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ΠΡΟ:  ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ 

  Γ΄ ΘΙΑΓΟ (ΟΡΓΑΛΩΖ- 
 Πίλαθαο Απνδεθηώλ ΑΚΤΛΣ. ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟ) 
  ΓΗΔΤΘΤΛΖ Γ3 (ΔΛΖΚΔΡΩΖ 

 

ΚΟΙΝ.: 
 ΘΑΗ ΓΖΚΟΗΩΛ ΥΔΔΩΛ) 

ΣΚΖΚΑ 3ν (ΓΖΚΟΗΔ ΥΔΔΗ) 
 Σειέθ. 210-6553169 

Φ.800/22/823330 
.1138 
Αζήλα, 22 Ηνπλ 22 

 

ΘΕΜΑ: Οηθνλνκηθά (Αλάδεημε Παξόρνπ Σξαπεδηθώλ – Υξεκαηννηθνλνκηθώλ 
Τπεξεζηώλ ζην Πξνζσπηθό ησλ ΔΓ θαη ηηο Οηθνγέλεηέο ηνπ) 

 

ΧΕΣ. : α. Σν από 23 Ηνπλ 15 πκθσλεηηθό πλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ ΤΠΔΘΑ 
θαη ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο 

β. Φ.900/61413/.10194/10 Ηνπλ 22/ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΟΗ 
γ. Τ ππ’ αξηζκ. 3284/ΓΔ/ΔΓΑ 

 

1. αο γλσξίδνπκε, θαηόπηλ ηνπ (β) ζρεηηθνύ, όηη, ζην πιαίζην ηνπ (α) 
νκνίνπ πκθσλεηηθνύ πλεξγαζίαο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο κε ην ΤΠΔΘΑ, 
πθίζηαηαη, κεηαμύ άιισλ, ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο γηα 
πξόζιεςε αξηζηνύρσλ απνθνίησλ ΑΔΗ, ηέθλσλ ζηειερώλ ησλ ΔΓ. 

 
2. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ αξηζκνύ αξηζηνύρσλ απνθνί- 

ησλ γηα πξόζιεςε, αλαγθαηνί ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνςεθίσλ, νη νπνίνη 
ζα πξέπεη λα πιεξνύλ όλες ηηο αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο: 

 
α. Λα είλαη ηέθλα ελ ελεξγεία ή ελ απνζηξαηεία ζηξαηησηηθώλ. 

 
β. Λα έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο κε βαζκό άξηζηα (8,5 θαη 

άλσ). Δπηπξόζζεηα, ην αληίζηνηρν δηθαηνινγεηηθό (πηπρίν ή βεβαίσζε ζπνπδώλ) 
λα έρεη εθδνζεί από 1 Ηνπι 15 έσο 31 Ηνπι 22. 

 
γ.     Λα είλαη απόθνηηνη ειιεληθώλ παλεπηζηεκίσλ (ΑΔΗ), ζύκθσλα κε 

ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ (πξνπηπρηαθό επίπεδν θαη 
όρη κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό), κε πηπρία Οηθνλνκηθήο/Υξεκαηννηθνλνκηθήο θα- 
ηεύζπλζεο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ (Πνιπηερλείν, Πιε- 
ξνθνξηθή). 

 

δ. Λα γλσξίδνπλ άξηζηα ηελ Αγγιηθή Γιώζζα θαη λα ρεηξίδνληαη άξη- 
ζηα ην MS Office. 

 
ε. Λα δηαζέηνπλ επειημία κεηαθίλεζεο/κεηεγθαηάζηαζεο ζε όιε ηελ 

επηθξάηεηα. 
 

3. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ηειηθή επηινγή ησλ ππνςεθίσλ απνηειεί επζύλε - 
αξκνδηόηεηα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο. 
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4. Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ, νη απνδέθηεο πξνο ελέξγεηα παξαθαινύληαη 
όπσο πξνβνύλ ζηελ: 

 
α. Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο. 

 
β.    Τπνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνςήθησλ γηα πξόζιεςε αξηζηνύ- 

ρσλ απνθνίησλ, εθόζνλ πιεξνύλ όλες ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 
παξόληνο, ην αξγόηεξν έσο 20 Ηνπι 22, πξνθεηκέλνπ λα γλσζηνπνηεζνύλ έγθαηξα 
ζην ππόςε Σξαπεδηθό Ίδξπκα. 

 
5. Οη θνξείο ηνπ ΤΠΔΘΑ θαη ηνπ ΓΔΔΘΑ, πξνο ηνπο νπνίνπο θνηλνπνηείηαη 

ην παξόλ (π.η.α.), θαζώο θαη ε ΔΑΑ, παξαθαινύληαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ 
πξνζσπηθνύ ηνπο. 

 
6. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Ιγόο (Ο) Πέηξνο Φαθνύδεο, Δπηηειήο ΓΔ/Γ3/3β, 

ηει.:210-6553169. 
 

Τπνζηξάηεγνο Υξήζηνο Κπνύθεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν ΓΔ/ΓΓ΄Θ 

 
 
 

Ιγόο (Ο) Πέηξνο Φαθνύδεο 
Δπηηειήο ΓΔ/Γ3/3β 
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