
 
 

 
 

 
                                                                                                  Αρ. πρ. 1686 
                                                                                             Αθήνα, 24-11-2011 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιµόρφωση για νεοδιόριστους 
και προσλαµβανόµενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού 
έτους 2011-2012», η οποία συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο και υλοποιεί Πρόγραµµα 
Εισαγωγικής Επιµόρφωσης µε στόχο την οµαλή ένταξη των επιµορφούµενων 
εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση, προσφέροντάς τους απαραίτητα εφόδια που 
αφορούν το επιστηµονικό µέρος και τη διδακτική µεθοδολογία των επιµέρους 
γνωστικών αντικειµένων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τις 
οργανωτικές δοµές του εκπαιδευτικού συστήµατος 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) 

σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 36η/24-11-2011 Απόφαση του ∆.Σ. ΟΕΠΕΚ, 
προτίθεται να απασχολήσει µε σύµβαση έργου δύο (2) άτοµα για την 
εκτέλεση έργου Τεχνικής υποστήριξης των δράσεων που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο της παραπάνω Πράξης.   

Αντικείµενο του προς ανάθεση έργου  

 

Το έργο αφορά την υποστήριξη του Οργανισµού στα ακόλουθα: 

• Επεξεργασία σχεδίων τευχών προκηρύξεων διαγωνισµών, κατά το 

τεχνικό τους µέρος 

• Τεχνική υποστήριξη και παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς τις 

υπηρεσίες του ΟΕΠΕΚ για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του 

έργου, σύµφωνα µε το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο και ιδιαίτερα των 

κανονισµών ΕΣΠΑ 

ΑΔΑ: 457Κ469ΒΒΩ-Κ5Μ



 2 

• Συνεχή παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του φυσικού και 

οικονοµικού αντικειµένου του έργου 

• Εργασίες αναθεώρησης Τεχνικού ∆ελτίου Έργου/Υποέργων, εφόσον 

αυτό απαιτηθεί 

• Σύνταξη Μηνιαίων ∆ελτίων ∆απανών και ∆ελτίων Παρακολούθησης 

Προόδου Έργου 

• ∆ιαδικασίες ολοκλήρωσης Έργου 

 

Απαιτούµενα προσόντα  

1. Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου 

και αναγνωρισµένου της αλλοδαπής 

2. Πενταετή (5 έτη) επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων και προγραµµάτων των ∆ιαρθρωτικών 

Ταµείων της Ε.Ε. 

3. Γνώση χειρισµού λογισµικού διαχείρισης αρχείων, επεξεργασίας 

κειµένου, λογιστικών φύλλων και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

4. Καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας 

 

Ως επιθυµητά προσόντα θα συνεκτιµηθούν κατά σειρά προτεραιότητας: α) 

Τεκµηριωµένη επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων και προγραµµάτων των ∆ιαρθρωτικών 

Ταµείων της Ε.Ε. πέραν των 5 ετών, β) Τεκµηριωµένη εµπειρία στην 

παρακολούθηση και διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων έργων του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ), γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου και αναγνωρισµένου της 

αλλοδαπής, δ) Τεκµηριωµένη γνώση και εµπειρία στην εφαρµογή και 

λειτουργία Συστηµάτων ∆ιαχειριστικής Επάρκειας.  

∆ιάρκεια και όροι απασχόλησης 

Η – κατ’ άτοµο- διάρκεια της απασχόλησης στο προς ανάθεση έργο ορίζεται 
από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης µέχρι και τη λήξη του φυσικού 
αντικειµένου του έργου, ήτοι την 31/12/2012, µε δυνατότητα παράτασης 
µέχρι και τη λήξη υλοποίησης της Πράξης, µε τους ίδιους όρους και συµφωνίες 
και κατόπιν σχετικής έγκρισης από την αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή (ΕΥ∆ 
ΥΠ∆ΒΜΘ). 

Οι υπηρεσίες εκάστου απασχολούµενου στο παρόν έργο, θα παρέχονται στην 
έδρα του αναθέτοντα φορέα, σε 40 ανθρωποώρες εβδοµαδιαίως και σε 
συνάφεια µε το ωράριο λειτουργίας αυτού. 

