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Αποτελούμενο από τον Σύμβουλο Κωνσταντίνο Κρέπη, που προεδρεύει λόγω 
κωλύματος της Προέδρου του Κλιμακίου Μαρίας Αθανασοπούλου και των 
αρχαιοτέρων Συμβούλων αυτού, και τις Παρέδρους, Χρυσούλα Μιχαλάκη και Ελένη 
Νικολάου. 
Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, 
στις 28 Ιουνίου 2018, με την παρουσία της Γραμματέως του, Πελαγίας Κρητικού.  
Για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ του Αναπληρωτή 
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ και του Δήμου ΧΧΧ, αναφορικά 
με τη θεώρηση ή μη του 70, οικονομικού έτους 2018, χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής του ως άνω Ο.Τ.Α.. 
Αφού άκουσε την εισήγηση της Παρέδρου Χρυσούλας Μιχαλάκη 

 
μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου και 

Σκέφθηκε κατά το Νόμο 
  
1. Ο Αναπληρωτής Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ αρνήθηκε, με 
την 20/2018 πράξη επιστροφής, να θεωρήσει το 70, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 905,32 ευρώ, που αφορά στην καταβολή 
αποδοχών μηνός Απριλίου 2018 στους φερόμενους ως δικαιούχους ΧΧΧ, ΧΧΧ και 
ΧΧΧ, οι οποίοι, στο πλαίσιο διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το ΑΣΕΠ, 
συμπεριελήφθησαν σε προσωρινούς πίνακες κατάταξης και, ακολούθως, 
προσλήφθηκαν από το Δήμο, συνάπτοντας αντίστοιχες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, κατ’ επίκληση των διατάξεων της παρ. 18 του άρθρου 18 
του ν. 2190/1994 και της οικείας Προκήρυξης. Τη θεώρηση του χρηματικού αυτού 
εντάλματος αρνήθηκε ο Επίτροπος με την αιτιολογία ότι η πρόσληψη των φερόμενων 
ως δικαιούχων δυνάμει των προσωρινών πινάκων ειδικών κατηγοριών είναι μη νόμιμη, 
καθόσον από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι μεν δύο πρώτοι μη 
νόμιμα εντάχθηκαν στην ειδική κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 
50%, για τον δε τρίτο δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την κατάταξη αυτού στην ειδική κατηγορία τέκνου τρίτεκνης οικογένειας. 
Ακολούθως, ο Δήμος ΧΧΧ επανυπέβαλε το χρηματικό ένταλμα πληρωμής στον 
Επίτροπο, ζητώντας τη θεώρηση αυτού για τους λόγους που αναφέρονται στο 
8813/10.5.2018 έγγραφο, που συνυπογράφουν ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 
Ο Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή του να το θεωρήσει, με αποτέλεσμα να 
ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται με την από 
11.5.2018 έκθεσή του στο Κλιμάκιο τούτο. 
  



