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∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ

∆ΩΡΕΑΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 4

ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π.

5 Αυγούστου 2011
Προκήρυξη
(Αριθμός 1/66Μ/2005)
Προκήρυξη − πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για
την επιλογή επτά (7) Ελεγκτών Νομιμότητας στις
επτά (7) Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ.
O YΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ−
λήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α’ 26), όπως ισχύει.
β) Των άρθρων 6, 215 και 216 του ν.3852/2010 «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87).
γ) Του άρθρου 51 παρ. 2 περ. β) του ν. 3905/2010 (ΦΕΚ
Α’ 219).
δ) Του ΠΔ 134/2010 «Οργανισμός της Αυτοτελούς Υπη−
ρεσίας ΟΤΑ» (ΦΕΚ Α’ 227).
ε) Της υπ’ αριθμ. 73334/27−12−2010 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης «Διαδικασία επιλογής του Ελεγκτή
Νομιμότητας» (ΦΕΚ Β’ 2037).
στ) Της υπ’ αριθμ. 31937/15.7.2011 απόφασης του Υπουρ−
γού Εσωτερικών «Τροποποίηση της 73334/24.12.2010
(ΦΕΚ Β’ 2037) απόφασης για τη διαδικασία επιλογής
του Ελεγκτή Νομιμότητας» (ΦΕΚ Β’ 1678).
ζ) Του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα
Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των
Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμμα−
τειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γε−
νικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.» (ΦΕΚ Α 147).
2. Την υπ’ αριθμ. 71254/10/3.1.2011 βεβαίωση της Διεύ−
θυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την
οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων
στον προϋπολογισμό του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Ε.Φ. 07−110 έτους
2011 τόσο για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του

προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των
θέσεων αυτών όσο και για την κάλυψη της δαπάνης η
οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της προκήρυξης
αυτής για τη διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας.
3. Το γεγονός ότι η διαδικασία επιλογής των επτά Ελεγκτών
Νομιμότητας στις επτά Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας
ΟΤΑ δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1/3.1.2011 σχετικής προκήρυξης
− πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεν ολοκληρώθηκε εξαι−
τίας της ανάγκης που επέβαλε την έκδοση της υπ’ αριθμ.
31937/15.7.2011 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Τροπο−
ποίηση της 73334/24.12.2010 (ΦΕΚ Β΄/2037) απόφασης για τη
διαδικασία επιλογής του Ελεγκτή Νομιμότητας» (ΦΕΚ Β΄/1678)
με την οποία συμπληρώθηκε και διευκρινίστηκε περαιτέρω
η διαδικασία επιλογής του Ελεγκτή Νομιμότητας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με επιλογή μιας (1) θέσης Ελεγκτή Νο−
μιμότητας ανά Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, ως
ακολούθως:
1. Αττικής, με έδρα την Αθήνα, (κωδικός θέσης: 01)
2. Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα,
(κωδικός θέσης: 02)
3. Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τα Ιωάννινα,
(κωδικός θέσης: 03)
4. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με έδρα
την Πάτρα, (κωδικός θέσης: 04)
5. Αιγαίου, με έδρα τον Πειραιά, (κωδικός θέσης: 05)
6. Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο, (κωδικός θέσης: 06)
7. Μακεδονίας − Θράκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
(κωδικός θέσης: 07).
Γνωστοποιείται στους υποψηφίους που είχαν θέσει
υποψηφιότητα δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1/3.1.2011 προκή−
ρυξης − πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για την
επιλογή επτά (7) Ελεγκτών Νομιμότητας στις επτά (7)
Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης ότι πρέπει να θέσουν νέα υποψηφιότητα
καταθέτοντας νέα αίτηση εφόσον το επιθυμούν. Όσα
από τα δικαιολογητικά αναφέρονται στην παρούσα
προκήρυξη έχουν ήδη υποβληθεί δυνάμει της υπ’ αριθμ.
1/3.1.2011 προκήρυξης − πρόσκλησης δεν χρειάζεται να
επανυποβληθούν. Παρακαλούνται όμως οι ενδιαφερό−
μενοι να κάνουν ειδική μνεία στην αίτησή τους.
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TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα
που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού.
4. Οι άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές.
5. Να κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών.
Σημείωση: Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο
κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων συμμετοχής όσο και κατά το διορισμό.
Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για τα ανωτέρω ανα−
φέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α.
II. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ
1. Βασικός τίτλος: Πτυχίο Νομικού Τμήματος Ανωτάτου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνω−
ρισμένος ισότιμος τίτλος αντίστοιχων σπουδών της
αλλοδαπής.
2. Είτε Διδακτορικό ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
διάρκειας τουλάχιστον (1) ενός ακαδημαϊκού έτους ΑΕΙ
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής στο γνωστικό αντικείμενο του δημοσίου ή
αστικού ή εμπορικού δικαίου είτε πενταετής δικηγο−
ρική εμπειρία ή προϋπηρεσία σε συναφές με τη θέση
αντικείμενο.
3. Άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας (1) τουλάχιστον
ξένης γλώσσας.
4. Τουλάχιστον τριετής διοικητική εμπειρία σε καθή−
κοντα συναφή με τη θέση.
Β. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛ−
ΛΗΛΟΥΣ
1. Βασικός τίτλος: Πτυχίο Νομικού Τμήματος Ανωτάτου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνω−
ρισμένος ισότιμος τίτλος αντίστοιχων σπουδών της
αλλοδαπής.
2. Θητεία προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύ−
θυνσης.
3. Άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας (1) τουλάχιστον
ξένης γλώσσας.
Σημειώσεις: α) Τα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα
διορισμού πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευ−
ταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής όσο και κατά το διορισμό.
β) Τα σχετικά με την απόδειξη της εμπειρίας αναφέ−
ρονται στο Παράρτημα Β’ της προκήρυξης.
γ) Τα σχετικά με την απόδειξη της γνώσης ξένης
γλώσσας αναφέρονται στο Κεφάλαιο Ε’ και στο Πα−
ράρτημα Γ’ της προκήρυξης.
δ) Οι κύριες αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας
περιγράφονται στο Παράρτημα Ε’ της προκήρυξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, υποδείγ−

ματα της οποίας περιλαμβάνονται ξεχωριστά για ιδι−
ώτες και μονίμους δημοσίους υπαλλήλους, στο τέλος
των Παραρτημάτων της παρούσας προκήρυξης, και να
την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομι−
κώς με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Υπουργείο Εσωτερικών, Κεντρική Υπηρεσία, Διεύθυνση
Διοίκησης, Σταδίου 27 − Αθήνα Τ.Κ. 101 83, απευθύνοντας
την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν Μ. Ρεκλείτη ή Μ.
Συρεγγέλα (τηλ. επικοινωνίας: 2131364639, 2131364633).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυ−
δρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης
που φέρει ο φάκελος της αποστολής, ο οποίος μετά
την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του
υποψηφίου.
Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρ−
θρου 8 του ν. 1599/86 και η ανακρίβεια των δηλουμένων
στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και δι−
οικητικές κυρώσεις.
Επισημαίνεται ειδικώς ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προ−
σέξουν ιδιαιτέρως την ορθή συμπλήρωση του εντύπου
της αιτήσεως τους ώστε αυτή: α) Να είναι πλήρης και
υπογεγραμμένη και
β) Να ανταποκρίνεται απολύτως, καθόσον αφορά στις
επικαλούμενες ιδιότητες και στα προσόντα τους. Η ευ−
θύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι
αποκλειστικά του υποψηφίου.
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε
επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την
προκήρυξη τίτλους και πιστοποιητικά, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο κατωτέρω ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ καθώς και στο
Παράρτημα Δ’ της παρούσης. Αν δεν προσκομισθούν, ο
υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτηση του
απορρίπτεται. Επίσης αποκλείεται από την περαιτέρω
διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή
εκπρόθεσμη αίτηση.
Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή
υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών γίνεται
μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτή−
σεων. Η νέα αίτηση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει
στο επάνω μέρος του εντύπου με μεγάλα γράμματα
«ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» άλλως ενδέχεται να μη ληφθεί
υπόψη.
Στην αίτηση ο υποψήφιος δηλώνει την Αυτοτελή Υπηρε−
σία Εποπτείας ΟΤΑ στην οποία επιθυμεί να υπηρετήσει.
Εάν επιθυμεί να δηλώσει περισσότερες της μίας Αυτο−
τελείς Υπηρεσίες ΟΤΑ τότε θα υποβάλλει ξεχωριστή
αίτηση για κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία. Στην περίπτωση
αυτή ο υποψήφιος αρκεί να επισυνάψει τα δικαιολογη−
τικά σε μία μόνο αίτηση ενώ στις υπόλοιπες αρκεί να
κάνει παραπομπή στην αίτηση εκείνη στην οποία έχει
επισυνάψει τα σχετικά δικαιολογητικά.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι αποκλει−
στική, αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δη−
μοσίευσης της περίληψης της παρούσης προκήρυξης
στον τύπο και λήγει την 9η Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα
Παρασκευή.

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γ’
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ−
ΚΑ
−
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ)
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αναφερόμενη στο ΚΕ−
ΦΑΛΑΙΟ Β’ της παρούσης αίτηση συνοδευόμενη από τα
κάτωθι δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΠΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟ−
ΨΗΦΙΟΥΣ
1. Πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας)
με αναγραφή του ονοματεπώνυμου και υπογραφή στο
πίσω μέρος αυτής.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του
αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προ−
σωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων
σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται
ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’
75), όπως ισχύει, ότι:
i) δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών
δικαιωμάτων τους,
ii) δεν έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση,
iii) δεν έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α.
ή Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της
οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης
εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότη−
τα του εργαζόμενου και σε καταφατική περίπτωση να
έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση,
iv) οι άνδρες, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις.
4. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα.
5. Επικυρωμένη φωτοτυπία του πτυχίου νομικού τμή−
ματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, στο
οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία
και το έτος κτήσης του τίτλου. Σε περίπτωση που ο
βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με
ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της
οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με
δύο δεκαδικά ψηφία.
Εάν ο τίτλος έγει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
• Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για την
ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της
βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλί−
μακα των ημεδαπών τίτλων ή
• Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη−
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας
του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας
αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων
ή
• Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από
το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας
Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην περί−
πτωση αυτή οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτ−
λοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα
επαγγέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι.», σύμφωνα με
τα άρθρα 10 παρ.2 έως 12 και 11 του π.δ. 165/2000 (άρθρο
8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.).
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό
αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο,
απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που
χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφραση της.
Διευκρινίζεται ότι η υποβολή αίτησης προς το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και προς το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγ−
γελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
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δεν υποκαθιστά την απαιτούμενη πράξη ή πιστοποιητικό
αναγνώρισης.
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμά−
των τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί
σε κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους
έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής
ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελμα−
τικής Ισοτιμίας (Σ.Α.Ε.Ι.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000
(ΦΕΚ 149 Α) όπως ισχύει κάθε φορά, εξαιρούνται από
την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για
την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου.
Σημείωση: Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται για
τους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή
αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική
κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο σχετικός τίτλος χαρα−
κτηρίζεται ως αδιαβάθμητος (ν. 3328/2005 άρθρο 8). Στη
περίπτωση αυτή ο υποψήφιος στη θέση του εντύπου
της αίτησης που αφορά στο βαθμό τίτλου σπουδών,
συμπληρώνει το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, δηλ. «5».
Ισοτιμία τίτλων σπουδών ΑΕΙ που κατέχουν πολιτικοί πρό−
σφυνες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες Σύμφωνα με τη διά−
ταξη της παραγράφου 6 του ν.1735/1987 «σε περίπτωση που
το ΔΙΚΑΤΣΑ και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων ΑΕΙ
και ΤΕΙ που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπα−
τριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της
περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας
αντίστοιχης σχολής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής, καθο−
ρίζουν με βεβαίωση τους τη συνάφεια του γνωστικού αντι−
κειμένου του πτυχίου με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής. Με
βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται
να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για
θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο
έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.».
Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων ΑΕΙ την
οποία κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζό−
μενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη−
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) προκειμένου να συμμετέχουν
σε διαδικασίες πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού
αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία ΑΕΙ της ημεδαπής
τα οποία ζητούνται από την προκήρυξη ως προσόντα
πρόσληψης για τις προκηρυσσόμενες θέσεις.
6. Απαιτούμενους τίτλους σπουδών για την απόδειξη
της άριστης ή πολύ καλής γνώσης μιας τουλάχιστον
ξένης γλώσσας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πα−
ράρτημα Γ’ της παρούσας προκήρυξης.
Για τους υποψήφιους, οι οποίοι, αν και θεωρούν ότι
κατέχουν σε άριστο ή πολύ καλό επίπεδο τη γνώση
μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, δεν την αποδεικνύ−
ουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα
Γ, η γλωσσομάθεια πιστοποιείται με επιτυχή γραπτή
εξέταση αυτών στην ξένη γλώσσα, η οποία έχει δηλω−
θεί στην αίτηση τους. Η οργάνωση και διεξαγωγή της
εξέτασης της ξένης γλώσσας ακολουθεί τις διατάξεις
του άρθρου 17 (σχετικά με τη διενέργεια γραπτών
διαγωνισμών) του ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει. Τα σχετικά με το περιεχόμενο της εξέ−
τασης και τον τρόπο αξιολόγησης αναφέρονται στο
Κεφάλαιο Ε’.
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Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν τυχόν πρόσθετα
προσόντα πλέον των απαιτουμένων πρέπει να προσκο−
μίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία με την κατά−
θεση της αίτησης τους, προκειμένου να αξιολογηθούν
πληρέστερα από το αρμόδιο όργανο.
