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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

«Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και
Υποκαταστημάτων του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο έτους 2022»
Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. του Τμήματος Α΄ (Μέρος Α’) του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες
διατάξεις» (Α’ 5), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 15 παρ. 1
και 2, 16 παρ. 6 και 18 παρ. 1 και 2, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. της υπ΄ αρ. 39785 ΕΞ 2021/9.11.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ψηφιακής
Διακυβέρνησης «Καθορισμός ειδικότερων προσόντων, προϋποθέσεων και της
διαδικασίας για την επιλογή και το διορισμό Προϊσταμένων των Κτηματολογικών Γραφείων
και των Υποκαταστημάτων του νπδδ Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β΄5293).
3. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»
(Α΄184),
4. του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία, διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
5. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98),
6. του άρθρου 1 του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών (Α΄3),
7. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιότητων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιότητων μεταξύ
Υπουργείων» (Α’ 119),
8. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
όπως ισχύει,
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9. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121 και διορθώσεις σφαλμάτων, Α΄ 126),
10. του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’142).
11. της Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β΄ 2902),
12. της υπ’ αριθ. 1786/15.02.2022 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β΄638).
ΙΙ. Το υπ΄αρ. 170/3/27.01.2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Ελληνικό
Κτηματολόγιο
ΙΙΙ. Την υπ΄ αρ. ΑΠ 2203826/27.01.2022 Απόφαση Έγκρισης/Δέσμευσης Δαπάνης του νπδδ
Ελληνικό Κτηματολόγιο με θέμα: «Ενημέρωση για ύπαρξη πίστωσης στους κωδικούς 60.00
& 60.03 για δαπάνη πρόσληψης Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων &
Υποκαταστημάτων ΚΓ».
ΙV.Το γεγονός ότι το ποσό της δαπάνης που προκαλείται από την πρόσληψη (4)
Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και (23) Προϊσταμένων Υποκαταστημάτων ΚΓ
ανέρχεται συνολικά για το έτος 2022 στο ποσό των 431.072 Ευρώ στον κωδικό 60.00 και
στο ποσό των 103.457 Ευρώ στον κωδικό 60.03 συμπεριλαμβάνεται στον Π/Υ του νπδδ
Ελληνικό Κτηματολόγιο που εγκρίθηκε με το Άρθρο 1 της υπ΄ αρ. Α.46023 ΕΞ 2021
απόφασης του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β΄ 6499).
V. Το γεγονός ότι το ποσό της δαπάνης που προκαλείται για την ίδια αιτία για τα έτη 20232025 και ανέρχεται στο ποσό των 646.608 Ευρώ στον κωδικό 60.00 και στο ποσό των
155.185 Ευρώ στον κωδικό 60.03 και συμπεριλαμβάνεται στο ΜΠΔΣ 2022-2025 που
εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. ΔΣ 2/132/23.3.2021 απόφαση του ΔΣ του νπδδ Ελληνικό
Κτηματολόγιο (ΑΔΑ: Ψ48Ξ46ΜΨΦΖ-Ζ0Θ).
VI. Την αρ. πρωτ.: 6970 ΕΞ 2022/24.02.2022 εισήγηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παράγραφο ε, του άρθρου 24 του ν.4270/2014, όπως
ισχύει,
VII. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/27/3853/22.03.2022 έγκριση για την πλήρωση 27
κενών οργανικών θέσεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και
Υποκαταστημάτων με διορισμό επί θητεία πέντε ετών στο ν.π.δ.δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
Προκηρύσσουμε
Ι. Την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων
του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για θητεία
πέντε (5) ετών, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, που είναι οι εξής:
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Α. Θέσεις Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων: Σύνολο (4):
1. Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής (με έδρα το Κορωπί)
2. Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλίας (με έδρα τη Λάρισα)
3. Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης (με έδρα τη Θεσσαλονίκη).
4. Κτηματολογικό Γραφείο Ιονίων Νήσων (με έδρα την Κέρκυρα)
Β. Θέσεις Προϊσταμένων Υποκαταστημάτων: Σύνολο (23):
Β1. Κτηματολογικό Γραφείο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (4):
Β1.1 Υποκατάστημα Αλεξανδρούπολης
Β1.2 Υποκατάστημα Ορεστιάδας
Β1.3 Υποκατάστημα Καβάλας
Β1.4 Υποκατάστημα Ξάνθης
Β2. Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής (4):
Β2.1Υποκατάστημα Αμαρουσίου
Β2.2.Υποκατάστημα Κηφισιάς
Β2.3 Υποκατάστημα Αχαρνών
Β2.4Υποκατάστημα Ελευσίνας
Β3. Κτηματολογικό Γραφείο Πειραιώς και Νήσων (2):
Β3.1 Υποκατάστημα Γλυφάδας
Β3.2. Υποκατάστημα Παλαιού Φαλήρου
Β4. Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Ελλάδας (1):
Β4.1 Υποκατάστημα Αγρινίου
Β5. Κτηματολογικό Γραφείο Ιονίων Νήσων (1):
Β5.1 Υποκατάστημα Κεφαλληνίας-Ιθάκης
Β6. Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας (1):
Β6.1 Υποκατάστημα Κιλκίς
Β7. Κτηματολογικό Γραφείο Κυκλάδων (4):
Β7.1 Υποκατάστημα Άνδρου
Β7.2 Υποκατάστημα Μυκόνου
Β7.3 Υποκατάστημα Νάξου
Β7.4. Υποκατάστημα Πάρου
Β8. Κτηματολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας (1):
Β8.1 Υποκατάστημα Θήβας
Β9. Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Μακεδονίας; (2):
Β9.1 Υποκατάστημα Καστοριάς
Β9.2 Υποκατάστημα Φλώρινας
Β10. Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλίας (2)
Β10.1 Υποκατάστημα Βόλου
Β10.2 Υποκατάστημα Σκιάθου
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Β11.Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης (1)
Β11.1Υποκατάστημα Λαγκαδά
ΙΙ. Γενική Περιγραφή Καθηκόντων:
Α. Θέση Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου:
1) Ο Προϊστάμενος Κτηματολογικού Γραφείου ασκεί τις αποφασιστικές αρμοδιότητες της
παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 (Α΄5) με περιεχόμενο:
α) τη λειτουργία και τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις των
νόμων 2308/1995, 2664/1998 και 3889/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και
των κατ΄ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών εκδιδόμενων κάθε φορά κανονιστικών
πράξεων, εντός της τοπικής αρμοδιότητας του Κτηματολογικού Γραφείου και των
Υποκαταστημάτων του, β) την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος
Μεταγραφών και Υποθηκών, εντός της τοπικής αρμοδιότητας του Κτηματολογικού
Γραφείου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κ.δ. 19/23.7.1941, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.δ. 811/19.1.1971, μέχρι την έναρξη ισχύος του Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2664/1998, γ) την τήρηση, διαχείριση και
ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών, εντός της
τοπικής αρμοδιότητας του Κτηματολογικού Γραφείου και δ) την τήρηση, ενημέρωση και
λειτουργία του συστήματος ενεχύρων σε κινητά χωρίς παράδοση, άλλων συμβάσεων
παροχής ασφάλειας επί κινητών, καθώς και της ενεχυρίασης ή εκχώρησης
επιχειρηματικών απαιτήσεων ή άλλων δικαιωμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα
Κεφάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2844/2000 (Α΄220), εντός της τοπικής αρμοδιότητας του
Κτηματολογικού Γραφείου, μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου. Σε όλες τις
προαναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να ζητά, κατά την κρίση του, εισήγηση του
Νομικού Τμήματος.
2) Ο Προϊστάμενος Κτηματολογικού Γραφείου είναι, επίσης, υπεύθυνος: α) για την έγκαιρη,
έγκυρη και νόμιμη διεκπεραίωση των συναλλαγών στα επιμέρους συστήματα
δημοσιότητας που τηρεί το Κτηματολογικό Γραφείο και τα Υποκαταστήματά του σύμφωνα
με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, β) για την τήρηση του νόμιμου ωραρίου
λειτουργίας, γ) τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας του, δ) την
ασφαλή και ορθή χρήση του εξοπλισμού και των κτιριακών και πληροφοριακών υποδομών
του Κτηματολογικού Γραφείου, ε) την ασφάλεια του προσωπικού και των
συναλλασσομένων και στ) τη διασφάλιση των τηρούμενων κτηματολογικών δεδομένων
και αρχείων από κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο (άρθρο 16 παρ. 6 ν. 4512/2018).
3) Ο Προϊστάμενος Κτηματολογικού Γραφείου έχει στην αρμοδιότητά του όλα τα
διοικητικά θέματα, την οργάνωση του Κτηματολογικού Γραφείου, τη διοικητική μέριμνα,
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το προσωπικό, την αλληλογραφία, τη διεκπεραίωση, το αρχείο και τη σχέση με τρίτους.
Προγραμματίζει, συντονίζει και εποπτεύει την εργασία των Τμημάτων, καθώς και των
Υποκαταστημάτων και εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Β. Θέση Προϊσταμένου Υποκαταστήματος:
1) Ο Προϊστάμενος Υποκαταστήματος ασκεί τις αποφασιστικές αρμοδιότητες της
περίπτωσης β΄ παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 (Α΄5) με περιεχόμενο:
α) την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών,
εντός της τοπικής αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
κ.δ. 19/23.7.1941, όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 811/19.1.1971, μέχρι την έναρξη ισχύος
του Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 2664/1998, β) την τήρηση, διαχείριση και ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος
Μεταγραφών και Υποθηκών, εντός της τοπικής αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος και γ)
την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος ενεχύρων σε κινητά χωρίς
παράδοση, άλλων συμβάσεων παροχής ασφάλειας επί κινητών, καθώς και της
ενεχυρίασης ή εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων ή άλλων δικαιωμάτων, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στα Κεφάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2844/2000 (Α΄220), εντός της τοπικής
αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος, μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου. Σε όλες τις
προαναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να ζητά, κατά την κρίση του, εισήγηση του
Νομικού Τμήματος του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου.
Ο Προϊστάμενος Υποκαταστήματος δύναται να ασκεί τις αποφασιστικές αρμοδιότητες της
περίπτωσης α΄ παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 (Α΄5) για τη λειτουργία και
τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου, εάν αυτές του εκχωρηθούν από τον Προϊστάμενο του
οικείου Κτηματολογικού Γραφείου, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 3 του άρθρου 15.
2) Ο Προϊστάμενος Υποκαταστήματος είναι, επίσης, υπεύθυνος: α) για την έγκαιρη, έγκυρη
και νόμιμη διεκπεραίωση των συναλλαγών στα επιμέρους συστήματα δημοσιότητας που
τηρεί το Υποκατάστημα σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, β) για
την τήρηση του νόμιμου ωραρίου λειτουργίας, γ) τη διασφάλιση της εύρυθμης
λειτουργίας της υπηρεσίας του, δ) την ασφαλή και ορθή χρήση του εξοπλισμού και των
κτιριακών και πληροφοριακών υποδομών του Υποκαταστήματος, ε) την ασφάλεια του
προσωπικού και των συναλλασσομένων και στ) τη διασφάλιση των τηρούμενων
κτηματολογικών δεδομένων και αρχείων από κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο (άρθρο 16 παρ. 6
ν. 4512/2018).
3) Ο Προϊστάμενος Υποκαταστήματος έχει στην αρμοδιότητά του όλα τα διοικητικά
θέματα, την οργάνωση του Υποκαταστήματος, τη διοικητική μέριμνα, το προσωπικό, την
αλληλογραφία, τη διεκπεραίωση, το αρχείο και τη σχέση με τρίτους, τελεί δε για άπαντα
τα προαναφερόμενα σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του οικείου Κτηματολογικού
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Γραφείου, στον οποίο και αναφέρεται για σχετική ενημέρωση και έγκριση, όπου
απαιτείται. Επικουρεί τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου σε εργασίες
διοικητικού περιεχομένου και εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
ΙΙ. Προσόντα Επιλογής:
Α. Γενικά Προσόντα Επιλογής:
Οι υποψήφιοι πρέπει:
Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης. Για τους
πολίτες των κρατών μελών της Ε.Ε., απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό
επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (άρθρο 9 του ν. 4027/2011), που χορηγείται από το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας: α) Υ.ΠΑΙ.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 2103442322 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 του
κατωτέρω επιπέδου το οποίο αντιστοιχίζεται με επίπεδα του Συμβουλίου της Ευρώπης:
Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ / Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.).
Επίσης αποδεικνύεται 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.
Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες,
Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την
Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς
να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά
τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει.
Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαχθεί
από αυτές.
Β. Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα:
Για όλες τις προκηρυσσσόμενες θέσεις Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και
Υποκαταστημάτων υπό τον αριθμό Ι, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι διαθέτουν
σωρευτικά τα τυπικά προσόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018, όπως
έχει αντικατασταθεί και ισχύει με το άρθρο 17 του ν. 4821/2021 (Α΄ 134) και ειδικότερα:
α) τίτλο σπουδών Τμήματος Νομικής,
β) καλή γνώση μίας τουλάχιστον εκ των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α` 39) και
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γ) άσκηση δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού λειτουργήματος ή προϋπηρεσία στη Νομική
Διεύθυνση του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ή σε Νομικό Τμήμα Κτηματολογικού
Γραφείου του Φορέα και των νομικών προσώπων που διαδέχθηκε ή προϋπηρεσία σε θέση
υποθηκοφύλακα, για δέκα (10) έτη συνολικά.
Κατά τη διάρκεια της θητείας σε θέση Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου και
Υποκαταστήματος η άσκηση του δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού λειτουργήματος
αναστέλλεται.
Γ. Επιθυμητά προσόντα:
Για τις προκηρυσσσόμενες θέσεις Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και