2. Ο ν. 2190/1994, «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, ορίζει τα 
εξής: Στο άρθρο 16 ότι: «1. Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό γίνεται από 
το Α.Σ.Ε.Π. (…) Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα 
με το άρθρο 18 του παρόντος, είναι χωριστή: α) ανά φορέα ή β) ανά κλάδο ή 
ειδικότητα, για την οποία απαιτούνται τα ίδια βασικά προσόντα διορισμού ανεξάρτητα 
από φορέα (…) 5. (…) Ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων καθορίζεται 
με την προκήρυξη, περιλαμβανομένης και της χρήσεως μέσων ηλεκτρονικής 
τεχνολογίας. 6. Η αίτηση υποβάλλεται στο Α.Σ.Ε.Π. (…) Το Α.Σ.Ε.Π. καθορίζει έντυπο 
αίτησης κατάλληλο για μηχανογραφική επεξεργασία. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης 
δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) και η ανακρίβεια των 
δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις (…) 
Πιστοποιητικά και δικαιολογητικά γενικώς τα οποία, σύμφωνα με την προκήρυξη, 
πρέπει να συνυποβάλλονται με την αίτηση του υποψηφίου, δεν γίνονται δεκτά μετά τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ανεξάρτητα από το λόγο της μη 
εμπρόθεσμης υποβολής τους. Στην κατά το προηγούμενο εδάφιο απαγόρευση αποδοχής 
εκπρόθεσμων πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών περιλαμβάνονται και αυτά που είναι 
συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως. 
Υποψήφιος, ο οποίος στην αίτησή του διαλαμβάνει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία που 
επηρεάζουν την κατάταξή του στον πίνακα σειράς προτεραιότητας ή δεν συμπληρώνει 
όλα τα στοιχεία της αίτησης που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό της σειράς 
προτεραιότητάς του στον οικείο πίνακα, αποβάλλεται από τη διαδικασία με απόφαση 
της οικείας Κεντρικής Επιτροπής (…)». Και στο άρθρο 18 ότι: «1. Με σειρά 
προτεραιότητας καλύπτονται οι θέσεις τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, 
ΔΕ και ΥΕ και προσωπικού αντίστοιχων προσόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου. Για την προκήρυξη θέσεων που πληρούνται με σειρά 
προτεραιότητας, την υποβολή των αιτήσεων, τη συγκρότηση, τη σύνθεση και τη 
λειτουργία των επιτροπών διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας και την αποζημίωση 
των μετεχόντων σε αυτήν, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν 
για την πλήρωση θέσεων με γραπτό διαγωνισμό. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων 
κατά το παρόν άρθρο μπορεί να ορίζεται ότι δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά με την 
αίτηση συμμετοχής και η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες προτεραιότητας 
γίνεται βάσει των στοιχείων που δηλώνουν στην αίτησή τους. Στην περίπτωση αυτή τα 
δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο από τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον 
πίνακα κατάταξης έως τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν και από τους 
επόμενους αυτών στη σειρά κατάταξης έως τον αριθμό που θα απαιτηθεί για την 
κάλυψη των θέσεων. Ο υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που 
επικαλέσθηκε στην αίτησή του και τα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή του στους 
οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς. 2. (…) 18. Μετά την κατάρτιση και 
δημοσίευση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν τον 
αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την 
κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των υπηρεσιών και 
των νομικών προσώπων του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009 κατόπιν έκδοσης 
απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), όπως ισχύει, 
επιτρέπεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μη 



ανανεούμενες, μέχρι του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων, υποψηφίων κατά τη 
σειρά εγγραφής των στους προσωρινούς αυτούς πίνακες (...) Οι προσλήψεις αυτές είναι 
δυνατόν να αφορούν μικρότερο αριθμό των θέσεων, που προκηρύσσονται ανά φορέα 
κατηγορία – κλάδο – ειδικότητα. Η σύμβαση αυτή, η οποία καταρτίζεται βάσει των 
προϋποθέσεων και της διαδικασίας της παρούσας παραγράφου, διαρκεί έως την 
ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου μετά τη δημοσίευση της ατομικής πράξης 
διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαγορεύεται η διάρκειά της να 
υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες. Για τις κατά τα ανωτέρω προσλήψεις απαιτείται η 
έκδοση πράξεων των αρμόδιων οργάνων των οικείων φορέων, ύστερα από διάθεση των 
υποψηφίων από το Α.Σ.Ε.Π. (...) Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων κατάταξης 
οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς 
πίνακες διοριστέων, λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε 
αποζημίωσης από την αιτία αυτή. Επίσης, λήγουν αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή 
οποιασδήποτε αποζημίωσης και οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων υποψηφίων που 
περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διοριστέων, μετά τη δημοσίευση των ατομικών 
πράξεων διορισμού και την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και μετά την 
παρέλευση οκταμήνου από την προσωρινή πρόσληψη, εφόσον δεν έχουν δημοσιευτεί οι 
οριστικοί πίνακες διοριστέων (...)». 
  
3. Με την 3Κ/2018 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Τεύχος ΑΣΕΠ 4/2.2.2018) 
προκηρύχθηκε η πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι 
(8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, Πανεπιστημιακής, 
Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, 
Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ. Σε ό,τι αφορά στο Δήμο ΧΧΧ προκηρύχθηκαν, 
μεταξύ άλλων, μία (1) θέση του κλάδου – ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων με 
εμπειρία (κωδικός 2515) για την ειδική κατηγορία τριτέκνων και τέκνων τρίτεκνης 
οικογένειας, μία (1) θέση του κλάδου – ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων με 
εμπειρία (κωδικός 2516) για την ειδική κατηγορία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 50% 
και άνω και πέντε (5) θέσεις του κλάδου – ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με 
εμπειρία (κωδικός 1484) για την ειδική κατηγορία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 50% 
και άνω. 
  
