
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 39785 ΕΞ 2021 
Καθορισμός ειδικότερων προσόντων, προϋποθέ-

σεων και της διαδικασίας για την επιλογή και τον 

διορισμό Προϊσταμένων των Κτηματολογικών 

Γραφείων και των Υποκαταστημάτων του ν.π.δ.δ. 

Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. του Τμήματος Α΄ (Μέρος Α’) του ν. 4512/2018 «Ρυθ-

μίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθ-
μίσεων 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 Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

3. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

4. Του π.δ 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών».

5. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 121 και διορθώσεις σφαλμάτων Α΄ 126).

6. Του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142).

7. Της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β΄ 2902).

8. Της υπ’ αρ. 4252/2021 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδι-
οτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 3996).

ΙΙ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ν.π.δ.δ. 

Ελληνικό Κτηματολόγιο, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
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 Κτη-

ματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων, απαιτού-
νται τα τυπικά προσόντα που περιγράφονται στην παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4512/2018, όπως έχει τροποποιηθεί 
με το άρθρο 17 του ν. 4821/2021 (Α΄ 134), ήτοι:

α) τίτλος σπουδών Τμήματος Νομικής,
β) καλή γνώση μίας τουλάχιστον εκ των γλωσσών αγ-

γλικής, γαλλικής ή γερμανικής, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) και

γ) άσκηση δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού λει-
τουργήματος ή προϋπηρεσία στη Νομική Διεύθυνση ή 
σε Νομικό Τμήμα Κτηματολογικού Γραφείου του Φορέα 
και των νομικών προσώπων που διαδέχθηκε ή προϋ-
πηρεσία σε θέση υποθηκοφύλακα, για δέκα (10) έτη 
συνολικά.

2. Επιθυμητά Προσόντα/Πρόσθετες επιθυμητές γνώ-
σεις

Πέραν των απαιτούμενων τυπικών προσόντων, επιθυ-
μητά είναι τα κάτωθι προσόντα και γνώσεις:

α) Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ετήσιας τουλάχι-
στον διάρκειας με γνωστικό αντικείμενο αστικό ή κτη-
ματολογικό 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 συμβο-
λαιογράφου.

3. Για τους τίτλους σπουδών, λαμβάνονται υπόψη τα 
κάτωθι:

α) Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημε-
ρομηνία και το έτος κτήσης αυτού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 Διε-
πιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδη-
μαϊκών 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 ανα-
φέρονται 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 μετα-

πτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτη-
σης προσκομίζουν ευκρινές αντίγραφο του διδακτορι-
κού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση 
από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντι-
κείμενο αυτών εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από 
τους προσκομιζόμενους τίτλους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ́ Όσον αφορά την ημεροχρονολογία κτή-
σης του διδακτορικού τίτλου σπουδών αρκεί η βεβαίωση 
της Γραμματείας του οικείου Α.Ε.Ι. από την οποία να προ-
κύπτει 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 Διεπιστημονι-
κό 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 αντι-
κείμενο, 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 ισοτι-
μία 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 λο-
γίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος και β) Στην περίπτωση 
που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώ-
νεται 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 κατη-
γοριών εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από:

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

των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει ή

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

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

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

Μόρια

Δεύτερος τίτλος σπουδών της ιδίας εκπαιδευτι-
κής βαθμίδας με τον βασικό τίτλο σπουδών, ήτοι 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

50

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχι-
στον διάρκειας στο γνωστικό αντικείμενο αστικό 
ή κτηματολογικό δίκαιο

200

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλά-
χιστον διάρκειας σε άλλο γνωστικό αντικείμενο

100

Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος, ετήσιας τουλάχι-
στον διάρκειας στο γνωστικό αντικείμενο αστικό 
ή κτηματολογικό δίκαιο

150

Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετή-
σιας τουλάχιστον διάρκειας σε άλλο γνωστικό 
αντικείμενο

50

Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο 
αστικό δίκαιο ή κτηματολόγιο

