
 
 

 
 

                                                                                                    Αρ. πρ. 1691 
                                                                                             Αθήνα, 24-11-2011 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Λυκείων στο 
αντικείµενο: “ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”», η οποία 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο και έχει ως αντικείµενο δράσεις επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών της Α΄ Τάξης του Λυκείου, οι οποίοι θα αναλάβουν τις 
Ερευνητικές Εργασίες (Project) και θα χρειαστεί να επιµορφωθούν στις αρχές 
της «βιωµατικής», «οµαδο-συνεργατικής» και διερευνητικής διδασκαλίας 
 

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 ένα (1) άτοµο για την 
εκτέλεση έργου µηχανογραφικής υποστήριξης δικτύου πληροφορικής των 
δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης.   

Μηχανογραφική Υποστήριξη ∆ικτύου Πληροφορικής 

Αντικείµενο του προς ανάθεση έργου  

 

Το έργο αφορά στην υποστήριξη δικτυακών εγκαταστάσεων και 

εξυπηρετητών (Servers) για τους σκοπούς υλοποίησης της Πράξης καθώς και 

τη λειτουργία και συντήρηση των προσωπικών υπολογιστών (PC), συσκευών 

γραφείου (εκτυπωτών, φωτοτυπικών κ.α.) και περιλαµβάνει, ενδεικτικά, τα 

ακόλουθα: 

• Όσον αφορά στις δικτυακές εγκαταστάσεις: παρακολούθηση 

λειτουργίας, συντήρηση, απλές επισκευές, διόρθωση σφαλµάτων, 

ΑΔΑ: 457Κ469ΒΒΩ-4ΟΦ



 2 

ρύθµιση και παραµετροποίηση για τη δοµηµένη καλωδίωση και τις 

σχετικές συσκευές και εγκαταστάσεις (racks, patch panels, switches, 

routers κ.α.) 

• Όσον αφορά σε προσωπικούς υπολογιστές (PC): παρακολούθηση 

λειτουργίας, προληπτική συντήρηση υλικού (hardware) αλλά και 

λογισµικού (software), απλές επιδιορθώσεις διόρθωση σφαλµάτων, 

ρύθµιση και παραµετροποίηση 

• Όσον αφορά στους εξυπηρετητές (Servers): παρακολούθηση 

λειτουργίας και ρύθµιση  

• Όσον αφορά σε συσκευές γραφείου: παρακολούθηση λειτουργίας, 

απλή συντήρηση, απλές επιδιορθώσεις, διόρθωση σφαλµάτων, ρύθµιση 

και παραµετροποίηση. 

 

 

Απαιτούµενα προσόντα  

1. Πιστοποιηµένη επαγγελµατική κατάρτιση 

2. Πενταετή (5 έτη) εργασιακή εµπειρία στην παροχή τεχνικής 

υποστήριξης δικτύων και υπολογιστών  

Ως επιθυµητά προσόντα θα συνεκτιµηθούν κατά σειρά προτεραιότητας: α) 
Τεκµηριωµένη εργασιακή εµπειρία στην παροχή τεχνικής υποστήριξης δικτύων 
και υπολογιστών, πέραν των 5 ετών, β) Τεκµηριωµένη πιστοποιηµένη 
επιµόρφωση σε συναφή θέµατα, γ) Τεκµηριωµένη παρακολούθηση 
σεµιναρίων σε συναφή θέµατα. 

∆ιάρκεια και όροι απασχόλησης 

Η 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 του 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 συνολική αµοιβή του απασχολούµενου θα αντιστοιχεί στο διάστηµα 
απασχόλησης που ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης 
µέχρι και τη λήξη του φυσικού αντικειµένου, ήτοι την 31/12/2012, 
χρησιµοποιώντας ως βάση υπολογισµού το µηνιαίο τίµηµα των χιλίων 
οχτακοσίων ευρώ (1.800,00 €), συµπεριλαµβανοµένων του ΦΠΑ, καθώς και 
των λοιπών νοµίµων κρατήσεων και φόρων.  
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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 αποδεικτικών Επαγγελµατικής Κατάρτισης  
5. Βεβαιώσεις εργασιακής εµπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελµατικών 

δραστηριοτήτων (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/και 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  

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  

«Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Λυκείων στο αντικείµενο: 
“ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”» 

καθώς και η διεύθυνση του Ο.ΕΠ.ΕΚ., ως ακολούθως : 

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

3ης Σεπτεµβρίου 42 & Πολυτεχνείου 

10433 Αθήνα 

ΑΔΑ: 457Κ469ΒΒΩ-4ΟΦ



 4 

Σε προσοχή κας Αµαλίας Καψάλα 

 

Προθεσµία κατάθεσης δικαιολογητικών  

∆εκαπέντε (15) ηµέρες, αρχοµένης από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
παρούσας Πρόσκλησης, 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 Αµαλία Καψάλα, τηλ. 210-5203257 εσωτ.420, 
Fax: 210-5203254, E-mail: akapsala@oepek.gr  

 

Ο νόµιµος εκπρόσωπος 

 

    

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΓΑΚΗΣ 

  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ ΟΕΠΕΚ 
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