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

 

 

Αρ. Πρωτ.:  1434962 

Χολαργός, 16.12.2014 

ΚΩ∆.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΑΠΑ2014 

 

 

Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ.  Α.Ε. 

«Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ’ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013 προκειµένου να 

εξασφαλίσει την απαραίτητη στελέχωση για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου 

σύνταξης του Εθνικού Κτηµατολογίου, προτίθεται να προβεί σε απόσπαση επτά (7) 

υπαλλήλων  από το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α. 

και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.∆.∆. ή 

σε Ο.Τ.Α. κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δηµόσιου ή αυτοδιοικητικού 

σκοπού, εποπτείας, διορισµού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησής τους ή 

επιχορηγούνται τακτικά από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον 

του ετήσιου προϋπολογισµού τους, καθώς και των λοιπών δηµοσίων επιχειρήσεων, 

οργανισµών και ανώνυµων εταιρειών που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των 

διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄314), όπως ισχύει. 

Ειδικότερα: 

 

Α.  

Τη στελέχωση του τοµέα των Γεωχωρικών πληροφοριών και Χαρτογραφήσεων µε 

την απόσπαση τριών (3)  υπαλλήλων των ακόλουθων κλάδων και ειδικοτήτων: 

 

Αριθµός 

υπαλλήλων 

Κατηγορία Κλάδος Ειδικότητα 

2 ΠΕ Μηχανικών  

 

Αγρονόµων 

Τοπογράφων 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Α∆Α: 
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1 ΤΕ Μηχανικών  

 

Τοπογραφίας ή 

Γεωπληροφορικής 

και Τοπογραφίας. 

 

 

Κριτήρια επιλογής: 

Απαραίτητα τυπικά προσόντα 

Οι ενδιαφερόµενοι για τις θέσεις των Τοπογράφων Μηχανικών ΠΕ θα 

πρέπει να διαθέτουν δίπλωµα Ανώτατης Σχολής (Πανεπιστηµιακού τοµέα) 

Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού, της ηµεδαπής ή ισότιµο και 

αναγνωρισµένο της αλλοδαπής. 

Οι ενδιαφερόµενοι για τη θέση του Τοπογράφου Μηχανικού ΤΕ θα πρέπει 

απαραιτήτως να διαθέτουν πτυχίο Ανώτατης Σχολής (Τεχνολογικού 

Τοµέα) Τοπογραφίας ή Γεωπληροφορικής, της ηµεδαπής ή ισότιµο και 

αναγνωρισµένο της αλλοδαπής. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι για όλες τις προαναφερόµενες θέσεις, θα πρέπει απαραιτήτως 

να διαθέτουν τουλάχιστον τριετή επαγγελµατική προϋπηρεσία, από την 

απόκτηση διπλώµατος ή πτυχίου στη διαχείριση και επεξεργασία 

Γεωχωρικής Πληροφορίας µε τη χρήση Γεωγραφικών Συστηµάτων 

Πληροφοριών.  

 

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε βεβαίωση του φορέα στον οποίο έχουν 

απασχοληθεί. 

Επιθυµητά προσόντα 

� Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε τα 

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (G.I.S) ή τη φωτογραµµετρία.  

� Προϋπηρεσία στη χρήση του λογισµικού Arc GIS.  

� Εµπειρία στην εκτέλεση φωτογραµµετρικών εργασιών.  
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� Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο (Β2), σύµφωνα µε 

το άρθρο 1 του π.δ.146/2007 σε συνδυασµό µε το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του 

π.δ. 116/2006.  

� Άριστη Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα επεξεργασίας κειµένων, 

υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.  

 

Β. 

Τη στελέχωση της ∆/νσης Έργων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. µε την απόσπαση τεσσάρων (4) 

υπαλλήλων µε την ακόλουθη ειδικότητα και περιγραφή θέσης:  

 

Αριθµός 

υπαλλήλων 

Κατηγορία Περιγραφή 

Θέσης 

Ειδικότητα 

4 ΠΕ Στελέχη Επίβλεψης 

Έργων  

 

Μηχανικών 

Αγρονόµων 

Τοπογράφων 

 

Κριτήρια επιλογής: 

Απαραίτητα τυπικά προσόντα 

∆ίπλωµα Ανώτατης Σχολής (Πανεπιστηµιακού τοµέα) Αγρονόµου 

Τοπογράφου Μηχανικού, της ηµεδαπής ή ισότιµο και αναγνωρισµένο της 

αλλοδαπής. 

Τουλάχιστον 8ετή επαγγελµατική προϋπηρεσία, από την απόκτηση 

διπλώµατος.  

 

Επιθυµητά προσόντα 

� Τουλάχιστον πενταετής προϋπηρεσία σε έργα κτηµατογράφησης ή πράξεων 

εφαρµογής ή σε επίβλεψη µελετών. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε βεβαίωση 

των φορέων στους οποίους έχουν απασχοληθεί.   
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� Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο (Β2), σύµφωνα µε το 

άρθρο 1 του π.δ.146/2007 σε συνδυασµό µε το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του 

π.δ. 116/2006.  

� Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα Word-Excel-Project.   

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

1. Τόπος εργασίας:  

Οι επιλεγέντες υπάλληλοι θα απασχοληθούν στα Κεντρικά Γραφεία της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. 

– Μεσογείων 288, Χολαργός Αττικής ή στο Υποκατάστηµα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στη 

Θεσσαλονίκη-Τσιµισκή 136,Θεσσαλονίκη. 