200

Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικεί-
μενο

100
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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

150 κατ’ 
ανώτα-
το όριο

Σύνολο κατ’ ανώτατο όριο 1000
α) Για τη μοριοδότηση δεν λαμβάνεται υπόψη ο βαθ-

μός 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
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 θέ-
σεις φορέων του δημοσίου τομέα» (Α΄39).
Μοριοδότηση Ομάδας Κριτηρίων (β) εργασια-
κή 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 προσώ-
πων που διαδέχθηκε ή σε νομική υπηρεσία σε 
οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή 
του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλο-
δαπής ή υποθηκοφύλακα ή συμβολαιογράφου

250 μόρια

Κάθε επιπλέον έτος (πλέον των 10 της παρ. 1 
του αρ. 1) άσκησης συμβολαιογραφικού λει-
τουργήματος ή καθηκόντων υποθηκοφύλακα 
ή ευθύνης (προϊσταμένου) στη Νομική Διεύ-
θυνση ή σε Νομικό Τμήμα Κτηματολογικού 
Γραφείου του Φορέα και των νομικών προσώ-
πων που διαδέχθηκε ή σε νομική υπηρεσία σε 
οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή 
του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλ-
λοδαπής, με 50 μόρια [ανώτατο όριο: 5 έτη* 50 
μόρια =250 μόρια, χρονικό διάστημα πάνω από 
έξι (6) μήνες λογίζεται ως πλήρες έτος]

Κατ΄ 
ανώτατο 

250 μόρια

Σύνολο κατ’ ανώτατο όριο 500
Μοριοδότηση Ομάδας Κριτηρίων (γ) Δομημένη 
συνέντευξη

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 σκο-
πό 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 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) θε-
ματικές ενότητες ως εξής;

1) Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το 
αντικείμενο του Φορέα και τις αρμοδιότητες των Κτη-
ματολογικών 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 δι-
οικητικού ενδιαφέροντος που έχει ως σκοπό να αξιο-
λογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να 
προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτο-
βουλίες, 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 υπο-
ψηφίου 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 συ-
νέντευξης.

ε) Η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης αφορά το 
σύνολο των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκατα-
στημάτων της ίδιας προκήρυξης που για τους σκοπούς 
της παρούσας διάταξης αποτελούν μία ενιαία προκη-
ρυσσόμενη θέση. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι 
που περιλαμβάνονται στους πέντε πρώτους στη σειρά 
κατάταξης για περισσότερες από μία από τις θέσεις ευ-
θύνης του προηγούμενου εδαφίου, καλούνται σε συνέ-
ντευξη 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 κριτη-
ρίων 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 τυπι-
κών και επιθυμητών προσόντων των υποψηφίων δικαι-
ολογητικά, 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 Κτηματο-
λόγιο» ορίζονται υπάλληλοι του φορέα ως γραμματειακή 
υποστήριξη της Επιτροπής.

2. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νό-
μου και της προκήρυξης, αποκλείονται από την περαι-
τέρω διαδικασία με απόφαση της Επιτροπής της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4512/2018, που καταχωρίζεται στα 
πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας. Οι λοιποί 
υποψήφιοι μοριοδοτούνται με βάση τις ομάδες κριτηρί-
ων 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 σει-
ρά 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 προ-
ηγούμενου εδαφίου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Μετά από την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, 
η Επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάτα-
ξης και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, οι οποίοι 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτη-
ματολόγιο, 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 δομη-
μένης συνέντευξης του προηγούμενου άρθρου. Για τη 

διενέργεια της δομημένης συνέντευξης, κάθε υποψήφι-
ος καλείται χωριστά. Κατά τη διαδικασία εφαρμόζονται 
αναλογικά οι παρ.3 έως 7 του άρθρου 20 της απόφασης 
Α.Σ.Ε.Π. 87/2021 (Β΄ 3901). Επισημαίνεται ότι, κατά τη δι-
αδικασία 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 βαθμολο-
γία 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 άρ-
θρου 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 παρ. 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

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

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