
 

 

 

 

  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 
Α. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1994 με στόχο τη στήριξη της τοπικής 
επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της τοπικής αποταμίευσης, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των 
επαγγελματιών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των οργανισμών της Τοπικής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η θερμή αποδοχή της από τις τοπικές κοινωνίες έχει οδηγήσει σε υψηλό 
ρυθμό ανάπτυξης των εργασιών. Για το λόγο αυτό η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας προτίθεται να 
προσλάβει Οικονομικούς Υπαλλήλους (Ταμειολογιστές) για να καλύψει τις ανάγκες της στις 
Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων (δύο θέσεις εκ των οποίων η μια τουλάχιστον θα καλυφθεί από το 
Δήμο Πύλης), Λάρισας (δύο θέσεις εκ των οποίων η μία τουλάχιστον θα καλυφθεί από το Δήμο 
Ελασσόνας) και Μαγνησίας (δύο θέσεις εκ των οποίον η μία τουλάχιστον θα καλυφθεί από το Δήμο 
Σκιάθου).   
 
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
 

 Πτυχίο ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης ως κάτωθι πίνακας σχολών (Πίνακας 1) 
 Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας (άριστη γνώση Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή γνώση Β2) 
 Γνώση χρήσης Η/Υ. 
 Επιθυμητή  εμπειρία σε τραπεζικές εργασίες 

 

Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕIΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν: 

 Ελληνική εθνικότητα 

 Λευκό ποινικό μητρώο 

 Εκπληρωμένες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και να μην έχουν απαλλαγεί για 
λόγους υγείας.  

Επιπλέον: 

 Οι υποψήφιοι ή τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς τους ή οι σύζυγοί τους θα 

πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Τρικάλων, Λάρισας και Μαγνησίας. 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ αποκλειστικά των σχολών του πίνακα: 

Πίνακας 1 

 

Κωδ. Σχολής/ 
Μηχανογραφικού 

Σχολή Τμήμα 

561 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής  

777 ΑΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων  

766 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΠΑΤΡΑ Διοίκηση Επιχειρήσεων 

577 ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 

593 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ Διοίκηση Επιχειρήσεων 

565 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΛΑΡΙΣΑ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 

591 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΛΑΡΙΣΑ Διοίκηση Επιχειρήσεων 

772 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 

731 ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 

575 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  - ΣΕΡΡΕΣ  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 

595 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων 

774 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 

751 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων 

569 ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 



 

 

 

 

  

765 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων 

587 ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ – ΚΑΒΑΛΑ Διοίκηση Επιχειρήσεων 

775 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΡΕΒΕΖΑ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 

773 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΚΟΖΑΝΗ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 

596 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΚΟΖΑΝΗ Διοίκηση Επιχειρήσεων 

764 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΛΕΥΚΑΔΑ Διοίκηση Επιχειρήσεων 

602 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Διοίκηση Επιχειρήσεων 

734 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΓΡΒΕΝΑ Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 

Όσοι φοιτούν αυτή τη στιγμή σε ΑΕΙ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή είναι ήδη πτυχιούχοι σχολής αυτού 
του επιπέδου, δε μπορούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία. 

 

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων – αιτήσεων των 

υποψηφίων, με βάση τα τυπικά προσόντα και σύμφωνα με τις ανάγκες και τα κριτήρια της Τράπεζας 

στο νομό, από ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων επιλογής. Στη συνέχεια, με βάση την κατάταξη, οι 

σύμβουλοι θα καλέσουν για τη διεξαγωγή τεστ δεξιοτήτων και προσωπικότητας τους επικρατέστερους 

υποψηφίους, κατ’ ελάχιστον τριπλάσιο αριθμό ατόμων σε σχέση με τις θέσεις που υπάρχουν 

διαθέσιμες για το νομό. Οι επιτυχόντες θα αξιολογηθούν με μια προσωπική συνέντευξη αξιολόγησης 

δεξιοτήτων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα συνταχθεί με βάση το συνδυασμένο βαθμό των 

τεστ και των προσωπικών δεξιοτήτων μέσα από τη συνέντευξη, η τελική λίστα των υποψηφίων σε 

σειρά αξιολόγησης, η οποία και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την τράπεζα για την κάλυψη των 

αναγκών της. 

Όλοι οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν από εξειδικευμένους συμβούλους με τα πιο σύγχρονα 

συστήματα αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού που εξασφαλίζουν διαφάνεια και αξιοκρατία ως 

προς τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων.  

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας μπορεί να επαναπροκηρύξει τις θέσεις, αν δεν 

προκύψει ικανοποιητικό αποτέλεσμα από την παρούσα διαδικασία.  

 
Μέλη της Τράπεζας, σύζυγοι μελών, ή συγγενείς μελών Α’ & Β’ βαθμού, που ήταν εγγεγραμμένα πριν 
την 1η δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, θα λάβουν επιπλέον μόρια στη διαδικασία 
αξιολόγησης. 

 

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμπληρωμένη ιδιοχείρως σε έντυπο της 
Τράπεζας (Το έντυπο έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας) και βιογραφικό σημείωμα 
µε πρόσφατη φωτογραφία τους στα γραφεία Διοίκησης της Τράπεζας (Κονδύλη 61-63, 42132, 
Τρίκαλα, 2ος όροφος).  

Στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτονται:  

 

 Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.  

 Απλό φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου. 

 Απλό φωτοαντίγραφο του πτυχίου ΤΕI,  και  της Αναλυτικής Βαθμολογίας. (Σε περίπτωση που το 
εκπαιδευτικό σας ίδρυμα έχει ενοποιηθεί με κάποια από τις σχολές του πίνακα  πρέπει να 
επισυνάψτε αντίγραφο από τη σχολή που να πιστοποιεί την ενοποίηση). 

 Απλά φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσεων αγγλικής γλώσσας (άριστη γνώση Γ2/C2, πολύ 

καλή Γ1/C1, καλή γνώση Β2) 

 Απλά φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσεων Η/Υ, εφόσον υπάρχουν.  



 

 

 

 

  

 Συμπληρωμένο έντυπο της Τράπεζας «Ανάλυση Προϋπηρεσίας», εφόσον υπάρχει. Το έντυπο έχει 
αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας. 

 Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.  

 Πρόσφατη βεβαίωση (εντός του 2018) για την απόδειξη της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου στο 

Νομό Τρικάλων, Λάρισας και Μαγνησίας είτε του ιδίου του υποψηφίου είτε ενός, τουλάχιστον, από 

τους δύο γονείς του (την οποία θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προμηθεύονται από την αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας όπου κατοικούν.  

 Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 ότι κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης ο/η 

υποψήφιος/α δεν φοιτά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ούτε είναι 

πτυχιούχος σχολής αυτού του επιπέδου. Το έντυπο έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της 

Τράπεζας. 

 Υπεύθυνη Δήλωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Το έντυπο έχει αναρτηθεί στον 
διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας.) 

 

 

Οι αιτήσεις δε χρειάζονται χαρτόσημο ούτε τα φωτοαντίγραφα επικύρωση. Οι αιτήσεις των 

υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μέχρι και 19/10/2018. Όσες αιτήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικώς θα 

πρέπει να έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και  19/10/2018.  

 

Αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δε θα ληφθούν υπόψη και οι 

ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν νέες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Τα σχετικά 

έντυπα χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία της Τράπεζας (Κονδύλη 61 – 63, 

42132, Τρίκαλα, 2ος όροφος) ή μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας www.bankofthessaly.gr.  

      

Φάκελος του υποψηφίου που δεν θα περιέχει όλα τα ανωτέρω εξαιρείται της διαδικασίας 
αξιολόγησης. 
 

Υποψήφιοι που θα ενταχθούν στη διαδικασία αξιολόγησης με ψευδή στοιχεία θα υποστούν τις 
ανάλογες κυρώσεις. 
 

Αίτηση δεν μπορούν να υποβάλουν πρόσωπα που είναι σύζυγοι ή συγγενείς Α' ή Β' 
βαθμού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 
Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης εντός 10 εργάσιμων ημερών θα αναρτηθεί 
στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας πίνακας με τους υποψηφίους που θα προχωρήσουν στο επόμενο 
στάδιο της αξιολόγησης και σχετικές πληροφορίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

 

 

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

Η Τράπεζα, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της, προτίθεται από την ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων, να καλέσει με βάση τη σειρά αξιολόγησης όσους από τους προκρινόμενους 

υποψηφίους απαιτείται και τη χρονική στιγμή που κρίνει ότι είναι απαραίτητο.  

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι προκρινόμενοι θα κληθούν από την Τράπεζα 

για ανάληψη υπηρεσίας αφού προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πρωτότυπα τίτλων 

σπουδών, πιστοποιητικό υγείας, απόσπασμα ποινικού μητρώου, δύο συστατικές επιστολές, επίσημα 

δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μόνιμη κατοικία κ.λπ.) που θα ζητηθούν με τη σχετική 

πρόσκληση.  

Διευκρινίζεται ότι κατά πάγια τακτική της Τράπεζας όλοι οι νέοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται 

με σύμβαση ετήσιας διάρκειας, η οποία στη συνέχεια μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου εφόσον 

ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στα καθήκοντά τους.  

http://www.bankofthessaly.gr/


 

 

 

 

  

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μην προσλάβει ή και να απολύσει όποιον δηλώσει ψευδή 

στοιχεία. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να μην προσλάβει όποιον δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για 

ανάληψη υπηρεσίας. 

 

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  

Οι προσλαμβανόμενοι, ανεξάρτητα από ειδικότητα, θα χρησιμοποιούνται σε όλες τις εργασίες 

της Τράπεζας (αρχής γενομένης από την θέση του Ταμειολογιστή). Αίτηση δε μπορούν να υποβάλουν 

πρόσωπα που είναι σύζυγοι ή συγγενείς Α' ή Β' βαθμού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τριμελής 

επιτροπή θα επεξεργάζεται και θα δίνει λύσεις σε θέματα που ίσως προκύψουν καθ' όλη τη διάρκεια 

της διαδικασίας και δεν έχουν προβλεφθεί στο παρόν κείμενο.  

 

          Τρίκαλα, 4/10/2018 
 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

    Για το Διοικητικό Συμβούλιο  

                                                                                         Ο Πρόεδρος 

 

                                                                                    Αναστάσιος N. Λάππας 




