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Σύμφωνα με το Ν.4795/2021/Α’ 62, Μέρος Β’ και ΣΤ’(ως τροπ. με το ν. 
4940/2022/Α΄112) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου τομέα , Σύμβουλος 
Ακεραιότητας στη δημόσια Διοίκηση», ο Σύμβουλος Ακεραιότητας αποτελεί ένα 
εμπιστευτικό σημείο επαφής για τους υπαλλήλους και τη Διοίκηση  της Περιφέρειας Κρήτης 
και των εποπτευόμενων φορέων αυτής που δεν έχουν συστήσει δικό τους Αυτοτελές 
Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας. Δρα κυρίως προληπτικά, στοχεύοντας στην  αλλαγή της 
Κουλτούρας Ακεραιότητας στη Δημόσια Διοίκηση.  

Ειδικότερα, η δράση και οι αρμοδιότητες του  Συμβούλου Ακεραιότητας εκτείνονται  
σε τρεις άξονες : 
1. Υποστηρικτικός άξονας : α) Παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική συνδρομή για 
ζητήματα δεοντολογίας και ακεραιότητας που αντιμετωπίζει ο υπάλληλος κατά την 
ενάσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων, όπως η 
σεξουαλική παρενόχληση, οι διακρίσεις, ο εκφοβισμός, η ηθική παρενόχληση και η 
σύγκρουση συμφερόντων. 
β) Παραλαμβάνει αναφορές από τους υπαλλήλους του φορέα, για περιστατικά παραβίασης 
ακεραιότητας ή διαφθοράς και ασκεί διαμεσολάβηση, προκειμένου να επιληφθούν τα 
όργανα του φορέα ή εξωτερικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διερεύνησή τους. 
γ) Παρακολουθεί τη διαδικασία της διερεύνησης της αναφοράς και ενημερώνει σχετικά τον 
υπάλληλο που την υπέβαλε. 
2. Ενημερωτικός άξονας : α) Παρέχει ενημέρωση στο προσωπικό του φορέα για θέματα 
δεοντολογίας και ακεραιότητας, καθώς και για τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες και την 
αποστολή του Συμβούλου Ακεραιότητας. 
β) Σχεδιάζει και συντονίζει δράσεις εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων για τους 
υπαλλήλους του φορέα και τους υπαλλήλους των εποπτευόμενων φορέων σε συνεργασία 
με την οικεία οργανική μονάδα που είναι αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, καθώς και με 
εξωτερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, όπως το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 
γ) Συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την 
ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας, όπως Κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας, 
Κανονισμοί Διαχείρισης Φαινομένων Σύγκρουσης Συμφερόντων, Πρωτόκολλα 
Αντιμετώπισης Περιστατικών Απάτης και Διαφθοράς. 
3. Συμβουλευτικός άξονας : α) Ενημερώνει και συνεργάζεται με τη διοίκηση του φορέα, τη 
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και την οργανική μονάδα που είναι αρμόδια για θέματα 
διοικητικής υποστήριξης και ανθρώπινου δυναμικού, για την ανάπτυξη και εφαρμογή 
πολιτικών και προτύπων ακεραιότητας εντός του φορέα. 
β) Διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης των μηχανισμών πρόληψης, αποτροπής και 
εντοπισμού προς τον επικεφαλής του φορέα, όταν εντοπίζει περιστατικά παραβιάσεων 
ακεραιότητας. 
γ) Συντάσσει Ετήσια Έκθεση και την υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα και στην Εθνική 
Αρχή Διαφάνειας για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και διαδικασιών 
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ακεραιότητας που χρησιμοποιεί ο φορέας, το έργο που επιτελέστηκε, καθώς και για την 
πορεία των υποθέσεων που χειρίστηκε.  

