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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Πλήρωση µε Επιλογή 120 Κενών Τακτικών Θέσεων (Κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ) της ΕΥΠ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 3649/2008 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις».
β. Του Π.∆. 360/92 «Οργανισµός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών» (Ε.Υ.Π.), όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.∆.
1/1996, Π.∆.29/2001, Π.∆. 255/2002 και Π.∆. 163/2006.
γ. Του άρθρου 14 του Ν.2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων
διοίκησης».
δ. Του N.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.».
ε. Του Ν.3051/2002 άρθρο 10 παρ.11 «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και
συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις».
στ. Του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν.3174/2003 «Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα».
2. Την υπ΄αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/313/ΕΜΠ 301/18-7-2007 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της
αριθ.33/2006 ΠΥΣ, µε την οποία εγκρίνεται η πλήρωση εκατόν είκοσι (120) κενών οργανικών θέσεων πολιτικού
προσωπικού της Ε.Υ.Π.
3. Την υπ΄αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/171/13058/6-6-2008 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της
αριθ.33/2006 ΠΥΣ, «Τροποποίηση της αριθ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/313/ΕΜΠ 301/18-7-2007 εγκριτικής απόφασης για
την έγκριση πλήρωσης εκατόν είκοσι (120) κενών οργανικών θέσεων στην Ε.Υ.Π. (Υπουργείο Εσωτερικών)».
4. Την υπ΄αριθµ. 471.1/29/Σχ.2322/459384/23-06-2008 Απόφασή µας «Πλήρωση µε επιλογή εκατόν είκοσι (120)
κενών οργανικών θέσεων της Ε.Υ.Π. και τρόπος γνωστοποίησης της προκήρυξης».
5. Την υπ΄αριθµ. 471.1/28/Σχ.2321/459385/23-6-2008 Απόφασή µας «Περί συγκρότησης Τριµελούς Επιτροπής
Επιλογής Προσωπικού Ε.Υ.Π.».
6. Το γεγονός ότι η υπ΄αριθµ. 471.1/29/361538/9-8-2007 Προκήρυξη «Πλήρωση µε επιλογή εκατόν είκοσι (120)
κενών τακτικών θέσεων (Κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε και ΥΕ) της Ε.Υ.Π.» του Yπουργού ∆ηµόσιας Τάξης, ακυρούται
καθόσον κατά τη ψήφιση του νέου νόµου διευρύνθηκαν και διαφοροποιήθηκαν οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας
αυτής. Οι προκύπτουσες από το νέο καθεστώς υπηρεσιακές ανάγκες και προτεραιότητες επιβάλλουν αναπροσαρµογή
των προς κάλυψη θέσεων ανά Κλάδο και Κατηγορία.
7. Το γεγονός ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις των υποψηφίων, στα πλαίσια της ως άνω ακυρούµενης προκηρύξεως,
θεωρούνται ως υποβληθείσες για τη νέα προκήρυξη.

Προκηρύσσουµε
1. Την πλήρωση µε επιλογή 120 κενών οργανικών θέσεων που εγκρίθηκαν µε την υπ΄αριθµ.
∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/171/13058/6-6-2008 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθµ.33/2006 ΠΥΣ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν την ΕΥΠ, κατά Κλάδο, όπως παρακάτω:
α. Πέντε (5) θέσεων του Κλάδου ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών µε εισαγωγικό βαθµό τον «∆»
β. Τριών (3) θέσεων του Κλάδου ΠΕ3 Πληροφορικής µε εισαγωγικό βαθµό τον «∆»
γ. Μίας (1) θέσεως του Κλάδου ΠΕ4 Κρυπταναλυτών µε εισαγωγικό βαθµό τον «∆»
δ. Τριών (3) θέσεων του Κλάδου ΠΕ5 Αναλυτών Πληροφοριών Επικοινωνιών µε εισαγωγικό βαθµό τον «∆»
ε. Έξι (6) θέσεων του Κλάδου ΠΕ7 Μεταφραστών – ∆ιερµηνέων – Ακροατών - Ερευνητών Επικοινωνιακών ∆ικτύων
Η/Υ µε εισαγωγικό βαθµό τον «∆»
στ. Πέντε (5) θέσεων του Κλάδου ΤΕ1 ∆ιοικητικών µε εισαγωγικό βαθµό τον «∆»
ζ. Πέντε (5) θέσεων του Κλάδου ΤΕ2 Επιτελών Πληροφοριών µε εισαγωγικό βαθµό τον «∆»
η. ∆έκα (10) θέσεων του Κλάδου ΤΕ3 Πληροφορικής µε εισαγωγικό βαθµό τον «∆»
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θ. ∆ύο (2) θέσεων του Κλάδου ΤΕ5 Ραδιοτηλεγραφητών - Ερευνητών Επικοινωνιακών ∆ικτύων Η/Υ µε εισαγωγικό
βαθµό τον «∆»
ι. Έξι (6) θέσεων του Κλάδου ΤΕ6 Μηχανικών µε εισαγωγικό βαθµό τον «∆»
ια. ∆ύο (2) θέσεων του Κλάδου ΤΕ7 Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων-Ακροατών - Ερευνητών Επικοινωνιακών ∆ικτύων
Η/Υ µε εισαγωγικό βαθµό τον «∆»
ιβ. Τριάντα (30) θέσεων του Κλάδου ∆Ε2 Επιτελών Πληροφοριών µε εισαγωγικό βαθµό τον «∆»
ιγ. ∆έκα (10) θέσεων του Κλάδου ∆Ε3 Πληροφορικής µε εισαγωγικό βαθµό τον «∆»
ιδ. ∆εκαπέντε (15) θέσεων του Κλάδου ∆Ε7 Μεταφραστών –∆ιερµηνέων – Ακροατών - Ερευνητών Επικοινωνιακών
∆ικτύων Η/Υ µε εισαγωγικό βαθµό τον «∆»
ιε. ∆ύο (2) θέσεων του Κλάδου ∆Ε8 Τυπογράφων µε εισαγωγικό βαθµό τον «∆»
ιστ. Πέντε (5) θέσεων του Κλάδου ∆Ε9 Οδηγών µε εισαγωγικό βαθµό τον «∆»
ιζ. ∆έκα (10) θέσεων του Κλάδου ΥΕ2 Φυλάκων – Νυκτοφυλάκων µε εισαγωγικό βαθµό τον «Ε»