4. Περαιτέρω, στο Κεφάλαιο Β (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) της ως άνω Προκήρυξης 
ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους οι 
υποψήφιοι οφείλουν, εντός των αναφερόμενων στο οικείο κεφάλαιο προθεσμιών, να 
αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π., αναγράφοντας και την κατηγορία 
της όποιας θέσης διεκδικούν, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη 
μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης και τα αναγκαία δικαιολογητικά, με τα οποία 
αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται με την αίτηση 
συμμετοχής τους. Συναφώς, επισημαίνεται ότι εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα 
απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή 
τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη 
διαδικασία. Ακολούθως, στο Κεφάλαιο Δ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) 
της Προκήρυξης ορίζεται ότι οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται με βάση τα στοιχεία 



που υπευθύνως δηλώνουν οι υποψήφιοι στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση 
(ηλεκτρονική) και ότι από τους πίνακες κατάταξης και με τη σειρά που έχουν οι 
υποψήφιοι σε αυτούς, σε συνδυασμό πάντοτε με τη δήλωση προτίμησής τους, 
καταρτίζονται οι προσωρινοί πίνακες διοριστέων/προσληπτέων, που περιλαμβάνουν 
αριθμό διοριστέων/ προσληπτέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται 
για κάθε κλάδο - ειδικότητα. Επίσης, ορίζεται ότι για κάθε κλάδο - ειδικότητα 
καταρτίζεται και ειδικός προσωρινός πίνακας διοριστέων/προσληπτέων που 
περιλαμβάνει μόνο τους πολυτέκνους και τα τέκνα πολυτέκνων οι οποίοι είναι 
διοριστέοι/προσληπτέοι σε καθορισμένες γι’ αυτούς θέσεις, με την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή. Στον ειδικό αυτό πίνακα δεν περιλαμβάνονται 
πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων οι οποίοι είναι διοριστέοι/προσληπτέοι χωρίς χρήση 
της ιδιότητάς τους αυτής. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τους τρίτεκνους ή 
τέκνα τριτέκνων, παλιννοστούντες Πόντιους ομογενείς και ομογενείς του ν. 2790/2000, 
άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή 
σύζυγο, καθώς και τα τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και τους 
Έλληνες υπηκόους που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, 
για τις θέσεις που προβλέπονται. Οι πίνακες αυτοί αποτελούν τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ και καταρτίζονται από την Κεντρική Επιτροπή, που είναι 
αρμόδια για την τήρηση της όλης διαδικασίας. Στο ίδιο δε Κεφάλαιο προβλέπεται ότι 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του άρθρου 1 παρ. 
1 του ν. 3812/2009 (κατόπιν έκδοσης της προβλεπόμενης απόφασης κατανομής της 
παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει, πλην του προσωπικού των 
κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα, για το οποίο ισχύουν τα οριζόμενα 
στο άρθρο 7 του ν. 4368/2016), επιτρέπεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μη ανανεούμενη, μέχρι του αριθμού των 
προκηρυχθεισών θέσεων, υποψηφίων κατά τη σειρά εγγραφής τους στους προσωρινούς 
αυτούς πίνακες, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 
2190/1994. 
  
5. Στο Παράρτημα Ε (ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ) 
της Προκήρυξης ορίζονται τα αναγκαία για την υπαγωγή στις ειδικές κατηγορίες 
θέσεων δικαιολογητικά. Ειδικότερα, ορίζεται, μεταξύ άλλων ότι: «• ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (...) (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρου 1 ν. 3454/2006 την 
υποπερίπτωση 6β., παρ.1 του άρθρου 25 του ν. 4440/2016), εφόσον υπάρχουν και 
κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε 
πίνακα κατάταξης. Προϋποθέσεις: Την ιδιότητα αυτή αποκτούν (άρθρο 3 ν. 3454/2006, 
όπως ισχύει): α) Γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών 
παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή 
υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν 
συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε 
αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης 
και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο 
) έτος της ηλικίας τους και β) Τα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται (...) Τρόπος 
απόδειξης: Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης 



οικογένειας, προσκομίζουν: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της 
κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω 
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ) - 
κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)} που περιέχει όλα τα 
γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της 
ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ή αντίστοιχο 
πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση 
οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει: 1) (...) 2) Όταν 
πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας: α) 
Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους. β) Ονοματεπώνυμο του 
ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του. γ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους των 
γονέων του τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά. δ) Τα εκτός γάμου τέκνα 
της μητέρας του. ε) Τα εκτός γάμου τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή 
νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν. στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. ζ) 
Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία) (...) • 
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ (...), όπως διαπιστώνεται από 
τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ, (υποπερίπτωση 6γ., παρ.1 του άρθρου 25 του ν. 
4440/2016), εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα που 
επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης. Τρόπος απόδειξης: Για την 
απόδειξη της ιδιότητας του ατόμου με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) 
τουλάχιστον που ασκούν το προσωποπαγές δικαίωμα προστασίας τους προσκομίζουν: 
Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο 
προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. Επισημαίνεται ότι εκτός 
του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι 
Υγειονομικές Επιτροπές: - Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), - 
Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), - Ανώτατη Υγειονομική 
Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), - Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής 
Αστυνομίας και - Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος (...)». 
  
