
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/32708/386 
Καθορισμός των απαιτούμενων προσόντων 
του προσωπικού που θα προσληφθεί με συμβά-
σεις μίσθωσης έργου από την εταιρεία «ΕΘΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) προκειμένου να καλυ-
φθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες της.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ -
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 14 του ν. 2308/ 

1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτη-
ματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα 
κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως 
ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 «Συ-
μπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 156).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 162 του ν. 4483/2017 «Ρυθ-
μίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου ορ-
γάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων 
Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με 
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προ-
σωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνερ-
γασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις)» 
(Α’ 74).

5. Τα άρθρα 41 και 90 του π.δ. υπ’ αριθμ. 63 «Κωδικο-
ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 100/2014 (Α’ 167 ) «Οργανισμός 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 (Α’ 160) «Οργανισμός 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

8. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βι-
ομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α’ 114).

9. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α’ 208).

10. Το π.δ. 125/2016 (Β’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 81706/6085/06-10-1995 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων, περί ιδρύσεως της Ανώνυμης Εται-
ρίας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» (B΄ 872).

13. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 6951/1363/28-2-1996 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων «Έγκριση του καταστατικού της 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».(Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1485).

14. Την αριθμ. Υ1/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β’ 2076).

15. Την Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

16. Το με αριθμ. ΔΣ 2108/10.011729672/ 23.10.2017 
(αριθμ. πρ. εισερχ.: 43806/23.10.2017) έγγραφο της Δι-
ευθύνουσας Συμβούλου της ΕΚΧΑ Α.Ε. με το οποίο μας 
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διαβιβάστηκε σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης Εξή-
ντα δύο συμβάσεων (62) μίσθωσης έργου, προκειμένου 
να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες της 
Εταιρείας.

17. Το υπ’ αριθμ. 754/4/03.10.2017 Απόσπασμα Πρα-
κτικού του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Π/Υ της ΕΚΧΑ Α.Ε. (ΚΑΕ 
61.00 ΚΑΙ 60.03) ύψους των 1.4 εκατ. ευρώ ετησίως για 
καθένα από τα έτη 2018-2020.

19. Την αρ. πρωτ.: 45087/01.11.2017 εισήγηση της 
ΓΔΟΥ του Υπουργείου ΠΕΝ, σύμφωνα με την παράγρα-
φο ε, του άρθρου 24 του ν.4270/2014 όπως ισχύει, απο-
φασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα προσόντα του προ-
σωπικού που θα προσληφθεί με συμβάσεις μίσθωσης 
έργου από την «Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε» προκειμένου να καλυφθούν 
πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες για την υλοποίηση 
του έργου της ως ακολούθως:

Α) Γενικά Προσόντα Επιλογής
1. Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ,) οι υποψήφιοι, 

για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει 
να έχουν ηλικία από 25 έως 55 ετών.

2. Προκειμένου για υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγέ-
νεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό 
επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ει-
δικότητας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνι-
κής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς 
και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την 
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.

3. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ήτοι: α) να μην 
έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήπο-
τε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρε-
σία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγό-
ρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 
παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική 
δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκ-
μετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) να μην είναι υπό-
δικοι 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 συμπα-
ράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 
καταστάσεις.

4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρε-
ώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαχθεί από αυτές.

Β) Απαιτούμενα ανά ειδικότητα Προσόντα.
Ι.1. Παρακολούθηση και διαχείριση των έργων κτη-

ματογράφησης
Ι.1.1. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός/Πολιτικός 

Μηχανικός (ΠΕ)
Συμβάσεις: 18
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Ι.1.2. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός/Πολιτικός 

Μηχανικός (ΠΕ)

Συμβάσεις: 4
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Θεσσαλονίκη
Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανι-

κού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΠΕ ή Πολιτικού Μηχανι-
κού 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 Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμ-
μάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της 
αλλοδαπής.

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τοπογράφου ή Πολι-
τικού Μηχανικού ή Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας 
του απαιτούμενου τίτλου σπουδών.

3. Οκταετής (8-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελματι-
κή εμπειρία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, από 
την οποία τουλάχιστον πενταετής (5-έτη) εξειδικευμένη 
επαγγελματική εμπειρία που αποδεικνύεται με τη συμ-
μετοχή στην εκπόνηση των παρακάτω μελετών: μελέτες 
κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματο-
λογίου, μελέτες κτηματογράφησης, κτηματογραφήσεις 
που έγιναν στο πλαίσιο πολεοδομικών μελετών, μελε-
τών οδοποιίας, υδραυλικών μελετών κ.λπ., κτηματο-
γραφήσεις που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο συμβάσεων 
επίβλεψης, εποπτείας και συμβούλου, πράξεις εφαρμο-
γής, αναδασμοί, απαλλοτριώσεις, πράξεις αναλογισμού, 
εργασίες κατάρτισης αμπελουργικού μητρώου, εργασίες 
κατάρτισης ελαιοκομικού μητρώου και εργασίες σύντα-
ξης υποβάθρων.

4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).
Επιθυμητά Προσόντα:
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλά-

χιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ανα-
γνωρισμένο της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο 
σχετικό με το Κτηματολόγιο ή με τη Γεωπληροφορική ή 
με τη Διοίκηση/Διοίκηση Έργων.

2. Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία του είδους 
που απαιτείται στη ενότητα «απαραίτητα τυπικά προσό-
ντα» άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή.

3. Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση 
έργων, που αποδεικνύεται με την άσκηση καθηκόντων 
διοίκησης/συντονισμού ανθρώπινου δυναμικού σε έργα 
ή μελέτες.

Ι.2. Έλεγχος ποιότητας και ορθότητας των παραδοτέων 
των μελετών κτηματογράφησης

Ι.2.1 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ)
Συμβάσεις: 5
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανι-

κού 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 πτυ-
χίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-
μίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
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(Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης 
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τοπογράφου Μηχανι-
κού ή Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του απαιτού-
μενου τίτλου σπουδών

3. Πενταετής (5 - έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελματι-
κή εμπειρία από την άδεια άσκησης επαγγέλματος, από 
την οποία τουλάχιστον 3ετής εξειδικευμένη επαγγελμα-
τική εμπειρία σε εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων 
πληροφοριών (GIS).

4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).
Επιθυμητά Προσόντα:
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλά-

χιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή ανα-
γνωρισμένο της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο 
σχετικό με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) 
ή με Γεωδαισία ή με Πληροφορική.

2. Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία του είδους 
που απαιτείται στη ενότητα «απαραίτητα τυπικά προσό-
ντα» άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή.

3. Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία που αποδει-
κνύεται με τη συμμετοχή στην εκπόνηση των παρακάτω 
μελετών: μελέτες κτηματογράφησης για τη δημιουργία 
Εθνικού Κτηματολογίου, μελέτες κτηματογράφησης, 
κτηματογραφήσεις που έγιναν στο πλαίσιο πολεοδομι-
κών μελετών, μελετών οδοποιίας, υδραυλικών μελετών 
κ.λπ., κτηματογραφήσεις που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο 
συμβάσεων επίβλεψης, εποπτείας και συμβούλου, πρά-
ξεις εφαρμογής, αναδασμοί, απαλλοτριώσεις, πράξεις 
αναλογισμού, εργασίες κατάρτισης αμπελουργικού μη-
τρώου, εργασίες κατάρτισης ελαιοκομικού μητρώου και 
εργασίες σύνταξης υποβάθρων.

Ι.2.2. Τοπογράφος Μηχανικός (ΤΕ)
Συμβάσεις: 7
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Συμβάσεις: 1
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. –Θεσσαλονίκη
Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπληροφορικής και Τοπογρα-

φίας Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμων τίτλων 
σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής.

2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελματι-
κή εμπειρία από την απόκτηση του απαιτούμενου πτυ-
χίου ή διπλώματος, από την οποία τουλάχιστον τριετής 
(3-έτη) εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε εφαρ-
μογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.).

3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).
Επιθυμητά Προσόντα:
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλά-

χιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή ανα-
γνωρισμένο της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο 
σχετικό με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) 
ή με Γεωδαισία ή με Πληροφορική.

2. Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία του είδους 
που απαιτείται στη ενότητα «απαραίτητα τυπικά προσό-
ντα» άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή.

3. Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία που αποδει-
κνύεται με τη συμμετοχή στην εκπόνηση των παρακάτω 

μελετών: μελέτες κτηματογράφησης για τη δημιουργία 
Εθνικού Κτηματολογίου, μελέτες κτηματογράφησης, 
κτηματογραφήσεις που έγιναν στο πλαίσιο πολεοδομι-
κών μελετών, μελετών οδοποιίας, υδραυλικών μελετών 
κ.λπ., κτηματογραφήσεις που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο 
συμβάσεων επίβλεψης, εποπτείας και συμβούλου, πρά-
ξεις εφαρμογής, αναδασμοί, απαλλοτριώσεις, πράξεις 
αναλογισμού, εργασίες κατάρτισης αμπελουργικού μη-
τρώου, εργασίες κατάρτισης ελαιοκομικού μητρώου και 
εργασίες σύνταξης υποβάθρων.

Ι.3. Τεχνική υποστήριξη των μελετών κτηματογράφη-
σης

Ι.3.1. Τοπογράφος Μηχανικός (ΤΕ)
Συμβάσεις: 3
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπληροφορικής και Τοπογρα-

φίας Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμων τίτλων 
σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής.

