ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(Αριθµός 1Γ/2010)

Γραπτός διαγωνισµός για την πλήρωση συνολικά δέκα οκτώ θέσεων (18) θέσεων τακτικού
προσωπικού της Βουλής των Ελλήνων.

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εννέα (9) θέσεις.
Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τρείς (3) θέσεις.
Γ΄ Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.), έξι (6) θέσεις.

Οι θέσεις κατανέµονται για κάθε κλάδο-ειδικότητα όπως αυτές εµφανίζονται στον κατωτέρω Πίνακα
Κατανοµής Θέσεων.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΘΕΣΕΙΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
∆ικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως (ν.2431/1996) µε τους περιορισµούς του άρθρου 1 παρ.1 αυτού.
2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1989 οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του
κλάδου τους.
Άτοµα µε έλλειψη φυσικών σωµατικών δεξιοτήτων θα υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης κατά
τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέµατα και µε το ίδιο πρόγραµµα, µε το οποίο θα διενεργηθούν οι εξετάσεις
των λοιπών υποψηφίων, προσκοµίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο Κεφάλαιο Ε΄ (Ενότητα: Αιτήσεις
για Ειδική Εξέταση).
4. Να µην έχουν κώλυµα διορισµού ούτε κατά το χρόνο λήξης προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων,
ούτε κατά το χρόνο του διορισµού.
5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόµιµα απαλλαγεί
από αυτές.
6. Να κατέχουν τους απαιτούµενους τίτλους σπουδών.
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής
των αιτήσεων συµµετοχής, όσο και κατά το διορισµό.

Σηµείωση: Τακτικοί υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµίδας και των
Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν.2190/1994 δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε
διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα πριν συµπληρωθεί
πενταετία από την ηµεροµηνία διορισµού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους µόνιµους
υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθµίζεται από τον
Υπαλληλικό Κώδικα (άρθροο 10 παρ. 5 ν. 2839/2000). Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους
που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή
ορισµένου χρόνου, ακόµη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και κατέχουν
οργανικές θέσεις.
ΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ
Για τις προκηρυσσόµενες θέσεις ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους οριζόµενους τίτλους
σπουδών καθώς και τα πρόσθετα απαιτούµενα προσόντα που ανά κλάδο ορίζονται στον κατωτέρω
πίνακα µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής στη
διαδικασία:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ – ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
1.