6. Από τις προπαρατεθείσες νομοθετικές διατάξεις συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι στην 
περίπτωση πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας στους φορείς του άρθρου 1 παρ. 
1 του ν. 3812/2009 (14 παρ. 1 του ν. 2190/1994), στους οποίους περιλαμβάνονται και οι 
Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, προβλέπεται, προς διευκόλυνση της ελεγκτικής εκ μέρους του 
Α.Σ.Ε.Π. διαδικασίας, η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων των 
υποψηφίων, με ειδικά διαμορφωμένο από το Α.Σ.Ε.Π. έντυπο, όπου οι υποψήφιοι 
δηλώνουν τις προτιμήσεις τους. Κατά ρητή δε πρόβλεψη του νόμου οι σχετικές 
αιτήσεις επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ενώ 
παράλληλα επισημαίνεται από το νομοθέτη ότι η ανακρίβεια των δηλούμενων 
στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Με την οικεία προκήρυξη 
καθορίζονται και τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που πρέπει να συνυποβάλλονται 
με την αίτηση του υποψηφίου, όμως, ως προς το χρόνο υποβολής τους, μπορεί να 
ορίζεται ότι αυτά δεν υποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής, οπότε η κατάταξη των 
υποψηφίων στους πίνακες προτεραιότητας (προσωρινούς πίνακες) γίνεται βάσει των 
στοιχείων που δηλώνουν στην αίτησή τους. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιολογητικά 
υποβάλλονται μόνο από τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους πίνακες 
κατάταξης έως τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν και από τους επόμενους 



αυτών στη σειρά κατάταξης έως τον αριθμό που θα απαιτηθεί για την κάλυψη των 
θέσεων. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, που 
προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4210/2013, προβλέπεται η δυνατότητα, 
εφόσον συντρέχουν επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, υποψήφιοι που περιλαμβάνονται 
στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, να προσλαμβάνονται από τους οικείους φορείς 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία διαρκεί έως την 
ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου μετά τη δημοσίευση της ατομικής πράξης 
διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - η οποία προϋποθέτει την κατάρτιση 
των οριστικών πινάκων κατάταξης - και σε κάθε περίπτωση η διάρκειά της 
απαγορεύεται να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες. Βάσει του ανωτέρω νομοθετικού 
πλαισίου εκδόθηκε η επίμαχη (3Κ/2018) προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., οι διατάξεις της 
οποίας συνθέτουν το ειδικότερο δεσμευτικό κανονιστικό πλαίσιο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. Στο Κεφάλαιο Α, στοιχείο Α αυτής περιλαμβάνεται ο ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ, όπου προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, οι θέσεις που 
αντιστοιχούν στις ειδικές κατηγορίες τριτέκνων και τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, 
καθώς και ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. Προς απόδειξη δε της 
συνδρομής των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες θέσεων ορίζονται στο 
Παράρτημα Ε, κατά τρόπο αποκλειστικό, τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία, κατά 
ρητή πρόβλεψη της προκήρυξης, υποβάλλονται εντός της ορισθείσας στο Κεφάλαιο Β 
προθεσμίας. Ειδικότερα, εντός του ως άνω διαγραφόμενου πλαισίου, ο υποψήφιος 
θέσης εκπαιδευτικής κατηγορίας ΔΕ, που επιθυμεί να ενταχθεί στην ειδική κατηγορία 
τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, οφείλει να αποδείξει, προσκομίζοντας τα οριζόμενα 
δικαιολογητικά, ότι είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, τα τέκνα της οποίας είναι άγαμα 
και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους κατά τη λήξη της προθεσμίας 
κατάθεσης των δικαιολογητικών (πρβ. ΣτΕ 413/2012, ΔΕφΑθ 1283/2010, 1631, 
1640/2013, 1171/2016, 1603/2017, ΝΣΚ 141/2007, πρβ. ΣτΕ 2841/2017, 3503/2003, 
1252/2003). Αντίστοιχα, ο υποψήφιος που επιθυμεί να ενταχθεί στην ειδική κατηγορία 
ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, οφείλει να αποδείξει την ιδιότητα αυτή, 
που αντιστοιχεί σε προσωποπαγές δικαίωμά του, προσκομίζοντας το απαιτούμενο 
πιστοποιητικό, ήτοι το ισχύον εκδοθέν από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), 
άλλως, σε ισχύ πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τις ρητά κατονομαζόμενες 
Υγειονομικές Επιτροπές (Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., Πυροσβεστικού Σώματος, 
Ελληνικής Αστυνομίας). Εξάλλου, η ίδια ως άνω Προκήρυξη ορίζει ότι οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς, κατ’ ενάσκηση της παρασχεθείσας εκ του νόμου διακριτικής 
ευχέρειας (άρθρο 18 παρ. 18 ν. 2190/1994), δύνανται να καλέσουν, μέχρι του αριθμού 
των προκηρυχθεισών θέσεων, υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς 
πίνακες, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτούς, και να συνάψουν με αυτούς 
αντίστοιχες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, μέγιστης διάρκειας οκτώ (8) 
μηνών. 
  
7. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τη διεξαγωγή του προληπτικού ελέγχου της δαπάνης 
που δημιουργείται από την υποκείμενη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, ελέγχει, στο πλαίσιο άσκησης του παρεμπίπτοντος ελέγχου νομιμότητας των 
δημιουργικών της ελεγχόμενης δαπάνης πράξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
28 παρ. 3 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις νόμιμης σύναψης των ως άνω 



συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Τούτο σημαίνει ότι δεν εκφεύγει λόγω της 
προσωρινότητας της πρόσληψης και ελέγχεται παρεμπιπτόντως, όπως τούτο 
υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον και η ανάγκη να διασφαλίζεται η αρχή της ίσης 
πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες, αν οι προσλαμβανόμενοι βάσει προσωρινού 
πίνακα κατάταξης πληρούν τα κριτήρια και τις ιδιότητες που επικαλούνται, όπως 
αποδεικνύονται με τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται, κατά το νόμο και την 
προκήρυξη, να υποβάλουν είτε εξαρχής με την αίτησή τους είτε λόγω της κατάταξής 
τους σε σειρά που αντιστοιχεί στον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Εφόσον 
δε κατά τον διενεργούμενο έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι προσληφθέντες βάσει των 
προσωρινών πινάκων δεν διαθέτουν είτε τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη αναγκαία 
δικαιολογητικά, είτε δεν συντρέχουν στο πρόσωπο αυτών οι ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την υπαγωγή τους στις ειδικές κατηγορίες διοριστέων, τότε καθίσταται μη νόμιμη η 
υπογραφείσα σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και, 
συνακόλουθα, μη νόμιμη και η σχετική δαπάνη για την καταβολή αποδοχών (πρβ. ΕΣ 
Ολ. Πρακτικά 7ης Γεν. Συν./19.3.2003 και 22ης Γεν. Συν./8.11.2006, Πρακτικά Ι Τμ. 
6ης Συν./8.3.2005, Πράξη Ι Τμ. 92, 31, 13/2012, 253, 128/2011, 113, 257/2010, 
34/2009, 135/2007, 127/1997, επίσης πρβ. Πράξεις Κ.Π.Ε.Δ. στο Ι Τμ. 128/2013, 59, 
264/2014). 
  
