Προκήρυξη 2/2021
Για την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, πενήντα εννέα (59) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις
ανάγκες Υπηρεσιακών Μονάδων του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος
Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, πενήντα εννέα (59) θέσεων ειδικού επιστημονικού
προσωπικού σε διάφορους τομείς, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Εμπειρία σε:
- έλεγχο χαρτοφυλακίου και
οικονομικών καταστάσεων βάσει
ΔΠΧΑ (IFRS)
- θέματα αντιμετώπισης απάτης
και διαχείρισης Whistleblowing

2/Α.1

Έλεγχος πιστωτικών
ιδρυμάτων και λοιπών
εποπτευόμενων
εταιρειών & Εσωτερικός
Έλεγχος

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στη
Χρηματοοικονομική ή
στην Οικονομική
Επιστήμη ή στη
Λογιστική ή στη
Στατιστική ή στην
Ελεγκτική ή σε
συνδυασμό αυτών

Εργασιακή προϋπηρεσία με
καθήκοντα εσωτερικού ή
εξωτερικού ελεγκτή στον
χρηματοοικονομικό τομέα και
κατά προτίμηση σε πιστωτικά
ιδρύματα ή σε εταιρείες παροχής
ελεγκτικών/συμβουλευτικών
υπηρεσιών στον
χρηματοπιστωτικό τομέα,
τουλάχιστον τριών (3) ετών
μετά την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου

• Γνώση:
- εποπτικού πλαισίου των
πιστωτικών ιδρυμάτων ή/και των
ασφαλιστικών εταιρειών
- εσωτερικών υποδειγμάτων
μέτρησης κινδύνου με έμφαση
στον πιστωτικό κίνδυνο (risk
models)
- γλώσσας προγραμματισμού για
στατιστικές αναλύσεις δεδομένων
(π.χ. SAS, R)
- ελεγκτικού λογισμικού (π.χ. ACL,
Audit Management Software)
• Πιστοποίηση CFA, ACA, ACCA,
ΣΟΕΛ, CIA, CFE

2/Α.2

Ανάλυση λειτουργικού
κινδύνου και
επιχειρησιακής
συνέχειας

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στη
Διαχείριση Κινδύνων ή
στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων ή στην
Οικονομική Επιστήμη ή
στη Χρηματοοικονομική
ή στη Λογιστική ή σε
συνδυασμό αυτών

Εργασιακή προϋπηρεσία σε
πιστωτικά ιδρύματα ή σε
εταιρείες παροχής
ελεγκτικών/συμβουλευτικών
υπηρεσιών ή σε διεθνείς
οργανισμούς, στη διαχείριση
λειτουργικών κινδύνων και
επιχειρησιακής συνέχειας, ή/και
στην εσωτερική επιθεώρηση,
τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά
την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου
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• Γνώση εργαλείων παραγωγής
στατιστικών αναφορών
• Πιστοποίηση CRMA, CIA, CBCI,
Project Management

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

2/A.3

2/A.4

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Πρόληψη
νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες
δραστηριότητες

Εποπτεία πιστωτικών
ιδρυμάτων και
ασφαλιστικών
επιχειρήσεων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στη
Χρηματοοικονομική ή
στη Λογιστική ή στην
Ελεγκτική ή σε
συνδυασμό αυτών

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στην
Τραπεζική ή στη
Χρηματοοικονομική ή
στη Λογιστική ή στην
Αναλογιστική ή στην
Ελεγκτική ή στη
Διαχείριση Κινδύνων ή
στην Οικονομική
Επιστήμη ή σε
συνδυασμό αυτών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Εργασιακή προϋπηρεσία στον
χρηματοοικονομικό τομέα και
κατά προτίμηση σε πιστωτικά
ιδρύματα ή σε εταιρείες παροχής
ελεγκτικών/συμβουλευτικών
υπηρεσιών, στο αντικείμενο της
πρόληψης νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες/ κανονιστικής
συμμόρφωσης ή σε ελεγκτικά
αντικείμενα, τουλάχιστον τριών
(3) ετών μετά την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου

Εργασιακή προϋπηρεσία σε
πιστωτικά ιδρύματα ή σε
ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή σε
εταιρείες παροχής
ελεγκτικών/συμβουλευτικών
υπηρεσιών στον
χρηματοπιστωτικό τομέα, σε
συναφές αντικείμενο,
τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά
την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Γνώση νομοθεσίας για την
καταπολέμηση νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες
• Πιστοποίηση ACAMS, CFE,
ACCA, CFA, CIA