ΚΛΑ∆ΟΣ

ΠΕ3
ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Πτυχίο ή δίπλωµα Αγγλικής γλώσσας & Φιλολογίας ή
Αγροτικής Ανάπτυξης ή Αγροτικής Οικονοµίας & Ανάπτυξης ή
Αρχειονοµίας & Βιβλιοθηκονοµίας ή Βαλκανικών σπουδών ή
Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών ή
Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης & Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας &
Συστηµάτων Παραγωγής) ή Γαλλικής γλώσσας και Φιλολογίας
ή Γερµανικής Γλώσσας & Φιλολογίας ή Γλώσσας, Φιλολογίας
& Πολιτισµού Παρευξείνιων Χωρών ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή
∆ηµοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ή
∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ή ∆ιαχείρισης
Ανθρώπινων Πόρων & ∆ιοίκησης ή ∆ιαχείρισης Πολιτισµικού
Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών ή ∆ιεθνών &
Ευρωπαϊκών Σπουδών ή ∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών
Οικονοµικών Σπουδών ή ∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών
Οικονοµικών & Πολιτικών Σπουδών ή ∆ιεθνών Οικονοµικών
Σχέσεων & Ανάπτυξης ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων & Οργανισµών ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων (πρώην Οργάνωσης &
∆ιαχείρισης Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων) ή ∆ιοίκησης
Τεχνολογίας ή ∆ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ή
Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή
Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής ή Ελληνικής
Φιλολογίας ή Επικοινωνίας & Μέσων µαζικής Ενηµέρωσης ή
Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισµού ή Επιχειρησιακής Έρευνας
& Στρατηγικής Πωλήσεων (Μάρκετινγκ) ή Επιστήµης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισµού ή Επιστηµών Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής &
Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής
στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών της Προσχολικής
Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή Θεατρικών
Σπουδών ή Θεάτρου ή Θεολογίας ή Ισπανικής Γλώσσας &
Φιλολογίας ή Ιστορίας ή Ιστορίας & Αρχαιολογίας ή Ιστορίας &
Εθνολογίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας & Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας ή Ιστορίας & θεωρίας της Τέχνης ή Ιστορίας,
Αρχαιολογίας & ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών ή Ιταλικής
Γλώσσας & Φιλολογίας ή Κινηµατογράφου ή Κοινωνικής &
Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης ή Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας ή
Κοινωνικής Θεολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής
Πολιτικής & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή
Λογιστικής
&
Χρηµατοοικονοµικής
ή
Λογιστικής
Χρηµατοοικονοµικής & Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ &
∆ιοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας (πρώην
Επιχειρησιακής Έρευνας & Μάρκετινγκ) ή Μεθοδολογίας
Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήµης ή Μεσογειακών Σπουδών
ή Μουσικής Επιστήµης & Τέχνης ή Μουσικών Σπουδών ή
Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας & Επιχειρηµατικών
Υπηρεσιών ή Νοµικής ή Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης &
∆ιερµηνείας - Ειδίκευση Ισπανικής Γλώσσας & Πολιτισµού ή
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & ∆ιερµηνείας - Ειδίκευση
Μετάφρασης ή ∆ιερµηνείας ή Οικιακής Οικονοµίας &
Οικολογίας ή Οικονοµικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
(πρώην Αστικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Οικονοµικής
Επιστήµης ή Οικονοµικής & ∆ιοίκησης Τουρισµού ή
Οικονοµικών Επιστηµών ή Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης
Αθλητισµού ή Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικό
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής ή
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών ή Περιφερειακής Οικονοµικής

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΥ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΙ
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Γνώση Χειρισµού
Η/Υ στα
αντικείµενα:
α) επεξεργασίας
κειµένων
β) υπολογιστικών
φύλλων και
γ) υπηρεσιών
διαδικτύου.

001

Άριστη γνώση
Αγγλικής ή
Γαλλικής ή
Γερµανικής ή
Ιταλικής
γλώσσας

002

100

Ανάπτυξης ή Ποιµαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας ή Πολιτικής
Επιστήµης & ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή Πολιτικής Επιστήµης ή
Πολιτικής Επιστήµης & Ιστορίας ή Πολιτικής Επιστήµης &
∆ιεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήµης & ∆ιεθνών Σχέσεων
(πρώην Πολιτικών Θεσµών & ∆ιεθνών Σχέσεων) ή Πολιτικών
Επιστηµών ή Πολιτισµικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας ή
Σλαβικών Σπουδών ή Στατιστικής ή Στατιστικής &
Αναλογιστικής Επιστήµης ή Στατιστικής & ΑναλογιστικώνΧρηµατοοικονοµικών
Μαθηµατικών
ή
Στατιστικής
&
Ασφαλιστικής Επιστήµης ή Τεχνών Ήχου & Εικόνας ή
Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ή
Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής &
Ψυχολογίας ή Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών ή
Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας
(πρόγραµµα
Ψυχολογίας)
ή
Φιλοσοφίας
ή
Χρηµατοοικονοµικής & Τραπεζικής ∆ιοικητικής ή Ψυχολογίας
ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος
σχολών
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.

