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ΘΕΜΑ: Υποχρέωση λήψης του πιστοποιητικού ελεγκτικής επάρκειας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
από τους Προϊσταμένους και τους υπαλλήλους των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου 
του δημόσιου τομέα, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4795/2021 (Α΄62) 

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/25/οικ.13724/5-7-2021 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΦΕΚ Β’ 
2973/6-7-2021), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/ 
Φ.4/30/οικ.20703/2-11-2021 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β’ 5075/3-11-2021) 

 

Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν.4795/2021 (Α΄ 62) «Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια 

διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» 

προβλέπεται ότι οι Προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 

(Μ.Ε.Ε.) που ασκούν καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή, υποχρεούνται, εντός δώδεκα (12) 

μηνών από την έναρξη του ειδικού προγράμματος ελεγκτικής επάρκειας ή από την 

τοποθέτησή τους στη Μονάδα, να λάβουν το Πιστοποιητικό Ελεγκτικής Επάρκειας 

Εσωτερικού Ελεγκτή, εκτός αν διαθέτουν ήδη διαπίστευση ή πιστοποίηση συναφή με 

τον εσωτερικό έλεγχο, ενώ σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης 

αίρεται η τοποθέτησή τους στη Μ.Ε.Ε.. 

Περαιτέρω στην παρ. 10 του άρθρου 9 του ως άνω νόμου προβλέπεται η οργάνωση 

από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ειδικού 

προγράμματος ελεγκτικής επάρκειας εσωτερικού ελεγκτή, το οποίο υποχρεούνται να 

παρακολουθήσουν και οι ήδη υπηρετούντες στις Μ.Ε.Ε. που ασκούν καθήκοντα 

εσωτερικού ελεγκτή ώστε να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση. 
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Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα 

του Υπουργείου Εσωτερικών και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με το 

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. προχώρησαν με την ως άνω σχετική 

κοινή απόφαση στην οργάνωση ειδικού προγράμματος το οποίο φέρει τον τίτλο 

«Πιστοποίηση Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα» και το οποίο 

υλοποιείται από το ΙΝ.ΕΠ. από τις 07/07/2021.  

Ειδικότερα, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Πιστοποίηση Ελεγκτικής Επάρκειας 

Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα» έχει διάρκεια 128 ώρες (4 εβδομάδες), 

υλοποιείται με μεικτή εκπαίδευση (δια ζώσης εκπαίδευση ή/και σύγχρονη εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση ή/και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση) και 

ολοκληρώνεται με γραπτή εξεταστική δοκιμασία, η οποία οδηγεί στην απόκτηση 

Πιστοποίησης Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα. Το εν λόγω 

πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενδυνάμωση και πιστοποίηση των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων όλων των υπηρετούντων στις Μ.Ε.Ε. με στόχο την αποτελεσματική άσκηση 

των καθηκόντων τους.  

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, τα υπηρετούντα κατά την έναρξη του εν λόγω 

προγράμματος (07/07/2021) στελέχη στις Μ.Ε.Ε. των Φορέων του Δημόσιου Τομέα, που 

υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α’ του ν. 4795/2021, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, 

μόνιμοι ή με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ή ένστολο 

προσωπικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό, υποχρεούνται να λάβουν την σχετική 

πιστοποίηση μέχρι τις 07/07/2022, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και 

αποτελεσματική λειτουργία των εν λόγω Μονάδων.  

Επισημαίνεται ότι η ως άνω υποχρέωση δεν αφορά τα στελέχη των Μ.Ε.Ε. των 

Υπουργείων που υπηρετούν στο Τμήμα Β’ Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης 

Καταγγελιών κατά το άρθρο 39 του ν. 4622/2019, τα οποία δύνανται να  

παρακολουθήσουν το εν λόγω πρόγραμμα σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν 

έως το τέλος Ιουνίου 2022 μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στη 

διεύθυνση: 

https://www.ekdd.gr/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b4%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-

%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%ce%bf%cf%81%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-

%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-

%cf%80/ 

Κατόπιν των ανωτέρω, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Φορέων στους 

οποίους αποστέλλεται η παρούσα εγκύκλιος, παρακαλούνται: 

Α.  όπως μεριμνήσουν για την έγκαιρη γνωστοποίηση του περιεχομένου της 

παρούσας με κάθε πρόσφορο τρόπο προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι των Μ.Ε.Ε. τόσο της Υπηρεσίας τους όσο και των φορέων 

εποπτείας τους, δεδομένου ότι τίθενται χρονικές προθεσμίες για την υποβολή των 

αιτήσεων συμμετοχής στο συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
H Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών 
Του Υπουργείου Εσωτερικών 

Μαρίνα Χρύση 
 

Β.  να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας,  το αργότερο έως την Παρασκευή 11/03/2022, 

αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

grammateia@ydmed.gov.gr: 

α) συμπληρωμένο ενιαίο πίνακα με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τις Μ.Ε.Ε. της 

Υπηρεσίας τους και των φορέων εποπτείας τους και  

β) συμπληρωμένο ενιαίο πίνακα με τα στοιχεία των υπηρετούντων στελεχών στις Μ.Ε.Ε. 

της Υπηρεσίας τους και των φορέων εποπτείας τους 

σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία excel. 

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται για τις κατά λόγο αρμοδιότητάς τους 

ενέργειες, προς ενημέρωση των οικείων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμους, Περιφέρειες, 

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Συνδέσμους), τη συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων από αυτούς και 

την αποστολή στην Υπηρεσία μας των ως άνω απαιτούμενων ενιαίων συγκεντρωτικών  

πινάκων.  

 

Η Γενική Γραμματέας 

 

Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη 

 

 

 

Συνημμένα: 
- 2 Πίνακες excel 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 

1) Όλα τα Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Γενικές και Ειδικές 
Γραμματείες  
-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού-Διευθύνσεις Εποπτείας Νομικών Προσώπων (με 

την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στα νομικά πρόσωπα της εποπτείας 
τους) 

2) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 
(για τις δικές τους ενέργειες με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους 

ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού της εποπτείας τους καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών) 
3) Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές 
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 
4) Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
5) Προεδρία της Κυβέρνησης, 
- Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 

1) Υπουργεία 
-Γραφεία κ.κ Υπουργών, Υφυπουργών και Αναπληρωτών Υπουργών 
-Γραφεία κ.κ Γενικών και Ειδικών Γραμματέων 
-Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων 
2) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
-Γραφεία κ.κ Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 

- Γραφείο κ. Υπουργού 
- Γραφείο κας Γενικής Γραμματέως 
- Γραφείο κας Υπηρεσιακής Γραμματέως  
- Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, info@ypes.gr 
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
- webupload@ydmed.gov.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 
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