• Εμπειρία σε:
- αξιολόγηση και διαχείριση
κινδύνων
- εταιρική διακυβέρνηση ή
κανονιστική συμμόρφωση
- θεσμικό, εποπτικό και ελεγκτικό
πλαίσιο χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων
• Πιστοποίηση CFA, ACCA, PRM,
Αναλογιστή
• Διδακτορικός τίτλος σπουδών

2/Α.5

2/Α.6

Εποπτεία ιδρυμάτων
πληρωμών και
ηλεκτρονικού χρήματος

Σύνταξη σχεδίων
εξυγίανσης πιστωτικών
ιδρυμάτων

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στη
Χρηματοοικονομική ή
στην Οικονομική
Επιστήμη ή σε
συνδυασμό αυτών

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στη
Χρηματοοικονομική ή
στην Τραπεζική ή στη
Λογιστική ή στην
Ελεγκτική ή σε
συνδυασμό αυτών

Εργασιακή προϋπηρεσία στον
χρηματοοικονομικό τομέα και
κατά προτίμηση σε πιστωτικά
ιδρύματα ή σε ιδρύματα
πληρωμών ή σε ιδρύματα
ηλεκτρονικού χρήματος ή σε
παρόχους υπηρεσιών
πληρωμών ή σε εταιρείες
παροχής
ελεγκτικών/συμβουλευτικών
υπηρεσιών, σε συναφές
αντικείμενο, τουλάχιστον δύο (2)
ετών μετά την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου

Εργασιακή προϋπηρεσία σε
πιστωτικά ιδρύματα ή σε
εταιρείες παροχής
ελεγκτικών/συμβουλευτικών
υπηρεσιών, σε εργασίες που
αφορούν τον τομέα εξυγίανσης,
ή/και την προετοιμασία
οικονομικών καταστάσεων και
αναφορών, ή/και τη διενέργεια
ελέγχων πιστωτικών ιδρυμάτων,
τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά
την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου

• Εμπειρία σε εργασίες
συστημάτων και μέσων
πληρωμών (issuing, acquiring,
credit transfers remittances, κ.λπ.)
• Γνώση:
- θεμάτων διακανονισμού,
εκκαθάρισης και διόδευσης των
συναλλαγών πληρωμών
- κανονιστικού πλαισίου σχετικά
με υπηρεσίες πληρωμών (π.χ.
PSD II)
• Πιστοποίηση ACCA, CIA

• Εμπειρία σε:
- έλεγχο χαρτοφυλακίου και
οικονομικών καταστάσεων βάσει
ΔΠΧΑ (IFRS)
- αποτίμηση δανειακού
χαρτοφυλακίου και σχηματισμό
αντίστοιχων προβλέψεων
- εργασίες που αφορούν
παρακολούθηση κινδύνων
- εργασίες που αφορούν
παρακολούθηση εποπτικών
υποχρεώσεων σε ό, τι αφορά
κεφάλαια και ρευστότητα
• Πιστοποίηση ACCA, ACA, CFA

2

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Εμπειρία σε:
- εφαρμογή του ευρωπαϊκού
θεσμικού πλαισίου του
χρηματοπιστωτικού τομέα

2/Α.7

Παρακολούθηση και
ανάλυση θεσμικών και
τεχνικών εποπτικών
θεμάτων και θεμάτων
εξυγίανσης

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στην
Οικονομική Επιστήμη ή
στη Χρηματοοικονομική
ή στην Τραπεζική ή στο
Τραπεζικό Δίκαιο ή στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων
ή σε συνδυασμό αυτών

Εργασιακή προϋπηρεσία σε
πιστωτικά ιδρύματα ή σε
εταιρείες παροχής
ελεγκτικών/συμβουλευτικών
υπηρεσιών ή σε διεθνείς
οργανισμούς, σε θέματα
θεσμικού πλαισίου του
χρηματοπιστωτικού τομέα,
τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά
την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου

- νομικό τμήμα πιστωτικού
ιδρύματος ή
συμβουλευτικής/ελεγκτικής
εταιρείας με εξειδίκευση σε
τραπεζικά θέματα
- κανονιστική συμμόρφωση και
εφαρμογή του κανονιστικού
πλαισίου του χρηματοπιστωτικού
τομέα
• Ικανότητα ανάλυσης και κριτικής
επεξεργασίας κειμένων που
αφορούν το θεσμικό πλαίσιο του
χρηματοπιστωτικού τομέα

2/Β.1

Ανάλυση στοιχείων
εποπτικών αναφορών
ασφαλιστικών
επιχειρήσεων

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στη
Στατιστική ή στην
Ασφαλιστική Επιστήμη
ή σε συνδυασμό αυτών

Εργασιακή προϋπηρεσία σε
ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή στον
ευρύτερο χρηματοπιστωτικό
τομέα, σε συναφές αντικείμενο,
τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά
την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου

Γνώση στατιστικών λογισμικών
συστημάτων και εφαρμογών
(business intelligence)

• Εμπειρία σε:
- πιστοληπτική αξιολόγηση (rating
& scoring) επιχειρήσεων και
ιδιωτών και γνώση σχετικών
οικονομετρικών μεθόδων (Limited
dependent variables models)

2/Β.2

Συλλογή, επεξεργασία,
ανάλυση στοιχείων και
σύνταξη στατιστικών
αναφορών

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στη
Στατιστική ή στην
Οικονομετρία ή στη
Λογιστική ή στη
Χρηματοοικονομική ή
στην Οικονομική
Επιστήμη ή στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων
ή σε συνδυασμό αυτών

Εργασιακή προϋπηρεσία στον
χρηματοπιστωτικό τομέα ή σε
ερευνητικά κέντρα ή σε διεθνείς
οργανισμούς ή σε εταιρείες
παροχής ελεγκτικών/
συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο
αντικείμενο της στατιστικής
ανάλυσης, τουλάχιστον δύο (2)
ετών μετά την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου

- έλεγχο οικονομικών
καταστάσεων βάσει Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ή Ελληνικών
Λογιστικών Προτύπων
• Γνώση:
- χειρισμού βάσεων δεδομένων &
στατιστικών/οικονομετρικών
πακέτων (π.χ. SAS, R, Python)
- προγραμματισμού για την
διαχείριση στατιστικών
δεδομένων, μικροδεδομένων και
Big Data - Machine Learning
• Πιστοποίηση ΣΟΕΛ
• Διδακτορικός τίτλος σπουδών
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Εμπειρία σε:
- συναλλακτικές δραστηριότητες
Τραπεζικών Ιδρυμάτων

2/Β.3

Παρακολούθηση και
ανάλυση τραπεζικών
συναλλαγών ή/και
ταμειακών θεμάτων

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στη
Χρηματοοικονομική ή
στην Τραπεζική ή στη
Λογιστική ή στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων
ή στην Οικονομική
Επιστήμη ή σε
συνδυασμό αυτών

Εργασιακή προϋπηρεσία στον
χρηματοπιστωτικό τομέα σε
συναφές αντικείμενο,
τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά
την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου

- διαχείριση και παρακολούθηση
λειτουργικότητας συστημάτων
διενέργειας τραπεζικών
συναλλαγών
- κανονιστική συμμόρφωση προς
το πλαίσιο που διέπει
συναλλακτικής φύσεως εργασίες
του χρηματοπιστωτικού τομέα
- λειτουργίες αγορών κεφαλαίων
και εργασίες διαχείρισης τίτλων

2/Β.4

2/Β.5

2/Β.6

Διαχείριση
χαρτοφυλακίου
χρηματοοικονομικών
προϊόντων

Εφαρμογή της Ενιαίας
Νομισματικής Πολιτικής
του Ευρωσυστήματος:
Πράξεις ανοικτής
αγοράς και ανάλυση
αποδεκτού ενεχύρου

Υποστήριξη
συστημάτων
πληρωμών και
διαχείρισης διαθεσίμων

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στη
Χρηματοοικονομική ή
στην Οικονομική
Επιστήμη ή στην
Τραπεζική ή στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων
ή σε συνδυασμό αυτών

