
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης Μονάδας 
Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης β’ βαθμού και στα εποπτευόμενα 
αυτών νομικά πρόσωπα.

2 Εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης Μονάδας 
Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και στα εποπτευόμενα 
αυτών νομικά πρόσωπα.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 86288 (1)
   Εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης Μονάδας 

Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης β’ βαθμού και στα εποπτευ-

όμενα αυτών νομικά πρόσωπα.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tων παρ. 2 και 5 του άρθρου 9, καθώς και της παρ. 3 

του άρθρου 79 του ν. 4795/2021«Σύστημα Εσωτερικού 
Ελέγχου του Δημοσίου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας 
στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημό-
σια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση» (Α’ 62),

β) του άρθρου 241 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονι-
κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 215 του ν. 4555/2018 (Α’ 133),

γ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 

του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και το άρθρο 1 του 
π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση 
και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100),

δ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ε) της υπό στοιχεία ΓΓΑΔΔΤ 358/9388/08.06.2022 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτε-
ρικών «Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κω-
λύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Μονάδων 
Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) ή την άσκηση της λειτουρ-
γίας εσωτερικού ελέγχου, όταν δεν υφίσταται Μονάδα 
Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του 
άρθρου 9 του ν. 4795/2021» (Β’ 3093),

στ) της υπό στοιχεία Υ1/17.06.2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 48) 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.05.2022 
(Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού και

ζ) της υπό στοιχεία Υ12/15.07.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 601) από-
φασης του Πρωθυπουργού περί αποδοχής παραίτησης 
του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

2. Το υπ’ αρ. οικ. 22161/16.07.2022 έγγραφο της Ε.Α.Δ. 
«Ανάληψη Καθηκόντων της Αναπληρώτριας Διοικητή 
της ΕΑΔ».

3. Την υπ’ αρ. 800/12.12.2022 γνώμη της Ένωσης Περι-
φερειών Ελλάδος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 79 
του ν. 4795/2021.

4. Την υπ’ αρ. 40724/30.11.2022 γνώμη της Αναπληρώ-
τριας Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4795/2021.

5. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/2022/133/07.12.2022 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του 
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Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία: α) εκ 
της παρ. 1 του άρθρου 3 προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού, 
συνολικού ύψους δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων ενενή-
ντα ευρώ (13.390 €) από την καταβολή των επιδομάτων 
θέσεων ευθύνης διευθυντή και δύο τμηματαρχών, που 
κατ’ εκτίμηση θα συσταθούν και β) εκ της παρ. 2 του 
ιδίου άρθρου, δύναται να προκληθεί επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού, από 
την ανάθεση σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση 
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, σε περίπτωση που 
κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία 
της Μονάδας Εσωτερικό Ελέγχου, η συνδρομή επαγγελ-
ματιών με τεχνογνωσία και δεξιότητες που δεν υπάρχουν 
εντός του φορέα λειτουργίας του εσωτερικό ελέγχου, το 
ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί, καθώς θα 
εξαρτηθεί από πραγματικά περιστατικά.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας είναι η εξειδίκευση των κρι-
τηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής 
Μ.Ε.Ε.) για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης β’ 
βαθμού (εφεξής Ο.Τ.Α. β’ βαθμού) της Xώρας, κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9 και την παρ. 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4795/2021 (Α’ 62).

Άρθρο 2 
Κριτήρια σύστασης Μ.Ε.Ε.

1. Οι Μ.Ε.Ε. που συστήνονται σύμφωνα με τα κριτήρια 
της παρ. 2 στους Ο.Τ.Α. β’ βαθμού ασκούν τις αρμοδιότη-
τες που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4795/2021 
(Α’ 62). Οι Μ.Ε.Ε. συστήνονται με απόφαση του οικείου 
Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη 
δημοσίευση της παρούσας.