2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελματι-
κή εμπειρία από την απόκτηση του απαιτούμενου πτυ-
χίου ή διπλώματος, από την οποία τουλάχιστον τριετής 
(3-έτη) εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε εφαρ-
μογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S).

3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).
Επιθυμητά Προσόντα
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλά-

χιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή ανα-
γνωρισμένο της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο 
σχετικό με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)

2. Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία του είδους 
που απαιτείται στη ενότητα «απαραίτητα τυπικά προσό-
ντα» άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή.

3. Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε Microsoft 
Access ή σε Microsoft Project Professional τα τελευταία 
δέκα έτη από τη δημοσίευση της προκήρυξης.

Ι.4. Επίβλεψη συμβάσεων και τεχνική υποστήριξη 
έργων της Δ/νσης Δασικών Χαρτών και Φυσικού Περι-
βάλλοντος

Ι.4.1 Δασολόγος (ΠΕ)
Συμβάσεις: 5
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Ι.4.2 Δασολόγος (ΠΕ)
Συμβάσεις: 3
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. - Υποκατάστημα Θεσσα-

λονίκης
Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα
1. Ομώνυμο ή ταυτόσημο, κατά περιεχόμενο ειδικό-

τητας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος πτυχίο ή 
δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, κατηγορί-
ας (ΠΕ), της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας 
σχολών της αλλοδαπής.

2. Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων 
έναρξης άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού, ειδικό-
τητας Δασολόγου ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος 
γεωτεχνικού ειδικότητας Δασολόγου

3. Τριετής (3-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελματική 
εμπειρία Δασολόγου από την οποία τουλάχιστον διετής 
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(2-έτη) εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία στα Γεω-
γραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.) και συγκεκρι-
μένα στη χρήση λογισμικού ArcGIS.

4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).
Επιθυμητά Προσόντα
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχι-

στον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρι-
σμένο της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό 
με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S).

2. Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία του είδους 
που απαιτείται στη ενότητα «απαραίτητα τυπικά προσό-
ντα» άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή.

3. Εξειδικευμένη μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον, επαγ-
γελματική εμπειρία σε εργασίες κατάρτισης ή/και ελέγ-
χου Δασικών Χαρτών.

I.5. Ανάπτυξη και διαχείριση έργων πληροφορικής 
για την Κτηματογράφηση και την κατάρτιση Δασικών 
Χαρτών.

Ι.5.1. Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού (ΠΕ)
Συμβάσεις: 3
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα
1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Πληροφορικής - Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογι-

στών,
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογι-

στών,
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής,
Επιστήμης Υπολογιστών - Ηλεκτρονικού και Μηχανι-

κού Υπολογιστών,
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συ-

στημάτων,
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων,
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών,
Πληροφορικής (Ε.Α.Π.),
Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημά-

των,
Επιστημών και Πολιτισμού,
Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, 

αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
2. Τουλάχιστον πενταετής (5 έτη) επαγγελματική εμπει-

ρία, από την οποία τουλάχιστον τριετής (3 έτη) πρόσφα-
τη εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία (τελευταία 
πενταετία από τη δημοσίευση της προκήρυξης) στην 
υλοποίηση εφαρμογών και διαδικτυακών υπηρεσιών σε 
πλατφόρμες και γλώσσες προγραμματισμού που χρησι-
μοποιεί η Ε.Κ.ΧΑ.Α.Ε. (.NET, C#).

3. Πολύ καλή γνώση SQL (*).
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).
(*) Η γνώση χρήσης του παραπάνω γνωστικού αντι-

κειμένου - λογισμικού αποδεικνύεται με πιστοποιήσεις 
ή αποδεικτικά αυτοτελούς γνώσης του συγκεκριμένου 
λογισμικού στο πλαίσιο μεταπτυχιακού προγράμματος 
εξειδίκευσης ή βεβαιώσεις σεμιναρίων διάρκειας του-
λάχιστον σαράντα 40 ωρών ή με συμμετοχή σε έργα 
(projects) που υλοποιήθηκαν με χρήση τους, όπως 

αποδεικνύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
προκήρυξη.

Επιθυμητά Προσόντα
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχι-

στον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρι-
σμένο της αλλοδαπής σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

2. Γενική και εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία 
του είδους που απαιτείται στην ενότητα απαραίτητα 
τυπικά προσόντα άνω των ετών που απαιτούνται στην 
ενότητα αυτή.

Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία (**), στα ακό-
λουθα:

3. Ειδικό λογισμικό JQuery
4. Λογισμικό ανάπτυξης αναφορών Crystal Reports
5. Γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic .NET
6. Γλώσσα προγραμματισμού Java
7. Ειδικό λογισμικό Share Point
8. Τεχνολογία WCF
9. Σχεδιασμός ιστοσελίδων (Web Design)
(**) Αποδεικνύεται με μονοετή (1 έτος) τουλάχιστον 

επαγγελματική εμπειρία.
Ι.5.2. Μηχανικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δε-

δομένων (ΠΕ)
Συμβάσεις: 2
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής - Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογι-

στών,
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογι-

στών,
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής,
Επιστήμης Υπολογιστών - Ηλεκτρονικού και Μηχανι-

κού Υπολογιστών,
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συ-

στημάτων,
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων,
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών,
Πληροφορικής (Ε.Α.Π.),
Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων,
Επιστημών και Πολιτισμού,
Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, 

αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελματι-

κή εμπειρία, από την οποία τουλάχιστον τριετής (3-έτη) 
πρόσφατη (τελευταία πενταετία) εξειδικευμένη επαγγελ-
ματική εμπειρία στην υλοποίηση εφαρμογών βάσεων 
δεδομένων και συγκεκριμένα ORACLE.

3. Πολύ καλή γνώση SQL και PL/SQL (*).
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).
(*) Η γνώση χρήσης των παραπάνω γνωστικών αντι-

κειμένων - λογισμικών αποδεικνύεται με πιστοποιήσεις 
ή αποδεικτικά αυτοτελούς γνώσης των συγκεκριμένων 
λογισμικών στο πλαίσιο μεταπτυχιακού προγράμματος 
εξειδίκευσης ή βεβαιώσεις σεμιναρίων διάρκειας του-
λάχιστον σαράντα 40 ωρών ή με συμμετοχή σε έργα 

NIKOS 


NIKOS 




ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 61185Τεύχος Β’ 4585/27.12.2017

(projects) που υλοποιήθηκαν με χρήση τους, όπως 
αποδεικνύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
προκήρυξη.

Επιθυμητά Προσόντα
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας του-

λάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή 
αναγνωρισμένο της αλλοδαπής σε συναφές γνωστικό 
αντικείμενο.

2. Γενική και εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία 
του είδους που απαιτείται στην ενότητα απαραίτητα 
τυπικά προσόντα άνω των ετών που απαιτούνται στην 
ενότητα αυτή.

Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία (**)
3. Βελτιστοποίηση απόδοσης SQL (SQL Performance 

Tuning )
4. Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων (Database Design)
5. Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών σε μεγάλες βά-

σεις δεδομένων
6. Διαχείριση βάσεων δεδομένων (Database 

administration)
7. Λειτουργικό σύστημα UNIX
(**) Αποδεικνύεται με μονοετή (1-έτος) τουλάχιστον 

επαγγελματική εμπειρία.
Ι.5.3. Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής (ΠΕ)
Συμβάσεις: 1
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής - Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογι-

στών,
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής,
Επιστήμης Υπολογιστών - Ηλεκτρονικού και Μηχανι-

κού Υπολογιστών,
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συ-

στημάτων,
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων,
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών,
Πληροφορικής (Ε.Α.Π.),
Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημά-

των,
Επιστημών και Πολιτισμού,
Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, 

αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελματι-

κή εμπειρία, στη διαχείριση Συστημάτων Πληροφορικής.
3. Διετής (2-έτη) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία 

στη διαχείριση συστημάτων Windows Server.
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).
Επιθυμητά Προσόντα
1. Επαγγελματική εμπειρία του είδους που απαιτείται 

στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα άνω των 
ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή.

2. Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον εξειδικευμένη επαγ-
γελματική εμπειρία στη Διαχείριση Λειτουργικού Συστή-
ματος Redhat Enterprise Linux.

3. Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον εξειδικευμένη επαγ-
γελματική εμπειρία στη Διαχείριση Συστημάτων Αποθή-
κευσης Ψηφιακών Δεδομένων (Storage Area Network).

4. Πιστοποίηση (*) τεχνικών γνώσεων (certifications) σε 
Διαχείριση Λειτουργικού Συστήματος Redhat Enterprise 
Linux έκδοση 6/7.

5. Πιστοποίηση (*) τεχνικών γνώσεων (certifications) 
σε διαχείριση Λειτουργικού Συστήματος Windows Server 
2008/2012/2016.

(*) Αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που χορηγείται 
από αναγνωρισμένο φορέα.

