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ΘΕΜΑ: Διαδικασία διεξαγωγής επιτόπιων ελέγχων Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ

      ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 229, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 

87). 

2. Την υπ’ αριθμ. 383/ 18.1.2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεώργιου Ντόλιου» (Β’ 29).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/ 2005 (Α’ 

98).
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4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων

1. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ μπορεί να διενεργεί επιτόπιους 

ελέγχους για την διευκόλυνση του έργου της, στους ΟΤΑ και τα Νομικά τους 

Πρόσωπα, στα όρια της  χωρικής αρμοδιότητάς της.  

2. Επιτόπιοι έλεγχοι μπορεί να διενεργούνται κατά την άσκηση του κατά το 

άρθρο 225 του ν. 3852/2010 υποχρεωτικού ελέγχου και του κατά το άρθρο 226 του ν. 

3852/2010 αυτεπάγγελτου ελέγχου νομιμότητας των πράξεων 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 τους. Επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται επίσης 

σε περίπτωση άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής και αιτήσεως αναστολής, 

σύμφωνα με τα άρθρα 227 και 228 του ν. 3852/2010 που στρέφονται κατά πράξεων 

των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων.

3. Τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων αποφασίζει, σύμφωνα με τις ανωτέρω 

παραγράφους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας εφόσον κρίνει ότι η υπηρεσία πρέπει να 

διαμορφώσει ίδια αντίληψη προκειμένου να ασκήσει αποτελεσματικά τον έλεγχο 

νομιμότητας. Eπίσης, ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί να διατάσσει τη διενέργεια 

επιτόπιων ελέγχων μετά την υποβολή καταγγελιών για θέματα νομιμότητας και 

ενόψει της σύνταξης της κατά το άρθρο 229 του ν. 3852/2010 ετήσιας έκθεσης.
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Άρθρο 2

Διαδικασία επιτόπιων ελέγχων

1. Ο Ελεγκτής  Νομιμότητας ορίζει με πράξη του, αναλόγως με τη σοβαρότητα του 

προς διερεύνηση αντικειμένου, έναν ή περισσότερους υπαλλήλους  της Αυτοτελούς 

Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, για τη διενέργεια  επιτόπιου ελέγχου. Σε περίπτωση που 

ορίζονται περισσότεροι του ενός υπάλληλοι συγκροτείται κλιμάκιο με επικεφαλής 

Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος ένα δε τουλάχιστον από τα μέλη αυτού 

προέρχεται από τη Διεύθυνση που είναι αρμόδια για το αντικείμενο του ελέγχου. Σε 

περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί λόγοι ως επικεφαλής του κλιμακίου μπορεί να 

τίθεται ο ίδιος ο Ελεγκτής Νομιμότητας. 

2. Στην πράξη του Ελεγκτή Νομιμότητας,  προσδιορίζεται το αντικείμενο, ο τόπος και  

η ημερομηνία περατώσεως του ελέγχου. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου μπορεί να 

είναι είτε το κατάστημα του ελεγχόμενου νομικού προσώπου είτε άλλος χώρος,  όπου 

τηρούνται στοιχεία, ή συνδέεται με πραγματικά δεδομένα που είναι κρίσιμα για την 

υπόθεση. 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται, εντός των προθεσμιών που ορίζουν οι διατάξεις 

των άρθρων 225 παρ.3, 226 παρ.1 και 227 παρ. 2 του ν. 3852/2010.

3. Ο ΟΤΑ ή το νομικό πρόσωπο που πρόκειται να ελεγχθεί, ειδοποιείται εγγράφως   

για τη διενέργεια του ελέγχου τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξή του. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του Ελεγκτή Νομιμότητας, ο έλεγχος μπορεί 

να πραγματοποιηθεί και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση  του  ΟΤΑ ή του νομικού 

προσώπου.   

4. Κατά την διάρκεια του ελέγχου μπορεί να παρίσταται εκπρόσωπος του 

ελεγχομένου ΟΤΑ ή του νομικού προσώπου.

5. Το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο υποχρεούται να παρέχει στους υπαλλήλους της 

Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ,  όλα τα στοιχεία και κάθε απαραίτητη 

διευκόλυνση για την απρόσκοπτη διενέργεια του ελέγχου. Η παρακώλυση ή άρνηση   

αιρετού ή υπαλλήλου του ελεγχόμενου ΟΤΑ, καθώς και υπαλλήλου, εντεταλμένου ή 
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διευθύνοντος συμβούλου ή μέλους της διοίκησης  του ελεγχόμενου νομικού 

προσώπου να παράσχει τα ζητούμενα στοιχεία,  συνιστά παράβαση  καθήκοντος, 

κατά την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 3

Έκθεση Ελέγχου

Για κάθε ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο συντάσσεται αμέσως μετά το πέρας του 

ελέγχου έκθεση που κατατίθεται στην υπηρεσία. Στην έκθεση ελέγχου  

διατυπώνονται, αιτιολογημένα, τα αποτελέσματά του. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας 

συνεκτιμά  τα πορίσματα της έκθεσης ελέγχου κατά τον έλεγχο νομιμότητας που 

ασκεί στις πράξεις των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων καθώς και κατά τη 

σύνταξη της ετήσιας έκθεσής του.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
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