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
i) Είτε επικυρωμένη φωτοτυπία διδακτορικού ή μετα−
πτυχιακού διπλώματος διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον
ακαδημαϊκού έτους ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμέ−
νου ισότιμου της αλλοδαπής στο γνωστικό αντικείμενο
του δημοσίου ή αστικού ή εμπορικού δικαίου, καθώς και
βεβαίωση από το αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, η
οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εάν
αυτό δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους
τίτλους, είτε δικαιολογητικά για την απόδειξη πενταε−
τούς δικηγορικής εμπειρίας ή προϋπηρεσίας σε συναφές
με τη θέση αντικείμενο, όπως αυτά καθορίζονται στο
Παράρτημα Β’ της παρούσας προκήρυξης.
Εάν ο ανωτέρω τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή
απαιτείται:
α) πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη−
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή
β) πράξη αναγνώρισης του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.,
για την ισοτιμία του τίτλου που να έχει εκδοθεί μέχρι
και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων.
Σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν
προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίω−
ση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο
η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς
και επίσημη μετάφραση της.
Σημείωση:
α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και
αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνο
εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μετα−
πτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του
μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται
ως μεταπτυχιακός τίτλος, και
β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συ−
μπληρώνει ή ενσωματώνεται στον βασικό τίτλο, δεν
λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.
ii) Δικαιολογητικά για την απόδειξη τουλάχιστον τρι−
ετούς διοικητικής εμπειρίας σε καθήκοντα συναφή με
τη θέση, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα Β’
της παρούσας προκήρυξης.
Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Βεβαίωση από την υπηρεσία προέλευσης του υπαλ−
λήλου στις οποίες να αναφέρεται σε ποιες Γενικές Δι−
ευθύνσεις ή Διευθύνσεις έχει ασκήσει καθήκοντα προϊ−
σταμένου ο υποψήφιος, καθώς και η χρονική διάρκεια
άσκησης αυτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από πενταμελή
επιτροπή (αποκαλούμενη εφεξής «Επιτροπή Επιλογής»)
αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ και τέσ−
σερις συμβούλους του ΑΣΕΠ οριζόμενους από αυτόν
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 2 περ.
β) του ν.3905/10.

Η Επιτροπή Επιλογής ελέγχει τα τυπικά προσόντα
των υποψηφίων και αποκλείει τους υποψηφίους που
δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυ−
ξης. Ακολούθως, αξιολογεί τους υποψηφίους ως προς
τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, και τους
κατατάσσει σε σειρά προτεραιότητας, για κάθε θέση,
βάσει της δήλωσης προτίμησης τους, σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του
άρθρου 19, του ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, συνεκτιμώντας τους τίτλους σπουδών, βασικούς
και μεταπτυχιακούς, τη βαθμολογία των τίτλων αυτών,
τη γνώση ξένων γλωσσών, το είδος, τη διάρκεια και το
εύρος της εμπειρίας σε καθήκοντα συναφή με τη θέση,
συγγραφικό έργο (επιστημονικές εργασίες, μελέτες,
τεχνικές εκθέσεις, κ.λπ.) και άλλες συναφείς δραστηρι−
ότητες των υποψηφίων, καθώς και το πόρισμα που απο−
κομίζει από την προβλεπόμενη από το άρθρο 216 του
Ν.3852/1010, όπως εκάστοτε ισχύει, ατομική συνέντευξη,
την οποία πραγματοποιεί χωριστά με κάθε υποψήφιο.
Σκοπός της αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου και του
πορίσματος της συνέντευξης, είναι η διαμόρφωση γνώ−
μης των μελών του αρμοδίου για την επιλογή οργάνου
για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλ−
ληλότητα των υποψηφίων, προκειμένου να επιλεγεί ο
καταλληλότερος για να ανταποκριθεί στα καθήκοντα
της θέσης του Ελεγκτή Νομιμότητας. Περιεχόμενο της
συνέντευξης αποτελούν οι ακόλουθες θεματικές ενό−
τητες: α) οι δραστηριότητες του υποψηφίου με βάση
το περιεχόμενο του βιογραφικού του, β) η γνώση του
αντικειμένου της Αυτοτελούς Υπηρεσίας ΟΤΑ, καθώς
και της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας δι−
οίκησης γενικότερα, και γ) οι διοικητικές ικανότητες
του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να λαμβάνει αποτελε−
σματικές αποφάσεις. Το περιεχόμενο της συνέντευξης
αναγράφεται συνοπτικά στο πρακτικό του αρμοδίου
για την επιλογή οργάνου, χωρίς την παράλειψη κρίσι−
μων και ουσιαστικών σημείων και η κρίση για τον κάθε
υποψήφιο ξεχωριστά αιτιολογείται συνοπτικά από το
κάθε μέλος.
Η ανωτέρω διαδικασία επιλογής όπως προβλέπεται
στο άρθρο 19, του ν.2190/1994, τηρείται, κατά την κρίση
της επιτροπής, είτε ενιαίως, είτε κατά στάδια κατά τα
οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των
υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν
τα κριτήρια των επόμενων σταδίων. Ο αριθμός των
καλουμένων σε συνέντευξη υποψηφίων είναι τουλάχι−
στον τριπλάσιος του αριθμού των προκηρυσσόμενων
θέσεων.
Η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει ξεχωριστό πίνακα
αξιολόγησης των υποψηφίων για κάθε θέση Ελεγκτή
Νομιμότητας που προβλέπει η προκήρυξη και εκδίδει
αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης τους.
Η απόφαση εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10)
ημέρες από την τελευταία ατομική συνέντευξη και κοι−
νοποιείται εντός πέντε (5) ημερών στους υποψηφίους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Προ της διενέργειας της συνέντευξης, για όσους υπο−
ψήφιους δεν αποδεικνύουν την άριστη ή πολύ καλή
γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ’, αλλά έχει κριθεί ότι
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διαθέτουν τα λοιπά απαιτούμενα από την προκήρυξη
προσόντα, η Επιτροπή Επιλογής θα οργανώσει ενι−
αία γραπτή εξέταση για την πιστοποίηση της γλωσ−
σομάθειας στο επίπεδο της τουλάχιστον πολύ καλής
γνώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του
ν.2190/1994. Το περιεχόμενο της εξέτασης θα περιλαμ−
βάνει τη μετάφραση ξενόγλωσσου κειμένου, σχετικού με
το αντικείμενο θέσης, στην ελληνική και αντιστρόφως. Η
επίδοση στην εξέταση αυτή δε θα βαθμολογηθεί, αλλά
θα κριθεί από την Επιτροπή Επιλογής ως ΕΠΙΤΥΧΗΣ
ή ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ, όσον αφορά το απαιτούμενο επίπεδο
γλωσσομάθειας για τη συγκεκριμένη προκήρυξη. Τα
αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών και οι υποψήφιοι θα ενημερω−
θούν με συστημένη επιστολή, εντός πέντε (5) ημερών
από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Για την ημέρα,
τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής της γραπτής εξέ−
τασης θα εκδοθεί από την Επιτροπή Επιλογής σχετι−
κή Ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στον
ηλεκτρονικό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών (www.
