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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - 
ΕΞΙ (6) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος 
(Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα), εφεξής 
«Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.», ενδιαφέρεται για την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, έξι (6) 
διοικητικών υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης, 
σε διαφόρους τομείς ως εξής:  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΘΕΣΗΣ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1 1 
Μισθοδοσία 

Προσωπικού 

 Πτυχίο στην Οικονομική 

Επιστήμη ή στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων ή στη 

Χρηματοοικονομική ή στη 

Λογιστική  ή συνδυασμό 

αυτών. 

 Άριστη γνώση Αγγλικών 

 Άριστη γνώση Η/Υ 

Εργασιακή 

προϋπηρεσία 

τουλάχιστον δύο 

(2) ετών και μέχρι 

πέντε (5) έτη σε 

συναφές 

αντικείμενο. 

 Μεταπτυχιακό τίτλο στην 

Οικονομική Επιστήμη ή στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη 

Χρηματοοικονομική ή στη 

Λογιστική ή συνδυασμό αυτών. 

 Εμπειρία στην εφαρμογή των 

μεταβολών της εργατικής 

νομοθεσίας σε θέματα αποδοχών 

και ασφαλιστικών εισφορών. 
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1 

Κατάρτιση, 

Έλεγχος και 

Ανάλυση 

Οικονομικών 

Καταστάσεων  

 Πτυχίο στην Οικονομική 

Επιστήμη ή στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων ή στη 

Χρηματοοικονομική ή στη 

Λογιστική  ή συνδυασμό 

αυτών. 

 Άριστη γνώση Αγγλικών 

 Άριστη γνώση Η/Υ 

Εργασιακή 

προϋπηρεσία 

τουλάχιστον τριών 

(3) ετών και μέχρι 

πέντε (5) έτη σε 

συναφές 

αντικείμενο. 

 Μεταπτυχιακό τίτλο στην 

Οικονομική Επιστήμη ή στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη 

Χρηματοοικονομική ή στη 

Λογιστική ή συνδυασμό αυτών. 

 Γνώση ΔΠΧΑ (IFRS) 

 Εμπειρία σε φορολογικά θέματα 

 Επαγγελματική ταυτότητα 

Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξης ή 

Β΄ τάξης. 

 

3 4 
Διοικητικές 

Υπηρεσίες 

 Πτυχίο Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής 
αναγνωρισμένο από τον 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο 
και αντίστοιχο ελληνικού 
Α.Ε.Ι.  

 Πολύ καλή γνώση 

Αγγλικών 

 Άριστη γνώση Η/Υ 

Εργασιακή 

προϋπηρεσία 

τουλάχιστον έξι (6) 

μηνών και μέχρι 

πέντε (5) έτη σε 

συναφές 

αντικείμενο. 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή 

της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο 

από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο 

και αντίστοιχο ελληνικού Α.Ε.Ι. 
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2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1. Απαραίτητα Προσόντα 

 Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο και αντίστοιχο 
ελληνικού Α.Ε.Ι.  

 Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2), 
δεόντως αποδεικνυόμενη (κωδ. θέσης 1 και 2) και πολύ καλή γνώση της 
αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 κατ΄ελάχιστο) δεόντως αποδεικνυόμενη (κωδ. 
θέσης 3).  

 Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) 
υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών Διαδικτύου, αποδεικνυόμενη ως 
εξής:  

1) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται 
από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή Ε.Ο.Π.Π. 
πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή 
έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ., 2) με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και 
μεταπτυχιακούς τίτλους από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει 
ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, 
υποχρεωτικά ή κατ΄ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.  

 Εργασιακή προϋπηρεσία με ασφάλιση στο αντικείμενο της ειδικότητας με 
ελάχιστη διάρκεια όπως αναγράφεται παραπάνω κατά περίπτωση.  

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν το αργότερο κατά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. 

 

2.2. Επιθυμητά Προσόντα 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως 
ισότιμο και αντίστοιχο ελληνικού Α.Ε.Ι.  

 Συμμετοχή σε σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενο της θέσης. 

2.3. Στον διαγωνισμό δύναται να συμμετάσχουν όσοι πληρούν τα παρακάτω: 

 Έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 Δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: (α) δεν έχουν 
καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 
(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, 
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, 
συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, (β) 
δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το 
αδίκημα παραγράφηκε, (γ) δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά 
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τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δεν τελούν υπό 
δικαστική συμπαράσταση.  

 Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή να έχουν οριστικά και νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.  