2. Γενικά προσόντα διορισµού:
Οι υποψήφιοι πρέπει :
α. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση, θα πρέπει να
έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την απόκτησή της, µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων.
β. Να έχουν γεννηθεί µέχρι το έτος 1987.
γ. Να είναι υγιείς και να έχουν φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που
επιλέγουν.
δ. Κατά το χρόνο λήξεως υποβολής των αιτήσεων καθώς και κατά το χρόνο του διορισµού τους:
(1)

Να µην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,

απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση ή
εγκλήµατα κατά των ηθών ή περί το νόµισµα.
(2)

Να µην είναι υπόδικοι και να µην έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για

κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε.
(3)

Να µην υπάρχει κώλυµα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

(4)

Να µην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα έστω και αν έχει

λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
(5)

Να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆.

ή Ο.Τ.Α. όπως αντικαταστάθηκε µε το υπ΄αριθµ. άρθρο 1 του Ν. 2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής
της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόµενο σε υπαιτιότητα
του εργαζοµένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
ε. Οι άνδρες µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές, επίσης κατά την ίδια ηµεροµηνία και µέχρι το διορισµό τους
να µην έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι για λιποταξία µε τελεσίδικη απόφαση.

3. Ειδικά προσόντα διορισµού κατά Κατηγορία και Κλάδο, τα οποία ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει κατά
τη ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής:
Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
α. Για τις πέντε (5) θέσεις του Κλάδου ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών:
(1)

Πτυχίο τµήµατος ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµης σχολής αλλοδαπής ή πτυχίο

ηµεδαπών Στρατιωτικών Σχολών (Ευελπίδων, ∆οκίµων, Ικάρων) ή ανώτατης σχολής Αξιωµατικών ΕΛ.ΑΣ.
(2)

Για µία (1) θέση άρτια γνώση Τουρκικής γλώσσας.

Για µία (1) θέση άρτια γνώση Ιδιώµατος Σκοπίων.
Για τις υπόλοιπες τρεις (3) άρτια γνώση Αγγλικής γλώσσας.
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(3)

Γνώση δακτυλογραφίας σε τερµατική συσκευή (Η/Υ).

β. Για τις τρεις (3) θέσεις του Κλάδου ΠΕ3 Πληροφορικής:
(1)

Πτυχίο επιστήµης των υπολογιστών ή µηχανικού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή

αντίστοιχο ισοτίµων σχολών αλλοδαπής.
(2)

Άρτια γνώση Αγγλικής γλώσσας.

γ. Για τη µία (1) θέση του Κλάδου ΠΕ4 Κρυπταναλυτών:
(1)

Πτυχίο τµήµατος Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Θετικών Επιστηµών ή Φιλοσοφικής ή Νοµικής ή

του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ή του Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών Επιστηµών ή Πανεπιστηµίου
Πειραιώς ή Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ή αντίστοιχο ισοτίµων σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.

δ.

(2)

Άρτια γνώση Αγγλικής γλώσσας.

(3)

Γνώση δακτυλογραφίας σε τερµατική συσκευή (Η/Υ).

Για τις τρεις (3) θέσεις του Κλάδου ΠΕ5 Αναλυτών Πληροφοριών Επικοινωνιών:
(1)

Πτυχίο τµήµατος Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Θετικών Επιστηµών ή Νοµικής ή του

Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ή του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών ή
Πανεπιστηµίου Πειραιώς ή Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ή αντίστοιχο ισοτίµων σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής
ή πτυχίο ηµεδαπών στρατιωτικών σχολών ( Ευελπίδων, ∆οκίµων, Ικάρων) ή ανωτάτης σχολής ΕΛ.ΑΣ.
(2)

Άρτια γνώση Αγγλικής γλώσσας

(3)

Γνώση δακτυλογραφίας σε τερµατική συσκευή (Η/Υ).

