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Θζμα: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν κάλυψθ τριάντα (30) κζςεων για τθν
παρακολοφκθςθ του «Ειδικοφ Προγράμματοσ για τθν απόκτθςθ του Πιςτοποιθτικοφ Ελεγκτικισ
Επάρκειασ»

Η Πρόεδροσ του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 1 του ν. 3074/2002 (Αϋ 296), όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τισ
όμοιεσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 80 του ν. 4478/2017 (Αϋ 91)
2. Τισ διατάξεισ του Π.Δ. 57/2007, (ΦΕΚ 59 /Α/2007) «Κωδικοποίθςθ ςε ενιαίο κείμενο των
διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ που διζπουν το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)».
3. Τθν υπ. αρικ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ.19975 (ΦΕΚ 1592/Β/30-9-2010) απόφαςθ του Υπουργοφ
Εςωτερικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ «Σφςτθμα Πιςτοποίθςθσ τθσ Επιμόρφωςθσ»
όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ. αρικ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ/25/οικ.25439 (ΦΕΚ 2871/Β/24-10-2014).
4. Τθν υπ. Αρικ. 3632/30-12-2015 Απόφαςθ ζνταξθσ τθσ Πράξθσ «Δράςεισ Συνεχιηόμενθσ Κατάρτιςθσ
2014-2018» με κωδικό ΟΠΣ 5000245 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου
Τομζα 2014-2020», Υποζργο 3: «Δράςεισ Βελτίωςθσ Ποιότθτασ Επιμορφωτικϊν Προγραμμάτων
(ΑΔΑ: 7Γ9Κ4653Ο7-97Δ) όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα.
5. Τθν υπ’αρικ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/44281/28.12.2017 (ΦΕΚ 4807/Β/29.12.2017) απόφαςθ τθσ Υπουργοφ
Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ «Σφςτθμα Πιςτοποίθςθσ Ελεγκτικισ Επάρκειασ».
6. Τθν υπ’αρικ. 5439/1.8.2017 απόφαςθ τθσ Προζδρου του ΕΚΔΔΑ (ΑΔΑ: Ψ9ΚΔ4691Φ0-5ΕΕ) για τον
Σχεδιαςμό του Επιμορφωτικοφ Προγράμματοσ με τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα απόκτθςθσ
Πιςτοποιθτικοφ Ελεγκτικισ Επάρκειασ» του Ινςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από Ομάδα
Εργαςίασ.
ΠΡΟΚΑΛΕΙ
Σουσ/Σισ ενδιαφερόμενουσ/εσ για τθν κάλυψθ τριάντα (30) κζςεων για τθν παρακολοφκθςθ του
«Ειδικοφ Προγράμματοσ για τθν απόκτθςθ Πιςτοποιθτικοφ Ελεγκτικισ Επάρκειασ»
Α. ΠΡΟΟΝΣΑ
Το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) μζςω του Ινςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ
(ΙΝ.ΕΠ.), ςφμφωνα με τισ αρχζσ και τισ κατευκφνςεισ τθσ ευρωπαϊκισ και ειδικότερα τθσ εκνικισ πολιτικισ,
αναπτφςςει και εφαρμόηει, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ. 6 του άρκρου 1 του ν. 3074/2002 (Αϋ
