεις ευθύνης,
στη δηµόσια διοίκηση, στην διοίκηση επιχειρήσεων, στη
διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, σε φορολογικά και τε−
λωνειακά θέµατα.
4) Γνώση ξένων γλωσσών και ιδίως της Αγγλικής.
5) Ισχυρό ιστορικό φορολογικής συµµόρφωσης.
β) Στο πρόσωπο των µελών του Γνωµοδοτικού Συµ−
βουλίου συντρέχουν τα ακόλουθα ασυµβίβαστα :
1) ∆εν µπορούν να είναι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι
και υπάλληλοι Ο.Τ.Α της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.
2) ∆εν µπορούν να ασκούν δραστηριότητα από την
οποία να µπορεί να προκύψει σύγκρουση συµφερόντων
3) ∆εν µπορούν να έχουν οποιαδήποτε έννοµη σχέση
µε εταιρεία, από την οποία να µπορεί να προκληθεί
σύγκρουση συµφερόντων
4) Πρέπει να διαθέτουν λευκό ποινικό µητρώο και να
µην εκκρεµούν σε βάρος τους ποινικές διώξεις.
γ) Το Συµβούλιο, το οποίο αναφέρεται στον Υπουρ−
γό, συντάσσει ετήσια αναφορά προς τον Υπουργό,
καθώς και ενδιάµεσες τετράµηνες αναφορές εφόσον
ζητηθούν, σχετικά µε την εξέλιξη των εργασιών της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, την επίδοση
της φορολογικής και τελωνειακής ∆ιοίκησης σε σχέση
µε τον σχεδιασµό και τους τεθέντες στόχους και την
άσκηση των εξουσιών του από τον Γενικό Γραµµατέα
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων. Επίσης,
τα µέλη καταθέτουν τις απόψεις τους στον Υπουργό
για θέµατα που τους ζητά τη συνδροµή τους, µε τον
τρόπο που τους υποδεικνύει κατά περίπτωση. Επιπλέον,
το Συµβούλιο υποβάλλει στο Γενικό Γραµµατέα της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων προτάσεις και
απόψεις επί θεµάτων που τους θέτει για την αντιµε−
τώπιση κρίσιµων ζητηµάτων για την αναδιοργάνωση,
την αναµόρφωση και την λειτουργία της φορολογικής
και τελωνειακής διοίκησης, καθώς και επί γενικότερων
θεµάτων διαχείρισης και διοίκησης, τα οποία µπορεί να
επηρεάσουν την λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας
∆ηµοσίων Εσόδων και τα αποτελέσµατά της, λαµβα−
νοµένων υπόψη των βέλτιστων πρακτικών και των ελ−
ληνικών ιδιαιτεροτήτων. Επιπλέον παρέχει συµβουλές
σε µείζονα θέµατα στρατηγικής της φορολογικής και
τελωνειακής διοίκησης, συµπεριλαµβανοµένων και θε−
µάτων διαχείρισης, διοίκησης, στοχοθέτησης, ανταµοι−
βής και εξέλιξης του ανθρώπινου δυναµικού της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων.

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου οφείλουν να παρέχουν
στο Συµβούλιο όλα τα ζητούµενα στοιχεία, κατά προ−
τεραιότητα των λοιπών εργασιών τους. Το Συµβούλιο
µπορεί να καλεί στελέχη των Υπηρεσιών να συµµετέ−
χουν στις συνεδριάσεις του.
Το Συµβούλιο δεν έχει πρόσβαση σε στοιχεία που
αφορούν σε συγκεκριµένους φορολογουµένους και δεν
έχει οποιαδήποτε άλλη αρµοδιότητα.
δ) Το Συµβούλιο θα συνεδριάζει εντός και εκτός των
ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δηµόσιων
υπηρεσιών, στην αίθουσα συσκέψεων του Υπουργού
Οικονοµικών και κατ’ ελάχιστο µία φορά ανά δίµηνο
σε πλήρη απαρτία.
ε) Κατά την έναρξη κάθε συνεδρίασης κάθε µέλος του
Γνωµοδοτικού Συµβουλίου οφείλει να δηλώνει ενδεχό−
µενη σύγκρουση συµφερόντων.
Β. Ορίζουµε τα µέλη του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου,
ως εξής:
α) Σαββαΐδου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου, δικηγό−
ρος, Α.∆.Τ. Φ 382052, µε τριετή θητεία
β) Φορτσάκης Θεόδωρος του Πέτρου, καθηγητής Εθνι−
κού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Α.∆.Τ. ΑΕ
205130, µε διετή θητεία
γ) Ιωάννης Σταυρόπουλος του Φωτίου, δικηγόρος,
Α.∆.Τ. ΑΕ 011145, µε µονοετή θητεία
δ) Daly John Frank, αρ. διαβ. DB 0000554, ανώτατο
στέλεχος της Ιρλανδικής Φορολογικής ∆ιοίκησης, µε
τριετή θητεία
ε) Sjöstrand Gösta Mats, αρ. διαβ. 84793470, ανώτατο
στέλεχος της Σουηδικής Φορολογικής ∆ιοίκησης, µε
διετή θητεία.
Ο Πρόεδρος θα οριστεί µε απόφαση των µελών κατά
την πρώτη συνεδρίαση του Συµβουλίου.
Η ανανέωση της θητείας των µελών, ως και ο ορισµός
νέων µπορεί να γίνεται µε όµοια απόφαση.
Τα µέλη του Συµβουλίου δεν είναι πλήρους απασχό−
λησης και η θητεία τους αρχίζει από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της παρούσας απόφασης.
Στο Συµβούλιο συµµετέχει ο Γενικός Γραµµατέας της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, ως εκ της ιδι−
ότητάς του, χωρίς δικαίωµα ψήφου.
Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται η Τερζάκου Ευ−
αγγελία του Σταµατίου, Α.∆.Τ. ΑΕ 486689, υπάλληλος
του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, µε βαθµό ∆΄, που υπηρετεί
στην ∆/νση Ελέγχων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ελέγχων
& Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, η οποία ασκεί και την
διοικητική υποστήριξη του Συµβουλίου.
Γ. Η αποζηµίωση του Προέδρου και των µελών του
Συµβουλίου θα καθορισθεί µε νεώτερη απόφασή µας.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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