
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 44281 
  Σύστημα Πιστοποίησης Ελεγκτικής Επάρκειας.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του

ν. 3074/2002 (Α΄296), όπως συμπληρώθηκε με τις όμοιες 
της παρ. 7 του άρθρου 80 του ν. 4478/2017 (Α΄91)

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Φ.Δ.Κ. 143/Α/2014) 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 57/2007, (ΦΕΚ 59 /Α/2007) «Κω-
δικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμε-
νης νομοθεσίας που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)».

4. Την υπ’ αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ.19975 (ΦΕΚ 
1592/Β/30-9-2010) υπουργική απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
«Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης» όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ/25/οικ.25439 
(ΦΕΚ 2871/Β/24-10-2014).

5. Την υπ’ αριθ. 3632/30-12-2015 απόφαση ένταξης της 
πράξης «Δράσεις Συνεχιζόμενης Κατάρτισης 2014-2018» 
με κωδικό ΟΠΣ 5000245 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», Υποέργο 
3: «Δράσεις Βελτίωσης Ποιότητας Επιμορφωτικών Προ-
γραμμάτων (ΑΔΑ: 7Γ9Κ4653Ο7-97Δ) όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει σήμερα.

6. Τον Σχεδιασμό του Επιμορφωτικού Προγράμματος 
με τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα απόκτησης Πιστοποιητικού 
Ελεγκτικής Επάρκειας» του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης 
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που εκπονήθηκε από Ομάδα Εργασίας με 
απόφαση της Προέδρου του ΕΚΔΔΑ(Α.Π.: 5439/1.8.2017-
ΑΔΑ: Ψ9ΚΔ4691Φ0-5ΕΕ).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δε προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΤΟΧΟΙ

1. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης 

(ΙΝ.ΕΠ.), σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθύνσεις της 
ευρωπαϊκής και ειδικότερα της εθνικής πολιτικής ανα-
πτύσσει και εφαρμόζει Σύστημα Πιστοποίησης Ελεγκτι-
κής Επάρκειας με στόχο την αναβάθμιση του ελεγκτικού 
έργου, στο πλαίσιο της επιθεώρησης και ελέγχου της δη-
μόσιας διοίκησης, τη διασφάλιση της ποιότητας των δι-
ενεργούμενων ελέγχων και την ουσιαστική αναβάθμιση 
των προσόντων των Επιθεωρητών, που δραστηριοποι-
ούνται στην υλοποίηση των ελέγχων αυτών. Η εν λόγω 
πιστοποίηση αφορά τόσο στους Ειδικούς Επιθεωρητές, 
που υπηρετούν στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης (στο εξής Επιθεωρητές), όσο και 
στα λοιπά στελέχη του δημόσιου τομέα που επιθυμούν 
να συμμετάσχουν στη διαδικασία στελέχωσης των συ-
γκεκριμένων θέσεων.

2. Συγκροτείται Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών, 
στο οποίο εγγράφονται όσοι παρακολουθήσουν επιτυ-
χώς το πρόγραμμα πιστοποίησης ελεγκτικής επάρκειας 
(εφεξής «Μητρώο Ελεγκτών»).

3. Με την παρούσα καθορίζονται:
α) Το περιεχόμενο και η διάρκεια του ειδικού προγράμ-

ματος εκπαίδευσης.
β) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς και η διαδικασία παρα-
κολούθησης του ειδικού προγράμματος πιστοποίησης.

γ) Τα θέματα που αφορούν στην εγγραφή στο Μη-
τρώο και τη διαγραφή από αυτό, καθώς και κάθε ζήτημα 
σχετικό με την τήρηση, επικαιροποίηση και ενημέρωση 
του Μητρώου.

Άρθρο 2
ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Ελεγκτική Επάρκεια είναι η αποδεδειγμένη αντα-
πόκριση στις Ελεγκτικές Λειτουργίες καθώς και η επιβε-
βαίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του 
Ελεγκτή, όπως αποτυπώνεται στο αντίστοιχο Πλαίσιο 
Προγράμματος Πιστοποίησης Ελεγκτικής Επάρκειας. 
Η πιστοποίηση της Ελεγκτικής Επάρκειας οδηγεί στην 
ένταξη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών.