Εργασιακή προϋπηρεσία στον
χρηματοπιστωτικό τομέα, σε
συναλλακτικές δραστηριότητες
(αγοραπωλησία/διαπραγμάτευση
κ.ο.κ.) ομολόγων,
συναλλάγματος, αμοιβαίων
κεφαλαίων, μετοχών και άλλων
σύνθετων χρηματοοικονομικών
προϊόντων, τουλάχιστον τριών
(3) ετών μετά την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στη
Χρηματοοικονομική ή
στην Οικονομική
Επιστήμη ή στη
Λογιστική ή στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων
ή σε συνδυασμό αυτών

Εργασιακή προϋπηρεσία στον
χρηματοπιστωτικό τομέα ή σε
εταιρείες παροχής
ελεγκτικών/συμβουλευτικών
υπηρεσιών, σε συναφές
αντικείμενο ή στο αντικείμενο της
ανάλυσης χρηματοοικονομικών
προϊόντων και αγορών,
τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά
την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στη
Χρηματοοικονομική ή
στην Τραπεζική ή στην
Οικονομική Επιστήμη ή
στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων ή σε
συνδυασμό αυτών

Εργασιακή προϋπηρεσία στον
χρηματοπιστωτικό τομέα ή σε
εταιρείες τεχνολογίας/παροχής
υπηρεσιών σε υποδομές της
χρηματοπιστωτικής αγοράς, σε
συναφές αντικείμενο,
τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά
την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου
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• Εμπειρία σε
- Dealing Rooms
- ανάλυση χρηματοοικονομικών
αγορών
• Πιστοποίηση CFA

• Εμπειρία στην ανάλυση
χρηματοοικονομικών προϊόντων
που χρησιμοποιούνται ως
ενέχυρο για σκοπούς του
Ευρωσυστήματος
• Γνώση:
- πλαισίου εφαρμογής
νομισματικής πολιτικής
- πράξεων ανοικτής αγοράς

• Εμπειρία σε:
- συστήματα και εργασίες
διακανονισμού
χρηματοοικονομικών συναλλαγών
- διαβίβαση εντολών με μηνύματα
SWIFT
- ανάλυση χρηματοοικονομικών
αγορών

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Εμπειρία σε:
- χρηματοοικονομική ανάλυση
- έλεγχο λογιστικών
αποτελεσμάτων

2/Β.7

Διαχείριση λογιστικών
και ελεγκτικών θεμάτων

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στη
Χρηματοοικονομική ή
στην Τραπεζική ή στη
Χρηματοοικονομική
Διοίκηση ή στη
Λογιστική ή στην
Ελεγκτική ή στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων
ή σε συνδυασμό αυτών

Εργασιακή προϋπηρεσία στον
χρηματοπιστωτικό τομέα ή σε
εταιρείες παροχής
ελεγκτικών/συμβουλευτικών
υπηρεσιών, σε συναφές
αντικείμενο, τουλάχιστον δύο (2)
ετών μετά την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου

- κοστολόγηση υπηρεσιών
(Activity Based Costing)
- κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων βάσει Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
• Γνώση SAP
• Πιστοποίηση ACA, ACCA,
ΣΟΕΛ
• Επαγγελματική ταυτότητα
Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ ή Β΄
τάξης

2/Β.8

2/Γ.1

Διαχείριση συστημάτων
χρηματοοικονομικών
δραστηριοτήτων

Οικονομική ανάλυση
της ελληνικής και της
διεθνούς οικονομίας και
των αγορών χρήματος
και κεφαλαίων

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στη
Χρηματοοικονομική ή
στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων ή στη
Χρηματοοικονομική
Μηχανική ή στην
Τραπεζική ή σε
συνδυασμό αυτών

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στην
Οικονομική Επιστήμη ή
στη Χρηματοοικονομική
ή στην Οικονομετρία ή
σε συνδυασμό αυτών

Εργασιακή προϋπηρεσία στον
χρηματοπιστωτικό τομέα σε
συναφές αντικείμενο,
τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά
την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου

Εργασιακή προϋπηρεσία σε
πιστωτικά ιδρύματα ή σε
ερευνητικά κέντρα ή σε διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς, σε
συναφές αντικείμενο,
τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά
την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου

• Εμπειρία σε:
- διαχείριση έργων Πληροφορικής
- user acceptance tests
- περιβάλλον SQL
• Πιστοποίηση Project
Management
• Γνώση:
- οικονομικής θεωρίας με έμφαση
στην εφαρμοσμένη
μακροοικονομική ανάλυση
- οικονομετρικών μεθόδων με
έμφαση στην ανάλυση
μικροδεδομένων
• Δημοσιεύσεις σε ακαδημαϊκά
περιοδικά
• Διδακτορικός τίτλος σπουδών

2/Γ.2

Έρευνα και ανάλυση
στοιχείων βιώσιμης
ανάπτυξης και
επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής στο
χρηματοπιστωτικό
σύστημα

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών σε
αντικείμενο
οικονομικών του
περιβάλλοντος ή
βιώσιμης ανάπτυξης
και χρηματοδότησης ή
στην Οικονομική
Επιστήμη ή στη
Λογιστική ή στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων
ή στη
Χρηματοοικονομική ή
στη Στατιστική ή σε
συνδυασμό αυτών

• Εμπειρία σε:
- ενσωμάτωση θεμάτων βιώσιμης
χρηματοδότησης στο θεσμικό και
εποπτικό πλαίσιο λειτουργίας των
τραπεζών
Εργασιακή προϋπηρεσία στον
χρηματοπιστωτικό τομέα σε
συναφές αντικείμενο,
τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά
την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου

- ασκήσεις προσομοίωσης
(stress-tests) σε θέματα που
σχετίζονται με το
χρηματοπιστωτικό σύστημα
- επεξεργασία και ανάλυση
μεγάλων βάσεων δεδομένων με
ποσοτικές μεθόδους
• Πιστοποίηση σε θέματα
βιώσιμης χρηματοδότησης
(ενδεικτικά: Sustainability and
Climate Risk (GARP), Certificate
in ESG Investing (CFA))
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I. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.) της ημεδαπής, ή της
αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμος μεταπτυχιακού τίτλου ελληνικού Α.Ε.Ι., στα
αντικείμενα της επιστημονικής εξειδίκευσης που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. Ο ανωτέρω τίτλος θα
πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την κτήση τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
2. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή
της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο και αντίστοιχο ελληνικού Α.Ε.Ι.
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
3. Ασφαλισμένη εργασιακή προϋπηρεσία μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στο αντικείμενο της
ειδικότητας, με ελάχιστη διάρκεια όπως αναγράφεται παραπάνω κατά περίπτωση.
4. Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, προσηκόντως αποδεικνυόμενη, ιδίως για την αγγλική
γλώσσα από την κατοχή σχετικής πιστοποίησης επιπέδου C2 ή πτυχίου από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο.
5. Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν το αργότερο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής. Κατ’ εξαίρεση υποψήφιοι που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν διαθέτουν
την πράξη αναγνώρισης των τίτλων σπουδών εξωτερικού από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., θα πρέπει να κατέχουν
την ως άνω αναγνώριση έως τις 14 Φεβρουαρίου 2022.
6. Οι άνδρες υποψήφιοι κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
II. ΑΙΤΗΣΗ
Η αίτηση διατίθεται αποκλειστικά στον ιστοχώρο της Τράπεζας: https://www.bankofgreece.gr
Οι υποψήφιοι:




οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση μόνο ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντας αναλυτικό
βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα),
μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο κωδικούς θέσης από τον ανωτέρω πίνακα,
έχουν αποκλειστικά την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων και την ορθή συμπλήρωση της αίτησης, η
οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 (ώρα Ελλάδος 10:00) έως και την
Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 (ώρα Ελλάδος 17:00).
Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας ή θα υποβληθούν εκπροθέσμως δεν
θα ληφθούν υπόψη.
ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επιλογή θα γίνει από την Τράπεζα, συνεπικουρούμενη στο έργο της από την εταιρεία «ICAP People Solutions
Ανώνυμη Εταιρεία – Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού».
Όσοι από τους υποψηφίους κατά την προκαταρκτική διαδικασία κριθούν επικρατέστεροι, θα κληθούν να
προσκομίσουν στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Τράπεζας τα παρακάτω δικαιολογητικά
προς έλεγχο:




