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Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2017

ΑΠ. 45 

Το Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών - Οικουμενικό Πρόγραμμα

Προσφύγων (ΚΣΠΜ-ERP) στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος, με χρηματοδότηση της

Ύπατης  Αρμοστείας  του  ΟΗΕ  για  τους  Πρόσφυγες,  για  παροχή  νομικής  βοήθειας  και

συμβουλευτικής καθώς και κοινωνικής στήριξης με διερμηνεία, σε αιτούντες άσυλο που

εμπίπτουν στη διαδικασία οικογενειακής συνένωσης (Κανονισμός  Δουβλίνο ΙΙΙ) προσκαλεί

στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση θέσης λογιστή/υπεύθυνου οικονομικής

παρακολούθησης προγράμματος. 

Η πρόσκληση απευθύνεται:

σε  απόφοιτους  Τ.Ε.Ι./Α.Ε.Ι.  οικονομικής  κατεύθυνσης  που  διαθέτουν  επαγγελματική

εμπειρία  τουλάχιστον  5  ετών  σε  διπλογραφικά  βιβλία,  με  πολύ  καλή  γνώση  ΕΛΠ,  της

εργατικής νομοθεσίας και συναφών διαδικασιών, του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, των

φορολογικών  διαδικασιών,  πολύ  καλή  γνώση  της  αγγλικής  γλώσσας  και  πιστοποίηση

χειρισμού  Η/Υ.  Η  προϋπηρεσία  στην  οικονομική  διαχείριση  προγραμμάτων

χρηματοδοτούμενων  από  εθνικούς  και  ευρωπαϊκούς  πόρους  ή  διεθνείς  φορείς  θα

συνεκτιμηθεί. 

Οι αρμοδιότητες της προκηρυσσόμενης θέσης περιλαμβάνουν:

 Παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων και της απορρόφησης του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του προγράμματος ανά κατηγορία. 

 Προετοιμασία  του  εβδομαδιαίου  και  μηνιαίου  σχεδιασμού  των  δαπανών  του
προγράμματος.

 Έλεγχο  της  αιτιολόγησης  των  εξόδων  καθώς  και  της  καταλληλότητας  των  σχετικών
εγγράφων.

 Εκτέλεση πληρωμών και μισθοδοσίας. 

 Καταχώριση  σε  λογισμικό  πρόγραμμα  και  αρχειοθέτηση  όλων  των  οικονομικών
στοιχείων και παραστατικών που σχετίζονται με το πρόγραμμα.

Το  πρόγραμμα “Bring Families Together 2017” χρηματοδοτείται
από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
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 Προετοιμασία  των  μηνιαίων,  τριμηνιαίων,  εξαμηνιαίων  και  τελικών  οικονομικών
αναφορών. 

 Διασφάλιση της διεκπεραίωσης των οικονομικών και διοικητικών διαδικασιών.

 Προετοιμασία  για  τους  περιοδικούς  ελέγχους  του  προγράμματος  από  την
χρηματοδοτούσα αρχή καθώς και για τον οικονομικό έλεγχο του προγράμματος από
ορκωτούς λογιστές.

 Άλλα συναφή καθήκοντα που μπορούν να ανατεθούν από την συντονίστρια του 

προγράμματος.

Ο  υπεύθυνος  οικονομικής  παρακολούθησης  θα  εποπτεύεται  από  τη  συντονίστρια  του
προγράμματος και τον Διευθυντή του ΚΣΠΜ-ERP. 

Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του έργου είναι η 1η Απριλίου 2017 με καταληκτική

ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και επιστολή

για το κίνητρο συμμετοχής το αργότερο έως και την 7η Μαρτίου 2017 στην ηλεκτρονική

διεύθυνση ecrpath  @  gmail  .  com  , υπόψη κας  Δέσποινας Γεωργιάδου. 

Μόνο οι  επικρατέστεροι  υποψήφιοι  θα ειδοποιηθούν με μήνυμα ή τηλεφωνικά για την

πραγματοποίηση προσωπικής συνέντευξης.
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