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Θέμα : Τροποποίηση της 73334/24.12.2010 (ΦΕΚ Β’/2037) απόφασης για τη διαδικασία
επιλογής του Ελεγκτή Νομιμότητας
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) της παρ. 7 του άρθρου 216 του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87)
β) του εδαφίου α’ του άρθρου 10 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική

ανάρτηση

νόμων

και

πράξεων

των

κυβερνητικών,

διοικητικών

και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’
112)
γ) του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης

στα

Υπουργεία

α)

Εσωτερικών

και

β)

Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό
των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.» (ΦΕΚ Α 147).
2. Το αριθμ. Ε.Π. 13/9.6.2011 έγγραφο του προέδρου του ΑΣΕΠ
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3. Την αριθμ. 73334/24.12.2010 (ΦΕΚ Β’/2037) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη διαδικασία επιλογής του Ελεγκτή
Νομιμότητας.
4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε την 73334/24.12.2010 (ΦΕΚ Β’/2037) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη διαδικασία επιλογής του Ελεγκτή
Νομιμότητας ως ακολούθως :

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
« Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

2. Μετά την περίπτωση δ) της παραγράφου 2.i) του άρθρου 2, προστίθεται περίπτωση
ε) ως εξής : «ε) στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται τουλάχιστον τριετής διοικητική
εμπειρία σε καθήκοντα συναφή με τη θέση».

3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής :
«3. Σχετικά με την απόδειξη του προσόντος της ξένης γλώσσας, εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τους
υποψηφίους που δεν αποδεικνύουν την άριστη ή πολύ καλή γνώση της ξένης
γλώσσας σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η γλωσσομάθεια πιστοποιείται με
επιτυχή γραπτή εξέταση αυτών στην ξένη γλώσσα η οποία έχει δηλωθεί 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.»

4. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως
εξής : «Ακολούθως, το αρμόδιο για την επιλογή όργανο αξιολογεί τους υποψηφίους
ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, και τους κατατάσσει σε σειρά
προτεραιότητας, για κάθε θέση, βάσει της δήλωσης προτίμησής 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, την 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.λ.π.) και
άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, καθώς και το πόρισμα που
αποκομίζει από την προβλεπόμενη από το άρθρο 216 του ν. 3852/2010, όπως
εκάστοτε ισχύει, ατομική συνέντευξη, την οποία πραγματοποιεί χωριστά με κάθε
υποψήφιο. Σκοπός της αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου και του πορίσματος της
συνέντευξης, είναι η διαμόρφωση γνώμης των μελών του αρμόδιου για την επιλογή
οργάνου για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα των
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υποψηφίων, προκειμένου να επιλεγεί ο καταλληλότερος για να ανταποκριθεί στα
καθήκοντα της θέσης του Ελεγκτή Νομιμότητας.

5. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «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.»
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός

Χαράλαμπος Καστανίδης

Κοινοποίηση :
Εθνικό Τυπογραφείο (Για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ)
Εσωτερική Διανομή :
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

