
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στα πλάισια της αναδιοργάνωση των 

διοικητικών του υπηρεσιών, ζητά έναν (1) Προϊστάμενο Οικονομικής Υπηρεσίας 

(Π.Ο.Υ.) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 

ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος, χωρίς τη διενέργεια 

πρόσκλησης. Ο τόπος παροχής υπηρεσιών είναι τα γραφεία της Εταιρείας 

Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΑΔΠΠΑ), Ακαδημίας 52, Αθήνα. Η αμοιβή θα οριστεί με 

βάση το ενιαίο μισθολόγιο, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, και θα 

δίδεται ανά μήνα, η οποία θα  έχει προβλεφθεί στην αντίστοιχη σύμβαση. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η Δευτέρα  26-1-

2022 και ώρα 15:00. 

Απαραίτητα προσόντα (on/off κριτήρια, μη μοριοδοτούμενα): 

1. Πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 

Ελληνικού ΑΕΙ. Να είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας 

(ΟΕΕ) κάτοχος πτυχίου Α’ τάξης. 

2. Προϋπηρεσία σε θέσεις Οικονομικού Διευθυντή στον Ιδιωτικό ή στο Δημόσιο 

τομέα, άνω των 10 ετών    

3. Προϋπηρεσία σε θέσεις προέδρου και διευθύνοντα σύμβουλου σε εταιρεία του 

ιδιωτικού τομέα, άνω των 3 ετών. 

Επιθυμητά προσόντα (μοριοδοτούμενα): 

4. Επαγγελματική προυπηρεσία σε θέση Οικονομικού Διευθυντή με άμεσες 

αρμοδιότητες στη σύνταξη και παρακολούθηση προϋπολογισμού, στη συνταξη 

μηνιαίων και ετήσιων ισολογισμών, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τη 

συνεργασία με τράπεζες, την κοστολόγηση παραγωγικών διαδικασιών και 

υπηρεσιών, τη διαχείριση αποθήκης, τη συμμετοχή στη σύνταξη και την 

υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, τη μελέτη βιωσιμότητας νέων 



δραστηριοτήτων και επενδύσεων, τη μηχανογραφική υποστήριξη των 

δραστηριοτητων εταιρειών. 

5. Επαγγελματική προϋπηρεσία σε θέση προέδρου και διευθύνοντα σύμβουλο 

εταιρείας με άμεσες αρμοδιότητες τη διεύθυνση των οικονομικών 

δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, και την προώθηση προίόντων 

και τη συμμετοχή σε εκθέσεις. 

6. Γνώση, μελέτη και εγκατάσταση μηχανογραφικών συστημάτων εταιρειών (να 

αναφερθούν τα μηχανογραφικά συστήματα)  

7. Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια τουλάχιστον 100 ωρών   

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΑ 

1-3 • Πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Ελληνικού ΑΕΙ.  

• Προϋπηρεσία σε θέσεις Οικονομικού Διευθυντή 

στον Ιδιωτικό ή στο Δημόσιο τομέα, άνω των 10 

ετών.  

• Προϋπηρεσία σε θέσεις προέδρου και 

διευθύνοντα σύμβουλου σε εταιρεία του 

ιδιωτικού τομέα, άνω των 3 ετών. 

 

ON/OFF 

 Επιθυμητά προσόντα  

4 Επαγγελματική προϋπηρεσία σε θέση Οικονομικού 

Διευθυντή με άμεσες αρμοδιότητες στη συνταξη και 

παρακολούθηση προϋπολογισμού, στη σύνταξη 

μηνιαίων και ετήσιων ισολογισμών, τη 

χρηματοοικονομική διαχείριση και τη συνεργασία με 

τράπεζες, την κοστολόγηση παραγωγικών 

διαδικασιών και υπηρεσιών, τη διαχείριση αποθήκης, 

τη συμμετοχή στη σύνταξη και την υλοποίηση 

ερευνητικών προγραμμάτων, τη μελέτη 

βιωσιμότητας νέων δραστηριοτήτων και 

επενδύσεων, τη μηχανογραφική υποστήριξη των 

δραστηριοτητων εταιρειών. 

Εμπειρία ≤10 

έτη λαμβάνουν 

100 μόρια  

 

Εμπειρία >10 

έτη λαμβάνουν 

300 μόρια 



5 Επαγγελματική προϋπηρεσία σε θέση προέδρου και 

διευθύνοντα σύμβουλο εταιρείας με άμεσες 

αρμοδιότητες τη διεύθυνση των οικονομικών 

δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, και 

την προώθηση προίόντων και τη συμμετοχή σε 

εκθέσεις. 

Εμπειρία ≤3 

έτος λαμβάνει 

100 μόρια  

Εμπειρία >3 

έτος λαμβάνει 

300 μόρια 

6 Εμπειρία σε μελέτη και εγκατάσταση 

μηχανογραφικών συστημάτων εταιρειών (να 

αναφερθούν τα μηχανογραφικά συστήματα) 

 Εμπειρία ≤10 

έτη λαμβάνουν 

100 μόρια  

Εμπειρία >10 

έτη λαμβάνουν 

300 μόρια 

7 Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια τουλάχιστον 

100 ωρών   

100 

8 Συνέντευξη  (με ερωτήσεις συναφείς με την ανωτέρω 

ειδικότητα) 

500 

 Σύνολο μέγιστων μορίων 1500 

     

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να λάβουν υπόψη τα 

προσόντα που απαιτούνται, όπως περιγράφονται παραπάνω, και να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ (βλ. Παράρτημα 1), μαζί με τα 

παρακάτω αποδεικτικά/δικαιολογητικά.  

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

2. Πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 

Ελληνικού ΑΕΙ 

3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (από ασφαλιστικά ταμεία) σύμφωνα με τα 

μοριοδοτούμενα προσόντα 

4. Βεβαίωσεις εργοδότη ή αντίστοιχες συμβάσεις για την επαγγελματική εμπειρία 

5. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια τουλάχιστον 100 ωρών   



Η αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή αποδεικτικά/δικαιολογητικά 

υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος θα αναγράφει στο 

εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη:  

«Αίτηση  κου /κας ………………. στο πλαίσιο της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για τη θέση του Προϊσταμενου Οικονομικών Υπηρεσιών».  

Η υποβολή της αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα 

γίνεται στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του  

Πανεπιστήμιου Αθηνών, Ακαδημίας 52, Τ.Κ 10679, 5ος όροφος, είτε με συστημένη  

ταχυδρομική επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση: 

 Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως  

της Περιουσίας  του  Πανεπιστήμιου Αθηνών 

 Ακαδημίας 52, Αθήνα 10679 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΕΑΔΠΠΑ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 



                                      

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Αθήνα,   16-12-2022 

Όνομα        : ………………………………………………………………. 

Επώνυμο   : ………………………………………………………………. 

Δ/νση         : …………………………………………………….…….….. 

Ταχ.Τομέας:…………….. Πόλη: ……..…………………….………. 

Τηλέφωνο : ………………………………………………………………. 

Ε-mail        : ………………………………………………………..……… 

ΑΙΤΗΣΗ 

     ΠΡΟΣ ΕΑΔΠΠΑ/ΕΚΠΑ 

Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησή σας, σάς υποβάλλω αίτηση για την ειδικότητα του 

Προϊστάμενου Οικονομικής Υπηρεσίας  

 

Ο/Η υποβάλων/ουσα  

 

 

 

Συνημμένα έγγραφα: 

1……..……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 

2……..……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 

3……..……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 

4……..……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 

5……..……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 

6……..……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 

7……..……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 

 