2. Πλαίσιο Προγράμματος είναι το πλαίσιο βάσει του 
οποίου προσδιορίζονται τα μαθησιακά αποτελέσματα, το 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο, η εκπαιδευτική μεθοδολογία, 
τα εκπαιδευτικά μέσα, η διάρκεια, η διαδικασία αξιολόγη-
σης των μαθησιακών αποτελεσμάτων καθώς και οι διαδι-
κασίες εκπαίδευσης. Το πλαίσιο προγράμματος καθορίζει 
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τις γενικές προδιαγραφές που αφορούν στο σχεδιασμό, 
την οργάνωση μαθησιακών διαδικασιών και διαδικασιών 
αυτοαξιολόγησης, ενώ το εκάστοτε πρόγραμμα αφορά 
στην εφαρμογή του πλαισίου προγράμματος.

3. Ως Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών ορίζεται το 
Μητρώο που τηρείται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και στο οποίο 
εντάσσονται τα στελέχη που διαθέτουν πιστοποιημένη 
ελεγκτική επάρκεια.

4. Ως Ατομικό Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων 
(e-Portfolio) ορίζεται το σύνολο των στοιχείων του κάθε 
ελεγκτή, τα οποία καταχωρίζονται στο Μητρώο και αφο-
ρούν στην εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει λάβει, 
την επαγγελματική του πείρα και άλλα τυχόν πρόσθετα 
στοιχεία που επιθυμεί να περιλαμβάνονται σε αυτό.

Άρθρο 3
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

1. Στη διαδικασία πιστοποίησης ελεγκτικής επάρκειας 
δύνανται να συμμετέχουν:

α) Οι Ειδικοί Επιθεωρητές που υπηρετούν στο Γραφείο 
του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

β) Τα στελέχη του δημόσιου τομέα που μπορούν βάσει 
των ισχυουσών διατάξεων να συμμετέχουν στις σχετικές 
προκηρύξεις για την κάλυψη των θέσεων των ως άνω 
Ειδικών Επιθεωρητών.

2. Η πιστοποίηση της ελεγκτικής επάρκειας οδηγεί 
στην ένταξη στο Μητρώο Ελεγκτών.

3. Οι υποψήφιοι για την Πιστοποίηση Ελεγκτικής Επάρ-
κειας και την ένταξη στο Μητρώο Ελεγκτών πρέπει να 
διαθέτουν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
να κατέχουν τον Α΄ βαθμό. Σε περίπτωση που οι υποψή-
φιοι δεν υπάγονται στις διατάξεις του υπαλληλικού κώ-
δικα, θα πρέπει να έχουν δωδεκαετή τουλάχιστον πραγ-
ματική υπηρεσία. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών 
έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι 
αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισο-
τιμιών. Κατά την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται 
η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι μεταπτυχιακοί τίτ-
λοι σπουδών συναφείς με τα διδασκόμενα αντικείμενα.

4. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και 
πιστοποίησης ελεγκτικής επάρκειας οι υποψήφιοι υπο-
βάλλουν ηλεκτρονική αίτηση . Στην αίτηση αυτή δηλώ-
νουν και τα στοιχεία που θα συγκροτήσουν το ατομικό 
τους χαρτοφυλάκιο προσόντων, εφόσον με την επιτυχή 
ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποί-
ησης της ελεγκτικής τους επάρκειας ενταχθούν στο Μη-
τρώο Ελεγκτών. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση 
διατίθεται από τον ιστότοπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

5. Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος καταθέτει στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
σφραγισμένο φάκελο με υπογεγραμμένο αντίγραφο της 
ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικά τεκμηρίωσης 
των αναγραφόμενων σε αυτή. Σε περίπτωση που η υπο-
γεγραμμένη και κατατεθειμένη εγγράφως αίτηση διαφέ-
ρει από την ηλεκτρονική, υπερισχύει αυτής.

6. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. θα δέχεται ηλεκτρονικές αιτήσεις και δι-
καιολογητικά για τη συμμετοχή στη διαδικασία Πιστοποί-
ησης Ελεγκτικής Επάρκειας, όπως αυτή θα προβλέπεται 

από το Κέντρο. Οι αιτήσεις και τα συναφή δικαιολογητικά 
θα ελέγχονται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Η αποστολή των φακέ-
λων των αιτήσεων και των δικαιολογητικών μπορεί να 
γίνεται με συστημένη επιστολή.