Υποκαταστημάτων, εκτός των τυπικών προσόντων του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει με
το άρθρο 17 του ν. 4821/2021 (Α΄ 134), προβλέπονται επιθυμητά προσόντα και γνώσεις,
σύμφωνα με την με την υπ΄ αρ. 39785 ΕΞ 2021/9.11.2021 απόφαση του Υφυπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β΄5293) και συγκεκριμένα (άρθρο 1 παρ. 2):
α) Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με γνωστικό
αντικείμενο αστικό ή κτηματολογικό δίκαιο.
β) Διδακτορικό δίπλωμα με γνωστικό αντικείμενο αστικό δίκαιο ή κτηματολογικό δίκαιο.
γ) Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση ευθύνης, δηλαδή
προϊσταμένου στη Νομική Διεύθυνση ή σε Νομικό Τμήμα Κτηματολογικού Γραφείου του
Φορέα και των νομικών προσώπων που διαδέχθηκε ή σε νομική υπηρεσία σε οργανισμούς
ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε
θέση υποθηκοφύλακα ή συμβολαιογράφου.
Λοιπά εκπαιδευτικά προσόντα που, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, λαμβάνονται υπόψη
κατά τη μοριοδότηση είναι (άρθρο 2 παρ. 2):
α)Δεύτερος τίτλος σπουδών της ιδίας εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον βασικό τίτλο
σπουδών, ήτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
β) Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε άλλο γνωστικό
αντικείμενο.
γ) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στο γνωστικό
αντικείμενο αστικό ή κτηματολογικό δίκαιο
δ) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, σε άλλο
γνωστικό αντικείμενο
ε) Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο.
Δ. Για όλες τις προκηρυσσσόμενες θέσεις Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και
Υποκαταστημάτων, η καλή γνώση των διαδικασιών εκτέλεσης των εργασιών των
Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων συνεκτιμάται. Όλοι οι υποψήφιοι
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θα πρέπει να διαθέτουν ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική, οργανωτική και διευθυντική
ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθικρισία.
Ε. Κωλύματα Υποψηφιότητας:
Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι:
Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
Όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα λόγω αμετάκλητης καταδίκης και για
όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
Όσοι καταδικάσθηκαν 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 δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα των ανωτέρω περιπτώσεων, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
Όσοι έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού
Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής
παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε
υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από
τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την
αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο απογραφής
Ελληνικού Δημοσίου.
Όσοι αποχωρούν αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
Όσοι τους έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του
προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι
τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ν. 3528/2007.
ΙΙΙ. Διάρκεια Θητείας:
Οι Προϊστάμενοι Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό
Κτηματολόγιο» θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με θητεία πέντε (5)
ετών, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου. Η θητεία τους μπορεί να ανανεώνεται. Κατά
τη διάρκεια της θητείας τους αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού ή
συμβολαιογραφικού λειτουργήματος.
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IV. Υποβολή Υποψηφιοτήτων-Γενικοί Όροι-Προθεσμία:
1. Οι υποψήφιοι για όλες τις προκηρυσσσόμενες θέσεις Προϊσταμένων Κτηματολογικών
Γραφείων και Υποκαταστημάτων υπό τον αριθμό Ι, καλούνται να υποβάλουν αίτησηυπεύθυνη δήλωση συμμετοχής προς το ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», για τα κάτωθι:
α) ότι έχουν τα προσόντα διορισμού που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 18
του ν. 4512/2018, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει με το άρθρο 17 του ν. 4821/2021
(Α΄ 134). Επιπλέον, όσον αφορά τους υποψηφίους με ιδιότητα του Δικηγόρου ή του
Συμβολαιογράφου, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής του οικείου
Δικηγορικού Συλλόγου ή Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και, όσον αφορά στους
υποψήφιους με την ιδιότητα του Υποθηκοφύλακα, η προσκόμιση πιστοποιητικού από την
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
β) προκειμένου για άνδρα, ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,
γ) ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του αριθμού ΙΙ Ε΄ της παρούσας, δηλαδή:
αα) ότι δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα λόγω αμετάκλητης καταδίκης,
ββ) ότι δεν 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 δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωή, καθώς
και ότι δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για τα ίδια προαναφερόμενα
κακουργήματα ή πλημμελήματα,
γγ) ότι δεν τελούν σε δικαστική συμπαράσταση, (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις,
δδ) ότι δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού
Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής
παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε
υπαιτιότητα του εργαζομένου, ή έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση από θέση
δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω
επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της
σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου,
(συμπληρώνεται κατά περίπτωση),
εε)ότι δεν αποχωρούν αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων,
στστ) ότι δεν τους έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του
προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι
τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ν. 3528/2007.
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Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής από την Τρίτη 5
Απριλίου 2022 έως και την Τετάρτη, 4 Μαΐου 2022. Το έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης
δήλωσης βρίσκεται στην ιστοσελίδα (site) του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
(www.ktimatologio.gr) και, συγκεκριμένα, στην ενότητα «Γραφείο Τύπου» - υποενότητα
«Νέα – Ανακοινώσεις» και στην ενότητα «Διαγωνισμοί» - υποενότητα «Προκηρύξεις».
Οι
αιτήσεις
υποβάλλονται
ηλεκτρονικά
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
kta2022@ktimatologio.gr. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό
βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με περισσότερες προτιμήσεις για τις
προκηρυσσόμενες θέσεις ως εξής:
Κτηματολογικά Γραφεία: Μία (1) θέση
Υποκαταστήματα: Τρεις (3) θέσεις κατ΄ ανώτατο όριο εντός της περιφέρειας του ίδιου
Κτηματολογικού Γραφείου, δηλώνοντας τη σειρά προτίμησης αυτών.
Σε αίτηση με περισσότερες προτιμήσεις που περιλαμβάνει τόσο θέση Κτηματολογικού
Γραφείου όσο και θέσεις Υποκαταστημάτων, η θέση Κτηματολογικού Γραφείου θεωρείται
πάντοτε η πρώτη προτίμηση.