 

3. ΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

3.1. Οι υποψήφιοι:  

 οφείλουν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα από τη Δευτέρα 
15 Ιουνίου 2020 μέχρι και την Παρασκευή 03 Ιουλίου 2020 και ώρα 
23:59 μόνο ηλεκτρονικά για τη θέση: 

o Υπάλληλου Μισθοδοσίας (Κωδικός 1) στην ιστοσελίδα 
https://icap.jobs.net/en-GB/job/Υπάλληλος-Μισθοδοσίας-Κωδικός-
1/J3R77T77TDDF63HLH59  

o Υπάλληλου Κατάρτισης, Ελέγχου και Ανάλυσης Οικονομικών 
Καταστάσεων (Κωδικός 2) στην ιστοσελίδα https://icap.jobs.net/en-
GB/job/Υπάλληλος-Κατάρτισης-Ελέγχου-και-Ανάλυσης-
Οικονομικών-Καταστάσεων-Κωδικός-2/J3R6NT6CYB7GD5SVTGZ  

o Υπάλληλου Διοικητικών Υπηρεσιών (Κωδικός 3) στην ιστοσελίδα 
https://icap.jobs.net/en-GB/job/Υπάλληλοι-Διοικητικών-Υπηρεσιών-
Κωδικός-3/J3R248691XKXG1H10FS  

 μπορούν να επιλέξουν μόνο έναν κωδικό θέσης από τον ανωτέρω 
πίνακα, εφόσον διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα, 

− έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων και την 
ορθή συμπλήρωση της αίτησης, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης 
Δήλωσης. 

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας ή 
θα υποβληθούν εκπροθέσμως δεν θα ληφθούν υπόψη. 

3.2. Η τελική επιλογή θα γίνει από το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. το οποίο, κατά την 
προκαταρκτική φάση της διαδικασίας, θα συνεργαστεί με την εταιρεία ICAP 
Recruitment Solutions Α.Ε. 

3.3. Οι υποψήφιοι που θα κριθούν ως επικρατέστεροι θα κληθούν να 
αποστείλουν, σε ηλεκτρονική μορφή, τα παρακάτω δικαιολογητικά προς 
έλεγχο: 

 Αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών και, προκειμένου περί 
αλλοδαπών τίτλων σπουδών, επίσημες μεταφράσεις τους στην ελληνική 
γλώσσα. 

 Πράξεις αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους κατόχους τίτλων 
σπουδών του εξωτερικού. 

 Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της εργασιακής 
προϋπηρεσίας. 

Μετά τον σχετικό έλεγχο, οι υποψήφιοι που θα έχουν προσκομίσει πλήρη 
δικαιολογητικά θα κληθούν σε συνέντευξη από το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. κατά την 

https://icap.jobs.net/en-GB/job/Υπάλληλος-Μισθοδοσίας-Κωδικός-1/J3R77T77TDDF63HLH59
https://icap.jobs.net/en-GB/job/Υπάλληλος-Μισθοδοσίας-Κωδικός-1/J3R77T77TDDF63HLH59
https://icap.jobs.net/en-GB/job/Υπάλληλος-Κατάρτισης-Ελέγχου-και-Ανάλυσης-Οικονομικών-Καταστάσεων-Κωδικός-2/J3R6NT6CYB7GD5SVTGZ
https://icap.jobs.net/en-GB/job/Υπάλληλος-Κατάρτισης-Ελέγχου-και-Ανάλυσης-Οικονομικών-Καταστάσεων-Κωδικός-2/J3R6NT6CYB7GD5SVTGZ
https://icap.jobs.net/en-GB/job/Υπάλληλος-Κατάρτισης-Ελέγχου-και-Ανάλυσης-Οικονομικών-Καταστάσεων-Κωδικός-2/J3R6NT6CYB7GD5SVTGZ
https://icap.jobs.net/en-GB/job/Υπάλληλοι-Διοικητικών-Υπηρεσιών-Κωδικός-3/J3R248691XKXG1H10FS
https://icap.jobs.net/en-GB/job/Υπάλληλοι-Διοικητικών-Υπηρεσιών-Κωδικός-3/J3R248691XKXG1H10FS
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οποία θα αξιολογηθούν, μεταξύ άλλων, η κατάρτιση, οι ικανότητες, τα τυχόν 
πρόσθετα προσόντα, η εργασιακή προϋπηρεσία καθώς και η συνολική 
εικόνα και προσωπικότητά τους.  

Διευκρινίζεται ότι το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. επιφυλάσσεται να ελέγξει/αξιολογήσει 
μέσω ιατρών της επιλογής του την κατάσταση της υγείας των επιλεχθέντων. 

 Επισημαίνεται ότι το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. και η εταιρεία ICAP Recruitment  
Solutions Α.Ε. θα επεξεργαστούν τα υποβληθέντα στοιχεία αποκλειστικά και 
μόνο για τον σκοπό της επιλογής υποψηφίων για την κάλυψη των ανωτέρω 
θέσεων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.).  

Το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματος της ματαίωσης του 
διαγωνισμού, της μη επιλογής κανενός εκ των συμμετεχόντων και της εν 
συνεχεία, κατά την κρίση του, επανάληψης αυτού. Στις παραπάνω 
περιπτώσεις οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχουν καμία αξίωση 
έναντι του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.  

Για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με την προκήρυξη μπορείτε να 
απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210-7200258/175 (ωράριο επικοινωνίας 
Δευτέρα έως και Παρασκευή από 10:00 έως 17:00) και στο email 
επικοινωνίας: recruitmentsolutions@icap.gr μέχρι και την Παρασκευή 03 
Ιουλίου 2020. 

 

4. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που 
ενδεχομένως θα προκύψει από την παρούσα προκήρυξη και τις συμβάσεις που 
θα συναφθούν δυνάμει αυτής, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των 
Αθηνών. 

 

Αθήνα,  15 Ιουνίου 2020 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. 

mailto:recruitmentsolutions@icap.gr

