
 

 

 

 

Αθήνα, 29/11/2021 

Αριθμ. Πρωτ. 12911 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση στελέχους 

στο λογιστήριο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ   

 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) σύμφωνα με την από 

18/11/2021 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και προκειμένου να 

καλύψει τις ανάγκες του για την υλοποίηση έργων/δράσεων στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την 

την παρακάτω θέση: 

Ι. Θέση – Στοιχεία απασχόλησης – Αμοιβή  

Μία (1) θέση βοηθού λογιστή με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και 

ορισμένου χρόνου. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι από την 

01/01/2022 έως 30/06/2022 με δυνατότητα ανανέωσης για ορισμένο ή και 

αόριστο χρονικό διάστημα. Ωράριο εργασίας 09:00 – 17:00, Δευτέρα έως 

Παρασκευή. Ο τόπος απασχόλησης είναι η Κεντρική Δομή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους 46. Ο μικτός μηνιαίος μισθός του 

επιστημονικού στελέχους για την παροχή της εργασίας του ανέρχεται στο ποσό 

των 1.350 € και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, εισφορές και τέλη. 

ΙΙ. Αντικείμενο Απασχόλησης 

 Τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων 

 Οικονομική παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων  

 Λογιστικές εργασίες για υλοποίηση έργων  

ΙΙΙ Προσόντα και αξιολόγηση υποψηφίων  

Απαραίτητα Προσόντα 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι 

απαραίτητα προσόντα: 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ) 
οικονομικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου 

από τα αρμόδια όργανα τίτλου σπουδών του εξωτερικού. 
 Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε μηχανογραφημένο 

λογιστήριο  

 Εμπειρία σε χρήση προγραμμάτων ERP 
 Γνώση Η/Υ 

 

 

 



 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 

συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η 
υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία 
αξιολόγησης και δεν βαθμολογείται. 

 
Βαθμολογούνται: 
 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης 
 Άριστη ή πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία άνω των τριών ετών σε 

μηχανογραφημένο λογιστήριο  
 Εμπειρία στην οικονομική παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων 

έργων 

 
Η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
συμμετοχής, θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα βαθμολογούμενα κριτήρια 

αξιολόγησης: 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ 

Α 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

1 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης 15 

2 

Αγγλική Γλώσσα  

(βαθμολογείται το ανώτερο 

πιστοποιημένο επίπεδο. Μέγιστη 

βαθμολογία οι 10 βαθμοί) 

Άριστη γνώση (επίπεδο C2) 10 

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 5 

3 
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική 

εμπειρία άνω των τριών ετών σε 
μηχανογραφημένο λογιστήριο  

άνω των 3 ετών και έως 6 έτη 15 

άνω των 6 ετών και έως 10 έτη 20 

άνω των 10 ετών 25 

 4 
 Εμπειρία στην οικονομική παρακολούθηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων 

10 

 Υποσύνολο Α’ 
60 

Β 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1 Συνέντευξη 
Συνέντευξη υποψηφίων (μπορεί 

να πραγματοποιηθεί και μέσω 

skype) 

40 

Υποσύνολο Β’  40 

Γενικό Σύνολο 100 

 
 



 

 

ΙV. Ενημέρωση υποψηφίων - Ενστάσεις 

 

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, οι 

υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση 

που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα προσωρινά αποτελέσματα 

κατάταξης. Οι υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν γραπτή 

ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, εντός πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών από την ενημέρωσή τους.  

Μετά την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, οι 

υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση 

που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα οριστικά αποτελέσματα 

κατάταξης.  

 

V. Εμπιστευτικότητα 

Όλα τα στοιχεία της αίτησης, του βιογραφικού σημειώματος  των υποψηφίων 

και του φακέλου δικαιολογητικών αποτελούν προσωπικά δεδομένα και ως 

τέτοια συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους 

σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να μην αποκαλύπτει, κοινοποιεί, διαθέτει πληροφορίες, 

εμπιστευτικού χαρακτήρα ή να επιτρέπει ή να καθιστά δυνατή την πρόσβαση 

οποιοδήποτε τρίτου άμεσα ή έμμεσα την κοινοποίηση ή δημοσιοποίηση 

εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει 

με την επιφύλαξη της εφαρμογής διάταξης νόμου που επιτάσσει την 

αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

υποχρεούται και εφαρμόζει πλήρως τους όρους και τις διατάξεις του 

Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και 

την Ελληνική Νομοθεσία. 

 

VΙ. Υποβολή αιτήσεων – φακέλου δικαιολογητικών 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα αναλυτικά βιογραφικά 

τους σημειώματα και τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή 

της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:  

1) Πρόσφατο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα  

2) Αντίγραφο τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει 

αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης 

αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού 

αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου και τη 

βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.  

3) Αντίγραφο πιστοποιητικών γνώσης Αγγλικής γλώσσας  

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) 

αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων  



 

 

του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 

δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (Φ.Ε.Κ. 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε 

συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 

«Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (Φ.Ε.Κ. 115/9.6.2006/ 

τ.Α΄)» 

4) Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (σε μηχανογραφημένο λογιστήριο) 

– εμπειρία στην οικονομική παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων: 

Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας επιχείρησης (-εων) συνοδευόμενων 

απαραιτήτως από συμβάσεις ή και σχετικά δελτία παροχής υπηρεσιών, από τα 

οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της ζητούμενης 

επαγγελματικής εμπειρίας του υποψηφίου. Σημειώνεται ότι οι μισθωτοί του 

ιδιωτικού τομέα οφείλουν να προσκομίσουν και βεβαίωση του οικείου 

ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της 

ασφάλισης ή/και δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη 

χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.  

5) Γνώση χειρισμού συστημάτων επιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP): 

Αντίγραφα βεβαιώσεων επιχείρησης (-εων) ή επιστημονικών φορέων ή 

επιχειρηματικών φορέων, από τα οποία να προκύπτουν το είδος της 

ζητούμενης γνώσης του υποψηφίου. 

6) Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ. 

Η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται ως εξής:  

α) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται 

από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην 

Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν 

εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει 

ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη 

ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να 

γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω 

πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον 

περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ 

που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του 

υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών 

προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.  

β) Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.  

γ) Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής 

ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων 

προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον 

μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού 

Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί 

στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε 

Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού 

διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά. 

 



 

 

7) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος/η  να 

δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή. 

 

Τα παραπάνω μπορούν να υποβληθούν ταχυδρομικά, σε κλειστό φάκελο, στη 

διεύθυνση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, ΤΚ 10433 Αθήνα, 6ος όροφος 

(γραφείο πρωτοκόλλου) με την ένδειξη στον φάκελο «Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για στέλεχος λογιστηρίου στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» μέχρι την 

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 16:00.  

Τα παραπάνω μπορούν να υποβληθούν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σε zip/rar αρχείο (με τη μορφή pdf, png, jpg και με όγκο ανά αποστολή έως 

20 MB) είτε μέσω υπηρεσίας διαδικτυακής μεταφοράς αρχείων (wetransfer) 

στο email theocharaki@imegsevee.gr 

Πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

δίνονται από την κα Θεοχαράκη Ευαγγελία στο τηλ.: 210 8846852 εσωτ. 413, 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΤΗΣ  

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 