7. Οι αιτήσεις και οι φάκελοι των δικαιολογητικών 
αξιολογούνται από δύο (2) στελέχη του επιστημονικού 
προσωπικού του ΙΝ.ΕΠ. Η συμμετοχή των αξιολογητών 
είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ενταγμένου ή του 
υποψήφιου προς ένταξη στα Μητρώο Ελεγκτών.

8. Οι αξιολογητές Ελέγχου Πληρότητας έχουν ως έργο 
τα ακόλουθα:

α) Ελέγχουν και αποφαίνονται για την πληρότητα της 
αίτησης και των δικαιολογητικών που υποβάλλει ο υπο-
ψήφιος.

β) Ελέγχουν και επαληθεύουν, βάσει των συνημμέ-
νων δικαιολογητικών, τα δηλωθέντα στην αίτηση του 
υποψηφίου.

γ) Συντάσσουν τη σχετική εισήγηση προς την αρμόδια 
Διεύθυνση του ΙΝ.ΕΠ.

9. Σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπώς ή λανθα-
σμένα συμπληρωμένη ή τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή 
ή δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της πα-
ρούσας απόφασης, είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον 
υποψήφιο να προχωρήσει στη διόρθωση ή συμπλήρωση 
τμημάτων ή και του συνόλου της αίτησης και στην ορθή 
επανυποβολή της ή / και να προσκομίσει τα απαιτούμε-
να έγγραφα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) εργά-
σιμων ημερών. Μετά την υποβολή και παραλαβή των 
παραπάνω, οι δύο αξιολογητές εξετάζουν εκ νέου την 
αίτηση και τα δικαιολογητικά ως ανωτέρω.

10. Μετά την αξιολόγηση, ο φάκελος του υποψηφίου 
χαρακτηρίζεται

α) «πλήρης», εφόσον έχουν προσκομιστεί όλα τα προ-
βλεπόμενα δικαιολογητικά και

β) «μη πλήρης», στην περίπτωση που ο υποψήφιος είτε 
αα) δεν επανυποβάλλει τη διορθωμένη / συμπληρωμένη 
ηλεκτρονική αίτηση ή / και δεν προσκομίσει τα δικαιολο-
γητικά που έχουν ζητηθεί, εντός της προθεσμίας των δεκα-
πέντε (15) εργάσιμων ημερών είτε ββ) υποβάλλει ηλεκτρο-
νική αίτηση ή / και προσκομίσει δικαιολογητικά τα οποία 
όμως δεν είναι πλήρη ή συμβατά με τα προβλεπόμενα.

Στην περίπτωση που ο φάκελος κριθεί «μη πλήρης», ο 
υποψήφιος δεν συμμετέχει περαιτέρω στη διαδικασία πι-
στοποίησης ελεγκτικής επάρκειας. Μπορεί να υποβάλει 
νέα ηλεκτρονική αίτηση και να αποστείλει φάκελο με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά σε επόμενη επιμορφωτική 
περίοδο.

11. Ο αριθμός των στελεχών που παρακολουθούν 
κάθε φορά το πρόγραμμα πιστοποίησης ορίζεται σε 
τριάντα (30). Κατά την πρώτη εφαρμογή της πιστοποίη-
σης, το πρόγραμμα παρακολουθείται από τους Ειδικούς 
Επιθεωρητές που υπηρετούν στο Γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ., οι 
οποίοι όμως δεν υποβάλλονται στην τελική αξιολόγηση.

12. Η επιλογή των εκπαιδευομένων γίνεται κατόπιν συ-
νέντευξης από ειδική πενταμελή επιτροπή, η οποία απο-
τελείται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, 
ως Πρόεδρο, ένα Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δύο 
μέλη του επιστημονικού προσωπικού του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ 
και ένα μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ (νομικών, διοικητικών και οικο-
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νομικών επιστημών) και ορίζεται με απόφαση του/της 
Προέδρου του ΕΚΔΔΑ. Κριτήρια επιλογής αποτελούν:

- η μη πειθαρχική ή ποινική δίωξη των υποψηφίων
- Η επαγγελματική κατάρτιση
- Η άριστη υπηρεσιακή επίδοση
- Η εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων.
Για τις συνεδριάσεις της ως άνω επιτροπής τηρούνται 

πρακτικά από υπάλληλο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που ορίζεται με την 
προαναφερόμενη απόφαση συγκρότησης της επιτροπής .

