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1 ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ  ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 
 

1.1 τοιχεύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ 
 
 

 
Δπσλπκία 

 
Οκνζπνλδία 
Δπαγγεικαηνβηνηερλώλ 
Εαραξνπιαζηώλ Διιάδαο 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε Βκκ. Μπελάθε 16 

Πόιε Ώζήλα 

Σαρπδξνκηθόο Κσδηθόο 10678 

Υώξα Βιιάδα 

Κσδηθόο ΝUTS GR30 

Σειέθσλν 210 3303401 

Φαμ 210 3837729 

Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν oeze01@otenet.gr 
 Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο (Μαξία Κφξθνπ) 

Γεληθή Γηεύζπλζε ζην δηαδίθηπν 

(URL) 

 
www.oeze.gr 

 
 
 

Αλαζέηνπζα Αξρή: 
 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή είλαη  ε ΟΜΟΠΟΝΑΕΏ ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΟΐΕΟΣΒΥΝΧΝ 

ΓΏΥΏΡΟΠΛΏΣΧΝ ΒΛΛΏΑΏ (ΟΒΓΒ). 

 

ύνηομη Παποςζίαζη 

Δ Οκνζπνλδία Βπαγγεικαηνβηνηερλψλ Γαραξνπιαζηψλ Βιιάδαο (ΟΒΓΒ) ηδξχζεθε 

ην 1939 κε ζθνπφ ηελ δηεθδίθεζε, ηε δηαθχιαμε , ηε κειέηε θαη ηελ πξναγσγή ησλ 

θνηλψλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηεο 

ζην πιαίζην ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Σαπηφρξνλα έγηλε κέινο ηεο 

Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Βπαγγεικαηηψλ ΐηνηερλψλ Βκπφξσλ Βιιάδνο (ΓΒΐΒΒ).  

 

Οη επηρεηξήζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ 

θαθάνπ, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ, ζην ρνλδξηθφ εκπφξην δάραξεο, ζνθνιάηαο θαη 

εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο, ιηαληθφ εκπφξην ςσκηνχ, αξηνζθεπαζκάησλ θαη ινηπψλ 

εηδψλ αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, ιηαληθφ εκπφξην εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο κε βάζε ηε δάραξε. Ώπηνί 

mailto:oeze01@otenet.gr
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είλαη θαη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη 

ζηελ Οκνζπνλδία ε νπνία αξηζκεί ζην δπλακηθφ ηεο 26 ζσκαηεία-κέιε απφ φιε ηελ 

Βιιάδα, εθπξνζσπψληαο 2.500 επηρεηξήζεηο θαη πάλσ απφ 10.000 εξγαδφκελνπο. 

Βθηφο απφ ηα εγγεγξακκέλα κέιε ηεο Οκνζπνλδίαο, εθηηκάηαη φηη ζηνλ θιάδν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη επηπιένλ ησλ 5.000 εηαηξεηψλ ελ δπλάκεη κέιε ηεο Οκνζπνλδίαο 

πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλα πξνο ην παξφλ, έηζη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν αλέξρεηαη ζηηο 7.500 θαη νη εξγαδφκελνη 

μεπεξλνχλ ηνπο 20.000-23.000. 

Δ Οκνζπνλδία Βπαγγεικαηνβηνηερλψλ Γαραξνπιαζηψλ Βιιάδνο ιεηηνπξγεί κε 

γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ησλ κειψλ ηεο θαη ζαλ πξψην ζηφρν έρεη ηελ ππεξάζπηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο. Βηδηθφηεξα νη ζθνπνί ηεο Οκνζπνλδίαο αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε 

θαη θαιιηέξγεηα ζπλδηθαιηζκνχ ησλ κειψλ ηεο, ζηε δεκηνπξγία πλεχκαηνο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο ζε δηάθνξεο  κνξθέο  (π.ρ.  ζπλεηαηξηζκνί)  θαη  ζηελ  

επίιπζε  ησλ  πξνβιεκάησλ  πνπ ελδερνκέλσο αληηκεησπίδνπλ κε απψηεξν ζηφρν 

ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. ΐξίζθεηαη θαζεκεξηλά ζην πιεπξφ ησλ 

Βπαγγεικαηηψλ θαη σκαηείσλ – Μειψλ ηεο ελεκεξψλνληάο ηνπο κε εγθπθιίνπο γηα 

ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. Βπηπιένλ, πξνζβιέπεη ζηελ θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε 

ησλ κειψλ ηεο.  

Κεληξηθφο ζηφρνο ηνπ παξφληνο Έξγνπ είλαη ε παξνρή πξνγξακκάησλ 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο εηδηθψλ γλψζεσλ, γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, αλεμαξηήησο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ ηνκέα 

απαζρφιεζήο ηνπο. Δ εληαρζείζα Πξάμε απνζθνπεί ζηελ θαηάξηηζε θαη πηζηνπνίεζε 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ψζηε 

λα εληζρπζνχλ ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, κε 

απψηεξν ζηφρν ηελ βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

αξηνπνηίαο-δαραξνπιαζηηθήο. 

 

ηελέσωζη ηηρ Ομοζπονδίαρ 

Δ  Οκνζπνλδία  Βπαγγεικαηνβηνηερλψλ  Γαραξνπιαζηψλ  Βιιάδνο (ΟΒΓΒ) 

δηνηθείηαη  απφ  ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ην νπνίν εθιέγεηαη κέζα απφ ηηο Γεληθέο 

πλειεχζεηο. Σα φξγαλα ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε, ην Αηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαη ε Βιεγθηηθή Βπηηξνπή. 

Σε  Γεληθή  πλέιεπζε  απνηεινχλ  νη  αληηπξφζσπνη  ησλ  ηακεηαθά  εληάμεη  κειψλ  

ηεο. Βπηπιένλ, ν αξηζκφο ησλ αληηπξνζψπσλ, θάζε ζσκαηείνπ κέινπο, ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε ηεο Οκνζπνλδίαο, είλαη αλάινγνο κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ 

πνπ ςήθηζαλ γηα ηελ εθινγή ηνπο, κε κέηξν έλαο Ώληηπξφζσπνο γηα θάζε δεθάδα 

ςεθηζάλησλ. Γηα θιάζκα ςεθηζάλησλ πνπ μεπεξλά ην κηζφ, ηνπ κέηξνπ απηνχ, 

εθιέγεηαη έλαο επηπιένλ Ώληηπξφζσπνο. 



ειίδα  7 από 278 

 
 

 

Δ εθινγή ησλ Ώληηπξνζψπσλ γίλεηαη απφ ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ Βλψζεσλ 

κειψλ, ηαπηφρξνλα κε ηελ εθινγή ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Δ ζεηεία απηψλ είλαη 

ίζε κε απηή ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο. Γηα ηελ εθινγή ησλ 

Ώληηπξνζψπσλ ηεξείηαη ην ίδην ζχζηεκα θαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο Έλσζεο κέινπο γηα ηελ εθινγή ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηήο θαη 

ςεθίδνπλ κφλν ηα κέιε πνπ έρνπλ δειψζεη ζαλ θχξηα Οξγάλσζε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζσκαηείν. Σα ζσκαηεία – κέιε, πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ ζηελ νκνζπνλδία, ην 

αξγφηεξν εληφο δχν κελψλ, ηελ εθινγή ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο. 

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 
 
α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL): κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ Β..Δ.ΑΔ.. 

β) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε: 
www.promitheus.gov.gr κε ρξήζε ηεο Πιαηθφξκαο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο 
Διεθηξνληθψλ Αεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΒΔΑΔ) ηεο αλσηέξσ δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 

γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε θαη 
επηπξνζζέησο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο http://www.oeze.gr. 

 
 

1.2  τοιχεύα Διαδικαςύασ - Χρηματοδότηςη 
 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27  ηνπ λ. 4412/16 κε 
ρξήζε ηεο Πιαηθφξκαο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Διεθηξνληθψλ Αεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΒΔΑΔ) ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ ζπζηήκαηνο www.promitheus.gov.gr  
 
 
Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο 

 
Φνξέαο  ρξεκαηνδφηεζεο  ηεο  παξνχζαο  ζχκβαζεο  είλαη  ην  Τπνπξγείν Βπελδχζεσλ 

θαη Ώλάπηπμεο,  θσδ. ΏΒ 1191. 

Δ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αεκνζίσλ 

Βπελδχζεσλ (αξηζ. ελάξηζ. Έξγνπ 2017Β11910030). 

Δ ζχκβαζε εληάζζεηαη θαη αθνξά ζηα Τπνέξγα κε αξηζκφ 2,3,4,5 θαη 6 ηεο Πξάμεο κε 

ηίηιν «ΒΝΕΥΤΔ ΑΒΞΕΟΣΔΣΧΝ ΏΝΘΡΧΠΕΝΟΤ ΑΤΝΏΜΕΚΟΤ ΣΟΝ ΚΛΏΑΟ ΣΔ 

ΏΡΣΟΠΟΕΨΏ – ΓΏΥΏΡΟΠΛΏΣΕΚΔ», κε θσδηθφ ΟΠ  5002765,  ε  νπνία  έρεη  

εληαρζεί  ζην  Βπηρεηξεζηαθφ  Πξφγξακκα «Ώληαγσληζηηθφηεηα Βπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

Καηλνηνκία 2014-2020» κε βάζε ηελ Ώπφθαζε Έληαμεο κε ΏΠ ΒΤΑ ΒΠΏΝΒΚ 

6029/816/Ώ3/16-11-2017, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΏΠ ΒΤΑ ΒΠΏΝΒΚ 

1061/ΐ3/21/21-2-2019 Σξνπνπνίεζε Πξάμεο / Ώπφθαζεο Έληαμεο.  

Δ   παξνχζα   ζχκβαζε   ρξεκαηνδνηείηαη   απφ   ηελ   Βπξσπατθή   Έλσζε (Βπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΑΒ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Δθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο 

 
Δ ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ νθηαθνζίσλ ελελήληα 

ρηιηάδσλ επξψ (890.000 €), θαη αλαιχεηαη ζε πνζφ εμαθνζίσλ ζαξάληα ηεζζάξσλ 

ρηιηάδσλ επξψ (644.000 €), γηα ηηο ππεξεζίεο θαηάξηηζεο-εθπαίδεπζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 

XIV ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Ώ ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζε πνζφ δηαθνζίσλ ζαξάληα έμη ρηιηάδσλ 

επξψ (246.000 €), γηα ηηο ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο ηεο παξνχζαο Αηαθήξπμεο. 

Βπηζεκαίλεηαη φηη ε παξνρή ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο 

πξνζψπσλ (σο ππεξεζία ζηελά ζπλδεφκελεο κε ηελ θαηάξηηζε) απαιιάζζεηαη απφ ΦΠΏ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ηβ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 

2859/2000 θαη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 4346/2015 (ΦΒΚ Ώ' 152/20-11-2015). 

 

Σεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκόηεηαο ηεο κε ππνδηαίξεζεο ηεο ζύκβαζεο ζε ηκήκαηα  

Δ ππνδηαίξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζε ηκήκαηα (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξ. 59 ηνπ λ. 4412/2018) δελ είλαη δπλαηή, θαζψο ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο θξίλνληαη 

αιιειέλδεηα θαη αιιεινεμαξηψκελα. 

Οη ππεξεζίεο Καηάξηηζεο & Πηζηνπνίεζεο είλαη ζε απφιπην βαζκφ ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ 

ηνπο θαη απνηεινχλ έλα θαη κνλαδηθφ ππνέξγν. Δ απνηειεζκαηηθφηεηα, ε ηήξεζε ησλ 

ρξνλνδηαγξακκάησλ, ε αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ζηελ πινπνίεζε, ε άκεζε 

πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ έξγσλ 

εμαξηψληαη απφ ην αλ απηφ πινπνηείηαη απφ έλαλ αλάδνρν. ε αληίζεηε πεξίπησζε 

αληηκεησπίδνληαη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ θαηά ηελ πινπνίεζε.  

Οη ππεξεζίεο Καηάξηηζεο & Πηζηνπνίεζεο ησλ σθεινχκελσλ, πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ 

σο έλα ππνέξγν θαη λα αλαδεηεζεί κέζσ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ έλαο αλάδνρνο. Ο 

αλάδνρνο κπνξεί λα απνηειεί ζχκπξαμε δηαθνξεηηθψλ λνκηθψλ ε θπζηθψλ πξνζψπσλ, 

ζηε βάζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ή λα είλαη έλα λνκηθφ ε θπζηθφ πξφζσπν. 

Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην πεξηερφκελν ηεο Καηάξηηζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ζρήκα 

Πηζηνπνίεζεο, ε δε πηζηνπνίεζε δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνρσξήζεη αλ δελ πινπνηεζεί ε 

θαηάξηηζε. Δ αιιεινπρία ησλ επί κέξνπο ελεξγεηψλ είλαη απηή πνπ επηβάιιεη θαη ηελ 

πξνηεηλφκελε κέζνδν δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ έηζη ψζηε λα εμππεξεηεζεί κε ηνλ 

θαιχηεξν, πνηνηηθά, δηαρεηξηζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ηξφπν ν ζθνπφο ηνπ πξνο αλάζεζε 

Έξγνπ.  

 

1.3 υνοπτικό Περιγραφό φυςικού και οικονομικού 
αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ 
 
 
Φπζηθό Αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο 
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Βηδηθφηεξα ε Πξάμε πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο ζε 1.250 εξγαδφκελνπο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: 

• Πξφγξακκα θαηάξηηζεο ησλ σθεινχκελσλ δηάξθεηαο 70 ή 80 σξψλ (αλαιφγσο ηνπ 

επηιεγέληνο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο) 

• Πηζηνπνίεζε ησλ απνθηεζεηζψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ σθεινχκελσλ 

Σα εθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπ πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ, 

ην πεξηερφκελφ ηνπο, νη ζρεηηδφκελεο επαγγεικαηηθέο εηδηθφηεηεο, θαζψο θαη νη 

εμεηδηθεπκέλεο (επαγγεικαηηθέο) θαη “νξηδφληηεο” γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ αλακέλεηαη λα 

απνθηήζνπλ νη θαηαξηηδφκελνη κεηά ην πέξαο ηεο θαηάξηηζεο (Βθπαηδεπηηθνί ηφρνη) 

θαιχπηνπλ ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ, ησλ εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ, ησλ γλψζεσλ θαη 

ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχλ θαη εμεηάδνπλ ηα πξνβιεπφκελα ρήκαηα Πηζηνπνίεζεο 

θαη, ηαπηφρξνλα, ζπλάδνπλ κε ηελ αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «ΒΝΕΥΤΔ 

ΑΒΞΕΟΣΔΣΧΝ ΏΝΘΡΧΠΕΝΟΤ ΑΤΝΏΜΕΚΟΤ ΣΟΝ ΚΛΏΑΟ ΣΔ ΏΡΣΟΠΟΕΨΏ – 

ΓΏΥΏΡΟΠΛΏΣΕΚΔ» κε θσδηθφ ΟΠ (MIS) 5002765, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Αειηίνπ Πξάμεο απηήο. 

 

α/α 
Δθπαηδεπηηθό 
Αληηθείκελν 

Γηάξθεηα 
πξνγξάκκαηνο 

θαηάξηηζεο 
(ώξεο) * 

Αξηζκόο 
σθεινύκελσλ 

αλά 
πξόγξακκα 
θαηάξηηζεο 

Αξηζκό 
σθεινύκελσλ 

πνπ ζα 
ζπκκεηέρνπλ 
ζε εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο 

1 

Βηδηθέο Βθαξκνγέο 
Γαραξνπιαζηηθήο 
Σέρλεο: παξαζθεπέο 
πξσηλψλ θαη 
αξηνπνηεκάησλ, 
δηαθφζκεζε 

70 (56 ψξεο 

ζεσξία, 14 

ψξεο 

πξαθηηθή) 

400 400 

2 
ύγρξνλεο ηάζεηο 
δαραξνπιαζηηθήο 
ηέρλεο 

70 (56 ψξεο 

ζεσξία, 14 

ψξεο 

πξαθηηθή) 

400 400 

3 
Αηνίθεζε κνλάδσλ 
δαραξνπιαζηηθήο 
ηέρλεο 

80 (80 ψξεο 
ζεσξία) 

450 450 

 
χλνιν 
σθεινχκελσλ 

 1.250 1.250 

 

 

Υξνληθή Γηάξθεηα ηεο ύκβαζεο 

Δ Υξνληθή δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε 12 κήλεο, θαη αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο απηήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5.7 
ηεο δηαθήξπμεο. 
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Κσδηθνί Κνηλνύ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) 
Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ 
Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV):  
CPV 80500000-9 (Τπεξεζίεο Καηάξηηζεο)  
CPV 79132000-8 (Τπεξεζίεο Πηζηνπνίεζεο) 
 
 
Οηθνλνκηθό Αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο 
Σν Οηθνλνκηθφ Ώληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ νθηαθνζίσλ 
εβδνκήληα ρηιηάδσλ επξψ (890.000,00 €) θαη αλαιχεηαη ζε πνζφ εμαθνζίσλ ζαξάληα 
ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξψ (644.000 €), γηα ηηο ππεξεζίεο θαηάξηηζεο-εθπαίδεπζεο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο XIV ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Ώ ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζε πνζφ δηαθνζίσλ 
ζαξάληα έμη ρηιηάδσλ επξψ (246.000 €), γηα ηηο ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο ηεο παξνχζαο 
Αηαθήξπμεο. 
ε επίπεδν θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο αλά θαηεγνξία 
Πεξηθέξεηαο, (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην εγθεθξηκέλν ηερληθφ δειηίν πξάμεο ηνπ 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ «ΒΝΕΥΤΔ ΑΒΞΕΟΣΔΣΧΝ ΏΝΘΡΧΠΕΝΟΤ ΑΤΝΏΜΕΚΟΤ 
ΣΟΝ ΚΛΏΑΟ ΣΔ ΏΡΣΟΠΟΕΨΏ – ΓΏΥΏΡΟΠΛΏΣΕΚΔ» κε θσδηθφ ΟΠ (MIS) 
5002765), ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 
 