2. Με την αίτηση οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν (σε μορφή pdf) και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την εκπλήρωση των όρων συμμετοχής και ειδικότερα:
α. Φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
εφόσον δεν είναι δυνατή η προσκόμιση του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή 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. Εάν από την αίτηση
συμμετοχής ή τα λοιπά δικαιολογητικά, που έχει υποβάλει ο υποψήφιος, προκύπτουν ο
αριθμός της ταυτότητάς του και η χρονολογία γέννησής του, η έλλειψη υποβολής της
αστυνομικής ταυτότητας και μόνο, δεν συνιστά λόγο αποκλεισμού από τη διαγωνιστική
διαδικασία (αριθ. 1042/2003 απόφαση του ΣτΕ). Οι άνδρες υποψήφιοι με την αίτησή τους
συνυποβάλλουν και πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νομίμου
απαλλαγής από αυτές.
β. Τίτλο σπουδών
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γ. Πιστοποιητικό γλώσσας με το οποίο πιστοποιείται η καλή γνώση μίας τουλάχιστον εκ
των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ.
50/2001 (Α` 39) και
δ. Έγγραφα που αποδεικνύουν την άσκηση δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού
λειτουργήματος ή προϋπηρεσία στη Νομική Διεύθυνση του Φορέα «Ελληνικό
Κτηματολόγιο» σε Νομικό Τμήμα Κτηματολογικού Γραφείου του Φορέα και των νομικών
προσώπων που διαδέχθηκε ή προϋπηρεσία σε θέση υποθηκοφύλακα. Ειδικότερα,
υποβάλλεται όσον αφορά υποψηφίους με την ιδιότητα του Δικηγόρου ή
Συμβολαιογράφου, πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ή
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, όσον αφορά τους υποψηφίους με την ιδιότητα του
Υποθηκοφύλακα πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης
και όσον αφορά υποψηφίους με προϋπηρεσία στη Νομική Διεύθυνση του Φορέα
«Ελληνικό Κτηματολόγιο» σε Νομικό Τμήμα Κτηματολογικού Γραφείου του Φορέα και των
νομικών προσώπων που διαδέχθηκε, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών που
εκδίδεται από τον Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
3. Για τα οριζόμενα σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 39785 ΕΞ 2021/9.11.2021 απόφαση του
Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β΄5293) ως επιθυμητά προσόντα οι υποψήφιοι
συνυποβάλλουν:
α. Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών.
β. Διδακτορικό Δίπλωμα.
γ. Έγγραφα (βεβαίωση εργοδότη) που αποδεικνύουν επαγγελματική εμπειρία
τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση ευθύνης, δηλαδή Προϊσταμένου στη Νομική
Διεύθυνση ή σε Νομικό Τμήμα Κτηματολογικού Γραφείου του Φορέα και των νομικών
προσώπων που διαδέχθηκε ή σε νομική υπηρεσία σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις του
δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε θέση
υποθηκοφύλακα ή συμβολαιογράφου.
Για τους τίτλους σπουδών, λαμβάνονται υπόψη και ισχύουν όσα ειδικότερα αναφέρονται
στην παράγραφο 3 του Άρθρου 1 της υπ΄ αρ. 39785 ΕΞ 2021/9.11.2021 απόφασης του
Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β΄5293) και συγκεκριμένα:
α) Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας.
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
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στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα
υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία.
β) Διδακτορικός /Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν ευκρινές αντίγραφο του διδακτορικού ή
μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει
το γνωστικό αντικείμενο αυτών εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους
προσκομιζόμενους τίτλους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΄Όσον αφορά την ημεροχρονολογία κτήσης του διδακτορικού τίτλου σπουδών
αρκεί η βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Α.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η
ημερομηνία και το έτος επιτυχούς υποστήριξης του θέματος της διδακτορικής διατριβής.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του
τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον 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
αυτό, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) 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 και β) Στην περίπτωση που ο
μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως
μεταπτυχιακός τίτλος. (παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3328/2005 και παρ. 1 του άρθρου 2 του
π.δ. 50/2001, με την επιφύλαξη του άρθρου 46 του ν. 4485/2017).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία των
τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων
αντίστοιχων κατηγοριών 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
άρθρου 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή
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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». Οι ως άνω υποψήφιοι εξαιρούνται
από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία του τίτλου.
Κάθε αίτηση συνοδεύεται από υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την
οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι, όσα δηλώνουν στην αίτησή τους είναι
αληθή και ότι όλα τα συνοδευτικά της αιτήσεως τους αποδεικτικά έγγραφα είναι γνήσια
και τυχόν πρωτότυπα βρίσκονται στην διάθεσή τους.
Για την απόδειξη της απαιτούμενης ξένης γλώσσας, οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν τα
αναφερόμενα στο επισυναπτόμενο Παράρτημα «Απόδειξη Γλωσσομάθειας».
Για τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα (τίτλοι, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις) ισχύουν τα
ακόλουθα:
Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την Προκήρυξη
πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου
Εξωτερικών (η οποία καταργήθηκε στις 31.8.2021 σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 478
του ν. 4781/2021) ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από
δικηγόρο.
Σημειώνεται ότι από 1.9.2021, οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν
μεταφραστή στην διεύθυνση metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής
«Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Συγκεκριμένα, η
πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται ακολουθώντας τα εξής βήματα: πληκτρολόγηση της
διεύθυνσης www.gov.gr, επιλογή της κατηγορίας Πολίτης και καθημερινότητα, και στη
συνέχεια επιλογή Μεταφράσεις, Αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή, Είσοδος στην
υπηρεσία.
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 αντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι
προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους
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νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των
τίτλων.
Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε
ευκρινή αντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές
και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων,
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Για τα πιστοποιητικά απόδειξης γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική,
γερμανική, ιταλική και ισπανική που πληρούν τους όρους του άρθρου 28 του ν. 2190/1994,
