Προκήρυξη 1/2021
Για την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, τριάντα επτά (37) 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, τριάντα επτά (37) θέσεων ειδικού επιστημονικού
προσωπικού σε διάφορους τομείς, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Εμπειρία και γνώση σε:
- τεχνολογίες Oracle (Oracle
Database Server/Web Logic
Server/Java/Oracle Forms and
Reports)
Εργασιακή προϋπηρεσία σε:
• αρχιτεκτονική σχεδίαση και
ανάπτυξη εφαρμογών και
υπηρεσιών σε τεχνολογίες Oracle
ή/και Microsoft σε φυσικές και
υπολογιστικού νέφους (cloud)
υποδομές με χρήση πρακτικών
Continuous Integration (CI) /
Continuous Delivery (CD)
ή/και

1/Α.1

Αρχιτεκτονική
εφαρμογών και
ανάλυση δεδομένων

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στον τομέα
της Πληροφορικής

• σχεδίαση βάσεων δεδομένων και
Data Warehouses, ανάλυση
δεδομένων, δημιουργία
αναφορών και οπτικοποίηση
(visualisation) δεδομένων με
τεχνολογίες Oracle ή/και Microsoft
ή/και
• ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής
μάθησης (machine learning) και
τεχνητής νοημοσύνης (artificial
intelligence)
τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά
την απόκτηση του μεταπτυχιακού
τίτλου

- τεχνολογίες Microsoft (.Net
Framework, ASP.Net Core, Ms
SQL Server)
- τεχνολογίες Docker και
Kubernetes και λοιπές τεχνολογίες
Containers & Orchestration
- διασύνδεση και ολοκλήρωση των
παραπάνω τεχνολογιών
- σχεδίαση βάσεων δεδομένων και
Data Warehouses
- δίκτυα υπολογιστών
- ασφάλεια web εφαρμογών
- τεχνολογίες αποθήκευσης και
διαχείρισης μη δομημένων
δεδομένων
- γλώσσες προγραμματισμού
SQL, Python, R
- τεχνολογίες ανάπτυξης
εφαρμογών για φορητές συσκευές
- τεχνικές ανάλυσης φυσικής
γλώσσας (Natural Language
Processing)
- τεχνικές μηχανικής όρασης
(Computer Vision)
• Πιστοποιήσεις σε τεχνολογίες
Oracle, Microsoft, UNIX/LINUX
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Εργασιακή προϋπηρεσία σε:
• σχεδίαση, ανάπτυξη και
υποστήριξη εφαρμογών και
υπηρεσιών σε τεχνολογίες Oracle
(Oracle Database Server/Web
Logic Server/Java ή/και ORACLE
Forms and Reports)

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Εμπειρία και γνώση σε:
- Oracle Fusion Middleware
προϊόντα (π.χ. ADF, BI Publisher,
ΒΙ)
- διαμόρφωση περιβάλλοντος
επιχειρηματικής ευφυΐας με τη
σουίτα MS Power BI (SSAS,
Power BI, Power BI Report
Server)

ή/και

1/Α.2

Ανάπτυξη και
υποστήριξη εφαρμογών

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στον τομέα
της Πληροφορικής

• σχεδίαση, ανάπτυξη και
υποστήριξη εφαρμογών και
υπηρεσιών σε τεχνολογίες
Microsoft (ASP.Net Core,
Windows Forms, MVC, .Net
Framework Windows Services,
Azure Services, DevOps Services,
Microsoft SQL Server, T-SQL)

- προγραμματισμό σε περιβάλλον
IBM DB2
- javascript frameworks (π.χ. Vue,
Angular)
- τεχνολογίες Docker, Kubernetes
- πρακτικές Continuous Integration
(CI) / Continuous Delivery (CD)

ή/και
• σχεδίαση, ανάπτυξη και
υποστήριξη εφαρμογών και
υπηρεσιών σε περιβάλλον
SharePoint και τεχνολογίες Web
(HTML, CSS, Javascript)
τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά
την απόκτηση του μεταπτυχιακού
τίτλου

- ανάπτυξη εφαρμογών για
φορητές συσκευές
- ανάλυση επιχειρησιακών
απαιτήσεων
• Πιστοποιήσεις στα
προαναφερθέντα γνωστικά
αντικείμενα, στην ασφάλεια web
εφαρμογών και στο Project
Management

