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Προς 

1. Γραφεία ΕΕ και  Τπευθύνους Θεμάτων ΕΕ  

όλης της χώρας (Μέσω Διευθύνσεων Β΄/θμιας) 

2. ΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑ, ΣΕΕ  

(μέσω των Γραφείων/Τπευθύνων Θεμάτων ΕΕ) 

Θέμα: Λογισμικό ΣΕΕ – Εγκατάσταση υλικού 

 

Η Ειδική Τπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου τήριξης του ΤπΕΠΘ 

(ΕΤΕ Προγραμμάτων ΚΠ) υλοποιεί ως Σελικός Δικαιούχος την Πράξη «Επαγγελματικό 

λογισμικό στην ΣΕΕ: επιμόρφωση και εφαρμογή» (Γ΄ΚΠ, ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006, Μέτρο 2.3, 

Κατ. Πράξεων 2.3.2.ιδ’ και ιε’, κωδ. ΟΠ 89769), που χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους 

(20%) και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο ΕΚΣ (80%). το πλαίσιο της Πράξης αυτής 

και μετά από τη διενέργεια διεθνών ανοικτών διαγωνισμών (3/2005, 32/2006 και 23/2007), το 

ΤπΕΠΘ προμηθεύτηκε άδειες χρήσης λογισμικού για ένα μεγάλο αριθμό θεματικών ενοτήτων 

της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, προκειμένου να εγκατασταθούν σε 

σύγχρονα εργαστήρια Η/Τ και να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς στη εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Δειγματοληπτική παραλαβή υλικού 

Πριν την έναρξη αποστολής του υλικού στα χολικά Εργαστήρια πραγματοποιήθηκε, με 

ευθύνη της ΕΤΕ Προγραμμάτων ΚΠ, «δειγματοληπτική» ποιοτική παραλαβή του. 

υγκεκριμένα περιορισμένος αριθμός (3-5) αδειών χρήσης κάθε τίτλου λογισμικού, καθώς και 

ότι άλλο υλικό προορίζεται για αποστολή από τους Αναδόχους στα χολικά Εργαστήρια, 

εγκαταστάθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο δοκιμαστικό περιβάλλον το οποίο «εξομοιώνει» όλες 
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ή μερικές από τις κατηγορίες «τυπικών» σχολικών εργαστηρίων των ΣΕΕ που αναφέρονται 

στην Προκήρυξη. 

Η ΕΤΕ Προγραμμάτων ΚΠ μερίμνησε να παραλάβει καταλόγους σχολικών μονάδων της 

ΔΕΕ και σύμφωνα με αυτούς υπολόγισε τον αριθμό απαραίτητων αδειών και αντιτύπων 

λογισμικών για κάθε τομέα ειδικοτήτων. Μετά την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων, 1 

δικτυακή ή τουλάχιστον 10 ”stand alone” άδειες χρήσης κάθε λογισμικού αποστέλλονται από 

τους Αναδόχους προς τα ΕΚ για την κάλυψη των αναγκών των ΕΠΑΛ/ΕΠΑ/ΣΕΕ που 

εξυπηρετούν ή προς τα Ε των ΕΠΑΛ/ΕΠΑ/ΣΕΕ, στην περίπτωση που αυτά δεν 

εξυπηρετούνται από κάποιο ΕΚ. Σα επιπλέον αντίτυπα τίτλων θα παραδοθούν στο Υορέα 

Λειτουργίας της Πράξης (Σμήμα Β της Διεύθυνσης πουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

του ΤπΕΠΘ) και θα διατεθούν σε σχολικές μονάδες που θα αποκτήσουν ή έχουν Εργαστήριο 

αλλά δεν έχει αυτό δηλωθεί. 

Παραλαβή υλικού 

Η ποσοτική παραλαβή κάθε υλικού που αποστέλλεται σε χολικό Εργαστήριο, 

πραγματοποιείται από επιτροπή παραλαβής που συστήνεται από τον παραλήπτη (σχετ.: το 

με αρ. πρωτ. 12716/17-9-08 έγγραφο της ΕΤΕ), με βάση πρότυπο κατάλογο περιεχομένων / 

πρακτικό ποσοτικής παραλαβής (σχετ.:το με αρ. πρωτ. 15936/30-10-2008 έγγραφο της ΕΤΕ 

που συνόδευε κάθε πακέτο μαζί με το Δελτίο Αποστολής). Ο συμπληρωμένος αυτός 

κατάλογος συνοδευόμενος από το πρωτότυπο Δελτίο Αποστολής του Αναδόχου 

αποστέλλεται από τη χολική Μονάδα στον Ανάδοχο (ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή 

και με fax) και στην Αναθέτουσα Αρχή (με fax) το πολύ εντός μίας (1) εβδομάδας από την 

παραλαβή της συσκευασίας του υλικού. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του υλικού και την αποστολή των 

σχετικών παραστατικών στους Αναδόχους, οι άδειες χρήσης πρέπει να εγκατασταθούν σε 

εργαστήρια Η/Τ. Για την κάλυψη των αναγκών που πιθανόν θα προκύψουν κατά την 

εγκατάσταση, παραδόθηκε στους παραλήπτες ένας  τουλάχιστον εσωτερικός σκληρός 

δίσκος.  