2. Ως κριτήρια σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγ-
χου των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού, τα οποία ισχύουν σωρευτικά, 
ορίζονται:

α. Το σύνολο του τακτικού προσωπικού του οικείου 
Ο.Τ.Α. β’ βαθμού, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου 
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτά 
αποτυπώνονται κατά τη δημοσίευση της παρούσας, το 
οποίο πρέπει να υπερβαίνει τους πενήντα (50) υπαλλή-
λους και

β. το ύψος του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. 
β’ βαθμού έτους 2022, το οποίο πρέπει να υπερβαίνει 
τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ.

3. Οι Ο.Τ.Α. β’ βαθμού που δεν πληρούν τα κριτήρια 
της παρ. 2, εφαρμόζουν τις διατάξεις των παρ. 3, 5 και 6 
του άρθρου 9 του ν. 4795/2021.

Άρθρο 3
Οργάνωση και στελέχωση της Μ.Ε.Ε.

1. Οι Μ.Ε.Ε. των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού συστήνονται ως οργα-
νικές μονάδες τουλάχιστον επιπέδου αυτοτελούς τμήμα-
τος ανάλογα με την οργανωτική δομή του οικείου Ο.Τ.Α. 
και υπάγονται στον Περιφερειάρχη.

2. Οι Μ.Ε.Ε. των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού στελεχώνονται σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 9 
του ν. 4795/2021, κατ’ ελάχιστον με έναν (1) υπάλληλο. 
Εφόσον κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική 
λειτουργία της Μονάδας η συνδρομή επαγγελματιών 
με τεχνογνωσία και δεξιότητες που δεν υπάρχουν εντός 
του φορέα, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 9 του 
ν. 4795/2021.

Άρθρο 4
Παρακολούθηση εφαρμογής

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εποπτεύει την εφαρμογή 
των διατάξεων της παρούσας και ενημερώνει περιοδικά 
τον Υπουργό Εσωτερικών για το βαθμό συμμόρφωσης 
των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού ως προς τις διατάξεις αυτής. Ο 
Υπουργός Εσωτερικών δημοσιοποιεί τα σχετικά στοι-
χεία συμμόρφωσης.

Άρθρο 5
Εσωτερικός Έλεγχος εποπτευόμενων 
νομικών προσώπων

Οι Μ.Ε.Ε. των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού που συστήνονται κατά 
τα οριζόμενα στην παρούσα, ασκούν τη λειτουργία του 
εσωτερικού ελέγχου και επί των εποπτευόμενων από 
αυτούς νομικών προσώπων, εφόσον τα τελευταία δεν 
έχουν συστήσει Μ.Ε.Ε.

Άρθρο 6
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι Μ.Ε.Ε. των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού που έχουν ήδη συ-
σταθεί εξακολουθούν να λειτουργούν, ανεξαρτήτως των 
κριτηρίων του άρθρου 2 της παρούσας και ασκούν τις 
αρμοδιότητες του άρθρου 10 του ν. 4795/2021.

2. Σε περίπτωση που οι αρμοδιότητες των Μ.Ε.Ε. 
δεν συνάδουν με τις οριζόμενες από το άρθρο 10 του 
ν. 4795/2021, οι Ο.Τ.Α. β’ βαθμού υποχρεούνται να τρο-
ποποιήσουν τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) τους εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της 
παρούσας, για την προσαρμογή των αρμοδιοτήτων των 
Μ.Ε.Ε. στο άρθρο 10 του ν. 4795/2021.

3. Οι συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών που 
έχουν συναφθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, 
μεταξύ των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού που εμπίπτουν στα κριτήρια 
της παρ. 2 του άρθρου 2 και φυσικών/νομικών προσώ-
πων ιδιωτικού δικαίου, για την άσκηση της λειτουργίας 
εσωτερικού ελέγχου στους φορείς αυτούς, διατηρούνται 
σε ισχύ έως τη λήξη των συμβατικών υποχρεώσεων, χω-
ρίς δυνατότητα ανανέωσής τους.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2022

O Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 
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    Αριθμ. 86218 (2)
Εξειδίκευση των κριτηρίων σύστασης Μονάδας 

Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και στα εποπτευ-

όμενα αυτών νομικά πρόσωπα.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 2 και 5 του άρθρου 9, καθώς και της παρ. 3 

