Τρίτθ, 14 Οκτωβρίου 2014
Πρόταςθ για διαδικαςία προκιρυξθσ Δθμόςιου διαγωνιςμοφ πρόςλθψθσ
20 Διοικθτικϊν Υπαλλιλων ςτο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Ακινα – Θεςςαλονίκθ

Το Ταμείο Υγείασ Προςωπικοφ Εκνικισ Τράπεηασ κα πρζπει να προκθρφξει Δθμόςιο Ανοικτό
Διαγωνιςμό για τθν πρόςλθψθ 20 υπαλλιλων του κλάδου Διοικθτικοφ Ρροςωπικοφ για τθν κάλυψθ
αναγκϊν των μονάδων του ςτθν Ακινα και Θεςςαλονίκθ ςφμφωνα με το παράρτθμα Α’.
Η διενζργεια του διαγωνιςμοφ να ανατεκεί από το Ταμείο μασ ςτο Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ
Ρροςωπικοφ (Α.Σ.Ε.Ρ.).
Η διεξαγωγι των εξετάςεων, θ επιλογι των κεμάτων, θ μετάδοςι τουσ ςτα εξεταςτικά κζντρα και θ
ζκδοςθ των αποτελεςμάτων να γίνει με τθν ευκφνθ του Α.Σ.Ε.Ρ.
Δθμοςίευςθ προκιρυξθσ
Η προκιρυξθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (τεφχοσ προκθρφξεων ΑΣΕΡ).
Ρερίλθψθ τθσ προκιρυξθσ να δθμοςιευκεί ςε εφθμερίδεσ Ρανελλαδικισ εμβζλειασ κακϊσ και ςε δφο
τοπικζσ (Ακινα – Θεςςαλονίκθ).
Επίςθσ, ανακοίνωςθ ςχετικά με τθν ζκδοςθ τθσ προκιρυξθσ να μεταδοκεί και από τα κρατικά
ραδιοτθλεοπτικά μζςα.
Η προκιρυξθ ι περίλθψι τθσ να καταχωρθκεί ςτο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΡ: www.asep.gr, ςτο
δικτυακό τόπο του Τ.Υ.Ρ.Ε.Τ. www.typet.gr και ςτθν εςωτερικι επικοινωνία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό να ζχουν όςοι κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ
κατζχουν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά του παραρτιματοσ Β’.
Υποβολι Αιτιςεων
Οι υποψιφιοι να ζχουν τθ δυνατότθτα να υποβάλλουν Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςε ειδικό ζντυπο του
Ταμείου Υγείασ ςτο οποίο κα περιλαμβάνεται διλωςθ ενθμζρωςθσ – ςυγκατάκεςθσ του Ν.2472/97,
περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων και παροχι ςυγκατάκεςθσ περί δθμοςιοποιιςεωσ του
ονοματεπωνφμου, κακϊσ και τθσ αναλυτικισ και ςυνολικισ βακμολογίασ, λαμβάνοντασ παράλλθλα και
αντίγραφο τθσ κατατεκείςασ αίτθςθσ υπογεγραμμζνο από τον ίδιο και από υπάλλθλο του Ταμείου.
 Η αίτθςθ επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, και θ ανακρίβεια
των δθλοφμενων ςτοιχείων επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ ποινικζσ κυρϊςεισ.
 Η ευκφνθ για τθ ςωςτι ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ κα ανικει αποκλειςτικά ςτον υποψιφιο.
Οι Αιτιςεισ να υποβάλλονται ςε φυςικι ι θλεκτρονικι μορφι μζςα από ειδικι φόρμα ςτθν
διαδικτυακι πλατφόρμα www.typet.gr ι να αποςτζλλονται με αλλθλογραφία ςτα γραφεία του
Ταμείου.