Εργασιακή προϋπηρεσία σε:
• διαχείριση λειτουργικών
συστημάτων UNIX/LINUX,
πλατφόρμας VMWARE και
Windows Server 2019

1/Α.3

Ασφάλεια
πληροφοριακών
συστημάτων

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στον τομέα
της Ασφάλειας
Πληροφοριακών
Συστημάτων

• διαχείριση συστημάτων
ασφάλειας σε φυσικές και
υπολογιστικού νέφους (cloud)
υποδομές
ή/και
• εκπόνηση πολιτικών ασφάλειας
και ανάλυσης και εκτίμησης
κινδύνων σε Πληροφοριακά
Συστήματα
τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά
την απόκτηση του μεταπτυχιακού
τίτλου
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• Εμπειρία και γνώση σε:
- πρότυπα και διαδικασίες
ασφάλειας
- αρχιτεκτονική σχεδίαση,
λειτουργία, διασύνδεση και
παρακολούθηση συστημάτων και
μηχανισμών ασφάλειας
• Πιστοποιήσεις CISM – ISACA/
Certified Ethical Hacker/ISO
27001, CISA ή άλλη σχετική
πιστοποίηση
• Πιστοποιήσεις στα περιβάλλοντα
LINUX, VMWARE, Windows
Server 2019 ή άλλη σχετική
πιστοποίηση

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Εργασιακή προϋπηρεσία σε:
• λειτουργικά συστήματα
UNIX/LINUX και Microsoft
Windows

1/Α.4

Διαχείριση και
υποστήριξη βάσεων
δεδομένων

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στον τομέα
της Πληροφορικής

Διαχείριση
υπολογιστικού νέφους

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στον τομέα
της Πληροφορικής

• Εμπειρία και γνώση σε:
- διαχείριση Oracle Application
Server (OAS) και Ms SQL Server
Services (π.χ. SSIS, SSAS,
Power BI Report Server)

• συστήματα διαχείρισης βάσεων
δεδομένων Oracle και Ms SQL
Server

- διαχείριση Oracle Real
Application Clusters (RAC) και
Oracle Automatic Storage
Management (ASM)

• πλατφόρμα VMWARE
Virtualization

- Containers & Orchestration
services

τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά
την απόκτηση του μεταπτυχιακού
τίτλου

- δίκτυα υπολογιστών

Εργασιακή προϋπηρεσία σε:

• Εμπειρία και γνώση σε:
- εργαλεία automation και scripting

• Azure Cloud services, υποδομές
Hybrid Cloud και Microsoft Cloud
App Security

1/Α.5

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Cloud-based VMs, Azure
Storage Services, Azure Security
Controls και διασύνδεσή τους με
on premises συστήματα και
υποδομές πληροφορικής
• λειτουργικά συστήματα
UNIX/LINUX και Microsoft
Windows
τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά
την απόκτηση του μεταπτυχιακού
τίτλου

• Πιστοποιήσεις σε τεχνολογίες
UNIX/LINUX, Microsoft, Oracle

- Containers & Orchestration
services
- δίκτυα υπολογιστών
• Πιστοποιήσεις Microsoft
Systems Administration (Active
Directory, Exchange, Azure,
Office 365)
• Πιστοποιήσεις CISM – ISACA/
Certified Ethical Hacker/ISO
27001
• Πιστοποιήσεις σε τεχνολογίες
UNIX/LINUX, Microsoft

Εργασιακή προϋπηρεσία σε:
• δίκτυα LAN/WAN,
πρωτόκολλο διαδικτύου TCP/IP
• routing, switching protocols

1/Α.6

Διαχείριση δικτύων

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στον τομέα
της Πληροφορικής

• διαχείριση και παραμετροποίηση
firewalls
• λειτουργικά συστήματα UNIX/
LINUX
• πλατφόρμα VMWARE
Virtualization
τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά
την απόκτηση του μεταπτυχιακού
τίτλου
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• Εμπειρία σε ασφάλεια
πληροφοριακών συστημάτων και
ασφάλεια δικτύων
• Πιστοποίηση στην ασφάλεια
δικτύων
• Πιστοποιήσεις στα περιβάλλοντα
LINUX, VMWARE, CISCO

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Εμπειρία σε:
- θέματα ασφάλειας, λειτουργίας
και ανάπτυξης πληροφοριακών
συστημάτων
- θέματα ασφάλειας ηλεκτρονικών
πληρωμών

