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

 
Αρ. Πρωτ.: 1424778 

Χολαργός, 26/09/2014 
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη συµβάσεων 
µίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου µε τίτλο: 
«Υλοποίηση του προγράµµατος GIO Land Monitoring 2011-
2013» 
 
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 δέκα (10) συµβάσεων µίσθωσης έργου, όπως 
περιγράφονται ακολούθως. Η διάρκεια τους ορίζεται σε οκτώ (8) µήνες.  
 
I. ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Β14Α. Ειδικότητα: ∆ασολόγος (ΠΕ)  
Συµβάσεις: 2 
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής  
Χρονική ∆ιάρκεια: 8 µήνες 
 
 
Β14Β. Ειδικότητα: ∆ασολόγος (ΠΕ)  
Συµβάσεις: 2 
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Θεσσαλονίκη   
Χρονική ∆ιάρκεια: 8 µήνες 
 
Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα: 

1. Οµώνυµο ή ταυτόσηµο, ειδικότητας ∆ασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, 
κατηγορίας (ΠΕ), της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο και ισότιµο αντίστοιχης 
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

2. Αποδεδειγµένη 1-ετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία – 
προϋπηρεσία σε φωτοερµηνεία ή/και ανάλυση ή/και επεξεργασία 
δορυφορικών εικόνων. 
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3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύµφωνα µε την από ΑΣΕΠ 
προβλεπόµενη πιστοποίηση επίπεδο (Β2). 
 
Η επαγγελµατική εµπειρία – προϋπηρεσία αποδεικνύεται από συµβάσεις, 
δελτία παροχής υπηρεσιών ή άλλα παραστατικά σε συνδυασµό µε 
αντίστοιχες βεβαιώσεις εργοδότη, στις οποίες αναφέρεται σαφώς το 
αντικείµενο απασχόλησης.  
 
Επιθυµητά Προσόντα: 
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε 

την φωτοερµηνεία ή/και ανάλυση ή/και επεξεργασία δορυφορικών 
εικόνων ή/και Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (GIS). 

 
2. Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύµφωνα µε την 

από ΑΣΕΠ προβλεπόµενη 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 Ευρωπαϊκό Οργανισµό 

Περιβάλλοντος (Ε.Ο.Π), είναι: 

α. Η διόρθωση του χάρτη των µορφών κάλυψης/χρήσεων γης για το 

έτος 2000 σε εθνικό επίπεδο. 

β. Η σύνταξη χάρτη των µορφών κάλυψης/χρήσεων γης για το έτος 

2006 σε εθνικό επίπεδο. 

γ. Η ανίχνευση και οριοθέτηση των µεταβολών των µορφών 

κάλυψης/χρήσεων γης την περίοδο 2000-2006. 

δ. Η σύνταξη χάρτη των µορφών κάλυψης/χρήσεων γης για έτος 2012 

σε εθνικό επίπεδο. 

ε. Η ανίχνευση και οριοθέτηση των µεταβολών των µορφών 

κάλυψης/χρήσεων γης την περίοδο 2006-2012. 

στ. Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση των κάτωθι πέντε (5) επιπέδων 

πληροφορίας: δάση, λιβάδια, υγρότοποι, δόµηση και ύδατα που 

χορηγούνται από τον Ε.Ο.Π.. 

ζ. Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης των παραγόµενων προϊόντων και  

η. Η σύνταξη των σχετικών αναφορών προόδου και τεχνικών 

αναφορών.   
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Η συνολική αµοιβή για κάθε αντισυµβαλλόµενο ανέρχεται στο ποσό των   
16.000 πλέον Φ.Π.Α., η οποία θα καταβάλλεται τµηµατικά σε 
συνάρτηση µε την πρόοδο και τα παραδοτέα του έργου. 
 