1
©by Dimitris Plas

Τρίτθ, 14 Οκτωβρίου 2014
Κατάρτιςθ & Δθμοςίευςθ πινάκων δεκτϊν και αποκλειόμενων από τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία υποψθφίων

Μετά τθν παραλαβι και τθν καταγραφι των αιτιςεων, το ΑΣΕΡ να καταρτίηει αλφαβθτικό πίνακα των
υποψθφίων που γίνονται δεκτοί, κακϊσ και αλφαβθτικό πίνακα των υποψθφίων που αποκλείονται
από τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία επειδι θ αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ ιταν εκπρόκεςμθ, ανυπόγραφθ ι
δεν περιζγραφε τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά.
Ο πίνακασ αποκλειομζνων, ςτον οποίο αναφζρεται για κάκε υποψιφιο και ο λόγοσ αποκλειςμοφ του
από τθν περαιτζρω διαδικαςία, κακϊσ και ο πίνακασ υποψθφίων που γίνονται δεκτοί, να
δθμοςιοποιείται ςτουσ δικτυακοφσ τόπουσ του ΑΣΕΡ www.asep.gr και του Τ.Υ.Ρ.Ε.Τ. www.typet.gr
Αντικείμενο και τρόποσ γραπτισ εξζταςθσ
Οι υποψιφιοι κα εξεταςτοφν ςτισ ενότθτεσ
Γλωςςικϊν ικανοτιτων – δεξιοτιτων
Αρικμθτικϊν ικανοτιτων – δεξιοτιτων
Γενικϊν Γνϊςεων
Ξζνθσ Γλϊςςασ (Αγγλικά)
Η εξζταςθ ςε όλεσ τισ ενότθτεσ να διεξαχκεί με το ςφςτθμα πολλαπλϊν επιλογϊν (multiple choice).
Τρόποσ Βακμολόγθςθσ
Η επίδοςθ ςτθν ειδικι γραπτι δοκιμαςία βακμολογείται ςε όλεσ τισ εξεταηόμενεσ ενότθτεσ από 0 ζωσ
100 και βάςθ τισ 50 μονάδεσ. Στθν εξζταςθ εφαρμόηεται και αρνθτικι βακμολόγθςθ, βάςει τθσ οποίασ
αφαιρείται για κάκε εςφαλμζνθ απάντθςθ το ποςοςτό του βακμοφ που τθσ αναλογεί. Στθν περίπτωςθ
ερωτιςεων με τζςςερισ (4) εναλλακτικζσ απαντιςεισ αφαιρείται για τθ λανκαςμζνθ απάντθςθ το 1/4
του βακμοφ τθσ ερϊτθςθσ, ενϊ ςε περίπτωςθ ερωτιςεων με τρεισ (3) εναλλακτικζσ απαντιςεισ
αφαιρείται το 1/3 κ.ο.κ.
Επιτυχόντεσ κα κεωρθκοφν όςοι ςυγκεντρϊςουν, τουλάχιςτον, τθ βάςθ ςε κάκε μια από τισ εξεταςτζεσ
ενότθτεσ.
Μοριοδότθςθ υποψθφίων και βακμολογοφμενα κριτιρια
Μαηί με τθ βακμολογία από τθ γραπτι δοκιμαςία κα ςυνυπολογίηονται και κα μετατρζπονται ςε μόρια
οι βακμοί από τα λοιπά βακμολογοφμενα κριτιρια που κα κακοριςτοφν από το διευρυμζνο προεδρείο
του Ταμείου όπωσ
Ρτυχίο Ανϊτατθσ Οικονομικισ Σχολισ
Ρτυχίο Ανϊτατθσ Σχολισ
Ρτυχίο Ανϊτερθσ Σχολισ
Ρτυχίο Α.Τ.Ε.Ι Λογιςτικισ
Ρτυχίο ξζνθσ γλϊςςασ (επίπεδο Γ’)
Ρτυχίο ξζνθσ γλϊςςασ (επίπεδο Β2’)
Ριςτοποίθςθ ECDL
Επαγγελματικι πιςτοποίθςθ ορκωτοφ λογιςτι
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Επαγγελματικι πιςτοποίθςθ SAP
Εμπειρία ςτο αντικείμενο (ζτθ)
Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν
κ.α.
