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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
(Κ.Τ.Ε.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    Λαμία, 07 /03/2018 

                      Αριθμ. Πρωτ:21 
Ταχ. Δ/νση: Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 
 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών                                                
 35100 Λαμία                                                                                
Πληροφορίες:  Τσιλαλής Δημήτριος 
                 Τμήμα Γραμματείας του ΚΤΕΣΕ 
                             dtsilalis@teiste.gr  
  kte@teiste.gr                              
Τηλέφωνο:        22310 60177     
FAX:                 22310 33945        

 

       
 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
για Υποβολή Πρότασης  

προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου 
                                               για την παροχή έργου 

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: 

«Τεχνική Υποστήριξη για Προγράμματα Συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά και 

Ιδιωτικά»  

του Κ.Τ.Ε. Στερεάς Ελλάδας 
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Το ΚΤΕ Στερεάς Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τον εσωτερικό κανονισμό του Κ.Τ.Ε.Σ.Ε. αριθμ. πρακτ. 11/24-03-2011 (θέμα 
1ο) 

 Την υπ’ αριθμ. 54/7-3-2018 (θέμα 1ο) (ΑΔΑ:ΩΨΦΒ4694ΧΗ-ΛΜ7) απόφαση 
της Συνεδρίασης του ΕΓΣ του ΚΤΕ Στερεάς Ελλάδας. 

 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 
 
Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προς σύναψη 

μίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου από 

Εξωτερικό Συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Τεχνική 

Υποστήριξη για Προγράμματα Συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά και Ιδιωτικά» του 

Κ.Τ.Ε. Στερεάς Ελλάδας 

 
Αντικείμενο απασχόλησης στο έργο: 

Η Υποστήριξη του ΚΤΕ Στερεάς Ελλάδας σε θέματα λογιστικής διαχείρισης έργων που 

διαχειρίζεται το ΚΤΕ στο πλαίσιο επιδοτούμενων, συγχρηματοδοτούμενων ή 

αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με ενδεικτικά τις παρακάτω δραστηριότητες: 

 Υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες όλων των παρακρατούμενων ποσών του 

KTE Στερεάς Ελλάδας (ΦΜΥ, Φ.Ε.Ε., Φόρος προμήθειας αγαθών και 

Υπηρεσιών Εισφορών ΙΚΑ, Φ.Π.Α., κ.λ.π.). 

 Υποβολή Α.Π.Δ. και διεκπεραίωση λοιπών ασφαλιστικών υποχρεώσεων 

 Υποβολή δηλώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών για προσωπικό που 

ενδεχομένως απασχολεί το ΚΤΕ Στερεάς Ελλάδας 

 Σύνταξη Φορολογικής Δήλωσης, Ισολογισμού, Απολογισμού και 

Προϋπολογισμού του ΚΤΕ Στερεάς Ελλάδας 

 Υποστήριξη του ΚΤΕ Στερεάς Ελλάδας στη δραστηριότητα της Τήρησης 

Λογιστικών Βιβλίων Γ΄ Κατηγορίας. 

 Υποστήριξη του ΚΤΕ Στερεάς Ελλάδας στη δραστηριότητα του ελέγχου 

λογιστικής ορθότητας των δαπανών (π.χ. καταλληλότητα παραστατικών που 

συνοδεύουν τη δαπάνη, υπολογισμός κρατήσεων κ.λ.π.). 

 Υποστήριξη του ΚΤΕ Στερεάς Ελλάδας στη δραστηριότητα της καταχώρησης 

των δαπανών σε λογισμικό λογιστικής διαχείρισης. 

 Υποστήριξη του ΚΤΕ Στερεάς Ελλάδας στη δραστηριότητα της ενημέρωσης και 

λογιστικής παρακολούθησης καθώς και λογιστικής καταχώρησης στα βιβλία Γ΄ 

κατηγορίας των παραστατικών του ΚΤΕ, όλων των έργων που διαχειρίζεται το 

ΚΤΕ Στερεάς Ελλάδας. 

 Υποστήριξη του ΚΤΕ Στερεάς Ελλάδας στη δραστηριότητα  ελέγχου της 

συμφωνίας παραστατικών με λογιστικές εγγραφές συμπεριλαμβανομένων και 

των extrait των αντίστοιχων τραπεζικών λογαριασμών του ΚΤΕ κάθε μήνα και 

οπωσδήποτε στο τέλος της ολοκλήρωσης κάθε έργου. 