Αλάιπζε αλά θαηεγνξία Πεξηθέξεηαο 
Π/Τ αλά θαηεγνξία 

Πεξηθέξεηαο 
Βλέξγεηεο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο 
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ σθεινπκέλσλ 
(Ληγφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο : Ώλαηνιηθή 
Μαθεδνλία & Θξάθε, Κεληξηθή Μαθεδνλία, 
Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Απηηθή Βιιάδα) 

536.670,00 

Βλέξγεηεο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο 
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ σθεινπκέλσλ 
(Πεξηθέξεηεο κεηάβαζεο: Απηηθή Μαθεδνλία, 
Εφληα Νεζηά, Πεινπφλλεζνο, ΐφξην Ώηγαίν, 
Κξήηε,) 

144.180,00 

Βλέξγεηεο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο 
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ σθεινπκέλσλ 
(Πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο: Ώηηηθή) 

149.520,00 

Βλέξγεηεο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο 
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ σθεινπκέλσλ ζηε 
ηεξεά Βιιάδα 

48.950,00 

Βλέξγεηεο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο 
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ σθεινπκέλσλ ζην 
Νφηην Ώηγαίν 

10.680,00 

ύλνιν 890.000,00 € 
 
ε επίπεδν ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο  ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 
αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 
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Αλάιπζε αλά παξερόκελε ππεξεζία Π/Τ αλά ππεξεζία 

Τπεξεζίεο θαηάξηηζεο 644.000,00 € 

Τπεξεζίεο πηζηνπνίεζεο 246.000,00 € 

χλνιν 890.000,00 € 
 
Οη ππεξεζίεο Καηάξηηζεο & Πηζηνπνίεζεο είλαη ζε απφιπην βαζκφ ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ 
ηνπο θαη απνηεινχλ έλα θαη κνλαδηθφ ππνέξγν. Δ εκπεηξία απφ ηελ πινπνίεζε αληηζηνίρσλ 
έξγσλ, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε ηήξεζε ησλ 
ρξνλνδηαγξακκάησλ, ε αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ζηελ πινπνίεζε, ε άκεζε πξνζαξκνγή 
ζηηο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ έξγσλ εμαξηψληαη απφ ην 
αλ απηφ πινπνηείηαη  
 
απφ έλαλ αλάδνρν. ε αληίζεηε πεξίπησζε αληηκεησπίδνληαη ζνβαξά πξνβιήκαηα 
ζπληνληζκνχ θαηά ηελ πινπνίεζε. Άιισζηε φιεο νη κέρξη ζήκεξα Πξάμεηο κε αληίζηνηρν 
πεξηερφκελν, αληηκεησπίδνληαη νξζνινγηθά, σο έλα εληαίν έξγν θαη αλαδεηνχλ κέζσ ησλ 
δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ έλα αλάδνρν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο.  
Καηφπηλ ηνχησλ ν ΟΒΓΒ ζεσξεί φηη νη ππεξεζίεο Καηάξηηζεο & Πηζηνπνίεζεο ησλ 
σθεινχκελσλ, πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ σο έλα ππνέξγν θαη λα αλαδεηεζεί κέζσ 
δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ έλαο αλάδνρνο. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα απνηειεί ζχκπξαμε 
δηαθνξεηηθψλ λνκηθψλ ε θπζηθψλ πξνζψπσλ, ζηε βάζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ε λα είλαη 
έλα λνκηθφ ε θπζηθφ πξφζσπν.  
Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην πεξηερφκελν ηεο Καηάξηηζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ζρήκα 
Πηζηνπνίεζεο, ε δε πηζηνπνίεζε δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνρσξήζεη αλ δελ πινπνηεζεί ε 
θαηάξηηζε. Δ αιιεινπρία ησλ επί κέξνπο ελεξγεηψλ είλαη απηή πνπ επηβάιιεη θαη ηελ 
πξνηεηλφκελε κέζνδν δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ έηζη ψζηε λα εμππεξεηεζεί κε ηνλ 
θαιχηεξν, πνηνηηθά, δηαρεηξηζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ηξφπν ν ζθνπφο ηεο πξνο πινπνίεζε 
δξάζεο. 

1.4 Κριτόριο ανϊθεςησ 
 

Κξηηήξην  αλάζεζεο  ηεο  χκβαζεο  είλαη  ε  πιένλ  ζπκθέξνπζα  απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά, βάζεη βέιηηζηεο πνηφηεηαο - ηηκήο. 
 
 

1.5 Θεςμικό πλαύςιο  
 

Δ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη‟ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 Σνλ  λ.  4412/2016  (Ώ' 147) “Αεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΒΒ θαη 2014/25/ΒΒ)»   φπσο  

ηξνπνπνηήζεθε  θαη  ηζρχεη. 

 Σνλ λ. 4314/2014 (Ώ‟ 265) «Ώ). Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή  πεξίνδν  2014-2020,  ΐ).  

Βλζσκάησζε  ηεο  Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
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πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ενπλίνπ 2012 (ΒΒ 1156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, 

ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Ώ297) θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο  ηξνπνπνηήζεθε  

θαη  ηζρχεη, 

 Σνλ  λ. 4270/2014 (Ώ ‟  143 )  «Ώξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΒΒ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

ζην βαζκφ πνπ ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο απηνχ, δχλαηαη λα ηχρνπλ αλαινγηθήο ελ 

πξνθεηκέλσ εθαξκνγήο, 

 Σελ παξ. Γ ηνπ λ. 4152/2013 (Ώ' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 

Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ    θαζπζηεξήζεσλ 

πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

 Σν άξ. 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Ώ' 74) «Αηνηθεηηθέο Ώπινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Αεκνζίνπ Σνκέα-

Σξνπνπνίεζε Αηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Ώ'161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 

 Σνλ λ. 3471/2006 ( Ώ ‟  1 3 3 )  «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ», 

 Σνλ λ. 4624/2019 (Ώ‟ 137) «Ώξρή Πξνζηαζίαο Αεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, 

κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΒΒ) 2016/679 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ώπξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη 

ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΒΒ) 2016/680 ηνπ Βπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ώπξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 Σνλ λ. 3861/2010 (Ώ‟ 112) «Βλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ 

ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Αηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

 Σνλ λ. 3310/2005 (Ώ' 30) “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ 

απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” 

γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Β..Ρ., ηνπ 

π.δ/ηνο 82/1996 (Ώ' 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρψλ Βιιεληθψλ Ώλσλχκσλ 

Βηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ 

Αεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα» , ηεο θνηλήο 

απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Ώλάπηπμεο θαη Βπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (ΐ‟ 1673) 

ζρεηηθά κε ηα „‟Αηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, νη 

νπνίεο εθδίδνληαη, θαη‟ εμνπζηνδφηεζε  ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013 (Ώ 167) γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ: α) ησλ κε «ζπλεξγάζηκσλ θνξνινγηθά» θξαηψλ θαη β) ησλ θξαηψλ 

κε «πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο» . 

 ηνπ λ.2690/1999 (Ώ' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Αηνηθεηηθήο Αηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15. 
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 Σνλ  λ.  4013/2011  (Ώ'  204)  «χζηαζε  εληαίαο  Ώλεμάξηεηεο  Ώξρήο Αεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Διεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Αεκνζίσλ πκβάζεσλ», 

 Σνλ λ. 3469/2006 (Ώ' 131) "Βζληθφ Σππνγξαθείν, Βθεκεξίο ηεο 
Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο", 

 Σνλ λ. 2859/2000 (Ώ' 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Ώμίαο», 

 Σνλ λ. 2121/1993 (Ώ'25) "Πλεπκαηηθή Εδηνθηεζία, πγγεληθά Αηθαηψκαηα θαη 
Πνιηηηζηηθά Θέκαηα", 

 Σν π.δ 28/2015 (Ώ' 34) "Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα 

έγγξαθα θαη ζηνηρεία",  

 Σν π.δ. 80/2016 (Ώ΄145) “Ώλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Αηαηάθηεο”. 

 Σν π.δ. 38/2017 (Ά ‟63) «Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο Ώξρήο Βμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ», 

 Σν π.δ 39/2017 (Ά '64) «Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Ώξρήο Βμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ», 

 Σελ κε αξ. 56902/215/02.06.2017 (ΐ' 1924) Ώπφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο 

θαη Ώλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο  ηνπ  Βζληθνχ  

πζηήκαηνο  Διεθηξνληθψλ  Αεκνζίσλ πκβάζεσλ (Β..Δ.ΑΔ..)», κε ηελ νπνία 

ηξνπνπνηείηαη ε κε αξ. Π1/2390/16.10.2013 (ΐ' 2677) Ώπφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Ώλάπηπμεο θαη Ώληαγσληζηηθφηεηαο, 

 Σελ  κε  αξ.  57654/23.05.2017  (ΐ'  1781)  Ώπφθαζε  ηνπ  Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο 

θαη Ώλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

Κεληξηθνχ Διεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Αεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΔΜΑΔ) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Ώλάπηπμεο», κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε κε αξ. Π1 

2380/2012 Κνηλή Τπνπξγηθή Ώπφθαζε (ΐ' 3400) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ 

ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο  ηνπ  Κεληξηθνχ  Διεθηξνληθνχ  Μεηξψνπ  

Αεκνζίσλ πκβάζεσλ  ηνπ  Τπνπξγείνπ  Ώλάπηπμεο,  Ώληαγσληζηηθφηεηαο, 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Αηθηχσλ», 

 Σνλ Καλνληζκφ (ΒΒ) αξηζ. 1304/2013 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ  

πκβνπιίνπ,  ηεο  17εο  Αεθεκβξίνπ  2013,  γηα  ην  Βπξσπατθφ Κνηλσληθφ  

Σακείν  θαη  ηελ  θαηάξγεζε  ηνπ  θαλνληζκνχ  (ΒΚ)  αξηζ.1081/2006, 

 Σνλ Καλνληζκφ (ΒΒ) αξ. 1303/2013 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 17εο Αεθεκβξίνπ 2013 πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην 

Βπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο, ην Βπξσπατθφ  Κνηλσληθφ  Σακείν,  

ην  Σακείν  πλνρήο,  ην  Βπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαη 

ην Βπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Ώιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ 

γηα ην Βπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο, ην Βπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν,  ην  Σακείν  πλνρήο  θαη  ην  Βπξσπατθφ  Σακείν  Θάιαζζαο  θαη Ώιηείαο θαη 

γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 1083/2006, 
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 Σνλ  Καλνληζκφ  1046/2018  ηνπ  Βπξσπατθνχ  Κνηλνβνπιίνπ  θαη  ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 18εο  Ενπιίνπ 2018 ζρεηηθά κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο, ηελ ηξνπνπνίεζε  ησλ  

θαλνληζκψλ  (ΒΒ)  αξηζκ.  1296/2013,  (ΒΒ)  αξηζ. 1301/2013, (ΒΒ) αξηζ. 

1303/2013, (ΒΒ) αξηζ. 1304/2013, (ΒΒ) αξηζ.1309/2013, (ΒΒ) αξηζ. 1316/2013, 

(ΒΒ) αξηζ. 223/2014, (ΒΒ) αξηζ.283/2014 θαη ηεο απφθαζεο αξηζ. 541/2014/ΒΒ θαη 

γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΒ, Βπξαηφκ) αξηζ. 966/2012 

 Σελ ππ‟ αξηζκ. 137675/EΤΘΤ 1016/19.12.2018 (ΦΒΚ 5968/ΐ/31.12.18) ΤΏ 

«Ώληηθαηάζηαζε ηεο YA 110427/EΤΘΤ/1020/20.10.2016 (ΦΒΚ ΐ΄3521) γηα ηνπο 

Βζληθνχο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ - Βιέγρνπο λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ΒΠΏ 2014-2020 (ΤΠΏΤΑ)», 

 Σελ     κε  αξ.  πξση.  ΒΤΑ  3384/936/A2 27-06-2016 (ΏΑΏ:  ΧΦΠΓ4653Ο7-Φ2Ρ) 

Πξφζθιεζε  (θσδ.  024)  ηεο  ΒΤΑ  ΒΠΏλΒΚ,  φπσο  ηξνπνπνηήζεθε  θαη ηζρχεη, 

πξνο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην   ησλ   

Ώμφλσλ   Πξνηεξαηφηεηαο   02   θαη   02   ηνπ   Β.Π.«Ώληαγσληζηηθφηεηα, 

Βπηρεηξεκαηηθφηεηα & Καηλνηνκία», 

 ΠΝΠ 30-//2020 (ΠΝΠ  ΦΒΚ Ώ 75 2020): Μέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ 

θνξσλντνχ (αλαζηνιή πξνζεζκηψλ- δηαδηθ.πξάμεσλ θιπ) 

 Σελ κε ΏΠ, ΒΤΑ 6029/816/Ώ3/16-11-2017 Ώπφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν 

«Βλίζρπζε δεμηνηήησλ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζηνλ θιάδν ηεο αξηνπνηίαο-

δαραξνπιαζηηθήο»,    κε    θσδηθφ    MIS    5002765    ζην    ΒΠ 

«Ώληαγσληζηηθφηεηα, Βπηρεηξεκαηηθφηεηα & Καηλνηνκία» θαη ηελ κε ΏΠ 

1061/ΐ3/211/21-2-2019 Σξνπνπνίεζε απηήο. 

 Σν Πξαθηηθφ ηεο απφ 02/09/2019 πλεδξίαζεο ηνπ Α.. ηεο ΟΒΓΒ πνπ αθνξά ηελ 

απφθαζε πεξί δηελέξγεηαο ηνπ παξφληνο Αηαγσληζκνχ θαη ηελ έγθξηζε ηνπ Σεχρνπο 

Αηαθήξπμεο ηνπ Διεθηξνληθνχ Ώλνηθηνχ Αηαγσληζκνχ  κε  αληηθείκελν  ηελ  αλάδεημε  

Ώλαδφρνπ  ηεο  χκβαζεο «Καηάξηηζε θαη πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

σθεινπκέλσλ». 

 Σελ κε ΏΠ ΒΤΑ 3410/B3/788/23.06.2020 Ώπφθαζε ηεο Βηδηθήο Τπεξεζίαο 

Αηαρείξηζεο ηνπ Β.Π. «Ώληαγσληζηηθφηεηα, Βπηρεηξεκαηηθφηεηα & Καηλνηνκία», κε 

ηελ νπνία δηαηππψλεηαη ε ζεηηθή γλψκε ηεο γηα ηα ζρέδηα ησλ ηεπρψλ δηαθήξπμεο 

θαη ηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα πξνθεξπρζεί ην Τπνέξγν «Βλέξγεηεο 

θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ σθεινπκέλσλ (Ληγφηεξν 

αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο : Ώλαηνιηθή Μαθεδνλία & Θξάθε, Κεληξηθή Μαθεδνλία, 

Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Απηηθή Βιιάδα)» ΏΏ 2, ην Τπνέξγν «Βλέξγεηεο θαηάξηηζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ σθεινπκέλσλ (Πεξηθέξεηεο κεηάβαζεο: 

Απηηθή Μαθεδνλία, Εφληα Νεζηά, Πεινπφλλεζνο, ΐφξην Ώηγαίν, Κξήηε, )» ΏΏ 3, ην 

Τπνέξγν «Βλέξγεηεο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

σθεινπκέλσλ (Πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο: Ώηηηθή)» ΏΏ 4, ην Τπνέξγν 
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«Βλέξγεηεο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ σθεινπκέλσλ 

ζηε ηεξεά Βιιάδα» ΏΏ 5, ην Τπνέξγν «Βλέξγεηεο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ σθεινπκέλσλ ζην Νφηην Ώηγαίν» ΏΏ 6 ηεο Πξάμεο 

«Βλίζρπζε δεμηνηήησλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ θιάδν ηεο αξηνπνηίαο-

δαραξνπιαζηηθήο » κε θσδηθφ ΟΠ «5002765», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

«890.000,00 €». 

 Σν απφζπαζκα ηεο απφ 01/10/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Α.. ηεο ΟΒΓΒ πνπ αθνξά ηε 

ζπγθξφηεζε , ηεο αξκφδηαο Βπηηξνπήο Παξαιαβήο ηεο χκβαζεο, 

 Σν απφζπαζκα ηεο απφ 02/09/2019 πλεδξίαζεο ηνπ Α.. ηεο ΟΒΓΒ πνπ αθνξά ηε 

ζπγθξφηεζε , ηεο αξκφδηαο Βπηηξνπήο Αηελέξγεηαο Αηαγσληζκψλ δηέπνληαη απφ ην 

λ.4412/2016 

 Σηο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, ηηο  ινηπέο  

δηαηάμεηο  πνπ  αλαθέξνληαη  ξεηά  ή  απνξξένπλ  απφ  ηα νξηδφκελα ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ 

δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 

αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.  Δ  αλαθνξά  ηεο  παξνχζαο  ζε  λνκνζεηήκαηα  

λνείηαη  φηη γίλεηαη πξνο ξχζκηζε δεηεκάησλ, πνπ δελ ξπζκίδνληαη θαηά ηξφπν 

νινθιεξσκέλν απφ ηελ ίδηα ηε δηαθήξπμε. 