8. Μειοψήφησε η Εισηγήτρια της υπόθεσης, Πάρεδρος Χρυσούλα Μιχαλάκη, η οποία 
διατύπωσε την ακόλουθη γνώμη: Από τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 18 
του ν. 2190/1994, ερμηνευομένων το μεν υπό το φως του άρθρου 103 του Συντάγματος, 
της αρχής της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ίσης πρόσβασης στις δημόσιες 
υπηρεσίες, το δε συνδυαστικά με παρομοίου περιεχομένου διατάξεις [βλ. σχετ. άρθρο 
21 ν. 2190/1994, παρ. 8 άρθρου 18 του ν. 2539/1997 (Α΄ 244), όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 9 του ν. 2623/1998 (Α΄ 139), 
άρθρο 21 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Α΄ 143)], συνάγεται ότι η ενεργοποίηση της 
διαδικασίας πρόσληψης υποψηφίων που έχουν ενταχθεί σε προσωρινούς πίνακες 
κατάταξης με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεν δύναται να 
ενεργοποιηθεί στην περίπτωση εκείνη που η κατάρτιση των εν λόγω πινάκων 
αντιστοιχεί στην απλή μηχανογραφική καταχώριση των ηλεκτρονικά δηλωθέντων από 
τους υποψηφίους στοιχείων. Προϋποθέτει τουλάχιστον έναν πρωτογενή έλεγχο των 
συνοδευτικών την αίτηση δικαιολογητικών από το ΑΣΕΠ, ο οποίος παρίσταται 
αναγκαίος προς διασφάλιση των προαναφερόμενων συνταγματικών αρχών της 
διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ίσης πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, 
επιπροσθέτως δε λόγω της δημοσιονομικής διακινδύνευσης που επάγεται εκάστη 
πρόσληψη. Και τούτο διότι, πέραν του ότι η κατάρτιση προσωρινών πινάκων βάσει των 
ηλεκτρονικά δηλωθέντων από τους υποψηφίους στοιχείων οδηγεί στη συρρίκνωση των 
σταδίων της διαγωνιστικής διαδικασίας, αφού εν τοις πράγμασι η αμφισβήτηση των 
αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας εκ μέρους των υποψηφίων εκκινεί από 
την κατάρτιση των οριστικών πινάκων, όπως αυτοί θα καταρτιστούν μετά τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών, η απουσία οιουδήποτε εσωτερικού ελέγχου πριν από την 
κατάρτιση των προσωρινών πινάκων αποκλείει τον άμεσο εντοπισμό παράνομων 
προσλήψεων, συνεπάγεται δε τη δημιουργία de facto καταστάσεων, τις συνέπειες των 
οποίων, τουλάχιστον κατά το παρόν στάδιο που διενεργείται προληπτικός έλεγχος των 



δαπανών, μόνο ο εξωτερικός ελεγκτής, ήτοι το Ελεγκτικό Συνέδριο, δύναται να 
περιορίσει, πλην, ετεροχρονισμένα. Εκ των ανωτέρω παρέπεται συνεπώς ότι η 
πρόβλεψη της επίμαχης 3Κ/2018 προκήρυξης για την πρόσληψη υποψηφίων που έχουν 
συμπεριληφθεί στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, όπως αυτοί καταρτίστηκαν 
βάσει των δηλωθέντων από τους υποψηφίους στοιχείων αντίκεται προς την 
διαγραφόμενη από το ν. 2190/1994 διαδικασία, και ως εκ τούτου καθίστανται μη 
νόμιμες οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που συνάπτονται 
βάσει των ούτως καταρτισθέντων προσωρινών πινάκων κατάταξης. Εντούτοις, ενόψει 
της συνταγματικής προστασίας του δικαιώματος στην εργασία (άρθρο 22 παρ. 1 του 
Συντάγματος), των συνταγματικών αρχών της ασφάλειας δικαίου, της 
