
 
 

          

                                                                                                                                                       

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
Γραμματεία 

 
                                                                                                     

                                                                                                   Αθήνα, 20-7-17 
 Αριθ. πρωτ.: 1905 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α.), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Λόφος 
Νυμφών, 118 51, Θησείο), σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 5439/85 «Σύσταση Ειδικών 
Λογαριασμών» όπως συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 5056/87, του άρθρου 18 παρ. 12 του Ν. 
4386/16 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και την απόφαση στη συνεδρίαση 
1126/23.06.2017 του ΔΣ του Ε.Α.Α. 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 

Λογιστές ή λογιστικά γραφεία που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή λογιστικών και 
φοροτεχνικών υπηρεσιών, με σύμβαση έργου, σύμφωνα με την κάτωθι ειδικότερη 
περιγραφή: 
 
«Υποστήριξη των οικονομικών υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α., ο οποίος διαχειρίζεται 
κονδύλια που προορίζονται για τη χρηματοδότηση ερευνητικών και τεχνολογικών 
προγραμμάτων και έργων» και ειδικότερα: 

• Επίβλεψη και έλεγχο του Λογιστηρίου του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α. και τήρηση βιβλίων 
Εσόδων - Εξόδων 

• Σύνταξη και υπογραφή Οικονομικών καταστάσεων, Προϋπολογισμών – 
Ισολογισμών – Απολογισμών 

• Σύνταξη και υποβολή δήλωσης ΦΠΑ και τήρηση διαδικασίας απαλλαγών ΦΠΑ 
σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα 
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• Ελεγκτική Λογιστική 
• Παρακολούθηση αποσβέσεων και υπολογισμό προβλέψεων οικονομικών 

χρήσεων. 
• Λογιστική παρακολούθηση δαπανών εξωτερικού 
• Έλεγχο ορθότητας ΑΠΔ και απόδοση ασφαλιστικών κρατήσεων στον ΕΦΚΑ 
• Έλεγχο τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας. 

 
 

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης. Σε κάθε 
περίπτωση απαιτείται η φυσική παρουσία 2-3 φορές την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις του 
Ε.Α.Α. και του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α είτε λογιστή ή, σε περίπτωση λογιστικού γραφείου 
πεπειραμένου στελέχους του λογιστικού γραφείου. Η ετήσια αμοιβή θα ανέρχεται έως του 
ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Η σύμβαση θα έχει έναρξη την 1.11.2017. 

 
Απαιτούμενα προσόντα  
 

• Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Οικονομικού Τμήματος ή Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής, με 
αντίστοιχη ειδικότητα και σε περίπτωση λογιστικού γραφείου άδεια λειτουργίας και 
τυπικά προσόντα εκπροσώπου.  

• Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος Α΄ Τάξης Λογιστή – Φοροτεχνικού  του Ο.Ε.Ε. και 
έναρξη δραστηριοτήτων.  

• Αποδεδειγμένη μεγάλη εμπειρία σε λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα, καθώς και σε 
λογιστική παρακολούθηση ερευνητικών προγραμμάτων ερευνητικού φορέα ή 
Παν/μίων. 

• Άριστη γνώση των Ε.Λ.Π., Κ.Φ.Α.Σ., Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΠΑ και Εργατικής 
Νομοθεσίας 

• Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και κυρίως λογισμικού λογιστικής διαχείρισης 
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 
 
Οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 2.08.2017 στη 
Γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Α.Α., στη διεύθυνση Σταδίου 60, Αθήνα ΤΚ 105 64, 5ος 
όροφος, υπόψη κας Μαρίας Στυλιανού τηλ. 210 3256211.  
 
Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από τριμελή Επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.Α.Α., η οποία θα εξετάσει τις υποψηφιότητες, θα διεξάγει συνέντευξη με όσους 
υποψηφίους πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, θα συντάξει πίνακες κατάταξης 
και θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. του Ε.Α.Α. που είναι αρμόδιο να αποφασίσει. 
 
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς 
φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησής τους μέσω του Κεντρικού 
Πρωτοκόλλου του Ε.Α.Α., εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Α.Α. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον 
Προϊστάμενο ή Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γραμματείας του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α., e-mail: 
poulopoulos@noa.gr,  τηλ. 210 3256225 
 

mailto:poulopoulos@noa.gr
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Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα 
του ΕΑΑ, στη διεύθυνση www.noa.gr και έχει λάβει αριθμό ΑΔΑ (Διαύγεια).  

 
 

O Διευθυντής του ΕΑΑ 
και Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΑΑ 

 
 
 
 
 
                                         Καθ. Εμμανουήλ Πλειώνης 
 
 

http://www.noa.gr/
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