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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την πρόσληψη Προσωπικού Λογιστικής - Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και
Γραµµατειακής Υποστήριξης
Το Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) έχοντας υπόψη:
1. Τις
I.
II.
III.
IV.
V.

διατάξεις:
του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α’ 258 άρθρο 13 ), όπως ισχύει,
του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 άρθρο 23)
του Ν. 2919/01 (ΦΕΚ Α’ 128), όπως ισχύει,
του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 άρθρο 178) όπως ισχύει,
του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3861/2010 ((ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) µε τίτλο
«Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»
VI. Tο Καταστατικό ίδρυσης του Επιστηµονικού Πάρκου Πατρών (ΦΕΚ
2772//06.07.1989 και ΦΕΚ 5339//30.11.1992) όπως ισχύει
συµπεριλαµβανοµένων και των τροποποιήσεών του.
2. Τον από 25.10.2006 εγκεκριµένο, από την 201 συνεδρίαση του ∆.Σ. του
Επιστηµονικού Πάρκου Πατρών, Εσωτερικό Κανονισµό
3. Το από 16/10/2014 πρακτικό έκτακτης γενικής συνέλευσης των µετόχων για τον
ορισµό του ∆.Σ. της ΕΠΠ Α.Ε. και την από 27.10.2014 Απόφαση της 286
συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΠΠ περί συγκρότησης σε σώµα
των µελών του ∆Σ του Επιστηµονικού Πάρκου Πατρών (ΦΕΚ 1261//3.3.2015
καταχώρησης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα).
4. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Επιστηµονικού
Πάρκου Πατρών
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Προσωπικό Λογιστικής – Οικονοµικής ∆ιαχείρισης και
Γραµµατειακής Υποστήριξης (1 άτοµο) µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, πλήρους
επιθυµεί να προσλάβει

απασχόλησης, και καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.

Σκοπός - Κύριες Αρµοδιότητες και Καθήκοντα:
- Τήρηση και έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων και των βιβλίων που προβλέπονται για
την εταιρεία από τον Κ.Β.Σ.
- Καταχώρηση παραστατικών στο πρόγραµµα λογιστικής υποστήριξης
- Παρακολούθηση και τήρηση αρχείου, συµβάσεων και απολαβών του προσωπικού
- Υπεύθυνος (η) για την έκδοση και την καταβολή της µισθοδοσίας σε συνεργασία µε τον
οικονοµικό διευθυντή
- Επικοινωνία και διεκπαιρέωση των υποχρεώσεων του ΕΠΠ µε τις αρµόδιες ∆ηµόσιες
Οικονοµικές Υπηρεσίες
- Παρακολούθηση, ενηµέρωση και εφαρµογή των απαιτήσεων της εθνικής και κοινοτικής
νοµοθεσίας και διατάξεων
- Παρακολούθηση των λογαριασµών του ΕΠΠ και ενηµέρωση για τις πληρωµές και τις
εισπράξεις
- Υπεύθυνος (η) για την τήρηση των τραπεζικών λογαριασµών και τις πληρωµές
- Υπεύθυνος (η) για το µικρό ταµείο του ΕΠΠ
- Συνεργασία µε τον Ορκωτό Λογιστή για τις παραπάνω υποχρεώσεις και ελέγχους
- Μεριµνά για τη σωστή τήρηση των αρχείων της οικονοµικής διεύθυνσης σύµφωνα µε τις
διαδικασίες και τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της εταιρείας
- Ελέγχει τις πληρωµές που έχουν αποφασιστεί ώστε να είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις
των οδηγιών της εταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση ενηµερώνει τους αρµόδιους
- Συντάσσει µαζί µε τον υπεύθυνο διαχείρησης τις οικονοµικές εκθέσεις παρακολούθησης
και εκτέλεσης των έργων, τους δείκτες ελέγχου και απόδοσης, κ.ο.κ.
- ∆ιαχείριση Πρωτοκόλλου ΕΠΠ & Ε∆ΙΠ
- Χειρισµός τηλεφωνικού κέντρου και ραντεβού ∆ιοίκησης / Τµηµάτων
- Έκδοση φωτοαντιγράφων και λοιπών γραφικών δραστηριοτήτων
- Τήρηση αρχείου εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων
- Ενηµέρωση εταιρειών που φιλοξενούνται στο ΕΠΠ για ζητήµατα που τις αφορούν
- Ενηµέρωση της ∆ιοίκησης του ΕΠΠ για ζητήµατα που αφορούν τις εταιρείεςπου
φιλοξενούνται στο ΕΠΠ
- ∆ιαχείριση της αλληλογραφίας του ΕΠΠ και των εταιρειών που φιλοξενούνται σε αυτό
- Παρακολούθηση και έκδοση των συµβολαίων / συµφωνητικών του ΕΠΠ µε τις εταιρείες
και ενηµέρωση του Γεν. ∆ιευθυντή για τη λήξη τους.
- ∆ιαχείριση της προµήθειας αναλώσιµων που αφορούν τη λειτουργία του ΕΠΠ (υλικά
καθαρισµού, γραφική ύλη, απορρυπαντικά) σε συνενόηση µε το Γεν. ∆ιευθυντή.
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Απαιτούµενα προσόντα:
• Πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο
ισότιµο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, µε ειδίκευση στα
Οικονοµικά, τη Λογιστική και τη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων.
• Προϋπηρεσία
Επιχείρησης