 Υποστήριξη του ΚΤΕ Στερεάς Ελλάδας στη δραστηριότητα τήρησης μητρώου 

παγίων. 

 Υποστήριξη στην δραστηριότητα υποβολής στατιστικών στοιχείων του ΚΤΕ 

στις διάφορες υπηρεσίες 
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Απαραίτητα προσόντα 

 

1. Πτυχιούχος ΑΕΙ (μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, κάτοχος 

Άδειας Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος) ή ισοδύναμου Τμήματος της 

αλλοδαπής. 

2. Κάτοχος Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης (με 

ποινή αποκλεισμού). 

3. Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 

4. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας. 

5. Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Λογιστικών Προγραμμάτων.  

6. Αποδεδειγμένη αντίστοιχη προϋπηρεσία σε ερευνητικά κέντρα ή ΕΛΚΕ ΑΕΙ. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Απαραίτητα Προσόντα  

α. 1:  βαθμός πτυχίου  x 1 με βαρύτητα 20%                                                   

 

α. 3 : 1 μόριο για πολύ καλή ή άριστη γνώση ξένης γλώσσας  με βαρύτητα 20%                                                                                                   

α. 4 : 1 μόριο για κάθε έτος και για κάθε εταιρεία τήρησης βιβλίων Γ΄κατηγορίας με 

βαρύτητα  30%                                                                                                   

 

α. 5: 1 μόριο για κάθε πρόγραμμα με βαρύτητα 20%                                                    

α. 6: 1 μόριο για κάθε ανθρωπομήνα πλήρους απασχόλησης με βαρύτητα 10%                                             

                                                     

 

Συνολική Βαθμολογία: [(βαθμοί α. 1) x 20%] + [(βαθμοί α. 3) x 20%]+  

                                            [(βαθμοί α.4) x 30%]+ [(βαθμοί α.5) x 20%]+   

                                            [(βαθμοί α.6) x 10%] 

 

 

 

 
 
Χρονική Διάρκεια και όροι απασχόλησης 

 
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης, η έδρα των εργασιών θα είναι οι εγκαταστάσεις του ΚΤΕ Στερεάς Ελλάδας 
στην Λαμία με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης σε περίπτωση παράτασης του 
χρόνου υλοποίησης του έργου. Επίσης υποχρεούται να παραβρίσκεται κατά τη 
διάρκεια κάθε είδους ελέγχου που δέχεται το ΚΤΕ Στερεάς Ελλάδας από αρμόδιες 
αρχές και να συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα  ελέγχου. Η εκτέλεση του έργου θα 
γίνεται χωρίς τη δέσμευση συγκεκριμένου ωραρίου. 
 
 

Αμοιβή  
 
Η συνολική  αμοιβή του εξωτερικού συνεργάτη θα ανέρχεται στο ποσό των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) για όλο το έτος συμπεριλαμβανομένου του 
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ΦΠΑ και των λοιπών νομίμων κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών και άμεσων ή 
έμμεσων φόρων όπως ισχύουν κατά την υπογραφή της σύμβασης ή πρόκειται να 
ισχύσουν κατά τη διάρκεια της. 

 
 
 Επιλογή Υποψηφίων 
 
H επιλογή του εξωτερικού συνεργάτη θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που 

θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό μετά από σχετική κλήρωση μεταξύ των μελών του 

Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. 

 
 
Η πρόταση κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει: 
 

 Πρόταση του υποψηφίου για τη συμμετοχή του (θα τη βρείτε στο τέλος της 
πρόσκλησης). 

 Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας ή σε έλλειψη ταυτότητας, 
φωτοτυπία των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών στις οποίες 
αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, καθώς και η 
φωτογραφία. 

 Βιογραφικό σημείωμα, υπογεγραμμένο σε όλες τις σελίδες. 

 Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις 
προϋπηρεσίας, γνώσεις ξένων γλωσσών, γνώσεις Η/Υ, τυχόν συστατικές 
επιστολές, κλπ). 

 Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο για την τεκμηρίωση της 
υποψηφιότητας. 

Τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφερόμενων απαιτείται να είναι νομίμως 
επικυρωμένα. 
 

Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης 
δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. Επιπρόσθετα, η αρμόδια επιτροπή επιλογής και 
κατά συνέπεια το ΚΤΕ Στερεάς Ελλάδας δεν δεσμεύεται να συνεκτιμήσει στην επιλογή 
των αντισυμβαλλομένων τα κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 21 § 11 Ν 2190/1994, 
καθώς γενικά προέχουν τα κριτήρια επαγγελματικής, επιστημονικής κλπ. αξιολόγησης, 
τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου, ενώ το ΚΤΕ 
Στερεάς Ελλάδας διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή 
μη της σύμβασης. 
 
 
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη 
σύμβασης  μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν 
επιλογή αντισυμβαλλομένων έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι 
«πρόσληψης». 
Κατά συνέπεια δεν απαιτείται να αναρτηθούν αξιολογικοί πίνακες αποτελεσμάτων, 
παρά μόνο το τελικό  αποτέλεσμα  θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα και στον πίνακα 
ανακοινώσεων του ΚΤΕ Στερεάς Ελλάδας. 
Ως προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων ορίζονται πέντε (5) ημέρες από την 
ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
ΚΤΕ Στερεάς Ελλάδας και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς 
Ελλάδας που δημοσιεύεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.                                        
Οποιοσδήποτε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και 
στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων, 
δικαίωμα που ασκείται υπέρ του αιτούντος υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων 
στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό του το 
έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμοδίων 
δικαστηρίων. 
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Σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου 
 
Ο/η επιλεχθείς/είσα θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου 
Ιδιωτικού Δικαίου στην οποία θα καθορίζονται το αντικείμενο του έργου, τα ενδιάμεσα 
και τελικά παραδοτέα, ο ακριβής χρόνος παράδοσής τους και ο τρόπος πληρωμής. 
 
 
 Υποβολή πρότασης  
 
Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλλουν την πρότασή 
τους οι ίδιοι ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά την σχετική επιστολή, με τα απαιτούμενα 
αποδεικτικά, η οποία πρέπει να περιέλθει στην υπηρεσία πρωτοκόλλου, του ΚΤΕ 
Στερεάς Ελλάδας, μέχρι την Παρασκευή 21/03/2018,  ώρα 14:30 μ.μ.  με την ένδειξη: 
 

ΚΤΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 ( 3Ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ ) ΛΑΜΙΑ, Τ.Κ. 35100 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  για το έργο με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη για 
Προγράμματα Συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά και Ιδιωτικά» του Κ.Τ.Ε. 

Στερεάς Ελλάδας 
 

(αρ. πρωτ. πρόσκλησης 21/07-03-2018) 
 

 
 
 
Δημοσίευση Πρόσκλησης  
 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί: 
 

1) στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας: http://www.teiste.gr 

2) στην ιστοσελίδα του ΚΤΕ Στερεάς Ελλάδας http://www.ctr.teilam.gr/  

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΤΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
 
 
 

Στριμπάκος Νικόλαος  
Καθηγητής  

 
 
 

(Ακολουθεί υπόδειγμα Πρότασης) 
 
 
 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ  
ΛΑΜΙΑ, …………/………/2018 

  

http://www.teiste.gr/
http://www.ctr.teilam.gr/
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ΕΠΩΝΥΜΟ: 
 
 
ΟΝΟΜΑ: 
 
 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 
 
 
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:  
 
 
Α.Δ.Τ.:  
 
 
ΑΦΜ/ΔΟΥ: 
 
 
Δ/ΝΣΗ:  
 
 
ΤΗΛ.: 
 
 
e-mail:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ:      
Υποβολή δικαιολογητικών για την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
(αρ. πρωτ.    21/07-03-2018) 
του έργου «Τεχνική Υποστήριξη για 
Προγράμματα Συγχρηματοδοτούμενα 
Ευρωπαϊκά και Ιδιωτικά» του Κ.Τ.Ε. 
Στερεάς Ελλάδας 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ 
ΚΤΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την υποβολή 
της πρότασης - δικαιολογητικών μου, για 
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδ. 
Δικαίου εξωτερικού συνεργάτη  ύστερα από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. 
πρωτ. 21 /  07-03-2018) στα πλαίσια του 
έργου «Τεχνική Υποστήριξη για 
Προγράμματα Συγχρηματοδοτούμενα 
Ευρωπαϊκά και Ιδιωτικά» του Κ.Τ.Ε. 
Στερεάς Ελλάδας 
 
 
 
 
 
 
 

Ο/ Η ΑΙΤ………… 
 
 
 
 
 
 
 

Συνημμένα: 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
. 
. 
. 
 

 