Β14Γ. Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ) 
Συµβάσεις: 2  
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής  
Χρονική ∆ιάρκεια: 8 µήνες 
 
Β14∆. Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ) 
Συµβάσεις: 1  
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Θεσσαλονίκη   
Χρονική ∆ιάρκεια: 8 µήνες 
 
 
Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα: 

1. Οµώνυµο ή ταυτόσηµο, ειδικότητας Αγρονόµου Τοπογράφου 
Μηχανικού πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, 
κατηγορίας (ΠΕ), της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο και ισότιµο 
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.   

 
2. Αποδεδειγµένη 1-ετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία – 

προϋπηρεσία σε φωτοερµηνεία ή/και ανάλυση ή/και επεξεργασία 
δορυφορικών εικόνων. 

 
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύµφωνα µε την από ΑΣΕΠ 

προβλεπόµενη πιστοποίηση επίπεδο (Β2). 
 

Η επαγγελµατική εµπειρία – προϋπηρεσία αποδεικνύεται από συµβάσεις, 
δελτία παροχής υπηρεσιών ή άλλα παραστατικά σε συνδυασµό µε 
αντίστοιχες βεβαιώσεις εργοδότη, στις οποίες αναφέρεται σαφώς το 
αντικείµενο απασχόλησης.  
 
Επιθυµητά Προσόντα: 

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε 
την φωτοερµηνεία ή/και ανάλυση ή/και επεξεργασία δορυφορικών 
εικόνων ή/και Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (GIS). 

 
2. Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύµφωνα µε την 

από ΑΣΕΠ προβλεπόµενη πιστοποίηση επίπεδο (Γ2 και Γ1 
αντίστοιχα). 
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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., είναι: 

α. Η διόρθωση του χάρτη των µορφών κάλυψης/χρήσεων γης για το 

έτος 2000 σε εθνικό επίπεδο. 

β. Η σύνταξη χάρτη των µορφών κάλυψης/χρήσεων γης για το έτος 

2006 σε εθνικό επίπεδο. 

γ. Η ανίχνευση και οριοθέτηση των µεταβολών των µορφών 

κάλυψης/χρήσεων γης την περίοδο 2000-2006. 

δ. Η σύνταξη χάρτη των µορφών κάλυψης/χρήσεων γης για έτος 2012 

σε εθνικό επίπεδο. 

ε. Η ανίχνευση και οριοθέτηση των µεταβολών των µορφών 

κάλυψης/χρήσεων γης την περίοδο 2006-2012. 

στ. Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση των κάτωθι πέντε (5) επιπέδων 

πληροφορίας: δάση, λιβάδια, υγρότοποι, δόµηση και ύδατα που 

χορηγούνται από τον Ε.Ο.Π.. 

ζ. Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης των παραγόµενων προϊόντων και  

η. Η σύνταξη των σχετικών αναφορών προόδου και τεχνικών 

αναφορών.   

 

 
Η συνολική αµοιβή για κάθε αντισυµβαλλόµενο ανέρχεται στο ποσό των   
16.000 πλέον Φ.Π.Α., η οποία θα καταβάλλεται τµηµατικά σε 
συνάρτηση µε την πρόοδο και τα παραδοτέα του έργου. 
 
Β14Ε. Γεωγράφος (ΠΕ) 
Συµβάσεις: 1  
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής  
Χρονική ∆ιάρκεια: 8 µήνες 
 
Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα: 

1. Οµώνυµο ή ταυτόσηµο πτυχίο ή δίπλωµα Γεωγραφίας, Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, κατηγορίας (ΠΕ), της ηµεδαπής ή 
αναγνωρισµένο και ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της 
αλλοδαπής.   
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2. Αποδεδειγµένη 1-ετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία – 
προϋπηρεσία σε φωτοερµηνεία ή/και ανάλυση ή/και επεξεργασία 
δορυφορικών εικόνων. 

 
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύµφωνα µε την από ΑΣΕΠ 

προβλεπόµενη πιστοποίηση επίπεδο (Β2). 
 
Η επαγγελµατική εµπειρία – προϋπηρεσία αποδεικνύεται από συµβάσεις, 
δελτία παροχής υπηρεσιών ή άλλα παραστατικά σε συνδυασµό µε 
αντίστοιχες βεβαιώσεις εργοδότη, στις οποίες αναφέρεται σαφώς το 
αντικείµενο απασχόλησης.  
 