2.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΤΕ16
ΣΤΕΝΟΓΡΑΦ
ΩΝ

Πτυχίο
ή
δίπλωµα
Βιβλιοθηκονοµίας
ή
Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης ή
∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή ∆ιεθνούς Εµπορίου ή
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης ΚοινωνικώνΣυνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή
∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων ή ∆ιοίκησης
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆ιοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ∆ιοίκησης
Συστηµάτων Εφοδιασµού ή ∆ιοίκησης Παραγωγικών
Μονάδων ή ∆ιοικητικής Τεχνολογίας ή ∆ηµοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ελεγκτικών και
Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εµπορίας και ∆ιαφήµισης
ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών
Συστηµάτων ή Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη
∆ιοίκηση και στο Εµπόριο ή Εφαρµογών
Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ή
Λογιστικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και
Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης
ή
Στελεχών
Συνεταιριστικών
Οργανώσεων και Εκµεταλλεύσεων
ή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή
Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και
Οργάνωσης
Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων
ή
Τυποποίησης
και
∆ιακίνησης
Προϊόντων
ή
Χρηµατοοικονοµικής
και
Ασφαλιστικής
ή
Χρηµατοοικονοµικής
και
Ελεγκτικής
ή
Χρηµατοοικονοµικών
Εφαρµογών
ή
Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις
Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ΤΕΙ ή το οµώνυµο
πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος
τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο πτυχίο
ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΥ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΙ
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Γνώση Χειρισµού
Η/Υ στα
αντικείµενα:
α)επεξεργασίας
κειµένων
β)
υπολογιστικών
φύλλων και
γ) υπηρεσιών
διαδικτύου

001

Καλή γνώση
Αγγλικής ή
Γαλλικής ή
Γερµανικής ή
Ιταλικής
γλώσσας

003

200

3.

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ

∆Ε8
ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ

ΙV.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΥ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών
µονάδων δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

300

ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
ΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΙ
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Γνώση Χειρισµού
Η/Υ στα
αντικείµενα:
α)επεξεργασίας
κειµένων β)
υπολογιστικών
φύλλων και γ)
υπηρεσιών
διαδικτύου

001

Καλή γνώση
Αγγλικής ή
Γαλλικής ή
Γερµανικής ή
Ιταλικής
γλώσσας

003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (κωδ.510)

Ενδείξεις των πινάκων:
Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαµβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι οποίες
αναλύονται, κατά περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες (2),(3) και (4) παραπλεύρως.
Στη στήλη (2) «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαµβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας
πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τριτέκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας.
1.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ &
ΤΕΚΝΩΝ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

001,
002

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ &
ΤΕΚΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΘΕΣΕΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
100

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΑ

400

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ3 ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ

ΚΩ∆. ΘΕΣΗΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1)

(2)

(3)

(4)

9

6

2

1

9

6

2

1

2.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

3.

ΘΕΣΕΩΝ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ &
ΤΕΚΝΩΝ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
001,
003

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ &
ΤΕΚΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

200

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΑ

500

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ16 ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΚΩ∆. ΘΕΣΗΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1)

(2)

(3)

(4)

3

3

-

-

3

3

-

-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ &
ΤΕΚΝΩΝ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΘΕΣΕΩΝ

001,
003

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ &
ΤΕΚΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

300

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΑ

600

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

∆Ε8 ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΚΩ∆. ΘΕΣΗΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1)

(2)

(3)

(4)

