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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: ……………………………….. 

 

 

Χολαργός, 19.10.2020 

Α.Π.: 2033986  

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο 

πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου Υποέργου 9 «Διασύνδεση των Νέων 

Διαδικτυακών Υπηρεσιών με τα Παραγωγικά Συστήματα του Κτηματολογίου» της Πράξης 

“Ανάπτυξη των  νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση λειτουργίας του 

Κτηματολογίου και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης στοιχείων του 

φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” στις επιταγές της οδηγίας  inspire” με κωδικό MIS: 

5004020. 

Κωδικός Πρόσκλησης Β2020. 

 

Το ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, για την υλοποίηση του Υποέργου «Διασύνδεση των 

Νέων Διαδικτυακών Υπηρεσιών με τα Παραγωγικά Συστήματα του Κτηματολογίου», 

προτίθεται να απασχολήσει επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθούν 

συμβάσεις μίσθωσης έργου και δη, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων μηνών, που 

συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενες να παραταθούν με 

βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη 

αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη 

σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας. 

 

Α) Γενικά Προσόντα Επιλογής 

1. Oι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 

21 έως 65ετών. 

2.  Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι έλληνες πολίτες ή 

πολίτες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

          Προκειμένου για υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της 

Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας 
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ειδικότητας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για 

Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται 

από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο καθώς και ομογενείς 

εξ Αιγύπτου. 

3.  Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα πρόσληψης, ήτοι: α) να μην έχουν 

καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 

(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 

δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' 

υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 

β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή 

κατ΄άλλο νόμιμο τρόπο, για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης 

περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, να μην έχουν 

στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) 

να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 

καταστάσεις. 

4.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 

να έχουν νόμιμα απαλλαχθεί από αυτές. 

 

Β) Απαιτούμενα ανά ειδικότητα Προσόντα. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΛΗΘΟΣ  

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Ι. Υποστήριξη ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων 

περιφερειακών δομών. 

2 

ΙΙ. Μηχανικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων 1 

 

     Ειδικότερα: 

Ι. Υποστήριξη ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων  

 

 Συμβάσεις: 2 

 Έδρα: Γραφεία του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Χολαργός Αττικής 
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Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα  

1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότερα περιλαμβάνονται τίτλοι σπουδών: 

Α. Πτυχίο ή Δίπλωμα Πληροφορικής - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών, 

Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, 

Επιστήμης Υπολογιστών - Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών, 

Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, 

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. 

Β. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Μηχανικών όλων των 

ειδικοτήτων των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής. 

Γ. Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Σχολών Φυσικής ή Μαθηματικών 

Δ. Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 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  
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ΤΕΙ της ημεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε . ή ισότιμων τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας 

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

 

2. Τουλάχιστον τριετής (3 έτη) επαγγελματική εμπειρία, από την οποία τουλάχιστον διετής 

(2 έτη) πρόσφατη εξειδικευμένη(*) επαγγελματική εμπειρία (τελευταία πενταετία από τη 

δημοσίευση της προκήρυξης) στην υλοποίηση εφαρμογών και διαδικτυακών υπηρεσιών σε 

πλατφόρμες και γλώσσες προγραμματισμού (.NET, C#).  

 

3 Καλή γνώση SQL(*)  

 

4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2). 

 

(*) Η γνώση χρήσης του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου - λογισμικού αποδεικνύεται με 

πιστοποιήσεις ή αποδεικτικά  αυτοτελούς γνώσης  του συγκεκριμένου λογισμικού στο 

πλαίσιο μεταπτυχιακού προγράμματος εξειδίκευσης ή βεβαιώσεις σεμιναρίων διάρκειας 

τουλάχιστον σαράντα 40 ωρών ή με συμμετοχή σε έργα (projects) που υλοποιήθηκαν με 

χρήση τους, όπως αποδεικνύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση.  

 

Επιθυμητά Προσόντα 

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους 

ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής στην Πληροφορική. 

2. Γενική και εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία του είδους που απαιτείται στην 

ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα 

αυτή. 

3. Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία (**), τουλάχιστον σε ένα από τα παρακάτω 

αντικείμενα:  

Ειδικό λογισμικό JQuery 

Λογισμικό ανάπτυξης αναφορών Crystal Reports 

Γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic, C#, .NET 

Γλώσσα προγραμματισμού Java 

Ειδικό λογισμικό Share Point  

Τεχνολογία WCF  

Σχεδιασμός ιστοσελίδων (Web Design) 

 (**) Αποδεικνύεται με μονοετή (1 έτος) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία. 
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Αντικείμενο σύμβασης 

Κατά την υλοποίηση του αντικειμένου του έργου (ανάπτυξη, τροποποίηση και δημιουργία 

διεπαφών για τις εφαρμογές του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ώστε να καταστεί 

εφικτή η διαλειτουργικότητά τους με το σύστημα Υποδοχής εγγραπτέων πράξεων, καθώς 

και με το σύστημα Υποδοχής Τοπογραφικών διαγραμμάτων), οι ενέργειες που θα 

πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης είναι οι ακόλουθες: 

• Υλοποίηση του απαραίτητου κώδικα για τη λειτουργία των εφαρμογών που αφορά 

στην ανάπτυξη εφαρμογών σε .NET, καθώς και τον τρόπο ανάκτησης και 

αποθήκευσης των δεδομένων στην κεντρική βάση. 

• Συμμετοχή στην εκπαίδευση της ομάδας υποστήριξης της εφαρμογής (help desk). 

• Καθοδήγηση της ομάδας υποστήριξης στη συγγραφή τεκμηρίωσης και εγχειριδίων 

χρήσης. 

• Αντιμετώπιση τυχόν δυσλειτουργιών της εφαρμογής, όταν αυτές οφείλονται σε 

αστοχία της σχεδίασης της βάσης δεδομένων ή των διαδικασιών ανάκτησης και 

αποθήκευσης δεδομένων. 

• Υποστήριξη της κατασκευής αναφορών στατιστικών στοιχείων που βασίζονται στα 

δεδομένα των εφαρμογών του Φορέα. 

 

Η συνολική αμοιβή για κάθε αντισυμβαλλόμενο ανέρχεται στο ποσό των 77.551,94€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,  η οποία θα καταβάλλεται τμηματικά σε συνάρτηση με την 

πρόοδο και τα παραδοτέα του έργου. 

 

ΙΙ.  Μηχανικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων 

 Συμβάσεις: 1 

Έδρα: Γραφεία του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Χολαργός Αττικής 

 

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα 

1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότερα περιλαμβάνονται τίτλοι σπουδών: 

Α. Πτυχίο ή Δίπλωμα Πληροφορικής - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, 
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Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών, 

Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, 

Επιστήμης Υπολογιστών - Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών, 

Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, 

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. 

Β. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων 

των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής. 

Γ. Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Σχολών Φυσικής ή Μαθηματικών  

Δ. Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 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  

ΤΕΙ της ημεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε . ή ισότιμων τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας 

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

2. Τριετής (3-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελματική εμπειρία, από την οποία τουλάχιστον 

διετής (2-έτη) πρόσφατη (τελευταία πενταετία)  εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία 

στην υλοποίηση εφαρμογών βάσεων δεδομένων και συγκεκριμένα ORACLE.  

 

3. Καλή γνώση SQL και PL/SQL (*). 
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4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2). 

 

(*) Η γνώση χρήσης των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων - λογισμικών αποδεικνύεται με 

πιστοποιήσεις ή αποδεικτικά  αυτοτελούς γνώσης  των συγκεκριμένων λογισμικών στο 

πλαίσιο μεταπτυχιακού προγράμματος εξειδίκευσης ή βεβαιώσεις σεμιναρίων διάρκειας 

τουλάχιστον σαράντα 40 ωρών ή με συμμετοχή σε έργα (projects) που υλοποιήθηκαν με 

χρήση τους, όπως αποδεικνύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση.  

 

Επιθυμητά Προσόντα  

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους 

ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής την Πληροφορική. 

2. Γενική και εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία του είδους που απαιτείται στην 

ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα 

αυτή. 

3. Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία (**) τουλάχιστον σε ένα από τα παρακάτω 

αντικείμενα: 

Βελτιστοποίηση απόδοσης SQL (SQL Performance Tuning ) 

Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων (Database Design) 

Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών σε μεγάλες βάσεις δεδομένων 

Διαχείριση βάσεων δεδομένων (Database administration) 

Λειτουργικό σύστημα UNIX 

 

(**) Αποδεικνύεται με μονοετή (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία. 