Ι.5.4. Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων (ΠΕ)
Συμβάσεις: 2
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής - Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών,
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογι-

στών,
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής,
Επιστήμης Υπολογιστών - Ηλεκτρονικού και Μηχανι-

κού Υπολογιστών,
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συ-

στημάτων,
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων,
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών,
Πληροφορικής (Ε.Α.Π.),
Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων,
Επιστημών και Πολιτισμού,
Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, 

αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον επαγγελματική 

εμπειρία, σε διαχείριση σχεσιακών βάσεων δεδομένων.
3. Διετής (2-έτη) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία 

σε καθήκοντα διαχειριστή Βάσης Δεδομένων Oracle.
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).
Επιθυμητά Προσόντα
1. Επαγγελματική εμπειρία του είδους που απαιτείται 

στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα άνω των 
ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή.

2. Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελματική 
εμπειρία σε καθήκοντα διαχειριστή Βάσης Δεδομένων 
Oracle, σε διάταξη cluster (Oracle RAC)

3. Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελματική 
εμπειρία σε διαχείριση Oracle Dataguard.

4. Πιστοποίηση (*) τεχνικών γνώσεων (certifications), 
σε Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων Oracle έκδοση 
11g/12c..

(*) Αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που χορηγείται 
από αναγνωρισμένο φορέα.

Ι.5.5. Υποστήριξη Εφαρμογών Πληροφορικής (ΤΕ)
Συμβάσεις: 2
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. - Χολαργός Αττικής
Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής,
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων,
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Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων,
Βιομηχανικής Πληροφορικής,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας,
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης,
Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ (ΠΣΕ),
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών 

Συστημάτων,
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην 

Οικονομία,
Διαχείρισης Πληροφοριών
2. Τριετής (3-έτη) επαγγελματική εμπειρία στην υπο-

στήριξη εφαρμογών μεγάλης κλίμακας.
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).
Επιθυμητά Προσόντα
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό 

αντικείμενο σχετικό με την πληροφορική διάρκειας 
τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ 
ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής Ανώτατης Σχολής 
Πληροφορικής.

2. Επαγγελματική εμπειρία του είδους που απαιτείται 
στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα, άνω των 
ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή.

3. Πιστοποίηση (*) σε υποστήριξη επιχειρησιακών δι-
αδικασιών και υποστήριξη υπηρεσιών και εφαρμογών, 
π.χ. ITIL.

(*) Αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που χορηγείται 
από αναγνωρισμένο φορέα.

Ι.5.6. Τεχνικός Συστημάτων Πληροφορικής (ΤΕ)
Συμβάσεις: 1
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής,
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων,
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων,
Βιομηχανικής Πληροφορικής,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας,
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης,
Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ (ΠΣΕ),
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών 

Συστημάτων,
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην 

Οικονομία,
Διαχείρισης Πληροφοριών
2. Τριετής (3-έτη) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία 

στην υποστήριξη Πληροφορικών Συστημάτων Windows.
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).
Επιθυμητά Προσόντα
1. Επαγγελματική εμπειρία του είδους που απαιτείται 

στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα άνω των 
ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή.

2. Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελματική 
εμπειρία στη διαχείριση λειτουργικών συστημάτων 
Windows server.

3. Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελματική 
εμπειρία στην υποστήριξη χρηστών πληροφοριακών 
συστημάτων, καθώς και στην επίλυση προβλημάτων που 
σχετίζονται με τη λειτουργία τοπικών δικτύων.

4. Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελματική 
εμπειρία στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται 
με τη λειτουργία απομακρυσμένων δικτυακών συνδέ-
σεων και υπερτοπικών δικτύων.

5. Πιστοποίηση (*) τεχνικών γνώσεων (certifications), 
σε θέματα Διαχείρισης Λειτουργικών Συστημάτων 
Windows.

(*) Αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που χορηγείται 
από αναγνωρισμένο φορέα.

I.6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Ι.6.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΤΗ-
ΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (ΠΕ)
Συμβάσεις: 1
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Αθήνα
Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών ή Οικονομικής Επι-

στήμης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών ή Δημοσίων Οικονομικών ή Πε-
ριφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής 
ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατι-
στικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και 
Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 
Μαθηματικών, Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και 
Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Λο-
γιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρημα-
τοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Βιομηχανικής 
Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας 
και Συστημάτων Παραγωγής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Επιχειρησι-
ακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας 
και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών 
ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικο-
νομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το 
ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικο-
νομικών Σχέσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προ-
γραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκ-
παιδευτικού Ιδρύματος, (Πανεπιστημιακού τομέα) Οικο-
νομικών Επιστημών, της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο και 
ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

2. Πενταετής (5 έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελματι-
κή εμπειρία, σε οικονομική υπηρεσία.

3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας κειμένων
β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
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4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).
Επιθυμητά Προσόντα
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, Οικονομικής Κα-

τεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
2. Γενική επαγγελματική εμπειρία του είδους που απαι-

τείται στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα, άνω 
των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή.

3. Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα 
οικονομικής διαχείρισης, συμφωνίας δαπανών και βελ-
τιστοποίησης διαδικασιών.

4. Πιστοποίηση υπολογιστικών φύλλων (excel), επίπε-
δο Advanced αναγνωρισμένου φορέα.

5. Διετής (2-έτη) επαγγελματική εμπειρία σε χρήση 
λογισμικού ERP

Ι.6.2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ/ΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΠΕ)
Συμβάσεις: 2
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Αθήνα
Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών ή Οικονομικής Επι-

στήμης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών ή Δημοσίων Οικονομικών ή Πε-
ριφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής 
ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατι-
στικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και 
Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 
Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και 
Αναλογιστικών -Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Λο-
γιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρημα-
τοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Βιομηχανικής 
Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας 
και Συστημάτων Παραγωγής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Επιχειρησι-
ακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας 
και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Μάρκετινγκ 
και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουρ-
γιών ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας 
Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι 
το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρω-
παϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπα-
ϊκών Οικονομικών Σχέσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο 
ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) 
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας/Πτυχίο ή δίπλωμα 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, (Πανεπιστημιακού 
τομέα) Οικονομικών Επιστημών, της ημεδαπής ή ανα-
γνωρισμένο και ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών 
της αλλοδαπής.

2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελματι-
κή εμπειρία,σχετική με το αντικείμενο της θέσης.

3. Κάτοχος Άδειας Α’ Τάξης Φοροτέχνη - Λογιστή
4. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας κειμένων
β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

5. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).
Επιθυμητά Προσόντα
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, Οικονομικής Κα-

τεύθυνσης
2. Γενική επαγγελματική εμπειρία του είδους που απαι-

τείται στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα, άνω των ετών που απαιτούνται στην ενό-

τητα αυτή.
3. Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα 

οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης.
4. Πιστοποίηση υπολογιστικών φύλλων (excel), επίπε-

δο Advanced αναγνωρισμένου φορέα.
5. Διετής (2-έτη) επαγγελματική εμπειρία σε χρήση 

λογισμικού ERP .
Ι.6.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΤΗ-

ΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΕ
Συμβάσεις: 2
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Αθήνα
Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών ή Οικονομικής Επι-

στήμης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών ή Δημοσίων Οικονομικών ή Πε-
ριφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής 
ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατι-
στικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και 
Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 
Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και 
Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Λο-
γιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρημα-
τοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Βιομηχανικής 
Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας 
και Συστημάτων Παραγωγής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Επιχειρησι-
ακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας 
και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Μάρκετινγκ 
και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουρ-
γιών ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας 
Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι 
το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρω-
παϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπα-
ϊκών Οικονομικών Σχέσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο 
ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) 
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Πτυχίο ή δίπλωμα 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, (Πανεπιστημιακού 
τομέα) Οικονομικών Επιστημών, της ημεδαπής ή ανα-
γνωρισμένο και ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών 
της αλλοδαπής.

2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον επαγγελματική 
εμπειρία, σε οικονομική υπηρεσία.

3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας κειμένων
β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
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4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).
Επιθυμητά Προσόντα
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.
2. Γενική επαγγελματική εμπειρία του είδους που απαιτείται στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα, άνω των 

ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή.
3. Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, συμφωνίας εσόδων και δαπανών 

και βελτιστοποίησης διαδικασιών.
4. Πιστοποίηση υπολογιστικών φύλλων (excel), επίπεδο Advanced αναγνωρισμένου φορέα.
5. Διετής (2-έτη) επαγγελματική εμπειρία σε χρήση λογισμικού ERP.
2. Η επιλογή του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα Κριτήρια Αξιολόγησης:
Κωδικοί θέσεων: Ι.1.1, Ι.1.2, Ι.2.1, Ι.2.2, Ι.3.1

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης Βαθμοί

1η Ενότητα Κριτηρίων Απαραίτητα τυπικά προσόντα

Βασικός τίτλος σπουδών σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην προκήρυξη στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα

Υποχρεωτικό On/Off

Άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται,
σύμφωνα με τα οριζόμενα την προκήρυξη, στην
ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα.
Γενική και εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα απαραίτητα
τυπικά προσόντα για κάθε ειδικότητα

Υποχρεωτικό On/Off

Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 Υποχρεωτικό On/Off

2η Ενότητα Κριτηρίων Επιθυμητά προσόντα

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε γνωστικό
αντικείμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα
επιθυμητά προσόντα, για κάθε ειδικότητα.