Επικυρωμένα αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών.
Πράξη αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους κατόχους τίτλων σπουδών του εξωτερικού.
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της ασφαλισμένης εργασιακής προϋπηρεσίας, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό πρόσφορο στοιχείο (συμβάσεις, δελτία/τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κ.λπ.).
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Μετά τον έλεγχο, οι υποψήφιοι που έχουν προσκομίσει πλήρη δικαιολογητικά θα κληθούν σε συνέντευξη από
Επιτροπή που θα συγκροτήσει η Τράπεζα, η οποία θα αξιολογήσει την κατάρτιση, τις ικανότητες και τα τυχόν
πρόσθετα προσόντα, την επαγγελματική εμπειρία, τη δυνατότητα πρόσφορης παροχής υπηρεσιών προς την
Τράπεζα σε συνδυασμό με την προσδοκώμενη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, καθώς και τη συνολική εικόνα και
προσωπικότητα των υποψηφίων.
Η διαδικασία της συνέντευξης θα καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τα τυχόν περιοριστικά μέτρα που θα ισχύουν για
την αντιμετώπιση της πανδημίας και οι σχετικές λεπτομέρειες (χώρος, χρόνος κ.λπ.) θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως
στους υποψηφίους.
Τα ονόματα των επιτυχόντων ανά κωδικό θέσης και μέχρι του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων θα
αναρτηθούν στον ιστοχώρο της Τράπεζας http://www.bankofgreece.gr
ΙV. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Όσοι επιλεγούν για πρόσληψη από την Τράπεζα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πρόσφατο (εκδόσεως μέχρι προ τριών (3) μηνών) Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας
τους ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι και φυγόδικοι.
3. Πρόσφατο (εκδόσεως μέχρι προ τριών (3) μηνών) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου της περιφέρειας του
τόπου γέννησής τους.
4. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α’ (για τους Έλληνες άνδρες) και για τους μη έχοντες την
ελληνική ιθαγένεια αντίστοιχο πιστοποιητικό κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστοποιητικό ότι
δεν υπέχουν υποχρέωση στράτευσης ή ότι έχουν νόμιμα απαλλαγεί.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι επιτρέπουν στην Τράπεζα να προβεί σε έρευνα των προσωπικών τους στοιχείων
εντός του νομίμου πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά για τον εν λόγω σκοπό
επεξεργασίας και υπό απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Η Τράπεζα της Ελλάδος επιφυλάσσεται:


να ζητήσει, κατά την κρίση της, από τους επιτυχόντες την προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών και να
ελέγξει με ιατρούς της επιλογής της την κατάσταση της υγείας τους, προκειμένου να προβεί στην πρόσληψή
τους,



να μην προβεί στην πρόσληψη επιτυχόντος ο οποίος έχει καταδικασθεί ή διώκεται για αδίκημα, το οποίο, κατά
την απόλυτη κρίση της, δύναται να επηρεάσει την υπηρεσία του και θεωρείται ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του
υπαλλήλου της Τράπεζας (ενδεικτικά: κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, εκβίαση, απιστία,
δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά των ηθών).
V. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν δοκιμαστικά για χρονική περίοδο δύο ετών μετά τη λήξη της οποίας, και εφόσον
η υπηρεσία τους κριθεί ευδόκιμη, θα ενταχθούν με σύμβαση αορίστου χρόνου ως εξής:


οι κάτοχοι ενός (1) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο βαθμό του Υπολογιστή Α’ με προσμέτρηση ενός (1)
πλασματικού έτους και μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν στο 10ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του
Κύριου Προσωπικού,



οι κάτοχοι δύο (2) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο βαθμό του Υπολογιστή Α’ με προσμέτρηση δύο (2)
πλασματικών ετών και μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν στο 11ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του
Κύριου Προσωπικού,



οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο βαθμό του Υπολογιστή Α΄ με προσμέτρηση τριών (3)
πλασματικών ετών και μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν στο 12ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του
Κύριου Προσωπικού.
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Στους κατά τα ανωτέρω εντασσόμενους δεν θα έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις των Κανονισμών της
Τράπεζας για προσμέτρηση πλασματικού χρόνου υπηρεσίας λόγω πτυχίων, δεδομένου ότι θα έχουν τύχει
προσμέτρησης πλασματικού χρόνου λόγω των τίτλων σπουδών τους κατά την ένταξή τους, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα πιο πάνω.
Πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα 210 3202054, 210 3202058, 210 3202069 και 210 3202094 καθημερινά
(Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 - 14:00).
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2021
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