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ΣΚΟΠΟΣ 
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών στο τμήμα της Μηχανογράφησης 
ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του Τεχνικού Υπολογιστικών Συστημάτων. 
 
ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 Υποστήριξη σε πρώτο επίπεδο των υπαλλήλων της ΕΠΟ σε θέματα υλικού/εξοπλισμού και λογισμικού 

 Υποστήριξη σε πρώτο επίπεδο των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων σε θέματα λογισμικού 

 Καθημερινός έλεγχος των κεντρικών συστημάτων για εντοπισμό και επίλυση τυχόν προβλημάτων 

 Διαχείριση του αντιβιοτικού και των αντιγράφων ασφαλείας 

 Υποστήριξη και διαχείριση του δικτύου υπολογιστών καθώς και του δικτυακού εξοπλισμού της ΕΠΟ 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής τεχνικής κατεύθυνσης ή ισοδύναμο 

 Εμπειρία στη χρήση και εγκατάσταση προσωπικών υπολογιστών, φορητών συσκευών και περιφερειακών 

 Εμπειρία διαχείρισης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων 

 Εμπειρία διαχείρισης και παραμετροποίησης δικτυακού εξοπλισμού (switches, routers, κλπ.) 

 Καλή γνώση Λειτουργικών Συστημάτων MS Windows XP έως και 10 καθώς και MS Windows Server 2003 
έως και 2016 

 Γνώση διαχείρισης αντιβιοτικών και αντιγράφων ασφαλείας 

 Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε τμήμα τεχνικής υποστήριξης 

 Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Ελληνική 

 Καλή γραπτή και προφορική στην Αγγλική Γλώσσα 

 Οργανωτική ικανότητα, συνδυαστική γνώση, μεθοδικότητα και συνέπεια 

 Δυνατότητα εργασίας με ομάδες αλλά και αυτόνομα 

 Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με συνεργάτες 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους) 
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Γνώση Λειτουργικών Συστημάτων τύπου Linux 

 Γνώση σχετικά με ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων και επικοινωνιών 

 Εμπειρία σε σχεδιασμό δικτυακών και τηλεπικοινωνιακών λύσεων 
 
ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 Αίτηση του ενδιαφερόμενου 

 Βιογραφικό 

 Υπογεγραμμένη και θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης 

 (α) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών 
(β) Πιστοποιητικά Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν είναι φυγόποινος και φυγόδικος, όχι παλαιότερο των 

τριών (3) μηνών 
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να εκδοθούν ή/και να υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο τα 
προαναφερόμενα (α) και (β), ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται περαιτέρω να υποβάλλει υπεύθυνη 
δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία να δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα υποβάλλει 
εντός προθεσμίας 15 ημερών 

 Υπογεγραμμένη και θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τη γνησιότητα των 
προσκομισθέντων εγγράφων 