ε. Για τις έξι (6) θέσεις ΠΕ7 Μεταφραστών – ∆ιερµηνέων – Ακροατών - Ερευνητών Επικοινωνιακών
∆ικτύων Η/Υ:
(1)

Για την Αγγλική γλώσσα, Πτυχίο τµήµατος Αγγλικής γλώσσας, µετάφρασης και διερµηνείας, του

Ιονίου Πανεπιστηµίου ή Πτυχίο Τµήµατος Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αντίστοιχο
ισοτίµων σχολών της αλλοδαπής, για δε τις λοιπές γλώσσες ενδιαφέροντος ΕΥΠ Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής της
ηµεδαπής ή ισότιµης σχολής της αλλοδαπής και άδεια επάρκειας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ξένης
γλώσσας ή επαγγελµατική απασχόληση ή παραµονή για λόγους σπουδών ή διδακτική απασχόληση σε Εκπαιδευτικό
Ίδρυµα στη αλλοδαπή στην οποία οµιλείται η αντίστοιχη γλώσσα.
(2)
(3)

Γνώση δακτυλογραφίας σε τερµατική συσκευή (Η/Υ).
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας, κατά θέσεις, ως εξής:
Αγγλικής θέσεις: δύο (2)
Τουρκικής θέσεις: δύο (2)
Ιδιώµατος Σκοπίων θέση: µία (1)
Αραβικής θέση: µία (1)

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
α. Για τις πέντε (5) θέσεις του Κλάδου ΤΕ1 ∆ιοικητικών :
(1)

Πτυχίο ή δίπλωµα όλων των Τµηµάτων της Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Οικονοµίας των Τ.Ε.Ι. ή

το οµώνυµο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ισότιµων σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
(2)
(3)

Άρτια γνώση Αγγλικής γλώσσας.
Γνώση δακτυλογραφίας σε τερµατική συσκευή (Η/Υ).

β. Για τις πέντε (5) θέσεις του Κλάδου ΤΕ2 Επιτελών Πληροφοριών:
(1)

Πτυχίο Τµήµατος Ανώτερης Σχολής ηµεδαπής ή ισότιµης σχολής της αλλοδαπής

(2)

Για µία (1) θέση άρτια γνώση Αλβανικής γλώσσας.
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Για τις υπόλοιπες τέσσερις (4) θέσεις άρτια γνώση Αγγλικής γλώσσας
(3)

γ.

Γνώση δακτυλογραφίας σε τερµατική συσκευή (Η/Υ)

Για τις δέκα (10) θέσεις του Κλάδου ΤΕ3 Πληροφορικής:
(1)

Πτυχίο του Τµήµατος προγραµµατισµού και ανάλυσης Η/Υ ή του Τµήµατος Ηλεκτρονικών

Υπολογιστικών Συστηµάτων των σχολών Τεχνολογικών Εφαρµογών των Τ.Ε.Ι. ή ισότιµης σχολής της ηµεδαπής ή
αντίστοιχο ισότιµης σχολής της αλλοδαπής.
(2)

Άρτια γνώση Αγγλικής γλώσσας.

δ. Για τις δύο (2) θέσεις του Κλάδου ΤΕ5 Ραδιοτηλεγραφητών - Ερευνητών Επικοινωνιακών ∆ικτύων
Η/Υ:
(1)

Πτυχίο Ανώτερης ∆ηµόσιας Σχολής Εµπορικού Ναυτικού ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητού ή άλλης

ισότιµης ανώτερης σχολής της ηµεδαπής ή αντίστοιχο ισοτίµων σχολών της αλλοδαπής.
(2)

Άρτια γνώση Αγγλικής γλώσσας.

(3)

Γνώση δακτυλογραφίας σε τερµατική συσκευή (Η/Υ).

(4)

Τριετής εµπειρία στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα αντίστοιχη µε το ζητούµενο πτυχίο.

ε. Για τις έξι (6) θέσεις του Κλάδου ΤΕ6 Μηχανικών:
(1)

Για τις τρεις (3) θέσεις, ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού :
α.

Πτυχίο του Τµήµατος Μηχανολογίας των σχολών Τεχνολογικών Εφαρµογών των Τ.Ε.Ι. ή

ισότιµης σχολής της ηµεδαπής ή αντίστοιχο ισότιµης σχολής της αλλοδαπής.

(2)

β.

Άρτια γνώση Αγγλικής γλώσσας.

γ.

Άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλµατος.

Για τις υπόλοιπες τρεις (3) θέσεις, ειδικότητας Ηλεκτρονικού Μηχανικού :
α.

Πτυχίο του Τµήµατος Ηλεκτρονικής των σχολών Τεχνολογικών Εφαρµογών των Τ.Ε.Ι. ή

ισότιµης σχολής της ηµεδαπής ή αντίστοιχο ισότιµης σχολής της αλλοδαπής.
β.

Άρτια γνώση Αγγλικής γλώσσας.

γ.

Άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλµατος

στ. Για τις δύο (2) θέσεις του Κλάδου ΤΕ7 Μεταφραστών – ∆ιερµηνέων - Ακροατών - Ερευνητών
Επικοινωνιακών ∆ικτύων Η/Υ:
(1)

Πτυχίο τµήµατος ανώτερης σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµης σχολής της αλλοδαπής.

Επαγγελµατική απασχόληση ή παραµονή για λόγους σπουδών ή διδακτική απασχόληση σε Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
στην αλλοδαπή στην οποία οµιλείται η αντίστοιχη γλώσσα ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π. Η επαγγελµατική ή διδακτική
απασχόληση πρέπει να έχει διάρκεια δύο (2) τουλάχιστον ηµερολογιακών ή ακαδηµαϊκών ετών αντίστοιχα.
(2)

Γνώση δακτυλογραφίας σε τερµατική συσκευή (Η/Υ)

(3)

Άριστη γνώση:
α.

Τουρκικής για τη µία θέση και

β.

Ιδιώµατος Σκοπίων για τη δεύτερη θέση

Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
α. Για τις τριάντα (30) θέσεις του Κλάδου ∆Ε2 Επιτελών Πληροφοριών:
(1)

Απολυτήριο Λυκείου ή ισοτίµου σχολείου ή ισοτίµου σχολείου της αλλοδαπής.

(2)

Γνώση δακτυλογραφίας σε τερµατική συσκευή (Η/Υ).