 

Αντικείμενο σύμβασης 

Κατά την υλοποίηση του αντικειμένου του έργου (ανάπτυξη, τροποποίηση και δημιουργία 

διεπαφών για τις εφαρμογές του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ώστε να καταστεί 

εφικτή η διαλειτουργικότητά τους με το σύστημα Υποδοχής εγγραπτέων πράξεων, καθώς 

και με το σύστημα Υποδοχής Τοπογραφικών διαγραμμάτων), οι ενέργειες που θα 

πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των συμβάσεων είναι οι ακόλουθες: 
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• Υλοποίηση του απαραίτητου κώδικα για τη λειτουργία των εφαρμογών που 

αφορούν στην βάση δεδομένων ORACLE, καθώς και τον τρόπο ανάκτησης και 

αποθήκευσης των δεδομένων στην κεντρική βάση. 

• Συντήρηση της βάσης δεδομένων που υποστηρίζει τις εφαρμογές που έχουν 

αναπτυχθεί από το Τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών και προβαίνει σε τυχόν 

επεκτάσεις της όποτε απαιτείται. 

• Συμμετοχή στην εκπαίδευση της ομάδας υποστήριξης της εφαρμογής (help desk). 

• Καθοδήγηση της ομάδας υποστήριξης στη συγγραφή τεκμηρίωσης και εγχειριδίων 

χρήσης. 

• Αντιμετώπιση τυχόν δυσλειτουργιών της εφαρμογής, όταν αυτές οφείλονται σε 

αστοχία της σχεδίασης της βάσης δεδομένων ή των διαδικασιών ανάκτησης και 

αποθήκευσης δεδομένων. 

• Υποστήριξη της κατασκευής αναφορών στατιστικών στοιχείων που βασίζονται στα 

δεδομένα των εφαρμογών του Φορέα. 

 

Η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 118.608,90€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, η 

οποία θα καταβάλλεται τμηματικά σε συνάρτηση με την πρόοδο και τα παραδοτέα του 

έργου. 

 

Γ. Κριτήρια Επιλογής – Αξιολόγησης 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα Κριτήρια Αξιολόγησης: 

Κωδικός θέσης: Ι 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης 

 

Βαθμοί 

1
η
 Ενότητα Κριτηρίων Απαραίτητα τυπικά προσόντα 

Βασικός τίτλος σπουδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

προκήρυξη στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα 

Υποχρεωτικό  

Επαγγελματική εμπειρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα.   

Υποχρεωτικό  

Καλή γνώση SQL Υποχρεωτικό  

Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 Υποχρεωτικό  

2
η
 Ενότητα Κριτηρίων Επιθυμητά  προσόντα 
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Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε γνωστικό αντικείμενο 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα επιθυμητά 

προσόντα.  

10 

Γενική και εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία του είδους 

που απαιτείται στην ενότητα «απαραίτητα τυπικά 

προσόντα» άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα 

αυτή. Προστίθενται δυο (2) βαθμοί για κάθε έτος,  με 

μέγιστο όριο κριτηρίου τους τριάντα (30) βαθμούς 

30 

Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον σε ένα 

από τα παρακάτω αντικείμενα : 

Ειδικό λογισμικό JQuery 

Λογισμικό ανάπτυξης αναφορών Crystal Reports 

Γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic, C#, .NET 

Γλώσσα προγραμματισμού Java 

Ειδικό λογισμικό Share Point  

Τεχνολογία WCF  

Σχεδιασμός ιστοσελίδων (Web Design) 

Προστίθενται δύο βαθμοί για κάθε έτος  

30 

Συνέντευξη 30 

Μέγιστο σύνολο 100 

  

Κωδικός θέσης: ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης 

 

Βαθμοί 

1
η
 Ενότητα Κριτηρίων Απαραίτητα τυπικά προσόντα 

Βασικός τίτλος σπουδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

προκήρυξη στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα 

Υποχρεωτικό  

Επαγγελματική εμπειρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα.  

Υποχρεωτικό  

Καλή γνώση SQL και PL/SQL  

 

Υποχρεωτικό  

Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 Υποχρεωτικό  

2
η
 Ενότητα Κριτηρίων Επιθυμητά  προσόντα 
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Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε γνωστικό αντικείμενο 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα επιθυμητά 

προσόντα.  

10 

Γενική και εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία του είδους 

που απαιτείται στην ενότητα «απαραίτητα τυπικά 

προσόντα» άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα 

αυτή.  