6

5

1

-

6

5

1

-

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΩ∆. 001:
Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (α) επεξεργασίας κειµένων (β)
υπολογιστικών φύλλων
και (γ)υπηρεσιών διαδικτύου. Επίσης πρέπει απαραιτήτως να συµπληρώνουν τον
κωδικό 001 και οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισµού Η/Υ µε τον
τίτλο σπουδών τους,.
ΚΩ∆. 002: Άριστη γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής ή Ιταλικής γλώσσας.
ΚΩ∆ 003: Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερµανικής ή Ιταλικής γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει µηχανογραφικά, οι υποψήφιοι
υποχρεούνται να συµπληρώνουν τα οικεία τετραγωνίδια της αίτησης καθώς και τους κωδικούς που
αναφέρονται σε προσόντα, ιδιότητες ή κριτήρια που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν
συµπληρώσουν τα προαναφερόµενα τετραγωνίδια ή κωδικούς, δεν λαµβάνονται υπόψη τα προσόντα ή
κριτήρια, έστω και αν προσκοµίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Ι. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ και ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για όλες τις κατηγορίες (ΠΕ,
ΤΕ και ∆Ε)
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί για όλους τους κλάδους σε δύο στάδια (Α και Β) και
περιλαµβάνει τέσσερα εξεταζόµενα αντικείµενα (Α.1., Β.1., Β.2., Β.3.) ως εξής:
Στάδιο Α:
Α.1. Ελληνική στενογραφία
Στάδιο Β:
Β.1. Πληκτρολόγηση και επεξεργασία κειµένου σε Η/Υ
Β.2. Περιληπτική απόδοση κειµένου
Β.3. Στοιχεία δηµοκρατικών θεσµών και λειτουργίας του Κοινοβουλίου
Το Στάδιο Α έχει προκριµατικό χαρακτήρα. Αυτό σηµαίνει ότι όσοι υποψήφιοι δεν συγκεντρώσουν στο
αντικείµενο της Ελληνικής στενογραφίας την απαιτούµενη βαθµολογική βάση (60 µονάδες στις 100,
βλ. Κεφάλαιο Γ') αυτοµάτως αποκλείονται από το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού. Όσοι υποψήφιοι
επιτύχουν τη βαθµολογική βάση των εξήντα (60) µονάδων θα κληθούν να εξεταστούν στα αντικείµενα
του επόµενου σταδίου.
Όσον αφορά τον τρόπο εξέτασης, τα υπό στοιχεία Α.1. και Β.2. αντικείµενα (Ελληνική στενογραφία και
Περιληπτική απόδοση κειµένου) θα εξεταστούν γραπτά, σε ειδικά τετράδια στα οποία οι υποψήφιοι θα
αναπτύξουν τις απαντήσεις τους, το υπό στοιχείο Β.1. αντικείµενο (Πληκτρολόγηση και επεξεργασία
κειµένου σε Η/Υ) θα εξεταστεί µε τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) και εκτυπωτή, ενώ το υπό
στοιχείο Β.3. αντικείµενο (Στοιχεία δηµοκρατικών θεσµών και λειτουργίας του Κοινοβουλίου) θα
εξεταστεί είτε γραπτά, µε ανάπτυξη των απαντήσεων σε ειδικό τετράδιο, είτε µε τη µέθοδο των ερωτήσεων
πολλαπλών επιλογών, σύµφωνα µε την οποία οι υποψήφιοι σηµειώνουν τις απαντήσεις τους σε ειδικό
απαντητικό φύλλο.
ΣΤΑ∆ΙΟ Α
Α.1. Ελληνική στενογραφία (βαθµολογική βάση 60/100 και συντελεστής βαρύτητας 0,4)
Η εξέταση σε αυτό το αντικείµενο στόχο έχει να διαγνώσει την ικανότητα των υποψηφίων να µεταφέρουν
κατά λέξη σε γραπτό κείµενο ένα απόσπασµα οµιλίας. Για τις ανάγκες της στενογράφησηςαποστενογράφησης θα χρησιµοποιηθεί απόσπασµα από τα Επίσηµα Πρακτικά της Βουλής, έκτασης
230-260 λέξεων, το οποίο θα εκφωνηθεί µε κατάλληλο µέσο υψηλής πιστότητας επί τρία (3) λεπτά
περίπου µε ρυθµό 80-85 λέξεων ανά πρώτο λεπτό. Ο ακριβής χρόνος που θα παρασχεθεί στους
υποψηφίους για την αποστενογράφηση θα τους γνωστοποιηθεί κατά την έναρξη της εξέτασης, η διάρκεια
της οποίας θα είναι µία (1) ώρα περίπου.
Ορθογραφικά λάθη, παραλείψεις και ασάφειες στο αποστενογραφηµένο κείµενο θα αξιολογηθούν
αρνητικά.
ΣΤΑ∆ΙΟ Β
Β.1. Πληκτρολόγηση και επεξεργασία κειµένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ)
(βαθµολογική βάση 55/100 και συντελεστής βαρύτητας 0,2)
Η εξέταση σε αυτό το αντικείµενο στόχο έχει να διαγνώσει την ικανότητα των υποψηφίων να
πληκτρολογούν και να επεξεργάζονται κείµενο σε ηλεκτρονική µορφή µε ταχύτητα και ακρίβεια. Για τις
ανάγκες της εξέτασης θα δοθεί στους υποψηφίους:
(α) ένα ηλεκτρονικό αρχείο µε κείµενο 200-250 λέξεων µαζί µε εκτύπωσή του η οποία θα περιέχει
χειρόγραφες προσθήκες ή/και διορθώσεις (ορθογραφικές, συντακτικές, τονισµού, στίξης κ.λπ.) για
να περαστούν στο ηλεκτρονικό αρχείο· και
(β) ένα δεύτερο κείµενο 200-250 λέξεων σε φυσική µορφή (εκτύπωση), το οποίο θα πρέπει να
πληκτρολογηθεί και να διαµορφωθεί (ως προς τη µορφή των γραµµατοσειρών, των παραγράφων
κτλ.) βάσει συγκεκριµένων οδηγιών µορφοποίησης ή σχετικού υποδείγµατος.
Τα κείµενα αυτά, τα οποία θα αντληθούν από τα Επίσηµα Πρακτικά της Βουλής, µπορεί να περιέχουν
ορισµένα αριθµητικά ή άλλα σύµβολα (π.χ., ηµεροµηνίες, νοµισµατικές µονάδες, ποσοστά κτλ.) αλλά όχι
πίνακες. Οι υποψήφιοι θα πρέπει µέσα σε είκοσι (20) λεπτά της ώρας να εκτελέσουν στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή τις εργασίες που θα τους υποδειχθούν.
Για τη βαθµολόγηση της επίδοσης των υποψηφίων, η οποία θα βασιστεί στην εργασία που θα παραχθεί
στον καθορισµένο χρόνο όπως αποτυπώνεται στις εκτυπώσεις που θα γίνουν, θα συνεκτιµηθούν
αφενός η ταχύτητα πληκτρολόγησης και επεξεργασίας (όπως προκύπτει από την ποσότητα της
εργασίας που θα παραχθεί στον καθορισµένο χρόνο) και αφετέρου η ποιότητα της εργασίας αυτής
(ακρίβεια, απουσία λαθών, πιστή εφαρµογή των υποδείξεων διόρθωσης, αισθητική εµφάνιση των
κειµένων κτλ.).
Β.2. Περιληπτική απόδοση κειµένου (συντελεστής βαρύτητας 0,2)
Η εξέταση σε αυτό το αντικείµενο στοχεύει στην αξιολόγηση της ικανότητας των υποψηφίων να
αποδίδουν γραπτά ένα κείµενο µε συνοπτικό τρόπο βάσει του νοηµατικού του περιεχοµένου. Για το
σκοπό αυτό θα τους δοθεί κοινοβουλευτικό έγγραφο 200-300 λέξεων, το οποίο θα πρέπει να