20

Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία του είδους που
απαιτείται στην ενότητα «απαραίτητα τυπικά
προσόντα» άνω των ετών που απαιτούνται στην
ενότητα αυτή, για κάθε ειδικότητα,
προστίθενται τέσσερις (4) βαθμοί για κάθε έτος, με
μέγιστο όριο κριτηρίου τους σαράντα (40) βαθμούς.

40

Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία του είδους που
αναφέρεται στην ενότητα «επιθυμητά προσόντα» για
κάθε ειδικότητα, προστίθενται τρεις (3) βαθμοί για
κάθε έτος, με μέγιστο όριο κριτηρίου τους τριάντα (30)
βαθμούς.

30

Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος άνω του βαθμού 5. 10(*)

Μέγιστο σύνολο 100
(*) Από τον βαθμό του πτυχίου προσμετρούνται μόνο οι μονάδες πάνω από το βαθμό 5 και για κάθε μονάδα 

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Κωδικοί θέσεων: Ι.4.1, Ι.4.2.

Κριτήρια Αξιολόγησης / Βαθμολόγησης Βαθμοί

1η Ενότητα κριτηρίων: απαραίτητα τυπικά προσόντα

Βασικός τίτλος σπουδών σύμφωνα τα οριζόμενα στην προκήρυξη,
στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα. Υποχρεωτικό On/Off

NIKOS 
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Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης
επαγγέλματος γεωτεχνικού, ειδικότητας Δασολόγου ή βεβαίωση
άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού ειδικότητας Δασολόγου.

Υποχρεωτικό On/Off

Γενική και εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην προκήρυξη, στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα.

Υποχρεωτικό On/Off

Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 Υποχρεωτικό On/Off
2η Ενότητα κριτηρίων: επιθυμητά τυπικά προσόντα

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε γνωστικό αντικείμενο
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη και στην ενότητα
επιθυμητά προσόντα.

20

Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία άνω των ετών που
αναφέρονται στην προκήρυξη, στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα, προστίθενται πέντε (5) βαθμοί για κάθε έτος, με
μέγιστο όριο κριτηρίου τους τριάντα (30) βαθμούς.

30

Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία άνω των ετών που
αναφέρονται στην προκήρυξη και στην ενότητα επιθυμητά τυπικά
προσόντα, προστίθενται πέντε (5) βαθμοί για κάθε έτος, με
μέγιστο όριο κριτηρίου τους σαράντα (40) βαθμούς.

40

Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος 10(*)
Μέγιστο σύνολο 100

(*) Από τον βαθμό του πτυχίου προσμετρούνται μόνο οι μονάδες πάνω από το βαθμό 5 και για κάθε βαθμό αντι-
στοιχούν 2 βαθμοί π.χ. για πτυχίο με βαθμό 7,5 προσμετρούνται 5 βαθμοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Κωδικός θέσης: Ι.5.1

Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης Βαθμοί

1η Ενότητα Κριτηρίων: απαραίτητα τυπικά προσόντα
Βασικός Τίτλος Σπουδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
προκήρυξη, στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα. Υποχρεωτικό On/Off

Γενική και εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην προκήρυξη και στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα.

Υποχρεωτικό On/Off

Πολύ καλή γνώση SQL Υποχρεωτικό On/Off

Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2. Υποχρεωτικό On/Off

2η Ενότητα Κριτηρίων: επιθυμητά τυπικά προσόντα

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. 5

Γενική και εξειδικευμένη επαγγελματική 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 (30) βαθμούς.

30

Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία στα παρακάτω
αντικείμενα βαθμολογείται με δέκα (10) βαθμούς ανά
αντικείμενο.
• Ειδικό λογισμικό JQuery
• Λογισμικό ανάπτυξης αναφορών Crystal Reports

20(*)

Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία στα παρακάτω
αντικείμενα βαθμολογείται με πέντε (5) βαθμούς ανά αντικείμενο.
• Γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic. NET
• Γλώσσα προγραμματισμού Java
• Ειδικό λογισμικό Share Point
• Τεχνολογία WCF

20(*)
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Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε σχεδιασμό
ιστοσελίδων (web design). 20(*)

Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος 5(**)
Μέγιστο σύνολο 100

(*) Αποδεικνύεται με μονοετή (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.
(**) Από τον βαθμό του πτυχίου προσμετρούνται μόνο οι μονάδες πάνω από το βαθμό 5 και για κάθε μονάδα 

αντιστοιχεί ένας βαθμός π.χ. για πτυχίο με βαθμό 7,5 προσμετρούνται 2,5 βαθμοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Κωδικός θέσης Ι.5.2.

Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης Βαθμοί

1η Ενότητα Κριτηρίων: απαραίτητα τυπικά προσόντα

Βασικός τίτλος σπουδών σύμφωνα τα οριζόμενα στην προκήρυξη,
στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα Υποχρεωτικό On/Off

Γενική και εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην προκήρυξη στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα.

Υποχρεωτικό On/Off

Πολύ καλή γνώση SQL και PL/SQL Υποχρεωτικό On/Off

Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 Υποχρεωτικό On/Off

2η Ενότητα Κριτηρίων: επιθυμητά τυπικά προσόντα

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε συναφές γνωστικό
αντικείμενο. 5

Γενική και εξειδικευμένη επαγγελματική 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 (30) βαθμούς.

30

Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία στα παρακάτω
αντικείμενα, βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) βαθμούς ανά
αντικείμενο.
• Βελτιστοποίηση απόδοσης SQL (SQL Performance
Tuning)
• Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων (Database Design)

30(*)

Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών
σε μεγάλες βάσεις δεδομένων. 20(*)

Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία στα παρακάτω
αντικείμενα βαθμολογείται με πέντε (5) βαθμούς ανά αντικείμενο.
• Διαχείριση βάσεων δεδομένων (Database administration)
• Λειτουργικό σύστημα UNIX

10(*)

Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος 5(**)

Μέγιστο σύνολο 100
(*) Αποδεικνύεται με μονοετή (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.
(**) Από τον βαθμό του πτυχίου προσμετρούνται μόνο οι μονάδες πάνω από το βαθμό 5 και για κάθε μονάδα 

αντιστοιχεί 1 βαθμός π.χ. για πτυχίο με βαθμό 7,5 προσμετρούνται 2,5 βαθμοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Κωδικός θέσης Ι.5.3.

Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης Βαθμοί

1η Ενότητα Κριτηρίων: απαραίτητα τυπικά προσόντα

Βασικός τίτλος σπουδών σύμφωνα τα οριζόμενα στην προκήρυξη,
στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα Υποχρεωτικό On/Off
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Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στη
Διαχείριση Συστημάτων Πληροφορικής. Υποχρεωτικό On/Off

Διετής (2-έτη) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στη
διαχείριση συστημάτων Windows Server. Υποχρεωτικό On/Off

Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 Υποχρεωτικό On/Off

2η Ενότητα Κριτηρίων: επιθυμητά τυπικά προσόντα
Επαγγελματική εμπειρία άνω των ετών που αναφέρονται στην
προκήρυξη και στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα,
προστίθενται πέντε (5) βαθμοί για κάθε έτος, με μέγιστο όριο
κριτηρίου τους πενήντα (50) βαθμούς.

50

Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στη
Διαχείριση Λειτουργικού Συστήματος Redhat Enterprise Linux.
Προστίθενται δυο (2) βαθμοί για κάθε έτος, με μέγιστο όριο
κριτηρίου τους δέκα (10) βαθμούς.

10

Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στη
Διαχείριση Συστημάτων Αποθήκευσης Ψηφιακών Δεδομένων
(Storage Area Network).
Προστίθενται δυο (2) βαθμοί για κάθε έτος, με μέγιστο όριο
κριτηρίου τους δέκα (10) βαθμούς.

10

Πιστοποίηση τεχνικών γνώσεων (certifications) στη Διαχείριση
Λειτουργικού Συστήματος Redhat Enterprise Linux έκδοση 6/7.
Προστίθενται πέντε (5) βαθμοί για κάθε πιστοποίηση, με μέγιστο
όριο κριτηρίου τους δέκα (10) βαθμούς.

10(*)

Πιστοποίηση τεχνικών γνώσεων (certifications) σε Διαχείριση
Λειτουργικού Συστήματος Windows Server 2008/2012/2016.
Προστίθενται πέντε (5) βαθμοί για κάθε πιστοποίηση, με μέγιστο
όριο κριτηρίου τους δέκα (10) βαθμούς.

10(*)

 Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος. 10(**)
Μέγιστο σύνολο 100

(**) Αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που χορηγείται από αναγνωρισμένο φορέα.
(**) Από τον βαθμό του πτυχίου προσμετρούνται μόνο οι μονάδες πάνω από το βαθμό 5 και για κάθε μονάδα 

αντιστοιχούν δύο βαθμοί π.χ. για πτυχίο με βαθμό 7,5 προσμετρούνται 5 βαθμοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Κωδικός θέσης Ι.5.4.

Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης Βαθμοί
1η Ενότητα Κριτηρίων: απαραίτητα τυπικά προσόντα

Βασικός τίτλος σπουδών σύμφωνα τα οριζόμενα στην προκήρυξη,
στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα. Υποχρεωτικό On/Off

Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πενταετής (5-έτη) σε
Διαχείριση Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων. Υποχρεωτικό On/Off

Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον διετής (2-έτη) στη
διαχείριση Βάσης Δεδομένων Oracle. Υποχρεωτικό On/Off

Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2. Υποχρεωτικό On/Off
2η Ενότητα Κριτηρίων: επιθυμητά τυπικά προσόντα

Επαγγελματική εμπειρία άνω των ετών που αναφέρονται στην προκήρυξη και 
στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα, προστίθενται πέντε (5) βαθμοί 
για κάθε έτος, με μέγιστο όριο κριτηρίου τους πενήντα (50) βαθμούς.