Άρθρο 4
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ

1. Χρονική περίοδος του προγράμματος: Το πρόγραμ-
μα αναπτύσσεται σε εκατό (100) ώρες διδασκαλίας, δύο 
(2) ώρες γραπτή αξιολόγηση και τον απαιτούμενο χρόνο 
για την προφορική αξιολόγηση, όπως αυτός θα καθορι-
στεί από το ΙΝ.ΕΠ. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα διαρ-
θρώνεται ως εξής :

ΗΜΕΡΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΔΙΑΡΚΕΙΑ (σε ώρες)
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

1η Συνταγματικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης και Συνταγματικές Ελευθερίες 5 ώρες

2η Οργάνωση της Διοίκησης - Σχέση Διοίκησης -πολίτη - Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας 4ώρες

3η » 4ώρες
4η » 4ώρες
5η » 4ώρες
6η » 6ώρες
7η Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων και λοιποί κώδικες 6ώρες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
8η θέματα κρατικού προϋπολογισμού 4 ώρες
9η » 4 ώρες

10η Δημόσιο Λογιστικό 5 ώρες
11η Στοιχεία Λογιστικής 4 ώρες
12η » 4 ώρες
13η Διεθνή & Ευρωπαϊκά Λογιστικά πρότυπα -Δημόσιος Τομέας 4 ώρες
14η Ελεγκτική Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων 4 ώρες
15η Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός έλεγχος 4 ώρες

ΠΕΔΙΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ/ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ/ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗΣ
16η Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο 5 ώρες
17η » 5ώρες
18η Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο 5ώρες
19η » 4ώρες
20η » 4ώρες
21η Ανακριτική 5ώρες
22η » 5ώρες

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 100 ώρες
23η Γραπτή αξιολόγηση 2 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ
3 μέλη Επιτροπής 
x 3 ώρες x αριθμό 

υποψηφίων

Το πρόγραμμα διδασκαλίας πραγματοποιείται σε δύο 
(2) απογεύματα την εβδομάδα και κάθε δεύτερο Σάββα-
το, για να δοθεί η δυνατότητα στους/στις υποψήφιους/ες 
να αντεπεξέρχονται και στα υπαλληλικά τους καθήκοντα. 
Οι ακριβείς ημέρες και ώρες καθορίζονται με απόφαση 
του αρμοδίου οργάνου του ΙΝ.ΕΠ.

2. Διδακτικό προσωπικό:
Α. Οι εκπαιδευτές/τριες πρέπει:
• να είναι μέλη του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προ-

σωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

• να διαθέτουν επιστημονική κατάρτιση και να διδά-
σκουν θέματα δικαίου, ανακριτικής, κωδίκων, λογιστι-
κής, ελεγκτικής, (ειδικά ελεγκτικής δημόσιων φορέων 
και Οργανισμών), εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτά πε-
ριγράφονται

• Απαιτείται επίσης, να διαθέτουν εκπαιδευτική και 
επαγγελματική εμπειρία συναφή με το περιεχόμενο του 
ειδικού προγράμματος και ειδικότερα με το αντικείμενο 
της εισήγησης τους, με επιπλέον προσόν τις γνώσεις στην 
Εκπαίδευση Ενηλίκων.
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Ειδικότερα για το πρόγραμμα αυτό ως εκπαιδευτές/
τριες επιλέγονται κατά προτεραιότητα άτομα που υπη-
ρετούν στο Δικαστικό Σώμα (Δικαστές, Εισαγγελείς), 
Πανεπιστημιακοί με ειδίκευση στις θεματικές ενότητες 
του προγράμματος και επιστήμονες με εξειδίκευση και 
εμπειρία στις θεματικές του προγράμματος.

