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ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ
(ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΡΕΤΝΩΝ)
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ
O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατ'
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 4 & 6 της ΚΥΑ/679/22-8-96 - ΦΕΚ 826, τ. Β’ (η οποία
κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 – ΦΕΚ Α’ 156, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρ. 36 του Ν.3848/2010 ΦΕΚ Α΄71), στο πλαίσιο υλοποίησης του
αυτοχρηματοδοτούμενου έργου (Μεταπτυχιακό με δίδακτρα) με τίτλο: «Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ. Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη
Επιχειρήσεων», του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με Διευθυντή τον Καθηγητή κ. Ανδρέα
Γεωργίου, κατ’ εφαρμογή της υπ' αριθμ.14/15-06-2017 απόφασης της Ειδικής Διατμηματικής
Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) και της υπ’ αριθμ.194/18-07-2017 απόφασης έκτακτης συνεδρίασης της
Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους
να παράσχουν έργο μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων
σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών, με σύμβαση ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως εξής:
1.

Αντικείμενο του έργου

Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, για την παροχή έργου Οικονομικής Διαχείρισης και σχετικών
Λογιστικών – Φοροτεχνικών Υπηρεσιών που θα πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως και ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής:
τη Λογιστική Υποστήριξη του ΕΛΚΕ σε όλο το φάσμα των εκτελούμενων εργασιών, στο
πλαίσιο υλοποίησης του άνω αυτοχρηματοδοτούμενου έργου (λογιστικές καταχωρίσεις και
συμφωνίες, έκδοση και έλεγχος παραστατικών, έλεγχος και απεικόνιση εσόδων στα λογιστικά
αρχεία, συμφωνίες κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών)
για το χρονικό διάστημα από την έγκριση της ανάθεσης και μέχρι 12 (δώδεκα) μήνες, με
συνολική προβλεπόμενη αμοιβή ύψους 18.700,00€ (δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων ευρώ),
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της
συνεργασίας για έως και ίσο με το ως άνω χρονικό διάστημα με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή
που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι
εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.
2.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1.

Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών Επιστημών
ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας
άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών
της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από
Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες
βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
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2.

Γνώση χειρισμού Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Η γνώση χειρισμού
ηλεκτρονικών υπολογιστών διαπιστώνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από
φορείς, οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), µε βάση τη διεθνή επί του θέματος πρακτική, ιδίως όσον
αφορά τις υποδομές, το λογισμικό, τις μεθόδους και τη διαδικασία.
β) Βεβαίωση Τίτλου σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την
οποία να προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα,
υποχρεωτικά ή κατ' επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.
γ) Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους όπου να βεβαιώνεται από τον
εργοδότη η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
εργασίας/έργου.

3.

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα
εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.
116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α’ /03.08.2007)
και ισχύει σήμερα.

4.

Τουλάχιστον ένα (1) έτος αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντικείμενο συναφές με
αυτό της υπό πλήρωση θέσης με έμφαση στην εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων,
των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, κατά το χρόνο υποβολής των
δικαιολογητικών, η οποία θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση βεβαίωσης
ασφαλιστικού φορέα για το εν λόγω χρονικό διάστημα και βεβαίωση εργοδότη
σχετικά με το αντικείμενο απασχόλησης.

5.

Κατοχή άδειας άσκησης οικονομικού επαγγέλματος

3.

υνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα-κριτήρια



Γνώση των φορολογικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των Ειδικών
Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας ως νομίμων διαχειριστών των εσόδων και εξόδων
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.



Καλή
γνώση
εφαρμογών
και
Μηχανογραφημένης Λογιστικής.



Άριστη γνώση του Κ.Β.Σ., Κ.Φ.Α.Σ., Ε.Λ.Π. και του Ε.Γ.Λ.Σ. και αποδεδειγμένη
εμπειρία σε τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας.



Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε θέση συντονισμού/υλοποίησης ερευνητικών,
αναπτυξιακών ή άλλων
αυτοχρηματοδοτουμένων/ συγχρηματοδοτούμενων
Προγραμμάτων αξιοποίησης κονδυλίων έρευνας.



Περαιτέρω γνώση διαδικασιών λογιστηρίου Δημόσιου Λογιστικού (Ν.Π.Δ.Δ. με
έμφαση σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Ανώτατης Εκπαίδευσης).

αποδεδειγμένη

προϋπηρεσία

σε

θέση

Τα παραπάνω συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα-κριτήρια θα βεβαιώνονται με την
προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα για το εν λόγω χρονικό διάστημα και
βεβαίωση εργοδότη σχετικά με το αντικείμενο απασχόλησης.


