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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
(παρ. 1 άρθρου 21 του Ν. 4735/2020) 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

της 11ης Μαρτίου 2022 

Η Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με

τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4735/2020 (Α’ 197) και τα μέλη και οι 

Γραμματείς της οποίας ορίστηκαν με την υπ’ αριθ. 45/22-4-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΣΝ6Η6-83Γ)

τροποποιητική Απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. (σε Ορθή Επανάληψη) και τις υπ’

αριθ. 65/25-6-2021 και 77/14-7-2021 (ΑΔΑ: 60Μ96Η6-ΛΙ1) Αποφάσεις του Προέδρου του

Α.Σ.Ε.Π., συνεδρίασε σήμερα, 11 Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:45

π.μ., διαδικτυακά (λόγω των ειδικών συνθηκών από τον κορωνοϊό COVID-19) με

τηλεδιάσκεψη, μέσω της πλατφόρμας epresence@gov.gr, μετά την κλήτευση των

μελών με Πρόσκληση για συνεδρίαση που απεστάλη με το από 8/3/2022 ηλεκτρονικό

μήνυμα (e-mail) από τη Γραμματέα της Επιτροπής προς όλα τα μέλη (τακτικά και 

αναπληρωματικά), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

«α) Έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων που συμμετείχαν στη διαδικασία 

επιλογής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (κωδ. θέσης 101) και των 

Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου (κωδ. θέσης 102) στην Επιτροπή Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.)/ Υπουργείο Οικονομικών και β) μοριοδότηση των 

προσόντων εμπειρίας των υποψηφίων, αναλόγως της συνάφειας αυτής με τη θέση 

ευθύνης και το αντικείμενο του φορέα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6ΔΣ/2021 (ΑΔΑ: 

ΨΒΗΧ6Η6-Τ9Τ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 

της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4735/2020 (Α’ 197)». 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι εξής: 

1. Διονύσιος Λασκαράτος, Α’ Αντιπρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π., Πρόεδρος,

2. Σταύρος Σπυρόπουλος, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, τακτικό μέλος,

3. Παρασκευή Δραμαλιώτη, Πρόεδρος Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τακτικό μέλος,
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4. Στυλιανός-Ιωάννης Κουτνατζής, Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών 

Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, τακτικό μέλος και 

5. Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου 

Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τακτικό μέλος. 

 

Παρέστη, επίσης, η Γραμματέας της Επιτροπής, Καλλιόπη Μαρκίδη, υπάλληλος του 

Α.Σ.Ε.Π. με βαθμό Α’. 

 

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος καλωσόρισε τα μέλη της Επιτροπής και μετά τη 

διαπίστωση απαρτίας, ξεκίνησε η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη την υποχρέωσή τους στην τήρηση του καθήκοντος 

εχεμύθειας της διαδικασίας και περιέγραψε διεξοδικά τη διαδικασία προεπιλογής του 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (κωδ. θέσης 101) και των Αντιπροέδρων του 

Διοικητικού Συμβουλίου (κωδ. θέσης 102) στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και 

Ελέγχων (εφεξής Ε.Λ.Τ.Ε.)/ Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6ΔΣ/2021 

(ΑΔΑ: ΨΒΗΧ6Η6-Τ9Τ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4735/2020 (Α’ 197). Όπως επεσήμανε, η 

Ε.Λ.Τ.Ε. αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με έδρα την Αθήνα, που απολαύει 

διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Η Ε.Λ.Τ.Ε. είναι η εθνική εποπτική αρχή του 

ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος. Οι αρμοδιότητές της απορρέουν από την κείμενη 

νομοθεσία {Ν. 3148/2003 (Α’ 136), Ν. 4449/2017 (Α’ 7) και Κανονισμός ΕΕ 547/2014} και 

έχουν γνώμονα αποκλειστικά το δημόσιο συμφέρον. Επίσης, ανέφερε το σκοπό και τις 

αρμοδιότητες της Ε.Λ.Τ.Ε., τη γενική περιγραφή καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων, 

τις αρμοδιότητες του Προέδρου και των δύο (2) Αντιπροέδρων του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ε.Λ.Τ.Ε. [ο ένας Αντιπρόεδρος της ΕΛ.Τ.Ε. είναι Πρόεδρος του 

Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.) και ο άλλος ορίζεται Πρόεδρος του 

Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.)] {άρθρα 2, 4 και 5 του Ν. 3148/2003 (Α’ 136), Ν. 