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296), Σφςτθμα Πιςτοποίθςθσ Ελεγκτικισ Επάρκειασ με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ του ελεγκτικοφ ζργου, ςτο
πλαίςιο τθσ επικεϊρθςθσ και ελζγχου τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των
διενεργοφμενων ελζγχων και τθν ουςιαςτικι αναβάκμιςθ των προςόντων των Ειδικϊν Επικεωρθτϊν του
Γραφείου του Γενικοφ Επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Γ.Ε.Δ.Δ.), που δραςτθριοποιοφνται ςτθν
υλοποίθςθ των ελζγχων αυτϊν.
Στο πλαίςιο αυτό και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3 τθσ υπ. αρικ. 44281/28-12-2017 (Βϋ 4807)
απόφαςθσ τθσ Υπουργοφ Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, το Ινςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ (ΙΝ.ΕΠ.) προτίκεται να
προβεί ςτθν κάλυψθ τριάντα (30) κζςεων για τθν παρακολοφκθςθ του «Ειδικοφ Προγράμματοσ για τθν
Απόκτθςθ Πιςτοποιθτικοφ Ελεγκτικισ Επάρκειασ» από ςτελζχθ του δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ είχε
οριοκετθκεί με τισ διατάξεισ του ν. 1256/1982.
Οι υποψιφιοι/εσ για τθν παρακολοφκθςθ του εν λόγω Ειδικοφ Προγράμματοσ πρζπει:
 Να διακζτουν τίτλο ςπουδϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (Π.Ε., Τ.Ε.). Σε περίπτωςθ που ο τίτλοσ
ςπουδϊν ζχει εκδοκεί από ίδρυμα τθσ αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοσ από τα
εκάςτοτε αρμόδια όργανα ιςοτιμιϊν.
 Να κατζχουν τον Αϋ βακμό.
Σε περίπτωςθ που οι υποψιφιοι/εσ δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του υπαλλθλικοφ κϊδικα, κα πρζπει να
ζχουν δωδεκαετι τουλάχιςτον πραγματικι υπθρεςία.
Κατά τθν επιλογι των υποψθφίων ςυνεκτιμϊνται θ επιτυχισ αποφοίτθςθ από τθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ, κακϊσ και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν (μεταπτυχιακό – διδακτορικό)
ςυναφείσ με τα διδαςκόμενα αντικείμενα.
Κατά τθν παροφςα Πρόςκλθςθ, δικαίωμα υποβολισ ζχουν όςοι/εσ κατζχουν πτυχίο ι μεταπτυχιακό τίτλο
ςπουδϊν Χθμείασ / Χθμικϊν Μθχανικϊν, Βιολογίασ, Επιςτθμϊν Πλθροφορικισ, Επιςτθμϊν Τγείασ /
Φαρμακευτικισ, Διεκνϊν χζςεων, Νομικισ / Διεκνοφσ Δικαίου, Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ ι είναι απόφοιτοι/εσ τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ανεξαρτιτωσ του βαςικοφ
τίτλου ςπουδϊν τουσ. Επιπρόςκετα, οι υποψιφιοι/εσ για τθν παρακολοφκθςθ του εν λόγω προγράμματοσ
κα πρζπει να ζχουν καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ και ευχζρεια ςτθ χριςθ Η/Υ.