(3)

Άρτια γνώση Αγγλικής γλώσσας.

β. Για τις δέκα (10) θέσεις του Κλάδου ∆Ε3 Πληροφορικής:
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(1)

Απολυτήριο Λυκείου ή ισοτίµου σχολείου ή ισοτίµου σχολείου της αλλοδαπής.

(2)

Άριστη γνώση δακτυλογραφίας σε τερµατική συσκευή (Η/Υ).

(3)

Άρτια γνώση Αγγλικής γλώσσας.

γ. Για τις δέκα πέντε (15) θέσεις του Κλάδου ∆Ε7 Μεταφραστών-∆ιερµηνέων- Ακροατών , Ερευνητών
Επικοινωνιακών ∆ικτύων Η/Υ:
(1)

Απολυτήριο Λυκείου ή ισοτίµου σχολείου ή ισοτίµου σχολείου της αλλοδαπής.

(2)

Γνώση δακτυλογραφίας σε τερµατική συσκευή (Η/Υ).

(3)

Άριστη γνώση ξένης γλώσσας, κατά θέσεις, ως εξής:
Τουρκικής θέσεις: επτά (7)
Ιδιώµατος Σκοπίων θέσεις: τέσσερις (4)
Αλβανικής θέσεις: δύο (2)
Αραβικής θέσεις: δύο (2)

δ. Για τις δύο (2) θέσεις του Κλάδου ∆Ε8 Τυπογράφων µε ειδικότητα τυπογράφου για τη µία και
βιβλιοδέτη για τη δεύτερη:
(1)

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ή Σχολής

Μαθητείας ΟΑΕ∆ αντίστοιχης κατά περίπτωση ειδικότητας ή ισοτίµου σχολείου της αλλοδαπής.
(2)

Τριετής εµπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα που αποκτήθηκε µετά την κτήση του Απολυτηρίου

τίτλου.

ε. Για τις πέντε (5) θέσεις του Κλάδου ∆Ε9 Οδηγών:
(1)

Απολυτήριο Λυκείου ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ή Σχολής µαθητείας ΟΑΕ∆ ή

ισοτίµου σχολείου της αλλοδαπής.
(2)

∆ίπλωµα οδηγού αυτοκινήτου ∆΄ Κατηγορίας

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Για τις δέκα (10) θέσεις του Κλάδου ΥΕ2 Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων:
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου ή για υποψήφιους που έχουν
αποφοιτήσει µέχρι και το 1980, απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου) ή απολυτήριο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής (του
Ν.∆. 580/1970).

4. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. Οι υποψήφιοι θα προµηθεύονται Αίτηση συµµετοχής και υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος από την Κεντρική
Υπηρεσία [Κτίριο Υπουργείου Εσωτερικών, οδός Π. Κανελλοπούλου 4, (πρώην Κατεχάκη), Αθήνα] , από τις
Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ε.Υ.Π. και από το διαδίκτυο (INTERNET) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nis.gr.
Β. Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις συµµετοχής εξακολουθούν να ισχύουν, θα ειδοποιηθούν, µε
επιµέλειά µας, εµπροθέσµως (τηλεφωνικά ή µε συστηµένη επιστολή), για την υποβολή Υπευθύνου
∆ηλώσεως του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 µε την οποία είτε θα εµµένουν στην εκπεφρασθείσα επιλογή
τους είτε θα προβαίνουν σε νέα επιλογή, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 της σελίδας 2 της παρούσης.
Γ. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
(1)

Αίτηση συµµετοχής εις διπλούν (µε πρωτότυπη υπογραφή).

(2)

Βιογραφικό σηµείωµα εις διπλούν (µε πρωτότυπη υπογραφή).
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(3)

Νοµίµως επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή

ελλείψει ταυτότητας των κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών που αναφέρονται ο αριθµός και τα
στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
∆. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν µε συστηµένη επιστολή στη ∆νση Προσωπικού της Ε.Υ.Π., οδός
Π. Κανελλοπούλου αριθµ. 4, Τ.Κ. 10177, Αθήνα.
Ε. Η προθεσµία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών αρχίζει την 01-07-2008 και λήγει την 10-072008 και αποδεικνύεται από την σφραγίδα του ταχυδροµείου.
ΣΤ. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση, για τις προκηρυσσόµενες θέσεις ΜΟΝΟ ΜΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΛΑ∆ΟΥ.
Ζ. Επισηµαίνεται ότι, όσοι υποψήφιοι επιθυµούν να καλύψουν τις προκηρυχθείσες θέσεις των
Περιφερειακών Υπηρεσιών, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην παραγρ. 7Γ, (Σελ. 14) θα πρέπει να
το δηλώσουν στην Αίτησή τους.
Η. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής θα επέχουν θέση Υπευθύνου ∆ηλώσεως του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 και η
ανακρίβεια των δηλουµένων στοιχείων επισύρει, εκτός από τον αποκλεισµό του υποψηφίου από τη διαδικασία
συµµετοχής - επιλογής και τις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις ποινικές κυρώσεις.
Θ. Η ευθύνη της ορθής συµπλήρωσης και υποβολής της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Ι. Ειδικά επισηµαίνεται ότι, εάν στην αίτηση συµµετοχής δεν έχουν επισυναφθεί τα απαραίτητα
δικαιολογητικά ή δεν είναι ορθά συµπληρωµένη ή υποβάλλει περισσότερες από µία (1) αιτήσεις, ο
υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας συµµετοχής στο διαγωνισµό.

5. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ
Α. Οι υποψήφιοι, εφόσον επιλεγούν, υποχρεούνται να προσκοµίσουν στην Ε.Υ.Π. εντός 15 ηµερών από της
ανακοινώσεως των αποτελεσµάτων, τα παρακάτω απαιτούµενα για τον διορισµό δικαιολογητικά ήτοι:
(1)

Νοµίµως επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή

Απολυτήριο Λυκείου ή Απολυτήριο Γυµνασίου)
(2)

Προκειµένου για Πανεπιστηµιακή και Τεχνολογική Εκπαίδευση αλλοδαπής πράξη

αναγνώρισης από το ∆ΟΑΤΑΠ (πρώην ∆Ι.ΚΑ.ΤΣΑ.) για την ισοτιµία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών.
(3)

Προκειµένου για ∆ευτεροβάθµια µη τεχνική ή µη επαγγελµατική εκπαίδευση αλλοδαπής,

βεβαίωση ισοτιµίας από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και για τεχνική
και επαγγελµατική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιµίας της επιτροπής Ισοτιµιών του Οργανισµού
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) - Ηλιουπόλεως 1, Υµηττός, Αθήνα.
(4)

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ∆ικαστικής Χρήσεως.

(5)

Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή.

(6)

Οι αλλογενείς που απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια δια πολιτογραφήσεως,

πιστοποιητικό ∆ηµάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, στο οποίο να φαίνεται ο χρόνος κτήσεώς της.

(7)

Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α΄ που να βεβαιώνει ότι ο άνδρας υποψήφιος έχει

εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νοµίµως απαλλαγεί από αυτές.
(8)
(9)
Β.

∆ύο (2) φωτογραφίες προφίλ.
Τέσσερις (4) φωτογραφίες ανφάς, τύπου διαβατηρίου.

Τα αντίγραφα Ποινικού Μητρώου ∆ικαστικής Χρήσεως και το Πιστοποιητικό Υγείας από

Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή θα πρέπει να έχουν εκδοθεί µετά την ηµεροµηνία προκήρυξης του διαγωνισµού.

6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α. Η επιλογή θα γίνει από Τριµελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού. Με απόφαση της Τριµελούς Επιτροπής
συγκροτούνται επιµέρους επιτροπές για την υποβοήθηση του έργου της στη διενέργεια του διαγωνισµού.
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Ο τρόπος βαθµολόγησης των εξεταζοµένων γνωστικών αντικειµένων κατά Κατηγορία και της συνέντευξης
εµφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας Προκήρυξης.
Β. Καταρχήν εξετάζεται η εµπρόθεσµη και ορθή υποβολή - συµπλήρωση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών.
Γ. Όσοι υποψήφιοι, µετά από τον έλεγχο των υποβληθεισών αιτήσεων και δικαιολογητικών, δεν ΠΛΗΡΟΥΝ, τις
τυπικές προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζονται στην προκήρυξη, αποκλείονται µε πράξη της Τριµελούς
Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού. Οι αποκλεισθέντες θα ειδοποιηθούν εγκαίρως από την Ε.Υ.Π.. Κατά της πράξεως
αποκλεισµού οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσφύγουν εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) ηµερών από
την εποµένη της ειδοποίησης περί αποκλεισµού τους. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται µε κατάθεσή της ή µε
αποστολή συστηµένης επιστολής απευθείας στην Ε.Υ.Π. (Τριµελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, Π.
Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ., 0177 Αθήνα). Στην ένσταση επισυνάπτεται παράβολο 20,00 € που εκδίδεται από
∆ηµόσιο Ταµείο, άλλως η ένσταση δεν λαµβάνεται υπόψη. Επί της ανωτέρω ενστάσεως αποφαίνεται αµετάκλητα η
ως άνω Επιτροπή.
∆. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα δώσουν:
(1)

Συνέντευξη.

(2)

Προφορική εξέταση στις δηλωθείσες ξένες γλώσσες, πλην των υποψηφίων των Κλάδων

∆Ε8 Τυπογράφων, ∆Ε9 Οδηγών και ΥΕ2 Φυλάκων – Νυκτοφυλάκων.
Ειδικώς όποιος από τους υποψηφίους εξετασθεί µετά από δήλωσή του και σε δεύτερη ξένη γλώσσα, εφόσον λάβει
σε αυτήν µέσο όρο συνολικής βαθµολογίας έξι (6) και άνω, το γινόµενο του συντελεστή επί το βαθµό που θα λάβει
θα προσµετρηθεί στη συνολική βαθµολογία.
(3)

Πληκτρολόγηση ελληνόγλωσσου κειµένου σε τερµατική συσκευή (Η/Υ).