Β. Διαδικασία επιλογής διδακτικού Προσωπικού
Η επιλογή πραγματοποιείται από τα μέλη του κύριου 

διδακτικού προσωπικού που έχουν ενταχθεί στο Μη-
τρώο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία 
αλλά και τα γνωστικά αντικείμενα εξειδίκευσης σύμ-
φωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Διαχείρισης του. Σε 
περίπτωση που έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν 
ως εκπαιδευτές/τριες στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. λαμβάνεται υπόψη 
η αξιολόγηση τους από τους εκπαιδευόμενους/ες και 
τους επιστημονικά υπευθύνους/ες του ΙΝ.ΕΠ.
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Για την υλοποίηση του προγράμματος απαιτείται η 
οργάνωση του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού και η 
εκπόνηση Οδηγού για τη διεξαγωγή των Ελέγχων από 
Ομάδα Εργασίας που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό 
αυτό.

Στην πρώτη του εφαρμογή το πρόγραμμα προτείνεται 

να υποστηριχτεί μέσω του εκπαιδευτικού υλικού που θα 
εκπονείται από τους εκπαιδευτές/τριες, σε μορφή σημει-
ώσεων και παρουσιάσεων (power point) με ενδεικτική βι-
βλιογραφία (και βοηθητικά κείμενα), στο οποίο θα πρέπει 
να περιλαμβάνονται μελέτες περίπτωσης παραδείγματα 
και φύλλα ασκήσεων.
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Άρθρο 5
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Η διαδικασία πιστοποίησης ελεγκτικής επάρκειας 
των Ελεγκτών είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο του 
Πλαισίου Προγράμματος Πιστοποίησης Ελεγκτών. Η 
διαδικασία περιλαμβάνει:

α) Γραπτή εξεταστική δοκιμασία:
Στόχος της γραπτής εξεταστικής δοκιμασίας είναι 

η αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων των ελε-
γκτών, σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και 
λειτουργίας της διοίκησης, καθώς και της επιθεώρησης 
και ελέγχου των φορέων του δημόσιου τομέα. Η Γραπτή 
εξέταση περιλαμβάνει:

Α) Ερωτηματολόγιο με δομημένες ερωτήσεις κλειστού 
τύπου πολλαπλής επιλογής (multiple choice), οι οποίες 
προέρχονται κατόπιν κλήρωσης από δεξαμενή ερωτή-
σεων, οι οποίες ωστόσο τίθενται στο τεστ πιστοποίησης 
με απόλυτη αντιπροσωπευτικότητα, ήτοι προερχόμενες 
κατά ίσο αριθμό από κάθε ένα από τα τρία γνωστικά 
πεδία, ώστε να αποκλείεται η μονομερής γνώση και να 
αποφεύγονται ενδεχόμενες αδικίες και ανισότητες. Οι 
ερωτήσεις επιλέγονται από τα μέλη της επιτροπής, η 
οποία ακολούθως προβαίνει και στην προφορική εξέ-
ταση των επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση. 

Επιτυχές θεωρείται το γραπτό που έχει ως σωστές πο-
σοστό 65% των απαντήσεων. 

Σύνολο συμμετοχής της γραπτής εξέτασης στον τελικό 
βαθμό: 70%

β) Προφορική εξέταση σε Επιτροπή Αξιολόγησης
Προφορική εξέταση
Οι προφορικές εξετάσεις στηρίζονται στην παρου-

σίαση και ανάλυση ενός πρακτικού θέματος, δηλαδή 
μιας μελέτης περίπτωσης, ενώπιον τριμελούς επιτροπής, 
η οποία αποτελείται από τρία μέλη από το διδακτικό 
προσωπικό του εν λόγω προγράμματος και ορίζεται με 
απόφαση του Προέδρου του ΕΚΔΔΑ. Οι υποψήφιοι/ες 
θα μπορούν να φέρουν μαζί τους και να χρησιμοποιούν 
πηγές (Κώδικες νόμων, βιβλία κλπ).

Η ως άνω επιτροπή, προετοιμάζει και δίνει στους υπο-
ψηφίους ένα θέμα σχετικό με το αντικείμενο της υπηρε-
σίας του Γενικού Επιθεωρητή. Ο υποψήφιος αποσύρεται 
και μελετά το θέμα για διάστημα τριάντα (30) λεπτών. Το 
θέμα είναι πρακτικό και περιλαμβάνει γεγονότα και δε-
δομένα, τα οποία άπτονται τουλάχιστον των δύο από τα 
τρία γνωστικά πεδία του εκπαιδευτικού προγράμματος 
το οποίο έχουν ολοκληρώσει οι εξεταζόμενοι/ες.

