
 
 

 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Στο πλαίσιο της Πράξης  
«Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρµογή 

των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη»,  
 

η οποία συγχρηµατοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) 

και το Ελληνικό ∆ηµόσιο 

Η παρούσα Πράξη στοχεύει στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και κρίνεται αναγκαία, προκειµένου οι 
εκπαιδευτικοί αυτοί να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για 
να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ για την αναµόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και την προσαρµογή της στις συνθήκες της σηµερινής «Κοινωνίας της γνώσης 
και της πληροφορίας».  

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης και για τον συντονισµό και την 
υποστήριξη του Υποέργου «1» ∆ΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. 

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

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 1/11-1-2011 Απόφαση του ∆.Σ. ΟΕΠΕΚ, 
προτίθεται να απασχολήσει µε σύµβαση έργου δύο (2) άτοµα ως 
εξειδικευµένο προσωπικό µε συγκεκριµένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 
τα οποία περιγράφονται ως εξής :   
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(ΚΩ∆.01) – Θέση :  Οικονοµοτεχνική ∆ιαχείριση  
 

Αντικείµενο του προς ανάθεση έργου  

Το έργο αφορά στην οργάνωση, διοίκηση και τον έλεγχο της οικονοµικής 
διαχείρισης και των διαδικασιών της Πράξης ως προς την οικονοµική και 
λογιστική παρακολούθηση των δαπανών του έργου  του Αναθέτοντα Φορέα, 
στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης  του υποέργου «1» ∆ΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ .  

Για τον σκοπό αυτό απαιτείται από τους απασχολούµενους στο παρόν έργο,  
εκπόνηση οδηγού οικονοµικής και λογιστικής διαχείρισης, οικονοµική 
διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και τήρηση των οικονοµικών στοιχείων 
για τις ανάγκες της Πράξης, καθώς και οικονοµική υποστήριξη της Πράξης 
όσον αφορά στην επιλεξιµότητα των δαπανών,  µε στόχο τη διεκπεραίωση σε 
θέµατα που αφορούν το σύνολο της Πράξης   

Για την υλοποίηση των παραπάνω  οι απασχολούµενοι/ες στο παρόν έργο, 
οφείλουν να συνεργάζονται σε υποστηρικτικό και συµπληρωµατικό επίπεδο 
(για το ίδιο αντικείµενο εργασίας), µε τον υπεύθυνο του συγκεκριµένου 
Υποέργου «1» «∆ΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» και 
το συντονιστή του έργου.    

 

 

Απαιτούµενα προσόντα  
1. Πτυχίο Ανώτατου ή Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής 

ή ισότιµου και αναγνωρισµένου της αλλοδαπής 
2. Τριετής (3 έτη) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα 

οικονοµοτεχνικής διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων . 
3. Καλή γνώση λογισµικού οικονοµικής παρακολούθησης έργων, 

εργαλείων αυτοµατισµού γραφείου (Word, Excel). 
 
Ως επιθυµητά  προσόντα  θα συνεκτιµηθούν κατά σειρά προτεραιότητας  

� Η πέραν των 3 ετών επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα 
οικονοµοτεχνικής διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων 

� η γνώση του υφιστάµενου εθνικού και ευρωπαϊκού θεσµικού, 
κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου που αφορά στη διοίκηση 
συγχρηµατοδοτούµενων από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της ΕΕ έργων 
και προγραµµάτων  
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∆ιάρκεια και όροι απασχόλησης 

Η διάρκεια της απασχόλησης στο προς ανάθεση έργο ορίζεται σε δώδεκα (12) 
µήνες, 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). 
Για την εκτέλεση των εργασιών του προς ανάθεση έργου, είναι απαραίτητη η 
καθηµερινή φυσική παρουσία και εγκατάσταση στον Οργανισµό. Ο/Η 
απασχολούµενος/η υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του/της στην έδρα 
του Οργανισµού τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ώρες εβδοµαδιαίως, οι 
οποίες θα κατανέµονται σε πέντε (5)  εργάσιµες ηµέρες. Επίσης, υποχρεούται 
να παρευρίσκεται και να συνδράµει σε περιπτώσεις που η παρουσία του/της 
θα κριθεί απαραίτητη και θα ζητηθεί από τον Οργανισµό.  
 
 
Αµοιβή 
Η συνολική αµοιβή για το περιγραφόµενο έργο και για το σύνολο του χρόνου 
απασχόλησης, ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ (25.200 €). 
Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνονται ο ΦΠΑ καθώς και νόµιµες κρατήσεις και  
φόροι.  

Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά 

1. Αίτηση στην οποία ο/η υποψήφιος/α θα δηλώνει την πρόθεσή του/της 
για συµµετοχή στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
Στην αίτηση θα αναγράφονται ευκρινώς η περιγραφή και ο κωδικός της 
θέσης για την οποία εκδηλώνει ενδιαφέρον ο/η υποψήφιος/α. 

2. Φωτοτυπία αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας 
3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα 
4. Φωτοαντίγραφο Τίτλου ή και Τίτλων Σπουδών (επικυρωµένα) 
5. Βεβαιώσεις επαγγελµατικής 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). 

6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό ή πιστοποιητικό ή έγγραφο που ο/η 
υποψήφιος/α κρίνει ότι συµβάλλει στην ενίσχυση των δηλωθέντων στο 
βιογραφικό σηµείωµα, προσόντων του. 

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

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή 
αποστέλλονται ταχυδροµικώς (συστηµένα) σε κλειστό φάκελο, όπου 
αναγράφονται ευκρινώς αφενός τα στοιχεία του/της υποψηφίου/ας και 
αφετέρου η ένδειξη  

ΑΙΤΗΣΗ  

για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

για την ανάθεση του Έργου  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 (αναγράφονται ευκρινώς : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ) 

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  

«Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρµογή 
των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη» 

καθώς και η διεύθυνση του Ο.ΕΠ.ΕΚ., όπως παρακάτω : 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) 
3ης Σεπτεµβρίου 42 & Πολυτεχνείου 
10433 Αθήνα 
Σε προσοχή κας Μ. Πατσιάδου 

Προθεσµία κατάθεσης δικαιολογητικών 

∆εκαπέντε (15) ηµέρες αρχοµένης από την επόµενη της ηµεροµηνίας 
δηµοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης, δηλαδή έως την 27/1/2011 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.  
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∆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. 

Πληροφορίες /∆ιευκρινίσεις   

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να απευθύνονται: κα Μάγδα Πατσιάδου, Τηλ. 210-5203257, εσωτ.401,  
Fax: 210-5203254, e-mail: mpatsiadou@oepek.gr  

 

       Ο νόµιµος εκπρόσωπος 

    

                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΓΑΚΗΣ 

   

 

                                                                       ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ ΟΕΠΕΚ 

 