1/Α.7

Εποπτεία και έλεγχος
πληροφοριακών
συστημάτων

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

Εργασιακή προϋπηρεσία σε
συναφές αντικείμενο, σε πιστωτικά
ιδρύματα ή ιδρύματα πληρωμών ή
ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος
ή ασφαλιστικές εταιρείες ή
ελεγκτικές εταιρείες ή εταιρείες
ασφάλειας πληροφοριακών
συστημάτων, τουλάχιστον τριών
(3) ετών μετά την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου

- διαχείριση έργων και
προμηθευτών
• Πιστοποιήσεις ISACA (CISA,
CISM, CRISC, CGEIT, CSX-P,
CDPSE), CISSP ή/και άλλη
συναφής με το αντικείμενο διεθνής
πιστοποίηση
• Γνώση σε:
- μεθοδολογία ανάλυσης και
διαχείρισης κινδύνων πιστωτικού
συστήματος
- νέες τεχνολογίες (Cloud
Computing, AI, Big Data, DLT)
- ελεγκτικό λογισμικό (όπως ACL)

• Εμπειρία σε:
- ανάλυση δεδομένων για την
εξαγωγή επιχειρηματικών
συμπερασμάτων/αποφάσεων

1/Β.1

Οργάνωση και
επιχειρησιακός
σχεδιασμός

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στην
Διοικητική Επιστήμη
και Τεχνολογία ή στη
Διοίκηση
Επιχειρήσεων ή στη
Διοίκηση Ανθρώπινου
Δυναμικού ή σε
συνδυασμό αυτών

Εργασιακή προϋπηρεσία σε
συναφές αντικείμενο, σε
οργανισμούς ή μεγάλες
επιχειρήσεις ή σε
ελεγκτικές/συμβουλευτικές
εταιρείες, τουλάχιστον δύο (2)
ετών μετά την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου

- ανάλυση απαιτήσεων για
βελτιστοποίηση επιχειρησιακών
διαδικασιών
- πληροφοριακά συστήματα,
τεχνικές, εργαλεία διοίκησης
- έργα ψηφιακού
μετασχηματισμού
• Πιστοποίηση Business Analysis
• Πιστοποίηση Project
Management

1/Β.2

Διαχείριση ανθρώπινου
δυναμικού

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στη
Διοίκηση Ανθρώπινου
Δυναμικού ή στη
Διοίκηση
Επιχειρήσεων ή σε
συνδυασμό αυτών

Εργασιακή προϋπηρεσία σε
συναφές αντικείμενο, σε
οργανισμούς ή μεγάλες
επιχειρήσεις ή σε πιστωτικά
ιδρύματα ή σε εταιρείες
διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού, τουλάχιστον δύο (2)
ετών μετά την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου
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• Εμπειρία σε διαδικασίες
διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού (πρόσληψη,
συμβάσεις, αξιολόγηση, αμοιβές,
Ε.Ξ.Υ.Π.Π. κ.ά.)
• Ικανότητα ανάλυσης και κριτικής
επεξεργασίας κειμένων στα
ανωτέρω αντικείμενα

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

1/Β.3

1/Β.4

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Διαχείριση θεμάτων
μισθοδοσίας και
συντάξεων

Επικοινωνία και
Δημόσιες Σχέσεις

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στη
Λογιστική ή στη
Χρηματοοικονομική ή
στα Εφαρμοσμένα
Μαθηματικά ή στη
Στατιστική ή στη
Διοίκηση
Επιχειρήσεων ή στην
Οικονομική Επιστήμη
ή στη Διοίκηση
Ανθρώπινου
Δυναμικού ή σε
συνδυασμό αυτών

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στον τομέα
της Επικοινωνίας ή
της Δημοσιογραφίας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Εργασιακή προϋπηρεσία σε
συναφές αντικείμενο, σε
λογιστήρια οργανισμών ή
επιχειρήσεων, ή σε γραφεία που
ειδικεύονται στους τομείς αυτούς,
τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά
την απόκτηση του μεταπτυχιακού
τίτλου

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

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Εμπειρία σε:
- εφαρμογή των μεταβολών της
εργατικής νομοθεσίας σε θέματα
αποδοχών και ασφαλιστικών
εισφορών
- ανάλυση αναλογιστικών μελετών
- επεξεργασία μεγάλου όγκου
δεδομένων
• Γνώση SAP, στατιστικών
εργαλείων