50

Μονοετής (1-έτος) επαγγελματική εμπειρία σε διαχείριση Βάσεων
Δεδομένων Oracle, σε διάταξη cluster (Oracle RAC)
Προστίθενται δυο (2) βαθμοί για κάθε έτος, με μέγιστο όριο
κριτηρίου τους δεκαπέντε (15) βαθμούς.

15
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Μονοετής (1-έτος) επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση Oracle
Dataguard. Προστίθενται δυο (2) βαθμοί για κάθε έτος, με
μέγιστο όριο κριτηρίου τους δεκαπέντε (15) βαθμούς.

15

Πιστοποίηση τεχνικών γνώσεων (certifications), σε Διαχείριση
Βάσεων Δεδομένων Oracle έκδοση 11 g/12c.
Προστίθενται πέντε (5) βαθμοί για κάθε πιστοποίηση, με μέγιστο
όριο κριτηρίου τους δέκα (10) βαθμούς.

10(*)

Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος. 10(**)
Μέγιστο σύνολο 100

(*) Αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που χορηγείται από αναγνωρισμένο φορέα.
(**) Από τον βαθμό του πτυχίου προσμετρούνται μόνο οι μονάδες πάνω από το βαθμό 5 και για κάθε μονάδα 

αντιστοιχούν δύο βαθμοί π.χ. για πτυχίο με βαθμό 7,5 προσμετρούνται 5 βαθμοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Κωδικός θέσης Ι.5.5.

Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης Βαθμοί
1η Ενότητα Κριτηρίων: απαραίτητα τυπικά προσόντα

Βασικός τίτλος σπουδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη,
στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα. Υποχρεωτικό On/Off

Γενική Επαγγελματική εμπειρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
προκήρυξη στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα. Υποχρεωτικό On/Off

Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 Υποχρεωτικό On/Off
2η Ενότητα Κριτηρίων: επιθυμητά τυπικά προσόντα

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. 20
Επαγγελματική εμπειρία άνω των ετών που αναφέρονται στην
προκήρυξη και στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα.
Προστίθενται πέντε (5) βαθμοί για κάθε έτος, με μέγιστο όριο
κριτηρίου τους σαράντα πέντε (45) βαθμούς.

45

Πιστοποίηση σε υποστήριξη επιχειρησιακών διαδικασιών και
υποστήριξη υπηρεσιών και εφαρμογών. 25(*)

Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος. 10(**)
Μέγιστο σύνολο 100

(*) Αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που χορηγείται από αναγνωρισμένο φορέα.
(**) Από τον βαθμό του πτυχίου προσμετρούνται μόνο οι μονάδες πάνω από το βαθμό 5 και για
κάθε μονάδα αντιστοιχούν δύο βαθμοί π.χ. για πτυχίο με βαθμό 7,5 προσμετρούνται 5 βαθμοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8
Κωδικός θέσης Ι.5.6.

Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης
Τεχνικός Συστημάτων Πληροφορικής Βαθμοί

1η Ενότητα Κριτηρίων: απαραίτητα τυπικά προσόντα

Βασικός τίτλος σπουδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
προκήρυξη, στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα. Υποχρεωτικό On/Off

Τουλάχιστον τριετής, επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη
Πληροφορικών Συστημάτων Windows. Υποχρεωτικό On/Off

Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2. Υποχρεωτικό On/Off
2η Ενότητα Κριτηρίων: επιθυμητά τυπικά προσόντα
Επαγγελματική εμπειρία άνω των ετών που αναφέρονται στην
προκήρυξη και στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα,
προστίθενται πέντε (5) βαθμοί για κάθε έτος, με μέγιστο όριο
κριτηρίου τους πενήντα (50) βαθμούς.

50
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Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στη
διαχείριση λειτουργικών συστημάτων Windows Server.
Προστίθενται δυο (2) βαθμοί για κάθε έτος, με μέγιστο όριο
κριτηρίου τους δέκα (10) βαθμούς.

10

Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία, στην
υποστήριξη χρηστών πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και
στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία
τοπικών δικτύων. Προστίθενται δυο (2) βαθμοί για κάθε έτος, με
μέγιστο όριο κριτηρίου τους δέκα (10) βαθμούς.

10

Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην
επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία
απομακρυσμένων δικτυακών συνδέσεων και υπερτοπικών
δικτύων. Προστίθενται δυο (2) βαθμοί για κάθε έτος, με μέγιστο
όριο κριτηρίου τους δέκα (10) βαθμούς.

10

Πιστοποίηση τεχνικών γνώσεων (certifications) σε Διαχείριση
Λειτουργικού Συστήματος Windows Server 2008/2012/2016.
Προστίθενται πέντε (5) βαθμοί για κάθε πιστοποίηση, με μέγιστο
όριο κριτηρίου τους δέκα (10) βαθμούς.

10(*)

Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος. 10(**)
Μέγιστο σύνολο 100

(*) Αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που χορηγείται από αναγνωρισμένο φορέα. (**) Από τον βαθμό του πτυχίου 
προσμετρούνται μόνο οι μονάδες πάνω από το βαθμό 5 και για κάθε μονάδα αντιστοιχούν δύο βαθμοί π.χ. για 
πτυχίο με βαθμό 7,5 προσμετρούνται 5 βαθμοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9
Κωδικοί θέσεων Ι.6.1. και Ι.6.3

Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης Βαθμοί
1η Ενότητα κριτηρίων απαραίτητα τυπικά προσόντα

Βασικός τίτλος σπουδών σύμφωνα τα οριζόμενα στην προκήρυξη Υποχρεωτικό On/Off
Γενική επαγγελματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της
προκήρυξης στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα για κάθε
ειδικότητα.

Υποχρεωτικό On/Off

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας
κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου.

Υποχρεωτικό On/Off

Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 Υποχρεωτικό On/Off

2η Ενότητα κριτηρίων επιθυμητά τυπικά προσόντα

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε γνωστικό αντικείμενο
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της προκήρυξης και στην
ενότητα επιθυμητά προσόντα.

10

Γενική επαγγελματική εμπειρία άνω των ετών που αναφέρονται
στην προκήρυξη και στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα,
προστίθενται τρεις (3) βαθμοί για κάθε έτος, με μέγιστο όριο
κριτηρίου τους τριάντα (30) βαθμούς.

30

Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα που
αναφέρονται στην προκήρυξη, προστίθενται πέντε (5) βαθμοί για
κάθε έτος, με μέγιστο όριο κριτηρίου τους εικοσιπέντε (25)
βαθμούς.

25

Πιστοποίηση υπολογιστικών φύλλων (excel), επίπεδο Advanced 20

Διετής (2-έτη) επαγγελματική εμπειρία στη χρήση λογισμικού ERP. 10

Βαθμός πτυχίου. 5(*)
Μέγιστο σύνολο 100
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(*) Από τον βαθμό του πτυχίου προσμετρούνται μόνο οι μονάδες πάνω από το βαθμό 5 και κάθε μονάδα αντι-
στοιχεί σε ένα βαθμό π.χ. για πτυχίο με βαθμό 7,5 προσμετρούνται 2,5 βαθμοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
Κωδικοί θέσεων Ι.6.2

Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης Βαθμοί
1η Ενότητα κριτηρίων απαραίτητα τυπικά προσόντα

Βασικός τίτλος σπουδών σύμφωνα τα οριζόμενα στην προκήρυξη Υποχρεωτικό On/Off

Γενική επαγγελματική εμπειρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
προκήρυξη και στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα. Υποχρεωτικό On/Off

Κάτοχος άδειας Α΄ Τάξης Φοροτέχνη - Λογιστή Υποχρεωτικό On/Off

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας
κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου.

Υποχρεωτικό On/Off

Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 Υποχρεωτικό On/Off

2η Ενότητα κριτηρίων επιθυμητά τυπικά προσόντα

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε γνωστικό αντικείμενο
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη και στην ενότητα
επιθυμητά προσόντα.

10

Γενική επαγγελματική εμπειρία άνω των ετών που αναφέρονται
στην προκήρυξη και στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα,
προστίθενται τρείς (3) βαθμοί για κάθε έτος, με μέγιστο όριο
κριτηρίου τους τριάντα (30) βαθμούς.

30

Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα που
αναφέρονται στην προκήρυξη προστίθενται έξι (6) βαθμοί για
κάθε έτος, με μέγιστο όριο κριτηρίου τους τριάντα (30).