Κατοχή άδειας λογιστή-φοροτεχνικού Α’ τάξης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν το αργότερο μέχρι τις 01/08/2017 ζηη
Γπαμμαηεία ηος Δ.Π.Μ.Σ. ζηη Διοίκηζη Επισειπήζεων, ιζόγειο (κηίπιο Η) ηος Πανεπιζηημίος
Μακεδονίαρ, Εγναηία 156, 54636 Θεζζαλονίκη και καηά ηιρ ώπερ 10:00-14:00, ηα εξήρ
δικαιολογηηικά:
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1. Αίτηση και Αναλυτικός Πίνακας Στοιχείων Απόδειξης της Εμπειρίας * (λήψη αρχείου από
το σχετικό σύνδεσμο)
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Πρωτότυπους ή νόμιμα επικυρωμένους τίτλους σπουδών
4. Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή άλλο πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με τις παραπάνω
γνώσεις και επαγγελματικές εμπειρίες (πρωτότυπα ή επικυρωμένα νόμιμα φωτοαντίγραφα).
*Το δικαιολογητικό (1) υποχρεωτικά συμπληρώνεται μόνο στο τυποποιημένο έντυπο το οποίο
διατίθεται είτε από τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ σε έντυπη μορφή, είτε μέσω της ιστοσελίδας του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (www.uom.gr) σε ηλεκτρονική μορφή.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται:
Εάν πρόκειται για ημεδαπά διοικητικά έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα
των πρωτότυπων εγγράφων, ή των ακριβών αντιγράφων τους.
Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των
πρωτότυπων ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία φέρουν θεώρηση από αρμόδια διοικητική αρχή.
Εάν πρόκειται περί αλλοδαπών εγγράφων, υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση αυτών. Τα
έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών που έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής για την ημερομηνία υποβολής θα λαμβάνεται υπόψη
η σφραγίδα του Ταχυδρομείου.
Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων-προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή
Επιτροπή Αξιολόγησης.
Τον προκαταρκτικό έλεγχο των αιτήσεων και λοιπών συνοδευτικών δικαιολογητικών θα
ακολουθήσει συνέντευξη που θα διενεργήσει Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης με όσους
υποψηφίους κριθεί ότι πληρούν τις, απαιτούμενες από την προκήρυξη, προϋποθέσεις
επιλογής.
Ο υποψήφιος, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση
αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων), δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής
Ενστάσεων εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης. Η απόφαση
αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων κοινοποιείται με την ανάρτησή της στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των
συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5
του Ν.2690/1999.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία
του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ισόγειο (κτίριο Η) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνα 2310 891-530, 511, 512 και 513 κατά το ορισμένο
από την Πρόσκληση διάστημα υποβολής δικαιολογητικών.
Ο Πρόεδρος του Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών)
Καθηγητής Ευτύχιος αρτζετάκης
Αναπληρωτής Πρύτανη
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.

Από τις προτάσεις, που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά σύμφωνα με τα
ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη, που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση
μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες.

2.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω
οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή
αποστολής με ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το
περιεχόμενο των φακέλων των προτάσεων, που θα αποσταλούν.

3.

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προτάσεων.

4.

Για τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό
προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται
από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση υποβολής τίτλου
σπουδών για την πιστοποίηση συνεκτιμώμενου προσόντος, ο οποίος έχει χορηγηθεί
από ιδρύματα του εξωτερικού και δε συνοδεύεται από πιστοποιητικό αναγνώρισης
του ΔΟΑΤΑΠ, η πρόταση του ενδιαφερομένου δεν απορρίπτεται, αλλά δεν
βαθμολογείται το συνεκτιμώμενο προσόν.

5.

Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ
όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ιδίαν.

6.

Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της
πρόσκλησης, δεν αξιολογείται και απορρίπτεται.

7.

Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης, το προϋπολογισθέν ποσό της νέας σύμβασης
θα είναι ανάλογο του ποσού της προηγούμενης σε σχέση με το διάστημα της
παράτασης.

8.

Ο ΕΛΚΕ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι
επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και
ο αριθμός αυτών, αποκλειομένης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.

9.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής
του προγράμματος.

10. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση τις
διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως αυτό ισχύει σήμερα (άρθρ. 28).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης
του Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών)
Καθηγητής
Ευτύχιος αρτζετάκης
Αναπληρωτής Πρύτανη
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