 

2. ∆ιάρκεια & ∆ιαδικασία Αποσπάσεων: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν.4164/2013, η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν 

µπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη, µε δυνατότητα παράτασης για το ίδιο χρονικό 

διάστηµα. Η απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από 

γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται ο 

υπάλληλος. 

 

3. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης απόσπασης: 

Όλοι οι υπάλληλοι από το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους 

Ο.Τ.Α. και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή σε 

Ν.Π.∆.∆. ή σε Ο.Τ.Α. κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δηµόσιου ή 

αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισµού και ελέγχου της πλειοψηφίας της 

διοίκησής τους ή επιχορηγούνται τακτικά από πόρους των ως άνω φορέων κατά 

50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους, καθώς και των λοιπών 

δηµοσίων επιχειρήσεων, οργανισµών και ανώνυµων εταιρειών που υπάγονται στο 
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πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄314), 

όπως ισχύει. Ειδικότερα: 

 

� Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία 

από το διορισµό του (παρ. 9 άρθρου 68 του Ν. 3528/2007) ή υπαλλήλου που έχει 

επιλεγεί ως προϊστάµενος οργανικής µονάδας ( παρ.6 άρθρου 68 του Ν. 

3528/2007) ή πριν παρέλθει τριετία από προηγούµενη απόσπαση (παρ. 8 του 

άρθρου 68 του Ν. 3528/2007).  

� Κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων και κατά το χρόνο 

της απόσπασης πρέπει να µην έχει ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη εναντίον 

των ενδιαφερόµενων υπαλλήλων.  

 

4. Απαιτούµενα δικαιολογητικά: 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να συµπληρώσουν την αίτηση απόσπασης (υπόδειγµα 

Α), και να την κοινοποιήσουν στη ∆/νση ∆ιοικητικού της οργανικής τους θέσης. Η 

αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:  

� Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα. 

� Πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών, στο οποίο να αναφέρεται εκτός των 

άλλων: α) η τυχόν ύπαρξη πειθαρχικής δίωξης και επιβολής πειθαρχικής ποινής, β) 

ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυµα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη 

(π.χ. υποχρέωση παραµονής στην υπηρεσία για ορισµένο χρονικό διάστηµα λόγω 

παραµεθορίου ή για άλλους λόγους). 

� Επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών.   

� Επικυρωµένο αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 

� Βεβαίωση αποδοχών. 

 

5. Τρόποι υποβολής αίτησης απόσπασης: 

Η αίτηση απόσπασης υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της 

Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. (Μεσογείων 288, Τ.Κ. 15562 Χολαργός) είτε ταχυδροµικά µε 

συστηµένη επιστολή στη ∆ιεύθυνση: Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου 
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∆υναµικού, Μεσογείων 288, Τ.Κ. 15562 Χολαργός, είτε µε τηλεοµοιοτυπία (fax): 

210-6505941, υπόψη της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

Επισήµανση: Στο φάκελο να αναφέρεται: «Αίτηση για Απόσπαση στην 

Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.». 

 

 

6. Προθεσµία υποβολής αιτήσεων απόσπασης: 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές µέχρι την 19η Ιανουαρίου 2015.   

 

7. Αποδοχές: 

Οι αποσπασµένοι υπάλληλοι θα λαµβάνουν τις µηνιαίες αποδοχές του βαθµού και 

του µισθολογικού τους κλιµακίου. Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασµένων 

υπαλλήλων διενεργείται από την υπηρεσία υποδοχής, Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 15 του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 τ. Α’/ 14-3-

2012).Οι θέσεις των αποσπασµένων υπαλλήλων ενδέχεται να περιλαµβάνουν εκτός 

έδρας µετακινήσεις.  

 

8. Συµµετοχή σε εκπαιδεύσεις: 

Η εκπαιδευτική υπηρεσία της Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε. αναλαµβάνει την εκπαίδευση και 

περεταίρω εξειδίκευση, των αποσπασµένων υπαλλήλων, προκειµένου ν’ 

ανταπεξέλθουν µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο και µε τη χρήση σύγχρονων 

τεχνολογιών στο έργο που θα αναλάβουν. Επίσης εκτός των εξειδικευµένων 

προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, θα παρέχεται η δυνατότητα στους 

αποσπασθέντες υπαλλήλους, να συµµετάσχουν εφόσον επιθυµούν και στα 

εσωτερικά εκπαιδευτικά προγράµµατα, που διοργανώνονται αποκλειστικά για το 

προσωπικό της εταιρείας και σε ευρύ φάσµα θεµατικών ενοτήτων. 

 

9. Υποχρέωση κοινοποίησης της παρούσας πρόσκλησης από τις αρµόδιες 

∆/νσεις: 
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Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση οφείλει να την 

κοινοποιήσει σε όλες τις εποπτευόµενες από αυτόν υπηρεσίες και να προβεί στις 

απαιτούµενες ενέργειες ώστε να λάβουν γνώση αυτής όλοι οι υπάλληλοι των 

αναφερόµενων κλάδων που υπηρετούν σε αυτές. 

 

10. Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να µην προχωρήσει στην κάλυψη 

των θέσεων και αν ακόµα υπάρχουν ενδιαφερόµενοι που πληρούν τα 

απαραίτητα τυπικά προσόντα. 

 

Για την ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 

 

 

Ηλίας Λιακόπουλος 
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