Οι εξεταζόμενοι/ες θα πρέπει να συνθέσουν μια απά-
ντηση στο ερώτημα ή τα υποερωτήματα του θέματος, 
καθώς αυτό θα μοιάζει με κάποια από τις υποθέσεις που 
θα κληθούν να χειριστούν, εάν και εφόσον επιλεγούν ως 
υποψήφιοι «Ειδικοί Επιθεωρητές».

Η διάρκεια της προφορικής εξέτασης ορίζεται σε 20 
λεπτά.

Σύνολο συμμετοχής της προφορικής εξέτασης στον 
τελικό βαθμό: 30%

Τελικώς επιτυχών/ούσα θεωρείται ο/η εκπαιδευόμε-
νος/η που λαμβάνει το 80% των συνολικών μονάδων.

Στην περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος/η δεν λαμ-
βάνει τον προβλεπόμενο αριθμό μονάδων, μπορεί να 
επαναλάβει για μία ακόμη φορά τη διαδικασία της εξέ-

τασης. Στην περίπτωση που και τη δεύτερη φορά δεν 
λάβει τον απαιτούμενο αριθμό μονάδων προκειμένου να 
εγγραφεί στο Μητρώο, τότε υποχρεούται στην εκ νέου 
παρακολούθηση του προγράμματος.

Άρθρο 6
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξι-
ολόγησης και πιστοποίησης ελεγκτικής επάρκειας, ο ελε-
γκτής εντάσσεται με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο 
Μητρώο Ελεγκτών με έναν μοναδικό κωδικό. Οι ελεγκτές 
με πιστοποιημένη ελεγκτική επάρκεια που εντάσσονται 
στο Μητρώο θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις 
προκηρύξεις που εκδίδονται για τη στελέχωση των θέ-
σεων των Ειδικών Επιθεωρητών του Γραφείου του Γ.Ε.Δ.Δ

2. Η πιστοποίηση της ελεγκτικής επάρκειας ισχύει για 
δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της σχετικής απόφα-
σης του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

Άρθρο 7
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (e-portfolio) Ελεγκτών

1. Για την πληρέστερη ενημέρωση του Ατομικού Ηλε-
κτρονικού Χαρτοφυλακίου Προσόντων (e-Portfolio) είτε 
των υποψήφιων για πιστοποίηση της ελεγκτικής τους 
επάρκειας είτε των ενταγμένων στο Μητρώο Ελεγκτών 
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και με στόχο τη συστηματική καταγραφή, 
την επικαιροποίηση και την αποτύπωση μεταβολών των 
στοιχείων που συγκροτούν το Ατομικό Χαρτοφυλάκιο 
του κάθε ελεγκτή, θεσμοθετείται Διαδικασία Διαχείρισης 
Μεταβολών Χαρτοφυλακίου Προσόντων (e-Portfolio).

2. Οι ενδιαφερόμενοι, μετά την επιτυχή συμμετοχή 
τους σε διαδικασία πιστοποίησης ελεγκτικής επάρκειας, 
δύνανται να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά τα στοιχεία του 
Χαρτοφυλακίου Προσόντων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν και υποβάλλουν 
ηλεκτρονική φόρμα Διαχείρισης Μεταβολών Χαρτοφυ-
λακίου Προσόντων χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη 
και τον κωδικό πρόσβασης (username, password), που 
του έχουν ήδη αποδοθεί από το Πληροφοριακό Σύστη-
μα, κατά την υποβολή της αρχικής Αίτησης Πιστοποί-
ησης.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προβαίνουν σε 
Διαχείριση Μεταβολών Χαρτοφυλακίου Προσόντων 
διαρκώς και όποτε παρουσιάζεται μεταβολή στα στοι-
χεία τους.