του άρθρου 79 του ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού 
Ελέγχου του Δημοσίου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας 
στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημό-
σια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση» (Α’ 62),

β) του άρθρου 2α του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αυτό προστέ-
θηκε με το άρθρο 2 του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση 
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εμ-
βάθυνση της Δημοκρατίας. Ενίσχυση της Συμμετοχής. 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα Κλεισθένης I. Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργί-
ας των ΦΟΔΣΑ. Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση. Λοι-
πές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 133),

γ) του άρθρου 10 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 του ν. 4674/2020 (Α’ 53),

δ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180),σε συνδυασμό με το άρθρο 12 
του π.δ. 84/2019 Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων (Α’ 123) και το άρθρο 1 του 
π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση 
και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100),

ε) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

στ) της υπό στοιχεία Υ1/17.06.2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 48) 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.05.2022 
(Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού,

ζ) της υπό στοιχεία Υ12/15.07.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 601) από-
φασης του Πρωθυπουργού περί αποδοχής παραίτησης 
του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και

η) της υπό στοιχεία ΓΓΑΔΔΤ 358/9388/08.06.2022 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτε-
ρικών «Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κω-
λύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Μονάδων 
Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) ή την άσκηση της λειτουρ-
γίας εσωτερικού ελέγχου, όταν δεν υφίσταται Μονάδα 
Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του 
άρθρου 9 του ν. 4795/2021» (Β’ 3093).

2. Το υπ’ αρ. οικ. 22161/16.07.2022 έγγραφο της Ε.Α.Δ. 
«Ανάληψη Καθηκόντων της Αναπληρώτριας Διοικητή 
της Ε.Α.Δ.».

3. Την υπ’ αρ. 492/22.12.2021 γνώμη της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδος, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4795/2021.

4. Την υπ’ αρ. 40721/30.11.2022 γνώμη της Αναπληρώ-
τριας Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4795/2021.

5. Την υπό στοιχεία 29516/10.09.2021 απόφαση του 
Διοικητή της Ε.Α.Δ. «Συγκρότηση και ορισμός μελών 
Ομάδας Εργασίας για τον προσδιορισμό κριτηρίων σύ-
στασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Ο.Τ.Α. α’ 
Βαθμού και στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αυτών» 
(Α.Δ.Α.: Ω0ΠΔ46ΜΙ0Φ-ΤΑΥ).

6. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/2022/132/07.12.2022 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία: α) εκ 
της παρ. 1 του άρθρου 3, προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, 
συνολικού ύψους διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων τρι-
ακοσίων πενήντα (252.350 €) ευρώ από την καταβολή 
των επιδομάτων των θέσεων ευθύνης διευθυντού και 
δύο τμηματαρχών, που κατ’ εκτίμηση θα συσταθούν 
και β) εκ της παρ. 3 του άρθρου 3, δύναται να προκλη-
θεί επιπλέον δαπάνη από την ανάθεση λειτουργίας του 
εσωτερικού ελέγχου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με 
σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, το ύψος της 
οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί, καθώς εξαρτάται από 
πραγματικά περιστατικά.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας είναι η εξειδίκευση των κρι-
τηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής 
Μ.Ε.Ε.) για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ 
βαθμού (εφεξής Ο.Τ.Α. α’ βαθμού) της Xώρας, κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9 και την παρ. 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4795/2021 (Α’ 62).

Άρθρο 2
Εξειδίκευση κριτηρίων σύστασης 
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

1. Οι Μ.Ε.Ε. που συστήνονται σύμφωνα με τα κριτήρια 
της παρ. 2 στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ασκούν τις αρμοδιότη-
τες που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4795/2021.

