ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

Αρ. Πρωτ.: 1717119
Χολαργός, 24/11/2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου,
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου µε τίτλο: «Copernicus land monitoring services NRCs LC 2017-2021» (specific contract No. 3436/RO-Copernicus/EEA_56991).
Kωδικός πρόσκλησης Α2017.
Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., στο πλαίσιο του ως άνω έργου και για την υποστήριξή του, ανακοινώνει
ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη επτά (7) συµβάσεων
µίσθωσης έργου, όπως περιγράφονται ακολούθως.
I. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Α17Α. Ειδικότητα: ∆ασολόγος (ΠΕ)
Συµβάσεις: 1
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Χρονική ∆ιάρκεια: 9 µήνες

Α17Β. Ειδικότητα: ∆ασολόγος (ΠΕ)
Συµβάσεις: 1
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Θεσσαλονίκη
Χρονική ∆ιάρκεια: 9 µήνες
Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα:
1.
Οµώνυµο ή ταυτόσηµο, κατά περιεχόµενο ειδικότητας ∆ασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος, κατηγορίας (ΠΕ), της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας
σχολών της αλλοδαπής.
2.

Βεβαίωση συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης επαγγέλµατος
γεωτεχνικού, ειδικότητας ∆ασολόγου ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος
γεωτεχνικού ειδικότητας ∆ασολόγου.
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Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε φωτοερµηνεία

3.

ή/και επεξεργασία δορυφορικών εικόνων ή σε Συστήµατα Γεωγραφικών
Πληροφοριών (G.I.S).
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).

4.

Επιθυµητά Προσόντα:
1.
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού
έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισµένο της αλλοδαπής σε γνωστικό
αντικείµενο σχετικό µε την φωτοερµηνεία ή/και επεξεργασία δορυφορικών
εικόνων ή µε τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS).
2.

Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στην παρακολούθηση
µορφών κάλυψης/χρήσεων γης µε τη χρήση δορυφορικών εικόνων.
Μεταπτυχιακός

τίτλος

σπουδών

µε

αντικείµενο

εξειδίκευσης

την

παρακολούθηση µορφών κάλυψης/χρήσεων γης µε τη χρήση δορυφορικών
εικόνων, ισοδυναµεί µε τον ελάχιστο χρόνο εµπειρίας του ενός (1) έτους.
3.

Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Γ2 και Γ1
αντίστοιχα).

Αντικείµενο σύµβασης: Το συγκεκριµένο έργο που θα εκτελέσουν µε βάση τις
δορυφορικές εικόνες και τα υψηλής ανάλυσης επίπεδα πληροφορίας που χορηγούνται από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος (Ε.Ο.Π), µε έµφαση στη χαρτογράφηση δασών
και δασικών εν γένει εκτάσεων, είναι:
α. Η επιβεβαίωση/διόρθωση της καταγραφής των µορφών κάλυψης/χρήσεων γης το 2012
και εµπλουτισµός του “Urban Atlas” (εκτός των παραποτάµιων ζωνών) σε εθνικό
επίπεδο,
β. Η καταγραφή των µορφών κάλυψης/χρήσεων γης το 2018 σε εθνικό επίπεδο,
γ. Η ανίχνευση και οριοθέτηση των µεταβολών των µορφών κάλυψης/χρήσεων γης την
περίοδο 2012-2018 σε εθνικό επίπεδο,
δ. Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση των επιπέδων πληροφορίας για το έτος 2015, που
χορηγούνται από τον Ε.Ο.Π. και
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ε. Η σύνταξη των σχετικών αναφορών προόδου και τεχνικών αναφορών.
Η συνολική αµοιβή για κάθε αντισυµβαλλόµενο ανέρχεται στο ποσό των 18.000€ πλέον
Φ.Π.Α. η οποία θα καταβάλλεται τµηµατικά σε συνάρτηση µε την πρόοδο και τα
παραδοτέα του έργου.
Α17Γ. Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ)
Συµβάσεις: 2
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Χρονική ∆ιάρκεια: 9 µήνες
Α17∆. Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ)
Συµβάσεις: 1
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Θεσσαλονίκη
Χρονική ∆ιάρκεια: 9 µήνες
Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα:
1.

Πτυχίο ή δίπλωµα Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού
ΠΕ, Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή το ταυτόσηµο
κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι.
της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

2.

Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Τοπογράφου Μηχανικού ή Μηχανικού αντίστοιχης
ειδικότητας του απαιτούµενου τίτλου σπουδών.

3.

Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε φωτοερµηνεία ή/και
επεξεργασία δορυφορικών εικόνων ή σε Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών
(G.I.S).

4.

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).

Επιθυµητά Προσόντα:
1.

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους
ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισµένο της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε
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την φωτοερµηνεία ή/και επεξεργασία δορυφορικών εικόνων ή µε τα Συστήµατα
Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS).
2.

Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον

επαγγελµατική εµπειρία στην παρακολούθηση

µορφών κάλυψης/χρήσεων γης µε τη χρήση δορυφορικών εικόνων. Μεταπτυχιακός
τίτλος σπουδών µε αντικείµενο εξειδίκευσης την παρακολούθηση µορφών
κάλυψης/χρήσεων γης µε τη χρήση δορυφορικών εικόνων, ισοδυναµεί µε τον ελάχιστο
χρόνο εµπειρίας του ενός (1) έτους.
3.

Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, πιστοποίηση επίπεδο (Γ2 και Γ1
αντίστοιχα).

Αντικείµενο σύµβασης: Το συγκεκριµένο έργο που θα εκτελέσουν µε βάση τις
δορυφορικές εικόνες και τα υψηλής ανάλυσης επίπεδα πληροφορίας που χορηγούνται από
τον Ε.Ο.Π., µε έµφαση στη χαρτογράφηση δοµηµένων και άλλων επιφανειών, είναι:
α.

Η επιβεβαίωση/διόρθωση της καταγραφής των µορφών κάλυψης/χρήσεων γης το
2012 και ο εµπλουτισµός του “Urban Atlas” (εκτός των παραποτάµιων ζωνών) σε
εθνικό επίπεδο,

β.

Η καταγραφή των µορφών κάλυψης/χρήσεων γης το 2018 σε εθνικό επίπεδο,

γ.

Η ανίχνευση και οριοθέτηση των µεταβολών των µορφών κάλυψης/χρήσεων γης την
περίοδο 2012-2018 σε εθνικό επίπεδο,

δ.

Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση των επιπέδων πληροφορίας για το έτος 2015, που
χορηγούνται από τον Ε.Ο.Π. και

ε.

Η σύνταξη των σχετικών αναφορών προόδου και τεχνικών αναφορών.

Η συνολική αµοιβή για κάθε αντισυµβαλλόµενο ανέρχεται στο ποσό των 18.000€ πλέον
Φ.Π.Α. η οποία θα καταβάλλεται τµηµατικά σε συνάρτηση µε την πρόοδο και τα
παραδοτέα του έργου.

Α17Ε. Γεωπόνος (ΠΕ)
Συµβάσεις: 1
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Χρονική ∆ιάρκεια: 9 µήνες
Α17ΣΤ. Γεωπόνος (ΠΕ)
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Συµβάσεις: 1
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Θεσσαλονίκη
Χρονική ∆ιάρκεια: 9 µήνες
Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα:
1. Οµώνυµο ή ταυτόσηµο, κατά περιεχόµενο ειδικότητας Γεωπονίας πτυχίο ή δίπλωµα
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, κατηγορίας (ΠΕ), της ηµεδαπής ή ισότιµο
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
2. Βεβαίωση συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης γεωτεχνικού
επαγγέλµατος , ειδικότητας γεωπόνου.
3. Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε φωτοερµηνεία ή/και
επεξεργασία δορυφορικών εικόνων ή σε Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών
(G.I.S).
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας πιστοποίηση επίπεδο (Β2).

Επιθυµητά Προσόντα:
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους
ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισµένο της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε
την φωτοερµηνεία ή/και επεξεργασία δορυφορικών εικόνων ή σε Γεωγραφικά
Συστήµατα Πληροφοριών (GIS).
2. Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στην παρακολούθηση
µορφών κάλυψης/χρήσεων γης µε τη χρήση δορυφορικών εικόνων. Μεταπτυχιακός
τίτλος σπουδών µε αντικείµενο εξειδίκευσης την παρακολούθηση µορφών
κάλυψης/χρήσεων γης µε τη χρήση δορυφορικών εικόνων, ισοδυναµεί µε τον ελάχιστο
χρόνο εµπειρίας του ενός (1) έτους.
3. Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας πιστοποίηση επίπεδο (Γ2 και Γ1
αντίστοιχα).

Αντικείµενο σύµβασης: Το συγκεκριµένο έργο που θα εκτελέσουν µε βάση τις
δορυφορικές εικόνες και τα υψηλής ανάλυσης επίπεδα πληροφορίας που χορηγούνται από
τον Ε.Ο.Π., µε έµφαση στη χαρτογράφηση αγροτικών περιοχών, είναι:
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α.

Η επιβεβαίωση/διόρθωση της καταγραφής των µορφών κάλυψης/χρήσεων γης το
2012 και εµπλουτισµός του “Urban Atlas” (εκτός των παραποτάµιων ζωνών) σε
εθνικό επίπεδο,

β.

Η καταγραφή των µορφών κάλυψης/χρήσεων γης το 2018 σε εθνικό επίπεδο,

γ.

Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση των επιπέδων πληροφορίας για το έτος 2015, που
χορηγούνται από τον Ε.Ο.Π.,

δ.