 Στουσ υποψιφιουσ που αποδεδειγμζνα είναι ςυγγενείσ πρϊτου βακμοφ με υπαλλιλουσ τθσ
Εκνικισ Τράπεηασ ι υπαλλιλουσ του Τ.Υ.Ρ.Ε.Τ να δοκεί extra bonus μοριοδότθςθ περίπου 15%.
Προςωρινόσ πίνακασ βακμολογίασ
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ βακμολόγθςθσ και τθσ μοριοδότθςθσ το ΑΣΕΡ καταρτίηει προςωρινό πίνακα
βακμολογίασ, ςτον οποίο περιλαμβάνονται κατ' αλφαβθτικι ςειρά όλοι όςοι ςυμμετείχαν ςτθν ειδικι
γραπτι δοκιμαςία. Δίπλα ςτα ςτοιχεία κάκε ςυμμετζχοντα (ονοματεπϊνυμο, ΑΔΤ κτλ.) να αναφζρεται
θ κατθγορία ςτθν οποία ανικει ο υποψιφιοσ, θ βακμολογία που ςυγκζντρωςε ςτθν ειδικι γραπτι
δοκιμαςία ( 100), θ βακμολογία που ζχει προκφψει από τα λοιπά βακμολογοφμενα κριτιρια και ο
αντίςτοιχοσ αρικμόσ μορίων που προκφπτουν από τον πολλαπλαςιαςμό του ακροίςματοσ των
βακμολογιϊν με τον αρικμό τρία (3), που αποτελεί τον ιςχφοντα ςυντελεςτι βαρφτθτασ.
Ο πίνακασ αυτόσ να καταχωρίηεται ςτουσ δικτυακοφσ τόπουσ του ΑΣΕΡ www.asep.gr και του Τ.Υ.Ρ.Ε.Τ.
www.typet.gr
Υποβολι ενςτάςεων
Πςοι ζλαβαν μζροσ ςτθν ειδικι γραπτι δοκιμαςία μποροφν να αςκιςουν ζνςταςθ κατά του
προςωρινοφ πίνακα βακμολογίασ. Η υποβολι και θ εξζταςθ των ενςτάςεων διεξάγονται ςφμφωνα με
τουσ παρακάτω όρουσ και προϋποθέςεισ του ΑΣΕΠ:
 Η ζνςταςθ υποβάλλεται ςτο ΑΣΕΡ είτε με απευκείασ κατάκεςθ είτε με αποςτολι ςυςτθμζνθσ
επιςτολισ ςτθν ίδια ταχυδρομικι διεφκυνςθ που ιςχφει και για τθν υποβολι των αιτιςεων
ςυμμετοχισ.
 Η ζνςταςθ πρζπει να υποβλθκεί μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία δζκα (10) θμερϊν, που αρχίηει
από τθν επομζνθ τθσ καταχϊριςθσ του προςωρινοφ πίνακα βακμολογίασ ςτο δικτυακό τόπο του
ΑΣΕΡ, διαφορετικά δεν εξετάηεται. Για τθ γνωςτοποίθςθ τθσ θμερομθνίασ καταχϊριςθσ εκδίδεται
και ςχετικι ανακοίνωςθ, θ οποία δθμοςιοποιείται διά του τφπου και αναρτάται ςε όλεσ τισ
νομαρχιακζσ αυτοδιοικιςεισ τθσ χϊρασ.
 Στθν ζνςταςθ πρζπει να επιςυνάπτεται αποδεικτικό καταβολισ παραβόλου αξίασ ςαράντα ευρϊ
(40 €), το οποίο εκδίδεται από Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (ΔΟΥ), διαφορετικά θ ζνςταςθ δεν
εξετάηεται.