Εμπειρία σε:
- σύνταξη περιεχομένου σε
εκδόσεις (π.χ. εφημερίδες,
περιοδικά) και ψηφιακά μέσα
(ενημερωτικά website, newsletter,
μέσα κοινωνικής δικτύωσης)
- διαχείριση μέσων κοινωνικής
δικτύωσης
- σχεδιασμό και υλοποίηση
ενημερωτικών προγραμμάτων και
δράσεων εξωτερικής και
εσωτερικής επικοινωνίας

1/Β.5

Ανάπτυξη, σχεδιασμός
και υλοποίηση
μαθημάτων και
προγραμμάτων
εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στην
Εκπαίδευση
Ενηλίκων ή στις
Επιστήμες
Εκπαίδευσης/Αγωγής
ή στη Δία Βίου
Μάθηση ή στον
Εκπαιδευτικό
Σχεδιασμό ή στην
Ψηφιακή Μάθηση ή
στη Διοίκηση
Ανθρώπινου
Δυναμικού ή σε
συνδυασμό αυτών

Εμπειρία και γνώση σε:
- ανάπτυξη, σχεδιασμό και
υλοποίηση μαθημάτων και
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε
τομείς σχετικούς με τη δια βίου
μάθηση, την εκπαίδευση ενηλίκων
και την ενδοεπιχειρησιακή
εκπαίδευση και κατάρτιση
Εργασιακή προϋπηρεσία σε
συναφές αντικείμενο, τουλάχιστον
δύο (2) ετών μετά την απόκτηση
του μεταπτυχιακού τίτλου

- μοντέλα
διδακτικού/εκπαιδευτικού
σχεδιασμού μαθημάτων (π.χ.
ADDIE)
- λογισμικό Articulate Storyline
360 ή άλλο ισοδύναμο, για την
ανάπτυξη διαδραστικών
μαθημάτων e-learning
- διαχείριση μαθημάτων μέσω
Συστημάτων Διαχείρισης
Μάθησης/Learning Management
Systems - LΜS (π.χ. Moodle)

1/Γ.1

Διαχείριση προμηθειών

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στη
Διοίκηση Συστημάτων
Εφοδιασμού ή στη
Διοίκηση
Επιχειρήσεων ή σε
συνδυασμό αυτών

Εργασιακή προϋπηρεσία σε
συναφές αντικείμενο, τουλάχιστον
δύο (2) ετών μετά την απόκτηση
του μεταπτυχιακού τίτλου, εκ των
οποίων ένα (1) έτος σε διαχείριση
συμβάσεων προμηθειών ή σε
ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς
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Εμπειρία σε διαδικασίες ανάθεσης
και εκτέλεσης προμηθειών

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

1/Γ.2

1/Γ.3

1/Γ.4

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Οργάνωση, μελέτη,
διαχείριση και εποπτεία
έργων τεχνικής
υποστήριξης κτιριακών
εγκαταστάσεων

Λειτουργία και τεχνική
υποστήριξη ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού

Ανάπτυξη, διαχείριση
και εφαρμογή
συστημάτων και
διαδικασιών
διασφάλισης ποιότητας,
υγείας & ασφάλειας και
περιβαλλοντικής
διαχείρισης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών συναφής με
την ειδικότητα του
Πολιτικού Μηχανικού

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών συναφής με
την ειδικότητα του
Μηχανολόγου
Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών συναφής με
θέματα Ποιοτικού
Ελέγχου Παραγωγής
ή Διαχείρισης Ολικής
Ποιότητας ή
Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Εργοταξιακή εμπειρία σε συναφές
αντικείμενο σε κτιριακά έργα,
τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά
την απόκτηση του μεταπτυχιακού
τίτλου

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Γνώση Γερμανικής γλώσσας

Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Πολιτικού Μηχανικού
Μέλος Τ.Ε.Ε.

Εργασιακή προϋπηρεσία σε
συναφές αντικείμενο σε
βιομηχανικό περιβάλλον,
τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά
την απόκτηση του μεταπτυχιακού
τίτλου
Άδεια άσκησης επαγγέλματος
μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας
του τίτλου σπουδών
Μέλος Τ.Ε.Ε.