Η ανίχνευση και οριοθέτηση των µεταβολών των µορφών κάλυψης/χρήσεων γης την
περίοδο 2012-2018 σε εθνικό επίπεδο, και

ε.

Η σύνταξη των σχετικών αναφορών προόδου και τεχνικών αναφορών.

Η συνολική αµοιβή για κάθε αντισυµβαλλόµενο ανέρχεται στο ποσό των 18.000€ πλέον
Φ.Π.Α., η οποία θα καταβάλλεται τµηµατικά σε συνάρτηση µε την πρόοδο και τα
παραδοτέα του έργου.

ΙΙ. Κριτήρια Επιλογής-Αξιολόγησης

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:
Πίνακας Αξιολόγησης Προτάσεων
Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης

Βαθµοί

1η Ενότητα Κριτηρίων: Απαραίτητα τυπικά προσόντα
Βασικός τίτλος σπουδών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
Πρόσκληση, στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα.

Υποχρεωτικό (Ναι/Όχι)

Βεβαίωση/Άδεια άσκησης επαγγέλµατος σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην Πρόσκληση, στην ενότητα απαραίτητα

Υποχρεωτικό (Ναι/Όχι)

τυπικά προσόντα.
Επαγγελµατική εµπειρία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
Πρόσκληση, στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα.
Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2

Υποχρεωτικό (Ναι/Όχι)
Υποχρεωτικό (Ναι/Όχι)

2η Ενότητα Κριτηρίων: Επιθυµητά προσόντα
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε γνωστικό αντικείµενο
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Πρόσκληση και στην ενότητα
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30

επιθυµητά προσόντα.
Επαγγελµατική εµπειρία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
Πρόσκληση,

στην

ενότητα

επιθυµητά

προσόντα.

Προστίθενται πέντε (5) βαθµοί για κάθε έτος, µε µέγιστο όριο

50 (*)

κριτηρίου τους πενήντα (50) βαθµούς.
Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Γ2 ή Γ1.
Βαθµός πτυχίου ή διπλώµατος

10
10 (**)

Μέγιστο σύνολο

100

(*) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών µε αντικείµενο εξειδίκευσης την παρακολούθηση
µορφών κάλυψης/χρήσεων γης µε τη χρήση δορυφορικών εικόνων, ισοδυναµεί µε τον
ελάχιστο χρόνο εµπειρίας του ενός (1) έτους.
(**) Από τον βαθµό του πτυχίου προσµετρούνται µόνο οι µονάδες πάνω από το βαθµό 5
και για κάθε βαθµό αντιστοιχούν 2 βαθµοί π.χ. για πτυχίο µε βαθµό 7,5 προσµετρούνται 5
βαθµοί.

Επισήµανση για τη βαθµολόγηση του χρόνου επαγγελµατικής εµπειρίας στην ενότητα
κριτηρίων επιθυµητά τυπικά προσόντα
Η βαθµολογία του µήνα προκύπτει από το βαθµό του έτους όπως αναφέρεται στον πίνακα,
διαιρούµενο µε τον αριθµό 12 (αρ. µηνών ανά έτος). Εφόσον η βαθµολογία του έτους
ορίζεται σε πέντε (5) µονάδες, τότε η βαθµολογία κάθε µήνα ισούται µε 5/12.

ΙΙΙ. Γενικοί όροι συµµετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει:
Να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία
δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της
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γενετήσιας ζωής, β) να µην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο
βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω
και αν το αδίκηµα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, να µην έχουν στερηθεί τα
πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) να µην
τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό
επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές
καταστάσεις. Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι

οφείλουν να προσκοµίσουν

απόσπασµα ποινικού µητρώου.
Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής ένωσης.
Για τους πολίτες των κρατών µελών της Ε.Ε., απαιτείται άριστη γνώση της
ελληνικής γλώσσας.
Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόµιµα
απαλλαχθεί από αυτές.
Επισηµαίνεται ότι οι προτάσεις των υποψηφίων που δεν πληρούν τους γενικούς
όρους συµµετοχής και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα δεν θα αξιολογηθούν
περαιτέρω και εποµένως δεν θα βαθµολογηθούν βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριµελή επιτροπή, η οποία θα ορισθεί µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε». Η Επιτροπή θα αξιολογήσει
και θα βαθµολογήσει τα προσόντα των υποψηφίων σύµφωνα µε τα κριτήρια που έχουν
ορισθεί και θα κατατάξει τους υποψηφίους κατά σειρά αξιολόγησής τους. Στη συνέχεια θα
εισηγηθεί µετά του Πρακτικού επιτυχόντων µε σειρά κατάταξης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της «Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε», το οποίο και θα εγκρίνει την επιλογή των συµβασιούχων έργου.
Τα αποτελέσµατα και ο Πίνακας των επιτυχόντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της
«Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.». Επίσης, τα αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν και στους υποψηφίους µε
ατοµικό ηλεκτρονικό µήνυµα. ∆εν προβλέπεται στάδιο υποβολής και εξέτασης ενστάσεων.
IV. Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους και ανά περίπτωση τα ακόλουθα απαιτούµενα
δικαιολογητικά:
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1. Φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή
διαβατηρίου εφόσον δεν είναι δυνατή η προσκόµιση του

ατοµικού δελτίου

ταυτότητας.

