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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 19/04/2019
Αρ. πρωτ: 43
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών σύμφωνα με τη 2η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
στις 06/03/2019, αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για
την κάλυψη μιας (1) θέσης στην Οικονομική Υπηρεσία και ειδικότερα το Λογιστήριο
του ΙΠΑ.
Προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με εξειδικευμένο προσωπικό από την
υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/12/2019, με δυνατότητα ανανέωσης και αμοιβή
με αποκλειστική αρμοδιότητα του ΙΠΑ [ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης:
9Ε5Σ46ΜΗΨΛ-ΡΝΠ].
Η θέση αφορά την Οικονομική Υπηρεσία και ειδικότερα το Λογιστήριο του ΙΠΑ και
την απασχόληση επιστημονικού προσωπικού με εξειδίκευση στο Δημόσιο Λογιστικό
Σύστημα για τις ανάγκες αναφοράς και παρακολούθησης του προϋπολογισμού και τη
σύνταξη του ισολογισμού.
Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με
εξειδικευμένο προσωπικό (1 άτομο) ως εξής:
Μία (1) θέση: Οικονομική και Λογιστική Παρακολούθηση Ινστιτούτου
Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ
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Περιγραφή
καθηκόντων

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Διάρκεια Σύμβασης

Από την υπογραφή της
σύμβασης έως τις
31/12/2019 με
δυνατότητα ανανέωσης

Αριθμός
Ατόμων

1

Συνολική Αμοιβή

7.500€, συμπεριλαμβανομένου όλων
των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των
κρατήσεων, των
ασφαλιστικών εισφορών
εργοδότη
και
εργαζομένου
σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
(Το τελικό ύψος της αμοιβής
τελεί υπό τους περιορισμούς του
χρηματοδότη και της κείμενης
νομοθεσίας)
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Επισήμανση:
Οι ζητούμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τον τακτικό (ημερήσιο) χειρισμό του ειδικού
λογισμικού συστήματος για τις ανάγκες του Δημόσιου Λογιστικού, τη σύνταξη των
σχετικών αναφορών προς τον εποπτικό Φορέα καθώς και τις λοιπές οικονομικές και
λογιστικές καταστάσεις του ΙΠΑ, όπως αυτές απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα πρέπει απαραιτήτως να παρέχει τις ανωτέρω
ζητούμενες υπηρεσίες με καθημερινή συνεχή φυσική παρουσία στους χώρους του ΙΠΑ
κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή) ενώ θα πρέπει επίσης, χωρίς
πρόσθετη αμοιβή, να ανταποκρίνεται άμεσα σε κλήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΙΠΑ και σε περιπτώσεις εκτός των προαναφερθέντων (δηλ. και σε μη εργάσιμες
ημέρες).
Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση:
Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Τμήματος, Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Οικονομική κατεύθυνση) ή
Δημόσιας Διοίκησης ή ισότιμο τίτλο σπουδών Ιδρύματος της αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
2.
Τίτλος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Οικονομική ή/και
Χρηματοοικονομική, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή ισότιμο τίτλο σπουδών
Ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
3.
Άδειας Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος
4.
Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α΄
5.
Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, τουλάχιστον
γνώση σε Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Office Word), Υπολογιστικά Φύλλα
(Microsoft Office Excel) και Πληροφορίες και Επικοινωνίες (Internet Explorer and
Microsoft Office Outlook).
6.
Άριστη γνώση Αγγλικής (επίπεδο C2)
7.
Τουλάχιστον τετραετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τόσο σε
χρηματοοικονομική όσο και σε λογιστική διαχείριση και χρήση λογιστικών
προγραμμάτων.
Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να παραστούν σε συνέντευξη και να αξιολογηθούν από
την Επιτροπή αξιολόγησης. Στην περίπτωση που υποψήφιος δεν προσέλθει στη
συνέντευξη, αποκλείεται από την διαδικασία επιλογής.
1.

Σημειώνεται ότι:
1) τα ανωτέρω αναφερόμενα κριτήρια αριθμ. «1 έως και 7» είναι απαραίτητα
προσόντα για την επιλογή του υποψηφίου για τη θέση. Τα κριτήρια αριθμ. «1 έως και
6» δεν μοριοδοτούνται, ενώ το κριτήριο αριθμ. 7 μοριοδοτείται με 2 μόρια ανά μήνα
αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας έως 240 μόρια.
2) στη συνέντευξη καλούνται μόνον οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν όλα τα
απαραίτητα για τη θέση προσόντα.
Δικαιολογητικά προς υποβολή:
1. Αίτηση.
2. Βιογραφικό σημείωμα (δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο).
3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (εφόσον ο/οι τίτλος/οι σπουδών είναι από το
εξωτερικό απαιτείται ισοτιμία).
4. Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών.
5. Πιστοποιητικό/ βεβαίωση γνώσης χειρισμού Η/Υ.
2
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6. Αντίγραφο κατάστασης ενσήμων ή / και εισφορών ασφαλιστικού φορέα
7. Αντίγραφα αδειών άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος και Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Α/Α
1