Επιθυµητά Προσόντα: 
 

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε 
την φωτοερµηνεία ή/και ανάλυση ή/και επεξεργασία δορυφορικών 
εικόνων ή/και Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (GIS). 

 
2.  Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύµφωνα µε την 

από ΑΣΕΠ προβλεπόµενη 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., είναι: 

α. Η διόρθωση του χάρτη των µορφών κάλυψης/χρήσεων γης για το 

έτος 2000 σε εθνικό επίπεδο. 

β. Η σύνταξη χάρτη των µορφών κάλυψης/χρήσεων γης για το έτος 

2006 σε εθνικό επίπεδο. 

γ. Η ανίχνευση και οριοθέτηση των µεταβολών των µορφών 

κάλυψης/χρήσεων γης την περίοδο 2000-2006. 

δ. Η σύνταξη χάρτη των µορφών κάλυψης/χρήσεων γης για έτος 2012 

σε εθνικό επίπεδο. 

ε. Η ανίχνευση και οριοθέτηση των µεταβολών των µορφών 

κάλυψης/χρήσεων γης την περίοδο 2006-2012. 

στ. Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση των κάτωθι πέντε (5) επιπέδων 

πληροφορίας: δάση, λιβάδια, υγρότοποι, δόµηση και ύδατα που 

χορηγούνται από τον Ε.Ο.Π.. 
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ζ. Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης των παραγόµενων προϊόντων και  

η. Η σύνταξη των σχετικών αναφορών προόδου και τεχνικών 

αναφορών.   

 
Η συνολική αµοιβή για κάθε αντισυµβαλλόµενο ανέρχεται στο ποσό των   
16.000 πλέον Φ.Π.Α., η οποία θα καταβάλλεται τµηµατικά σε 
συνάρτηση µε την πρόοδο και τα παραδοτέα του έργου. 
 
Β14ΣΤ. Γεωλόγος (ΠΕ) 
Συµβάσεις: 1  
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής  
Χρονική ∆ιάρκεια: 8 µήνες 
 
Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα: 

1. Οµώνυµο ή ταυτόσηµο πτυχίο ή δίπλωµα Γεωλογίας, Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, κατηγορίας (ΠΕ), της ηµεδαπής ή 
αναγνωρισµένο και ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της 
αλλοδαπής.   

 
3. Αποδεδειγµένη 1-ετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία – 

προϋπηρεσία σε φωτοερµηνεία ή/και ανάλυση ή/και επεξεργασία 
δορυφορικών εικόνων. 

 
3.Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύµφωνα µε την από ΑΣΕΠ 
προβλεπόµενη πιστοποίηση επίπεδο (Β2). 
 

Η επαγγελµατική εµπειρία – προϋπηρεσία αποδεικνύεται από συµβάσεις, 
δελτία παροχής υπηρεσιών ή άλλα παραστατικά σε συνδυασµό µε 
αντίστοιχες βεβαιώσεις εργοδότη, στις οποίες αναφέρεται σαφώς το 
αντικείµενο απασχόλησης.  
 
Επιθυµητά Προσόντα: 

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε 
την φωτοερµηνεία ή/και ανάλυση ή/και επεξεργασία δορυφορικών 
εικόνων ή/και Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (GIS). 

 
2. Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύµφωνα µε την 
από ΑΣΕΠ προβλεπόµενη 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., είναι: 
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α. Η διόρθωση του χάρτη των µορφών κάλυψης/χρήσεων γης για το 

έτος 2000 σε εθνικό επίπεδο. 

β. Η σύνταξη χάρτη των µορφών κάλυψης/χρήσεων γης για το έτος 

2006 σε εθνικό επίπεδο. 

γ. Η ανίχνευση και οριοθέτηση των µεταβολών των µορφών 

κάλυψης/χρήσεων γης την περίοδο 2000-2006. 