2. Για τους υποψηφίους πολίτες των κρατών µελών της Ε.Ε., απαιτείται άριστη γνώση
της ελληνικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται από Πιστοποιητικό αρµόδιας
ελληνικής αρχής.

3.Τίτλος σπουδών στον οποίο θα πρέπει να

αναγράφεται ο ακριβής βαθµός, η

ηµεροµηνία και το έτος κτήσης του. Σε περίπτωση που ο βαθµός εκφράζεται µε
αξιολογικό χαρακτηρισµό ή µε ακέραιο αριθµό (είτε πρόκειται για ακέραιο αριθµό
που προέκυψε από στρογγυλοποίηση είτε πρόκειται για αµιγώς ακέραιο αριθµό)
πρέπει να υποβάλλεται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθµητικό
βαθµό, µε δύο δεκαδικά ψηφία. Στις περιπτώσεις τίτλων σπουδών τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης Α.Ε.Ι. όπου ο βαθµός προκύπτει µόνο από αξιολογικό χαρακτηρισµό
(κλίµακες «ΑΡΙΣΤΑ», ή «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» ή «ΚΑΛΩΣ»), εάν ο υποψήφιος δεν
προσκοµίσει βεβαίωση για τον ακριβή αριθµητικό βαθµό, θα λαµβάνεται υπόψη η
κατώτερη βαθµολογία που αντιστοιχεί σε κάθε µία αξιολογική κλίµακα, π.χ «8,50» για
«ΑΡΙΣΤΑ», «6,50» για «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» και «5,00» για «ΚΑΛΩΣ». Σε περίπτωση
που ο βαθµός δεν προκύπτει ούτε από αξιολογικό χαρακτηρισµό, θα λαµβάνεται
υπόψη το ελάχιστο της βαθµολογικής κλίµακας τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, δηλαδή
«5,00».

Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών
α) Όπου στην Πρόσκληση ορίζεται ως απαιτούµενο προσόν πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι.
ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής «αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσηµο
κατά περιεχόµενο ειδικότητας» µε το ζητούµενο από την Πρόσκληση, οι
υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τίτλο που αναφέρεται ρητά (µε την ονοµασία
του) στην Πρόσκληση, καλύπτεται δε από τους παραπάνω όρους (αντιστοιχία ή
ταυτοσηµία), υποχρεούνται να προσκοµίσουν συγχρόνως βεβαίωση του αρµοδίου

Σελίδα 9 από 28

οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τµήµα που
χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωµα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε
σπουδές που καλύπτουν µε πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείµενο του πτυχίου
που ζητείται από την Πρόσκληση. Σε περίπτωση που δεν προσκοµισθεί η βεβαίωση
αυτή, ή δεν αναφέρεται σε αυτήν το συγκεκριµένο σύµφωνα µε την οικεία
Πρόσκληση απαιτούµενο πτυχίο, ο επικαλούµενος τίτλος δεν λαµβάνεται υπόψη.
β) Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η
κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ενδέχεται να ζητείται από την
Πρόσκληση, πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τµήµατος που
χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από την οποία να προκύπτει ότι παρακολούθησαν
τα µαθήµατα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητείται από την
Πρόσκληση.
γ) .Εάν ο τίτλος Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή
απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α., για την ισοτιµία, ή ισοτιµία
και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτού
µε τη βαθµολογική κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης
από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και
Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας ή ισοτιµίας και αντιστοιχίας καθώς
και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτών µε τη βαθµολογική κλίµακα των
ηµεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης
δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό
Ίδρυµα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο,
καθώς και επίσηµη µετάφρασή της.
Προκειµένου για τίτλο της αλλοδαπής χωρίς αντιστοιχία βαθµολογικής ή
αξιολογικής κλίµακας µε τη βαθµολογική ή αξιολογική κλίµακα τίτλων της
ηµεδαπής, που αφορά στη δεκαδική µορφή του βαθµού τίτλου σπουδών, λαµβάνεται
υπόψη η κατώτερη βαθµολογία της κλίµακας Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ηµεδαπής,
δηλαδή «5,00».
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Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την
πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και
αναφέρονται στο Π.∆. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα πτυχία τα οποία
έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιµία και
αντιστοιχία.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις που αφορούν τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην
αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκοµίσουν αντίγραφο του
ξενόγλωσσου τίτλου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ούτε επίσηµη µετάφραση
αυτού. Αρκεί η υποβολή των απαιτούµενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή
αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρµοδίων οργάνων που ορίζονται ανωτέρω.