Στη συνέχεια θα καταρτισθούν πίνακες επιλεγέντων υποψηφίων, ο αριθµός των οποίων θα είναι κατ΄ανώτατο όριο
τουλάχιστον πενταπλάσιος του αριθµού των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Μόνο οι ως άνω επιλεγέντες υποψήφιοι
θα ειδοποιηθούν εγκαίρως από την Ε.Υ.Π. για να λάβουν µέρος σε:
- Ψυχοµετρικές δοκιµασίες
- ∆ιατύπωση γραπτώς απόψεων - σκέψεων επί ενός θέµατος γενικότερου ενδιαφέροντος πλην των
υποψηφίων του Κλάδου ΥΕ2 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων.
- Για τους υποψηφίους των Κλάδων ΠΕ7, ΤΕ7 και ∆Ε7 γραπτή εξέταση στη γλώσσα της
ειδικότητάς τους.
Ε. Εν συνεχεία θα εκδοθούν τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού και θα ανακοινωθούν (τηλεφωνικά ή µε συστηµένη
επιστολή) µόνον στους υποψηφίους που θα επιλεγούν για διορισµό.
ΣΤ. Σε περίπτωση που για κάποια Κατηγορία, Κλάδο ή επιµέρους Ειδικότητα δεν παρουσιασθούν υποψήφιοι ή µετά
την εξέτασή τους δεν καλυφθούν οι προκηρυχθείσες θέσεις (επιτυχόντες υποψήφιοι), οι θέσεις που δεν
πληρώθηκαν µεταφέρονται σε θέσεις των λοιπών Κλάδων και επιµέρους Ειδικοτήτων των προαναφερθεισών
Κατηγοριών, σύµφωνα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας και µε την προϋπόθεση της ύπαρξης αντίστοιχων κενών
οργανικών θέσεων.

7. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α. Οι χώροι διεξαγωγής των εξετάσεων, οι ακριβείς ηµεροµηνίες της συνέντευξης, της ψυχοµετρικής δοκιµασίας και
των εξεταζοµένων γνωστικών αντικειµένων θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στους υποψήφιους µε νεώτερη
ανακοίνωσή µας στον Ηµερήσιο Τύπο των Αθηνών, στους Πίνακες Ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, των
Περιφερειακών µας Υπηρεσιών και στο διαδίκτυο (INTERNET) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nis.gr.
Β. Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν για διορισµό, θα είναι υποχρεωµένοι να υπηρετήσουν όπου τους τοποθετήσει η
Υπηρεσία, ανάλογα µε τις ανάγκες της (Κεντρική Υπηρεσία ή Περιφερειακές Υπηρεσίες).
Γ. Ειδικώς:
- Από το σύνολο των διορισθέντων στον Κλάδο ΠΕ2, ένας (1) θα καλύψει υποχρεωτικά τις ανάγκες της Μονάδας
στα Ιωάννινα.
- Από το σύνολο των δέκα (10) διορισθέντων στους Κλάδους ΠΕ7 ή ΤΕ7 ή ∆Ε7
(Τουρκικής), οι τέσσερις (4) θα καλύψουν υποχρεωτικά τις ανάγκες των Περιφερειακών Υπηρεσιών ως ακολούθως:
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∆ύο (2) στη Μονάδα της Μυτιλήνης,
ένας (1) στη Μονάδα της Σάµου και
ένας (1) στη Μονάδα της Ρόδου.
- Από το σύνολο των έξι (6) διορισθέντων στους Κλάδους ΠΕ7 ή ΤΕ7 ή ∆Ε7 (Ιδιώµατος Σκοπίων), ο ένας (1) θα
καλύψει υποχρεωτικά τις ανάγκες της Μονάδας στην Φλώρινα.
- Από το σύνολο των δύο (2) διορισθέντων στον Κλάδο ∆Ε7 (Αλβανικής), ο ένας (1) θα καλύψει υποχρεωτικά τις
ανάγκες της Μονάδας στην Φλώρινα.
- Από το σύνολο των τριάντα (30) διορισθέντων στον Κλάδο ∆Ε2 (Επιτελών Πληροφοριών), οι δύο (2) θα
καλύψουν υποχρεωτικά τις ανάγκες των Μονάδων στη Σάµο και στη Μυτιλήνη.
- Από το σύνολο των πέντε (5) διορισθέντων στον Κλάδο ∆Ε9 (Οδηγών), οι δύο (2) θα καλύψουν υποχρεωτικά τις
ανάγκες των Μονάδων στη Θεσσαλονίκη και στην Αλεξανδρούπολη.
- Το σύνολο των διορισθέντων {δέκα(10)} στον κλάδο ΥΕ2 (Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων) θα καλύψει υποχρεωτικά τις
ανάγκες των Περιφερειακών µας Υπηρεσιών ως ακολούθως:
∆ύο (2) στη Μονάδα της Φλώρινας.
Ένας (1) στη Μονάδα της Κοµοτηνής.
Ένας (1) στη Μονάδα της Ρόδου.
Ένας (1) στη Μονάδα των Ιωαννίνων.
Ένας (1) στη Μονάδα της Θεσσαλονίκης.
Ένας (1) στη Μονάδα της Χίου.
Ένας (1) στη Μονάδα της Μυτιλήνης.
Ένας (1) στη Μονάδα της Αλεξανδρούπολης.
Ένας (1) στη Μονάδα του ∆ιδυµότειχου.

∆. Η γνωστοποίηση της παρούσας προκήρυξης θα γίνει µε ανάρτηση αυτής στους Πίνακες Ανακοινώσεων της
Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Υ.Π., των Περιφερειακών της Υπηρεσιών καθώς και στο INTERNET στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.nis.gr .
Περίληψη της προκήρυξης θα δηµοσιευθεί µία (1) φορά σε τέσσερις (4) εφηµερίδες του Αθηναϊκού Ηµερήσιου
Τύπου .
Ε. Πληροφορίες για κάθε θέµα σχετικό µε την προκήρυξη θα παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από
08:00 µέχρι 14:30 στο τηλέφωνο 2106973748.
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Ανήκει στην αριθ.471.1/30/459543/25-6-2008
ΕΥΠ/Ζ/2ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΚΛΑ∆Ο ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

1.

Κλάδος ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών
α.

∆ιατύπωση γραπτώς απόψεων-σκέψεων επί ενός θέµατος γενικότερου ενδιαφέροντος.(Σ.8)

β.