Εργασιακή προϋπηρεσία στους
τομείς: ποιοτικού ελέγχου στην
βιομηχανία ή περιβαλλοντικής
διαχείρισης βιομηχανικής
παραγωγής ή διαχείρισης ολικής
ποιότητας (εφαρμογή συστημάτων
ISO στην βιομηχανία),
τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά
την απόκτηση του μεταπτυχιακού
τίτλου

Εμπειρία σε:
- εγκατάσταση/λειτουργία
εξειδικευμένων μηχανών,
διαχείριση ενεργειακών θεμάτων,
οργάνωση γραμμής παραγωγής
- διοίκηση και έλεγχο τεχνικού
προσωπικού
- διαχείριση έργων με
κατασκευαστές μηχανών υψηλής
τεχνολογίας και με εταιρείες
εφαρμογής ειδικών λογισμικών

• Εμπειρία σε:
- ανάπτυξη και εφαρμογή
συστημάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης
- διαχείριση αποβλήτων
- διοίκηση και έλεγχο τεχνικού
προσωπικού
- φυσικοχημικές μεθόδους
ενόργανης ανάλυσης
• Εμπειρία στον τομέα των
εκτυπώσεων ή σε συναφές
αντικείμενο

1/Δ.1

Μετάφραση κειμένων
από την ελληνική στην
αγγλική γλώσσα και
αντίστροφα

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στη
μετάφραση ή στη
διερμηνεία ή σε
συνδυασμό αυτών

Εργασιακή προϋπηρεσία σε
πιστωτικά ιδρύματα ή σε διεθνείς
οργανισμούς ή σε φορείς του
δημοσίου ή σε εκδοτικούς οίκους
ή σε επιστημονικά περιοδικά ή σε
μεταφραστικές εταιρείες, στη
μετάφραση/διερμηνεία ή/και
επιμέλεια κειμένων στην
αγγλική/ελληνική γλώσσα,
τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά
την απόκτηση του μεταπτυχιακού
τίτλου
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• Εμπειρία στη μετάφραση
οικονομικών, νομικών και
κανονιστικών κειμένων
• Γνώση:
- άλλων γλωσσών
- μεταφραστικών εργαλείων

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

1/Δ.2

Διαχείριση οικονομικού
ιστορικού αρχειακού
υλικού

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στις
Οικονομικές
Επιστήμες

Εργασιακή προϋπηρεσία σε
συναφές αντικείμενο, τουλάχιστον
τριών (3) ετών μετά την
απόκτηση του μεταπτυχιακού
τίτλου

1/Δ.3

Διαχείριση έντυπου και
ηλεκτρονικού υλικού
βιβλιοθήκης

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στη
Βιβλιοθηκονομία

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

1/Δ.4

Διαχείριση συλλογών
και εκθέσεων τέχνης

Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στην
Ιστορία της Τέχνης

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

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Εμπειρία στη διαχείριση αρχείων
Τραπεζικών Οργανισμών

Γνώση σε:
- ολοκληρωμένο σύστημα
βιβλιοθήκης
- ταξινομικό σύστημα

Εμπειρία σε:
- διοργάνωση εκθέσεων τέχνηςνομισμάτων
- καταλογογράφηση και
τεκμηρίωση αντικειμένων
συλλογών

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.
Ειδικότερα για τους κωδικούς θέσεων 1/Α.7, 1/Γ.2, 1/Γ.3 και 1/Γ.4 διευκρινίζονται τα εξής:


Κωδικός θέσης 1/Α.7-‘Εποπτεία και έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων’: στην περίπτωση που οι
υποψήφιοι κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.) στη
Χρηματοοικονομική ή την Ελεγκτική, απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο
τομέα της Πληροφορικής.



Κωδικοί θέσης 1/Γ.2-‘Οργάνωση, μελέτη, διαχείριση και εποπτεία έργων τεχνικής υποστήριξης κτιριακών
εγκαταστάσεων’ και 1/Γ.3-‘Λειτουργία και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρο-μηχανολογικού εξοπλισμού’: απαιτείται
η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού και
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού αντίστοιχα.



Κωδικός θέσης 1/Γ.4-‘Ανάπτυξη, διαχείριση και εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών διασφάλισης
ποιότητας, υγείας & ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης’: στην περίπτωση που οι υποψήφιοι κατέχουν
πτυχίο Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα του Μηχανικού, απαιτείται η κατοχή άδειας
άσκησης επαγγέλματος και η εγγραφή στο Τ.Ε.Ε.
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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 Ιανουαρίου 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 Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 (ώρα Ελλάδος 10:00) έως και την Τρίτη
5 Οκτωβρίου 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.).

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.
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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.

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 09:00 - 14:00).
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2021
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