Προστίθενται δυο (2) βαθμοί για κάθε έτος,  με μέγιστο όριο 

κριτηρίου τους τριάντα (30) βαθμούς 

30 

Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον σε ένα 

από τα παρακάτω αντικείμενα : 

Βελτιστοποίηση απόδοσης SQL (SQL Performance Tuning ) 

Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων (Database Design) 

Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών σε μεγάλες βάσεις 

δεδομένων 

Διαχείριση βάσεων δεδομένων (Database administration) 

Λειτουργικό σύστημα UNIX 

Προστίθενται δύο βαθμοί για κάθε έτος 

30 

Συνέντευξη 30 

Μέγιστο σύνολο 100 

 

 

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  τους ανωτέρω 

πίνακες υπολογίζεται ως ακολούθως: 

 

Η βαθμολογία του μήνα προκύπτει από το βαθμό του έτους όπως αναφέρεται στον 

αντίστοιχο πίνακα διαιρούμενο με τον αριθμό 12 (αρ. μηνών ανά έτος), δεδομένου ότι  η 

βαθμολογία του έτους ορίζεται σε δύο (2) μονάδες,  ο κάθε μήνας είναι 2/12.  
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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. 

 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα γενικά προσόντα επιλογής, διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά 

προσόντα και βαθμολογήθηκαν κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα θα κληθούν σε  δομημένη 

συνέντευξη από την Επιτροπή  Αξιολόγησης της Πρόσκλησης.  

Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες: 

 

• Η πρώτη θεματική ενότητα περιλαμβάνει δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το 

αντικείμενο του Φορέα και την σύμβαση έργου. Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη 

επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, ιδίως υπό συνθήκες 

πίεσης, η δημιουργικότητα του υποψηφίου. 

• Η δεύτερη θεματική ενότητα περιλαμβάνει ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου που έχει 

σκοπό να αξιολογήσει τις ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει και τις γνώσεις 

στο αντικείμενο που καλείται να ολοκληρώσει.  

Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις 

περισσότερες μονάδες στο πρώτο επιθυμητό κριτήριο και, αν συμπίπτουν, αυτός που 

έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν και πάλι 

ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής 

του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται 

με δημόσια κλήρωση. 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή, η οποία θα ορισθεί με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ Ελληνικό Κτηματολόγιο. Η Επιτροπή θα 

αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τα προσόντα των υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια 

που έχουν ορισθεί και θα κατατάξει τους υποψηφίους κατά σειρά αξιολόγησής τους. Στη 

συνέχεια θα εισηγηθεί μετά του Πρακτικού επιτυχόντων με σειρά κατάταξης στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του ν.π.δ.δ Ελληνικό Κτηματολόγιο, το οποίο και θα εγκρίνει την επιλογή των 

συμβασιούχων έργου. Δεν προβλέπεται στάδιο υποβολής και εξέτασης ενστάσεων. 

 Τα αποτελέσματα και ο Πίνακας των επιτυχόντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 

ν.π.δ.δ Ελληνικό Κτηματολόγιο. Επίσης, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν και στους 

υποψηφίους με ατομικό ηλεκτρονικό μήνυμα. 
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Δ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους και ανά περίπτωση τα ακόλουθα απαραίτητα 

δικαιολογητικά:  

1. Φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή εφόσον δεν είναι 

δυνατή η προσκόμιση του  ατομικού δελτίου ταυτότητας  άλλων δημοσίων εγγράφων από 

τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση 

αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες 

αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της 

άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των 

ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, 

πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης. 

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 (N.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, Πλ. 

Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101-5, των κατωτέρω επιπέδων: Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή 

Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού.  

  

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς 

και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα 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 Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 

54006, τηλ. 2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του 

υποψηφίου 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 στον οποίο να αναγράφεται  η ημερομηνία και το έτος κτήσης του,  
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Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών 

3.1 Για τίτλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: όπου στην Πρόσκληση 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 περιεχόμενο ειδικότητας» με το ζητούμενο από την Πρόσκληση, οι υποψήφιοι οι 

οποίοι δεν διαθέτουν τίτλο που αναφέρεται ρητά (με την ονομασία του) στην Πρόσκληση, 

καλύπτεται δε από τον παραπάνω όρο (αντιστοιχία), υποχρεούνται 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 Πρόσκληση. Σε 

περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ή δεν αναφέρεται σε αυτήν το 

συγκεκριμένο σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση απαιτούμενο πτυχίο, ο επικαλούμενος 

τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη. 

3.2 Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντίστοιχων ειδικοτήτων με τίτλους Τ.Ε.Ι. που 

ορίζονται ως απαιτούμενα προσόντα στην Πρόσκληση, απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου 

οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το 

ζητούμενο από την Πρόσκληση. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τις ειδικότητες της 

κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για τις οποίες, εκ του νόμου, προβλέπεται άδεια 

άσκησης επαγγέλματος.  