1.6  Προθεςμύα παραλαβόσ  προςφορών και διενϋργεια 
διαγωνιςμού 
 

Δ   θαηαιεθηηθή   εκεξνκελία   παξαιαβήο   ησλ   Π ξνζθνξψλ   είλαη   ε 07/09/2020, 

εκέξα Αεπηέξα θαη ψξα 23:59 , 

Δ  δηαδηθαζία  ζα  δηελεξγεζεί  κε  ρξήζε  ηεο  πιαηθφξκαο  ηνπ  Βζληθνχ πζηήκαηνο 

Διεθηξνληθψλ Αεκνζίσλ πκβάζεσλ (Β..Δ.Α.Δ..), κέζσ ηεο Αηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο, ηελ 14/09/2020, εκέξα Αεπηέξα θαη 

ψξα 12:00 . 

 

1.7 Δημοςιότητα 
 

1.7.1 Δημοςύευςη  ςτην Επύςημη  Εφημερύδα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 
 

Πξνθήξπμε ηεο παξνχζαο χκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηηο 

02/08/2020 ζηελ Τπεξεζία Βθδφζεσλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο κε αξηζκφ 2020/S 152-

371648 
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1.7.2 Δημοςύευςη ςε εθνικό επύπεδο 
 
Δ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Αηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην 

Κεληξηθφ Διεθηξνληθφ Μεηξψν Αεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΔΜΑΔ) (ΏΑΏΜ: 

20PROC007153389) 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Αηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή 

πχιε ηνπ Β..Δ.ΑΔ..: http://www.promitheus.gov.gr. φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ΒΔΑΔ έιαβε πζηεκηθφ Ώχμνληα 

Ώξηζκφ : 95788 

Δ Αηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε 

δηεχζπλζε (URL):   http://www.oeze.gr ζηελ δηαδξνκή : http://www.oeze.gr► εληζρπζε-

δεμηνηεησλ-αλζξσπηλνπ-δπλακηθνπ-5002765, ζηηο …../..…/……..…. 

 

1.7.3 Σόρηςη υποχρεώςεων δημοςιότητασ Πρϊξεων ΕΠΑ 2014-2020 

Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ζα ηεξήζεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ 

πιαίζην γηα ηε δεκνζηφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα, ηνπο ρξφλνπο γηα ηε δεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ 

θαζψο θαη ηε πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ πξνζθνξψλ 

πνπ αθνξνχλ έξγα παξνρήο ππεξεζηψλ (άξζξα 27, 38, 66, 102 ηνπ λ.4412/2016). 

Ο Ώλάδνρνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 

απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΒΒ) αξηζ. 1303/2013 (άξζξα 115-117 & Παξάξηεκα XII), ηνλ 

Βθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΒΒ) αξηζ. 821/2014 (Κεθάιαην II) θαη ηνλ Οδεγφ Βπηθνηλσλίαο 

ΒΠΏ 2014-2020 ηεο ΒΤΏA (ελδεηθηηθά θαη φρη απνθιεηζηηθά: ζήκαλζε ρψξσλ 

πινπνίεζεο έξγσλ/ παξαδνηέσλ/ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ/ ρψξσλ ηέιεζεο εθδειψζεσλ/ 

εμνπιηζκνχ). ε θάζε πεξίπησζε δεκνζηνπνίεζεο/ δεκνζίεπζεο, κε κέξηκλα ηνπ Ώλαδφρνπ, 

γίλεηαη κλεία γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο θαη εηδηθφηεξα ηνπ Βπξσπατθνχ 

Κνηλσληθνχ Σακείνπ, ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θάζε επηκέξνπο δξάζεο. Με κέξηκλα ηνπ 

Σειηθνχ Αηθαηνχρνπ, επίζεο, εκθαλίδεηαη, ζε θάζε πεξίπησζε δεκνζηνπνίεζεο / 

δεκνζίεπζεο, ην ινγφηππν ηεο ΒΒ θαη λα αλαθέξνληαη ζηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΒΚΣ, σο 

αθνινχζσο: 

Δ Πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Βπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν. Βπίζεο λα γίλεηαη 

αλαθνξά ζην Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Ώληαγσληζηηθφηεηα, Βπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

Καηλνηνκία 2014-2020». 

1.8 Αρχϋσ εφαρμοζόμενεσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ ύμβαςησ 
 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.oeze.gr/
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ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Ώ ηνπ λ. 4412/2016. Δ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ 

ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε 

ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ 

εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, 

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

επηιεγνχλ, 

 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 

 

 

 

 

2  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

2.1 Γενικϋσ Πληροφορύεσ 
 

2.1.1 Έγγραφα τησ ςύμβαςησ 

 
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο 
πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, είλαη ηα 
αθφινπζα: 

1.  Δ παξνχζα ππ΄αξηζκ. 01/2020 (ΏΑΏΜ 20PROC007153389) δηαθήξπμε κε ηα 
παξαξηήκαηά ηεο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο, φπσο 
δεκνζηεχζεθε ζηελ Βπίζεκε Βθεκεξίδα ηεο ΒΒ (κε αξηζκφ 2020/S 152-371648). 

2. Σν πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Βπξσπατθφ 
Βληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΒΒΒ) 

3. Σπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ 
απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή 

4. Σν ζρέδην ηεο χκβαζεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο 
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2.1.2 ειρϊ ιςχύοσ 
 
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε αλάζεζε ή/θαη ε εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, έρνπλ ηελ 

θάησζη ζεηξά ηζρχνο: 

1. Δ χκβαζε 

2. Δ Αηαθήξπμε κε ηα παξαξηήκαηά ηεο (ΏΑΏΜ 20PROC007153389) 

3. Σπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα 

παξαζρεζνχλ απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή 

4. Δ πξνζθνξά ηνπ Ώλαδφρνπ. 
 

 

 2.1.3 Επικοιννύα - Πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ύμβαςησ 
 
ιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, 

εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Διεθηξνληθψλ 

Αεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΒΔΑΔ), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Αηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο 

 

 

 

2.1.4 Παροχό Διευκρινύςεων 
 
Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν δέθα 

(10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο Πξνζθνξψλ, δειαδή κέρξη ηελ 

2 8 / 0 8 / 2 0 2 0 .  θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο 

Αηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Β..Δ.ΑΔ.. Ώηηήκαηα παξνρήο 

ζπκπιεξσκαηηθψλ   πιεξνθνξηψλ   –   δηεπθξηλίζεσλ   ππνβάιινληαη   απφ 

εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ 

ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ 

πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη 

ςεθηαθά (ειεθηξνληθά) ππνγεγξακκέλν. Ώηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη 

ςεθηαθά (ειεθηξνληθά) ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. 

Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, 

νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε 

φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: 
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α)  φηαλ,  γηα  νπνηνλδήπνηε  ιφγν,  πξφζζεηεο  πιεξνθνξίεο,  αλ  θαη 

δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην 

αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή 

ησλ πξνζθνξψλ. 

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Δ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ 

αιιαγψλ. 

ηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 
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2.1.5 Γλώςςα  
 
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σπρφλ ελζηάζεηο  ή  

πξνδηθαζηηθέο  πξνζθπγέο  ππνβάιινληαη  ζηελ  ειιεληθή γιψζζα.  

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα 

αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 

5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Ώ΄188). Βπηηξέπεηαη ε θαηάζεζε 

νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Βπηρείξεζε 

κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν 

έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαοηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην 

πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο 

ηεο 05-10-61. Δ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Α. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Αηθεγφξσλ. Βηδηθά, ηα αιινδαπά 

ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, 

επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε 

απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.   

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ 

ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία,εθφζνλ 

ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο. Βηδηθά, ηα 

αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε 

απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.  

  Δλεκεξσηηθά  θαη  ηερληθά  θπιιάδηα  θαη  άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε - κε εηδηθό 

ηερληθό πεξηερόκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Ο ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη ππνρξεσκέλνο, λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ 

ηπρφλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ, ζηειερψλ ζπκβνχισλ ή ζπλεξγαηψλ ηνπ κε ηελ 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή, κε δηάζεζε δηεξκελέσλ. 

 

2.1.6 Εγγυόςεισ 
 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2. θαη 4.1., εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά 

ηδξχκαηα ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Ώ΄13), πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Βπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 
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ή ζηα θξάηε - κέξε ηεο Α θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα 

απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Β.Σ.Ώ.Ώ. - Σ.Μ.Β.Α.Β. ή λα παξέρνληαη κε 

γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Ααλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Ώλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην 

παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Ααλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 

κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο 

ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  

β) ηνλ εθδφηε, 

γ) ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, 

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Ώ.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ 

ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε Έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα 

παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), 

δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε 

εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε 

πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, 

ε) ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ, 

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ 

ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε 

εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη 

ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ 

αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

Δ  Ώλαζέηνπζα  Ώξρή  επηθνηλσλεί  κε  ηνπο  εθδφηεο  ησλ  εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 
 

2.2 Δικαύωμα υμμετοχόσ - Κριτόρια Ποιοτικόσ Επιλογόσ 
 

2.2.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ 
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1.    Αηθαίσκα  ζπκκεηνρήο  ζηε  δηαδηθαζία  ζχλαςεο  ηεο  παξνχζαο ζχκβαζεο 

έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα 

κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο - κέινο ηνπ Βπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Β.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Α, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη   5   θαη   ηηο   

γεληθέο   ζεκεηψζεηο   ηνπ   ζρεηηθνχ   κε   ηελ   Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 

πκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 
θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 

2.   Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ,   δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο. ε θάζε πεξίπησζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο επζχλνληαη έλαληη ηεο 

Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο αδηαηξέησο, αιιειεγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ. 

 

3.       ηηο  πεξηπηψζεηο  ππνβνιήο  πξνζθνξάο  απφ  έλσζε  νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια 

ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ, 

γηα  ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ, απφ ηα έγγξαθα ηεο, χκβαζεο, 

ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο, πεξί θαηαλνκήο ησλ 

επζπλψλ ηνπο, έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε 

δελ δχλαληαη  λα  πξνβιεζνχλ  έλαληη    ηεο    Ώλαζέηνπζαο  Ώξρήο  σο  ιφγνο 

απαιιαγήο ηνπ ελφο   κέινπο   απφ   ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ 

άιισλ κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο χκβαζεο. 

 

4. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο είλαη έλσζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο 

χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν 

ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί  ζηηο  ππνρξεψζεηο  ηνπ,  ηα  

ππφινηπα  Μέιε  ζπλερίδνπλ  λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο. Δ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο 

ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο.  ε αξλεηηθή πεξίπησζε, ε 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. 

 

5.    Κάζε δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη  ζε  

πεξηζζφηεξεο  απφ  κία  πξνζθνξέο  κε  ηελ  ηδηφηεηα  ηνπ Τπνςεθίνπ Ώλαδφρνπ, 

Μέινπο ππνςήθηαο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, Τπεξγνιάβνπ. Δ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ 

λνκηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηα 
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παξαπάλσ, ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ φισλ ησλ πξνζθνξψλ, γηα ηηο νπνίεο 

δηαπηζηψλεηαη ηέηνηα ζπκκεηνρή. 
 

2.2.2 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ 
 
2.2.2.1 Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δεθαεπηά ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ επξψ 

(17.800,00 €), ήηνη ζε πνζνζηφ 2% επί  ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. ηελ  

πεξίπησζε  έλσζεο  νηθνλνκηθψλ  θνξέσλ,  ε  εγγχεζε  ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ 

φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

 

Δ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά 

ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηνπ άξζξνπ 2.4.5 , ηεο παξνχζαο, δειαδή 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηε 15/10/2021, άιισο  ε  πξνζθνξά  απνξξίπηεηαη.  Δ  Ώλαζέηνπζα  

Ώξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα 

παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο. 

 

2.2.2.2 Δ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. Δ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο 

πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016 ήηνη  

κεηά: 

α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή ηελ 

έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο ελδηθνθαλνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο θαη  

β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο, ελδίθσλ βνεζεκάησλ 

πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο Πξνζηαζίαο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ‟ απηψλ. 

 

Γηα ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο θαηαθχξσζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο:  

α) ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη κε αλαλέσζεο απηήο θαη 

β) απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί ελδηθνθαλήο 

πξνζθπγή ή έλδηθν βνήζεκα ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή έλδηθσλ βνεζεκάησλ ή έρεη ιάβεη ρψξα παξαίηεζεο 

απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο απηψλ ή απηά έρνπλ απνξξηθζεί ακεηαθιήησο. 
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2.2.2.3. Δ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8 δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα 

δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.3 Προώποθϋςεισ υμμετοχόσ - Λόγοι αποκλειςμού 

Ώπνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

(δηαγσληζκφ) νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 

κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 

έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

 

 

 

 

2.2.3.1 Έρεη  εθδνζεί  εηο  βάξνο  ηνπο  ακεηάθιεηε  θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα 

έλαλ από ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο: 
 
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2008/841/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΒΒ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο Έλσζεο (ΒΒ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 

ηεο απφθαζεο- πιαίζην 2003/568/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ενπιίνπ 2003, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε  ηεο  δσξνδνθίαο  ζηνλ  ηδησηηθφ  ηνκέα  (ΒΒ  L  192  ηεο 31.7.2003, ζ. 

54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα,  

 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΒΒ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 

48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Ώ΄ 48), 

 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΑΒΤ 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ενπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΒΒ L 

164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 

εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο  

ηξνκνθξαηίαο,  φπσο  απηέο  νξίδνληαη  ζην  άξζξν  1  ηεο  Οδεγίαο 2005/60/ΒΚ ηνπ 
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Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ 

πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ   ζπζηήκαηνο   γηα   ηε   

λνκηκνπνίεζε   εζφδσλ   απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (ΒΒ L309  ηεο  25.11.2005,  ζ.  15),  ε  νπνία  ελζσκαηψζεθε  ζηελ  εζληθή 

λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Ώ΄ 166), 

 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 

ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΒΒ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο 

Ώπξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε  ηεο  εκπνξίαο  αλζξψπσλ  θαη  

γηα  ηελ  πξνζηαζία  ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2002/629/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΒΒ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Ώ΄ 215). 

 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 

απηφ. 

ηηο  πεξηπηψζεηο  εηαηξεηψλ  πεξηνξηζκέλεο  επζχλεο  (Β.Π.Β.)  θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Β. θαη Β.Β.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ,  ε  ππνρξέσζε  ηνπ  

πξνεγνχκελνπ  εδαθίνπ     αθνξά  θαη‟ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Ώ.Β.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ηνλ Αηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Αηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ.  

ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα 

κέιε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο 

απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε 

(5) έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απόθαζε. 
 
 

 

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) ηαλ  ν  πξνζθέξσλ  έρεη  αζεηήζεη  ηηο  ππνρξεψζεηο  ηνπ  φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο 

φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία   
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ή/θαη  

β)φηαλ ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ 

έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 

 

Ώλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Βιιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ 

θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Αελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο  αζθάιηζεο  

πνπ  νθείιεη,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ,  θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

ή/θαη 

γ) ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ 

επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Βπηζεψξεζεο 

Βξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ 

ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Α1632/2011 (ΐ΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή 

«πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα 

ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Βπηζεψξεζεο Βξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ 

δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 

 

2.2.3.3. Ώπνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο: 

  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 

λ. 4412/2016, 

 

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή 

έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 
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Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη 

ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε 

ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 

 

 

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

 

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 

4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, 

κέζα, 

 

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 

παξεκβαηηθά, κέζα, 

 

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο, 

 

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, 

 

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 

απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 
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(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ 

ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζ) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη 

θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ 

εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απόθαζε. 

 

2.2.3.4. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη 

βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ 

ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο. 

 

2.2.3.5. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηα άξζξα 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) θαη 2.2.3.3 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα 

απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη 

ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Βάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, 

ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα 

κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. 

Ώλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο 

απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ 

δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

 

2.2.3.6. Δ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ 

θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/2016. 

 

2.2.3.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 

ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ 

ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

2.2.3.8. Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή έρεη ην δηθαίσκα, εθφζνλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ 

πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ ππνςεθίσλ/πξνζθεξφλησλ, λα απεπζπλζεί ζηηο αξκφδηεο 

αξρέο γηα λα ιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξεί απαξαίηεηεο. ηαλ νη πιεξνθνξίεο 
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αθνξνχλ έλαλ ππνςήθην ή πξνζθέξνληα εγθαηεζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο κέινο, ε 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή κπνξεί λα δεηεί ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ αξρψλ. Σα αηηήκαηα απηά 

αθνξνχλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο κέινπο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

ππνςήθηνο ή ν πξνζθέξσλ, ηα λνκηθά ή/θαη θπζηθά πξφζσπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, 

ελδερνκέλσο, ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ επηρείξεζεο, ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ έρεη 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ηνπ ππνςεθίνπ ή ηνπ 

πξνζθέξνληνο. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

2.2.4 Καταλληλότητα ϊςκηςησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 
 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

απαηηείηαη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν  ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ 

έξγνπ.  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Βπξσπατθήο 

Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά  ή  εκπνξηθά  

κεηξψα  πνπ  ηεξνχληαη  ζην  θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε 

άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Ώ΄ ηνπ λ. 4412/2016. 

Βθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη κέιε 

ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία ζηε ρψξα 

θαηαγσγήο ηνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ηνπο δεηεί λα απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ ηελ 

έγθξηζε απηή ή φηη είλαη κέιε ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ ή λα ηνπο θαιέζεη λα πξνβνχλ ζε 

έλνξθε δήισζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

επαγγέικαηνο. 

ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Βπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Β.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Α, ή ζε ηξίηεο 

ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 

πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ,  απαηηείηαη  λα  είλαη  εγγεγξακκέλνη  ζε  αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά , κεηξψα. 

Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Βιιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην , 

νηθείν επαγγεικαηηθφ κεηξψν, εθφζνλ, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, απαηηείηαη ε εγγξαθή 

ηνπο γηα ηελ ππφ αλάζεζε ππεξεζία. 