προβλεψιμότητας, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αναλογικότητας (βλ. ΕΣ 
Ολομ. 244/2017, ΣτΕ Ολομ. 602/2003, 1508/2002, αποφ. ΕΔΔΑ της 2.4.2015 Dimech 
κατά Μάλτας, σκ. 64, της 7.2.2013 Fabris κατά Γαλλίας, σκ. 66), αλλά και της 
κατοχύρωσης με υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις των περιουσιακών δικαιωμάτων και 
των νομίμων προσδοκιών που απορρέουν από εργασία παρασχεθείσα βάσει διάταξης 
νόμου, κατά τα άρθρα 17 παρ. 1 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Προσθέτου 
Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, (βλ. ΕΣ 244/2017 Ολομ., ΑΠ 40/1998 (Ολομ.), 228/2016, 
αποφ. ΕΔΔΑ απόφ. της 8.7.2004 Κλιάφας Στέφανος και λοιποί κατά Ελλάδος, σκ. 28 
και 29), οι τίτλοι πληρωμής που εκδίδονται από τους φορείς για την καταβολή των 
δεδουλευμένων αποδοχών στους εργαζόμενους πρέπει να θεωρηθούν. Άλλωστε, η 
θεώρηση χρηματικών ενταλμάτων που αφορούν στην καταβολή δεδουλευμένων δεν 
φαλκιδεύει τον συνταγματικά κατοχυρωμένο προληπτικό έλεγχο, προεχόντως διότι o 
έλεγχος αυτός σκοπεί στη διασφάλιση της συνταγματικής αρχής της δημοσιονομικής 
βιωσιμότητας και της δημοσιονομικής πειθαρχίας των οργάνων της εκτελεστικής 
λειτουργίας, σε συνάρτηση με την αρχή της νομιμότητας, στην οποία εντάσσεται ο 
έλεγχος συμβατότητας των εφαρμοστέων διατάξεων, που συνιστούν το νόμιμο έρεισμα 
της δαπάνης με το σύνολο των συνταγματικών κανόνων και αρχών, ήτοι και εκείνων 
που κατοχυρώνουν τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών (βλ. ΕΣ Ολομ. Πρακτ. 26ης 
Γεν. Συν/σης της 17.12.2014). Αντίθετη εκδοχή θα προσέκρουε ευθέως στις ως άνω 
προστατευτικές για τους εργαζομένους συνταγματικές διατάξεις και αρχές προστασίας 
των περιουσιακών τους δικαιωμάτων από εργασία παρασχεθείσα βάσει ειδικής 
διάταξης της κανονιστικώς δρώσας διοίκησης, διαταράσσοντας καταφανώς σε βάρος 
τους την δίκαιη ισορροπία, μεταξύ του σκοπού του προληπτικού ελέγχου και των 
ατομικών δικαιωμάτων και προσδοκιών τους (βλ. κατ’ αναλογία απόφ. ΕΔΔΑ της 
16.4.2009 Βλαστός κατά Ελλάδας, ως προς την υποχρέωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
ως εθνικής αρχής, να μην παραβιάζει τα απορρέοντα από την ΕΣΔΑ δικαιώματα), 
επιπροσθέτως δε θα επέβαλε στον εργαζόμενο το δυσανάλογο βάρος της άσκησης 
ενδίκου βοηθήματος ενώπιον άλλου δικαστηρίου για τη διεκδίκηση της καταβολής του 
συμβατικού μισθού, βάρος το οποίο συνεπάγεται για τον εργαζόμενο δικονομικές 
δυσχέρειες από την άποψη ιδίως του κόστους, της διάρκειας και των κανόνων 
εκπροσώπησής του (πρβ. προαναφερθείσα απόφ. ΔΕΕ C- 184/15 και 197/15, σκ. 55-64 
βλ.και ΕΣ Ι Τμ. Πρακτ. 17ης Συν/σης της 1.7.2010 και Προτάσεις Γενικής Εισαγγελέως 
στην υπόθεση C-363/11 Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αντωνόπουλου Κωνσταντίνου, σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων του ενωσιακού δικαίου από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την άσκηση των 
ελεγκτικών του αρμοδιοτήτων, πρβ. ειδικότερη μειοψηφούσα γνώμη στα Πρακτικά της 