3.3 Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η 

κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ενδέχεται να ζητείται από την Πρόσκληση, 

πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο 

σπουδών τους, από την οποία να προκύπτει ότι παρακολούθησαν τα μαθήματα κύκλου 

σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητείται από την Πρόσκληση. 

3.4  Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:  

Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  Πράξη αναγνώρισης από το 

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε αντίστοιχα, για την ισοτιμία, ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου 

καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των 

ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή 

ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη 

βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το 

πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση 
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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 Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο 

Π.Δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. 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 αναγνώρισης 

επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης 

εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από: 

i)  το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 

του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή 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 Προσόντων (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 Ισοτιμίας 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 αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας 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 αναγνώρισης 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». 

 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις που αφορούν τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην 

αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν αντίγραφο του ξενόγλωσσου 

τίτλου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ούτε επίσημη μετάφραση αυτού. Αρκεί η 

υποβολή των απαιτούμενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή βεβαιώσεων των 

αρμοδίων οργάνων που ορίζονται ανωτέρω.  
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4. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (συνοδευόμενο από βεβαίωση του οικείου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτού, μόνο εάν αυτό δεν προκύπτει 

σαφώς από τον προσκομιζόμενο τίτλο).   

 Αν ο μεταπτυχιακός  τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνο Πράξη 

Αναγνώρισης του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το 

Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης 

δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που 

χορήγησε τον τίτλο η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη 

μετάφρασή της. 

 Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής 

αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού 

διπλώματος, δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν 

λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.  

 Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο 

βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος(ν.3328/2005,άρθρο 4, παρ.2 &παρ.2 &π.δ. 

50/2001, άρθρο 2 παρ. 1).Οι ενιαίοι και αδιάσπαστοι  τίτλοι  σπουδών μεταπτυχιακού 

επιπέδου (integrated master), όπου ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται 

στο βασικό, γίνονται αποδεκτοί υπό την προϋπόθεση της τήρησης των προβλέψεων της 

παρ.2 του άρθρου 46 του ν.4485/2017, μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των αιτήσεων. 

5.      Οι υποψήφιοι προσκομίζουν ως προς την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας, τα 

αναφερόμενα στο επισυναπτόμενο παράρτημα: «Απόδειξη Γλωσσομάθειας». 

 Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων. 

6.  Για την πιστοποίηση λογισμικών πληροφορικής όπου απαιτείται προσκομίζονται 

πιστοποιητικά αναγνωρισμένων φορέων. 

7.  Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας 

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 
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  Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου 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, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης 

αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.  

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, 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 εμπειρίας. 

(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 συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της 

εμπειρίας και 

  Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων 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 

προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα 

του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της 

εμπειρίας. 

 

Επισημάνσεις για τους τρόπους απόδειξης της εμπειρίας:  

α) Οι απασχολούμενοι σε φορείς του δημόσιου τομέα, που αποδεικνύουν την εμπειρία 

τους με σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα απασχόλησης, υπολογίζουν τους μήνες 

εμπειρίας αφαιρώντας την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης από την επομένη της 

ημερομηνίας λήξης  

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 καλύπτεται 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 υποψήφιος, πλέον της 

βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, οφείλει να προσκομίσει και βεβαίωση του 

δημοσίου φορέα,  στον οποίο απασχολήθηκε μερικώς. 
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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. 

 

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, θεωρείται επίσης: 

Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας. 

Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του ΟΑΕΔ.  

Η απασχόληση με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου σε φορείς 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 υποψήφιος 

προσκομίζει: 

1. Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για 

συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική: 

Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, 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 κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για 

συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική: 

Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, 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 
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Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το 

συγκεκριμένο 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 αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.  

 

Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας  

α.  Δικαστική Απόφαση 

Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική 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 προγράμματα 

Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως 

χρόνος εμπειρίας υπό την απαραίτητη  προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει: 

(α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραμματέα ή Προέδρου της Επιτροπής 

Ερευνών) στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος και 

η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία 

συνδεόταν ο υποψήφιος με το φορέα και ο επιστημονικός υπεύθυνος και  

(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 κατείχε τον απαιτούμενο από την Πρόσκληση βασικό τίτλο σπουδών ή 

άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική 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 θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την 

απόκτησή της και μετά.  

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

εμπειρίας STAGE του ΟΑΕΔ. Η σχετική βεβαίωση, από την οποία πρέπει να προκύπτει το 

είδος και η χρονική διάρκεια του προγράμματος, 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 βεβαίωση απαλλαγής τους από την ασφάλιση του 

Ο.Α.Ε.Ε. εάν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του νόμου.  