Αµοιβή 

Η – κατ’ άτοµο- συνολική αµοιβή θα αντιστοιχεί στο διάστηµα απασχόλησης 
που ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µέχρι και τη λήξη 
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του φυσικού αντικειµένου, ήτοι την 31/12/2012, χρησιµοποιώντας ως βάση 
υπολογισµού το µηνιαίο τίµηµα των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
(2.400,00 €), συµπεριλαµβανοµένων του ΦΠΑ καθώς και των λοιπών νοµίµων 
κρατήσεων και φόρων.   

Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά 

1. Αίτηση στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν την πρόθεσή τους για 
συµµετοχή στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

2. Φωτοτυπία αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας 
3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα 
4. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών  
5. Βεβαιώσεις εργασιακής εµπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελµατικών 

δραστηριοτήτων, από τις οποίες να τεκµαίρεται και η ενασχόληση µε 
αντικείµενα της παρούσας πρόσκλησης. (Ως αποδεικτικά εργασιακής 
εµπειρίας γίνονται δεκτά πέραν των εργοδοτικών βεβαιώσεων, 
αντίγραφα δελτίων παροχής υπηρεσιών ή/και αποδείξεων 
επαγγελµατικής δαπάνης και κάθε άλλο αποδεικτικό έγγραφο) 

6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό ή πιστοποιητικό ή έγγραφο που οι υποψήφιοι 
θεωρούν ότι συµβάλλει σε ενίσχυση των δηλωθέντων στο βιογραφικό 
σηµείωµα προσόντων τους. 

Κρίσιµος χρόνος για τον έλεγχο συνδροµής των τυπικών και επιθυµητών 
προσόντων καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσµίας υποβολής των 
φακέλων των υποψηφίων. 

∆ιαδικασία συµµετοχής  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται είτε πρωτότυπα είτε σε 
νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα, αυτοπροσώπως ή θα αποστέλλονται 
ταχυδροµικώς (συστηµένα) σε κλειστό φάκελο, όπου θα αναγράφονται 
ευκρινώς αφενός τα στοιχεία του υποψηφίου και αφετέρου η ένδειξη  

ΑΙΤΗΣΗ  

για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

για την ανάθεση του Έργου  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  

«Εισαγωγική Επιµόρφωση για νεοδιόριστους και 
προσλαµβανόµενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού 

έτους 2011-2012» 

καθώς και η διεύθυνση του Ο.ΕΠ.ΕΚ., ως ακολούθως : 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) 

3ης Σεπτεµβρίου 42 & Πολυτεχνείου 

10433 Αθήνα 

Σε προσοχή κας ∆εληγιάννη 

 

Προθεσµία κατάθεσης δικαιολογητικών  

∆εκαπέντε (15) ηµέρες αρχοµένης από την επόµενη της ηµεροµηνίας 
δηµοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης, δηλαδή έως την Παρασκευή 9 
∆εκεµβρίου 2011 και ώρα 12:00 π.µ. 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην έδρα του 
Οργανισµού καθώς και στην ιστοσελίδα του (www.oepek.gr). 

Μετά την λήξη της παραπάνω οριζόµενης προθεσµίας, δεν θα γίνεται 
αποδεκτή η κατάθεση φακέλων υποψηφιοτήτων. Επισηµαίνεται ότι η 
ταχυδροµική σφραγίδα αποτελεί απόδειξη της ηµεροµηνίας υποβολής του 
φακέλου.  

∆ιαδικασία αξιολόγησης 

Την αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και την τελική επιλογή θα υλοποιήσει 
Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συσταθεί για αυτόν το σκοπό, εκ µέρους 
του Οργανισµού.  

Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εµπιστευτική. 

Παροχή πληροφοριών / διευκρινίσεων 

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να απευθύνονται : κα Μαρία ∆εληγιάννη, τηλ.210-5203257, εσωτ.402,  
Fax: 210-5203254, e-mail: mdeliyannis@oepek.gr 

 

Ο νόµιµος εκπρόσωπος 

    

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΓΑΚΗΣ 

  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ ΟΕΠΕΚ 
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