4449/2017 (Α’ 7) και άρθρο 4 του Π.Δ. 74/2009 (Α’ 94)}, καθώς και τα κωλύματα 

συμμετοχής {παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 (Α’ 26) και άρθρο 69 του Ν. 

4622/2019 (Α’ 133)}, όπως λεπτομερώς περιγράφονται στην οικεία Πρόσκληση (σελ. 4-5). 

Επεσήμανε ότι, στη διαδικασία του παρόντος και σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 33 

του Ν. 4449/2017 (Α’ 7), καθώς και το άρθρο 21 του Κανονισμού ΕΕ 537/2014, δεν 

επιτρέπεται να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα, για τα οποία δεν έχουν περάσει τρία (3) 

έτη από τη στιγμή που έπαψαν να είναι εταίροι ή υπάλληλοι ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή 

ελεγκτικής εταιρείας ή να συνδέονται με άλλον τρόπο με αυτόν/ήν. 

Διευκρίνισε ότι, δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις θέσεις του 

Προέδρου {μία (1) θέση} και των Αντιπροέδρων {δύο (2) θέσεις} του Διοικητικού 
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Συμβουλίου στην Ε.Λ.Τ.Ε. έχουν οι υπηρετούντες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον 

δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται κατά το άρθρο 14 του Ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως 

ισχύει. Επίσης, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας και υποψήφιοι που δεν 

υπηρετούν στον δημόσιο τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση 

υποψηφιότητας ηλεκτρονικά, για τις ανωτέρω θέσεις, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα 

απαιτούμενα προσόντα (δηλ. αποδεκτούς τίτλους σπουδών και πρόσθετα 

προσόντα), όπως ρητά ορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (σελ. 6-

7), ήτοι: 

 

 Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 

μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής 

Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή 

Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας 

Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 

μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών 

Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή 

Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών 

Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή 

Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής 

και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής 

Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης 

Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή 

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή 

Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή 

Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και 

Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής 

Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και 

Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική 
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Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 

ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και 

Τραπεζικής Διοικητικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας (κωδ. τίτλου 201) (για τους κωδ. θέσης 

101 και 102). 

 Πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. (κωδ. 

προσόντος 001) (για τους κωδ. θέσης 101 και 102). 

 Πενταετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία (στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό 

τομέα) σε θέματα εποπτείας υποχρεωτικού ελέγχου ή σε ελεγκτική εταιρεία 

στον υποχρεωτικό έλεγχο ή σε επιθεωρήσεις διασφάλισης της ποιότητας του 

υποχρεωτικού ελέγχου (κωδ. προσόντος 002) (για τους κωδ. θέσης 101 και 

102). 

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στη λογιστική 

ή/και ελεγκτική ή/και χρηματοοικονομική (κωδ. προσόντος 003) (για τους 

κωδ. θέσης 101 και 102). 

 

Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986 (Α’ 75) για την ακρίβεια των στοιχείων που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η 

ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες 

ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση ή υποβολή 

συμπληρωματικών δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

αυτών. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα 

προσόντα και τα κριτήρια που επικαλείται ο υποψήφιος με την αίτησή του, πρέπει να τα 

υποβάλει με την αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία. Αν δεν υποβληθούν τα 

απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά ή τίτλοι και λοιπά αποδεικτικά 

στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ’-Παράρτημα Α’, ο υποψήφιος τίθεται 

εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα 

προσόντα που επικαλείται στην αίτησή του και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την 

κατάταξή του στον οικείο πίνακα, διαγράφεται από αυτόν. Επίσης, τα προσόντα και τα 

κριτήρια που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση υποψηφιότητάς του για την 

εν λόγω διαδικασία, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (ήτοι ως 17/1/2022). 

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν 

τις προϋποθέσεις και κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, εκτός 
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από την αίτηση υποψηφιότητας, και τα εξής: i) φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του 

ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή 

των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα 

στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων 

σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα, ii) τα 

απαραίτητα, κατά περίπτωση, από την πρόσκληση δικαιολογητικά, πιστοποιητικά ή τίτλους 

και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία Πρόσκληση 

(Κεφάλαιο Δ’-Παράρτημα Α’, σελ. 11-15 και 18-36) και iii) αναλυτικό Βιογραφικό 

Σημείωμα. Γενικές Οδηγίες συμπλήρωσης-υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και 

δικαιολογητικών αναφέρονται στο Παράρτημα Β’ της οικείας Πρόσκλησης (σελ. 36-38). 

