
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

για την Ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ για το  

«Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας  

Συμβούλων Ακεραιότητας» 

Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 

Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο 

της συνεχούς προσπάθειας για την αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στα πρότυπα των 

σύγχρονων δυτικών ευρωπαϊκών κρατών, η λειτουργία της οποίας θα διέπεται από όρους 

ακεραιότητας και διαφάνειας, εγκαινίασε τον Ιούλιο 2021 ένα νέο επιμορφωτικό 

Πρόγραμμα Πιστοποίησης με τίτλο «Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων 

Ακεραιότητας», βάσει της Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/26/οικ.13726 Απόφασης (ΦΕΚ 

Β΄2973/06.07.2021), κατ’ εφαρμογή του ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α΄ 62/17.04.2021- Μέρος Β΄). 

Ειδικότερα στις διατάξεις των άρθρων 23-30, 80 και 82 του ως άνω αναφερόμενου νόμου 

προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία του νέου θεσμού του Συμβούλου Ακεραιότητας 

στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση. 

Στόχος του καινοτόμου αυτού επιμορφωτικού Προγράμματος είναι η απόκτηση των 

απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων από υπαλλήλους Υπουργείων, 

αυτοτελών Υπηρεσιών, Ανεξάρτητων Αρχών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Ν.Π.Δ.Δ. ή 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, που ενδιαφέρονται να 

τοποθετηθούν στα Αυτοτελή Γραφεία Συμβούλων Ακεραιότητας και να ασκήσουν τις 

αρμοδιότητες του Συμβούλου Ακεραιότητας, με επιμέρους στόχο τη διασφάλιση της 

ποιότητας του σχετικού υποστηρικτικού, συμβουλευτικού και ενημερωτικού έργου, καθώς 

και την παροχή δυνατότητας εγγραφής των ενδιαφερομένων στο Μητρώο Συμβούλων 

Ακεραιότητας του άρθρου 26 του ν. 4795/2021. 

Η επιτυχής παρακολούθηση του Προγράμματος, η οποία επιβεβαιώνεται μέσω 

εκπόνησης/παρουσίασης εργασίας καθώς και γραπτής εξεταστικής δοκιμασίας, οδηγεί 

στην απόκτηση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω σχετική Απόφαση.  

Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή του Προγράμματος, η δομή του οποίου 

σχεδιάστηκε από υψηλού κύρους εμπειρογνώμονες που προέρχονται από τον δημόσιο και 

τον ιδιωτικό τομέα, κρίνεται σκόπιμη η συμμετοχή διδακτικού προσωπικού από την 

ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας. Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του εν λόγω 

Προγράμματος, απευθύνεται Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα μέλη της 

ακαδημαϊκής κοινότητας για την παροχή διδακτικού έργου, προκειμένου να αξιοποιηθούν 

η επιστημοσύνη, οι εξειδικευμένες γνώσεις και η διδακτική εμπειρία τους στα αντίστοιχα 



γνωστικά αντικείμενα. Η συμμετοχή τους στη διδασκαλία του Προγράμματος κρίνεται 

ιδιαίτερα σημαντική και αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων 

του.  

Το Πρόγραμμα, το οποίο δύναται να υλοποιείται με τη μέθοδο της σύγχρονης και 

ασύγχρονης εκπαίδευσης θα διεξάγεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και θα καλύπτει τις 

ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

(σε ώρες) 

1. Έναρξη - Γενική παρουσίαση του «ΕΠ Μεταρρύθμιση του 

Δημόσιου Τομέα» 
1 

2. Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) - Λοιποί ελεγκτικοί Φορείς - 

Σύμβουλος Ακεραιότητας 
6 

3. Πρότυπα, εργαλεία και πολιτικές ακεραιότητας 10 

4. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Λειτουργία Εσωτερικού 

Ελέγχου 
4 

5. Νομιμότητα και διαφάνεια διοικητικής δράσης 7 

6. Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 7 

7. Πειθαρχικό Δίκαιο 7 

8. Ήπιο δίκαιο 2 

9. Ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση απάτης και 

την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ 
2 

10. Βασικά στοιχεία ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου 7 

11. Διενέργεια Συνέντευξης - Βελτίωση Διοικητικών και Κοινωνικών 

Δεξιοτήτων 
10 

12. Βία και παρενόχληση στον χώρο της εργασίας 7 

13. Κατ’ ιδίαν μελέτη των συμμετεχόντων/ουσών με εκπόνηση 

εργασίας (μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης) 
18 

14. Παρουσίαση και αξιολόγηση γραπτής εργασίας 16 

15. Διενέργεια τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 87 ΩΡΕΣ + ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 18 ΩΡΕΣ) 
105 

  

 



Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα είναι η εγγραφή τους 

στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ στα επιστημονικά πεδία και τα 

γνωστικά αντικείμενα για τις θεματικές ενότητες που επιθυμούν. Η αίτηση ένταξης στο 

Μητρώο υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Διαχείρισης 

Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ (σχετικές αποφάσεις Δ.Σ. ΕΚΔΔΑ 

4583/29.7.2020 ΦΕΚ Β΄3373/12.8.2020, και 4608/23.11.2020 ΦΕΚ Β’ 5241 /26.11.2020), 

στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ https://www.ekdd.gr/mitroo-ekpaideuton/αίτηση-ένταξης-στο-

μητρώο/.  

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ενταγμένα Μέλη στο Μητρώο, για τη συμμετοχή τους 

στη διδασκαλία του Προγράμματος, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Πύλη Εκπαιδευτών 

του ΕΚΔΔΑ (μέσω της διεύθυνσης https://online.ekdd.gr/instructors) κατόπιν αντίστοιχης 

πρόσκλησης ανάθεσης διδακτικού έργου, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το ΙΝ.ΕΠ. 

Για επιπλέον πληροφορίες  μπορείτε να απευθυνθείτε: 

 Για τις θεματικές ενότητες του Προγράμματος Πιστοποίησης, στη Γενική Διεύθυνση 

Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας: 

Email: gdgdalo@aead.gr, τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 1310 401 & 213 1310 433.  

 Για την αίτηση και τη διαδικασία ένταξης στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού 

Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ: 

 Email: mitroo@ekdd.gr, τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 1306 315 & 213 1306 214. 

 

 Για θέματα υποστήριξης εκπαιδευτών, στην Υπηρεσία Υποστήριξης Εκπαιδευτών 

του ΕΚΔΔΑ: 

Email:  instructors@ekdd.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 1306 396. 

 Για θέματα οργάνωσης και υλοποίησης του Προγράμματος Πιστοποίησης, στον 

Υπεύθυνο Εκπαιδευτικού-Ερευνητικού Έργου ΙΝΕΠ, κ. Διονάτο Χαράλαμπο 

Email: hdionatos@ekdd.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 1306 441. 