ypes.gr) τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξα−
γωγή της. Οι υποψήφιοι επίσης θα ειδοποιηθούν από
την Επιτροπή Επιλογής εγκαίρως, πριν από τη γραπτή
εξέταση με κάθε πρόσφορο τρόπο (ταχυδρομικώς επί
αποδείξει, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ή τηλεφωνικώς). Υποψήφιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε
λόγο δεν προσέλθουν στη γραπτή εξέταση, θα τεθούν
εκτός διαδικασίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
1. Ο επιλεγείς από την Επιτροπή Επιλογής διορίζεται
ως Ελεγκτής Νομιμότητας και τοποθετείται στην Αυτο−
τελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ με απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση κατά την οποία η
Επιτροπή Επιλογής επιλέξει έναν υποψήφιο για τη θέση
του Ελεγκτή Νομιμότητας σε περισσότερες της μιας
Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ, αυτός οφείλει να
επιλέξει την Υπηρεσία στην οποία επιθυμεί να υπηρετή−
σει με υπεύθυνη δήλωση του, την οποία υποβάλλει εντός
προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε
αυτόν της απόφασης της Επιτροπής Επιλογής στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, στην
ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Εσωτερικών, Κεντρική
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Υπηρεσία, Διεύθυνση Διοίκησης, Σταδίου 27 − Αθήνα
Τ.Κ. 101 83, απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού,
υπόψιν Μ. Ρεκλείτη ή Μ. Συρεγγέλα (τηλ. επικοινωνίας:
2131364639, 2131364633). Εάν παρέλθει άπρακτη η ανω−
τέρω προθεσμία ο Υπουργός Εσωτερικών τοποθετεί
τον επιλεγέντα κατά την κρίση του.
2. Αν ο επιλεγείς δεν αποδεχθεί το διορισμό του στη
θέση του Ελεγκτή Νομιμότητας διορίζεται ο αμέσως
επόμενος στον οικείο πίνακα αξιολόγησης.
3. Ο ορισμός δικηγόρου σε θέση ελεγκτή νομιμότη−
τας δεν αποτελεί λόγο ασυμβιβάστου, αναστέλλει όμως
την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος κατά τη
διάρκεια της θητείας του.
4. Αν ο επιλεγείς είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος
τελεί, κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτοδικαίως
σε απόσπαση από την οργανική του θέση και λαμβάνει
τις αποδοχές μόνον του Ελεγκτή Νομιμότητας.
5. Οι διοριστέοι ιδιώτες πρέπει να καταθέσουν κατά
το χρόνο του διορισμού τους στην οικεία υπηρεσία, το
πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους
άνδρες), το αντίγραφο ποινικού μητρώου καθώς και τα
λοιπά απαιτούμενα κατά νόμο πιστοποιητικά και δικαιο−
λογητικά διορισμού, άλλως οι υποψήφιοι τίθενται εκτός
της διαδικασίας του διορισμού και καλούνται για ανα−
πλήρωση οι αμέσως επόμενοι. Ειδικότερα οι δικηγόροι
πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου δικηγο−
ρικού συλλόγου περί αναστολής της δικηγορικής τους
ιδιότητας για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε δύο
(2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυ−
κλοφορίας καθώς και σε μία (1) εφημερίδα που εκδίδεται
στην έδρα της οικείας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας
Ο.Τ.Α. Η προκήρυξη δημοσιεύεται επίσης και στην ιστο−
σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr).
Τα Παραρτήματα και τα έντυπα των αιτήσεων αποτε−
λούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.
Αθήνα, 4 Αυγούστου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
(ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΤΟΣΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ)

ΕΜΠΕΙΡΙΑ − ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ −
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ)

Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογρά−
φηση δεν μπορούν να διοριστούν ως υπάλληλοι πριν
από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτηση
της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υπο−
βολής των αιτήσεων.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα
που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρό−
νο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε
κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και
σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή
στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απι−
στία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή
συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με
τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα
της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει
παραγραφεί.
γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά
τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση
αυτή.
δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπα−
ράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές
καταστάσεις.
ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρε−
σίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσι−
ου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της
οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης
εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιό−
τητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από
την απόλυση.
Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο
με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγ−
ματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
4. Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθε−
σμίας υποβολής των αιτήσεων, να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί
νόμιμα από αυτές.
5. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών
μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων συμμετοχής και σε περίπτωση που οι
τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν
και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε ή
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία και αντιστοιχία (όπου
απαιτείται) του τίτλου αυτού ή πράξη αναγνώρισης
επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνω−
ρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Ως εμπειρία − προϋπηρεσία νοείται η απασχόληση
με σχέση στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση
επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντι−
κείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση
του απαιτούμενου από την προκήρυξη βασικού τίτλου
σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη δια−
γωνιστική διαδικασία.
1. Tρόπος απόδειξης της προϋπηρεσίας
Ο υποψήφιος στην αίτηση − υπεύθυνη δήλωση θα
πρέπει να δηλώνει επακριβώς το χρόνο ή το είδος της
εμπειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη,
φυσικού ή νομικού προσώπου. Επιπροσθέτως πρέπει να
υποβάλει βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από
την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να δηλώνουν
στην αίτηση− υπεύθυνη δήλωση ότι πραγματοποίησαν
συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με
το αντικείμενο της προϋπηρεσίας και να υποβάλουν
επιπλέον μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία
παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη δι−
άρκεια και το είδος της προϋπηρεσίας.
Οι μισθωτοί ή συνταξιούχοι του δημόσιου τομέα,
μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του οικείου
ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του
οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να
προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της προϋ−
πηρεσίας.
• Όταν η προϋπηρεσία έχει αποκτηθεί στην αλλο−
δαπή:
Για την απόδειξη προϋπηρεσίας η οποία έχει αποκτη−
θεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητι−
κών που απαιτούνται από τις ανωτέρω κατά περίπτωση
παραγράφους, ο υποψήφιος προσκομίζει:
(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κρά−
τους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο
επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υπο−
χρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε,
στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της
απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε
πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή
ασφάλιση.
(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κρά−
τους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο
επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη
υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε,
στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της
απασχόλησης του ενδιαφερομένου, και
Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο
απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο
επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι
υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.
(3) Όταν ο χρόνος της προϋπηρεσίας έχει διανυθεί σε
υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπο−
ρεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου
δημόσιου φορέα.

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικα−
λείται προϋπηρεσία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό,
θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα
ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και από
επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα
• Ειδικές περιπτώσεις
α. Δικαστική απόφαση
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχου−
σα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει
το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική
διάρκεια της παροχής της.
β. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προ−
γράμματα
Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προ−
γράμματα, μπορεί να ληφθεί ως χρόνος προϋπηρεσί−
ας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
προσκομίζει:
i) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραμμα−
τέα ή Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών) στην οποία θα
αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο,
ο τίτλος και η διάρκεια του, ο χρόνος συμμετοχής του
υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία συνδε−
όταν ο υποψήφιος με το φορέα και ο επιστημονικός
υπεύθυνος και
ii) Βεβαίωση του επιστημονικού υπευθύνου, στην οποία
θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα, το
αντικείμενο έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υπο−
ψηφίου και η ιδιαίτερη συμβολή του στην εκπόνηση ή
ολοκλήρωση του έργου.
γ. Στρατιωτική θητεία
Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η εμπειρία
που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής
θητείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να
αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης.
Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να
έχει αποκτηθεί πριν την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ
στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη
διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται
από την απόκτηση της και μετά.
Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της προϋ−
πηρεσίας και λοιπές διευκρινίσεις.
α. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας σε συναφές
με τις προκηρυσσόμενες θέσεις αντικείμενο (το οποίο
περιγράφεται στο Παράρτημα Ε’ «Κύριες Αρμοδιότητες
Ελεγκτή Νομιμότητας»), λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος
ασφάλισης.
β. Ο χρόνος προϋπηρεσίας που δηλώνει ο κάθε υπο−
ψήφιος πρέπει να συμφωνεί με το χρόνο που προκύπτει
από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρό−
νος προϋπηρεσίας που περιέχεται στην αίτηση−υπεύ−
θυνη δήλωση του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από
ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται
υπόψη και αφαιρείται.
γ. Εάν η ασφαλιστική κάλυψη (προκειμένου για ασφα−
λισμένους στο ΙΚΑ) προκύπτει από ημερομίσθια, οι μήνες
προϋπηρεσίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο
των πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων δια του (25).
Οι μήνες προϋπηρεσίας (προκειμένου για ασφαλισμέ−
νους σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, πλην ΙΚΑ) μπορεί να
προκύπτουν και με αφαίρεση των ημερομηνιών έναρξης
και λήξης του χρονικού διαστήματος προϋπηρεσίας.
Στην περίπτωση αυτή εάν οι ημέρες του συνόλου των
διαστημάτων της προϋπηρεσίας είναι μεγαλύτερες ή
ίσες των 30 ημερών, μετατρέπονται σε μήνες διαιρώ−
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ντας δια του 30 και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του
αριθμού που προκύπτει.
2. Τρόπος απόδειξης δικηγορικής εμπειρίας:
Οι δικηγόροι προκειμένου να αποδείξουν την απαιτού−
μενη εμπειρία, πέραν της αίτησης− υπεύθυνης δήλωσης
στην οποία πρέπει να δηλώνουν τον τόπο παροχής των
υπηρεσιών τους (γραφείο, ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας),
καθώς και το είδος και τη χρονική διάρκεια της εμπει−
ρίας, πρέπει επιπροσθέτως να προσκομίσουν:
(1) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου
από το οποίο να προκύπτει, πότε ο δικηγόρος απέκτη−
σε την ιδιότητα του ασκούμενου και πότε αυτή του
δικηγόρου.
(2) Βεβαίωση του Ταμείου Νομικών από την οποία να
προκύπτει πότε ο υποψήφιος ασφαλίστηκε ως δικηγό−
ρος ή ενδεχομένως και ως ασκούμενος (δεδομένου ότι
η ασφάλιση των ασκουμένων είναι προαιρετική).
(3) Επικυρωμένα από το Δικηγορικό Σύλλογο φωτο−
αντίγραφα των ετήσιων «καταστάσεων παραστάσεων
στα Δικαστήρια» και των «καταστάσεων προεισπράξεων
συμβολαίων» μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης
συμμετοχής του υποψηφίου στο διαγωνισμό. Η προ−
σκόμιση των ανωτέρω καταστάσεων είναι ενδεικτική
και αρκεί να αναφέρεται σε αυτές έστω και μία μόνο
παράσταση στα Δικαστήρια ή ένα μόνο συμβόλαιο κατ’
έτος. Μόνο δε για τα έτη κατά τα οποία ο δικηγόρος θα
εμφανίζει μηδενική απασχόληση (καμία απολύτως πα−
ράσταση και κανένα συμβόλαιο) δεν θα προσμετράται
χρόνος εμπειρίας. Οι έμμισθοι δικηγόροι, εφόσον τυχόν
αυτοί δεν πραγματοποιούν παραστάσεις στα δικαστή−
ρια και δεν συντάσσουν συμβόλαια πελατών τους, επί
όσον τουλάχιστον χρόνο είναι έμμισθοι προσκομίζουν
βεβαίωση του φορέα στον οποίο εργάζονται ως έμμι−
σθοι είτε αυτός είναι δημόσιος είτε ιδιωτικός, από την
οποία να προκύπτει το είδος της δικηγορικής υπηρεσίας
που προσφέρουν και ο τρόπος πληρωμής τους.
3. Τρόπος απόδειξης διοικητικής εμπειρίας
Για την απόδειξη της διοικητικής εμπειρίας οι ιδιώτες
υποψήφιοι πρέπει στην αίτηση − υπεύθυνη δήλωση τους
να δηλώνουν: το είδος των καθηκόντων τους (όπως
προγραμματισμός, οργάνωση, συντονισμός, καθοδήγη−
ση, λήψη αποφάσεων, έλεγχος εφαρμογής αποφάσεων)
και τα χρονικά διαστήματα άσκησης αυτών, καθώς και
το επίπεδο ευθύνης (αριθμός υφισταμένων, δικαίωμα
υπογραφής, ύψος προϋπολογισμού κ.λπ), από θέσεις,
όπως, ενδεικτικά, Νομικού Συμβούλου ή προϊσταμένου
(Τμήματος ή Γραφείου ή Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύ−
θυνσης) ή Προέδρου ή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου,
Συλλόγου, Σωματείου ή άλλου συλλογικού οργάνου
διοίκησης ή Υπευθύνου − Συντονιστή έργων, με αρμο−
διότητες συναφείς με εκείνες της θέσης, όπως αυτές
προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ε’.
Ο τρόπος επικύρωσης όλων των αντιγράφων ορίζεται
στο Παράρτημα Δ’ της προκήρυξης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ− ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ
καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ
146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Κα−
θορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του
δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/
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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’», ως εξής:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντί−
στοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστά−
θηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανε−
πιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φο−
ρέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική
τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρι−
σμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να
διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά
γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο.
Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης
στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου
Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα
ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παρα−
πάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρι−
κή γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες
υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο.
Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή
επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα
προσκομισθέντων στο Α.Σ.Ε.Π., από τους οικείους φο−
ρείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του
Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πι−
στοποιητικά:
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2):
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)
του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90−100,
του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING
SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) − The British Council −
IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία
από 7,5 και άνω .