2. Ως κριτήρια σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγ-
χου των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, τα οποία ισχύουν σωρευτικά, 
ορίζονται:

α. Το ύψος του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. 
α’ βαθμού έτους 2022 και

β. το σύνολο του τακτικού προσωπικού του οικείου 
Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου 
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτά 
αποτυπώνονται κατά τη δημοσίευση της παρούσας.
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Άρθρο 3
Εφαρμογή κριτήριων σύστασης 
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

1. Συστήνονται Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου στους 
Ο.Τ.Α. α’ βαθμού εφόσον, κατά τη δημοσίευση της πα-
ρούσας, πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Το σύνολο του τακτικού προσωπικού του οικείου 
Ο.Τ.Α. α’ βαθμού υπερβαίνει τους πενήντα (50) υπαλλή-
λους και

β) το ύψος του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. 
α’ βαθμού υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) 
ευρώ.

2. Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1, συ-
στήνονται Μ.Ε.Ε., με απόφαση του οικείου Δημάρχου, 
η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση της 
παρούσας.

3. Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού που δεν πληρούν τα κριτήρια 
της παρ. 1, εφαρμόζουν τις διατάξεις των παρ. 3, 5 και 6 
του άρθρου 9 του ν. 4795/2021.

Άρθρο 4
Οργάνωση και στελέχωση 
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

1. Οι Μ.Ε.Ε. των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού συστήνονται ως οργα-
νικές μονάδες τουλάχιστον επιπέδου αυτοτελούς τμήμα-
τος, ανάλογα με την οργανωτική δομή του οικείου Ο.Τ.Α. 
και υπάγονται στον Δήμαρχο.

2. Οι Μ.Ε.Ε. των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στελεχώνονται, σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 9 του 
ν. 4795/2021, κατ’ ελάχιστον με έναν (1) υπάλληλο. Εφόσον 
κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική λειτουργία 
της Μονάδας η συνδρομή επαγγελματιών με τεχνογνω-
σία και δεξιότητες που δεν υπάρχουν εντός του φορέα, 
εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021.

Άρθρο 5
Παρακολούθηση εφαρμογής

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εποπτεύει την εφαρμογή 
των διατάξεων της παρούσας και ενημερώνει περιοδικά 
τον Υπουργό Εσωτερικών για το βαθμό συμμόρφωσης 
των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ως προς τις διατάξεις αυτής. Ο 
Υπουργός Εσωτερικών δημοσιοποιεί τα σχετικά στοι-
χεία συμμόρφωσης.

Άρθρο 6
Εσωτερικός Έλεγχος εποπτευόμενων 
νομικών προσώπων

Οι Μ.Ε.Ε. των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού που συστήνονται κατά 
τα οριζόμενα στην παρούσα ασκούν την λειτουργία του 
εσωτερικού ελέγχου και επί των εποπτευόμενων από 
αυτούς νομικών προσώπων, εφόσον τα τελευταία δεν 
έχουν συστήσει Μ.Ε.Ε.

Άρθρο 7
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι Μ.Ε.Ε. των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού που έχουν ήδη συστα-
θεί, εξακολουθούν να λειτουργούν, ανεξαρτήτως των 
κριτηρίων του άρθρου 2 της παρούσας, και ασκούν τις 
αρμοδιότητες του άρθρου 10 του ν. 4795/2021.

2. Σε περίπτωση που οι αρμοδιότητες των Μ.Ε.Ε. 
δεν συνάδουν με τις οριζόμενες από το άρθρο  10 
του ν. 4795/2021, οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού υποχρεούνται 
να τροποποιήσουν τους Οργανισμούς Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) τους εντός ενός (1) έτους από την 
έκδοση της παρούσας, για την προσαρμογή των αρ-
μοδιοτήτων των Μ.Ε.Ε. στις διατάξεις του άρθρου 10 
του ν. 4795/2021.

3. Οι συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών που 
έχουν συναφθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, 
μεταξύ των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού που εμπίπτουν στα κριτήρια 
της παρ. 1 του άρθρου 3 και φυσικών/νομικών προσώ-
πων ιδιωτικού δικαίου, για την άσκηση της λειτουργίας 
εσωτερικού ελέγχου στους φορείς αυτούς, διατηρούνται 
σε ισχύ έως τη λήξη των συμβατικών υποχρεώσεων χω-
ρίς δυνατότητα ανανέωσής τους.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2022

O Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02065061912220004*
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