 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος τόνισε ότι για την προεπιλογή του Προέδρου και των 

Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Ε.Λ.Τ.Ε. λαμβάνονται υπόψη τρεις (3) 

ομάδες κριτηρίων (ήτοι: Α. Τυπικά Εκπαιδευτικά Προσόντα, Β. Εμπειρία και Γ. 

Δομημένη Συνέντευξη), η μοριοδότηση των οποίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 

του άρθρου 21 του Ν. 4735/2020 (Α’ 197) και τα οριζόμενα στην οικεία Πρόσκληση 

(Κεφάλαιο Γ’, σελ. 9-11), έχει ως εξής: 

 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

                ΤΥΠΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Α) 800 μόρια κατ' ανώτατο όριο 

                                           ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1 Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της 

αλλοδαπής 

150 μόρια 

                         ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

2 Διδακτορικός τίτλος σπουδών 350 μόρια 

3 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) 

τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή αποφοίτηση από την 

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

250 μόρια 

4 Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας 

τουλάχιστον διάρκειας ή πρώτος μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας για τους 

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 

100 μόρια 

                         ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

5 Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 45 μόρια 

6 Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 45 μόρια 
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                                  ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Β) 800 μόρια κατ' ανώτατο όριο 

7 
Προϋπηρεσία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα (εκτός 

αυτής που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης) 

2 μόρια για κάθε μήνα 

πραγματικής προϋπηρεσίας στον 

δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα 

8 Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης 

2,5 μόρια έως 6 μόρια για κάθε 

μήνα πραγματικής εμπειρίας, 

αναλόγως της συνάφειας αυτής 

προς την προς πλήρωση θέση και 

το αντικείμενο του φορέα, σε 

συνδυασμό με το επίπεδο της 

θέσης ευθύνης 

 ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (Γ) 
Η συνέντευξη μοριοδοτείται κατ' 

ανώτατο όριο με 800 μόρια 

9 Η προσωπικότητα έως 300 μόρια 

10 Η καταλληλότητα για τα καθήκοντα της θέσης έως 500 μόρια 

(Α) Ως δεύτερο πτυχίο βαθμολογούμενο με 150 μόρια, θεωρείται μόνο τίτλος Α.Ε.Ι. 

για τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated 

master) κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114) μοριοδοτείται. 

Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Παράρτημα Α’ της οικείας Πρόσκλησης (σελ. 18-36). Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων 

του ενός τίτλων της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος. Η πολύ καλή 

γνώση μίας μόνο ξένης γλώσσας της Ε.Ε. δεν μοριοδοτείται, καθόσον είναι 

προϋπόθεση συμμετοχής. 

(Β) Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας στον δημόσιο τομέα, ορίζεται ως 

δημόσιος τομέας το σύνολο των φορέων σύμφωνα με τον N. 4270/2014 (Α’ 143). Οι 

θέσεις ευθύνης στον δημόσιο τομέα ορίζονται στο άρθρο 84 του Κώδικα Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.) του Ν. 3528/2007 (Α’ 26) ως ισχύει, 

καθώς και στο άρθρο 87 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 

του Ν. 3584/2007 (Α’ 143), ως ισχύει, καθώς και στις οικείες ανά φορέα διατάξεις. Οι 

θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα ορίζονται από την Επιτροπή κατά αναλογία των 

θέσεων του δημοσίου τομέα. Για τη μοριοδότηση εμπειρίας μικρότερης του μηνός, 

πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των ημερών με το 1/30 (ένα τριακοστό) των μορίων ανά 

μήνα που αναφέρονται παραπάνω. Η μοριοδότηση της εμπειρίας εξάγεται με προσέγγιση 
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δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. Δεδομένου ότι, η συνάφεια έχει διπλή έννοια, δηλαδή αφ’ 

ενός συνάφεια του αντικειμένου της θέσης και αφ’ ετέρου συνάφεια του επιπέδου της 

θέσης, η θέση ευθύνης θα μοριοδοτείται ως προς αμφότερα τα στοιχεία αυτά. Η συνάφεια 

του αντικειμένου της θέσης θα έχει τρία κλιμάκια: πλήρη, μεσαία και χαμηλή. Η χαμηλή θα 

λαμβάνει 2,5 μόρια για κάθε μήνα κατοχής της θέσης, η πλήρης 6 μόρια και η μεσαία 

ακριβώς τα μισά μόρια μεταξύ των 2,5 και των 6, δηλαδή 4,25 μόρια. Η συνάφεια του 