4. Μεταπτυχιακό δίπλωµα εξειδίκευσης (συνοδευόµενο από βεβαίωση του οικείου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος που να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο αυτού, µόνο
εάν αυτό δεν προκύπτει σαφώς από τον προσκοµιζόµενο τίτλο).
Αν ο µεταπτυχιακός τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται µόνο Πράξη
Αναγνώρισης του τίτλου από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το
∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης
(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας που να έχει εκδοθεί µέχρι την τελευταία ηµέρα της
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη
αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται βεβαίωση από το
Πανεπιστήµιο που χορήγησε τον τίτλο η οποία να καθορίζει το γνωστικό
αντικείµενο, καθώς και επίσηµη µετάφρασή της.
Στις περιπτώσεις που η ισοτιµία ή ισοτιµία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής
αναγνωρίζεται µόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος
µεταπτυχιακού διπλώµατος, δεν αναγνωρίζεται ισοτιµία του µεταπτυχιακού
διπλώµατος, και εποµένως δεν λογίζεται ως µεταπτυχιακός τίτλος.
Στην περίπτωση που ο µεταπτυχιακός τίτλος συµπληρώνει ή ενσωµατώνεται
στο βασικό, δεν λογίζεται ως µεταπτυχιακός τίτλος.

5. Πιστοποιητικά για την απόδειξη Γλωσσοµάθειας βάσει του σχετικού
παραρτήµατος που επισυνάπτεται στο παρόν.
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Τα ανωτέρω θα πρέπει να έχουν εκδοθεί µέχρι την τελευταία ηµέρα της
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.

6. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή άλλη επαγγελµατική άδεια ή βεβαίωση
εγγραφής ή βεβαίωση αναγγελίας

ή βεβαίωση περί πλήρωσης όλων των

προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλµατος.
Επισηµαίνεται ότι όλες οι άδειες άσκησης επαγγέλµατος πρέπει να είναι σε ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησης.

7. Πιστοποιητικά απόδειξης επαγγελµατικής εµπειρίας
Για τους µισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελµατίες:
•

Άδεια άσκησης επαγγέλµατος

•

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η

διάρκεια της ασφάλισης.
Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δηµοσίου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά,
αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκοµίσουν
βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν
το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας.
• Για τους µισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο
εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης επαγγελµατικής
εµπειρίας
Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης
δήλωσης να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα
από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της
εξειδικευµένης επαγγελµατικής εµπειρίας.
• Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη
δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια
της εξειδικευµένης επαγγελµατικής εµπειρίας και µία τουλάχιστον σχετική
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σύµβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια
και το είδος της εξειδικευµένης επαγγελµατικής εµπειρίας. Στην περίπτωση που
η εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα,
εναλλακτικά, αντί των προαναφεροµένων, οι υποψήφιοι µπορούν να
προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα από την οποία
να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης
επαγγελµατικής εµπειρίας.
Η έρευνα ή η συµµετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράµµατα µπορεί να
ληφθεί ως χρόνος εµπειρίας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος
προσκοµίζει:
• Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραµµατέα ή Προέδρου της
Επιτροπής Ερευνών) στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό
πρόγραµµα ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά του, ο χρόνος συµµετοχής του
υποψηφίου, η συµβατική σχέση µε την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος µε το
φορέα και ο επιστηµονικός υπεύθυνος και
• Βεβαίωση του επιστηµονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για
κάθε ερευνητικό πρόγραµµα, το αντικείµενο της έρευνας, ο χρόνος
συµµετοχής του υποψηφίου και η ιδιαίτερη συµβολή του στην εκπόνηση ή
ολοκλήρωση του έργου.
Τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συµµετοχής του
κατείχε τον απαιτούµενο από την Πρόσκληση βασικό τίτλο σπουδών ή άδεια
άσκησης επαγγέλµατος ή άλλη επαγγελµατική άδεια.

Ειδικά για τους δασολόγους/γεωπόνους:
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη: πριν και µετά την απόκτηση του δικαιώµατος
άσκησης

επαγγέλµατος

Γεωτεχνικού

ειδικότητας

∆ασολόγου-γεωπόνου

(βεβαιώσεις που εκδίδονται από το ΓΕΩΤΕΕ), ως εξής:
Χρόνος εµπειρίας που έχει διανυθεί από την λήψη του πτυχίου µέχρι και 2906-2002 λαµβάνεται υπόψη ως εµπειρία, διότι µέχρι την ηµεροµηνία αυτή δεν
απαιτείτο άδεια άσκησης επαγγέλµατος. Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής,
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ο χρόνος εµπειρίας που έχει διανυθεί από 30-06-2002 και µετά λαµβάνεται
υπόψη ως εµπειρία µόνο εφόσον έχει διανυθεί µε βεβαίωση (Ν. 3919/2011) και
προσµετρείται