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πα−
νεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT
COMMUNICATION− του EDEXCEL.
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY
COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −
MASTERY− και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −MASTERY−(Συνυποβάλ−
λονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώ−
σης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL
ESOL−MASTERY− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL −MASTERY− (Συνυπο−
βάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης
γνώσης).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3
(Common European Framework equivalent level C2).
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes
(Council of Europe Level C2).
• Michigan State University − Certificate of English
Language Proficiency (MSU − CELP): CEF C2.

• Test of Interactive English, C2 Level.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πα−
νεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75−89,
του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING
SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) − The British Council −
IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία
από 6 έως 7.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE − HIGHER
(BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 −ADVANCED
COMMUNICATION− του EDEXCEL.
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH
ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −EXPERT−
και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (Spoken) − EXPERT−(Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης)
ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL
ESOL −EXPERT− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − EXPERT − (Συνυπο−
βάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής
γνώσης).
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE)
του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, NH−
USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL
COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως
900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY,
USA.
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET
Level 6 (CEF C1).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2
(Common European Framework equivalent level C1).
• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes
(Council of Europe Level C1).
• Test of Interactive English, C1 + Level.
• Test of Interactive English, C1 Level.
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου
να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγ−
γλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο
φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσ−
σομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς
τούτο εθνική αρχή
ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβεί−
ας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως
φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκο−
μιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες
υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπε−
δο.
Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ
καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/02):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2
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του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. − OPTION LETTRES ή DALF
C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES
(SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος
ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE
II).
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES
(SORBONNE 3EME DEGRE).
• Certificat de competences linguistiques του Institut
Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης − Επίπεδο C2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του
Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Π
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOME D’ ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο
μέχρι το 1996).
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE
(SORBONNE I).
• Certificat de competences linguistiques του Institut
Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de
francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης − Επίπεδο C1
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL του
Πανεπιστημίου Γενεύης.
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών
τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται
βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο
Αθηνών−Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πι−
στοποιητικού.
Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ
καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται, ως εξής: (α) Άριστη γνώση
(Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2
του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM
(GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του Μονά−
χου και του Ινστιτούτου Goethe.
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του
Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του Μονάχου και του
Ινστιτούτου Goethe .
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ΖΟΡ) του Ινστι−
τούτου Goethe.
• ZERTIFIKATV.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του
Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• GOETHE −ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ΖΜΡ) (μέχρι
τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ιν−
στιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1
OBERSTUFE DEUTSCH.
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• ZERTIFIKATV.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πα−
νεπιστημίου Γενεύης.
Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ
Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ
καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/02):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2
του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOMA SUPERIORE Dl LINGUA Ε CULTLIRA
ITALIANA.
• DIPLOMA Dl LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA Dl TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO
SUPERIORE Dl TRADUTTORE.
• CERTIFICATO Dl CONOSCENZA DELLA LINGUA
ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της
Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του
Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Π
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOMA Dl LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορ−
φωτικού Ινστιτούτου Αθήνας).
• DIPLOMA AVANZATO Dl LINGUA ITALIANA (του Ιτα−
λικού Μορφωτικού Ινστιτούτου θεσσαλονίκης).
• CERTIFICATO Dl CONOSCENZA DELLA LINGUA
ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της
Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πα−
νεπιστημίου Γενεύης.
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003)
ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003).
Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ
καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως
εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2
του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL.
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA
(N1VEL SUPERIOR) (Ministry of Education).
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES
DE IDIOMAS (Ministry of Education).
(β) Πολύ καλή γνώση (PI/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS
OFICIALES DE IDIOMAS).
ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ
Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ
καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως
εξής:
(α) Αριστη ννώση (Γ2/C2):
• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2
του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• СЕРТИФИКАТ - РУССКИЙ ЯЗЬІК КАК ИНОСТРАНЬІЙ
ЧЕТВЁРТЬІЙ СЕРТИФИКАЦИОННЬІЙ УРОВЕНЬ του
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Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της
Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην
Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο
της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.
• РУССКИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ΠУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥ−
ΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1
του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19
του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• СЕРТИФИКАТ - РУССКИЙ ЯЗЬІК КАК ИНОСТРАНЬІЙ
ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЬІЙ УРОВЕНЬ του Φι−
λολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της
Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην
Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο
της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.
• РУССКИЙ ЯЗЬІК - ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ
(ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελ−
ληνική γλώσσα
Επίσης:
Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται
και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυ−
χίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ
της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της
αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα
ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επι−
πέδου Γ2,
(iν) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχο−
λείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει απο−
κτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών
στην αλλοδαπή.
Οι υπό στοιχείο (iν) τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής
πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση
για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία
ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από
την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι n εν λόγω
βεβαίωση χορηνείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ μόνο μετά την
έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης
ισοτιμίας.
Ο τρόπος επικύρωσης των αντιγράφων ορίζεται στο
Παράρτημα Δ’ της προκήρυξης. Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης
γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν
αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκο−
νται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης
γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη
γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης
γλώσσας.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας,
δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ
347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχε−
τικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο
αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπου−
δών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας
διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ − ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ.
Αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής,
που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι
επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελλη−
νική γλώσσα.
Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε
ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο
του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το
πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επι−
κυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο).
Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν
προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από
την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από
δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλο−
δαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο
ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές
αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η
επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά
νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία
ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από
δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του
ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων
σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της
ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά
φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση
ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών,
στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφρα−
στές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα
αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα
πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυ−
τών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της
μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της
οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψη−
φίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986.
Ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν
εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προερ−
χόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες
της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών− άδειες
− πιστοποιητικά − βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε
πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή
σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που
εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν
έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτό−
τυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε δημόσια
αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή δικηγόρο
ή συμβολαιογράφο.
Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα
δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προκήρυξη,
συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση
κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδια−
φερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει
αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που
έχει στα χέρια του.
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Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγρά−
φων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά
αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που
συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του
ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βε−
βαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρε−
ωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/27928/13.10.2008
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνι−
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε
στο Φ.Ε.Κ. 2171/τ.Β΄/22.10.2008, τα αντίγραφα των τίτ−
λων σπουδών που απονέμονται απ’ όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης ιδιωτικών φορέων, μετά την επικύρωσή
τους από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ.,
επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα
Κ.Ε.Π., χωρίς να απαιτείται προσθέτως η επικύρωση
τους από δικηγόρο.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που
δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της ημεδαπής,
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών
εργοδοτών κ.λπ.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε
αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το
άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφε−
ρόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει
αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που
έχει στα χέρια του.
Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες
που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση
συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων
πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξεως της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή
βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο
κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την τελευταία ημέρα
λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’
ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
Σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 215 του
ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010), η Αυτοτελής Υπηρεσία
Εποπτείας Ο.Τ.Α.:
• είναι αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας των πρά−
ξεων των Ο.Τ.Α. και για τον πειθαρχικό έλεγχο των
αιρετών κατά το άρθρο 102, παράγραφο 4 του Συντάγ−
ματος.