 

2.2.5 Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια 
 
ζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, λα δηαζέηνπλ γηα ηηο ηξεηο (3) πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο (2017, 2018, 2019), κέζν γεληθφ εηήζην θχθιν 
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εξγαζηψλ ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππφ αλάζεζεο 

χκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 

ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν κέζνο φξνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ γηα φζεο 

δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ηνπ 

100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο.  

 

 

 

ε πεξίπησζε έλσζεο / θνηλνπξαμίαο ε παξαπάλσ πξνυπφζεζε κπνξεί λα θαιχπηεηαη 

αζξνηζηηθά απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. Δ δεηνχκελε ηθαλφηεηα δελ 

επεξεάδεηαη απφ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε θνξέα ζηελ έλσζε / θνηλνπξαμία.  

 

2.2.6 Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα 
 
Οη  ππνςήθηνη  νηθνλνκηθνί  θνξείο  γηα  ηελ  παξαδεθηή  ζπκκεηνρή  ηνπο πξέπεη λα 

πιεξνχλ ηα παξαθάησ θξηηήξηα ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, άιισο ε 

πξνζθνξά ηνπο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Βηδηθφηεξα ζα πξέπεη – επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ – λα δηαζέηνπλ: 

Α. Δκπεηξία ζηελ πινπνίεζε έξγσλ ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, πνπ 

λα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ νινθιήξσζε θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (5 έηε) (2015, 2016, 

2017, 2018, 2019), πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ: 

α) έξγσλ ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ελειίθσλ, πνπ λα πεξηιακβάλνπλ 

ηνπιάρηζηνλ 80.000 αλζξσπνψξεο θαηάξηηζεο, εθ ησλ νπνίσλ κε ηε κέζνδν ηεο 

ηειεθαηάξηηζεο λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ 40.000 αλζξσπνψξεο. 

β) έξγσλ ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ελειίθσλ κε ππνρξεσηηθή 

πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ, πνπ λα πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ 40.000 αλζξσπνψξεο 

θαηάξηηζεο. 

 

 

Οη αλσηέξσ απαηηήζεηο (α) θαη (β) δχλαηαη λα θαιχπηνληαη ζσξεπηηθά απφ ηελ 

νινθιήξσζε πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο ελεξγεηψλ/πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο. Σα έξγα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ηεο απαίηεζεο (α) δελ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηε (β) θαη ην αληίζηξνθν. 

 

ε πεξίπησζε έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο ε σο άλσ εκπεηξία γηα ηα (α) θαη (β) δχλαηαη λα 

θαιχπηεηαη ζσξεπηηθά απφ κέιε ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο. Αηεπθξηλίδεηαη φηη δελ 

επηηξέπεηαη ζπλδπαζκφο έξγσλ απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κέινπο γηα εθάζηε απαίηεζε. 
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Χο εκεξνκελία νινθιήξσζεο λνείηαη ε εκεξνκελία ηεο βεβαίσζεο / πξσηνθφιινπ 

παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, πνπ εθδίδεη ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή / απνδέθηεο. 

 

ε πεξίπησζε έξγσλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί απφ Έλσζε εηαηξεηψλ, ιακβάλεηαη ππφςε ν 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη πινπνηεζεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα βάζεη ηνπ 

πνζνζηνχ (%) ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ Έλσζε θαη φρη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

έξγνπ. 

 

Β. Να δηαζέηνπλ δηνηθεηηθφ θαη επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ( εμαηξνπκέλνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ) θαηά ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε (2017, 2018, 2019) θαηά κέζν όξν 

ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) Δηήζηεο  Mνλάδεο  Eξγαζίαο (ΔΜΔ), ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ( ΠΟΛ.1003/31.12.2014 πεξί «Παξνρήο νδεγηψλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4308/2014 (ΦΒΚ Ώ' 251) πεξί ησλ «Βιιεληθψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ, ζπλαθείο ξπζκίζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζην θεθάιαην 1 «ΠΒΑΕΟ ΒΦΏΡΜΟΓΔ 

ΚΏΕ ΚΏΣΔΓΟΡΕΒ ΟΝΣΟΣΔΣΧΝ ΐΏΒΕ ΜΒΓΒΘΟΤ», άξζξν 2 «Καηεγνξίεο νληνηήησλ», 

ζεκείν 2.4). 

Ο κέζνο φξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγίδεηαη ζηε βάζε πιήξνπο απαζρφιεζεο ζε εκεξήζηα 

θαη εηήζηα βάζε, γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ ή ηεθκαίξεηαη φηη έρνπλ εξγαζία 

έκκηζζεο απαζρφιεζεο. πγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλνληαη νη έρνληεο έκκηζζε ζρέζε αιιά θαη 

ηα πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη κε ζρέζε πνπ εμνκνηψλεηαη κε έκκηζζε εξγαζία, φπσο 

δηθεγφξνη, ινγηζηέο ή κεραληθνί φηαλ είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη αλεμάξηεηα ηνπ 

ηξφπνπ πνπ ακείβνληαη (π.ρ. κε ηηκνιφγην). πκπεξηιακβάλνληαη επίζεο νη απαζρνινχκελνη 

κε κίζζσζε απφ άιιε νληφηεηα θαζψο θαη νη ηδηνθηήηεο επηρεηξεκαηίεο, εθφζνλ 

απαζρνινχληαη ζηελ νληφηεηα θαη ακείβνληαη απφ απηή. Αηεπθξηλίδεηαη φηη δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε εθπαηδεπφκελνη θαη ζπνπδαζηέο πνπ απαζρνινχληαη κε ζπκβάζεηο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, θαζψο θαη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ ιάβεη γνληθή άδεηα. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

κέζνπ φξνπ πξνζσπηθνχ, πνζνζηά κηθξφηεξα ηνπ 0,5 ζηξνγγπινπνηνχληαη πξνο ηα θάησ 

θαη πνζνζηά κεγαιχηεξα ηνπ 0,5 ζηξνγγπινπνηνχληαη πξνο ηα πάλσ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ζα πξέπεη λα πιεξνί ηελ ζρεηηθή 

πξνυπφζεζε αζξνηζηηθά γηα ηα έηε δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ. 

 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ε ζρεηηθή πξνυπφζεζε δχλαηαη λα θαιχπηεηαη 

αζξνηζηηθά απφ έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηεο έλσζεο. Θα πξέπεη, φκσο, ηνπιάρηζηνλ έλα εμ‟ 

απηψλ λα δηαζέηεη ππαιιειηθφ δπλακηθφ γηα ηα ηξία (3) ηειεπηαία έηε (2017, 2018, 2019) 

θαηά κέζν όξν  ελλέα (9) ηνπιάρηζηνλ Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο (ΔΜΔ). 
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Βπηζεκαίλεηαη φηη, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ηηο Βηήζηεο Μνλάδεο 

Βξγαζίαο πνπ ζπγθεληξψλνπλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ζην ζρεηηθφ ρσξίν ηνπ 

Βπξσπατθνχ Βληαίνπ Βγγξάθνπ χκβαζεο (Β.Β.Β..) αλαθνξηθά κε ην κέζν εηήζην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ηνπο. 

 

 

Γ. Οη πάξνρνη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη’ 

ειάρηζηνλ πέληε (5) θαηάιιειεο θαη επαξθείο εγθαηαζηάζεηο/δνκέο, νη νπνίεο λα 

βξίζθνληαη ζηα γεσγξαθηθά φξηα ησλ Τπνέξγσλ ηεο χκβαζεο, φπσο απηά αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 1.1. ηνπ Παξαξηήκαηνο ΕΕ ηεο παξνχζαο Αηαθήξπμεο. Θα πξέπεη, 

ζε θάζε πεξίπησζε λα εμαζθαιίδνπλ πξνζβαζηκφηεηα ζε ΏΜΒΏ, ζχκθσλα κε ηνλ 

λ.4067/2012 «Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο» θαη ηηο Οδεγίεο ρεδηαζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο, Βλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο «ρεδηάδνληαο γηα φινπο». ε πεξίπησζε 

έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε παξαπάλσ πξνυπφζεζε δχλαηαη λα θαιχπηεηαη αζξνηζηηθά 

απφ έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηεο έλσζεο.  

 

Γ. Οη πάξνρνη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (ή νη ζπλεξγαδφκελνη πάξνρνη 

ππεξεζηψλ ηειεθαηάξηηζεο) πξέπεη λα δηαζέηνπλ πιαηθόξκα ηειεθαηάξηηζεο,  ε νπνία 

λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ Ώπφθαζε „Έληαμεο ηεο 

Πξάμεο (mis 5002765) θαη εηδηθφηεξα ζην Παξάξηεκα ΕΕ «Πξνδηαγξαθέο Οινθιεξσκέλνπ 

πζηήκαηνο Σειεθαηάξηηζεο (ΟΣΚ)». 

 

Δ. Οη πάξνρνη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

αλζξώπηλν δπλακηθό θαη πφξνπο ηθαλνχο θαη αμηφπηζηνπο γηα λα θέξεη ζε πέξαο επηηπρψο 

ηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο, ζε φξνπο απαηηνχκελεο εμεηδίθεπζεο, επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ην νξγαλσηηθφ ζρήκα (νκάδα έξγνπ) 

πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ζα πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα δηαθξίλεη ηνπο εμήο 

ξφινπο: 

 

 

Οκάδα Έξγνπ Άηνκα  Απαηηνύκελα πξνζόληα 

Τπεύζπλνο Έξγνπ (Τ.Δ) 1 

 Πηπρίν ΏΒΕ/ΣΒΕ 

 Βπαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 15 
εηψλ κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζε 
ζέκαηα ζπλαθή κε ηελ επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε 

Αλαπιεξσηήο Τπεύζπλνο 
Έξγνπ (Α.Τ.Δ) 

1 

 Πηπρίν ΏΒΕ/ΣΒΕ 

 Βπαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 10 
εηψλ κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζε 
ζέκαηα ζπλαθή κε ηελ επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε 
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Δθπαηδεπηηθόο - 
Δπηζηεκνληθόο 
Τπεύζπλνο 

1 

 Πηπρίν ΏΒΕ/ΣΒΕ  

 Μεηαπηπρηαθφ ή Αηδαθηνξηθφ δίπισκα κε 
θαηεχζπλζε/εηδίθεπζε ζηελ Βθπαίδεπζε 
Βλειίθσλ ή ζηε Αηα ΐίνπ Μάζεζε ή ζηε 
πλερηδφκελε Βθπαίδεπζε ή ζηε 
πλερηδφκελε Βπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε 
θαη λα δηαζέηεη επαγγεικαηηθή εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή (5 έηε) ζηελ 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε.  

Τπεύζπλνο Γηαρείξηζεο 
θαη Τπνζηήξημεο ηνπ 
πζηήκαηνο 
Σειεθαηάξηηζεο (“System 
Administrator”) 

1 

 Πηπρίν ΏΒΕ/ΣΒΕ ζηνλ ηνκέα ηεο 
πιεξνθνξηθήο 

 Βπαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 2 
εηψλ κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζε 
δηαρείξηζε θαη ππνζηήξημε ζπζηεκάησλ 
ηειεθαηάξηηζεο 

Τπεύζπλνο ηερληθήο 
ππνζηήξημεο ηύπνπ Help 
Desk 

1 

 Πηπρίν Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
(επηζπκεηέο νη γλψζεηο πιεξνθνξηθήο) 

 Βπαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 2 
εηψλ κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζε 
πιεξνθνξηθή ή θαηάξηηζε 

Οξγαλσηηθόο ππεύζπλνο 2 

 Πηπρίν ΏΒΕ/ΣΒΕ 

 Βπαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 
εηψλ κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζε 
ζέκαηα ζπλαθή κε ηελ επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε 

Γηνηθεηηθόο Τπεύζπλνο 
ησλ πξνγξακκάησλ 

1 

 Πηπρίν ΏΒΕ/ΣΒΕ 

 Βπαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 1 
έηνπο κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζε 
ζέκαηα ζπλαθή κε ηελ επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε 

Γηνηθεηηθή – 
γξακκαηεηαθή 
ππνζηήξημε 

2 

 Πηπρίν Αεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

 Βπαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 1 
έηνπο κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζε 
ζέκαηα ζπλαθή κε ηελ επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε 

Τπεύζπλνο εμεηάζεσλ 
πηζηνπνίεζεο 

1 

 Πηπρίν ΏΒΕ/ΣΒΕ 

 Βπαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 2 
εηψλ κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζε 
ζέκαηα ζπλαθή κε ηελ πηζηνπνίεζε 

Τπεύζπλνο ινγηζηηθήο – 
νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 
πξνγξακκάησλ 

1 

 Πηπρίν ΏΒΕ/ΣΒΕ 
Βπαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 
εηψλ κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζε 
ινγηζηηθά ζέκαηα 

ύλνιν κειώλ Οκάδαο 
Έξγνπ 

12 
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Σ. Οη  πάξνρνη  ζπλερηδφκελεο  επαγγεικαηηθήο  θαηάξηηζεο, ζα πξέπεη λα  

ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ Kαλνληζκό Δ.Δ. 2016/679 αλαθνξηθά κε ηελ  επεμεξγαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη λα δηαζέηνπλ Τπεχζπλν Αηαζθάιηζεο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. Δ απαίηεζε απηή πξέπεη λα ηεξείηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο 

πξνθήξπμεο. ε πεξίπησζε έλσζεο / θνηλνπξαμίαο ε παξαπάλσ απαίηεζε πξέπεη λα 

θαιχπηεηαη απφ ην θάζε κέινο ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο, ελψ γηα ην παξφλ θξηηήξην δελ 

δχλαηαη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο λα ζηεξίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ.  

2.2.7 Πρότυπα Διαςφϊλιςησ Ποιότητασ 

Ο ππνςήθηνο ή ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ φια ηα κέιε ηεο, νθείινπλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αθφινπζα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη γηα ηελ απφδεημε 

απηήο, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε: 

• Πηζηνπνηεηηθνχ ISO 9001:2015 ή ηζνδχλακνπ, ελ ηζρχ, ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη 

• Πηζηνπνηεηηθνχ ISO 27001:2013 ή ηζνδχλακνπ, ελ ηζρχ, γηα ηε δηαρείξηζε αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

2.2.8 τόριξη ςτην ικανότητα τρύτων 
 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο Κεθ. 2.2.5. θαη εθείλα ηεο ηερληθήο  θαη  επαγγεικαηηθήο  

ηθαλφηεηαο Κεθ. 2.2.6. λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο 

λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα 

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο 

ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη. 

Βηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ηνπ 

Μέξνπο ΕΕ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΕΕ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Ώ΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο 

νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 

ηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα 

θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο 

ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Τπφ  ηνπο  ίδηνπο  φξνπο  νη  ελψζεηο  νηθνλνκηθψλ  θνξέσλ  κπνξνχλ  λα ζηεξίδνληαη 

ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 
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2.2.9 Κανόνεσ απόδειξησ ποιοτικόσ επιλογόσ 
 
2.2.9.1       Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

 
Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη 

ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο ησλ άξζξσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7  ηεο  παξνχζεο,  πξνζθνκίδνπλ  θαηά  ηελ  

ππνβνιή  ηεο πξνζθνξάο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην 

άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Βπξσπατθφ Βληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΒΒΒ), 

ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα I, ην νπνίν απνηειεί 

ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ.1599/1986. 

Σν ΒΒΒ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΒΒ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΕΕΕ θαη ηηο νδεγίεο πνπ είλαη 

αλαξηεκέλεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies. pdf. 

 

Σν ΒΒΒ απνηειείηαη απφ επίζεκε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη ν ζρεηηθφο ιφγνο 

απνθιεηζκνχ δελ ηζρχεη θαη/ή φηη πιεξνχηαη ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο θαη παξέρεη ηηο 

θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο, φπσο απαηηείηαη απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή. Σν ΒΒΒ 

πξνζδηνξίδεη ηε δεκφζηα αξρή ή ην ηξίην κέξνο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ έθδνζε ησλ 

ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ  θαη  πεξηιακβάλεη  επίζεκε  δήισζε  φηη  ν  νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζα είλαη ζε ζέζε, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζεη ηα ελ ιφγσ 

δηθαηνινγεηηθά. 

Σν ΔΔΔ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Βπξσπατθφ 

Βληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΒΒΒ), ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή 

ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο  πξνθαηαξθηηθή απφδεημε 

ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή 

έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. 

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies
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εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Βπξσπατθφ 

Βληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΒΒΒ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

ηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 2.2.8.ηεο παξνχζαο, ην ΒΒΒ πεξηέρεη επίζεο ηηο σο άλσ πιεξνθνξίεο φζνλ 

αθνξά ηνπο θνξείο απηνχο. 

 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη επίθιεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηξίησλ, ν ηξίηνο νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη δηθφ ηνπ δηαθξηηφ ΒΒΒ θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο. 

Βθφζνλ ν πξνζθέξσλ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίην ηφηε ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή 

επαιεζεχεη ππνρξεσηηθά ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 

2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο. 

ε θάζε πεξίπησζε ν ππεξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη δηθφ ηνπ δηαθξηηφ ΒΒΒ 

θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 
 
2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

 
Ώ. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα  2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 

πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν  2.2.8 ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ 

ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ  ζπληξέρνπλ  νη  ιφγνη  απνθιεηζκνχ  ηνπ άξζξνπ  2.2.3  

ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (άξζξα 

2.2.4-2.2.7). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ 

νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.3. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε 

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη 
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δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Δ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε 

ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη  ζην Βπξσπατθφ Βληαίν Έγγξαθν χκβαζεο 

(ΒΒΒ). 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά 

θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

 
Δπηζεκαίλεηαη όηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

 νη έλνξθεο βεβαηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε, εθόζνλ 
έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο,  

 νη ππεύζπλεο δειώζεηο, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. εκεηώλεηαη όηη δελ 
απαηηείηαη ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

 

Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3 νη 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α) γηα ην άξζξν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ 

ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, 

πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. Δ ππνρξέσζε 

πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ 

έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα 

αλαθεξφκελα ζην σο άλσ άξζξν 2.2.3.1, 

β) γηα ηα άξζξα 2.2.3.2 θαη 2.2.3.3 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - 

κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) 

κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.  

Βηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2 πεξ α., πέξαλ ηνπ σο άλσ πηζηνπνηεηηθνχ, 

ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Βιιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη 

δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη 

δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο 

έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ  φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ 
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εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε 

ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Β.Μ.Δ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά 

ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ 

πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.  

 

Δ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο 

εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Βιιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο ηεο Ώλεμάξηεηεο Ώξρήο Αεκνζίσλ Βζφδσλ. 

 

 

 

 

Οη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ 

πηζηνπνηεηηθψλ (eCertis) 

γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2 πεξ. γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε 

Αηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Βπηζεψξεζεο Βξγαζηαθψλ ρέζεσλ, 

πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξάο.   Μέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ, 

απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη 

επίζεκε δήισζε ηνπ ΒΠΒ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Δ ππεχζπλε 

δήισζε ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ 

ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Ώλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά 

ή φπνπ ην έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηνπ 

άξζξνπ 2.2.3.3, ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - 

κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ 

νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη  
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ζηα άξζξα 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.3. 

Οη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ 

πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016. 

δ) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.3, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 

νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν 

ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

ε) γηα ην άξζξν  2.2.3.7. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ 

έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 

4412/2016. 

 

ζη) Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 

1497/1984 (Ώ` 188). Βηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο  

 

ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη 

ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 

 

δ) Σα παξαπάλσ απνδεηθηηθά κέζα γίλνληαη απνδεθηά θαηά ηνλ ηξφπν, πνπ νξίδεηαη ζηελ 

παξ.12 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4412/16, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 παξ.7αδ` 

Ν.4605/2019 (ΦΒΚ Ώ 52/1.4.2019) 

B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ 

άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ έγγξαθν αξκφδηαο δεκφζηαο 

Ώξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη Κσδηθνί Αξαζηεξηφηεηαο (ΚΏΑ) θαη βεβαίσζε 

εγγξαθήο ζην νηθείν Βπηκειεηήξην ή άιιν επαγγεικαηηθφ θνξέα, κε ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, πνπ λα είλαη 

ζπλαθέο κε ην δεκνπξαηνχκελν αληηθείκελν, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη.  

Βπίζεο, πξνζθνκίδνπλ ηελ  Άδεηα Παξφρνπ Βθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο πνπ εθδίδεηαη 

ζχκθσλα κε ην λ. 4093/2012 (Ώ΄ 222) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 4547/2018 (Ώ‟ 102) 

γηα ηα Κέληξα Αηα ΐίνπ Μάζεζεο Βπηπέδνπ 1 κε πξφζβαζε ΏΜΒΏ ή Κέληξα Αηά ΐίνπ 

Μάζεζεο Βπηπέδνπ 2 θαζψο θαη  απνδεηθηηθφ ηεο δηαπίζηεπζεο ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο.  

Σα ελ ιφγσ απνδεηθηηθά κέζα γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο 

πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 

κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Ώ΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν 

πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ 
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πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

Δ παξαπάλσ ππεχζπλε δήισζε ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Βπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4 (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο 

γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί  

έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηφο αλ, ζχκθσλα κε ηηο 

εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 

 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηνπ άξζξνπ 2.2.5 

νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηζνινγηζκνχο ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ 

(3) ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ (2017, 2018, 2019). Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο  

 

πνπ εδξεχνπλ ζην εμσηεξηθφ, πξνζθνκίδνληαη ηα αληίζηνηρα – ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη – δηθαηνινγεηηθά. ηελ πεξίπησζε πνπ ν 

ππνςήθηνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηζνινγηζκψλ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί 

ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ χςνπο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ κε αηηηνιφγεζε ηεο απαιιαγήο ηνπ απφ ηελ ππνρξέσζε 

έθδνζεο ηζνινγηζκψλ (π.ρ. κλεία λνκηθήο δηάηαμεο θιπ) θαζψο θαη ην έληππν Β3 ησλ 

ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ (2017, 2018, 2019) γηα ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ 

εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. 

ηελ  πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο εδξεχεη ζην εμσηεξηθφ, ηα αληίζηνηρα ηζρχνληα 

απνδεηθηηθά έγγξαθα. ε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν, αληίζηνηρεο 

Αειψζεηο Φφξνπ Βηζνδήκαηνο (Income Tax Filings) ή Βθθαζαξηζηηθά εκεηψκαηα (Income 

Tax Returns), ή άιια θαηάιιεια έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά.  

Βάλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη 

ζηνηρεία γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ ιεηηνπξγεί, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη 

ζπληξέρεη ε αλσηέξσ επάξθεηα. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξίζηαηαη ζρεηηθή εθ ηνπ λφκνπ ππνρξέσζε πξνο δεκνζίεπζε 

ηζνινγηζκψλ πξνζθνκίδνληαη ηα ΦΒΚ δεκνζίεπζεο απηψλ. Βάλ ν ηειεπηαίνο ηζνινγηζκφο 

έρεη απνζηαιεί πξνο δεκνζίεπζε ζε ΦΒΚ αιιά δελ έρεη δεκνζηεπηεί κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ηφηε πξνζθνκίδνληαη καδί κε ηνλ ηζνινγηζκφ, 

βεβαίσζε ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο φηη έρεη απνζηαιεί πξνο δεκνζίεπζε ζε ΦΒΚ. 
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Βηδηθά γηα ην ηειεπηαίν έηνο εθφζνλ δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

(ηζνινγηζκφο θηι), κπνξεί λα πξνζθνκηζηεί αληίγξαθν ηνπ Πξαθηηθνχ Γεληθήο πλέιεπζεο 

κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ν ηζνινγηζκφο ή άιια επίζεκα ζηνηρεία απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη 

ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο ζπλνδεπφκελα απφ Τπεχζπλε Αήισζε ηνπ λ.1599/86 ηνπ 

Νφκηκνπ Βθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο, ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη φηη δελ έρεη δεκνζηεπζεί ν 

ηζνινγηζκφο, λα αλαθέξεηαη ην πνζφ ζην νπνίν αλήιζε ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηεο 

εηαηξείαο θαη φηη ζα πξνζθνκηζηεί επίζεκν αληίγξαθν ηνπ ηζνινγηζκνχ φηαλ δεκνζηεπηεί.  

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ηα αλσηέξσ 

δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο μερσξηζηά, αιιά ζε θάζε 

πεξίπησζε ην ζρεηηθφ θξηηήξην πξέπεη λα πιεξείηαη απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο ζσξεπηηθά. 

Βάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ 

δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα 

κε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν. 

 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ άξζξνπ 2.2.6 νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο  πξνζθνκίδνπλ ηα ζηνηρεία σο εμήο:  
 
Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 2.2.6.Α Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο ζηελ πινπνίεζε 

αληίζηνηρσλ έξγσλ θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο, ζπκπιεξσκέλν πίλαθα θαη αληίγξαθα 

ησλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο. 

Ο ππνςήθηνο Ώλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ/ηηο αλσηέξσ ειάρηζηε/εο πξνυπφζεζε/εηο 

ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο κε ηελ Πξνζθνξά ηνπ ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο: 

- Πίλαθεο Ώ. & ΐ. ησλ θπξηφηεξσλ έξγσλ πνπ εθηέιεζε ή ζηα νπνία ζπκκεηείρε ν 

ππνςήθηνο Ώλάδνρνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (2015, 2016, 2017, 2018, 2019), 

επηζεκαίλνληαο ηα έξγα πνπ θαιχπηνπλ ηηο ελ ιφγσ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο. 

Ο Πίλαθαο Ώ ησλ θπξηφηεξσλ αλσηέξσ έξγσλ αλαθνξηθά κε ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πεξ. α 

ηνπ Κξηηεξίνπ Α ηνπ Κεθ. 2.2.6. πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην αθφινπζν 

ππφδεηγκα: 

 
Α/
Α 

Αναθ/ςα 
Αρχή 

φντομη 
Περιγραφή 
του ζργου 

Διάρκεια 
Εκτζλεςησ 

Ζργου 
(από – 
ζωσ) 

Π/Τ Περιγραφή 
υνειςφοράσ ςτο 

Ζργο 
(Αφορά περ. α του 
Κριτηρίου Α του 
Κεφ. 2.2.6 – αριθμόσ 
ανθρωποωρών 
κατάρτιςησ  και 
αριθμόσ 
ανθρωποωρών 
κατάρτιςησ  που 
ζχουν  υλοποιηθεί 
με τη μζθοδο τησ 
τηλεκατάρτιςησ) 

Ημερ/νία & τοιχείο 
Σεκμηρίωςησ (τφποσ & 
ημ/νία 
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Ο Πίλαθαο ΐ ησλ θπξηφηεξσλ αλσηέξσ έξγσλ αλαθνξηθά κε ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πεξ. β 
ηνπ Κξηηεξίνπ Ώ ηνπ Κεθ. 2.2.6. πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην αθφινπζν 
ππφδεηγκα: 
 
Α/
Α 

Αναθ/ςα 
Αρχή 

φντομη 
Περιγραφή 
του ζργου 

Διάρκεια 
Εκτζλεςησ 

Ζργου 
(από – 
ζωσ) 

Π/Τ Περιγραφή 
υνειςφοράσ ςτο 

Ζργο 
(Αφορά περ. β. του 

Κριτηρίου Α του 
Κεφ. 2.2.6– αριθμόσ 

ανθρωποωρών 
κατάρτιςησ  (για 

ζργα 
επαγγελματικήσ 
κατάρτιςησ με 
υποχρεωτική 
πιςτοποίηςη 
προςόντων) 

Ημερ/νία & τοιχείο 
Σεκμηρίωςησ (τφποσ & 
ημ/νία 

 
 

      

       
 

 
πνπ:  
 «ΣΟΕΥΒΕΟ ΣΒΚΜΔΡΕΧΔ»:  
 
Α) Ώλ νη απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ έξγσλ (Ώλαζέηνπζεο Ώξρέο) είλαη θνξείο ηνπ 

δεκφζηνπ ή ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα: ΐεβαίσζε νινθιήξσζεο ή πξσηφθνιιν 

νξηζηηθήο παξαιαβήο (επαλάγλσζην θσηναληίγξαθν). Χο εκεξνκελία νινθιήξσζεο 

λνείηαη ε εκεξνκελία ηεο βεβαίσζεο/ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

χκβαζεο ή ηεο Αξάζεο, πνπ εθδίδεη ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή / απνδέθηεο. Βθφζνλ απφ ηελ 

αλσηέξσ βεβαίσζε/πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο δελ πξνθχπηεη ν αξηζκφο ησλ 

αλζξσπνσξψλ θαηάξηηζεο θαη ν αξηζκφο ησλ αλζξσπνσξψλ θαηάξηηζεο  πνπ έρνπλ  

πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο ηειεθαηάξηηζεο (πεξ. α ηνπ Κξηηεξίνπ Α ηνπ Κεθ. 2.2.6) ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί βεβαίσζε ηνπ θνξέα πνπ λα ηα αλαθέξεη  (επαλάγλσζην 

θσηναληίγξαθν). Ώληίζηνηρε βεβαίσζε πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί θαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε 

ησλ απαηηνχκελσλ ηεο πεξ. β ηνπ Κξηηεξίνπ Α ηνπ Κεθ. 2.2.6 αλ δελ πξνθχπηεη ζαθψο 

απφ ηε βεβαίσζε/πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

 
Β) Ώλ ν απνδέθηεο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο: ΐεβαίσζε ηνπ απνδέθηε, ζρεηηθή έγγξαθε 
ζχκβαζε, θαζψο θαη αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ γηα ηελ παξνρή ηεο παξαπάλσ 
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ππεξεζίαο θαη ηνπ ζρεηηθνχ extrait ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ πιεξσκή ηεο ππεξεζίαο. Χο 
εκεξνκελία νινθιήξσζεο λνείηαη ε εκεξνκελία ηεο βεβαίσζεο νινθιήξσζεο ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, πνπ εθδίδεη ν απνδέθηεο (ηδησηηθφο θνξέαο). Ώπφ ηελ αλσηέξσ 
βεβαίσζε/πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη ν αξηζκφο ησλ 
αλζξσπνσξψλ θαηάξηηζεο θαη ν αξηζκφο ησλ αλζξσπνσξψλ θαηάξηηζεο  πνπ έρνπλ  
πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο ηειεθαηάξηηζεο (πεξ. α ηνπ Κξηηεξίνπ Α ηνπ Κεθ. 2.2.6) (Σα 
απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε 
απιή θσηνηππία,εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε 
αθξίβεηά ηνπο. Βηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο 
εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη 
ζπληαρζεί ην έγγξαθν. ). Ώληίζηνηρε βεβαίσζε πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί θαη γηα ηελ 
ηεθκεξίσζε ησλ απαηηνχκελσλ ηεο πεξ. β ηνπ Κξηηεξίνπ Α ηνπ Κεθ. 2.2.6. 
ε θάζε πεξίπησζε ε αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη πεξαηηέξσ 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ. 
 
Γ) Ώλ ζηα έξγα ηνπ Πίλαθα ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηείρε σο κέινο 
Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, επηπξφζζεηα πξνζθνκίδεη αληίγξαθν πκθσλεηηθνχ πνπ λα 
απνδεηθλχεηαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο. 
 
Β) Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 2.2.6.Β. 

 

Γηα ηελ απφδεημε ηνπ κέζνπ εηήζηνπ έκκηζζνπ ππαιιειηθνχ δπλακηθνχ, ν ππνςήθηνο 

Ώλάδνρνο πξνζθνκίδεη:  

 

1. Καηαζηάζεηο Βπηζεψξεζεο Βξγαζίαο (πίλαθαο πξνζσπηθνχ) Β4 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ) θαη γηα ηηο ηξεηο (3) θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ 

πξνεγνχληαη ηνπ έηνπο 2020 (ήηνη 2017, 2018, 2019).  

 

2. Ώπνδεηθηηθφ Τπνβνιήο δήισζεο Ώπνδνρψλ & πληάμεσλ καδί κε ζπγθεληξσηηθή 

Καηάζηαζε ηέινπο έηνπο ζηελ νπνία ζα απνηππψλεηαη αλαιπηηθά ν θάζε εξγαδφκελνο κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ απαζρνιήζεθε θαη γηα ηηο ηξεηο (3) θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο 

ρξήζεηο πνπ πξνεγνχληαη ηνπ έηνπο 2020 (ήηνη 2017, 2018, 2019). 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ΒΜΒ ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα θάησζη: 

1 ΒΜΒ = 12 αλζξσπνκήλεο = 300 εκέξεο αζθάιηζεο = 2.400 αλζξσπνψξεο. 

 

1. Τπνινγηζκφο ΒΜΒ κε βάζε ηηο εκέξεο αζθάιηζεο (γηα εξγαδφκελν κε πιήξεο σξάξην 8 

σξψλ): 

Βξγαδφκελνο κε πιήξεο σξάξην (8σξν): Ώλ νη εκέξεο αζθάιηζεο ηνπ έηνπο πνπ ν 

εξγαδφκελνο δνπιεχεη κε πιήξεο σξάξην (8σξν) είλαη κεγαιχηεξεο ηνπ 300, ηφηε ινγίδεηαη 1 
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ΒΜΒ. Βλαιιαθηηθά ν ππνινγηζκφο γίλεηαη: εκέξεο αζθάιηζεο ηνπ έηνπο πνπ ν εξγαδφκελνο 

δνπιεχεη κε πιήξεο σξάξην (8σξν) /300. 

 

2. Τπνινγηζκφο ΒΜΒ κε βάζε ηηο ψξεο αζθάιηζεο γηα εξγαδφκελν κεξηθήο απαζρφιεζεο: 

Γηα εξγαδφκελν πνπ δνπιεχεη κε σξάξην κηθξφηεξν ησλ νθηψ σξψλ (ζηνηρεία απφ ηνπο 

Πίλαθεο πξνζσπηθνχ) ν ππνινγηζκφο γίλεηαη σο εμήο: (αξηζκφο αζθαιηζηηθψλ 

εκεξνκηζζίσλ αλά κήλα x ψξεο εξγαζίαο αλά εκέξα x κήλεο εξγαζίαο) / 2.400. 

 
Γ) Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 2.2.6.Γ. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνζθνκίδεη: α) γηα ίδηα θάιπςε ηελ Άδεηα Παξφρνπ Βθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Βζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη 

Βπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΒΟΠΠΒΠ) θαη πεξηιακβάλεη πιήξε θαη αλαιπηηθφ 

θαηάινγν ησλ δηαζέζηκσλ δνκψλ ηνπ, θαη β) ε πεξίπησζε πινπνίεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ εθηφο ίδησλ δνκψλ ηνπ ππνςεθίνπ Ώλαδφρνπ, πξνζθνκίδνληαη 

Πξνζχκθσλα πλεξγαζίαο κε Κέληξα Αηα ΐίνπ Μάζεζεο επηπέδνπ 1 ή 2 ή/θαη ζρεηηθά 

πκθσλεηηθά κίζζσζεο ή παξαρψξεζεο δνκψλ Καηάξηηζεο, ρσξίο λα αίξεηαη ε 

ππνρξέσζε ηνπ Κεθ.2.2.8 φπνπ απηή πξνβιέπεηαη. Οη δνκέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

αδεηνδφηεζε απφ ηνλ ΒΟΠΠΒΠ σο Κέληξν Αηά ΐίνπ Μάζεζεο Βπηπέδνπ 2 ή Κέληξν Αηά 

ΐίνπ Μάζεζεο Βπηπέδνπ 1, πνπ λα εμαζθαιίδεη πξνζβαζηκφηεηα ζε ΏΜΒΏ, ζχκθσλα κε ην 

λφκν 4067/2012 (ΦΒΚ 79/Ώ/2012) «Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο» θαη ηηο Οδεγίεο ηνπ 

ππνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Βλέξγεηαο θαη θιηκαηηθήο Ώιιαγήο «ρεδηάδνληαο γηα ινπο» , 

φπσο απηφο ηζρχεη. 