30

Διετής (2-έτη) επαγγελματική εμπειρία σε χρήση λογισμικού ERP 15

Πιστοποίηση υπολογιστικών φύλλων (excel), επίπεδο Advanced 10

Βαθμός πτυχίου. 5(*)

Μέγιστο σύνολο 100
(*) Από τον βαθμό του πτυχίου προσμετρούνται μόνο οι μονάδες πάνω από το βαθμό 5 και κάθε μονάδα αντι-

στοιχεί σε ένα βαθμό π.χ. για πτυχίο με βαθμό 7,5 προσμετρούνται 2,5 βαθμοί.
Επισήμανση στη βαθμολόγηση του χρόνου επαγγελματικής εμπειρίας
Η επαγγελματική εμπειρία όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος λαμβάνεται υπόψη μετά από την 

κτήση του απαιτούμενου ανά ειδικότητα τίτλου σπουδών.
Η βαθμολόγηση του κάθε μήνα - στον χρόνο επαγγελματικής εμπειρίας-, για όλους τους ανωτέρω πίνακες υπο-

λογίζεται ως ακολούθως:
• Η βαθμολογία του μήνα προκύπτει από το βαθμό του έτους όπως αναφέρεται στον αντίστοιχο πίνακα διαιρού-

μενο με τον αριθμό 12 (αρ. μηνών ανά έτος), π.χ. αν η βαθμολογία του έτους ορίζεται σε πέντε (5) μονάδες, τότε ο 
κάθε μήνας είναι 5/12.

• Όπου δεν προκύπτει ιδιαίτερη βαθμολογία έτους στον αντίστοιχο πίνακα, τότε η βαθμολογία του κάθε μήνα 
είναι 1/12.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των υποψηφίων που δεν πληρούν τα γενικά προσόντα επιλογής και τα απαραίτητα 
τυπικά προσόντα δεν θα αξιολογηθούν περαιτέρω και επομένως δεν θα βαθμολογηθούν βάσει των κριτηρίων 
αξιολόγησης.

3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους και ανά περίπτωση τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου εφόσον δεν είναι δυνατή η 

προσκόμιση του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
2. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα 

σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, απαιτείται Πιστοποιητικό 
Ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, 
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Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101-5, 
των κατωτέρω επιπέδων:

Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για τις Κατηγορίες Πα-
νεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) 
μη Διοικητικού Προσωπικού.

Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για τις Κατηγορίες Πα-
νεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) 
Διοικητικού Προσωπικού.

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρει-
άζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι 
οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προ-
γράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός 
του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Αποδεικνύεται επίσης με αντίστοιχο πιστοποιητικό 
του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, 
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76) το 
οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υπο-
ψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

Επίσης, ο κάθε υποψήφιος υποβάλλει σε αντίγραφα 
όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλείται με την 
αίτησή του.

3. Τίτλο σπουδών (για υποψήφιο που συμμετέχει στις 
κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ), στον οποίο να αναγράφεται ο ακρι-
βής 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 στρογγυλοποίη-
ση είτε πρόκειται για αμιγώς ακέραιο αριθμό) πρέπει 
να υποβάλει και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον 
ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. Στις 
περιπτώσεις τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης (Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.) που 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 λαμβά-
νεται 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 αξιο-
λογικό χαρακτηρισμό, θα λαμβάνεται υπόψη το ελάχιστο 
της βαθμολογικής κλίμακας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
δηλαδή «5,00».

Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν 
τίτλους σπουδών

3.1 Για τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: όπου 
στην Προκήρυξη ορίζεται ως απαιτούμενο προσόν πτυ-
χίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-
μίου (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 ζητού-
μενο από την Προκήρυξη, οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν 
διαθέτουν τίτλο που αναφέρεται ρητά (με την ονομασία 
του) στην Προκήρυξη, καλύπτεται δε από τους παρα-
πάνω όρους (αντιστοιχία ή ταυτοσημία), υποχρεούνται 
να προσκομίσουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου 
οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημί-
ου (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 επάρ-
κεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται 
από την Προκήρυξη. Σε περίπτωση που δεν προσκο-
μισθεί η βεβαίωση αυτή, ή δεν αναφέρεται σε αυτήν 
το συγκεκριμένο σύμφωνα με την οικεία Προκήρυξη 
απαιτούμενο πτυχίο, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμ-
βάνεται υπόψη.

3.2 Για τίτλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: όπου στην 
Προκήρυξη ορίζεται ως απαιτούμενο προσόν πτυχίο 
ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής «αντίστοιχης ειδικότητας ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα ή αντίστοιχο κατά περιεχό-
μενο ειδικότητας» με το ζητούμενο από την Προκήρυξη, 
οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τίτλο που ανα-
φέρεται ρητά (με την ονομασία του) στην Προκήρυξη, 
καλύπτεται δε από τον παραπάνω όρο (αντιστοιχία), υπο-
χρεούνται να προσκομίσουν συγχρόνως βεβαίωση του 
αρμοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.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 Προκήρυξη. Σε περίπτωση που 
δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ή δεν αναφέρεται 
σε αυτήν το συγκεκριμένο σύμφωνα με την οικεία Προ-
κήρυξη απαιτούμενο πτυχίο, ο επικαλούμενος τίτλος δεν 
λαμβάνεται υπόψη.

3.3 Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντίστοιχων 
ειδικοτήτων με τίτλους Τ.Ε.Ι. που ορίζονται ως απαιτού-
μενα προσόντα στην Προκήρυξη, απαιτείται βεβαίωση 
του αρμοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει 
η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το ζητούμενο 
από την Προκήρυξη. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται 
για τις ειδικότητες της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαί-
δευσης, για τις οποίες, εκ του νόμου, προβλέπεται άδεια 
άσκησης επαγγέλματος.

3.4 Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών 
στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδί-
κευση αυτών, όπως αυτή ενδέχεται να ζητείται από την 
Προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή 
βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπου-
δών τους, από την οποία να προκύπτει ότι παρακολού-
θησαν τα μαθήματα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης 
ή ειδίκευσης που ζητείται από την Προκήρυξη.

3.5 Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαι-
τείται:

α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκ-
παίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή 
το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία, ή ισοτιμία και αντι-
στοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολο-
γικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των 
ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδη-
μαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας 
ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της 
βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλί-
μακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την 
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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.

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που 
αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και 
αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοι-
χία. Για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την 
ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης 
αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του 
τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώ-
ρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής 
ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι 
οποίες χορηγήθηκαν από:

i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσό-
ντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρ-
μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει ή

ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προ-
σόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για 
την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει 
της παρ.2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε 
φορά ή

iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισο-
τιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) 
του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώ-
ρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρ-
κειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή

iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 
14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα ανα-
γνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο 
συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις 
οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

Υποψήφιοι που είναι κάτοχοι ενός από τα παραπάνω 
πτυχία της αλλοδαπής, εξαιρούνται μεν από την υπο-
χρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την 
ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από 
την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού από το 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε ή από το Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου.

Προκειμένου για τίτλο της αλλοδαπής χωρίς αντιστοι-
χία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθ-
μολογική 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, δη-
λαδή «5,00».

Στις ανωτέρω περιπτώσεις που αφορούν τίτλους 
σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι υποψή-
φιοι 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. Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνο-
λογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης για τις οποίες αναφέρεται στην 
Προκήρυξη ως επιθυμητό προσόν η κατοχή μεταπτυχια-
κού διπλώματος σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο 
οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν μεταπτυχιακό 
δίπλωμα (συνοδευόμενο από βεβαίωση του οικείου Εκ-
παιδευτικού 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 αλλο-
δαπή απαιτείται μόνο Πράξη Αναγνώρισης του τίτλου 
από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδη-
μαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας 
που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προ-
θεσμίας 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 γνω-
στικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντι-
στοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον 
εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μετα-
πτυχιακού διπλώματος, δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του 
μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται 
ως μεταπτυχιακός τίτλος.

Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπλη-
ρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως 
μεταπτυχιακός τίτλος.

5. Για όποιες ειδικότητες απαιτούνται ως προσόντα 
η γνώση ξένης γλώσσας ή/και η γνώση χειρισμού ηλε-
κτρονικού υπολογιστή, οι υποψήφιοι προσκομίζουν ως 
προς την απόδειξη των παραπάνω, τα αναφερόμενα στα 
επισυναπτόμενα παραρτήματα: Παράρτημα Α «Απόδει-
ξη Χειρισμού Η/Υ» και Παράρτημα Β «Απόδειξη Γλωσ-
σομάθειας».

Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευ-
ταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

6. Για την πιστοποίηση λογισμικών πληροφορικής 
όπου απαιτείται προσκομίζονται πιστοποιητικά ανα-
γνωρισμένων φορέων.

7. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική 
άδεια ή βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αναγγελίας 
ή βεβαίωση περί πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων 
άσκησης του επαγγέλματος (όπου απαιτείται).

Όλες οι άδειες άσκησης επαγγέλματος πρέπει να είναι 
σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Για τους υποψηφίους που έχουν αναγνώριση επαγ-
γελματικής ισοτιμίας του τίτλου τους από το Συμβούλιο 
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Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας τίτλων Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από το νόμο 
εγγραφή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βε-
βαίωση υποβολής αίτησης εγγραφής τους στην οικεία 
επαγγελματική οργάνωση.

8. Λοιπές Βεβαιώσεις ή Πιστοποιητικά ή Επαγγελματι-
κές Ταυτότητες που προβλέπονται από την Προκήρυξη.

Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας
Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελμα-

τίες:
(1) Όταν ζητείται γενική επαγγελματική εμπειρία:
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος και
• 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 βεβαί-
ωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την 
οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια 
της εμπειρίας.

