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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
(ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) 

Μονάδα Β2 – Υλοποίηση Πράξεων 
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 
       
  
         Αθήνα,      02-03-2023 
 
         Αριθ. Πρωτ. : 19369 - 02-03-2023 

 
Ταχ. Δ/νση        
Ταχ. Κώδικας   
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
Email 
Ιστοσελίδα 

 
: Πλ. Κάνιγγος 20 
: 10181 
: Μ. Χρυσανθακοπούλου 
: 210-3800547 
: chrisate@mou.gr 
: http://eysed.gge.gov.gr 
 

  
 

 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: Περίληψη Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για τα Υποέργα 4-8 

«Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Πιστοποίηση» στο πλαίσιο της 

Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5163946 και τίτλο «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για 

την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα Γενικών Αρχών Διοίκησης» και 

Κωδικό πράξης 2022ΣΕ11910010, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.707.750,00 €. 

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, 

Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ). Ταχυδρομική διεύθυνση: Πλατεία Κάνιγγος, 

10181 Αθήνα 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. Χρυσανθακοπούλου 210 3800547, chrisate@mou.gr 

   Αν. Τσώμου210-3893843, atsomou@mou.gr 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1/2023 

http://eysed.gge.gov.gr/
mailto:chrisate@mou.gr
mailto:atsomou@mou.gr
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4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, 

άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://eysed.gge.gov.gr   

5. ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθεια υπηρεσιών 

6. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο του 

προκηρυσσόμενου έργου είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, συμβουλευτικής και 

πιστοποίησης, σε 4.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως 

κλάδου απασχόλησης, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες σε θέματα 

Γενικών Αρχών Διοίκησης που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της 

επαγγελματικής τους ικανότητας, θα ενθαρρύνουν την επαγγελματική τους κινητικότητα και 

θα συμβάλουν στην αναβάθμιση και στη διατήρηση της απασχόλησής τους. 

Η σύβαση περιλαμβάνει: 

 Ενέργειες επιλογής ωφελούμενων. Προβλέπεται 1 ατομική συνεδρία εξατομικευμένης 

επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης για έως 6.000 ενδιαφερόμενους – 

υποψήφιους (αριθμός ωφελούμενων πλέον 50% αυτού), μέσω προσωπικής συνέντευξης 

του κάθε υποψηφίου με σκοπό τη διερεύνηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 

διαθέτουν και της επιλογής των 4.000 ωφελούμενων εξ’ αυτών που θα συμμετέχουν στις 

επόμενες ενέργειες.  

 Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 140 ωρών σε θέματα 

«Γενικών Αρχών Διοίκησης» και θα περιλαμβάνει ώρες θεωρητικής κατάρτισης και ώρες 

διεξαγωγής «Μελέτης Περίπτωσης – Case Study» (ή παρουσίαση εργασίας/project 

management) στην τάξη.  

 Πιστοποίηση αποκτηθέντων προσόντων /δεξιοτήτων η οποία θα οδηγεί σε απόκτηση 

αντικειμενικά εγνωσμένης αξίας σχετικού πιστοποιητικού δεξιοτήτων. Η διαδικασία 

πιστοποίησης θα πραγματοποιηθεί, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης 

προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ. 

Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική.   

 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: Οι εκπαιδευτές που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 

πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ και θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης 

file:///C:/Users/chrisate/Documents/DRASEIS/katartisi_151/4.Ylopoiisi%20Yp_10-14/www.promitheus.gov.gr
http://eysed.gge.gov.gr/
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εκπαιδευτών για τη επίτευξη αφενός μεν της ομοιόμορφης κατάρτισης των 

ωφελούμενων στο ίδιο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και αφετέρου για την καλύτερη 

αποτελεσματικότητα της διαδικασίας πιστοποίησης των ωφελούμενων. Η διαδικασία της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτών (θα γίνει με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως θεωρητικής 

κατάρτισης) και το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα έχει διάρκεια έως 35 ώρες, ενώ ο 

ανώτατος αριθμός εκπαιδευτών ενηλίκων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είναι οι 300. 

7. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, 

Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ.: 10181 Αθήνα  

8. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: (CPV): 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης) 

και συμπληρωματικών CPV: 79414000-9 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού), CPV:79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης). 

9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η υποδιαίρεση του αντικειμένου της σύμβασης σε τμήματα δεν 

είναι δυνατή καθώς οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης & Πιστοποίησης είναι σε 

απόλυτο βαθμό συνδεδεμένες μεταξύ τους και αποτελούν ένα και μοναδικό έργο. Η 

Αναθέτουσα Αρχή θεωρεί ότι οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης & Πιστοποίησης των 

ωφελούμενων, πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ένα έργο και να αναζητηθεί μέσω διαγωνιστικών 

διαδικασιών ένας ανάδοχος. Ο ανάδοχος μπορεί να αποτελεί σύμπραξη διαφορετικών νομικών 

η φυσικών προσώπων, στη βάση της σχετικής νομοθεσίας η να είναι ένα νομικό η φυσικό 

πρόσωπο.   

10. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Όχι 

11. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: τέσσερα εκατομμύρια, επτακόσιες επτά χιλιάδες, επτακόσια πενήντα 

ευρώ (4.707.750,00€). Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και 

συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσώπων (ως υπηρεσιών στενά 

συνδεόμενων με την κατάρτιση) απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της 

περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 του Ν. 

4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20-11-2015). 

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: Όχι 

13. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: οκτώ  (8)  μήνες  από την υπογραφή της.  

14. ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:  
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Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι ποσού 

94.155,00 ευρώ 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. 

15. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ: 

Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 

16. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για 

την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, 

επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τις τρεις (3) 

τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2019, 2020, 2021), μεγαλύτερο ή ίσο του 100% 

του προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης σύμβασης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος 

δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο 

μέσος όρος του γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 

δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 100% του προϋπολογισμού της 

υπό ανάθεσης σύμβασης. Σε περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση 

μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας. Η ζητούμενη 

ικανότητα δεν επηρεάζεται από το ποσοστό συμμετοχής του κάθε φορέα στην ένωση/ 

κοινοπραξία. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση 

που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου 

κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.  

17. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς για την 

παραδεκτή συμμετοχή τους πρέπει να πληρούν τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας, όπως αυτά περιγράφονται στην διακήρυξη άρθρο 2.2.6 άλλως η προσφορά τους 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (Αναλυτικότερα στην διακήρυξη) 

18. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ανοικτή 
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19. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης ποιότητας – τιμής 

20. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον 

Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την 

ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής http://eysed.gge.gov.gr  από τις 02/03/2023 

21. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 07/04 /2023 , Ημέρα 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και Ώρα: 16.00 

22. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών.  

23. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Ελληνική.  

24. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Οι υποβαλλόμενες 

προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

25. ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η αποσφράγιση των 

προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) την 10/04/2023, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 11:00 πρωινή. 

26. ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 

ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ : Ναι 

 
Συνημμένα: 
 
 

     
     
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

 
 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
    Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης 

Κοινού και Πρωτοκόλλου 
     
  

Κ.Α.Α.  

ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

http://eysed.gge.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Εσωτερική Διανομή: 
 
• Γρ. Γεν. Γρ. Βιομηχανίας 
• ΕΥΔΕ-ΒΕΚ_Γρ. Προϊσταμένου 
• ΕΥΔΕ-ΒΕΚ_Μονάδα Β2 
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