 
Γ) Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 2.2.6.Γ.  

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξέπεη λα  θαηαζέζεη λφκηκα ζεσξεκέλε ππεχζπλε  δήισζε φηη 

δηαζέηεη πιαηθφξκα ηειεθαηάξηηζεο ε νπνία πιεξνί   ηηο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο 

πεξηγξάθνληαη ζηελ Ώπφθαζε „Έληαμεο ηεο Πξάμεο, βι Παξάξηεκα ΕΕ «Πξνδηαγξαθέο 

Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Σειεθαηάξηηζεο (ΟΣΚ). Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ 

θάιπςε ηνπ παξφληνο θξηηεξίνπ ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ζηεξίδεηαη ζε 

ηθαλφηεηα ηξίησλ, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη πκθσλεηηθφ πλεξγαζίαο κε πάξνρν 

ηειεθαηάξηηζεο, ν νπνίνο δηαζέηεη πιαηθφξκα ηειεθαηάξηηζεο ε νπνία πιεξνί   ηηο 

πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ Ώπφθαζε „Έληαμεο ηεο Πξάμεο, βι 

Παξάξηεκα ΕΕ «Πξνδηαγξαθέο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Σειεθαηάξηηζεο (ΟΣΚ)».  

 
Δ) Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 2.2.6.Δ.,  

Γηα ηελ απφδεημε ησλ ηππηθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη ινηπψλ πξνζφλησλ ηεο νκάδαο έξγνπ, 

νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 
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 Πίλαθα (κε βάζε ην ππφδεηγκα πνπ αθνινπζεί), ζηνλ νπνίν γίλεηαη ζπλνπηηθή 

αλαθνξά ζηα ζηειέρε ηνπ Ώλαδφρνπ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Έξγν, θαη ζηνπο 

ηίηινπο ζπνπδψλ ηνπο. Σα ζηειέρε πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Έξγν ζα 

αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά θαη ζα παξαηίζεληαη γηα ην θαζέλα ηα εμήο ζηνηρεία:  

o ην αληηθείκελν εξγαζίαο πνπ ζα θαιχςνπλ,  

o νη ηίηινη ζπνπδψλ ηνπο,  

o ε ζέζε θαη ν ξφινο ζην νξγαλσηηθφ ζρήκα ηνπ Έξγνπ (Τπεχζπλνο Έξγνπ, 

Ώλαπιεξσηήο Τπεχζπλνο Έξγνπ,  Βθπαηδεπηηθφο Βπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο, 

θιπ) 

 

Α/Α ζρήκα ηνπ 

έξγνπ 

Φνξέαο (ζε 

πεξίπησζε 

Έλσζεο/ 

Κνηλνπξαμίαο) 

Ολνκαηεπώλπκν 

Μέινπο Οκάδαο 

Έξγνπ 

Αληηθείκελν 

Δξγαζίαο 

Σίηινη πνπδώλ Θέζε θαη ξόινο 

ζην νξγαλσηηθό 

      

      

      

 

 Ώλαιπηηθφ ΐηνγξαθηθφ εκείσκα κε ζαθή αλαθνξά ζηελ εξγαζηαθή ζρέζε θάζε 

ηειέρνπο κε ηνλ Τπνςήθην Ώλάδνρν ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα πνπ 

παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα VII, κε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζε ηίηινπο ζπνπδψλ, γεληθά 

θαη εηδηθά πξνζφληα, θαζψο θαη ζηηο κέρξη ζήκεξα δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ψζηε λα 

απνδεηθλχνληαη ηα φζα δεηνχληαη ζην άξζξν 2.2.6.Δ ζπλνδεπνκέλν απφ ηα 

δηθαηνινγεηηθά/έγγξαθα πνπ λα  απνδεηθλχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζε απηφ (αθνξά 

κφλν ηηο  απαηηήζεηο πνπ αμηνινγνχληαη).  

Βηδηθφηεξα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ ηα θάησζη: 

o Σίηινο/νη ζπνπδψλ, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο βαζκφο, ε εκεξνκελία 

θαη ην έηνο θηήζεο ηνπ. ηελ πεξίπησζε ηίηινπ ζπνπδψλ αιινδαπήο 

απαηηείηαη θαη ε ππνβνιή επίζεκεο κεηάθξαζεο. 

o Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο απαηηείηαη:  

α)Γηα κηζζσηνχο κε βεβαηψζεηο εξγνδφηε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ην είδνο 

ηεο επαγγεικαηηθήο ελαζρφιεζεο θαη ε ε εκπεηξία ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλςζπλαθψλ κε απηέο ηεο παξνχζαο Αηαθήξπμεο, γηα πιήξε ή 

κεξηθή απαζρφιεζε, ζπλνδεπφκελεο απφ βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα,  

β)Γηα ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο κε βεβαηψζεηο ζπλνδεπφκελεο απφ 

θσηνηππίεο ΏΠΤ κε ηελ ππφκλεζε ηνπιάρηζηνλ κία (1) ζχκβαζεο αλά έηνο 

o Τπεχζπλε Αήισζε φηη φια ηα αλαγξαθφκελα θαη ππνβαιιφκελα ζηνηρεία είλαη 

αιεζή. Δ Τπεχζπλε Αήισζε ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
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Σα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ κπνξεί είηε λα ζπλδένληαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο ή λα είλαη εηαίξνη ή κέιε δηνίθεζεο ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ, είηε λα είλαη 

εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, είηε λα είλαη ζηειέρε ηνπ 

ζπκκεηέρνληα ππεξγνιάβνπ. 

 

ζα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αηαγσληδνκέλνπ δελ έρνπλ ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο, αιιά πξφθεηηαη λα απαζρνιεζνχλ κε ζχκβαζε έξγνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ ηεο παξνχζεο, πξέπεη λα ππνβάιινπλ Τπεχζπλε Αήισζε, ζηελ νπνία 

αλαιακβάλεηαη ε δέζκεπζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ πξνζδηνξηζζείζα ζέζε. Δ 

Τπεχζπλε Αήισζε ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 2.2.6.Σ,  

Πξνο απφδεημε ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Καλνληζκνχ Β.Β., 679/2016, απαηηείηαη ε 

πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ ζπκκφξθσζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ λένπ Βπξσπατθνχ Γεληθνχ Καλνληζκνχ γηα ηελ Πξνζηαζία Αεδνκέλσλ 

θαζψο θαη ν νξηζκφο Τπεχζπλνπ Πξνζηαζίαο Αεδνκέλσλ (DPO), απφ ηελ Ώξρή 

Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Αεδνκέλσλ. 

 

Β.5. Γηα ηελ απόδεημε ησλ κέζσλ δηαζθάιηζεο πνηνηηθνύ ειέγρνπ ησλ παξερόκελσλ 

ππεξεζηώλ ηνπ άξζξνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο  πξνζθνκίδνπλ ηα ζηνηρεία σο 

εμήο:  

 

Γηα ηελ απφδεημε ησλ κέζσλ δηαζθάιηζεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

απαηηείηαη ε ζπκκφξθσζε ησλ ππνςεθίσλ κε ηα αθφινπζα πξφηππα δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο θαη γηα ηελ απφδεημε απηήο, ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ ISO 9001:2015 ή 

ηζνδχλακνπ, ελ ηζρχ, ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη 

πηζηνπνηεηηθφ ISO 27001:2013 ή ηζνδχλακνπ, ελ ηζρχ, γηα ηε δηαρείξηζε αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. ε πεξίπησζε έλσζεο / θνηλνπξαμίαο νη παξαπάλσ 

απαηηήζεηο κπνξεί λα θαιχπηνληαη ηαπηφρξνλα απφ ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο ηεο έλσζεο / 

θνηλνπξαμίαο. 

 

 

 

Β.6. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Ώλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε 

ηξίηνπο ηελ πινπνίεζε ηκήκαηνο ηεο ππφ αλάζεζε χκβαζεο, ηφηε ζα πξέπεη λα 

θαηαζέζεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ Πίλαθα : 
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Πεξηγξαθή ηκήκαηνο ηεο ύκβαζεο πνπ 

πξνηίζεηαη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα 

αλαζέζεη ζε Τπεξγνιάβν 

 
Δπσλπκία 

Τπεξγνιάβνπ 

Ζκεξνκελία 

Γήισζεο 

πλεξγαζίαο 

   

   

 
Ο ππνςήθηνο Ώλάδνρνο, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ αλσηέξσ Πίλαθα, ζα πξέπεη λα 

θαηαζέζεη : 

α) λφκηκα ζεσξεκέλεο ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ησλ 

ππεξγνιάβσλ, κε ηηο νπνίεο ζα δειψλεηαη φηη απνδέρνληαη ηε ζπλεξγαζία απηή θαη 

δεζκεχνληαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ ππνςήθην, εθφζνλ απηφο αλαθεξπρζεί αλάδνρνο, 

έσο ην πέξαο ηεο δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο, φηη δελ δηαηεξεί θαλέλα δηθαίσκα δηεθδίθεζεο 

ακνηβήο απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαη φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο Αηαθήξπμεο, ηνπο 

νπνίνπο θαη απνδέρεηαη. Βπίζεο ζα δειψλεηαη ηπρνχζα απνδνρή γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ 

Οκάδα  Έξγνπ  ζηειερψλ  ησλ  ππεξγνιάβσλ,  ηα  νπνία  θαη  ζα θαηνλνκάδνληαη. Οη 

Τπεχζπλεο Αειψζεηο  

ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

β) Εδησηηθφ  πκθσλεηηθφ πλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ππνςήθησλ αλάδνρσλ θνξέσλ θαη 

ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπο, ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη νη φξνη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο θαη 

ην ηκήκα ηνπ έξγνπ ην νπνίν ζα πινπνηήζνπλ νη ππεξγνιάβνη (ηδίσο νη δηαπηζηεπκέλνη 

θνξείο πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ). Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ λα έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Αηεπθξηλίδεηαη φηη ππεξγνιαβία είλαη ε ζπλεξγαζία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε θάζε ηξίην 

πνπ αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη δηαθξηηφ/-ά ηκήκα/-ηα ηνπ Έξγνπ. Ώληηζέησο, δελ λνείηαη 

σο ππεξγνιαβία θάζε άιιε ζπκθσλία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηξίην φπσο π.ρ. 

πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ πιηθψλ, δηαηξνθήο, κίζζσζεο ρψξνπ (αηζνπζψλ), δεκηνπξγίαο 

θαη παξνρήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, παξνρήο ζπζηήκαηνο (πιαηθφξκαο) ηειεθαηάξηηζεο 

(e-learning) θ.α. 

ε θάζε πεξίπησζε ν ππεξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη δηθφ ηνπ δηαθξηηφ ΒΒΒ 

θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Δ ππνγξαθή ηνπ ΒΒΒ πξέπεη λα είλαη έσο 

δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Β.7 Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη  

 

ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (πρ ΓΒΜΔ) πξνζθνκίδεη 

ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο 

ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.  ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα 
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θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, 

αληίζηνηρα ΦΒΚ, ζπγθξφηεζε Α.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Ώ.Β., θιπ., αλάινγα κε ηε 

λνκηθή κνξθή ηνπ  νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

εθφζνλ απηή πξνθχπηεη απφ πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο (πρ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

ΓΒΜΔ), αξθεί ε ππνβνιή απηνχ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ. ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα 

λφκηκεο ζχζηαζεο θαη κεηαβνιψλ (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, 

αληίζηνηρα ΦΒΚ, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), 

ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

 

Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε 

δήισζε  ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο 

ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 

Οη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

Ώπφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ 

δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη 

ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ 

νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

 

Β.8. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο  πνπ  

πξνβιέπνληαη  απφ  ηηο  εθάζηνηε  ηζρχνπζεο  εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε 

απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα 

πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Ώ΄ ηνπ λ. 

4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 

εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην 

νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο. 
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ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή 

ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε 

θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν. 

 

Δ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο 

νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, 

ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφιεηαο φζνλ αθνξά ηηο  απαηηήζεηο  πνηνηηθήο  επηινγήο,  ηηο  

νπνίεο  θαιχπηεη  ν  επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ. 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη 

απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ 

εγγξαθήο ηνπο. 

 

Β.9. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 

παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 

4412/2016. 

 

Β.10. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.2.8, γηα ηελ απφδεημε   φηη   ζα   έρεη   ζηε   

δηάζεζή   ηνπ   ηνπο   αλαγθαίνπο   πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε 

δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

 

Βπίζεο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ρσξηζηά ζπκπιεξσκέλν έληππν ΒΒΒ κε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ 

ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν  θαη  ππνγεγξακκέλν  απφ  

ηνπο  λφκηκνπο  εθπξνζψπνπο απηψλ. 
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2.3 Κριτόρια Ανϊθεςησ 
 

2.3.1 Κριτόριο ανϊθεςησ 
 
Κξηηήξην  αλάζεζεο  ηεο  χκβαζεο  είλαη  ε  πιένλ  ζπκθέξνπζα  απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο πνηφηεηαο - ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ 

θάησζη θξηηεξίσλ: 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ 
ΟΜΑΓΑ Α: Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε Τινπνίεζεο ηεο ύκβαζεο   
Κ1 Αληηθείκελν θαη πεξηβάιινλ ηνπ έξγνπ 10% 
Κ2 Μεζνδνινγία πινπνίεζεο έξγνπ 35% 
Κ3 Δθπαηδεπηηθό πιηθό 10% 

Κ4 Γηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο 10% 

Κ5 Αλαιπηηθό Υξνλνδηάγξακκα 
Τινπνίεζεο ηεο ύκβαζεο 

 15% 

ΑΘΡΟΗΜΑ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΟΜΑΓΑ 
Α 
 

80% 

ΟΜΑΓΑ Β: Οξγάλσζε Οκάδαο Έξγνπ 
Κ6 Γνκή θαη νξγάλσζε ηεο νκάδαο έξγνπ 10% 
Κ7 Ρόινη θαη θαζήθνληα 10% 
 
ΑΘΡΟΗΜΑ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΟΜΑΓΑ Β    20%                                                
 
ΑΘΡΟΗΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΒΑΡΤΣΖΣΑ     100% 
 

 

Σξόπνο αλαιπηηθήο βαζκνιόγεζεο ησλ επί κέξνπο θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο 

 

 

ΟΜΑΓΑ Α: Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε Τινπνίεζεο ηεο ύκβαζεο   

 

Κξηηήξην Κ1 - Αληηθείκελν θαη πεξηβάιινλ ηνπ έξγνπ  

Θα αμηνινγεζεί: 

 Ο βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ 

 Ο βαζκφο αληίιεςεο γηα ηνλ ξφιν ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο 

 Ο βαζκφο αληίιεςεο γηα ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ηνπ έξγνπ 

 Δ ζαθήλεηα θαη ν ξεαιηζκφο ηεο πξφηαζεο ηνπ ππνςεθίνπ ζπλνιηθά 

 

 
Κξηηήξην Κ2 - Μεζνδνινγία πινπνίεζεο έξγνπ 
Θα αμηνινγεζεί: 
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 Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν πξνζθέξσλ ζθνπεχεη λα πξνζεγγίζεη ην έξγν 

 Σα εξγαιεία θαη κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

 Δ θαηάιιειε πεξηγξαθή θαη αλάιπζε θάζε θάζεο ηνπ έξγνπ ζε επηκέξνπο 
δξαζηεξηφηεηεο 

 Ο πξνζδηνξηζκφο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ φπσο απηά 
πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 
πξνηεηλφκελε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ππνςήθηνπ 

 Ο βαζκφο αλαγλψξηζεο, αλάιπζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ 
πηζαλψλ θηλδχλσλ ηνπ έξγνπ 

 Δ ιεηηνπξγηθή θαη ηερληθή αξηηφηεηα ηνπ Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο 
Σειεθαηάξηηζεο (Ο..Σ.Κ.) ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο 

 Βπηπιένλ ηερληθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ πζηήκαηνο πνπ ηνπ 
πξνζδίδνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε ηελ 
Οκάδα ηφρνπ 

 Πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ παξνρήο ηερληθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο πξνο 
ηνπο σθεινχκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο (πεξηγξαθή ησλ ηξφπσλ 
επηθνηλσλίαο, ησλ κεζφδσλ ππνζηήξημεο θ.ά.)  

 Πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ παξαθνινχζεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηερληθά 
κέζα θαη δπλαηφηεηα παξαγσγήο ησλ αληίζηνηρσλ εληχπσλ 

 
Κξηηήξην Κ3 – Δθπαηδεπηηθό Τιηθό 
Θα αμηνινγεζεί: 

 Δ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 
βαζηζκέλν ζηηο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

 Δ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέζσ παξνπζίαζεο κίαο ελδεηθηηθήο ζεκαηηθήο 
ελφηεηαο (ζπγγξαθή θαη ςεθηνπνίεζε) (ε παξνπζίαζε δελ πξέπεη λα αθνξά ζηα 
γεληθά ζέκαηα εθπαίδεπζεο π.ρ πγηεηλή θαη αζθάιεηα θιπ) 

 
Κξηηήξην Κ4 – Γηαδηθαζία Πηζηνπνίεζεο 
 

Θα αμηνινγεζεί: 

 Ο βαζκφο αλάιπζεο ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 
ησλ σθεινχκελσλ 

 Ο ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ ρεκάησλ Πηζηνπνίεζεο 

 Δ ζαθήλεηα ησλ ζηαδίσλ εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ θαη 
δεμηνηήησλ ησλ σθεινχκελσλ 

 
Κξηηήξην Κ5 – Αλαιπηηθό Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο ηεο ύκβαζεο 
 

Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα παξνπζηάζεη αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα (κε ηε κνξθή 
Αηαγξάκκαηνο Gantt), φπνπ ζα απνηππψλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο, ελφηεηεο εξγαζηψλ 
θαη παξαδνηέα πνπ ζα εθηειεζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην ζπλνιηθφ έξγν θαζψο 
θαη ε ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα θαη αιιεινπρία.  
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Σν ρξνλνδηάγξακκα πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθφ, λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ρξνληθνχο 
πεξηνξηζκνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη, κέζσ απηνχ, λα ηεθκεξηψλεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ 
ππνςήθηνπ Ώλαδφρνπ λα έρεη νινθιεξψζεη ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ ην αξγφηεξν 
εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
χκβαζεο.  
To ρξνλνδηάγξακκα κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ πεξηγξαθή ζελαξίσλ πινπνίεζεο 
ησλ πξνγξακκάησλ γηα ην ζχλνιν ησλ Τπνέξγσλ ηεο χκβαζεο. 

 
Κξηηήξην Κ6 – Γνκή θαη νξγάλσζε ηεο νκάδαο έξγνπ 
Θα αμηνινγεζεί: 

 Ο βαζκφο πνπ ε πξνηεηλφκελε νξγαλσηηθή δνκή θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ  

 Δ βαζκφο πνπ ε πξνηεηλφκελε κέζνδνο επηθνηλσλίαο εμαζθαιίδεη ηελ 
απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ ζην έξγν ζπκπ. ηεο 
Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο 

 
Κξηηήξην Κ7 – Ρόινη θαη θαζήθνληα ηεο Οκάδαο Έξγνπ 
Θα αμηνινγεζεί: 
Δ ζαθήλεηα ηνπ ξφινπ θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζα 
απαζρνιεζεί ζην έξγν. Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα παξνπζηάζεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ 
ζρήκαηνο δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ, ηεο δνκήο θαη νξγάλσζεο ηεο νκάδαο ησλ ζηειερψλ 
πνπ ζα εκπιαθνχλ ζηελ πινπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ (Οκάδα Έξγνπ), θαζψο θαη 
ηεο ηθαλφηεηαο θαη εκπεηξίαο ηνπο. Βπίζεο πξέπεη λα απνηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ε 
ζπκκεηνρή, ν ξφινο θαη νη αξκνδηφηεηεο θάζε ζηειέρνπο ζηηο επηκέξνπο δξάζεηο θαη 
παξαδνηέα ηνπ έξγνπ. Δ ζχλζεζε θαη ε δηαζεζηκφηεηα ηεο Οκάδαο Έξγνπ πξέπεη λα 
ζπλάδεη κε ην αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο χκβαζεο (δηάγξακκα Gantt) 
πνπ ζα ππνβάιιεη ν ππνςήθηνο Ώλάδνρνο. 

2.3.2 Βαθμολόγηςη και κατϊταξη προςφορών 
 

Αμηνιόγεζε Σερληθώλ Πξνζθνξώλ  

Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ αθνινπζείηαη ε 
παξαθάησ δηαδηθαζία: 

Γηα θάζε Σερληθή Πξνζθνξά βαζκνινγνχληαη ηα επηκέξνπο θξηηήξηα ησλ νκάδσλ. 

ια ηα επηκέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη απηφλνκα. Δ ζπλνιηθή βαζκνινγία γηα θάζε 
επηκέξνπο θξηηήξην θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο, φπσο νξίδεηαη παξαθάησ: 

 θαζνξίδεηαη ζε 100 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη 
απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο (ππνρξεσηηθέο). 

 απμάλεηαη κέρξη 120 βαζκνχο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο 
δηαθήξπμεο. 

Δ ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε επηκέξνπο θξηηεξίνπ ζηαζκίδεηαη κε ην ζπληειεζηή βαξχηεηαο 
ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα θαη ζα ζηξνγγπινπνηείηαη 
ζηα 2 δεθαδηθά ςεθία θαη εθφζνλ ην ηξίην δεθαδηθφ είλαη 1,2,3,4 ζα ζηξνγγπινπνηείηαη πξνο 
ηα θάησ, ελψ αλ είλαη 5,6,7,8,9 πξνο ηα πάλσ. 

Δ ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε νκάδαο θξηηεξίσλ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ 
ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ ηεο. 
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Σν άζξνηζκα ησλ βαζκνινγηψλ ησλ νκάδσλ απνηειεί ηνλ Ώπφιπην ΐαζκφ Σερληθήο 
Πξνζθνξάο (ΏΐΣΠ). 

 

Ο Σειηθφο (πλνιηθφο) ΐαζκφο Σερληθήο Πξνζθνξάο (ΣΐΣΠ) θάζε ππνςεθίνπ ππνινγίδεηαη 
απφ ηνλ ηχπν:  

ΑΒΣΠ 

ΣΒΣΠ= -------------- x 100 

ΑΒΣΠmax 

φπνπ ABTΠmax =ε απφιπηε βαζκνινγία ηνπ θαιχηεξνπ ηερληθά ππνςεθίνπ.  

Κξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ 
θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο) 
επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

 

Αμηνιόγεζε νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ  

Δ βαζκνιφγεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ησλ Πξνζθεξφλησλ είλαη ζρεηηθή. Γηα θάζε 
Πξνζθέξνληα ζα ππνινγηζζεί ν Σειηθφο ΐαζκφο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ 
(Σ.ΐ.Ο.Π.), σο εμήο:  

ΣΒΟΠ = (Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Μεηνδόηε/Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Πξνζθέξνληα) x 
100 

φπνπ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά Πξνζθέξνληνο νξίδεηαη ην πνζφ ζε Βπξψ έλαληη ηνπ νπνίνπ 
πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ν Πξνζθέξσλ ην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο θαη Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά Μεηνδφηε είλαη ην κηθξφηεξν πνζφ ζε Βπξψ.  

Βίλαη πξνθαλέο φηη ν βαζκφο απηφο ζα είλαη έλαο αξηζκφο κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ 100 (ν 
κεηνδφηεο, δειαδή ν Πξνζθέξσλ κε ηε κηθξφηεξε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζα έρεη 
Σ.ΐ.Ο.Π.= 100). 

Σειηθή αμηνιόγεζε:  

Δ ηειηθή αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο 
πιένλ ζπκθέξνπζαο Πξνζθνξάο. Πξνο ηνχην ζα εμαρζεί ν Σειηθφο ΐαζκφο πλνιηθήο 
Πξνζθνξάο (Σ.ΐ..Π.) θάζε Πξνζθέξνληνο κε ηνλ αθφινπζν καζεκαηηθφ ηχπν:  

 

ΣΒΠ = (ΣΒΟΠ X 15%) + (ΣΒΣΠ x 85%) 

Με βάζε ηνλ Σειηθφ ΐαζκφ πλνιηθήο Πξνζθνξάο ηνπο, νη Πξνζθέξνληεο ζα θαηαηαρζνχλ 
θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ βαζκνχ ηνπο θαη επηθξαηέζηεξνο ππνςήθηνο ζα είλαη ν 
πξνζθέξσλ κε ηνλ κεγαιχηεξν ΣΐΠ. 
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2.4 Κατϊρτιςη - Περιεχόμενο Προςφορών. 
 

2.4.1 Γενικού Όροι υποβολόσ προςφορών 
 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Η – 
VIII ηεο Αηαθήξπμεο. 
 
 
Αελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.  

 
Οη πξνζθνξέο αθνξνχλ ζε νιφθιεξε ηε ζχκβαζε.  

 
Δ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 
ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ 
έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, 
απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, 
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ ζπληνληζηήο απηήο.  
Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί λα κεηέρεη άκεζα ή έκκεζα ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο 
πξνζθνξέο ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ άιισο απνξξίπηνληαη φιεο 

2.4.2 Φρόνοσ και Σρόποσ υποβολόσ προςφορών 
 
2.4.2.1 Οη  πξνζθνξέο  ππνβάιινληαη  απφ  ηνπο  ελδηαθεξφκελνπο  ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο  www.promitheus.gov.gr ηνπ ΒΔΑΔ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε (άξζξν 1.6), ζηελ Βιιεληθή 

Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην λ.4412/2016 , ηδίσο 

άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Ώπφθαζε αξηζκ. 56902/215/, “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο 

θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Βζληθνχ πζηήκαηνο Διεθηξνληθψλ Αεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Β..Δ.ΑΔ..)”. 

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ Αηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα 

δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ  

 

έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΒΚ θαη ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΒΒ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Ώ. 56902/215 

“Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Β..Δ.ΑΔ.)» (ΦΒΚ ΐ 1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΒΔΑΔ- Αηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο 

ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο Τ.Ώ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Βπηζεκαίλεηαη φηη, νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 
ππνγξάθνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, κε ρξήζε 
πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, αιιά κπνξεί λα ηα απζεληηθνπνηνχλ κε 
νπνηνλδήπνηε άιιν πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο δελ είλαη 
ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζπλνδεχεηαη κε 
ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο δελ πξνβιέπεηαη ε 
ρξήζε  πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ή φηη ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη 
ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο 
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ζ ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ 
θέξεη ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.  
 

2.4.2.2 Ο   ρξφλνο   ππνβνιήο   ηεο   πξνζθνξάο   θαη   νπνηαδήπνηε   ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο 

ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 

ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Ώπφθαζεο. 

 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΒΔΑΔ, ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζή ηεο. 
 
2.4.2.3 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα: 
 

(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 

Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 
 
(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά 

πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 
 
Ώπφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα 

ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16. Βθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη 

πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο,  ιφγσ  χπαξμεο  ηερληθνχ  ή  εκπνξηθνχ  απνξξήηνπ,  

ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο  

πξάμεηο  πνπ  επηβάιινπλ  ηελ  εκπηζηεπηηθφηεηα  ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 
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Αελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο 

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία   ηεο   ηερληθήο   

πξνζθνξάο   πνπ   ρξεζηκνπνηνχληαη   γηα   ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

 

2.4.2.4 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά 

ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ   ζπζηήκαηνο.   ηελ   

ζπλέρεηα   ην   ζχζηεκα   παξάγεη   ηα   ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληαη 

ςεθηαθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ 

pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε 

ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην 

ειεθηξνληθφ αξρείν pdf]. 

 

Ο εληαίνο ειεθηξνληθφο θάθεινο θάζε Πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη αλαιπηηθφηεξα ηα θάησζη:  

 

Τπν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» κε ην 

πεξηερφκελν ησλ επηκέξνπο ππνθαθέισλ Ώ‟ θαη ΐ‟:  

 

Τπν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Αηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» πνπ 

πεξηέρεη:  

 ηα «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 2.4.3 ηεο παξνχζαο ΑΕΚΏΕΟΛΟΓΔΣΕΚΏ ΤΜΜΒΣΟΥΔ.  

 ηελ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» κε ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ 

δηαγσληδνκέλνπ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 2.4.3.  

 

Τπν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»  

ζηελ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 2.4.4.  

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο Βπηηξνπήο, εληφο θάζε επηκέξνπο ππνθαθέινπ δχλαηαη λα 

επηζπλάπηεηαη θαηάινγνο πεξηερνκέλσλ εγγξάθσλ, κε αλαθνξά θάζε εγγξάθνπ ζχκθσλα 

κε ηελ πεξηγξαθή θαη ζεηξά (δηάηαμε) ηεο Αηαθήξπμεο 

 

2.4.2.5 Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ 

ηνπ πζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

 

 

 

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία 

ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ 
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ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο κε ηελ επηθχιαμε ησλ αλαθεξζέλησλ ζηελ 

ηειεπηαία ππνπαξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 2.4.2.1 ηνπ παξφληνο γηα ηνπο αιινδαπνχο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Ώπφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα 

απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη 

απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (Ώ‟ 94), είηε θαη ζε 

απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε 

αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο 

Δληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ 

ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο 

ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή 

ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ 

ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ 

θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). Αελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία 

θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΒΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα 

θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε 

αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

 

Σα  έγγξαθα  ηνπ  θπξίσο  θάθεινπ  αιιά  θαη  φισλ  ησλ  επηκέξνπο Τπν-θαθέισλ 

ησλ Πξνζθνξψλ ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε θπζηθή/έληππε κνξθή ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή, 

πξέπεη λα είλαη ζε θιεηζηνχο θαθέινπο θαη απαξαίηεηα λα θέξνπλ ηελ επσλπκία θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ (Οδφο, αξηζκφο, πφιε, ΣΚ, ηειέθσλα, fax, Β-mail), θαζψο 

επίζεο θαη ηηο ελδείμεηο: 
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ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ 

«Δλέξγεηεο Καηάξηηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

σθεινπκέλσλ» 

 
κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο Πξνζθνξψλ ηελ ………………………… 

 
 

Πξνο: ΟΜΟΠΟΝΑΕΏ ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΟΐΕΟΣΒΥΝΧΝ ΓΏΥΏΡΟΠΛΏΣΧΝ ΒΛΛΏΑΏ (ΟΒΓΒ) 
Αηεχζπλζε: ……………………………………….., Ώζήλα Βπσλπκία 

Τπνςεθίνπ Ώλαδφρνπ : ………….. ηνηρεία Βθπξνζψπνπ: 

………….. 

Αηεχζπλζε Βπηθνηλσλίαο : ………….. 
Αηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ): …………..  
Να κελ αλνηρζεί παξά κόλν από ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ 
 
 

 

Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε 

νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε 

κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  πνπ έρνπλ 

ππνβάιεη ειεθηξνληθά,  φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα    Υακϋλου    «Δικαιολογητικϊ    υμμετοχόσ    – Σεχνικό 
Προςφορϊ» 

 
2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 
 
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ: 

α)ην Βπξσπατθφ Βληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (Β.Β.Β..), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 θαη  

β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη 

ηα άξζξα 2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο Αηαθήξπμεο. 

Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΒΒΒ  ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, ζε 

κνξθή αξρείσλ ηχπνπ XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ 

ΒΔΑΔ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο. (Παξάξηεκα Ε.) 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν, ππνβάιιεηαη ζπκπιεξσκέλν καδί κε ηελ πξνζθνξά, ζε κνξθή 

pdf θαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξ. 73 ηνπ λ.4412/16. 

http://www.promitheus.gov.gr/


ειίδα  59 από 278 

 
 

 

Γηα ηελ ζχληαμε ή/θαη ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ειεθηξνληθφ ΒΒΒ νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην αλαξηεκέλν απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο 

επηθνπξηθφ αξρείν XML, πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ππεξεζία eΒΒΒ ηεο ΒΒ θαη 

λα παξάμνπλ ηελ απάληεζε ηνπο ζε κνξθή αξρείνπ PDF. Σν αξρείν PDF παξάγεηαη έκκεζα 

απφ ηελ ππεξεζία eEEE επηιέγνληαο ην θνπκπί «Βθηχπσζε».  

ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο επηθνπξηθνχ αξρείνπ xml ζηνλ ρψξν ηνπ 

δηαγσληζκνχ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ απ‟ επζείαο ζηελ ειεθηξνληθή 

ππεξεζία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) λα δεκηνπξγνχλ ην 

EΒΒ, λα ζπκπιεξψλνπλ κε επζχλε ηνπο φια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ εθάζηνηε 

δηαγσληζκφ θαη αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο θαη 

λα ην εθηππψλνπλ ζε κνξθή pdf πξνθεηκέλνπ λα ην ππνγξάςνπλ ςεθηαθά θαη λα ην 

ππνβάιινπλ ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ. 

Σα ηδησηηθά έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη κε ην Φάθειν «Αηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – 

Σερληθή Πξνζθνξά» γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4250/2014 (Ώ΄ 94) είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, 

ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) 

εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Βπηζεκαίλεηαη, φηη ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο, δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, λα δεηήζεη απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα 

ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή 

ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπο. Εδίσο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ ππνβνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε θάιπςε απφ απηνχο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 

επηινγήο (θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο / ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο), πξηλ απφ ηε 

βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. Ώλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππoβιήζεθαλ θαη ν πξνζθέξσλ 

ππνβάιιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη ζέζεη ε αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ πξνζθφκηζή 

ηνπο, αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη 

φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ 

πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη 

ηεο δηαθάλεηαο. 

 

Δ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο 

ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Βπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ 
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ππνρξέσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο (π.ρ. εγγπήζεηο ηνπ 

Σ.Μ.Β.Α.Β.), νη νπνίεο θέξνπλ πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή.  

 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΒΒΒ 

γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, ην ΔΔ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.  

 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αηαγσληδφκελνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο ηελ 

πινπνίεζε ηκήκαηνο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ, ππνβάιινληαη θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

παξ. 4.4.2 ζηνηρεία. 

 

2.4.3.2 Σερληθή Πξνζθνξά 

 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ζην Παξάξηεκα IΗ  ηεο  παξνχζαο  Αηαθήξπμεο,  

πεξηγξάθνληαο  αθξηβψο  πψο  νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. 

ηελ ελφηεηα απηή, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα αλαθέξεη αλαιπηηθά ηελ ηερληθή 

ηνπ πξφηαζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, ηε κεζνδνινγία 

πινπνίεζήο ηνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη λα ζπκπεξηιάβεη 

νπνηνδήπνηε επηπιένλ ζηνηρείν ηεθκεξηψλεη πιεξέζηεξα ηελ πξφηαζή ηνπ θαη απαληά ζηηο 

επηκέξνπο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε, αιιά θαη ζηα αληίζηνηρα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο. 