δ. Η σύνταξη χάρτη των µορφών κάλυψης/χρήσεων γης για έτος 2012 

σε εθνικό επίπεδο. 

ε. Η ανίχνευση και οριοθέτηση των µεταβολών των µορφών 

κάλυψης/χρήσεων γης την περίοδο 2006-2012. 

στ. Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση των κάτωθι πέντε (5) επιπέδων 

πληροφορίας: δάση, λιβάδια, υγρότοποι, δόµηση και ύδατα που 

χορηγούνται από τον Ε.Ο.Π.. 

ζ. Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης των παραγόµενων προϊόντων και  

η. Η σύνταξη των σχετικών αναφορών προόδου και τεχνικών 

αναφορών.   

  
Η συνολική αµοιβή για κάθε αντισυµβαλλόµενο ανέρχεται στο ποσό των   
16.000 πλέον Φ.Π.Α., η οποία θα καταβάλλεται τµηµατικά σε 
συνάρτηση µε την πρόοδο και τα παραδοτέα του έργου. 
 
Β14Ζ. Γεωπόνος (ΠΕ) 
Συµβάσεις: 1  
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής  
Χρονική ∆ιάρκεια: 8 µήνες 
 
Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα: 

1. Οµώνυµο ή ταυτόσηµο πτυχίο ή δίπλωµα Γεωπονίας, Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, κατηγορίας (ΠΕ), της ηµεδαπής ή 
αναγνωρισµένο και ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της 
αλλοδαπής.   

 
2. Αποδεδειγµένη 1-ετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία – 

προϋπηρεσία σε φωτοερµηνεία ή/και ανάλυση ή/και επεξεργασία 
δορυφορικών εικόνων. 
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3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύµφωνα µε την από ΑΣΕΠ 
προβλεπόµενη πιστοποίηση επίπεδο (Β2). 
 

Η επαγγελµατική εµπειρία – προϋπηρεσία αποδεικνύεται από συµβάσεις, 
δελτία παροχής υπηρεσιών ή άλλα παραστατικά σε συνδυασµό µε 
αντίστοιχες βεβαιώσεις εργοδότη, στις οποίες αναφέρεται σαφώς το 
αντικείµενο απασχόλησης.  
 
 
Επιθυµητά Προσόντα: 

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε 
την φωτοερµηνεία ή/και ανάλυση ή/και επεξεργασία δορυφορικών 
εικόνων ή/και Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (GIS). 

 
2. Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύµφωνα µε την 
από ΑΣΕΠ προβλεπόµενη 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., είναι: 

α. Η διόρθωση του χάρτη των µορφών κάλυψης/χρήσεων γης για το 

έτος 2000 σε εθνικό επίπεδο. 

β. Η σύνταξη χάρτη των µορφών κάλυψης/χρήσεων γης για το έτος 

2006 σε εθνικό επίπεδο. 

γ. Η ανίχνευση και οριοθέτηση των µεταβολών των µορφών 

κάλυψης/χρήσεων γης την περίοδο 2000-2006. 

δ. Η σύνταξη χάρτη των µορφών κάλυψης/χρήσεων γης για έτος 2012 

σε εθνικό επίπεδο. 

ε. Η ανίχνευση και οριοθέτηση των µεταβολών των µορφών 

κάλυψης/χρήσεων γης την περίοδο 2006-2012. 

στ. Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση των κάτωθι πέντε (5) επιπέδων 

πληροφορίας: δάση, λιβάδια, υγρότοποι, δόµηση και ύδατα που 

χορηγούνται από τον Ε.Ο.Π.. 

ζ. Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης των παραγόµενων προϊόντων και  

η. Η σύνταξη των σχετικών αναφορών προόδου και τεχνικών 

αναφορών.  
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Η συνολική αµοιβή για κάθε αντισυµβαλλόµενο ανέρχεται στο ποσό των   
16.000 πλέον Φ.Π.Α., η οποία θα καταβάλλεται τµηµατικά σε 
συνάρτηση µε την πρόοδο και τα παραδοτέα του έργου. 
 
II. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Όλοι οι ενδιαφερόµενοι/ες που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη 
διαδικασία επιλογής αντισυµβαλλόµενων για τη σύναψη οποιασδήποτε 
από τις παραπάνω συµβάσεις µίσθωσης έργου, καλούνται να υποβάλουν 
σχετική πρόταση ενδιαφέροντος προς την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για σύναψη 
συµβάσεων έργου. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν την πρότασή τους 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ενώ ο κάθε ενδιαφερόµενος έχει 
δικαίωµα υποβολής πρότασης για µια αποκλειστικά θέση.  
 
 
Η πρόταση θα πρέπει να περιλαµβάνει απαραιτήτως τα κάτωθι: 
1. Συµπληρωµένο, υπογεγραµµένο και σαρωµένο το έντυπο 

«ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΩ∆. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: Β2014)». 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. Σαρωµένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  
� Τίτλους Σπουδών και τυχόν πράξεις αναγνώρισης αυτών  
� Βεβαιώσεις Επαγγελµατικής Προϋπηρεσίας (συµβάσεις, δελτία 

παροχής υπηρεσιών ή άλλα παραστατικά αποδείξεως 
πληρωµών, βεβαιώσεις εργοδότη)  

� Πιστοποίηση καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2) 
ή  (Γ2 και Γ1) 

� Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας 
� Υπογεγραµµένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 µε την 

οποία οι ενδιαφερόµενοι θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι τα όσα 
υποβάλουν είναι αληθή και ότι όλα τα αποδεικτικά έγγραφα 
βρίσκονται στην διάθεσή τους.  

� Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή 
νοµίµου απαλλαγής  
 

Όλα τα προσκοµιζόµενα έγγραφα θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην 
ελληνική γλώσσα, άλλως να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση σε 
αυτή. 
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Όλα τα ανωτέρω 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, rtf, tif, pdf). Τα επισυναπτόµενα 
µπορούν να αποστέλλονται και σε συµπιεσµένη µορφή τύπου zip. 
 
Η έναρξη υποβολής των προτάσεων είναι η 6η Οκτωβρίου 2014 
και η καταληκτική ηµεροµηνία είναι η 20η Οκτωβρίου 2014 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 πρόσκλησης εκδήλωσης Β2014 της 
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.». 
 
Μετά την αποστολή της πρότασης ο ενδιαφερόµενος 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 εφόσον δεν πληρούνται τα απαραίτητα τυπικά 
προσόντα δεν αξιολογείται η πρόταση. 

 
Σε περίπτωση επιλογής οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να 
προσκοµίσουν απόσπασµα ποινικού µητρώου καθώς και 
αντίγραφα των υποβληθέντων εγγράφων, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/1999. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει: 
 
� 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 η οποία αποδεικνύεται από 
πιστοποιητικό αρµόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής. 
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� Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 
έχουν νόµιµα απαλλαχθεί από αυτές. 

 
� Να έχουν χρονική διαθεσιµότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου 

καθώς και διαθεσιµότητα για την εκπόνηση τµηµάτων του έργου 
στα γραφεία της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.  

 
� Να µην έχουν κώλυµα από ποινική καταδίκη ή υποδικία. 
 
 
Η επιλογή αντισυµβαλλοµένου για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου 
µε την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. νοείται ως αποδοχή της σχετικής του πρότασης και 
θα γίνει µεταξύ των ενδιαφεροµένων των οποίων η πρόταση είναι 
παραδεκτή και πληροί τους ουσιαστικούς όρους της παρούσας 
πρόσκλησης και σύµφωνα µε τον πίνακα επιλεγέντων που θα προκύψει. 
 
Επισηµαίνεται ότι 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». Όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ 
ιδίαν. Λόγω ακριβώς της νοµικής φύσης της πρόσκλησης ως πρόσκλησης 
υποβολής πρότασης και της επιλογής του αντισυµβαλλόµενου ως 
αποδοχής της πρότασης αυτής κατά την έννοια του ιδιωτικού δικαίου και 
όχι ως διοικητικής διαδικασίας, δεν προβλέπεται στάδιο υποβολής και 
εξέτασης ενστάσεων. 
 