επιπέδου της θέσης θα έχει πέντε κλιμάκια, με σημείο αναφοράς τα επίπεδα ευθύνης στα 

Υπουργεία και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.): Προϊστάμενος Τμήματος και 

αντίστοιχες θέσεις, Προϊστάμενος Διεύθυνσης και αντίστοιχες θέσεις, Προϊστάμενος 

Γενικής Διεύθυνσης και αντίστοιχες θέσεις, Αντιπρύτανης και αντίστοιχες θέσεις και Γενικός 

Γραμματέας, Πρύτανης και αντίστοιχες θέσεις. Το χαμηλότερο επίπεδο ευθύνης θα 

λαμβάνει 2,5 μόρια και το υψηλότερο 6 μόρια. Τα ενδιάμεσα τρία επίπεδα θα 

μοριοδοτούνται έτσι ώστε η διαφορά μεταξύ των πέντε συνολικά επιπέδων των θέσεων 

ευθύνης να είναι ίση, δηλαδή 0,875 (6-2,5 = 3,5:4 = 0,875). Στο τέλος, τα μόρια της 

συνάφειας του αντικειμένου θα προστίθενται στα μόρια της συνάφειας του επιπέδου της 

θέσης και θα διαιρούνται δια του δύο. Το αποτέλεσμα της διαίρεσης αυτής θα είναι τα 

μόρια με βάση τα οποία θα μοριοδοτείται ο κάθε μήνας κατοχής της συγκεκριμένης θέσης 

ευθύνης. 

(Γ) Σκοπός της δομημένης συνέντευξης, η διάρκεια της οποίας κυμαίνεται 

ενδεικτικά από 30 έως 40 λεπτά, είναι η Επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για την 

προσωπικότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων 

της θέσης. Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή επαγγελματικής πιστοποίησης ορκωτού ελεγκτή 

λογιστή από αναγνωρισμένους φορείς (όπως ΣΟΕΛ, ACCA, ICAEW). Η συνέντευξη 

μοριοδοτείται, σύμφωνα με πίνακα που καταρτίζει το Α.Σ.Ε.Π.. Διαδικασίες συνεντεύξεων 

που διενεργεί το Α.Σ.Ε.Π. ή στις οποίες συμμετέχουν μέλη του Α.Σ.Ε.Π. υπό την ιδιότητά 

τους αυτή δύναται να διεξάγονται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική 

παρουσία του υποψηφίου, με τους αναγκαίους όρους και προϋποθέσεις για τη διασφάλιση 

της αξιοπιστίας της διαδικασίας. 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι για τη διαδικασία επιλογής του Προέδρου και 

των Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην Ε.Λ.Τ.Ε./ Υπουργείο Οικονομικών, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6ΔΣ/2021 (ΑΔΑ: ΨΒΗΧ6Η6-Τ9Τ) Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 

4735/2020 (Α’ 197), υποβλήθηκαν συνολικά δεκαέξι (16) αιτήσεις υποψηφιότητας 

{ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. και αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου 

(www.asep.gr)}, κατά την ορισθείσα προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων 

συμμετοχής που άρχισε τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 8:00 και έληξε τη 
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Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με 

βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. 

Ειδικότερα: 

 Για τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (κωδ. θέσης 101) 

υποβλήθηκαν εννέα (9) αιτήσεις υποψηφιότητας. 

 Για τις δύο (2) θέσεις των Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου (κωδ. 

θέσης 102) υποβλήθηκαν δεκατρείς (13) αιτήσεις υποψηφιότητας. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη διαδικασία επιλογής που θα 

ακολουθήσει η Επιτροπή, η οποία διεξάγεται ανά θέση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

οικεία Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Κεφάλαιο Ε’, σελ. 15-16) και ζήτησε από τα 

μέλη: i) να επιλέξουν τους υποψηφίους που συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα και 

ii) να μοριοδοτήσουν τους επιλέξιμους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια των ομάδων (α) 

και (β) (ήτοι τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα και εμπειρία, αντίστοιχα), όπως αυτά 

προβλέπονται στο άρθρο 21 του Ν. 4735/2020. Ειδικότερα, επικεντρώθηκε στο κριτήριο 

της εμπειρίας και στη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας των υποψηφίων σε θέση ευθύνης 

με αντικειμενικό, διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο βαθμολόγησης. 

