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ΘΕΜΑ: «Διαδικασία επιλογής του Ελεγκτή Νομιμότητας»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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),
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής των Ελεγκτών Νομιμότητας των Αυτοτελών Υπηρεσιών
Εποπτείας ΟΤΑ ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Προκήρυξη
1. Για την επιλογή του Ελεγκτή Νομιμότητας εκδίδεται προκήρυξη τρεις (3) μήνες πριν από τη
λήξη της θητείας του από τον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες
εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας καθώς και σε μία (1) εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα
της οικείας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ. Η προκήρυξη δημοσιεύεται επίσης και
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
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Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση που κενωθεί θέση Ελεγκτή Νομιμότητας πριν από τη λήξη της
θητείας του η θέση προκηρύσσεται εντός ενός (1) μηνός από την κένωσή της.
2. Η προκήρυξη αναφέρει τις θέσεις Ελεγκτών Νομιμότητας που πρόκειται να πληρωθούν, τα
τυπικά προσόντα των υποψηφίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα δικαιολογητικά που
πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση υποψηφιότητας, καθώς και το αρμόδιο για την επιλογή
όργανο.
3. Στην προκήρυξη επισυνάπτεται υπόδειγμα της αίτησης.
Άρθρο 2
Υποβολή υποψηφιοτήτων-δικαιολογητικά
1. Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την τελευταία
δημοσίευση της προκήρυξης στον τύπο. Σε περίπτωση που η λήξη προθεσμίας συμπίπτει με
αργία ή ημέρα κατά την οποία δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες η αίτηση υποβάλλεται εμπρόθεσμα
την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στην αίτηση δηλώνεται η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας
ΟΤΑ στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να υπηρετήσει. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να
εκδηλώσει ενδιαφέρον για περισσότερες από μία Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ.
2.i) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται , προκειμένου για ιδιώτες, από:
α) βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από στοιχεία από τα οποία αποδεικνύονται τα
ουσιαστικά προσόντα που επικαλείται ο υποψήφιος, β) αντίγραφο πτυχίου νομικού τμήματος
ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου αντίστοιχων σπουδών της αλλοδαπής, γ) είτε
αντίγραφο διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον
ακαδημαϊκού έτους ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής στο
γνωστικό αντικείμενο του δημοσίου ή αστικού ή εμπορικού δικαίου είτε στοιχεία από τα οποία
προκύπτει πενταετής δικηγορική εμπειρία του υποψηφίου ή προϋπηρεσία σε συναφές με τη
θέση αντικείμενο, και δ) στοιχεία από τα οποία προκύπτει η άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας
τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
ii) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται, προκειμένου για μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους,
από:
α) βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από στοιχεία από τα οποία αποδεικνύονται τα
ουσιαστικά προσόντα που επικαλείται ο υποψήφιος, β) αντίγραφο πτυχίου νομικού τμήματος
ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου αντίστοιχων σπουδών της αλλοδαπής, γ)
βεβαίωση από την υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου ότι έχει ασκήσει καθήκοντα
προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, και δ) στοιχεία από τα οποία προκύπτει η
άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
Άρθρο 3
Επιλογή από το αρμόδιο όργανο
1. Το αρμόδιο για την επιλογή όργανο, όπως αυτό προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία,
ελέγχει τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων και αποκλείει τους υποψήφιους που δεν πληρούν
τους όρους του νόμου και της προκήρυξης.
2. Ακολούθως, το αρμόδιο για την επιλογή όργανο καλεί χωριστά κάθε υποψήφιο που διαθέτει τα
τυπικά προσόντα στην προβλεπόμενη από το άρθρο 216 του ν. 3852/2010, όπως εκάστοτε
ισχύει, συνέντευξη. Σκοπός της συνέντευξης είναι η διαμόρφωση γνώμης των μελών του
αρμοδίου για την επιλογή οργάνου για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την
καταλληλότητα των υποψηφίων ως προς τα καθήκοντα της θέσης του Ελεγκτή Νομιμότητας.
Περιεχόμενο της συνέντευξης αποτελούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες: α) οι
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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 διοίκησης γενικότερα και γ) οι διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να
προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να λαμβάνει αποτελεσματικές
αποφάσεις. Το περιεχόμενο της συνέντευξης αναγράφεται συνοπτικά στο πρακτικό του
αρμοδίου για την επιλογή οργάνου, χωρίς την παράλειψη κρίσιμων και ουσιαστικών σημείων
και η κρίση για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά αιτιολογείται συνοπτικά από το κάθε μέλος. Στη
συνέντευξη μπορεί να παρίστανται οι λοιποί συνυποψήφιοι, εφόσον το επιθυμούν.
3. Το αρμόδιο για την επιλογή όργανο συντάσσει ξεχωριστό πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων
για κάθε θέση Ελεγκτή Νομιμότητας που προβλέπει η προκήρυξη και εκδίδει αιτιολογημένη
απόφαση με τη σειρά αξιολόγησής τους. Η απόφαση εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10)
ημέρες από την τελευταία ατομική συνέντευξη και κοινοποιείται εντός πέντε (5) ημερών στους
υποψηφίους.
4. Στην περίπτωση κατά την οποία το αρμόδιο για την επιλογή όργανο 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 υπηρετήσει με υπεύθυνη
δήλωσή του, η οποία υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του αρμοδίου για την επιλογή οργάνου. Εάν παρέλθει
άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης τοποθετεί τον επιλεγέντα κατά την κρίση του.
Άρθρο 4
Διορισμός και τοποθέτηση
1. Ο επιλεγείς από το αρμόδιο για την επιλογή όργανο διορίζεται ως Ελεγκτής Νομιμότητας και
τοποθετείται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Αν ο επιλεγείς δεν αποδεχθεί το διορισμό του, στη θέση του Ελεγκτή Νομιμότητας διορίζεται ο
αμέσως επόμενος στον οικείο πίνακα αξιολόγησης.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Εθνικό Τυπογραφείο (για τη δημοσίευση)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφεία Υφυπουργών
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