µετά

την

απόκτηση

του

δικαιώµατος

άσκησης

του

επαγγέλµατος Γεωτεχνικού ειδικότητας ∆ασολόγου-Γεωπόνου.
Όσοι υποψήφιοι έχουν συνεχόµενη προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη που
άρχισε πριν την 30-06-2002 και απέκτησαν το δικαίωµα άσκησης
επαγγέλµατος

Γεωτεχνικού

ειδικότητας

∆ασολόγου-Γεωπόνου

σε

µεταγενέστερο χρόνο (µετά την 30-06-2002) και πάντως πριν τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να δηλώσουν σε χωριστή
υπεύθυνη δήλωση τη χρονική διάρκεια της εµπειρίας τους. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της άδειας Γεωτεχνικού
ειδικότητας ∆ασολόγου-Γεωπόνου και προκειµένου για τον υπολογισµό των
µηνών εµπειρίας, ο υποψήφιος πρέπει να συνυποβάλει σχετική βεβαίωση του
ΓΕΩΤΕΕ, από την οποία να προκύπτει η ηµεροµηνία αρχικής κτήσης αυτής.

Επισηµάνσεις στην προσκόµιση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων
Της ηµεδαπής
α)

∆ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες
και φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (π.χ τίτλοι σπουδών –
άδειες

–

πιστοποιητικά

–

βεβαιώσεις

κ.λπ.),

υποβάλλονται

σε

ευκρινή

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
β)

Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες
και φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (όπως αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου
και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη
θεώρηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ιατρική γνωµάτευση που φέρει θεώρηση από αρµόδιο
ελεγκτή ιατρό).
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Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την Πρόσκληση
πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα.
Η επίσηµη µετάφρασή τους γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου
Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο
ή από άµισθο διερµηνέα διορισµένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όµως
µετά τον νέο «Κώδικα ∆ικηγόρων» (άρθρο 36 ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’),
µεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο µετά την 27.09.2013,
γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της
γλώσσας από και προς την οποία µετέφρασε.
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας,
προκειµένου περί τίτλων σπουδών µε τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης
γλώσσας, τίτλοι που προσκοµίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την
προϋπόθεση ότι προσκοµίζονται επικυρωµένες µεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται
µνεία ότι στους νόµιµους µεταφραστές είχαν προσκοµισθεί τα πρωτότυπα ή
επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων.
Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών

εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εµπειρία που αποκτήθηκε στην
αλλοδαπή, υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα.
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V. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Όλοι οι υποψήφιοι /ες που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής
αντισυµβαλλόµενων για τη σύναψη οποιασδήποτε από τις παραπάνω συµβάσεις µίσθωσης
έργου, καλούνται να υποβάλουν σχετική πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Οι υποψήφιοι

θα υποβάλουν την πρότασή τους µέσω ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου, ενώ ο κάθε υποψήφιος έχει δικαίωµα υποβολής πρότασης για µια
αποκλειστικά θέση.
Η πρόταση θα πρέπει να περιλαµβάνει απαραιτήτως τα κάτωθι:
1.

Συµπληρωµένο, υπογεγραµµένο και σαρωµένο το έντυπο της αίτησης µε υπογραφή
της συνηµµένης υπεύθυνης δήλωσης ΚΩ∆. ΠΡΟΣΛΗΣΗΣ Α2017. Το έντυπο αυτό
βρίσκεται στην ιστοσελίδα (site) της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στην Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση
(www.ktimatologio.gr)

και

στην

ενότητα

«Προκηρύξεις

∆ιαγωνισµών

-

∆ιαβουλεύσεις - Συµβάσεις».
2.

Συνολικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σαρωµένα, βάσει των περιγραφόµενων στην
Πρόσκληση και για τη θέση που ενδιαφέρεται ο κάθε υποψήφιος:
Έντυπο Αίτησης, όπως αναφέρεται παραπάνω
Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας/∆ιαβατηρίου
Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας (εάν απαιτείται)
Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νοµίµου απαλλαγής
Τίτλοι Σπουδών και τυχόν πράξεις αναγνώρισης αυτών
Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή άλλη επαγγελµατική άδεια ή βεβαίωση
εγγραφής ή βεβαίωση αναγγελίας

ή βεβαίωση περί πλήρωσης όλων των

προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλµατος.
Πιστοποιητικά Βεβαιώσεις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις – Αποδείξεις Επαγγελµατικής
Εµπειρίας
Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας

Όλα τα προσκοµιζόµενα έγγραφα θα πρέπει να αποσταλούν µε ευθύνη των
ενδιαφεροµένων σε ένα ηλεκτρονικό µήνυµα το οποίο, δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 9
MB (οι µορφότυποι των επισυναπτόµενων εγγράφων που υποστηρίζονται είναι: doc, docx,
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rtf, tif, pdf). Τα επισυναπτόµενα µπορούν να αποστέλλονται και σε συµπιεσµένη µορφή
τύπου zip.
Η έναρξη υποβολής των προτάσεων είναι η 27η Νοεµβρίου 2017 και η καταληκτική
ηµεροµηνία είναι η 11η ∆εκεµβρίου 2017 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου:
ktforest@ktimatologio.gr. Στο πεδίο θέµα (subject) του ηλεκτρονικού σας µηνύµατος θα
πρέπει να αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του ενδιαφερόµενου και ο τίτλος της
Πρόσκλησης, ως εξής: «ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση
Α2017 της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.».

Μετά την αποστολή της πρότασης ο υποψήφιος θα λάβει ηλεκτρονικό µήνυµα
επιβεβαίωσης παραλαβής και σε µεταγενέστερο χρόνο, θα ενηµερωθεί ηλεκτρονικά
για τον αριθµό πρωτοκόλλου της πρότασής του.

Σε περίπτωση που δεν ληφθεί το ανωτέρω µήνυµα επιβεβαίωσης της ορθής αποστολής της
πρότασής σας, θα πρέπει να αποσταλεί σχετικό ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα µε τα
στοιχεία

επικοινωνίας

του

ενδιαφερόµενου

στην

διεύθυνση

του

ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου supportktforest@ktimatologio.gr

Επισηµαίνεται ότι:
α) Η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου
της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυµβαλλόµενου έχει τον
χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».
β) Σε περίπτωση που απαιτηθεί αντικατάσταση ήδη επιλεγέντος ενδιαφερόµενου θα γίνεται
βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων, η οποία θα προκύψει από τη διαδικασία
αξιολόγησης της παρούσης Πρόσκλησης.
γ) Οι αντισυµβαλλόµενοι θα εκτελέσουν το έργο όπως περιγράφεται στην Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στη σύµβαση. Θα πρέπει να έχουν χρονική διαθεσιµότητα
καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, καθώς και διαθεσιµότητα για την εκπόνηση του έργου
στα γραφεία της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Για την εκτέλεση του έργου, µπορεί να απαιτηθούν και
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υπηρεσιακά ταξίδια εκτός έδρας.
Για τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις αποστείλετε µήνυµα, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου: supportktforest@ktimatologio.gr

Για την ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
& ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε
Η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος

Χριστίνα Κλωνάρη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2
και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση
διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις
φορέων του δηµόσιου τοµέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε
συνδυασµό µε το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006
«Τροποποίηση
του
άρθρου
28
του
π.δ.
50/2001…….»
(ΦΕΚ
115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου του
ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του
ν.3149/2003.
ή
β) µε πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστηµίων CAMBRIDGE
ή MICHIGAN
ή
γ) µε πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστηµίων ή
µη) ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, εφόσον είναι πιστοποιηµένοι ή
αναγνωρισµένοι από την αρµόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν
εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο
αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης
στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρµόδιου Υπουργείου ή της
Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται
από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως µητρική
γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δηµόσιες υπηρεσίες της αυτής
χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο
αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η µητρική ή
επίσηµη γλώσσα είναι η Αγγλική
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των µέχρι σήµερα προσκοµισθέντων στο
ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά,
πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :
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• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστηµίου
CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθµολογία 90-100, του Πανεπιστηµίου
του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)
από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) –
The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia µε
βαθµολογία από 8,5 και άνω .
• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN
ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT
COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH
GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή
EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERYκαι CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης
γνώσης).
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή
PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
.
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening,
Speaking, µε βαθµό «Distinction” ή “Credit”).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European
Framework equivalent level C2) (µέχρι 31/8/2009)
• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of
Europe Level C2).
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• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency
(MSU – CELP) : CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή
English, C2 Level (Gatehouse Awards).
.
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).

Test of Interactive

•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες:
Listening, Reading, Writing, Speaking).
•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστηµίου του
CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθµολογία 75-89, του Πανεπιστηµίου
του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)
από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) –
The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia µε
βαθµολογία από 7 έως 8.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
•
LONDON
TESTS
OF
ENGLISH LEVEL
4
-ADVANCED
COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH
GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή
EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1)
.
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY
COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(reading, writing and listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -
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EXPERT - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής
γνώσης).
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC
AMERICAN
UNIVERSITY
(Manchester,
ΝΗUSA)
και
της
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC),
βαθµολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING
SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή
PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening,
Speaking, σε περίπτωση που η µία εκ των ενοτήτων είναι µε βαθµό
“Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening,
Speaking, µε βαθµό «Distinction” ή “Credit”).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European
Framework equivalent level C1) ) (µέχρι 31/8/2009)
• Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)
• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of
Europe Level C1).
• Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS)
.
• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English,
C1 Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες:
Listening, Reading, Writing, Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB)
βαθµολογία από 91 έως 99 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE
ASSESSMENTS (CaMLA)
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• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθµολογία από 190 έως 240 του
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA)
•LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
• FIRST
CAMBRIDGE.