 Η ζνςταςθ αςκείται κατά του προςωρινοφ πίνακα βακμολογίασ για οποιονδιποτε λόγο εκτόσ από
τθ βακμολογία. Επανεξζταςθ του γραπτοφ δοκιμίου (Απαντθτικοφ Φφλλου) ι νζα βακμολόγθςθ δεν
επιτρζπονται.
 Η ζνςταςθ πρζπει να περιζχει ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ ακυρότθτασ κατά ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ ι
παράλειψθσ.
Το ΑΣΕΡ προβαίνει ςτθν εξζταςθ των ενςτάςεων που ζχουν υποβλθκεί, ενϊ παράλλθλα διεξάγει και
ζλεγχο νομιμότθτασ του πίνακα βακμολογίασ. Εάν κατά τον ζλεγχο διαπιςτϊςει οποιαδιποτε
πλθμμζλεια που επιδζχεται διόρκωςθ, μπορεί να ανακζςει ςτθν Κεντρικι Επιτροπι τθν αναςφνταξθ
του πίνακα.
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Οριςτικόσ πίνακασ βακμολογίασ
Μετά τθν εξζταςθ των ενςτάςεων και τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου, το ΑΣΕΡ κα πρζπει να καταρτίηει
και κυρϊνει τον οριςτικό πίνακα βακμολογίασ τθσ ειδικισ γραπτισ δοκιμαςίασ και βακμολογίασ που
ζχει προκφψει από τα λοιπά βακμολογοφμενα κριτιρια τον οποίο ςτθ ςυνζχεια καταχωρίηει ςτουσ
δικτυακοφσ τόπουσ του ΑΣΕΡ www.asep.gr και του Τ.Υ.Ρ.Ε.Τ. www.typet.gr
Όροι πρόςλθψθσ
Οι υποψιφιοι που κα προςλθφκοφν κα ειδοποιθκοφν εντόσ 10 θμερϊν από τθν ανάρτθςθ των
πινάκων επιτυχόντων – επιλαχόντων από τθ Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ του Ταμείου με ςυςτθμζνθ
επιςτολι οφείλουν, εντόσ προκεςμίασ που κα οριςκεί από το Ταμείο να προςκομίςουν επικυρωμζνα
τα δικαιολογθτικά του παραρτιματοσ Β’.
Γενικζσ προχποκζςεισ
Οι επιτυχόντεσ μζχρι το χρόνο του διοριςμοφ κα πρζπει να μθν ζχουν καταδικαςκεί με αδίκθμα
όπωσ κλοπι, υπεξαίρεςθ, απάτθ, πλαςτογραφία, εκβίαςθ, απιςτία, δωροδοκία, παράβαςθ
κακικοντοσ, εγκλιματα κατά των θκϊν, να μθν είναι υπόδικοι ι ζχουν καταδικαςκεί ςε
κακοφργθμα.
Επίςθσ να υποβλθκοφν ςε ιατρικζσ εξετάςεισ (γενικι κακϊσ και κάκε ειδικι) από γιατροφσ του
Ταμείου. Το Τ.Υ.Ρ.Ε.Τ. να αρνθκεί τθν πρόςλθψθ υποψθφίων που δεν πλθροφν τισ
προχποκζςεισ του Κανονιςμοφ εργαςίασ αυτισ και τθσ προκιρυξθσ, κακϊσ και, όςων, φςτερα
από ςχετικι γνωμάτευςθ τθσ Υγειονομικισ Επιτροπισ αυτισ, διαπιςτωκεί ότι πάςχουν από
χρόνιεσ αςκζνειεσ οι οποίεσ εμποδίηουν τθν πλιρθ εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ.

Με εκτίμθςθ
Δθμιτρθσ Πλασ
Ανεξάρτθτοσ Σφμβουλοσ Τ.Υ.Ρ.Ε.Τ.
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