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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Για τη στελέχωση του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης                                                          
(Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.). 

 
1. Υποβολή  υποψηφιοτήτων 
       Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
προκειμένου να στελεχωθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 
3074/2002 και εκείνες της παρ. 18 του άρθρου 1  του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), 
η Κεντρική Υπηρεσία και τα Περιφερειακά Γραφεία του Σώματος Επιθεωρητών – 
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), με  εικοσιοκτώ (28) Επιθεωρητές – 
Ελεγκτές Δ.Δ. και τριάντα δύο (32) Βοηθούς Επιθεωρητές – Ελεγκτές Δ.Δ., 
προσκαλεί για υποβολή υποψηφιοτήτων τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. 
και των Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπασθούν για τρία (3) 
έτη στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ..   

 
2. Κατανομή  θέσεων 

 
Ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν με απόσπαση, κατανέμεται στην     

Κεντρική Υπηρεσία και στα Περιφερειακά Γραφεία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ως εξής:  
 
Για την Κεντρική Υπηρεσία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.  
Δέκα (10) θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών 
Δεκαεννέα (19) θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών 
 
Για το Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης 
Τέσσερις (4) θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών 
Έξι (6) θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών 
 
Για το Περιφερειακό Γραφείο Λάρισας 
Δύο  (2) θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών 
Τρεις  (3) θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών 
 



 

 

 
Για το Περιφερειακό Γραφείο Τρίπολης 
Μία (1) θέση Επιθεωρητή-Ελεγκτή 
Μία (1) θέση Βοηθού Επιθεωρητή-Ελεγκτή 
 
Για το Περιφερειακό Γραφείο Πάτρας 
Τρεις (3) θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών 
Δύο (2) θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών 
 
Για το Περιφερειακό Γραφείο Σερρών 
Δύο (2) θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών 
 
Για το Περιφερειακό Γραφείο Ρεθύμνου 
Έξι (6) θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών 
Μία (1) θέση Βοηθού Επιθεωρητή-Ελεγκτή 
 
 
 
Επίσης θα πληρωθούν από υποψηφίους της διαδικασίας αυτής θέσεις 

Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρητών – Eλεγκτών Δ.Δ. που τυχόν θα κενωθούν 
στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Περιφερειακά Γραφεία  του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. μέχρι την 
ημερομηνία της επιλογής των υπαλλήλων που θα αποσπασθούν στο Σώμα.  

 
3. Προσόντα υποψηφίων 
 

 
α) Θέσεις Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης : 
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση για απόσπαση σε θέση 

Επιθεωρητή – Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης, πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.  α΄ ή β΄ βαθμού, κατηγορίας ΠΕ με βαθμό 
τουλάχιστον Δ΄ και δωδεκαετή δημόσια υπηρεσία  ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με τετραετή, τουλάχιστον, υπηρεσία μετά 
την αποφοίτησή τους, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους 
κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους και δεν έχουν υπερβεί το 55ο 
έτος της ηλικίας τους .  

 
β) Θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης:   
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση για απόσπαση σε θέση 

Βοηθού Επιθεωρητή – Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης, πρέπει να είναι μόνιμοι 
υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού, κατηγορίας ΠΕ  με 
βαθμό τουλάχιστον Δ΄, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους 
κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους και δεν έχουν υπερβεί το 50ο 
έτος της ηλικίας τους. 

 
4. Αιτήσεις υποψηφιότητας 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη 

Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. (Λ. Συγγρού 60, Τ.Κ. 117 42 
Αθήνα), εντός είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον 
ημερήσιο Τύπο.  Η αίτηση μπορεί να υποβάλεται και με συστημένη επιστολή . 



 

 

Η παρούσα πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων είναι ιδιαίτερη για κάθε 
μία από τις παραπάνω περιπτώσεις και συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με 
ξεχωριστές αιτήσεις να υποβάλουν υποψηφιότητα τόσο για την Κεντρική Υπηρεσία 
όσο και για τα Περιφερειακά Γραφεία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή 
γίνεται αυτοτελώς.  

 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους υποβάλλουν:  
α) Βιογραφικό σημείωμα (υπηρεσιακή κατάσταση, καθήκοντα, σπουδές, 

υπηρεσιακές επιδόσεις, ξένες γλώσσες, γνώση χειρισμού Η/Υ, επιμόρφωση κ.λ.π.) . 
β) Βεβαίωση από την υπηρεσία τους με βασικά στοιχεία προσωπικού 

μητρώου (χρόνος υπηρεσίας, βαθμός, εκθέσεις αξιολόγησης, ηθικές αμοιβές, 
πειθαρχικά παραπτώματα κ.λ.π.)  

γ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή 
ισχύοντος διαβατηρίου, από το οποίο προκύπτει η χρονολογία γέννησης.  

 
 
5. Πληροφορίες    

 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.  
           στα τηλέφωνα:213 -2158811,  213-2158830  και 213-2158820 
 

6. Δημοσίευση  
 
Η παρούσα πρόσκληση να δημοσιευθεί στις Εφημερίδες « ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 

«ΕΘΝΟΣ» και « ΝΕΑ ». Επίσης να κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες και τους φορείς που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. . 

 
 

                                             Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
                                              & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 
                                                                     
                                                                       Κων/νος  Ρόβλιας 
 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ:  23- 02-2012   έως και 13-03-2012 
 
 
Κοινοποίηση:  
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Δ/σης 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο  κ. Υφυπουργού  
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα   
4.  Γεν. Δ/νση Δ/κής Υποστήριξης  
5. Δ/νση Οικονομικού  
 
Εσωτερική Διανομή: 
Γραφείο Ειδικού Γραμματέα  