CERTIFICATE

IN

ENGLISH

(FCE)

του

Πανεπιστηµίου

• BULATS English Language Test, βαθµολογία 60-74, του Πανεπιστηµίου
του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)
από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) –
The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia µε
βαθµολογία από 5,5 έως 6,5.
•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από
το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY
IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE
COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH
GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του
EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(CEF B2)

•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY
COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS
LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της
καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL
ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL
SPOKEN
ESOL
COMMUNICATOR
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)
βαθµολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING
SERVICE/CHAUNCEY, USA.
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• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή
PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) .
•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening,
Speaking, σε περίπτωση που η µία εκ των ενοτήτων είναι µε βαθµό
“Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening,
Speaking, µε βαθµό «Distinction” ή “Credit.

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European
Framework equivalent level B2) ) (µέχρι 31/8/2009)
• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of
Europe Level B2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Competency
(MSU – CELC) : CEF B2.
• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)
.
• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English,
Β2 Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες:
Listening, Reading, Writing, Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB)
βαθµολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE
ASSESSMENTS
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθµολογία από 157 έως 189 του
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS
• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :
• PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE.
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• BULATS English Language Test, βαθµολογία 40-59, του Πανεπιστηµίου
του CAMBRIDGE.
.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) Βαθµολογία από 4 έως 5.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC
PRELIMINARY) (UNIVERSITY
OF
CAMBRIDGE
LOCAL
EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE
COMMUNICATION-του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH
GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL
ή EDEXCEL ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(ENTRY 3) (CEF B1)

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I του TRINITY
COLLEGE LONDON .
• CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (ENTRY 3) - ACHIEVERκαι CITY & GUILDS ENTRY LEVEL
CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) - ACHIEVER - (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της µέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - ACHIEVER - και CITY &
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της µέτριας γνώσης).
• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH.
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)
βαθµολογία από 405 έως 500 του EDUCATIONAL TESTING
SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET
Level 4 (CEF B1) ή PEARSON EDI Entry 3 Certificate in ESOL International
(CEF B1).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening,
Speaking, σε περίπτωση που η µία εκ των ενοτήτων είναι µε βαθµό
“Pass”).
• PEARSON LCCI EFB Level 1 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening,
Speaking, µε βαθµό «Distinction” ή “Credit”).
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• OCNW Certificate in ESOL International at Entry Level 3 (Common
European Framework equivalent level B1) ) (µέχρι 31/8/2009)
• Ascentis Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) CEF B1
• ESB Entry Level Certificate in ESOL International All Modes (entry 3)
(Council of Europe Level B1).
• Test of Interactive English, B1 + Level (ACELS)
• Test of Interactive English, B1 Level (ACELS)
English, Β1 Level (Gatehouse Awards).

ή Test of Interactive

• NOCN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1).
• AIM Awards Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1)
(Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB)
βαθµολογία από 67 έως 79 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE
ASSESSMENTS
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθµολογία από 120 έως 156 του
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS
•LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1)
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειµένου να
αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας
πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το
συγκεκριµένο πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας είναι πιστοποιηµένα από την
αρµόδια προς τούτο εθνική αρχή
ή
(ii) βεβαίωση του αρµοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην
Ελλάδα (σε περίπτωση µη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης),
ότι το προσκοµιζόµενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δηµόσιες
υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής
γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.
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Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και µε τους εξής
τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών
Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιµο σχολών
της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα ή διδακτορικό δίπλωµα
οποιουδήποτε αναγνωρισµένου ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της
αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 ,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιµο των ελληνικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί µετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι
ετών στην αλλοδαπή.
β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η µέτρια γνώση της ξένης
γλώσσας αποδεικνύεται και µε κρατικό πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας επιπέδου
Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 περ. α΄ του
άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας
αποδεικνύεται και µε απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής
δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον
φοίτησης.
Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να
συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής
βαθµίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή
Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. ∆ιευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση
χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π µόνο µετά την έκδοση
της αντίστοιχης ατοµικής διοικητικής πράξης ισοτιµίας.
Σηµείωση:
α) ∆εν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι
επικαλούµενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα
µαθήµατα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείµενου
επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούµενου) επιπέδου της ξένης
γλώσσας.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης
γλώσσας (π.δ 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας
προκειµένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να
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προσκοµίσουν τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτηµα
πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.
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