 

Ε. Προσκόμιση Τίτλων, Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων 

Της αλλοδαπής  

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την Πρόσκληση 

πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. 

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου 

Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου 

περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι 

που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι 

προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους 

νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των 

τίτλων. 

Τα  ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε 

ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 

αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή  φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Της ημεδαπής  

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και  

φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  (π.χ τίτλοι σπουδών – άδειες – 

πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε 

ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και 

φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής 

υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή 
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φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα  

 

ΣΤ. Τρόπος Υποβολής Προτάσεων  

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής 

αντισυμβαλλόμενων για τη σύναψη οποιασδήποτε από τις παραπάνω συμβάσεις μίσθωσης 

έργου, καλούνται να υποβάλουν σχετική πρόταση ενδιαφέροντος προς τον φορέα  

Ελληνικό Κτηματολόγιο για σύναψη συμβάσεων έργου. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν 

την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και για τις δυο θέσεις δηλώνοντας την 

σειρά προτίμησης αυτών. Αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει προτίμηση, θεωρείται ότι έχει 

δηλώσει το σύνολο των θέσεων με τη σειρά που αναγράφονται ανωτέρω. 

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με περισσότερες της μιας 

προτιμήσεις, εφόσον δεν αποδεχθούν ρητά ή σιωπηρά τη θέση στην οποία επιλέγονται, 

θεωρείται ότι παραιτούνται από όλες τις προτιμήσεις τους και ως εκ τούτου διαγράφονται 

από τους οικείους πίνακες κατάταξης 

 

 Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως τα κάτωθι: 

1. Συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σαρωμένο το έντυπο της αίτησης με υπογραφή 

της συνημμένης υπεύθυνης δήλωσης ΚΩΔ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Β2020. Το έντυπο αυτό 

βρίσκεται στην ιστοσελίδα (site) του  Ελληνικού Κτηματολογίου στην Ηλεκτρονική 

Διεύθυνση (www.ktimatologio.gr) και στις ενότητες 1. «Ανακοινώσεις» και 2. 

«Προκηρύξεις Διαγωνισμών».  

2. Σαρωμένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά βάσει των περιγραφόμενων στην πρόσκληση 

και για το έργο που ενδιαφέρεται ο κάθε υποψήφιος:  

� Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας  

� Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας  

� Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νομίμου απαλλαγής 

� Τίτλους Σπουδών  

� Πιστοποίηση λογισμικών πληροφορικής όπου απαιτείται  

� Πιστοποιητικά Βεβαιώσεις – Αποδείξεις Επαγγελματικής Εμπειρίας   
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� Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2)   

 

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να αποσταλούν με ευθύνη των ενδιαφερομένων σε 

ένα ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο, δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 9 MB (οι μορφότυποι των 

επισυναπτόμενων εγγράφων που υποστηρίζονται είναι: doc, docx, rtf, tif, pdf). Τα 

επισυναπτόμενα μπορούν να αποστέλλονται και σε συμπιεσμένη μορφή τύπου zip. 

 

 

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων είναι η 26
η
 / 10/ 2020 και η καταληκτική ημερομηνία 

είναι η 23
η
 / 11 / 2020 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

ktb2020@ktimatologio.gr. Στο πεδίο θέμα (subject) του ηλεκτρονικού σας μηνύματος θα 

πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου, ο τίτλος της προκήρυξη 

και ο κωδικός θέσης, ως εξής: «ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Υποβολή αίτησης της προκήρυξης 

B2020 του Ελληνικού Κτηματολογίου ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ___________». 

Μετά την αποστολή της αίτησης ο υποψήφιος θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα 

επιβεβαίωσης παραλαβής και σε μεταγενέστερο χρόνο, θα ενημερωθεί ηλεκτρονικά για 

τον αριθμό πρωτοκόλλου της πρότασής του. 

Σε περίπτωση που δεν ληφθεί το ανωτέρω μήνυμα επιβεβαίωσης της ορθής αποστολής της 

πρότασης, θα πρέπει να αποσταλεί  εντός προθεσμίας σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό 

μήνυμα με τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου στην διεύθυνση του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου supportktb2020@ktimatologio.gr 

Δεν προβλέπεται παράβολο κατά την υποβολή της αίτησης  

Επισημαίνεται ότι : 

α) Η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον 

χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». 