δεν απαιτείται μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του Ν.4674/2020, ΦΕΚ Α 53) .
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 αντίγραφα 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
αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο
καθώς και σε ευκρινή αντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 για την
εξυπηρέτηση των πολιτών στο σύνολο των συναλλαγών τους με το δημόσιο έχει
καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων χωρίς τούτο να σημαίνει
απαγόρευση χρήσης - προσκόμισης αυτών από τους υποψηφίους.
Τα ανωτέρω (τίτλοι, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά) θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την
τελευταία ημέρα της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων.
4. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν κατά την
ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας. Τα κωλύματα
υποψηφιότητας δεν πρέπει να συντρέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
επιλογής, καθώς και κατά το στάδιο διορισμού στη οικεία θέση.
V. Δημοσιότητα Προκήρυξης:
Η παρούσα Προκήρυξη αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες του ΝΠΔΔ
«Ελληνικό Κτηματολόγιο», του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΑΣΕΠ.
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VI. Η επιλογή των υποψηφίων θα διενεργηθεί σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 39785 ΕΞ
2021/9.11.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β΄5293), η
οποία βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Θεόδωρος Λιβάνιος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΥΨηΔ 09/11/2021
Α. Π.: 39785 ΕΞ 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Γενική Δ/ση Οικονομικών & Διοικητικών
Υπηρεσιών
Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης
Τμήμα Οργάνωσης & Διοικητικών
Διαδικασιών
Δ/νση: Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου
Τ.Κ.: 101 63 Αθήνα
Πληρ.: Κ. Γεωργοπούλου
Τηλ.: 210 90 98 441
Email: k.georgopoulou@mindigital.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ
Καθορισμός ειδικότερων προσόντων, προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την επιλογή και τον
διορισμό Προϊσταμένων των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων του ν.π.δ.δ.
Ελληνικό Κτηματολόγιο
Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. του Τμήματος Α΄ (Μέρος Α’) του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 15 παρ. 1 και 2, 16 παρ. 6 και 18 παρ. 1 και 2 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4821/2021 (Α΄ 134).
2. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
3. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
4. του π.δ 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία
Γενικών Γραμματειών»
5. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121 και διορθώσεις σφαλμάτων, Α΄ 126),
6. του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’142).
7. της Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄
2902),
8. της υπ’ αριθμ. 4252/2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 3996)
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ΙΙ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 35926/ ΕΞ 2021/08.10.2021 Εισήγηση της ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας – απαιτούμενα τυπικά και επιθυμητά προσόντα
1. Τυπικά Προσόντα
Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων,
απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 17 του ν. 4821/2021 (Α΄ 134), ήτοι:
α) τίτλος σπουδών Τμήματος Νομικής,
β) καλή γνώση μίας τουλάχιστον εκ των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) και
γ) άσκηση δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού λειτουργήματος ή προϋπηρεσία στη Νομική Διεύθυνση ή
σε Νομικό Τμήμα Κτηματολογικού Γραφείου του Φορέα και των νομικών προσώπων που διαδέχθηκε ή
προϋπηρεσία σε θέση υποθηκοφύλακα, για δέκα (10) έτη συνολικά.
2. Επιθυμητά Προσόντα/Πρόσθετες επιθυμητές γνώσεις Πέραν των απαιτούμενων τυπικών προσόντων,
επιθυμητά είναι τα κάτωθι προσόντα και γνώσεις:
α) Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με γνωστικό αντικείμενο αστικό ή
κτηματολογικό δίκαιο.
β) Διδακτορικό δίπλωμα με γνωστικό αντικείμενο αστικό δίκαιο ή κτηματολογικό δίκαιο.
γ) Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση ευθύνης, δηλαδή προϊσταμένου στη
Νομική Διεύθυνση ή σε Νομικό Τμήμα Κτηματολογικού Γραφείου του Φορέα και των νομικών προσώπων
που διαδέχθηκε ή σε νομική υπηρεσία σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού
τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε θέση υποθηκοφύλακα ή συμβολαιογράφου.
3. Για τους τίτλους σπουδών, λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι:
α)Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την
ισοτιμία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας.
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 ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης
μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία.
β) Διδακτορικός /Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον
φοίτησης προσκομίζουν ευκρινές αντίγραφο του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και
βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών εφόσον τούτο δεν
προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΄Όσον αφορά την ημεροχρονολογία κτήσης του διδακτορικού τίτλου σπουδών αρκεί η
βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Α.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία και το έτος
επιτυχούς υποστήριξης του θέματος της διδακτορικής διατριβής.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το
ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον 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 αυτό, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) 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 και β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό,
δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. (N. 3328/2005, άρθρο 4, παρ.2 & π.δ. 50/2001, άρθρο 2 , παρ.1,
με την επιφύλαξη του Ν. 4485/2017, άρθρο 46).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία των τίτλων
σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών
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 τροποποιήθηκεκαι 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».
Οι ως άνω υποψήφιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την
ισοτιμία του τίτλου.
Άρθρο 2
Κριτήρια Επιλογής
1. Για την επιλογή Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων λαμβάνονται υπόψη
τρεις (3) ομάδες κριτηρίων:
(α) μοριοδότηση βάσει εκπαιδευτικών προσόντων,
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(β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης και
(γ) μοριοδότηση βάσει δομημένης συνέντευξης.
2. Η αξιολόγηση των κριτηρίων κάθε ομάδας για τη θέση ευθύνης Προϊσταμένου Κτηματολογικού
Γραφείου και Υποκαταστήματος γίνεται ως εξής:
Μοριοδότηση Ομάδας Κριτηρίων (α)
Εκπαιδευτικά προσόντα
Δεύτερος τίτλος σπουδών της ιδίας εκπαιδευτικής
βαθμίδας με τον βασικό τίτλο σπουδών, ήτοι τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης

Μόρια
50

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον
διάρκειας στο γνωστικό αντικείμενο αστικό ή
κτηματολογικό δίκαιο

200

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον
διάρκειας σε άλλο γνωστικό αντικείμενο

100

Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος, ετήσιας τουλάχιστον
διάρκειας στο γνωστικό αντικείμενο αστικό ή
κτηματολογικό δίκαιο

150

Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας
τουλάχιστον διάρκειας σε άλλο γνωστικό αντικείμενο

50

Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο αστικό
δίκαιο ή κτηματολόγιο

200

Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο

100

Πιστοποιημένη γλωσσομάθεια, ως εξής:
- Άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας 50 μόρια
- Πολύ καλή γνώση κάθε ξένης γλώσσας 40 μόρια
- Καλή γνώση κάθε ξένης γλώσσας 10 μόρια
Σύνολο κατ' ανώτατο όριο

150
κατ'
ανώτατο
όριο
1000

α) Για τη μοριοδότηση δεν λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός των πτυχίων/τίτλων σπουδών.
β) Μοριοδοτούνται κατ΄ ανώτατο όριο:
βα) Ένας τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εξαιρουμένου του βασικού τίτλου σπουδών
Νομικής
ββ) δύο μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
βγ) δύο διδακτορικοί τίτλοι σπουδών
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γ) η άριστη, πολύ καλή και καλή γνώση κάθε ξένης γλώσσας μοριοδοτείται, εφόσον πρόκειται για
μία από τις γλώσσες της περ. β της παρ.1 του άρθρου 1 της παρούσας
δ) Όλα τα προαναφερόμενα τυπικά προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του
δημοσίου τομέα» (Α΄39).
Μοριοδότηση Ομάδας Κριτηρίων (β)
εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης

Μόρια

Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε θέση
ευθύνης (προϊσταμένου) στη Νομική Διεύθυνση ή σε
Νομικό Τμήμα Κτηματολογικού Γραφείου του Φορέα
και των νομικών προσώπων που διαδέχθηκε ή σε
νομική υπηρεσία σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις του
δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής ή υποθηκοφύλακα ή συμβολαιογράφου

250 μόρια

Κάθε επιπλέον έτος (πλέον των 10 της παρ. 1 του αρ.
1) άσκησης συμβολαιογραφικού λειτουργήματος ή
καθηκόντων υποθηκοφύλακα ή ευθύνης
(προϊσταμένου) στη Νομική Διεύθυνση ή σε Νομικό
Τμήμα Κτηματολογικού Γραφείου του Φορέα και των
νομικών προσώπων που διαδέχθηκε ή σε νομική
υπηρεσία σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις του
δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, με 50 μόρια (ανώτατο όριο: 5 έτη* 50
μόρια =250 μόρια, χρονικό διάστημα πάνω από έξι (6)
μήνες λογίζεται ως πλήρες έτος)
Σύνολο κατ' ανώτατο όριο

Μοριοδότηση Ομάδας Κριτηρίων (γ)
Δομημένη συνέντευξη

Κατ΄ ανώτατο
250 μόρια

500

Μόρια

1η Θεματική Ενότητα

500
κατ' ανώτατο
όριο

2η Θεματική Ενότητα

500
κατ' ανώτατο
όριο

Σύνολο κατ' ανώτατο όριο

1000

3. α) Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από την Επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 18,
με σκοπό να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα
του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης για την οποία κρίνεται. Κατά
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το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα του
υποψηφίου, όπως ορίζεται στην προκήρυξη.
β) Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο (2) θεματικές ενότητες ως εξής;
1) Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του Φορέα και τις
αρμοδιότητες των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων των σχετικών με την
προκηρυσσόμενη θέση, σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως
προκύπτουν από το βιογραφικό του σημείωμα.
2) Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος που έχει ως σκοπό
να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται
κρίσεις.
γ) Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη, επίσης, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα
διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα
συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου.
δ) Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο των
βαθμών των μελών της Επιτροπής. Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά
σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό της Επιτροπής, που είναι στη διάθεση όλων των
υποψηφίων και η μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε
μέλος ως προς καθένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.
ε) Η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης αφορά το σύνολο των Κτηματολογικών Γραφείων και
των Υποκαταστημάτων της ίδιας προκήρυξης που για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης
αποτελούν μία ενιαία προκηρυσσόμενη θέση. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι που
περιλαμβάνονται στους πέντε πρώτους στη σειρά κατάταξης για περισσότερες από μία από τις
θέσεις ευθύνης του προηγούμενου εδαφίου, καλούνται σε συνέντευξη μία φορά από την Επιτροπή
και με τη βαθμολογία αυτή κατατάσσονται στο σύνολο των τελικών πινάκων κατάταξης.
4. Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας
πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή:
Συντελεστής βαρύτητας (%)
Ομάδα κριτηρίων α

35

Ομάδα κριτηρίων β

35

Ομάδα κριτηρίων γ

30

Σύνολο

100

Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο
πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και εξάγεται το συνολικό άθροισμα.
Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.
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Άρθρο 3
Διαδικασία Επιλογής
1. Η Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4512/2018 εξετάζει τα υποβληθέντα προς απόδειξη των
τυπικών και επιθυμητών προσόντων των υποψηφίων δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της
παρούσας, ως προς την ακρίβεια και πληρότητά τους. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ελληνικό Κτηματολόγιο» ορίζονται υπάλληλοι του φορέα ως γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής.
2. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης, αποκλείονται από την
περαιτέρω διαδικασία με απόφαση της Επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018,
που καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας. Οι λοιποί υποψήφιοι
μοριοδοτούνται με βάση τις ομάδες κριτηρίων των περιπτώσεων (α) και (β) της παρ.1 του άρθρου 2 της
παρούσας. Στη συνέχεια η Επιτροπή, με βάση την ως άνω μοριοδότηση, καταρτίζει αρχικό πίνακα
κατάταξης για κάθε προκηρυσσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Ο πίνακας αυτός,
καθώς και ο πίνακας των αποκλειομένων του πρώτου εδαφίου, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ν.π.δ.δ.
Ελληνικό Κτηματολόγιο, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και του Α.Σ.Ε.Π.
Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται ενώπιον της Επιτροπής ενστάσεις, μέσω του διαδικτυακού
τόπου του Φορέα εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της
ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του Φορέα. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της
προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά από την εξέταση των
υποβληθεισών ενστάσεων, η Επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων
για τυπικούς λόγους, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και του Α.Σ.Ε.Π.
3. Οι πέντε (5) πρώτοι υποψήφιοι κάθε προσωρινού πίνακα κατάταξης καλούνται στη διαδικασία της
δομημένης συνέντευξης του προηγούμενου άρθρου. Για τη διενέργεια της δομημένης συνέντευξης, κάθε
υποψήφιος καλείται χωριστά. Κατά τη διαδικασία εφαρμόζονται αναλογικά οι παρ.3 έως 7 του άρθρου
20 της απόφασης Α.Σ.Ε.Π. 87/2021/ΦΕΚ 3901/Β/23-8-2021. Επισημαίνεται ότι, κατά τη διαδικασία της
συνέντευξης, δύναται να πραγματοποιηθεί μαγνητοφώνηση αυτής για τη διευκόλυνση και μόνο της
σύνταξης του πρακτικού της συνέντευξης.
4. Αφού γίνει και η μοριοδότηση με βάση το κριτήριο της δομημένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική
βαθμολογία σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο και καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης για κάθε
προκηρυσσόμενη θέση, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και του Α.Σ.Ε.Π. Σε περίπτωση ισοβαθμούντων
υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στην
ομάδα κριτηρίων της περ (α) της παρ. 1 του άρθρου 2 και αν αυτές συμπίπτουν στην ομάδα κριτηρίων
της περ (β) της παρ.1 του άρθρου 2. Αν εξαντληθούν όλες οι επιμέρους ομάδες κριτηρίων, η μεταξύ τους
σειρά καθορίζεται σε δημόσια κλήρωση. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τον διορισμό και τοποθέτηση
του επικρατέστερου υποψηφίου στην οικεία θέση με την απόφαση που ορίζεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 18 του ν. 4512/2018. Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης από τον επιλεγέντα, καλείται ο
επόμενος σε σειρά, βάσει της σειράς κατάταξης των λοιπών υποψηφίων στον τελικό πίνακα κατάταξης
για κάθε προκηρυσσόμενη θέση.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
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Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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- CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN
(ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA ή
Michigan Language Assessment.)
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)του EDUCATIONAL
TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 925 έως 990. (Από 1/12/2019)