αποδώσουν περιληπτικά εντός καθορισµένου ορίου λέξεων δίνοντάς του και έναν επιγραµµατικό τίτλο
µε βάση το κεντρικό θέµα που πραγµατεύεται. Για τη βαθµολόγηση της επίδοσης των υποψηφίων θα
συνεκτιµηθούν η εύστοχη διάκριση των κύριων από τις δευτερεύουσες ιδέες του κειµένου, η ευχέρεια
στη διατύπωση και στη συµπύκνωση νοηµάτων και η τήρηση του καθορισµένου ορίου λέξεων.
Β.3. Στοιχεία δηµοκρατικών θεσµών και λειτουργίας του Κοινοβουλίου
(συντελεστής βαρύτητας 0,2)
Η εξέταση σε αυτό το αντικείµενο στόχο έχει να εξακριβώσει τις γενικές γνώσεις των υποψηφίων όσον
αφορά τους δηµοκρατικούς θεσµούς και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου όπως αυτά περιγράφονται στο
Σύνταγµα της Ελλάδος και στον ισχύοντα Κανονισµό της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό).
II. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Στους επόµενους πίνακες αναφέρονται τα εξεταστέα αντικείµενα και οι συντελεστές βαρύτητάς τους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1. Ελληνική Στενογραφία

0,4

2. Πληκτρολόγηση και επεξεργασία κειµένου σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή (Η/Υ)

0,2

3. Περιληπτική απόδοση κειµένου

0,2

4. Στοιχεία των δηµοκρατικών θεσµών και της λειτουργίας του
Κοινοβουλίου

0,2