Β. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
Για τθ ςυμμετοχι ςτο Ειδικό Πρόγραμμα για τθν Απόκτθςθ Πιςτοποιθτικοφ Ελεγκτικισ Επάρκειασ οι
υποψιφιοι/εσ υποβάλουν θλεκτρονικι αίτθςθ πλιρωσ ςυμπλθρωμζνθ μζςω του κωδικοφ Προγράμματοσ
80107Δ19 εντόσ τθσ προκεςμίασ ωσ αυτι αναφζρεται ςτθν ενότθτα Ε. Παράλλθλα, ςτο πλαίςιο τθσ
αίτθςθσ καταχωρίηουν τα ςτοιχεία που κα ςυγκροτιςουν το ατομικό τουσ χαρτοφυλάκιο προςόντων,
εφόςον με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ και πιςτοποίθςθσ τθσ ελεγκτικισ τουσ
επάρκειασ ενταχκοφν ςτο Μθτρϊο Ελεγκτϊν. Η πρόςβαςθ ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ διατίκεται από τον
ιςτότοπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Επιπρόςκετα, ο/θ υποψιφιοσ/α κατακζτει ι ταχυδρομεί επί αποδείξει (με ςυςτθμζνθ επιςτολι) ςτο
Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Σμιμα Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ Επιμορφωτικοφ Ζργου του ΙΝ.ΕΠ. (Πειραιϊσ 211 και Θράκθσ
2, Σ.Κ. 177 78, ΣΑΤΡΟ, γραφείο 404), εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, ςφραγιςμζνο φάκελο με
υπογεγραμμζνο αντίγραφο τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ και δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ των
αναγραφόμενων ςε αυτιν. Σε περίπτωςθ που θ υπογεγραμμζνθ και κατατεκειμζνθ εγγράφωσ αίτθςθ
διαφζρει από τθν θλεκτρονικι, υπεριςχφει αυτισ.
Στον φάκελο, εκτόσ από τθν υπογεγραμμζνθ αίτθςθ, κα πρζπει να περιλαμβάνονται:
 Ευκρινι φωτοαντίγραφα του τίτλου ςπουδϊν που κατζχουν (βαςικό πτυχίο ι/και μεταπτυχιακό
όπωσ αυτά προςδιορίηονται ανωτζρω, κακϊσ και Βεβαίωςθ Ιςοτιμίασ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλουσ που
ζχουν αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι)
 Πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν ι αντίςτοιχθ Βεβαίωςθ τα οποία να ζχουν εκδοκεί εντόσ
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του τελευταίου διμινου και από τα οποία να τεκμαίρεται ο Α’ Βακμόσ κακϊσ και θ μθ πεικαρχικι
και ποινικι δίωξθ.
Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία δθλϊνονται:
i. θ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, ςφμφωνα με το άρκρο 28 του π.δ. 50/2001, όπωσ ιςχφει,
ii. θ ευχζρεια ςτθ χριςθ Η/Υ,
iii. θ γνϊςθ και αποδοχι εκ μζρουσ τουσ των όρων τθσ πρόςκλθςθσ
iv. ότι όλα τα ςτοιχεία που δθλϊνονται /υποβάλλονται είναι αλθκι και ακριβι.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
Οι αιτιςεισ και οι φάκελοι των δικαιολογθτικϊν αξιολογοφνται ωσ προσ τθν πλθρότθτα των τυπικά
προβλεπόμενων δικαιολογθτικϊν από δφο (2) μζλθ του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ του ΙΝ.ΕΠ. Η
ςυμμετοχι των αξιολογθτϊν/τριϊν είναι αςυμβίβαςτθ με τθν ιδιότθτα του/τθσ ενταγμζνου/θσ ι του/τθσ
υποψιφιου/ασ προσ ζνταξθ ςτο Μθτρϊο Ελεγκτϊν.
Οι αξιολογθτζσ/τριεσ ελζγχου τυπικισ πλθρότθτασ δικαιολογθτικϊν ζχουν ωσ ζργο τα ακόλουκα:
α) Ελζγχουν και αποφαίνονται για τθν τυπικι πλθρότθτα τθσ αίτθςθσ και των δικαιολογθτικϊν που
υποβάλει ο/θ υποψιφιοσ/α.