Εφόσον δεν διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα οι παραλήπτες αποστέλουν  με μήνυμα 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ΕΤΕ Προγραμμάτων ΚΠ (προς: jbartsokas@ypepth.gr, 

iasonas_epeit@ypepth.gr) σχετική βεβαίωση αναφέροντας τους τίτλους λογισμικού που 

εγκαταστάθηκαν 

ΗΜΕΙΩΗ: Μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος πέντε ημερών από την ημερομηνία 

παράδοσης του υλικού, το αργότερο μέχρι 22 Δεκεμβρίου 2008 και εφόσον δεν έχει 

αναφερθεί επισήμως κάποιο πρόβλημα, η παραλαβή αυτοδικαίως θεωρείται ότι έχει 

ολοκληρωθεί, ανεξαρτήτως της αποστολής του σχετικού e-mail στην .ΕΤΕ Προγραμμάτων 

ΚΠ 
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Σεχνική υποστήριξη κατά την παραλαβή  

ε περίπτωση που παρουσιασθεί πρόβλημα κατά την παραλαβή ο παραλήπτης ενημερώνει 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την ΕΤΕ Προγραμμάτων ΚΠ (προς: 

jbartsokas@ypepth.gr, iasonas_epeit@ypepth.gr). Σαυτόχρονα, απευθύνεται στο ΗelpDesk 

που λειτουργεί για την Πράξη «Επαγγελματικό Λογισμικό στη ΣΕΕ: Επιμόρφωση και 

Εφαρμογή» (http://iasonas.cti.gr/issues/index.php). τα αντίτυπα και στα συνοδευτικά 

έγγραφα αναγράφονται και στοιχεία επικοινωνίας με τους προμηθευτές 

Μετά την επίλυση του προβλήματος ο παραλήπτης αποστέλλει e-mail (όπως αναφέρεται 

παραπάνω) επιτυχούς ολοκλήρωσης  παραλαβής. 

ημειώνεται ότι οι αναφορές προς την ΕΤΕ Προγραμμάτων ΚΠ γίνονται για λόγους 

συντονισμού και παρακολούθησης της διαδικασίας. 

Τπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης 

Οι Ανάδοχοι εγγυώνται την καλή λειτουργία όλων των αντιτύπων του υλικού για περίοδο 

δώδεκα (12) μηνών από την Οριστική Παραλαβή του Έργου. Είναι υπεύθυνοι για τη χωρίς 

καθυστέρηση και με δικά τους έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος, σφάλματος και 

έλλειψης που αναφαίνεται κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.  

Επίσης είναι υποχρεωμένοι να απαντούν σε ερωτήματα που θα θέτουν εξειδικευμένα τεχνικά 

στελέχη του ΤΠΕΠΘ, τα οποία θα είναι επιφορτισμένα με την υποστήριξη καλής λειτουργίας 

των σχολικών εργαστηριών (1ου επιπέδου υποστήριξη των σχολικών εργαστηρίων από help 

desk που θα λειτουργεί το ΤΠΕΠΘ για το συνολικό έργο «Επαγγελματικό Λογισμικό στη ΣΕΕ: 

Επιμόρφωση και Εφαρμογή»). Διευκρινίζεται ότι η παρούσα υποχρέωση του Αναδόχου δεν 

συμπεριλαμβάνει την απευθείας υποστήριξη χολικών Εργαστηρίων. 

Λεπτομέρειες για το συντονισμό και την παρακολούθηση της παροχής των ως άνω 

υπηρεσιών θα αποσταλούν με νέα εγκύκλιο. 

Ο Γενικός Γραμματέας του ΤπΕΠΘ 

 

Δημήτρης Πλατής 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση 

ΕΤΔ ΕΠΕΑΕΚ/ Μονάδα Β3, Πιττακού 2- 4 & Περιάνδρου,105 58 Αθήνα. 
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Εσωτερική διανομή 

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

2. ΔΔΕ/Σμήμα Β ΣΕΕ 

3. Γραφείο Προϊσταμένου ΕΤΕ 

4. Μονάδα Α1β 

 


