
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΕΑΑΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ)  ανακοινώνει, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ.     απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου, 
την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε Λογιστή
του έργου της λογιστικής παρακολούθησης της ΕΑΑΑ. Συγκεκριμένα το 
έργο θα περιλαμβάνει τη μηχανογράφηση του τμήματος οικονομικού της 
ΕΑΑΑ του Οικονομικού έτους 2013 με  τη σύνταξη του Ισολογισμού – 
απολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και της λογιστικής 
του υποστήριξης κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2014 .

Αναλυτικά, το προς ανάθεση έργο περιλαμβάνει: τη σύνταξη  
Προϋπολογισμών – Απολογισμών, Ισολογισμών, την τήρηση Βιβλίων, τη 
συμπλήρωση και υποβολή στη ΔΟΥ  Φορολογικών Δηλώσεων, Δηλώσεων 
ΕΤΑΚ, Δηλώσεων Ε9 καθώς επίσης την υποβολή  δηλώσεων μέσω 
ΤΑXISNET (εφόσον προβλέπεται)  κλπ.

Η διάρκεια της  σύμβασης θα είναι  ετησία, ανανεούμενη. 

Απαιτούμενα Προσόντα:
·  α   Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή ισοτίμου και 
αναγνωρισμένου της αλλοδαπής.
   β   Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με Ειδική Άδεια 
Ασκήσεως Επαγγέλματος του Ν. 2515/1997
   γ   Κάτοχος άδειας Λογιστή – Φοροτέχνη Α τάξης (ταμειακά ενήμερος)
   δ   Τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, μετά το πέρας των 
σπουδών, σε μηχανογραφημένο λογιστήριο ως λογιστής Α Τάξης.
   ε   Πολύ καλή γνώση και εμπειρία εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής 
νομοθεσίας, Κ.Β.Σ., Ε.Γ.Λ.Σ.·
   στ  Πολύ Καλός χειρισμός λογιστικών προγραμμάτων.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

A   Για την εκδήλωση  Ενδιαφέροντος  :
   1   Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
   2   Η προσφορά για το έργο.
   3   Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΚΑ –ΟΑΕΕ και Εργοδοτών).

B   Για την υπογραφή της σύμβασης      έργου  :
   1   Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας ασκήσεως οικονομολογικού 
επαγγέλματος.
   2   Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας Λογιστή - Φοροτέχνη Α’ τάξης.
   3   Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Τίτλου ή Τίτλων Σπουδών.
   4   Βεβαιώσεις φορολογικής και ταμειακής ενημερότητας. 

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών
 Οι προσφορές  να υποβληθούν  (σε κλειστό φάκελο) στην ΕΑΑΑ

(Χαλκοκονδύλη 5 Αθήνα 3ος Όροφος, μέχρι τη Τετάρτη 30 Απριλίου  2014.



Διαδικασία Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και η τελική επιλογή θα γίνει από 
Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία έχει συσταθεί  για το σκοπό αυτό από το ΔΣ 
της ΕΑΑΑ.
Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στον  Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΑΑΑ κ  Ιωάννη Κρανιά 
Τηλ:6983525426 

                                     Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Ο Διευθύνων Σύμβουλος                                               Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Κρανιάς                                                            Κωνσταντίνος Ιατρίδης 
Αντισμήναρχος (Ρ) ε.α                                                    Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α 
                                                                                      Επίτιμος Διοικητής ΔΑΥ