Ολομέλειας του Ε.Σ. της 9ης Συν/10.5.2017, Θέμα Β΄). Η γνώμη όμως αυτή δεν 
κράτησε. 
  
9. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το επίμαχο 
χρηματικό ένταλμα πληρωμής προκύπτουν τα ακόλουθα: Οι ΧΧΧ, ΧΧΧ και ΧΧΧ, που 
έλαβαν μέρος στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας, βάσει της 
3Κ/2018 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π., περιελήφθησαν σε προσωρινούς πίνακες 
κατάταξης και, ακολούθως, προσλήφθηκαν από το Δήμο ΧΧΧ, συνάπτοντας 
αντίστοιχες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατ’ επίκληση 
των διατάξεων της παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 και της οικείας 
Προκήρυξης. Ειδικότερα, με την 465/20.4.2018 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ 
αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η πρόσληψη των εν λόγω υποψηφίων από 24.4.2018 και 
όχι πέραν της 23.12.2018, ως ακολούθως: α) ο ΧΧΧ για τον κλάδο – ειδικότητα ΔΕ 
Οδηγών Αυτοκινήτων (κωδικός θέσης 2516) και στην ειδική κατηγορία ατόμων με 
αναπηρία άνω του 50% με εμπειρία, β) ο ΧΧΧ για τον κλάδο – ειδικότητα ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας (κωδικός θέσης 1484) και στην ειδική κατηγορία ατόμων με αναπηρία 
άνω του 50% με εμπειρία και γ) ο ΧΧΧ για τον κλάδο – ειδικότητα ΔΕ Οδηγών 
Αυτοκινήτων (κωδικός θέσης 2515) και στην ειδική κατηγορία τέκνων τριτέκνων με 
εμπειρία, ενώ στη συνέχεια καταρτίστηκαν και οι οικείες 7889, 7897 και 
7885/23.4.2018 συμβάσεις εργασίας. Σε εκτέλεση των ως άνω συμβάσεων εκδόθηκε ο 
ελεγχόμενος τίτλος πληρωμής για την καταβολή αποδοχών μηνός Απριλίου 2018 στους 
εν λόγω εργαζόμενους, τη θεώρηση του οποίου αρνήθηκε ο αρμόδιος Επίτροπος. 
Ειδικότερα, ο Επίτροπος προέβαλε ότι η πρόσληψη των φερόμενων ως δικαιούχων 
δυνάμει των προσωρινών πινάκων ειδικών κατηγοριών είναι μη νόμιμη, καθόσον από 
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι μεν δύο πρώτοι δεν διαθέτουν τα 
προβλεπόμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά κατάταξης στην ειδική κατηγορία 
ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, για τον δε τρίτο δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό του οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την κατάταξη αυτού στην ειδική 
κατηγορία τέκνου τρίτεκνης οικογένειας. Τούτο δε καθόσον ο πρώτος εξ αυτών 
προσκόμισε την 139/18.1.1999 Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ΧΧΧ, που τον έκρινε ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας 55% εφ’ όρου ζωής, ο 
δεύτερος την από 14.11.2007 Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Υποκατάστημα Τούμπας), που τον έκρινε ανάπηρο με ποσοστό 
αναπηρίας 60%, ενώ ο τρίτος προσκόμισε το από 3.5.2018 πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι αυτός έχει γεννηθεί το έτος 
1964, ήτοι έχει υπερβεί το ηλικιακό όριο που θέτει η προκήρυξη και ο νόμος. Με 
δεδομένα τα ανωτέρω κρίνεται, κατά πλειοψηφία, ότι κατά τον βασίμως προβαλλόμενο 
από τον Επίτροπο λόγο διαφωνίας, η πρόσληψη των ανωτέρω είναι μη νόμιμη και, ως 
εκ τούτου, είναι μη νόμιμη και η εντελλόμενη με τον ελεγχόμενο τίτλο πληρωμής 
δαπάνη. Και τούτο ειδικότερα διότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τρίτου εκ των 
φερόμενων ως δικαιούχων του χρηματικού εντάλματος πληρωμής οι ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την υπαγωγή αυτού στην ειδική κατηγορία των τέκνων τρίτεκνης 
οικογένειας, αφού αυτός έχει υπερβεί το προβλεπόμενο όριο ηλικίας. Αντίστοιχα, ο 
πρώτος και ο δεύτερος εκ των φερόμενων ως δικαιούχων του χρηματικού εντάλματος 
δεν προσκόμισαν το ρητώς προβλεπόμενο από την Προκήρυξη πιστοποιητικό από 
ΚΕΠΑ, άλλως, πιστοποιητικό από τις ρητώς αναφερόμενες υγειονομικές επιτροπές 



(Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε. κ.λπ.), το οποίο συνιστά το μόνο στοιχείο για την απόδειξη της 
επίμαχης ιδιότητας και τη νόμιμη κατάταξη των ανωτέρω στον σχετικό ειδικό πίνακα. 
Εξάλλου, ενόψει του σκοπού τον οποίο υπηρετεί ο συνταγματικά κατοχυρωμένος 
προληπτικός έλεγχος των δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος συνίσταται 
στη διασφάλιση της μη εκταμίευσης μη νομίμων δαπανών, ο προβαλλόμενος με το 
έγγραφο επανυποβολής ισχυρισμός του Δήμου περί δεσμευτικότητας των προσωρινών 
πινάκων κατάταξης και, αντίστοιχα, της αδυναμίας του Δήμου να προβεί σε έλεγχο της 
νομίμου ή μη υπαγωγής των υποψηφίων στους επίμαχους πίνακες, προβάλλεται 
αλυσιτελώς, μη δυνάμενος να ασκήσει οποιαδήποτε επιρροή. 
  
10. Μειοψήφησε η Εισηγήτρια της υπόθεσης. Κατά τη γνώμη αυτή η μη νομιμότητα 
της πρόσληψης των ανωτέρω συναρτάται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σκέψη 8, 
με τη νομιμότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Εντούτοις, η εντελλόμενη 
δαπάνη που αφορά στην καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών σε εργαζόμενους που 
απασχολήθηκαν από το Δήμο ΧΧΧ δυνάμει προσωρινών πινάκων που συνέταξε το 
ΑΣΕΠ είναι νόμιμη κατά τα προεκτεθέντα και το χρηματικό ένταλμα πληρωμής πρέπει 
να θεωρηθεί. Η γνώμη όμως αυτή δεν κράτησε. 
  
11. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα 
πληρωμής δαπάνη δεν είναι νόμιμη και ως εκ τούτου αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί. 
  

Για τους λόγους αυτούς 
  
Αποφαίνεται ότι το 70, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του 
Δήμου ΧΧΧ, ποσού 905,32 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί. 
 