Προφορική εξέταση στις δηλωθείσες ξένες γλώσσες. (Σ4)

γ.

Πληκτρολόγηση ελληνόγλωσσου κειµένου σε τερµατική συσκευή (Η/Υ).

δ.

Συνέντευξη (Σ10)

(Σ2)

2.

3.

4.

5.

Κλάδος ΠΕ3 Πληροφορικής
α.

∆ιατύπωση γραπτώς απόψεων - σκέψεων επί ενός θέµατος γενικότερου ενδιαφέροντος.(Σ8)

β.

Προφορική εξέταση στις δηλωθείσες ξένες γλώσσες. (Σ4)

γ.

Συνέντευξη (Σ10).

Κλάδος ΠΕ4 Κρυπταναλυτών
α.

∆ιατύπωση γραπτώς απόψεων - σκέψεων επί ενός θέµατος γενικότερου ενδιαφέροντος. (Σ.8).

β.

Προφορική εξέταση στις δηλωθείσες ξένες γλώσσες. (Σ4)

γ.

Πληκτρολόγηση ελληνόγλωσσου κειµένου σε τερµατική συσκευή (Η/Υ). (Σ2)

δ.

Συνέντευξη (Σ10).

Κλάδος ΠΕ5 Αναλυτών Πληροφοριών Επικοινωνιών
α.

∆ιατύπωση γραπτώς απόψεων - σκέψεων επί ενός θέµατος γενικότερου ενδιαφέροντος. (Σ.8).

β.

Προφορική εξέταση στις δηλωθείσες ξένες γλώσσες. (Σ4)

γ.

Πληκτρολόγηση ελληνόγλωσσου κειµένου σε τερµατική συσκευή (Η/Υ). (Σ2)

δ.

Συνέντευξη (Σ10).

Κλάδος ΠΕ7 Μεταφραστών – ∆ιερµηνέων – Ακροατών, Ερευνητών Επικοινωνιακών ∆ικτύων

Η/Υ
α.

∆ιατύπωση γραπτώς στην ελληνική γλώσσα απόψεων - σκέψεων επί ενός θέµατος γενικότερου

ενδιαφέροντος. (Σ8)
β.

Στην εξεταζόµενη γλώσσα:
(1)

∆ιατύπωση γραπτώς απόψεων – σκέψεων επί ενός θέµατος γενικότερου ενδιαφέροντος

(2)

Μετάφραση κειµένου στην Ελληνική και αντίστροφα (Σ10)

(3)

Προφορική εξέταση

(Σ10)

6.

(Σ.10).

γ.

Πληκτρολόγηση ελληνόγλωσσου κειµένου σε τερµατική συσκευή (Η/Υ). (Σ2)

δ.

Συνέντευξη (Σ10).

Κλάδος ΤΕ1 ∆ιοικητικών
α.

∆ιατύπωση γραπτώς απόψεων - σκέψεων επί ενός θέµατος γενικότερου ενδιαφέροντος. (Σ.8)

β.

Προφορική εξέταση στις δηλωθείσες ξένες γλώσσες. (Σ4).

γ.

Πληκτρολόγηση ελληνόγλωσσου κειµένου σε τερµατική συσκευή (Η/Υ). (Σ4)
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δ.

7.

Κλάδος ΤΕ2 Επιτελών Πληροφοριών
α.

∆ιατύπωση γραπτώς απόψεων - σκέψεων επί ενός θέµατος γενικότερου ενδιαφέροντος. (Σ.8).

β.

Προφορική εξέταση στις δηλωθείσες ξένες γλώσσες. (Σ4).

γ.
δ.
8.

9.

10.

11.

Συνέντευξη (Σ10).

Πληκτρολόγηση ελληνόγλωσσου κειµένου σε τερµατική συσκευή (Η/Υ). (Σ2).
Συνέντευξη (Σ10).

Κλάδος ΤΕ3 - Πληροφορικής
α.

∆ιατύπωση γραπτώς απόψεων - σκέψεων επί ενός θέµατος γενικότερου ενδιαφέροντος. (Σ.8).

β.

Προφορική εξέταση στις δηλωθείσες ξένες γλώσσες. (Σ4)

γ.

Συνέντευξη (Σ10).

Κλάδος ΤΕ5 – Ραδιοτηλεγραφητών - Ερευνητών Επικοινωνιακών ∆ικτύων Η/Υ
α.

∆ιατύπωση γραπτώς απόψεων - σκέψεων επί ενός θέµατος γενικότερου ενδιαφέροντος.(Σ.8)

β.

Προφορική εξέταση στις δηλωθείσες ξένες γλώσσες. (Σ4)

γ.

Πληκτρολόγηση ελληνόγλωσσου κειµένου σε τερµατική συσκευή (Η/Υ). (Σ2).

δ.

Συνέντευξη (Σ10)

Κλάδος ΤΕ6 Μηχανικών
α.

∆ιατύπωση γραπτώς απόψεων - σκέψεων επί ενός θέµατος γενικότερου ενδιαφέροντος.(Σ.8).

β.

Προφορική εξέταση στις δηλωθείσες ξένες γλώσσες. (Σ4)

γ.

Συνέντευξη (Σ10).

Κλάδος ΤΕ7 Μεταφραστών – ∆ιερµηνέων – Ακροατών, Ερευνητών Επικοινωνιακών ∆ικτύων

Η/Υ.
α.

∆ιατύπωση γραπτώς στην ελληνική γλώσσα απόψεων - σκέψεων επί ενός θέµατος γενικότερου

ενδιαφέροντος. (Σ.8).
β.