Για το σκοπό αυτό, τα μέλη της Επιτροπής, μετά από σχετική συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων, αφού έλαβαν υπόψη τις ως άνω διατάξεις και την επεξήγηση του 

τρόπου μοριοδότησης της προϋπηρεσίας των υποψηφίων σε θέση ευθύνης (περ. β’ της 

παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4735/2020), όπως λεπτομερώς αναλύεται στο Παράρτημα Γ’ 

της οικείας Πρόσκλησης (σελ. 39-40), προέβησαν στον έλεγχο των απαιτούμενων 

προσόντων όλων των υποψηφίων, βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στην 

ηλεκτρονική τους αίτηση και των δικαιολογητικών τους. 

Κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις 

συμμετοχής υποψηφίων που αποδείκνυαν εργασιακή εμπειρία διδακτικού και ερευνητικού 

επιστημονικού έργου σε ανώτατο εκπαιδευτικό επίπεδο στον τομέα της λογιστικής-

ελεγκτικής επιστήμης. Για τη συμμετοχή των υποψηφιοτήτων αυτών στην παρούσα 

διαδικασία επιλογής, τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα τα εξής: 

Σύμφωνα με την 6ΔΣ/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Α.Σ.Ε.Π. 

για την επιλογή στις θέσεις που προκηρύσσονται απαιτείται ως πρόσθετο προσόν του 

υποψηφίου «πενταετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία (στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό 
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τομέα) σε θέματα εποπτείας υποχρεωτικού ελέγχου ή σε ελεγκτική εταιρεία στον 

υποχρεωτικό έλεγχο ή σε επιθεωρήσεις διασφάλισης της ποιότητας του υποχρεωτικού 

ελέγχου ». 

Η αναφορά της Πρόσκλησης περί συνδρομής στο πρόσωπο του υποψηφίου 

εργασιακής εμπειρίας «σε θέματα» και όχι «σε άσκηση» σημαίνει ότι, εάν αποδεικνύεται 

από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής η κατοχή από τον υποψήφιο ιδιότητας 

και συνακόλουθης με αυτήν δραστηριότητας, το περιεχόμενο των οποίων παρέχει κατά 

ασφαλή τρόπο τα εχέγγυα ότι κατέχει σε υψηλό επίπεδο, αντίστοιχο των απαιτήσεων της 

προς πλήρωση θέσης, τις απαιτούμενες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις «σε θέματα» 

της εποπτείας υποχρεωτικού ελέγχου ή στον υποχρεωτικό έλεγχο ή στην επιθεώρηση 

διασφάλισης ποιότητας του υποχρεωτικού ελέγχου, πρέπει να θεωρηθεί ότι ο υποψήφιος 

αυτός διαθέτει το ανωτέρω απαιτούμενο από την Πρόσκληση πρόσθετο προσόν για τη 

συμμετοχή του στη διαδικασία επιλογής, εφόσον ασκεί τα καθήκοντα αυτά τουλάχιστον 

επί πενταετία. 

Τέτοια ιδιότητα και συνακόλουθη με αυτήν δραστηριότητα, συνιστά και αυτή της 

επαγγελματικής άσκησης από τον υποψήφιο διδακτικού και ερευνητικού επιστημονικού 

έργου σε ανώτατο εκπαιδευτικό επίπεδο στο αντικείμενο της λογιστικής επιστήμης και των 

συστημάτων και μεθόδων άσκησης κ.λπ. του λογιστικού-ελεγκτικού έργου. Τούτο δε, 

διότι οι ασκούντες τα καθήκοντα αυτά, μέσω των ακαδημαϊκών τους προσόντων και 

γνώσεων, του επιστημονικού, ερευνητικού και διδακτικού τους έργου στον τομέα της 

λογιστικής-ελεγκτικής επιστήμης διαθέτουν, κατά την κοινή λογική και πείρα και κατά τις 

κρατούσες αντιλήψεις του οικείου τομέα (λογιστική-ελεγκτική επιστήμη), την ως άνω 

απαιτούμενη από την Πρόσκληση εργασιακή εμπειρία, ως πρόσθετο προσόν συμμετοχής 

στη διαδικασία επιλογής. 

Ενόψει των ανωτέρω, κατά τη κρίση της Επιτροπής, οι υποψήφιοι οι οποίοι, με 

βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, αποδεικνύουν ότι ασκούν επαγγελματικά, 

τουλάχιστον επί πενταετία, τα παραπάνω καθήκοντα στον τομέα της λογιστικής-

ελεγκτικής επιστήμης διαθέτουν το απαιτούμενο από την Πρόσκληση πρόσθετο τυπικό 

προσόν της πενταετούς εργασιακής απαιτούμενο από την Πρόσκληση πρόσθετο τυπικό 

προσόν της πενταετούς εργασιακής εμπειρίας και, ως εκ τούτου, νόμιμα συμμετέχουν 

στην παρούσα διαδικασία επιλογής. 

Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής προέβησαν στη σύνταξη Προσωρινού Πίνακα 

Αποκλειομένων, καθώς διαπίστωσαν ελλείψεις απαιτούμενων προσόντων, οι οποίες και 

οδηγούν στον αποκλεισμό συνολικά εννέα (9) υποψηφίων. 
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Ειδικότερα: 

 Για τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (κωδ. θέσης 101), εκ 

των εννέα (9) υποψηφίων που δήλωσαν προτίμηση για τη θέση αυτή, οι 

πέντε (5) αποκλείονται από τη διαδικασία και οι επιλέξιμοι υποψήφιοι 

ανέρχονται σε τέσσερις (4). 

 Για τις δύο (2) θέσεις των Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου (κωδ. 

θέσης 102), εκ των δεκατριών (13) υποψηφίων που δήλωσαν προτίμηση για 

τις θέσεις αυτές, οι εννέα (9) αποκλείονται από τη διαδικασία και οι επιλέξιμοι 

υποψήφιοι ανέρχονται σε τέσσερις (4). 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Στη συνέχεια, τα μέλη προχώρησαν στην αξιολόγηση των λοιπών επτά (7) 

υποψηφίων, καθώς έκριναν ότι πληρούν τους όρους της οικείας Πρόσκλησης και 

συνέταξαν έντυπα μοριοδότησης για κάθε υποψήφιο με βάση τις δύο (2) ομάδες 

κριτηρίων (ήτοι: Α. Τυπικά Εκπαιδευτικά Προσόντα και Β. Εμπειρία), 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Περαιτέρω, με δεδομένο το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσαν οι συνολικά 

επτά (7) επιλέξιμοι υποψήφιοι στις δύο (2) ομάδες κριτηρίων (ήτοι: Α. Τυπικά 

Εκπαιδευτικά Προσόντα και Β. Εμπειρία), προέβησαν στη σύνταξη Προσωρινών Πινάκων 

Επιλέξιμων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας τόσο για τη θέση του 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (κωδ. θέσης 101), όσο και για τις δύο (2) θέσεις 

των Αντιπροέδρων [του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.) και του 

Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.)] του Διοικητικού Συμβουλίου (κωδ. θέσης 102) 

στην Ε.Λ.Τ.Ε./ Υπουργείο Οικονομικών. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τέλος, αποφάσισαν ομόφωνα ότι οι συνταχθέντες πίνακες {ήτοι ο Προσωρινός 

Πίνακας Αποκλειομένων λόγω έλλειψης των απαιτούμενων προσόντων και οι Προσωρινοί 

Πίνακες Επιλέξιμων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας τόσο για τη θέση του 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (κωδ. θέσης 101), όσο και για τις δύο (2) θέσεις 

των Αντιπροέδρων [του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.) και του 

Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.)] του Διοικητικού Συμβουλίου (κωδ. θέσης 102) 

στην Ε.Λ.Τ.Ε./ Υπουργείο Οικονομικών)}, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. 

(www.asep.gr), προς ενημέρωση των υποψηφίων της οικείας Πρόσκλησης. Όπως 

επεσήμαναν τα μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της 
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Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι θα 

εμφανιστούν στον Προσωρινό Πίνακα Αποκλειομένων με τον μοναδικό κωδικό 

υποψηφίου. 

 

Οι εν λόγω υποψήφιοι θα ενημερωθούν αυθημερόν για την ανάρτηση των εν 

λόγω πινάκων μέσω σχετικού μηνύματος (SMS) στο κινητό τηλέφωνό τους και στη 

συνέχεια, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της κατά τα ανωτέρω καταχώρισής τους 

στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Η άσκηση της ένστασης θα γίνεται 

αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) και στη διαδρομή 

«Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες->Είσοδο Μέλους->Επιλογή->ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ». Οι 

ενστάσεις θα εκδικαστούν από την Επιτροπή εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών. Μετά 

την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων θα καταρτισθούν και θα αναρτηθούν οι 

«ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ» αποκλειομένων και επιλέξιμων υποψηφίων με τη 

βαθμολογία τους (για κάθε κωδικό θέσης). 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο 

Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Επιτροπής ως ακολούθως: 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Διονύσιος Λασκαράτος     Καλλιόπη Μαρκίδη 

 