• μπορεί να εκδίδει οδηγίες αυτεπαγγέλτως με σκοπό
τη διασφάλιση της νομιμότητας στη δράση τους.
Κάθε Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας (AYE) O.T.A., που
ιδρύθηκε με το ως άνω άρθρο του Ν.3852/2010 στην έδρα
κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως αποκεντρωμένη
υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠΕΣΑΗΔ), υπαγόμενη
απευθείας στον Υπουργό, διαρθρώνεται στις εξής Διευ−
θύνσεις (άρθρο 1, π.δ. 134/2010, ΦΕΚ 227/ τ.Α/ 27.12.2010)
α. Διεύθυνση Γενικών Υποθέσεων
β. Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων
γ. Διεύθυνση Τεχνικών Υποθέσεων
Στο άρθρο 5 του Π.Δ. 134/2010 (ΦΕΚ 227/τ. Α/ 27.12.2010)
αναφέρονται οι επτά (7) Αυτοτελείς Υπηρεσίες Επο−
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πτείας (AYE) O.T.A., με τις αντίστοιχες θέσεις μόνιμου
προσωπικού:
1. AYE Ο.Τ.Α. Αττικής, με συνολικά 120 θέσεις μόνιμου
προσωπικού.
2. AYE Ο.Τ.Α. Θεσσαλίας, με συνολικά 100 θέσεις μό−
νιμου προσωπικού.
3. AYE Ο.Τ.Α. Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, με
συνολικά 80 θέσεις μόνιμου προσωπικού.
4. AYE Ο.Τ.Α. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίων Νήσων, με συνολικά 100 θέσεις μόνιμου προ−
σωπικού.
5. AYE Ο.Τ.Α. Αιγαίου, με συνολικά 80 θέσεις μόνιμου
προσωπικού.
6. AYE Ο.Τ.Α.Κρήτης, με συνολικά 80 θέσεις μόνιμου
προσωπικού.
7. AYE Ο.Τ.Α. Μακεδονίας− Θράκης, με συνολικά 120
θέσεις μόνιμου προσωπικού.
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 216 του ν.3852/2010,
σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συνιστά−
ται θέση προϊσταμένου αυτής, που φέρει τον τίτλο Ελε−
γκτής Νομιμότητας, ο οποίος είναι ανώτατος υπάλληλος
που διορίζεται με πενταετή θητεία και λαμβάνει αποδο−
χές υπαλλήλου με βαθμό 1ο κατηγορίας ειδικών θέσεων.
Όταν ο ίδιος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει
στα καθήκοντά του ο προϊστάμενος Διεύθυνσης της Αυ−
τοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας (AYE) O.T.A., τον οποίο
ορίζει ο Ελεγκτής Νομιμότητας με απόφασή του.
Ο Ελεγκτής Νομιμότητας:
1. ελέγχει τη νομιμότητα των αποφάσεων των συλ−
λογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, που
αποστέλλονται υποχρεωτικά στην Αυτοτελή Υπηρεσία
Εποπτείας (AYE) O.T.A., εφόσον αφορούν (άρθρο 225,
του ν.3852/2010):
α) ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου,
β) την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προ−
μηθειών,
γ) την αγορά και εκποίηση ακινήτων,
δ) την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων,
ε) την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων,
στ) τη σύναψη κάθε μορφής συμβάσεων, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που προβλέπονται από
ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
ζ) τη σύναψη δανείων,
η) τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος όταν τούτο
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και
θ) τις διαδικασίες κατάρτισης των επιχειρησιακών
προγραμμάτων.
Επίσης ελέγχει τη νομιμότητα των αποφάσεων των
επιχειρήσεων των δήμων και των περιφερειών, εκτός
από τις αποφάσεις των ανωνύμων εταιρειών στις οποίες
οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχουν την
πλειοψηφία, που αφορούν:
α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,
β) εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και
γ) λήψη δανείων.
Μετά τον έλεγχο νομιμότητας, σε αποκλειστική προ−
θεσμία σαράντα (40) ημερών από την περιέλευση των
ως άνω αποφάσεων στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτεί−
ας (AYE) O.T.A., ο Ελεγκτής Νομιμότητας εκδίδει υπο−
χρεωτικά ειδική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί
ότι η απόφαση είναι παράνομη, τότε αυτή ακυρώνεται
(άρθρο 225, ν.3852/2010).
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2. Μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε
απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των
δήμων και των περιφερειών, των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου αυτών και των επιχειρήσεων τους,
εκτός από τις αποφάσεις των ανωνύμων εταιρειών στις
οποίες οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχουν
την πλειοψηφία, καθώς και των συνδέσμων, για λόγους
νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφό−
του η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί (άρθρο 226,
ν.3852/2010).
3. Αποφαίνεται επί της προσφυγής οποιουδήποτε έχει
έννομο συμφέρον να προσβάλει τις αποφάσεις των συλ−
λογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφε−
ρειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών
και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή
της. Αν παρέλθει η προθεσμία δύο (2) μηνών από την
υποβολή της προσφυγής χωρίς να εκδοθεί απόφαση,
θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί
(άρθρο 227, ν.3852/2010).
4. Είναι αρμόδιος να αποφαίνεται επί:
α) αιτήσεων θεραπείας για έργα με προϋπολογισμό
μέχρι 5.000.000 ευρώ προ Φ.Π.Α., μελετών και υπηρεσιών
που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α’)
και αφορούν δήμους,
β) αιτήσεων θεραπείας για έργα με προϋπολογισμό
μέχρι 5.000.000 ευρώ προ Φ.ΠΑ, μελετών και υπηρεσιών
που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α’)
και αφορούν περιφέρειες (άρθρο 227, ν.3852/2010).
5. Μπορεί, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με την
προσφυγή του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, να αναστέλ−
λει με απόφασή του την εκτέλεση της προσβαλλόμενης
πράξης. Τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 περ.
α’ του άρθρου 227 ειδοποιούνται από την Αυτοτελή
Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. για την άσκηση της προ−
σφυγής και τους παρέχεται σύντομη προθεσμία για την
έκθεση των απόψεων τους. Αν συντρέχει εξαιρετικός
λόγος επείγοντος ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί να
αναστείλει την προσβαλλόμενη πράξη και πριν από τη
διαβίβαση των απόψεων των ανωτέρω νομικών προ−
σώπων (άρθρο 228, 3852/2010− αναλυτικά η διαδικασία
αναστολής εκτέλεσης αποφάσεων των ΟΤΑ στο κείμενο
της υπ’αριθμ. 74589/2010 Υπουργικής απόφασης, ΦΕΚ
2029/τ.Β/29.12.2010)
6. Συμμετέχει ως μέλος στο Συμβούλιο Ελεγκτών Νο−
μιμότητας, στο οποίο προεδρεύει ο Υπουργός Εσωτε−
ρικών. Το Συμβούλιο αυτό μπορεί να απευθύνει ερωτή−
ματα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για ζητήματα
μείζονος σημασίας που συνάπτονται με τον ασκούμενο
από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας (AYE) Ο.Τ.Α.