(2) Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία απαιτείται 
επιπλέον:

- Για τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύ-
θυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 
1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το εί-
δος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλα-
κτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν 
βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από 
την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρ-
κεια της εξειδικευμένης 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 εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική 
σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν 
ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης 
εμπειρίας. Στην περίπτωση που η εξειδικευμένη εμπειρία 
έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί 
των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προ-
σκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου 
τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρο-
νική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευμένη 

εμπειρία είτε όχι.
(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την 

οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και
• Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υπο-

ψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 στην οποία 
να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της 
εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυ-
σικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν 
πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτι-
κά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της 

υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του 
οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να 
προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπει-
ρίας.

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται 
αθροιστικά:

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην 
οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης,

• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά 
το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι πραγματοποίησε συ-
γκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το 
αντικείμενο της εμπειρίας και

• Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελ-
τίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη 
διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο 
δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομέ-
νων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαί-
ωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την 
οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια 
της εμπειρίας.

Εφόσον οι ανωτέρω υποψήφιοι είναι μισθωτοί του δη-
μόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης 
του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση 
του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία 
να προκύπτει η διάρκεια απασχόλησης.

Επισημάνσεις για τους τρόπους απόδειξης της εμπει-
ρίας:

α) Οι απασχολούμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα, 
που αποδεικνύουν την εμπειρία τους με σχετική βεβαίω-
ση του οικείου φορέα απασχόλησης, υπολογίζουν τους 
μήνες εμπειρίας αφαιρώντας την ημερομηνία έναρξης 
της απασχόλησης από την επομένη της ημερομηνίας 
λήξης σύμφωνα με το υπόδειγμα των ασφαλισμένων 
στα λοιπά ταμεία πλην ΙΚΑ.

β) Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος 
πρέπει να συμφωνεί με το χρόνο που προκύπτει από 
τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος 
εμπειρίας που δηλώνεται από τον υποψήφιο και δεν κα-
λύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές δεν λαμβάνεται 
υπόψη και αφαιρείται.

γ) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εργάστηκε με 
καθεστώς μερικής απασχόλησης ο χρόνος εμπειρίας 
υπολογίζεται στο ήμισυ. Στην περίπτωση αυτή, ο υπο-
ψήφιος, πλέον της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστι-
κού φορέα, οφείλει να προσκομίσει και βεβαίωση του 
δημοσίου φορέα, στον οποίο απασχολήθηκε μερικώς.

δ) Οι απασχολούμενοι (μισθωτοί) του ιδιωτικού τομέα 
δύνανται να προσκομίσουν, αντί της βεβαίωσης του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που να έχει 
εκδοθεί αρμοδίως ή παλαιότερα εκδοθείσες καρτέλες 
ενσήμων του ΙΚΑ.

Ειδικά για τους δασολόγους:
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη: πριν και μετά την 

απόκτηση του δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος 
Γεωτεχνικού ειδικότητας Δασολόγου (βεβαιώσεις που 
εκδίδονται από το ΓΕΩΤΕΕ), ως εξής:

Χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από την λήψη του 
πτυχίου μέχρι και 29-06-2002 λαμβάνεται υπόψη ως 
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εμπειρία, διότι μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν απαιτείτο 
άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ο χρόνος εμπειρίας που 
έχει διανυθεί από 30-06-2002 και μετά λαμβάνεται υπό-
ψη ως εμπειρία μόνο εφόσον έχει διανυθεί με βεβαίωση 
(ν. 3919/2011) και προσμετράται μετά την απόκτηση του 
δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος Γεωτεχνικού 
ειδικότητας Δασολόγου.

Όσοι υποψήφιοι έχουν συνεχόμενη προϋπηρεσία στον 
ίδιο εργοδότη που άρχισε πριν την 30-06-2002 και απέ-
κτησαν το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού 
ειδικότητας Δασολόγου σε μεταγενέστερο χρόνο (μετά 
την 30-06-2002) και πάντως πριν τη λήξη της προθε-
σμίας υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να δηλώσουν 
σε χωριστή υπεύθυνη δήλωση τη χρονική διάρκεια της 
εμπειρίας τους.

Όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία αρχικής κτήσης 
της άδειας Γεωτεχνικού ειδικότητας Δασολόγου και προ-
κειμένου 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.

Επισήμανση για τους απασχολούμενους στο δημόσιο 
τομέα:

Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του 
Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, οι 
Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού καθώς και τα νομικά 
πρόσωπα των Ο.Τ.Α., όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 
3812/2009 (όπως ισχύει).

Ως εργασία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο Τομέα, θε-
ωρείται επίσης:

• Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής 
Θητείας.

• Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασια-
κής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ.

• Η απασχόληση με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου σε φο-
ρείς του Δημοσίου.

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή 

επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται 
από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υπο-
ψήφιος προσκομίζει:

1. Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους 
η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγ-
γελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεω-
τική:

• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθη-
κε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της 
απασχόλησης του ενδιαφερομένου και

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, 
είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή 
μικτή ασφάλιση.

2. Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κρά-
τους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο 
επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη 
υποχρεωτική:

• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθη-
κε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της 
απασχόλησης του ενδιαφερομένου.

• Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του 
ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται επακριβώς 
ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, 
τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της 
επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού 
προσώπου και

• Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο 
οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκρι-
μένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας 
δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους 
τούτου.

3. Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες 
δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής, μπορεί να απο-
δεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου 
φορέα.

Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας
α. Δικαστική Απόφαση
Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δι-

καστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος 
της εργασίας που παρασχέθηκε καθώς και η χρονική 
διάρκεια της παροχής της.

β. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προ-
γράμματα

Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προ-
γράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας υπό την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει:

(α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραμμα-
τέα 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 υπεύθυ-
νος και

(β) 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.

Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο 
υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κα-
τείχε τον απαιτούμενο από την Προκήρυξη βασικό τίτλο 
σπουδών ή άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγ-
γελματική άδεια, όπου αυτή απαιτείται.

γ. Στρατιωτική θητεία
Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση 

που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. 
Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το 
είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης. Στην περίπτωση 
αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν 
από την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση 
που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητεί-
ας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή 
της και μετά. Όταν από την Προκήρυξη απαιτείται άδεια 
άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια, ο 
χρόνος της παραπάνω εμπειρίας υπολογίζεται μετά την 
απόκτηση της απαιτούμενης άδειας.

δ. Προγράμματα STAGE
Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα 

προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE 
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του ΟΑΕΔ. Η σχετική βεβαίωση, από την οποία πρέπει 
να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια του προ-
γράμματος, εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ.

ε. Εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση του 
Ο.Α.Ε.Ε.

Υποψήφιοι οι οποίοι ανήκουν στα πρόσωπα που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 
3050/2002, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
οφείλουν να προσκομίσουν με την αίτησή τους βεβαί-
ωση απαλλαγής τους από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. εάν 
εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του νόμου.

4. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους για μια 
αποκλειστικά θέση μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από 
τη δημοσίευση της προκήρυξης.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική προκήρυξη.

5. Η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου ορί-
ζεται σε τρία έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμ-
βασης.

6. α) Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τρι-
μελή επιτροπή, η οποία θα ορισθεί με απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της «Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε».

β) Οι επιλεγέντες θα εκτελέσουν το έργο, όπως αυτό 
θα περιγράφεται στην προκήρυξη και στη σύμβαση.

γ) Για τους επιλεγέντες ισχύει δοκιμαστική περίοδος 
τριών μηνών κατά την οποία η «Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.» διατηρεί το 
δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση.

δ) Σε περίπτωση που απαιτηθεί αντικατάσταση ήδη 
επιλεγέντος υποψηφίου θα γίνεται για το διάστημα που 
υπολείπεται για την εκτέλεση του έργου βάσει της σειράς 
κατάταξης των υποψηφίων, η οποία θα προκύψει από τη 
διαδικασία αξιολόγησης.

ε) Οι επιλεγέντες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν 
εγγράφως στην «Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.» τυχόν σύγκρουση συμφε-
ρόντων κατά την εκτέλεση της σύμβασης έργου των ιδί-
ων ή των συγγενικών τους προσώπων σε σχέση με τους 
αναδόχους της «Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε». που έχουν αναλάβει την 
εκπόνηση μελετών κτηματογράφησης και κατάρτισης 
δασικών χαρτών από τη στιγμή που λαμβάνουν γνώση 
της εν λόγω σύγκρουσης.

Κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων συντρέχει ιδί-
ως όταν οι επιλεγέντες, έχουν, άμεσα ή έμμεσα, προσωπι-
κά, οικογενειακά, οικονομικά ή άλλα κοινά συμφέροντα, 
με τους ανωτέρω αναφερόμενους αναδόχους.

Εάν η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κρίνει ότι μια σύγκρουση συμφερό-
ντων είναι αδύνατον να αρθεί με άλλον τρόπο, καταγ-
γέλλεται αζημίως η σύμβαση έργου.

Τα συνημμένα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπα-
στα τμήματα του κειμένου της απόφασης.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ
ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ
Παράρτημα Α. «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ»

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργα-
σίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρε-
σιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

(1) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρι-
σμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστο-
ποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), πρώην Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από 
τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστο-
ποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές 
πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερο-
μηνία πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των αρ. 28 και 
40 της με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 
2123/Β’/01.08.2014).