2

3
4
5

6

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ
Πτυχίο
ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
Τμήματος,
Οικονομικής
&
Περιφερειακής
Ανάπτυξης ή Διεθνών Ευρωπαϊκών και
Περιφερειακών Σπουδών (Οικονομική
κατεύθυνση) ή Δημόσιας
Διοίκησης ή ισότιμο τίτλο σπουδών
Ιδρύματος
της
αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Οικονομικής ή/και Χρηματοοικονομικής,
Δεν μοριοδοτούνται αλλά
ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή ισότιμο θεωρούνται απαραίτητα προσόντα
τίτλο σπουδών Ιδρύματος της αλλοδαπής
για την επιλογή του υποψηφίου
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
για τη θέση.
Άδειας Άσκησης Οικονομολογικού
Επαγγέλματος
Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄
Αποδεδειγμένη γνώση σε χειρισμό
ηλεκτρονικών υπολογιστών, τουλάχιστον
γνώση σε Επεξεργασία Κειμένου
(Microsoft Office Word), Υπολογιστικά
Φύλλα (Microsoft Office Excel) και
Πληροφορίες και Επικοινωνίες (Internet
Explorer and Microsoft Office Outlook).
Άριστη γνώση Αγγλικής (επίπεδο C2)
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Τουλάχιστον τετραετή αποδεδειγμένη
επαγγελματική
εμπειρία
τόσο
σε
χρηματοοικονομική όσο και σε λογιστική
διαχείριση και χρήση λογιστικών
προγραμμάτων.
Συνέντευξη
ενώπιον
επιτροπής
αξιολόγησης υποψηφίων, κατά την οποία
θα διερευνηθεί:
Α)
Η ικανότητα επικοινωνίας και
συνεργασίας,
η διοικητική και οργανωτική ικανότητα,
η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών η
αποτελεσματικότητα και η εξοικείωση με
ψηφιακά μέσα ηλεκτρονικών πληρωμών.
(100 μόρια)
Β)
Γνώση θεμάτων διοικητικής
και οικονομική διαχείρισης
πανεπιστημιακών φορέων. (100 μόρια)
Ειδικότερα, στην
περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη
συνέντευξη, δίδεται πρόκριμα στον
κατέχοντα το συγκεκριμένο προσόν.

Μοριοδοτείται η αποδεδειγμένη
προϋπηρεσία με 2 μόρια ανά
μήνα έως 240 μόρια.
(120 x 2 μόρια)

200
(η προσέλευση σε συνέντευξη
είναι υποχρεωτική για τον
υποψήφιο επί ποινή αποκλεισμού)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται
τηλεφωνικά στη Γραμματεία του ΙΠΑ στο 210-9248680 από Δευτέρα έως Παρασκευή
και ώρες 09.00-15.00.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
ΙΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου (www.ipa.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της
Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών
[η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών αναφέρεται στην
περίληψη της πρόσκλησης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΠΑ] στο Γραφείο
του ΙΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 130, Αθήνα, ΤΚ.11745, τηλ.
επικοινωνίας 210-9248680, 1ος όροφος) ή να αποσταλούν με ταχυδρομείο
αποκλειστικά με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courier) στο Ινστιτούτο
Περιφερειακής Ανάπτυξης στην παρακάτω διεύθυνση:
Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Λεωφόρος Συγγρού 130, Αθήνα
ΤΚ.11745
Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση
αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός
πέντε ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης. H απόφαση αποδοχής
αποτελεσμάτων κοινοποιείται με την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
στον ιστότοπο του ΙΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου (στην ηλεκτρονική διαδρομή
ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης).
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Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά
των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του
άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/9.3.1999).
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα
ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση
μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής
ελευθερίας.
2. H προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης. Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας
δεν γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου αποτελεί απόδειξη της
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
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 τυπικό
προσόν και έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται
από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγνωστική, ενώ η τυχόν
επιλογή του αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι
«πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα
κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου με τη
μεγαλύτερη εμπειρία (κριτήριο αριθμ. 7).
6. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της
πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.
7. Το ΙΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου 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 αποκλειόμενης οιασδήποτε αξίωσης
των ενδιαφερομένων.
Η πιστοποίηση του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1, Π.Δ.
146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ
185/3.8.2007/τ. Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1
του Π.Δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001. ..... » (ΦΕΚ
115/9.6.2006/τ.Α’).

Ο Πρόεδρος του Ι.Π.Α.

Καθηγητής,
Ιωάννης Ψυχάρης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ε . Π . Ι. Π Α Ν Τ Ε ΙΟ Υ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ ΙΟ Υ Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ Ι Κ Ω Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ω Ν

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΝΟΜΑ

:

ΕΠΩΝΥΜΟ

:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

:

Α.Δ.Τ

:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

:

Τηλ./Κιν./Fax

:

e-mail

:

Παρακαλώ να δεχθείτε την υποψηφιότητά μου στα πλαίσια της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης στην Οικονομική Υπηρεσία του
Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών.
Συνημμένα σας παραθέτω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θέση με κωδικό (01):
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….
4. …………………………………………….
5. …………………………………………….
6. ……………………………………………..
Αθήνα …./…./2019
Ο/Η Αιτών/ούσα
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