τουλάχιστον

τριών

(3)

ετών

σε

αντίστοιχη

θέση

Οργανισµού

ή

• Εµπειρία σε διαχείριση και υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων / προγραµµάτων
(Εθνικά ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
• Πολύ καλή γνώση χειρισµού προγραµµάτων οργάνωσης γραφείου (MS Office),
παρακολούθησης Λογιστηρίου και εφαρµογών διαδικτύου
• Ολοκληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Τόπος εργασίας: Πάτρα, η Εδρα της εταιρείας
∆ιάρκεια της Σύµβασης:
H διάρκεια της σύµβασης θα είναι 6 µήνες από 01.11.2015 µέχρι τις 30.04.2016. Η
διάρκεια της σύµβασης µπορεί να επεκταθεί ανάλογα µε τις ανάγκες τις εταιρείας και τη
σύµφωνη γνώµη του υποψηφίου.

∆ιαδικασία ανάθεσης και είδος σύµβασης:
• ∆ιαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε
στόχο να επιλεγούν συνεργάτες, φυσικά πρόσωπα, και να καταθέσουν εγγράφως το
ενδιαφέρον τους.
•

Είδος της σύµβασης: Μεταξύ του Επιστηµονικού Πάρκου Πατρών Α.Ε και του Αναδόχου
θα υπογραφεί Σύµβαση εργασίας, πλήρους απασχόλησης ορισµένου χρόνου. Η
Σύµβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα, θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

Αµοιβή:
Η αµοιβή του εργαζόµενου θα είναι σύµφωνα µε τα προσόντα, τις διατάξεις που διέπουν
τη λειτουργία του ΕΠΠ.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το αργότερο µέχρι τις 16/10/2015 αναλυτικό
βιογραφικό σηµείωµα, φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εµπειρίας, συστατικές
επιστολές και οποιοδήποτε άλλο βιογραφικό στοιχείο που συνεπικουρεί στη διαµόρφωση
σωστής γνώµης για την εµπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητα των υποψηφίων, στη
∆ιεύθυνση του Επιστηµονικού Πάρκου Πατρών:
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Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε.
Οδός Σταδίου
Πλατάνι-Ρίο 265 04
Τ.: 2610-911.550/551
Fax: 2610-994.106
Ε-mail: mentzelopoulos@psp.org.gr
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΠΠ στη διεύθυνση
www.psp.org.gr

Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ΕΠΠ
Γεώργιος Καραϊσκάκης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Οδός Σταδίου, Πλατάνι 265 04 Πάτρα
Τ: 2610-911.550-1 , Fax: 2610-994 106 E - m a i l : i n f o @ p s p . o r g . g r – U R L : w w w . p s p . o r g . g r