• 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) ή PEARSON
EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2) (ENGLISH
INTERNATIONAL CERTIFICATE)
• 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).
• 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)
.
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• 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) ή AIM Qualifications Level 3 Certificate in ESOL International (C2)
(Anglia Mastery) (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)
•Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2)
• NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C2
•LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL
International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English C2)

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
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• 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 ASS ESSMENT 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) ή PEARSON
EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1) (ENGLISH
INTERNATIONAL CERTIFICATE)
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and
listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής
γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY &
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
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• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY
(Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) του EDUCATIONAL
TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 785 έως 900 και από 1/12/2019
βαθμολογία από 785 έως 920.
• 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)
.
• 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) ή AIM Qualifications Level 2 Certificate in ESOL International (C1)
(Anglia Proficiency) (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.
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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)
• NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C1
• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL
International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English 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.
• 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
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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 160170
• (ECCE)- CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN
(ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA ή
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) ή PEARSON EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)
(ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE)
•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and
listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
•Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2)του Hellenic American
University (Nashua, New Hampshire, USA)
•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) του EDUCATIONAL
TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 505 έως 780.
• 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”).
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• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό
«Distinction” ή “Credit.
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework
equivalent level B2) ) (μέχρι 31/8/2009)
• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) :
CEF B2.
• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)
.
• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level
(Gatehouse Awards).
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading,
Writing, Speaking) ή AIM Qualifications Level 1 Certificate in ESOL International (B2)
(Anglia Advanced) (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
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(Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της
καλής γνώσης).
•Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)
• NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2
• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL
International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English 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
• 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
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B1) ή PEARSON EDEXCEL ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (ENTRY 3)
(CEF B1) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE)
• 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).
• BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH.
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) του EDUCATIONAL
TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 405 έως 500.
• 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).
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• AIM Awards Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1) (Ενότητες:
Listening, Reading, Writing, Speaking) ή AIM Qualifications Entry Level Certificate in ESOL
International (Entry 3) (B1) (Anglia Intermediate) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing,
Speaking).
.
• 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)
• NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B1
• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL
International (Entry 3) (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English 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
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(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε
περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο
πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο
αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.
Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)
αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας CIEP.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο
τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) ParisSorbonne Universite.
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) Paris-Sorbonne
Universite.
.
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes
(ISLV),
Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996)- Γαλλικό Ινστιτούτο
Ελλάδος.
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• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή (Paris-Sorbonne C1) ParisSorbonne Universite.
.
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes
(ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPÉRATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό
Ινστιτούτο Ελλάδος.
.
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne Universite.
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes
(ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DELF B1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
.
• CERTIFICAT INTERMEDIAIRE DE LANGUE FRANCAISE- PARIS- SORBONNE B1 ParisSorbonne Universite.
.
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes
(ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β1
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE του Πανεπιστημίου της Γενεύης.
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Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο
παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο
Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .
Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)
αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören,
Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.
 Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου
Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του
Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2. (Ενότητες: Lesen, Hören,
Schreiben, Sprechen)
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
37

• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014)
. Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1. Από 1/1/2018
ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1 (ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN,
SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN)
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(γ) Καλή γνώση (Β2) :
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 (Ενότητες: Lesen, Hören,
Ινστιτούτου Goethe.

Schreiben, Sprechen) του

• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μέχρι
31/12/2014) . Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β2.
Από 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B2 (ΕΝΟΤΗΤΑ
1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN)
.

•ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :


Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• Goethe-Zertifikat B1 (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου
Goethe.
• ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-7-2013).
• ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF) [(Αντικαταστάθηκε από την 1-1-2000
(στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000)] με το ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD).
• ÖSTERREICHISCHES
SPRACHDIPLOM (ÖSD)B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH (μέχρι
31/12/2013). Από 1/1/2014 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B1)
(Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)
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• ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα, πλην των τίτλων γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική,
γερμανική που αναγράφονται στο παρόν παράρτημα, οι οποίοι γίνονται δεκτοί χωρίς να
απαιτείται μετάφρασή τους (άρθρο 58, ν.4674/2020, ΦΕΚ 53/11.3.2020/τ.Α΄)
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 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.
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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