Επιπρόσθετα, η αρµόδια επιτροπή επιλογής δεν υποχρεούται να 
συνεκτιµήσει στην επιλογή του αντισυµβαλλοµένου τα κοινωνικά 
κριτήρια του άρθρου 21 § 11 ν. 2190/1994, καθώς γενικά προέχουν τα 
κριτήρια επαγγελµατικής, επιστηµονικής κ.λπ. αξιολόγησης, τα οποία 
εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου. 
 
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. 
 
Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας της 
σύµβασης, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση µετά την ηµεροµηνία της 
καταγγελίας.  
 
Οι αντισυµβαλλόµενοι θα απασχολούνται αποκλειστικά µε την εκτέλεση 
του έργου, όπως περιγράφεται στην πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και στη σύµβαση.  
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Η σύµβαση µίσθωσης έργου είναι δυνατό να παρατείνεται έως το τέλος 
του έργου εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την ολοκλήρωσή του χωρίς 
πρόσθετη αµοιβή. 
 
 
Ορίζεται ρητά ότι οι προτάσεις των ενδιαφεροµένων συνεργατών που δεν 
πληρούν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα δεν θα αξιολογηθούν 
περαιτέρω και εποµένως δεν θα βαθµολογηθούν βάσει των κριτηρίων 
αξιολόγησης.  
 

Κριτήρια Αξιολόγησης Προτάσεων 

 
 

 

 

(*) Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε µήνες. Σε κάθε µήνα αντιστοιχούν 2/12 βαθµοί. 

 

(**) Από τον βαθµό του πτυχίου προσµετρούνται µόνο οι µονάδες πάνω από το βαθµό 5 

π.χ. για πτυχίο µε βαθµό 7,5 προσµετρούνται 2,5 µονάδες. 

 

 

 

Κριτήρια Βαθµολόγησης 

 

 

 

 

Βαθµοί 

Πληρούνται τα απαραίτητα τυπικά προσόντα όπως ορίζονται 

στην προκήρυξη. 

 

40 

Αποδεδειγµένη εργασιακή εµπειρία άνω των ετών που 

αναφέρονται στην προκήρυξη και στην ενότητα απαραίτητα 

τυπικά προσόντα, προστίθενται δυο (2) βαθµοί για κάθε έτος, 

µε µέγιστο όριο κριτηρίου τους τριάντα (35) βαθµούς. 

 

 

35(*) 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε γνωστικό αντικείµενο 

σχετικό µε την φωτοερµηνεία ή/και ανάλυση ή/και 

επεξεργασία δορυφορικών εικόνων ή/και Γεωγραφικά 

Συστήµατα Πληροφοριών (GIS). 

15 

Βαθµός πτυχίου ή διπλώµατος. 5(**) 

Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύµφωνα 

µε την από ΑΣΕΠ προβλεπόµενη πιστοποίηση επίπεδο (Γ2 

και Γ1 αντίστοιχα). 

5 (***) 

Μέγιστο σύνολο  100 
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(***) Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύµφωνα µε την από ΑΣΕΠ 

προβλεπόµενη πιστοποίηση επίπεδο (Γ2 και Γ1 αντίστοιχα). H άριστη ή πολύ καλή γνώση  

της Αγγλικής Γλώσσας ανεξαρτήτως επιπέδου, βαθµολογείται µε 5 βαθµούς. 

 

Επισήµανση: Ο κάθε υποψήφιος έχει δικαίωµα συµµετοχής αποκλειστικά σε µια 

σύµβαση. 

 
Για τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις αποστείλετε µήνυµα, στην διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: supportktforest@ktimatologio.gr  
 
            

 

 

 

 

Για την ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

          & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε 

                Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 

 

 

    Ηλίας Λιακόπουλος 


