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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Το  Ινστιτούτο  Πληροφορικής  (ΙΠ)  του  Ιδρύματος  Τεχνολογίας  και  Έρευνας  (ΙΤΕ)  και  οι 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ), απευθύνουν Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για  υποβολή  αιτήσεων  προς  σύναψη  σύμβασης  μίσθωσης  έργου  ή  σύμβασης  εργασίας 

ορισμένου χρόνου για δύο (2) θέσεις Οικονομολόγου ΠΕ, όπως περιγράφεται κατωτέρω. 

Θέσεις (2): «Οικονομολόγος ΠΕ»,  Κωδικός: ICS‐1177 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Θέση 1: «Διοικητική και οικονομική υποστήριξη στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ» 

Θέση 2: «Διοικητική και οικονομική υποστήριξη στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης» 

 

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: 

 Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα SAP‐ERP συμβάσεων προσωπικού (συλλογή 

στοιχείων, έλεγχος κλιμακίων /ποσών/ διαστήματος/έργου χρέωσης, έλεγχος 

αυξήσεων σε προτεινόμενους μισθούς, επικοινωνία με τους επιστημονικούς 

υπευθύνους). 

 Διαχείριση συμβάσεων έκτακτου προσωπικού και υποτροφιών σύμφωνα με τις 

εκάστοτε αποφάσεις του ΔΣ‐ΙΤΕ. 

 Τήρηση αρχείου εντύπων υποβολής προτάσεων και ενημέρωση ειδικού αρχείου. 

 Διαχείριση οικονομικών των εθνικών και ευρωπαϊκών έργων του Ινστιτούτου 

(παρακολούθηση προϋπολογισμών, δαπανών).  

 Έκδοση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης για τα έργα που υλοποιούνται. 

 Έλεγχος δαπανών και χρεώσεων ανά έργο για υλικά και υπηρεσίες. Έλεγχος δαπανών 

και χρεώσεων ανά έργο για ταξίδια εργαζομένων. 

 Έλεγχος συμβάσεων και τιμολόγησης παροχής υπηρεσιών παραγωγικών 

δραστηριοτήτων. 

 Έλεγχος και τήρηση αρχείου για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λογαριασμών 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για έκτακτο προσωπικό και επισκέπτες. 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: έξι (6) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς διενέργεια νέας 

πρόσκλησης μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΙΤΕ. 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο Κρήτης 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Οικονομικής κατεύθυνσης 

 Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας 

 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 Πολύ καλή γνώση χρήσης H/Y και άριστη γνώση των εφαρμογών MS Office (Word, Excel, 
Access, PowerPoint), Παγκόσμιου Ιστού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 Τεκμηριωμένη  ασφαλισμένη  εργασιακή  προϋπηρεσία  τουλάχιστον  5  ετών  σε  θέση 
οικονομικής/διοικητικής υποστήριξης. 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
 Εργασιακή προϋπηρεσία σε εργασίες λογιστηρίου  

 Προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών έργων 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

Α/Α   ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1   Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης  15% 

2  
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
Οικονομικής κατεύθυνσης 

15% 

3  Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας  10% 

4  Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  10% 

5 
Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ και 
εφαρμογών 

10% 

6 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε θέση 
οικονομικής/ διοικητικής υποστήριξης 

15% 

7 
Εργασιακή προϋπηρεσία σε εργασίες 
λογιστηρίου  

15% 

8 
Προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση 
ευρωπαϊκών και εθνικών έργων 

10% 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται μόνο για τα προσόντα εκείνα τα 
οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα‐κριτήρια της πρόσκλησης και 
βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις της θέσης. 

Οι  υποψήφιοι ή όσοι από αυτούς κριθούν καταλληλότεροι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη 
σε  περίπτωση  που  κριθεί  ότι  απαιτούνται  επιπλέον  στοιχεία  για  την  αξιολόγησή  τους.  Στη 
συνέντευξη θα αξιολογηθούν το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια 
αυτής με το εν λόγω έργο και θα δοθεί έμφαση στην αντίληψη‐κρίση‐αναλυτική σκέψη, στην 
ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, στη διοικητική και οργανωτική 
ικανότητα,  στην  πρωτοβουλία,  στην  ανάληψη  ευθυνών  και  στην  αποτελεσματικότητα  του 
υποψηφίου.  Στην περίπτωση αυτή η βαθμολογία που θα προκύψει από τον ως άνω πίνακα 
«ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ» θα έχει βαρύτητα στην τελική βαθμολογία 70%, ενώ 
η συνέντευξη θα έχει βαρύτητα 30%. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται υπόδειγμα – βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών 
4. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας  
5. Πιστοποιήσεις,  καθώς  και  κάθε  άλλο  στοιχείο  που  επιθυμεί  να  συμπεριλάβει  ο 

ενδιαφερόμενος  για  την  ισχυροποίηση  της  υποψηφιότητάς  του  με  βάση  τις 
προδιαγραφές της θέσης. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  υποβάλουν  τις  αιτήσεις  τους  και  όλα  τα  απαραίτητα 
δικαιολογητικά  εντός  δεκαπέντε  (15)  ημερολογιακών  ημερών  από  τη  δημοσίευση  της 
παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 8 Μαΐου 2018. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του ΙΠ‐ΙΤΕ 
(http://www.ics.forth.gr/jobs/el/) πατώντας την ένδειξη  “ υποβολή αίτησης ” κάτω από την 
προκήρυξη της θέσης. 