Στην εξεταζόµενη γλώσσα:
(1)

∆ιατύπωση γραπτώς απόψεων – σκέψεων επί ενός θέµατος γενικότερου ενδιαφέροντος .

(2)

Μετάφραση κειµένου στην Ελληνική και αντίστροφα (Σ10)

(3)

Προφορική εξέταση

(Σ10)

12.

(Σ10)

γ.

Πληκτρολόγηση ελληνόγλωσσου κειµένου σε τερµατική συσκευή (Η/Υ). (Σ2)

δ.

Συνέντευξη (Σ10)

Κλάδος ∆Ε2 Επιτελών Πληροφοριών
α.

∆ιατύπωση γραπτώς απόψεων - σκέψεων επί ενός θέµατος γενικότερου ενδιαφέροντος. (Σ.8).

β.

Προφορική εξέταση στις δηλωθείσες ξένες γλώσσες. (Σ4)

γ.

Πληκτρολόγηση ελληνόγλωσσου κειµένου σε τερµατική συσκευή (Η/Υ).

δ.

Συνέντευξη (Σ10)

(Σ2)

13.

Κλάδος ∆Ε3 - Πληροφορικής
α.

∆ιατύπωση γραπτώς απόψεων-σκέψεων επί ενός θέµατος γενικότερου ενδιαφέροντος.(Σ.8)

β.

Προφορική εξέταση στις δηλωθείσες ξένες γλώσσες. (Σ4)

γ.

Πληκτρολόγηση ελληνόγλωσσου κειµένου σε τερµατική συσκευή (Η/Υ). (Σ4)

δ.

Συνέντευξη (Σ10)
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14.

Κλάδος ∆Ε7 Μεταφραστών – ∆ιερµηνέων – Ακροατών - Ερευνητών Επικοινωνιακών ∆ικτύων

Η/Υ
α.

∆ιατύπωση γραπτώς στην ελληνική γλώσσα απόψεων - σκέψεων επί ενός θέµατος γενικότερου

ενδιαφέροντος.(Σ.8)
β.

Στην εξεταζόµενη γλώσσα:
(1)

∆ιατύπωση γραπτώς απόψεων – σκέψεων επί ενός θέµατος γενικότερου ενδιαφέροντος

(2)

Μετάφραση κειµένου στην Ελληνική και αντίστροφα

(3)

Προφορική εξέταση

(Σ10)

15.

16.

17.

(Σ10)

(Σ10)

γ.

Πληκτρολόγηση ελληνόγλωσσου κειµένου σε τερµατική συσκευή (Η/Υ). (Σ2)

δ.

Συνέντευξη (Σ10)

Κλάδος ∆Ε8- Τυπογράφων
α.

∆ιατύπωση γραπτώς απόψεων - σκέψεων επί ενός θέµατος γενικότερου ενδιαφέροντος. (Σ.8).

β.

Συνέντευξη (Σ10)

Κλάδος ∆Ε9 - Οδηγών
α.

∆ιατύπωση γραπτώς απόψεων-σκέψεων επί ενός θέµατος γενικότερου ενδιαφέροντος.(Σ.8)

β.

Συνέντευξη (Σ10)

Κλάδος ΥΕ2 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων
Συνέντευξη (Σ10)

18.

Η βαθµολόγηση του κάθε εξεταζοµένου γνωστικού αντικειµένου θα γίνει µε κλίµακα βαθµών από 1 έως 10 µη

επιτρεποµένης της χρήσεως δεκαδικών ψηφίων. Ο βαθµός του κάθε εξεταζοµένου γνωστικού αντικειµένου
προκύπτει από το άθροισµα των βαθµολογιών των βαθµολογητών επί τον αντίστοιχο συντελεστή δια του αριθµού
των βαθµολογητών.

19. Η τελική βαθµολογία των υποψηφίων θα προκύψει από το άθροισµα των βαθµών που έλαβε στο κάθε γνωστικό
αντικείµενο που εξετάσθηκε.
Επισηµαίνεται ότι, ο υποψήφιος θα πρέπει να βαθµολογηθεί τουλάχιστον µε πέντε (5) σε κάθε γνωστικό
αντικείµενο για να συµµετάσχει στη διαδικασία επιλογής.

20.

Εκ των επιτυχόντων, διοριστέοι είναι όσοι συγκεντρώσουν τη µεγαλύτερη βαθµολογία κατά φθίνουσα

σειρά µέχρι του αριθµού των προκηρυσσοµένων θέσεων κατά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα.

21.

Σε περίπτωση που για κάποιους Κλάδους ή επιµέρους Ειδικότητες δεν προσέλθουν για διορισµό οι

διοριστέοι ή δεν προσκοµίσουν οι διοριστέοι τα δικαιολογητικά διορισµού της Προκήρυξης, τότε η θέση καλύπτεται,
µε απόφαση της Τριµελούς Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού, από τον επόµενο υποψήφιο µε τη µεγαλύτερη
βαθµολογία στον πίνακα επιτυχόντων.

22.

Σε περίπτωση ισοβαθµίας των υποψηφίων η κατάταξη τους στον πίνακα επιτυχόντων καθορίζεται µε

κλήρωση, που διενεργείται από την Τριµελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού.

23.

Οι πίνακες επιτυχίας συντάσσονται και υπογράφονται από την Τριµελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού

κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.

11

Proslipsis.gr

Ο

Ακριβές Αντίγραφο
Τµηµατάρχης 1ου Τµήµατος

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Τ.Υ.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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