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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 

Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται να αναθέσει έργο σε έναν 

Πτυχιούχο ΤΕΙ Λογιστικής στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» στο 

Πρόγραμμα «GR02 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» του 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 
για διάστημα (10) δέκα μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.23 του Ν.2621/98 καθώς και 

την  απόφαση του ΔΣ/ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία 214η/5.6.2015. 

 

1. Περιγραφή έργου: 

Η οικονομική  παρακολούθηση του έργου με κυριότερο αντικείμενο τα λογιστικά στοιχεία  που αφορούν 

την παρακολούθηση της μισθοδοσίας και οργάνωση του φακέλου με όλα τα παραστατικά που αφορούν το 

συγκεκριμένο έργο. 

 

2.  Παραδοτέα 

Πλήρης οργάνωση και σύνταξη  του φακέλου που αφορά τις μισθοδοτικές καταστάσεις  για το πρόγραμμα 

 

Α. Ειδικότητα-Προσόντα: 

1. Ειδικότητα-Τίτλος Σπουδών: Απόφοιτος ΤΕΙ Λογιστικής 

2. Γνώσεις ξένων γλωσσών: Καλή γνώση Αγγλικής  

3. Εμπειρία: Εμπειρία στις εργασίες τήρησης λογιστικών  βιβλίων 3ης κατηγορίας  και σε προγράμματα  

    μισθοδοσίας  με την χρήση Η/Υ 

4. Επιθυμητή εμπειρία: Λογιστική παρακολούθηση  σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράμματα  

5. Επιθυμητά προσόντα: Γνώσεις χειρισμού συστήματος ERP  

  

Τα προσόντα 1-2 αποτελούν τα απαραίτητα και τυπικά προσόντα της προκήρυξης. Τα 3-5 

συνεκτιμούνται και βαθμολογούνται  
 

Τόπος εργασίας: Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να είναι διαθέσιμος/η για συνεργασία στο χώρο 

που εξελίσσεται το πρόγραμμα (εγκαταστάσεις ΕΛΚΕΘΕ στην Ανάβυσσο) 

 

Εργολαβικό αντάλλαγμα: 17.835 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των υπολογιζόμενων 

ασφαλιστικών εισφορών.  

 

ΑΔΑ: 70Β8ΟΡΡΘ-12Κ



 

                                                                                                                          
 

Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχία, βεβαιώσεις εμπειρίας) θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 23/6/2015, στα 

γραφεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ή ταχυδρομικός στη διεύθυνση 46,7 χιλ.Λεωφ.Αθηνών-Σουνίου, στην Ανάβυσσο 

Αττικής (περιοχή Μαύρο Λιθάρι), Τ.Κ.190 13, Τ.Θ.712, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν: 

Δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός των 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων. 

 

Δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης /βαθμολόγησης των 

υπολοίπων υποψηφίων. 

Το δικαίωμα της πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων υποψηφίων, ασκείται υπέρ του 

αιτούντος υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο 

της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό του το 

έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. 

Η διαδικασία της αξιολόγησης/βαθμολόγησης θα γίνεται για τους υποψήφιους που πληρούν τα τυπικά 

προσόντα της προκήρυξης. 

Η διαδικασία της αξιολόγησης/βαθμολόγησης θα γίνει για τους υποψήφιους που πληρούν τα τυπικά – 

απαραίτητα προσόντα της προκήρυξης. 

 

Βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων(λαμβάνονται υπόψη μόνο τα απαιτούμενα 

κριτήρια της προκήρυξης) 

 Αριθμός μορίων 

Βασικός τίτλος σπουδών A1 βαθμός πτυχίου  επί συντελεστή 25 

 Γνώση Αγγλικής γλώσσας 

A2 
100 

Εμπειρία όπως αυτή ζητείται 

στην κατηγορία Α3 
Μέχρι 100 

Επιθυμητά εμπειρία όπως  

ζητείται στην κατηγορία Α4 
Μέχρι 50 

Επιθυμητά Προσόντα όπως 

αυτά ζητούνται στην 

κατηγορία Α5 

Μέχρι 50 

Συνέντευξη Μέχρι 200 

Η διαδικασία της αξιολόγησης/βαθμολόγησης/συνέντευξης θα γίνει για τους υποψήφιους που πληρούν τα 

τυπικά – απαραίτητα προσόντα της προκήρυξης. 

 

 Πληροφορίες : www.hcmr.gr 

 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΛ.ΚΕΘ.Ε. 

 

 

Δρ.Βασίλειος Λυκούσης               

http://www.hcmr.gr/
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