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ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Α.Π. 21 Αθήνα, 04 Μαΐου 2015

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.∆Ι.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/2015.
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Για τις ανάγκες της πράξης µε τον τίτλο: «Αξιοποίηση των εξελίξεων στην
βιοπληροφορική και την αναδυόµενη τεχνολογία των µικροκυκλωµάτων για την
δόµηση ενός συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης νέας γενιάς, µε σκοπό την
αποτελεσµατική διαχείριση, πρόληψη και εξατοµικευµένη ιατρική αντιµετώπιση του
Σακχαρώδη ∆ιαβήτη τύπου 2», κωδικό 11ΣΥΝ_10_1821, ενταγµένη στην κατηγορία
πράξεων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011, Συµπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων
σε εστιασµένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τοµείς» και Επιστηµονικό
Υπεύθυνο τον Καθηγητή Σ. Αγ. Ράπτη, ζητείται φυσικό πρόσωπο για να παράσχει,
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στο πλαίσιο σύµβασης µίσθωσης έργου, υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης. Ο
προϋπολογισµός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 790.000,00 ευρώ και
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειµένου
ορίστηκε από την 21η Οκτωβρίου 2013 έως την 30ή Ιουνίου 2015, ζητήθηκε δε η
παράτασή της για τρεις ακόµη µήνες, δηλαδή έως την 30ή Σεπτεµβρίου 2015.
Εργοδότης θα είναι το Ε.ΚΕ.∆Ι.
Με την παρούσα καλούνται όσοι διαθέτουν τα απαιτούµενα στην παρούσα
προσόντα και επιθυµούν να συνάψουν σύµβαση µίσθωσης έργου για την παροχή
υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης είτε να καταθέσουν, αυτοπροσώπως ή δια
νοµίµως εξουσιοδοτούµενου προσώπου, είτε να αποστείλουν ταχυδροµικά, µε
συστηµένη επιστολή ή µε εταιρεία ταχυµεταφοράς την αίτησή τους. Σε αυτήν πρέπει
να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, η διεύθυνση
κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας, καθώς επίσης να
αναφέρονται αναλυτικά οι υποβαλλόµενες βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα σε απλά
φωτοαντίγραφα για την απόδειξη των απαιτούµενων στην παρούσα προσόντων και
εµπειρίας. Η αίτηση και τα συνηµµένα δικαιολογητικά κλείνονται σε σφραγισµένο
φάκελο, στην εξωτερική πλευρά του οποίου αναγράφεται η ένδειξη: «EΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ-Πρόσκληση 01/2015 του έργου µε κωδικό 11ΣΥΝ_10_1821ARETAEUS».
Ο φάκελος κατατίθεται ή αποστέλλεται στα γραφεία του Ε.ΚΕ.∆Ι που
βρίσκονται στην Αθήνα στην οδό Πλουτάρχου 3 (3ος όροφος), 10675, Αθήνα κατά τις
εργάσιµες ώρες της ηµέρας (8.00-16.00). Ως καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης ή
αποστολής του φακέλου ορίζεται η Τετάρτη 13 Μαΐου 2015 (ώρα 16.00).
2

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.∆Ι.)
HELLENIC NATIONAL CENTER FOR THE RESEARCH, PREVENTION AND TREATMENT OF DIABETES
MELLITUS AND ITS COMPLICATIONS (H.N.D.C.)
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: hndc@hndc.gr
3, PLOUTARCHOU STR., 106 75 ATHENS, GREECE /TEL +30 210 7295160 , +30 213 2037400 FAX +30 210 7295168 / email:
hndc@hndc.gr

Εµπρόθεσµες είναι οι αιτήσεις που θα κατατεθούν ή θα παραληφθούν από το
πρωτόκολλο του Ε.ΚΕ.∆Ι. έως την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα. Σε περίπτωση
ταχυδροµικής αποστολής µε συστηµένη επιστολή, η αίτηση θα είναι εµπρόθεσµη,
όταν ο φάκελος φέρει σφραγίδα ταχυδροµείου µε την παραπάνω ηµεροµηνία.
Εξάλλου, ο φάκελος µε εταιρεία ταχυµεταφοράς πρέπει να παραδοθεί το αργότερα
στις 16.00 της 13ης Μαΐου 2015.
Το Ε.ΚΕ.∆Ι. δεν αναλαµβάνει µε την παρούσα οποιαδήποτε δέσµευση να
συνάψει τη σύµβαση έργου και διατηρεί απόλυτη διακριτική ευχέρεια να το πράξει σε
συνάρτηση µε τις ανάγκες της εκτελούµενης πράξης, αποκλειοµένης εκ των
προτέρων οποιασδήποτε αξίωσης των υποψηφίων από κάθε λόγο και αιτία. Η
σύµβαση θα υπογραφεί µετά την έγκριση του αιτήµατος παράτασης του φυσικού
αντικειµένου της πράξης έως την 30ή Σεπτεµβρίου 2015, οπότε και θα συµπληρωθεί η
ισχύς της σύµβασης.