β) Ο χρόνος ισχύος των υποβληθέντων προτάσεων καλύπτει όλη τη διάρκεια του προς 

υλοποίηση περιγραφόμενου έργου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί αντικατάσταση ήδη 

επιλεγέντος ενδιαφερόμενου με άλλον θα γίνεται με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων, 

βάσει της διαδικασίας αξιολόγησης της παρούσης πρόσκλησης. 

γ) Για τους επιλεγέντες ισχύει δοκιμαστική περίοδος τριών μηνών κατά την οποία το ν.π.δ.δ. 

Ελληνικό Κτηματολόγιο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης χωρίς 

οικονομική επιβάρυνση.  
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δ) Οι αντισυμβαλλόμενοι θα απασχολούνται αποκλειστικά με την εκτέλεση του έργου, 

όπως περιγράφεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στη σύμβαση.  

 

ε) Δεν μπορούν να συμμετέχουν στην Πρόσκληση όσα φυσικά πρόσωπα έχουν ενεργή 

σύμβαση με τον Φορέα κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 

συμμετοχής. 

 

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί σε δυο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας των 

Αθηνών. 

 

Το συνημμένο Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

                                                                                      

                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

                                                                                                                                                        

 

                                                                                    Καθ. Δημήτριος Σταθάκης 
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2)  

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 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 

115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής: 

 

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

ή 

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN  

ή 

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) 

ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον  είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι 

από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν 

πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει 

φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του 

αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας  της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που 

χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική 

γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα 

αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται 

η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική  

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους 

οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού 

Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: 

 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-230 
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• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 

19/11/2019) 

 

• Business English Certificate Higher του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

overall score 200-210 

 

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 

200-210 

  

• International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge 

Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British 

Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω. 

  

•ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του 

Πανεπιστημίου   MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA)ή  του 

Michigan Language Assessment.  

   

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή 

PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL 

ή EDEXCEL Level 3 Certificate in ESOL International(CEF C2) 

 

• ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International  του TRINITY 

COLLEGE LONDON.  

 

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 

listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 

(Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) 

ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS 

CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά 

για την απόδειξη της άριστης γνώσης). 
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•  EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 

Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (CEFR 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 Language 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) 

 

•GA   Level 3  Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL 

International (Classic C2)  

 

•C2 -LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) 

(MasteryC2) και C2- LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Speaking)  

(Mastery C2) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) 

 

ΑΔΑ: ΩΔ5Ο46ΜΨΦΖ-40Σ



26 
 

•Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2) 

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) : 

 

•  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT 

ENGLISH overall score 180-199 

 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall 

score 180-199 

 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-

190 

 

•   BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 

19/11/2019) 

  

• International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge 

Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  – The British 

Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8. 

  

• Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή Business English 

Certificate Higher του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 

 

• Business English Certificate VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 

180-190 

  

• 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.  
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• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 

listening)  - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 

(Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής 

γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS 

CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - 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 COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 

έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

 

•  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 

Certificate in ESOL International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (CEFR C1) 

  

•  PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση 

που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).  

 

•  PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό 

«Distinction” ή “Credit”).  

 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework 

equivalent level C1) ) (μέχρι 31/8/2009) 

 

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

 

•  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 

 

• Test of Interactive English, C1 +  Level (ACELS)  
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• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level 

(Gatehouse Awards). 

 

• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1). 

 

• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, 

Writing, Speaking).  

 

• MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 

του  CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN Language 

ASSESSMENT. 

 

ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 

190 έως 240 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS- CaMLA ή  

ΜΕΤ- MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, 

Writing) βαθμολογία από 64 έως 80 του Michigan Language Assessment 

 

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

 

• GA   Level 2 Certificate in ESOL International –(CEFR: C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL 

International (Classic C1)  

 

• C1 - LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) 

(Expert C1) και  C1 -LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  (Speaking)  

(Expert C1) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). 

 

• Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) 

  

(γ) Καλή γνώση (Β2) :  

 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT 

ENGLISH overall score 160-179. 
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• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 

160-179 

 

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

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 

19/11/2019) 

  

• International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge 

Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British 

Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5  έως 6,5. 

  

•Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local 

Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή Business English 

Certificate  Vantage του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179 

 

• Business English Certificate Preliminary του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall 

score 160-170 

 

• PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170 

  

(ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN  ENGLISH  του 

Πανεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA) ή του 

MICHIGAN Language ASSESSMENT 

 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του 

EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE 

COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level I Certificate in ESOL International (CEF B2) 

 

•CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. 