β) Ελζγχουν και επαλθκεφουν, βάςει των ςυνθμμζνων δικαιολογθτικϊν, τα δθλωκζντα ςτθν αίτθςθ
του/τθσ υποψθφίου/ασ.
γ) Συντάςςουν τθ ςχετικι ειςιγθςθ προσ τθν Ειδικι Πενταμελι Επιτροπι Επιλογισ
ςυμμετεχόντων/χουςϊν ςτο Ειδικό Πρόγραμμα.
Σε περίπτωςθ που θ αίτθςθ είναι ελλιπϊσ ι λανκαςμζνα ςυμπλθρωμζνθ ι τα δικαιολογθτικά είναι ελλιπι
ι δεν πλθροφν τουσ ανωτζρω όρουσ και προχποκζςεισ, είναι δυνατόν να ηθτθκεί από τον/τθν υποψιφιο/α
να προχωριςει ςτθ διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ τμθμάτων ι και του ςυνόλου τθσ αίτθςθσ και ςτθν ορκι
επανυποβολι τθσ ι / και να προςκομίςει τα απαιτοφμενα ζγγραφα δικαιολογθτικά εντόσ πζντε (5)
εργάςιμων θμερϊν από τθν ειδοποίθςι τουσ με θλεκτρονικό μινυμα. Μετά τθν υποβολι και παραλαβι
των παραπάνω, οι δφο αξιολογθτζσ/τριεσ εξετάηουν εκ νζου τθν αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά ωσ
ανωτζρω.
Μετά τθν τυπικι αξιολόγθςθ, ο φάκελοσ του/τθσ υποψθφίου/ασ χαρακτθρίηεται:
α) «πλιρθσ», εφόςον ζχουν προςκομιςτεί όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά και
β) «μθ πλιρθσ», ςτθν περίπτωςθ που ο/θ υποψιφιοσ/α είτε αα) δεν επανυποβάλει τθ διορκωμζνθ /
ςυμπλθρωμζνθ θλεκτρονικι αίτθςθ ι / και δεν προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που ζχουν ηθτθκεί,
εντόσ τθσ προκεςμίασ των πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν, είτε ββ) υποβάλει θλεκτρονικι αίτθςθ ι /
και προςκομίςει δικαιολογθτικά, τα οποία όμωσ δεν είναι πλιρθ ι ςυμβατά με τα προβλεπόμενα.
Οι ενδιαφερόμενοι ενθμερϊνονται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ
του φακζλου τουσ και δφνανται να υποβάλουν ζνςταςθ εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν
από τθν θμερομθνία γνωςτοποίθςθσ του αποτελζςματοσ. Το αρμόδιο όργανο του ΕΚΔΔΑ αποφαίνεται
αιτιολογθμζνα επί τθσ αίτθςθσ εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν.
Στθν περίπτωςθ που ο φάκελοσ κρικεί «μθ πλιρθσ», ο/θ υποψιφιοσ/α δεν ςυμμετζχει περαιτζρω ςτθ
διαδικαςία πιςτοποίθςθσ. Μπορεί να υποβάλει νζα θλεκτρονικι αίτθςθ και να αποςτείλει φάκελο με τα
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςε επανάλθψθ του εν λόγω Ειδικοφ προγράμματοσ από το ΙΝ.ΕΠ..
Η επιλογι των ςυμμετεχόντων/χουςϊν ςτο πρόγραμμα γίνεται από Ειδικι Πενταμελι Επιτροπι, θ οποία
αποτελείται από τον Γενικό Επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ωσ Πρόεδρο, ζνα Αντιειςαγγελζα του Αρείου
Πάγου, δφο μζλθ του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ του ΙΝ.ΕΠ./Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και ζνα μζλοσ ΔΕΠ ΑΕΙ (νομικϊν,
διοικθτικϊν ι οικονομικϊν επιςτθμϊν). Στισ ςυνεδριάςεισ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ ακολουκείται θ
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διαδικαςία τιρθςθσ πρακτικϊν από υπάλλθλο του ΙΝ.ΕΠ. που ορίηεται για τον ςκοπό αυτό. Τα μζλθ τθσ
Ειδικισ Πενταμελοφσ Επιτροπισ ορίηονται με απόφαςθ τθσ Προζδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Κριτιρια επιλογισ αποτελοφν:

Η μθ πεικαρχικι ι ποινικι δίωξθ των υποψθφίων

Η επαγγελματικι κατάρτιςθ

Η άριςτθ υπθρεςιακι επίδοςθ

Η εν γζνει προςωπικότθτα των υποψθφίων και θ δυνατότθτά τουσ να ανταποκρικοφν ςτθν
άςκθςθ των κακθκόντων του Ειδικοφ Επικεωρθτι.
Το πρόγραμμα τθσ προφορικισ ςυνζντευξθσ ςτθν ωσ άνω πενταμελι Επιτροπι κα ανακοινωκεί μετά τον
ζλεγχο των αιτιςεων και τθ ςφνταξθ του τελικοφ καταλόγου των υποψθφίων ςυμμετεχόντων/χουςϊν.

Δ. Διάρκεια Ειδικοφ προγράμματοσ για τθν απόκτθςθ Πιςτοποιθτικοφ Ελεγκτικισ Επάρκειασ και
Αξιολόγθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων των ςυμμετεχόντων/
Το Ειδικό πρόγραμμα είναι διάρκειασ 100 ωρϊν και κα ξεκινιςει τον Μάιο 2019. Διευκρινίηεται ότι
ςφμφωνα με τθν υπ’αρικ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/44281/28.12.2017 (ΦΕΚ 4807/Β/29.12.2017) απόφαςθ τθσ
Υπουργοφ Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, το πρόγραμμα διδαςκαλίασ πραγματοποιείται απογευματινζσ
ϊρεσ και Σάββατα για να δοκεί θ δυνατότθτα ςτουσ/ςτισ υποψθφίουσ/εσ να αντεπεξζρχονται παράλλθλα
ςτα υπαλλθλικά τουσ κακικοντα. Επομζνωσ και λόγω του μακροχρόνιου χαρακτιρα του προγράμματοσ, το
ΕΚΔΔΑ δεν κα καλφψει δαπάνεσ μετακίνθςθσ, διαμονισ και διατροφισ ςτουσ/ςτισ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ.
Στθν τελικι φάςθ του Ειδικοφ προγράμματοσ και προκειμζνου οι ςυμμετζχοντεσ/χουςεσ να αποκτιςουν το
Πιςτοποιθτικό Ελεγκτικισ Επάρκειασ προβλζπεται εξζταςθ ςε δφο ςτάδια, γραπτι και προφορικι.
1.

Γραπτι εξζταςθ διενεργείται με:
Ερωτθματολόγιο με δομθμζνεσ ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου πολλαπλισ επιλογισ (multiple choice)
Επιτυχζσ κεωρείται το γραπτό που ζχει ωσ ςωςτζσ ποςοςτό 65% των απαντιςεων.
φνολο ςυμμετοχισ τθσ γραπτισ εξζταςθσ ςτον τελικό βακμό: 70%

2. Προφορικι εξζταςθ
Οι προφορικζσ εξετάςεισ ςτθρίηονται ςτθν παρουςίαςθ και ανάλυςθ ενόσ πρακτικοφ κζματοσ,
δθλαδι μιασ μελζτθσ περίπτωςθσ, ενϊπιον τριμελοφσ επιτροπισ από το διδακτικό προςωπικό
του προγράμματοσ. Οι υποψιφιοι/εσ κα μποροφν να φζρουν μαηί τουσ και να χρθςιμοποιοφν
πθγζσ (Κϊδικεσ νόμων, βιβλία κλπ).
φνολο ςυμμετοχισ τθσ προφορικισ εξζταςθσ ςτον τελικό βακμό: 30%.

Ε. Προκεςμία υποβολισ αιτιςεων ςυμμετοχισ και δθμοςίευςθ
Οι αιτιςεισ για τθ ςυμμετοχι ςτο Ειδικό πρόγραμμα για τθν απόκτθςθ Ελεγκτικισ Επάρκειασ κα
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υποβάλλονται κατά το διάςτθμα από τθν 5θ Μαρτίου ζωσ και τθν 20θ Μαρτίου και ϊρα 15:00.
Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ, οι ενδιαφερόμενοι/εσ μποροφν να απευκφνονται ςτα τθλζφωνα
2131306387 & 2131306317 και ϊρεσ 11:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.
Η παροφςα ανακοίνωςθ - πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και ςτθ ςυνζχεια κα
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (www.ekdd.gr) και του Γραφείου τθσ Γενικισ Επικεωριτριασ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (www.gedd.gr).

Η Πρόεδροσ του ΕΚΔΔΑ

Ιφιγζνεια Καμτςίδου
Αναπλθρϊτρια κακθγιτρια ΑΠΘ
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