έλεγχο (άρθρο 223, ν.3852/2010).
7. Συντάσσει στο τέλος κάθε έτους έκθεση στην οποία
καταγράφει το έργο της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Επο−
πτείας Ο.Τ.Α., της οποίας προΐσταται και ειδικότερα τον
αριθμό των πράξεων που ελέγχθηκαν, τις προσφυγές
που εξετάσθηκαν και τα ζητήματα εν γένει που απα−
σχόλησαν την υπηρεσία κατά τη διενέργεια της επο−
πτείας, όπως τυχόν καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην
υπηρεσία από πρόσωπα για θέματα νομιμότητας. Στην
ίδια έκθεση μπορεί να προτείνονται μέτρα, νομοθετικά
και άλλα, τα οποία πρέπει να ληφθούν για την αποτε−
λεσματικότερη διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας.

Η έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και
κοινοποιείται δια του Υπουργού στην Επιτροπή θεσμών
και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων και στον Συ−
νήγορο του Πολίτη.
Οι εκθέσεις των Ελεγκτών Νομιμότητας όλων των
Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. συζητούνται
στο Συμβούλιο Ελεγκτών Νομιμότητας το οποίο μπο−
ρεί να συντάξει πορίσματα που αφορούν τον έλεγχο
νομιμότητας και εν γένει την κρατική εποπτεία στους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 229,
ν.3852/2010).
8. Αποφασίζει τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της
υπ’ αριθμ. 74531/2010 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2044/
τ.Β/30.12.2010), εφόσον κρίνει ότι η υπηρεσία πρέπει να
διαμορφώσει ίδια αντίληψη προκειμένου να ασκήσει
αποτελεσματικά τον έλεγχο νομιμότητας. Επίσης, ο
Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί να διατάσσει τη διενέρ−
γεια επιτόπιων ελέγχων μετά την υποβολή καταγγελιών
για θέματα νομιμότητας και ενόψει της σύνταξης της
κατά το άρθρο 229 του ν. 3852/2010 ετήσιας έκθεσης,
(άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 74531/2010 Υπουργικής Απόφα−
σης, ΦΕΚ 2044/ τ.Β/30.12.2010).
Επιπροσθέτως ο Ελεγκτής Νομιμότητας ορίζει με πρά−
ξη του, αναλόγως με τη σοβαρότητα του προς διερεύ−
νηση αντικειμένου, έναν ή περισσότερους υπαλλήλους
της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας (AYE) O.T.A., για
τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου. Σε περίπτωση που
ορίζονται περισσότεροι του ενός υπάλληλοι συγκρο−
τείται κλιμάκιο με επικεφαλής Προϊστάμενο Διεύθυνσης
ή Τμήματος. Σε περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί
λόγοι ως επικεφαλής του κλιμακίου μπορεί να τίθε−
ται ο ίδιος ο Ελεγκτής Νομιμότητας (άρθρο 2 της υπ’
αριθμ. 74531/2010 Υπουργικής Απόφασης, ΦΕΚ 2044/
τ.Β/30.12.2010).
Για κάθε ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο συντάσσεται
αμέσως μετά το πέρας του ελέγχου έκθεση που κατατί−
θεται στην υπηρεσία. Στην έκθεση ελέγχου διατυπώνο−
νται, αιτιολογημένα, τα αποτελέσματα του. Ο Ελεγκτής
Νομιμότητας συνεκτιμά τα πορίσματα της έκθεσης
ελέγχου κατά τον έλεγχο νομιμότητας που ασκεί στις
πράξεις των Ο.Τ.Α. και των Νομικών τους Προσώπων
καθώς και κατά τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης του
(άρθρο 3 της ως άνω Υπουργικής απόφασης).
9. Συμμετέχει στην τριμελή ελεγκτική επιτροπή που
συγκροτείται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα αυτής,
για την έκδοση αιτιολογημένης πράξης καταλογισμού
της ζημιάς που τυχόν προκλήθηκε σε βάρος της περι−
ουσίας δήμου ή περιφέρειας ή νομικού προσώπου δημο−
σίου δικαίου ή ιδρύματος από περιφερειάρχες, αντιπε−
ριφερειάρχες, περιφερειακούς συμβούλους, δημάρχους,
δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους τοπικών ή δημοτι−
κών κοινοτήτων και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων,
καθώς και από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
των δημοτικών και περιφερειακών νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου και της εκτελεστικής επιτροπής των
αντίστοιχων ιδρυμάτων (άρθρο 232 ν.3852/2010).
10. Μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση να επιβάλλει
τις πειθαρχικές ποινές της αργίας έως έξι μηνών και της
έκπτωσης στους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες,
περιφερειακούς συμβούλους, δημάρχους, δημοτικούς
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συμβούλους, συμβούλους τοπικών ή δημοτικών κοινο−
τήτων και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων:
α. αν έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση των καθη−
κόντων τους ή υπέρβαση της αρμοδιότητάς τους από
δόλο ή βαριά αμέλεια,
β. αν έχουν διαπράξει παραβάσεις των καθηκόντων
που τους έχουν ανατεθεί σύμφωνα με ειδικές νομοθε−
τικές ρυθμίσεις (άρθρο 233 ν.3852/2010).
Για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών της αργίας
και τη διάρκειά της, καθώς και της έκπτωσης απαιτείται
σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου, τα δικαστικά
μέλη του οποίου ορίζονται με απόφαση του οργάνου
που διευθύνει το δικαστήριο, ύστερα από αίτημα του
Ελεγκτή Νομιμότητας (άρθρο 234 ν.3852/2010).
Το συμβούλιο αυτό συγκροτείται κάθε δύο χρόνια
με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας (άρθρο 234
ν.3852/2010).

19

Μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστε−
ρα από ειδικά αιτιολογημένη έκθεση του Ελεγκτή Νομι−
μότητας και σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου,
το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσω−
τερικών, να παυθούν για σοβαρούς λόγους δημοσίου
συμφέροντος περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δή−
μαρχοι, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, σύμβου−
λοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπρόσωποι
τοπικών κοινοτήτων.
11. Συμμετέχει ως μέλος στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο
που είναι αρμόδιο για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης
του προσωπικού της AYE O.T.A., και ασκεί τις προ−
βλεπόμενες από τον Υπαλληλικό Κώδικα πειθαρχικές
αρμοδιότητες (άρθρο 219 ν.3852/2010).
12. Ασκεί πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους που
υπηρετούν στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας (AYE)
Ο.Τ.Α. (άρθρο 221 ν.3852/2010).
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Aθήνα, 4 Αυγούστου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00
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