Άρθρο 8
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ή/και ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Όσοι επιθυμούν να διαγραφούν από το Μητρώο 
Ελεγκτών με πιστοποιημένη ελεγκτική επάρκεια υπο-
βάλλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια διεύθυνση του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α., η οποία εισηγείται στο Δ.Σ., που αποφασί-
ζει σχετικά. Από τη λήψη της απόφασης του Δ.Σ. του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ως μη εγγε-
γραμμένος στο Μητρώο Ελεγκτών με πιστοποιημένη 
ελεγκτική επάρκεια και ακολουθεί σχετική ενημέρωση 
του Μητρώου. Η απόφαση κοινοποιείται εγγράφως στον 
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ενδιαφερόμενο. Επίσης, το Ατομικό Ηλεκτρονικό Χαρ-
τοφυλάκιο (e- Portfolio) του ελεγκτή παύει να είναι δια-
θέσιμο από τον ιστότοπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και ο μοναδικός 
κωδικός που αποδίδεται στον ελεγκτή με την πιστοποίη-
ση της Ελεγκτικής του Επάρκειας παύει να ισχύει.

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση που θα ληφθεί απόφαση 
από το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., περί διαγραφής εγγεγραμμέ-
νου στο Μητρώο Ελεγκτών με ελεγκτική επάρκεια, η εν 
λόγω διαγραφή θα ισχύει από τη λήψη της απόφασης 
αυτής και ακολούθως θα ενημερώνεται σχετικά το Μη-
τρώο. Η σχετική απόφαση θα κοινοποιείται εγγράφως 
στον ενδιαφερόμενο.

3. Όταν ελεγκτής που έχει διαγραφεί από το Μητρώο 
Ελεγκτών επιθυμεί να επανενταχθεί, και εφόσον δεν συ-
ντρέχουν πλέον οι λόγοι της διαγραφής του, υποβάλλει 
σε κάθε περίπτωση, (ηλεκτρονική) αίτηση και πλήρη φά-
κελο δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ-
θρο ... της παρούσας απόφασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
οι ορισμοί της παρούσας απόφασης, όπως όταν πρό-
κειται περί υποβολής αίτησης πιστοποίησης ελεγκτικής 
επάρκειας για πρώτη φορά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

α) Στην περίπτωση που για το άτομο που διαγράφτηκε 
από το Μητρώο Ελεγκτών δεν έχει παρέλθει διάστημα 
μεγαλύτερο των 36 μηνών από τη στιγμή που του χορη-
γήθηκε πιστοποίηση Ελεγκτικής Επάρκειας, δεν απαι-
τείται παρά μόνον η υποβολή σχετικού εγγράφου αιτή-
ματος για την επανεγγραφή του στο Μητρώο Ελεγκτών 
Ενηλίκων, την επαναλειτουργία και επανεμφάνιση του 
Ατομικού του Ηλεκτρονικού Χαρτοφυλακίου Προσόντων 
(e-Portfolio) και την επανενεργοποίηση (ή την απόδοση 

νέου) μοναδικού κωδικού που αποδίδεται στον ελεγκτή 
με την πιστοποίηση της Ελεγκτικής του Επάρκειας. Σε 
περίπτωση που έχουν επέλθει, εν τω μεταξύ, μεταβολές 
στο Ατομικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων του Εκπαιδευ-
τή θα πρέπει να τις διαχειριστεί μετά την αποδοχή του 
αιτήματος επανεγγραφής, ενεργοποιώντας τη σχετική 
διαδικασία.

β) Στην περίπτωση που το άτομο που διαγράφτηκε 
από το Μητρώο Ελεγκτών είχε παρακολουθήσει επιτυ-
χώς πιστοποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης και εφόσον 
δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών 
από τη στιγμή που του χορηγήθηκε η βεβαίωση επιτυ-
χούς παρακολούθησης, δεν απαιτείται η εκ νέου παρα-
κολούθηση του προγράμματος αυτού.

Άρθρο 9
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν προβλέπεται στην 
παρούσα απόφαση και προκύπτει κατά τη διαδικασία πι-
στοποίησης Ελεγκτικής Επάρκειας και ένταξης των υπο-
ψηφίων στο Μητρώο Ελεγκτών και αφορά σε ειδικότερες 
περιπτώσεις ή σε διαδικαστικά ή και άλλα ζητήματα κατά 
τη συγκρότηση του Μητρώου Ελεγκτών καθορίζεται από 
τον κανονισμό λειτουργίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2017 

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02048072912170012*
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