 
Επίσης, με το ν. 4990/ΦΕΚ Α 210/11-11-2022  για την «Προστασία προσώπων που 

αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου-Ενσωμάτωση της Οδηγίας ΕΕ 2019/1937 του 
Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 και λοιπές επείγουσες 
ρυθμίσεις» ο Σύμβουλος Ακεραιότητας λειτουργεί ως Διαμεσολαβητής / εσωτερικός 
δίαυλος αναφοράς για εργαζόμενους  που θέλουν να αναφέρουν κινδύνους ή παραβιάσεις  
του ενωσιακού δικαίου  που σχετίζονται  με την εργασιακές τους δραστηριότητες  , χωρίς 
τον κίνδυνο αντιποίνων, με παροχή δωρεάν νομικής και ψυχολογικής υποστήριξης αλλά και 
με επανορθωτικά  και άλλα μέτρα .  
Οι  «αναφέροντες» αρμοδιότητας του Συμβούλου Ακεραιότητας της Περιφέρειας Κρήτης 
μπορεί να είναι εργαζόμενοι  σε αυτήν (με οποιαδήποτε  σχέση εργασίας) αλλά και στους 
ΟΤΑ α΄ βαθμού, χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κρήτης,  με  πληθυσμό κάτω των 
10.000 κατοίκων ή που απασχολούν ως 49 υπαλλήλους , καθώς και τα εποπτευόμενα από 
αυτούς πρόσωπα και επιχειρήσεις . Τα ανωτέρω πρόσωπα προστατεύονται κατά τις 
διατάξεις του νόμου 4990/ΦΕΚ Α 210/11-11-2022   για  αναφορές παραβάσεων  του 
ενωσιακού δικαίου που αφορούν στους τομείς του Μέρους Ι του Παραρτήματος ή και του 
Μέρους ΙΙ  , εφόσον σχετίζονται με ζητήματα που δεν ρυθμίζονται υποχρεωτικά στις 
ενωσιακές τομεακές Πράξεις του Μέρους ΙΙ. 

Η θητεία του Συμβούλου Ακεραιότητας είναι τριετής, με δυνατότητα ισόχρονης 
ανανέωσης για μία (1) ακόμη φορά. 
  Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας υποχρεούται: α) να ασκεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, 
αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα και να ενεργεί 
υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, 
β) να σέβεται και να τηρεί τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, για θέματα για 
τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του, 
γ) να απέχει από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων δηλώνοντας κώλυμα, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων. 
Με την έναρξη της θητείας του ο Σύμβουλος Ακεραιότητας υπογράφει Δήλωση Εχεμύθειας. 
Το καθήκον εχεμύθειας εξακολουθεί να ισχύει για πέντε (5) χρόνια μετά τη λήξη της 
θητείας του. 

Η  Μαρία Πετσαλάκη επιλέχθηκε   με Κοινή  Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ως πρώτη Σύμβουλος Ακεραιότητας,    
αποσπάστηκε  στη Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας χωρίς να καταλαμβάνει οργανική θέση κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 
96 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και τοποθετήθηκε στο  Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου 
Ακεραιότητας της  Περιφέρειας Κρήτης. 

Η  Σύμβουλος  Ακεραιότητας κατά την άσκηση των καθηκόντων της , υπάγεται:  α) 
για θέματα πειθαρχικής ευθύνης στον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που είναι 
πειθαρχικός προϊστάμενος αυτής  και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας, β) για θέματα χορήγησης αδειών, άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή 
ή τήρησης του ωραρίου εργασίας, στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού και στο 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κρήτης  και γ) για τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής 
της κατάστασης στη Διεύθυνση Προσωπικού και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της υπηρεσίας 
προέλευσής της (Υπουργείο Οικονομικών) . 

Οι παραπάνω προβλέψεις του νόμου  αποτελούν εχέγγυα ανεξαρτησίας για τον 
τρόπο λειτουργίας του  θεσμού  του Συμβούλου Ακεραιότητας .  
                Τέλος , με Κοινές  κάθε φορά Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών ,  του Διοικητή 

της ΕΑΔ , των Υπουργών Δικαιοσύνης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης , οι οποίες αναμένονται , ρυθμίζονται περαιτέρω ο τρόπος άσκησης των 



αρμοδιοτήτων των Συμβούλων Ακεραιότητας, οι διαδικασίες που ακολουθούνται κλπ 

θέματα . 

 

 