 

• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 

listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την 
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απόδειξη της καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - 

COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - 

COMMUNICATOR  - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης). 

•Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2)του Hellenic American 

University (Nashua, New Hampshire, USA) 

 

•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 

έως 780 του EDUCATIONAL 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) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (CEFR B2) 

  

•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση 

που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).  

 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό 

«Distinction” ή “Credit. 

 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework 

equivalent level B2) ) (μέχρι 31/8/2009) 

 

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

 

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 

 

•  Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : 

CEF B2. 

 

• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)  

 

• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level 

(Gatehouse Awards). 
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• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 

 

•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, 

Writing, Speaking).  

 

• MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 

του  CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS  ή  του MICHIGAN Language 

ASSESSMENT 

 

 

ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 

157 έως 189 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS- CaMLA ή  

ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, 

Writing) βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language Assessment 

 

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

 

• GA   Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL 

International (Classic B2)  

 

•  Β2 -LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) 

(Communicator B2) και Β2 - LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International 

(Speaking)  (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής 

γνώσης). 

   

•Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2) 

 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) : 

 

• PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE 

ASSESSMENT ENGLISH ή PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT 

ENGLISH overall score 140-159 
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• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-

159. 

 

• KEY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-150. 

 

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 

19/11/2019) 

  

    • International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge 

Local Examinations Syndicate (UCLES) –The British Council-IDP Education Australia με 

βαθμολογία από 4  έως 5. 

  

• Business English Certificate - Preliminary (BEC Preliminary) (UNIVERSITY  OF  CAMBRIDGE    

LOCAL   EXAMINATIONS    SYNDICATE    (UCLES) ή CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή 

Business English Certificate Preliminary του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 

140-159. 

 

• Business English Certificate Vantage του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 

140-159 

 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-του EDEXCEL ή 

PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE  COMMUNICATION- του 

EDEXCEL ή EDEXCEL ENTRY Level Certificate in ESOL International (ENTRY 3) (CEF B1) 

 

• CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE I του TRINITY COLLEGE LONDON .  

 

• CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 

listening) (ENTRY 3) - 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 CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - 

ACHIEVER - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER- 

(Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  μέτριας γνώσης). 
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• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH. 

 

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 405 

έως 500 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

 

•  EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1) ή 

PEARSON EDI Entry 3 Certificate in ESOL International (CEF B1) ή PEARSON LCCI ENTRY  3 

CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B1) 

 

• PEARSON LCCI EFB  LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση 

που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).  

 

• PEARSON LCCI EFB Level 1 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό 

«Distinction” ή “Credit”). 

 

•  OCNW  Certificate in ESOL International  at Entry Level 3 (Common European Framework 

equivalent level B1) ) (μέχρι 31/8/2009) 

 

•   Ascentis Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) CEF B1 

 

• ESB  Entry Level  Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe 

Level B1). 

 

• Test of Interactive English, B1 + Level (ACELS)  

 

• Test of Interactive English, B1 Level (ACELS)  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 International (Entry 3) (B1) (Ενότητες: Listening, 

Reading, Writing, Speaking).  
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• MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 67 έως 79 

του  CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS ή του MICHIGAN Language 

ASSESSMENT 

 

 

ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 

120 έως 156 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE 

ASSESSMENTS- CaMLA  ή 

ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, 

Writing) βαθμολογία από 40 έως 52 του Michigan Language Assessment 

 

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

 

• GA Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR: B1) ή GA Entry Level 1 

Certificate in ESOL International (Classic B1) 

 

• Β1 - LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Listening, 

Reading, Writing) (Achiever B1)  και Β1- LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL 

International (Entry 3) (Speaking)  (Achiever B1)  (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την 

απόδειξη της  μέτριας γνώσης). 

 

• Open College Network West Midlands Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 

3) (CEFR B1) 

 

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη 

της γνώσης  της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:  

 

(i)  βεβαίωση του  φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο 

πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική 

αρχή  

ή 

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε 

περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο 
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πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο 

αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

Επίσης: 

α)  Η άριστη  γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους: 

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και 

Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, 

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα 

οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 , 

(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο  των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.  

 

β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται 

και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα, κατά τα 

οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η 

καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της 

αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον 

φοίτησης. 

 

Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται 

επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία 

ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια 

Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν 

λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά  την έκδοση 

της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας. 

 

Σημείωση:  

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι 

σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια 

γλώσσα. 
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β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου 

αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας. 

Η  άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας 

(π.δ 347/2003).  Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας  προκειμένου να 

αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα κατά 

περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.  
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