ΤΟ ΈΡΓΟ

Αριθµός συνεργατών: Ένας (1)
Ειδικότητα: Λογιστής
Αντικείµενο: Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης.
Έργο του συµβασιούχου είναι:
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α) η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η αρχειοθέτηση των πρωτότυπων
παραστατικών εσόδων-δαπανών,
β) η αναλυτική καταγραφή τους σε ενυπόγραφη ειδική κατάσταση,
γ) η παράδοση της ειδικής κατάστασης σε εκείνο που παρέχει στο Ε.ΚΕ.∆Ι.
υπηρεσίες λογιστικής και φορολογικής υποστήριξης, προκειµένου να διενεργήσει τις
αναγκαίες λογιστικές εγγραφές, κατά κατηγορία και σε ιδιαίτερους κωδικούς γενικής
λογιστικής της τελευταίας βαθµίδας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον οδηγό εφαρµογής
της πράξης,
δ) η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των συµβάσεων που υπογράφονται
από το Ε.ΚΕ.∆Ι. για την εκτέλεση της πράξης,
ε) ο υπολογισµός της καταβλητέας αµοιβής σε κάθε απασχολούµενο, καθώς
επίσης των νοµίµων κρατήσεων ή τυχόν αναλογούντων εισφορών, κάθε µορφής, και
λοιπών παρακρατήσεων,
στ) η ενυπόγραφη εισήγηση, προκειµένου να εγκριθεί από το επιστηµονικό
υπεύθυνο η καταβολή κάθε δαπάνης,
ζ) η έκδοση και η υπογραφή των αποδεικτικών καταβολής αµοιβών,
η) η απόδοση στις αρµόδιες αρχές των, κάθε µορφής, εισφορών, τυχόν
παρακρατήσεων και του φόρου εισοδήµατος,
θ) η, εν γένει, λογιστική παρακολούθηση της εκτέλεσης της πράξης, και
ι) κάθε άλλη υπηρεσία που θα απαιτηθεί για τη λογιστική της υποστήριξη.
Στις

παρεχόµενες

υπηρεσίες

περιλαµβάνεται,

επίσης,

η,

εν

γένει,

εκπροσώπηση του Ε.ΚΕ.∆Ι. για τις ανάγκες εκτέλεσης της πράξης ενώπιον των
αρµοδίων φορολογικών ή άλλων δηµόσιων αρχών, περιλαµβανοµένης της Γενικής
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Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
ή υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
∆ιάρκεια: Έως πέντε ανθρωποµήνες, περιλαµβανοµένης και της παράτασης
έως την 30ή Σεπτεµβρίου 2015 του φυσικού αντικειµένου της πράξης µετά την έγκριση
σχετικού αιτήµατος.
Απαραίτητα προσόντα:
α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος στο πεδίο της Οικονοµικής
Επιστήµης.
β) Άδεια Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης του Οικονοµικού Επιµελητηρίου
Ελλάδος.
γ) Εµπειρία στη χρήση των προγραµµάτων De facto-Singular Logic Γενικής
Λογιστικής και Personnel-Singular Logic µισθοδοσίας.
Η γνώση της αγγλικής γλώσσας συνεκτιµάται και βαθµολογείται για την κατάταξη
των υποψηφίων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη συνέχεια.
Τόπος απασχόλησης: Πλουτάρχου 3 (3ος όροφος), Αθήνα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από επιτροπή που συστήνει το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Ε.ΚΕ.∆Ι.
Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις.
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Ι. ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Στην πρώτη φάση η επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις για να διακριβώσει τη
συνδροµή στο πρόσωπο των υποψηφίων των απαιτούµενων στην πρόσκληση
προσόντων.
1. Αίτηση υποψηφίου που δεν διαθέτει τα απαιτούµενα στην πρόσκληση
προσόντα ή υποβληθεί εκπρόθεσµα δεν βαθµολογείται.
2. Αντικατάσταση της αίτησης και συµπλήρωση ή διόρθωση ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται έως τη λήψη της καθορισµένης προθεσµίας υποβολής
τους αποκλειστικά µε πρωτοβουλία και ευθύνη του ενδιαφερόµενου.
3. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της αλλοδαπής, πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να
συνυποβάλλονται απλά αντίγραφα:
α) της νοµίµως επικυρωµένης µετάφρασής του, και
β) του προτύπου πιστοποιητικού αναγνώρισης της ισοτιµίας του από το
∆ΙΚΑΤΣΑ ή τον ∆ΟΑΤΑΠ.
4. Έγγραφα και βεβαιώσεις, τα οποία αποδεικνύουν εµπειρία και γνώσεις
υποβάλλονται, επίσης, σε απλά αντίγραφα.
5. Η γλωσσοµάθεια αποδεικνύεται µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 1 του π.δ.
146/2007, σε συνδυασµό µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 116/2006.
6. Η απόφαση της επιτροπής µε αναφορά στους λόγους που καθιστούν αίτηση
απαράδεκτη αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Ε.ΚΕ.∆Ι.
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Για την ανάρτηση ενηµερώνονται αυθηµερόν, µε ηλεκτρονικό µήνυµα ή µε
τηλεοµοιοτυπία που φέρει αριθµό πρωτοκόλλου εξερχοµένου εγγράφου, όλοι οι
υποψήφιοι.