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει 
της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠ-
ΠΕΠ) ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. 
Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ),

β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),
γ) Infotest (22.2.2006)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 

αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)
ε) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)
ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ 

(18.12.2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με 
την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της 
ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟ-
ΣΕΡΤ - INFOCERT ΕΠΕ (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 
απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ 
ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ)

θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (30.9.2009)

ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑ-
ΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

<< GLOBAL CERT>> (10-4-2014).
ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) 
(21-01-2015).

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς 
είναι τα εξής:

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ
• ECDL Core Certificate
• ECDL Start Certificate
• ECDL Progress Certificate
• ECDL Profile Certificate
β) Vellum Global Educational Services S.A.
• Cambridge International Diploma in IT Skills
• Cambridge International Diploma in IT Skills 

Proficiency
• Vellum Diploma in IT Skills
• Vellum Diploma in IT Skills Proficiency
γ) Infotest
• Internet and Computing Core Certification (IC3)
• Microsoft Office Specialist (MOS)
• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
• Infotest Certified Basic User (ICBU) (τα πιστοποιητι-

κά μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασμό 
των ενοτήτων «Επεξεργασία Κειμένου», «Υπολογιστικά 
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Φύλλα», «Υπηρεσίες Διαδικτύου», «Παρουσιάσεις» και 
«Βάσεις Δεδομένων»).

• Infotest Microsoft Certified Application Specialist.
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
• ICT Intermediate A
• ICT Intermediate B
• ICT Intermediate C
ε) ΚΕΥ-CERT
• Key Cert IT Basic
• Key Cert IT Initial
στ) ACTA Α.Ε.
• Certified Computer User (CCU)
ζ) I SKILLS A.E.
• Basic I.T. Standard
• Basic I.T. Thematic
• Basic I.T. Core
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕ-

ΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ - INFOCERT ΕΠΕ
• Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή 

ονομασίας τίτλου)
• Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας 

τίτλου)
• Integration Skills ή Infocert Integration Skills 

(25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
• Infocert Unities
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
• Basic Office
• Business Office
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑ-

ΜΙΚΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«GLOBAL CERT»
Global Intermediate
•Global Intermediate A
•Global Intermediate B
•Global Intermediate C
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS -

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.
Unicert Primary
Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται 

η γνώση και των τριών ενοτήτων: α) επεξεργασίας κειμένων, 
β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με 
επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκή-
ρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει 
ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί 
τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου 
φορέα έκδοσης αυτού. Αν ο υποψήφιος επιλεγεί στην ει-
δικότητα που επιδιώκει, πρέπει να προσκομίσει το πιστο-
ποιητικό στο φορέα πρόσληψης ή ανάθεσης του έργου.

Γίνονται δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία 
χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι 
και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. 
με την εξής ονομασία:

α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER 
SOCIETY-Ε.Π.Υ.

β) Cambridge International Examinations από UNIVER-
SITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational 
Services).

γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία 
Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και

δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON 
LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).

Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανω-
τέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ 
που έχουν εκδοθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., κατόπιν επιτυχούς 
συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης 
Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διορ-
γάνωσε ο Οργανισμός.
«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ 
που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστο-
ποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και 
την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς 
πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και 
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής 
τους είναι αόριστης διάρκειας. (παρ. 6 του άρ. 12 του 
ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’ /10-9-2014) όπου αναφέρεται 
ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρ. 38 του ν. 4186/2013).

Η αντιστοίχιση Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής 
ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς της αλ-
λοδαπής γίνεται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, 
κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται δεκτά.

(2) Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, 
Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την 
αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι ο υποψή-
φιος έχει παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθή-
ματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης 
χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα (4) αυτά μαθήματα 
μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο απόκτησης 
τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνο-
λογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε 
διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.

(3) Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρ-
κώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ, προσκομίζοντας μόνο 
βεβαιώσεις τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστο-
ποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό 
ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθή-
ματα τα οποία κατά την εκτίμηση του οικείου Τμήμα-
τος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του 
χειρισμού Η/Υ.

Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και 
κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία 
υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις 
λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, δεδο-
μένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπο-
νται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και

βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώ-
σης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή 
κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) παρου-
σιάσεων και β) βάσεων δεδομένων αποδεικνύεται με 
πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ 
που εκδίδονται από τους πιστοποιημένους φορείς της 
ανωτέρω παραγράφου (1), εφόσον σ’ αυτά περιλαμβά-
νονται τα εν λόγω αντικείμενα.
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Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργα-
σίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών 
διαδικτύου, δ) παρουσιάσεων και ε) βάσεων δεδομέ-
νων αποδεικνύεται, πέραν των προαναφερομένων, 
και με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτερο-
βάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας 
Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί 
αναφέρονται παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ –
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ), ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ
ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 
19 του Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει)

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογι-

στών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολο-

γιστών
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
- Επιστήμης Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 

Συστημάτων
- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογι-

στών
- Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
- Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική
- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
- Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστη-

μάτων
- Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχο-

λών της αλλοδαπής.

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Πληροφορικής
- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
- Βιομηχανικής Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
- Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών 

Συστημάτων

- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην 
Οικονομία

- Διαχείρισης Πληροφοριών
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας, σχο-

λών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘ-
ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασ-
δήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή

- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελμα-
τικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ):

i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορι-
κής - Δικτύων Η/Υ,

ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστη-
μάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών

Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα, ή
- Απολυτήριος τίτλος:
i) Κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυ-

κείου,
ii) Τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολο-

γιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή
iii) Ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής 

Επαγγελματικής Σχολής,
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μο-

νάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 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 «Τροπο-
ποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 
115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντί-
στοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστά-
θηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανε-

πιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φο-

ρέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική 
τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρι-
σμένοι 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 γλώσ-
σα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες 
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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 φο-
ρείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του 
Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πι-
στοποιητικά:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του 

Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, 

του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYS-

TEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Ex-
aminations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP 
Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 
8,5 και άνω .

• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PRO-
FICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT 
COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF 
ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICA-
TION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN 
ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CER-
TIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE 
LONDON.

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTER-
NATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- 
και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL IN-
TERNATIONAL (Spoken) - MASTERY- (Συνυποβάλλονται 
αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή 
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-
MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNA-
TIONAL 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).

• Michigan State University – Certificate of English Lan-
guage Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2.

• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of 
Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).

• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
• 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 SYS-

TEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Ex-
aminations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP 
Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 
7 έως 8.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGH-
ER) 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 IN-
TERNATIONAL (reading, writing and listening) - EX-
PERT- 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 INTERNA-
TIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται 
αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) 
του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- 
USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICA-
TION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCA-
TIONAL 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, Writ-
ing, 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).
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• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International 
(C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BAT-
TERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του CAM-
BRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA)

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 
έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESS-
MENTS (CaMLA)

• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

(γ) Καλή γνώση (Β2):
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του 

Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, 

του Πανεπιστημίουτου CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYS-

TEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Ex-
aminations 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 Exami-
nations Syndicate (UCLES).

• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COM-
PETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTER-
MEDIATE COMMUNICATION - του EDEXCEL ή PEARSON 
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDI-
ATE 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 IN-
TERNATIONAL (reading, writing and listening) -COM-
MUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE 
IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - COMMUNICATOR 
- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της 
καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTER-
NATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS 
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COM-
MUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την 
απόδειξη της καλής γνώσης).

•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICA-
TION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCA-
TIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

• 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, Writ-
ing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των 
ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writ-
ing, 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 Lan-
guage 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 BAT-

TERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAM-
BRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 
έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESS-
MENTS

• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

(δ) Μέτρια γνώση (Β1):
• PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου 

CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, 

του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYS-

TEM (IELTS)
- Βαθμολογία από 4 έως 5.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - PRELIMINARY (BEC 

PRELIMINARY) (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EX-
AMINATIONS SYNDICATE (UCLES).

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 – INTERMEDI-
ATE COMMUNICATION-του EDEXCEL ή PEARSON TEST 
OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2 - INTERMEDIATE COM-
MUNICATION - 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) (EN-
TRY 3) - ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 
3) - ACHIEVER - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την 
απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFI-
CATE 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 COMMUNICA-

TION (TOEIC) βαθμολογία από 405 έως 500 του EDUCA-
TIONAL 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, Writ-
ing, 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”).

• OCNW Certificate in ESOL International at Entry Level 
3 (Common European Framework equivalent level B1)) 
(μέχρι 31/8/2009)
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• 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) ή Test of 

Interactive English, Β1 Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Entry Level Certificate in ESOL International 

(Entry 3) (B1).
• AIM Awards Entry Level Certificate in ESOL Interna-

tional (Entry 3) (B1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writ-
ing, Speaking).

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BAT-
TERY (MELAB) βαθμολογία από 67 έως 79 του CAM-
BRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 120 
έως 156 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESS-
MENTS

• LRN Entry Level Certificate in ESOL International (En-
try 3) (CEF B1)

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου 
να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγ-
γλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο 
φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσ-
σομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς 
τούτο εθνική αρχή ή

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρε-
σβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρ-
ξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προ-
σκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες 
υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό 
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής
Οικονομικών Ανασυγκρότησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ    

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02045852712170024*