Προτάσεις,  οι  οποίες  θα  υποβληθούν  μετά  την  ανωτέρω  ημερομηνία  θα  απορρίπτονται ως 
εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα 
που αναφέρονται είτε στην αίτηση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται 
με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Οι ενδιαφερόμενοι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 
να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές. 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ‐ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται 
εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη. 

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη 
ημερομηνία. 

3.  Αντικατάσταση  της  αίτησης  ή  διόρθωση  αυτής  ή  συμπλήρωση  τυχόν  ελλειπόντων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

4. Οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) που έχουν 
χορηγηθεί  από  ιδρύματα  του  εξωτερικού  πρέπει  να  υποβληθούν  μεταφρασμένοι  (απλό 
αντίγραφο επικυρωμένης μετάφρασης) και να  συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης 
του  ΔΟΑΤΑΠ  (απλό  αντίγραφο  εκ  του  πρωτοτύπου  του  πιστοποιητικού  αναγνώρισης  της 
ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ). 

5. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 28 του 
Π.Δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

6. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα‐ιδιότητες και τίτλους σπουδών, 
όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους, μέχρι 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
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7. Ως  εμπειρία λογίζεται η απασχόληση μετά  την απόκτηση  του πτυχίου δυνάμει σύμβασης 
εργασίας  ή  δυνάμει  σύμβασης  έργου  στο  δημόσιο  ή  ιδιωτικό  τομέα  σε  καθήκοντα  ή  έργα, 
συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση. 

8. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν 
βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

9.  Τα  αποτελέσματα  της  αξιολόγησης  θα  αναρτηθούν  στην  ιστοσελίδα  του  ΙΠ‐ΙΤΕ 
(http://www.ics.forth.gr/jobs/el/). 

10. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, και εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης προσώπου 
που  έχουν  επιλεγεί  σύμφωνα  με  την  παρούσα  Πρόσκληση,  η  αντικατάσταση  θα 
πραγματοποιηθεί  με  την  επιλογή  ‐βάσει  βαθμολογίας‐  άλλου/ων  υποψηφίου/ων  από  το 
συντεταγμένο πίνακα κατάταξης. 

11. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά των αποτελεσμάτων μέσα σε 
προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων 
στην ιστοσελίδα του ΙΠ‐ΙΤΕ. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα τους καθώς 
και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης υπό τις προϋποθέσεις του 
Γ/ΕΞ/4163‐1/06.07.2012 εγγράφου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

12. Η αμοιβή του αναδόχου ή εργαζομένου  θα καθοριστεί ανάλογα με το είδος της σύμβασης 
και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4386/2016, ν.4354/2015 Β΄ Κεφάλαιο). 

13.  Σε  περίπτωση  που  για  οποιονδήποτε  λόγο  διακοπεί  η  προβλεπόμενη  για  το  έργο 
χρηματοδότηση,  το  ΙΤΕ  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  διακόψει  με  ειδική  δήλωση  διακοπής  και 
αζημίως την εκτέλεση της σύμβασης. 

14.  Το  ΙΤΕ  δεν  αναλαμβάνει  καμία  δέσμευση  προς  σύναψη  σύμβασης,  και  δικαιούται  να 
ματαιώσει  ή  να  επαναλάβει  τη  διαδικασία  χωρίς  υποχρέωση  για  καταβολή  οποιασδήποτε  
αποζημίωσης,  αποκλεισμένης  κάθε  σχετικής  αξίωσης  των  υποψηφίων. 

15.  Η  συμμετοχή  στην  παρούσα  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  συνεπάγεται  πλήρη 
αποδοχή των όρων της παρούσας.  

16. Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΙΤΕ 
(http://www.ics.forth.gr/jobs/el/) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Επικοινωνία 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθυνθούν στον κ. Στρατάκη Ιωάννη, e‐mail: gstra@ics.forth.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Υπόδειγμα αίτησης 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ονοματεπώνυμο:    

Πατρώνυμο:    

Ημερομηνία γέννησης: (ηη/µµ/εε): 

Διεύθυνση:    

Υπηκοότητα: 

Οικογενειακή κατάσταση:   Άγαμος                 Έγγαμος  

Στρατιωτική θητεία (για τους άνδρες):   Απαλλαγή             Εκπληρωμένη   

Τηλέφωνο επικοινωνίας:    

E‐mail:    

 

ΠΡΟΣ:  

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας  
Ινστιτούτο Πληροφορικής 

 

Υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης έργου ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 

Θέση: Οικονομολόγος ΠΕ,  Κωδικός θέσης: ICS‐1177  

Συνημμένα δικαιολογητικά:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

……….. 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων αυτής της αίτησης 
είναι ακριβείς και αληθείς.  

  

 

Ηράκλειο ……………………………….. 

Ο/Η Ενδιαφερόµενος/µενη 

(Ολογράφως & Υπογραφή) 
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