ΙΙ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Στη δεύτερη φάση η επιτροπή βαθµολογεί τις υποψηφιότητες ως προς τα
απαιτούµενα προσόντα µε βάση τα εξής κριτήρια:

1. Βαθµός πτυχίου.
Ο

βαθµός,

ακέραιο

µέρος

και

τα

δύο

πρώτα

δεκαδικά

ψηφία,

πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή 5. Μέγιστος αριθµός µορίων 50.
Η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σε αντικείµενο συναφές προς το έργο
βαθµολογείται µε 15 µόρια και διδακτορικού διπλώµατος µε 25 µόρια.
2. Άδεια Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης του Οικονοµικού Επιµελητηρίου
Ελλάδος.
Κάθε πλήρης µήνας µετά τη λήψη της άδειας πολλαπλασιάζεται επί το
συντελεστή 0,5.
3. Εµπειρία στη χρήση των προγραµµάτων De facto-Singular Logic Γενικής
Λογιστικής και Personnel-Singular Logic µισθοδοσίας.
Κάθε µήνας εµπειρίας σε καθένα από τα παραπάνω πολλαπλασιάζεται επί το
συντελεστή 0,5.
4. Η άριστη γνώση της αγγλικής βαθµολογείται µε 20, η πολύ καλή µε 15 και
η καλή µε 10 µόρια.
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Η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται µε την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσότερων υποψηφίων, προηγείται εκείνος που
κατέχει την άδεια λογιστή περισσότερο χρόνο, κατά σειρά σε έτη, σε µήνες ή σε
εβδοµάδες.
Αντίγραφο του πίνακα αναρτάται στον δικτυακό τόπο του Ε.ΚΕ.∆Ι. και για
την ανάρτηση ενηµερώνονται αυθηµερόν, µε ηλεκτρονικό µήνυµα ή µε
τηλεοµοιοτυπία που φέρει αριθµό πρωτοκόλλου εξερχοµένου εγγράφου, όσοι
υποψήφιοι αξιολογήθηκαν κατά τη δεύτερη φάση.
Η επιτροπή εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο την επιλογή εκείνου που
κατατάχθηκε πρώτος στον πίνακα.
Η επιλογή δεν συνιστά από µόνη της πρόσληψη, αλλά αποδοχή της πρότασης
για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου.
Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και σύµφωνα µε τους όρους της
σύµβασης, το Ε.ΚΕ.∆Ι. διατηρεί το δικαίωµα να προχωρήσει στην αντικατάσταση
τους επιλεγέντος υποψηφίου µε επόµενο του πίνακα κατάταξης.

ΙΙΙ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ

Κάθε υποψήφιος µπορεί να υποβάλει γραπτή ένσταση µε την ολοκλήρωση
κάθε φάσης της διαδικασίας. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών ηµερών από την
αντίστοιχη ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του Ε.ΚΕ.∆Ι.
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Τις ενστάσεις κρίνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα που υπέβαλλαν οι
ίδιοι και οι συνυποψήφιοί τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση, και σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 5 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει.

Πληροφορίες: κ. Αγγελάκου
τηλ. επικοινωνίας: 2132037400
ηλεκτρονική διεύθυνση: hndc@hndc.gr

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Καθηγητής Σωτήριος Α. Ράπτης
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