 

Βπίζεο, ζηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Αηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 
Πξνζθνξά» ππνβάιιεηαη ζπκπιεξσκέλνο ν Πίλαθαο πκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ην 
Παξάξηεκα V ηεο παξνχζαο.  
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ 

ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. 

Βπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φξσλ 
φπσο «δσξεάλ») ζπληζηά ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

 

2.4.4 Περιεχόμενα  Υακϋλου  «Οικονομικό  Προςφορϊ»  /  Σρόποσ ςύνταξησ και 
υποβολόσ οικονομικών προςφορών 
 
Δ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα III ηεο 

δηαθήξπμεο: Δ ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα.  
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Δ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή 

θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ηνλ Πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 

III. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ 

λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Ώλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί 

αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηνλ (ππν)θάθειιν 

“νηθνλνκηθή πξνζθνξά” ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ειεθηξνληθά 

ππνγεγξακκέλε θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ 

ππάξρεη ζην Παξάξηεκα III ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) ζε κνξθή pdf.]  

 

ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο πξνζθέξεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα αλαθέξνληαη 

ζηνλ Πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ έθπησζε.  

 

Βπίζεο, δελ επηηξέπνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε επί 

επηκέξνπο αζξνίζκαηα, ή επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο Πξνζθνξάο.  

 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ πξνβιεπφκελσλ επηβαξχλζεσλ 

θαη δαπαλψλ ηνπ Ώλαδφρνπ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηξίηνπο (Αεκφζην, Ώζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο θ.ιπ.), θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα 

απαζρνιεί.  

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη 

ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΏ.  

 

Δ ηηκή ηεο πξνζθνξάο δελ ππφθεηηαη ζε κεηαβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνζθνξάο. ε 

πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη δελ 

δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα 

ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ 

 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη. Βάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε Ώλαζέηνπζα απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 

εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο 
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πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.  

 

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο:  

 

α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΒΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΒΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα,  

β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη  

γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο.  

 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ζαθήλεηα έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο 

πιεξσκήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

 

Χο Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά λνείηαη ην ηειηθφ ζχλνιν ηνπ Πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα III. ε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο 

ηηκήο κνλάδαο θαηηεο πξνθχπηνπζαο εμ‟ απηήο ζπλνιηθήο ηηκήο, ππεξηζρχεη ε ηηκή 

κνλάδαο.  
 

2.4.5 Φρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών 
 
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 

δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 

απνξξίπηεηαη. 

 

Δ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο γηα ηζφρξνλν δηάζηεκα, εθφζνλ 

ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε 

ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 

α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

 

Μεηά  ηε  ιήμε  θαη  ηνπ  παξαπάλσ  αλψηαηνπ  νξίνπ  ρξφλνπ  παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ 

παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία 
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ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί 

θνξείο. ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί 

παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, 

εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ 

πζηέξσλ απφ  

 

ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο είηε φρη. 

Δ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Αηαγσληζκνχ ζηνλ Ώλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά 

ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ ππνςήθην κφλν εθφζνλ απηφο ην 

απνδερηεί. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψησ προςφορών 
 
H  Ώλαζέηνπζα  Ώξρή  κε  βάζε  ηα  απνηειέζκαηα  ηνπ  ειέγρνπ  θαη  ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:  

 

α)  ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ 

νξίδεηαη πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα άξζξα 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. 

(Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. 

(Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Ώπνζθξάγηζε 

θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο, 

 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ 

επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε  ή  

δηφξζσζε,  δελ  έρνπλ  απνθαηαζηαζεί  θαηά  ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ 

ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

 

γ)  γηα  ηελ  νπνία  ν  πξνζθέξσλ  δελ  έρεη  παξάζρεη  ηηο  απαηηνχκελεο 

εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή 

απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ζχκθσλα κε ην άξζξν 3.1.1 ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 

102 ηνπ λ. 4412/2016,  

 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, 

 

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή 

πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 
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2.2.3.3 πεξ. γ ηεο παξνχζαο (πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) 

θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ 

πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε 

ελψζεσλ. 

 

ζη) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

 

δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, 

 

ε) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα 

έγγξαθα ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 

 

ζ) δελ  επηηξέπεηαη  επί πνηλή απφξξηςεο,  ε  ζπκκεηνρή  ηνπ  ίδηνπ 

ππεξγνιάβνπ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο. ηελ πεξίπησζε απηή 

απνξξίπηνληαη φιεο νη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν ίδηνο ππεξγνιάβνο 

 

η) δελ επηηξέπεηαη επί          πνηλή  απφξξηςεο, ε ζπκκεηνρή ηνπ ίδηνπ ζηειέρνπο νκάδαο 

έξγνπ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο. ηελ πεξίπησζε απηή απνξξίπηνληαη 

φιεο νη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην ίδην ζηέιερνο 

 

ηα)  δελ επηηξέπεηαη επί   πνηλή  απφξξηςεο, ε ζπκκεηνρή ηνπ ίδηνπ Φνξέα 

Πηζηνπνίεζεο γηα ην ίδην ζρήκα πηζηνπνίεζεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 

πξνζθνξέο. ηελ πεξίπησζε απηή απνξξίπηνληαη φιεο νη πξνζθνξέο πνπ 

πξνηείλνπλ ίδηα ζρήκαηα πηζηνπνίεζεο θαη ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν ίδηνο Φνξέαο 

Πηζηνπνίεζεο. 

 

3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΠΡΟΥΟΡΩΝ 
 

3.1 Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη προςφορών 
 

3.1.1 Ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη προςφορών 
 
Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΒΔΑΔ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ αξκφδην   φξγαλν   

ηεο   Ώλαζέηνπζαο   Ώξρήο   (Βπηηξνπή   Αηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 

100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 
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 Διεθηξνληθή  Ώπνζθξάγηζε  ηνπ  (ππφ)θαθέινπ  «Αηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-

Σερληθή Πξνζθνξά» ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ επφκελε ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο πξνζθνξψλ, δειαδή  14/09/2020 θαη ψξα 12:00. 
 

 Διεθηξνληθή   Ώπνζθξάγηζε   ηνπ   (ππφ)θαθέινπ   «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», 

θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή 
 
Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 3.1.2 ηεο παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ  απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο 

πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ 

εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 

 

Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ  ή  λα  

δηεπθξηλίζνπλ  ηα  έγγξαθα  ή  δηθαηνινγεηηθά  πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο  πξνζθνξάο  ηνπο,  ζχκθσλα  κε  ην  άξζξν  

102  ηνπ  λ.4412/2016. 

 

Γεληθέο επηζεκάλζεηο  

 

 Δ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

νινθιεξψλεηαη εληφο ηξηάληα (30) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ απνζθξάγηζε.  

 Δ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνµηθψλ πξνζθνξψλ νινθιεξψλεηαη εληφο δχν (2) 

εξγάζηµσλ εµεξψλ.  

 Δ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο νινθιεξψλεηαη ζε δχν (2) 

εξγάζηµεο εµέξεο. 

 Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή απνθαίλεηαη επί ησλ Πξαθηηθψλ εληφο πξνζεζµίαο δέθα (10) 

εξγαζίµσλ εµεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ Πξαθηηθψλ.  

 Οη σο άλσ πξνζεζµίεο παξαηείλνληαη αλαιφγσο ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ 

δηεπθξηλήζεηο ή ζπµπιεξψζεηο ή απαηηείηαη επηβεβαίσζε ζηνηρείσλ θαηά ηηο 

θείµελεο δηαηάμεηο.  

 Σπρφλ ππέξβαζε ησλ σο άλσ πξνζεζµηψλ δελ ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

 ηαλ εμ αξρήο έρεη ππνβιεζεί κία πξνζθνξά, εθδίδεηαη κηα απφθαζε, κε ηελ 

νπνία επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ ζηαδίσλ,  ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Άξζξν 33 ηνπ λ. 4608/2019. 

 
 

3.1.2 Αξιολόγηςη Προςφορών 
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Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Ώλαζέηνπζα 

Ώξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην 

χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

 
Βηδηθφηεξα : 

α)   ην   αξκφδην   γλσκνδνηηθφ   φξγαλν   θαηαρσξεί   φζνπο   ππέβαιαλ πξνζθνξέο, 

θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ 

ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. 

 

β)  ηε  ζπλέρεηα  ην  αξκφδην  γλσκνδνηηθφ  φξγαλν  πξνβαίλεη  ζηελ αμηνιφγεζε 

θαη βαζκνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Δ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, κε βάζε ηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ άξζξσλ 2.3.1 θαη 2.3.2 ηεο παξνχζαο. 

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

κπνξεί λα ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ,  ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, 

κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Βπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο έγθξηζε. 

 
Σα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ ζηαδίσλ «Αηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» & «Σερληθή  

Πξνζθνξά»  επηθπξψλνληαη  κε  απφθαζε  ηνπ  απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ηεο «Βπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΒΔΑΔ, ζηνπο πξνζθέξνληεο καδί κε αληίγξαθν 

ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ σο άλσ 

ζηαδίσλ. Καηά ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα 

κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνύζαο. 

 

γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, 

θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη θάθεινη ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ εθείλσλ ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ δελ έρνπλ απνξξηθζεί 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

 

δ) Δ Βπηηξνπή Ώμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ  

πνπ απνζθξαγίζηεθαλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ 

απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  
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Βάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ 

ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, 

θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. 

 

ηελ πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνθνξψλ, δειαδή πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή 

βαζκνινγία κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ ε αλάζεζε γίλεηαη ζηελ 

πξνζθνξά κε ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο. Ώλ νη ηζνδχλακεο 

πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη 

ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο 

πξνζθνξέο. Δ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Βπηηξνπήο ηνπ Αηαγσληζκνχ θαη παξνπζία 

απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Βπηζεκαίλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο 

ελζσκαηψλνληαη νκνίσο ζηελ σο θαησηέξσ απφθαζε. 

 

Σα  απνηειέζκαηα  ηνπ  ελ  ιφγσ  ζηαδίνπ  («Οηθνλνκηθή  Πξνζθνξά»), επηθπξψλνληαη 

κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,  ε  νπνία  θνηλνπνηείηαη  

κε  επηκέιεηα  απηήο,  κέζσ  ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Βπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο 

ΒΔΑΔ, ζηνπο πξνζθέξνληεο καδί κε αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ 

θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ σο άλσ ζηαδίνπ. Καηά ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο 

ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο 

παξνύζαο.  

 

ε θάζε πεξίπησζε, αλεμαξηήησο πνζνχ θαη δηαδηθαζίαο, φηαλ εμ αξρήο έρεη ππνβιεζεί κία 

πξνζθνξά, εθδίδεηαη κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα φισλ 

ησλ ζηαδίσλ, ήηνη Αηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο. Καηά ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνύζαο. 

 

3.2 Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικϊ προςωρινού αναδόχου 
 
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή  

ειεθηξνληθή   πξφζθιεζε  κέζσ  ηνπ  ζπζηήκαηνο  ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο 

πξνζεζκίαο, δέθα  (10) εκεξψλ  απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 

ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ 

εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Ώ΄74)  φισλ  ησλ  

δηθαηνινγεηηθψλ   πνπ  πεξηγξάθνληαη  ζην άξζξν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο Αηαθήξπμεο, σο 
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απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3 ηεο 

δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ άξζξσλ 

2.2.4 - 2.2.8 απηήο. 

 

Σα   ελ   ιφγσ   δηθαηνινγεηηθά,   ππνβάιινληαη   απφ   ηνλ   πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ 

αλάδνρν»), ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη  

 

θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Ώ‟ 94). Βηδηθά ηα απνδεηθηηθά, ηα νπνία 

απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, 

εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε 

νπνία πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. ηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή. 

 

Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο 

παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ‟ απηφλ ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

 

Ώλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππoβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα 

απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή 

παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε 

ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.  

 
Σν παξφλ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή 

αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ 

άξζξνπ 79 παξ. 5 εδαθ. α‟ ηνπ λ. 4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

ζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά  ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ θαηαηέζεθαλ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο πξνβεί ζε θαηάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ λσξίηεξα απφ ηελ αλψηαηε θαζνξηζζείζα ρξνληθή πξνζεζκία ησλ δέθα 

(10) εκεξψλ πνπ ηνπ έρεη δνζεί, ηφηε νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο κέζσ ηεο 

επηθνηλσλίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΒΔΑΔ, ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

θαηάζεζεο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ, ηφζν ειεθηξνληθά ζην ΒΔΑΔ, φζν 
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θαη ζε έληππε κνξθή, ψζηε ε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ελ ιφγσ θαθέινπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ ιήμε ηεο απηήο πξνζεζκίαο. 

 

Ώπνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 

ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ κε ην Βπξσπατθφ Βληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (Β.Β.Β..), είλαη ςεπδή ή 

αλαθξηβή, ή 

ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ  

ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα  άξζξα  

2.2.3  (ιφγνη  απνθιεηζκνχ)  θαη  2.2.4  έσο  2.2.8  (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο 

παξνχζαο. 

 

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην 

Βπξσπατθφ Βληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (Β.Β.Β..), φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο 

νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα 

ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ. 

 

Ώλ  θαλέλαο  απφ  ηνπο  πξνζθέξνληεο  δελ  ππνβάιιεη  αιεζή  ή  αθξηβή δήισζε ή δελ 

πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη 

πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.4 - 2.2.8 ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

 

Δ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ απφ ηελ Βπηηξνπή ηνπ Αηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ 

ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ  θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ 

ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ 

θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο 

Βπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 
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Καηά ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνύζαο. 

 

3.3 Κατακύρωςη - ςύναψη ςύμβαςησ 
 
Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ακέζσο, καδί κε αληίγξαθν 

φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε 

πξνζθέξνληα πνπ δελ έρεη απνθιεηζηεί νξηζηηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 

4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. άιισο 

κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί 

απνδείμεη. 

 

Δ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ 

απνθιεηζηεί νξηζηηθά. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη: 

α) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε 

άζθεζεο, παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο 

ηεο Ώ.Β.Π.Π. θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο 

Ώ.Β.Π.Π., εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο 

δηαηαγήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 

372 ηνπ λ.4412/2016, 

β) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο 

ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε 

δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79Ώ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη, 

δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 

104 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Δ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα Βπηηξνπή Αηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε.) 

 

Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) 

εκέξεο   απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη 

απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ 

κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 
 
 

3.4 Προδικαςτικϋσ    Προςφυγϋσ    -    Προςωρινό    Δικαςτικό Προςταςύα 
 
Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε 

ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή 

παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Βπξσπατθήο 

Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

ελψπηνλ ηεο ΏΒΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά 

ηνπ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ 

άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή 

ηειενκνηνηππία ή 

(β)  δεθαπέληε  (15)  εκέξεο  απφ  ηελ  θνηλνπνίεζε  ηεο  πξνζβαιιφκελεο πξάμεο 

ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο 

γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο 

πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

 

Βηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο 

ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΚΔΜΑΔ. 

 

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο 

είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο 

παξάιεηςεο. 

 

Δ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

«Βπηθνηλσλία» ηνπ ΒΔΑΔ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά 

πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή»  θαη  επηζπλάπηνληαο  ην  ζρεηηθφ  

έγγξαθν  ζε  κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην νπνίν 

θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή 

κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ 

ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Αεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 

4412/2016 ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7 ηεο κε αξηζκ. 56902/215 Τ.Ώ.. 
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Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο  

απνδνρήο  ηεο  πξνζθπγήο  ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ,  πξηλ  ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

ηεο ΏΒΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή αλαθαιεί  ηελ  πξνζβαιιφκελε  

πξάμε  ή  πξνβαίλεη  ζηελ  νθεηιφκελε ελέξγεηα. 

 

Δ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο 

ΏΒΠΠ κεηά απφ άζθεζε πξνζθπγήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν , 368 ηνπ λ. 

4412/2016. Καη‟ εμαίξεζε, δελ θσιχεηαη ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο εάλ ππνβιήζεθε κφλν 

κία (1) πξνζθνξά θαη δελ ππάξρνπλ ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε 

ηεο πξνδηθαζηηθήο  πξνζθπγήο  δελ  θσιχεη  ηελ  πξφνδν  ηεο  δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο,  εθηφο  αλ  δεηεζνχλ  πξνζσξηλά  κέηξα  πξνζηαζίαο  θαηά  ην άξζξν 366 ηνπ 

λ.4412/2016. 

 

Οη  αλαζέηνπζεο  αξρέο  κέζσ  ηεο  ιεηηνπξγίαο  ηεο  «Βπηθνηλσλίαο»  ηνπ ΒΔΑΔ: 

 θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 39/2017. 

 δηαβηβάδνπλ ζηελ Ώξρή Βμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΏΒΠΠ) ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 

4412/2016 ζχκθσλα θαη κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 39/2017. 

 

Δ ΏΒΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ 

πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο 

θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία 

εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο 

πξνζθπγήο. Δ Ώξρή επηιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά επί ζεκάησλ πνπ ζίγνληαη κε ηελ 

πξνζθπγή θαη δελ κπνξεί λα ειέγμεη παξεκπηπηφλησο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

ε πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο επί ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, απηή 

ππνβάιιεηαη έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο θαη θνηλνπνηείηαη 

απζεκεξφλ ζηνλ πξνζθεχγνληα κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΒΔΑΔ ή αλ απηφ δελ είλαη 

εθηθηφ κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν. Τπνκλήκαηα επί ησλ απφςεσλ θαη ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο θαηαηίζεληαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο 

ηνπ ΒΔΑΔ έσο πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο. Οη ρξήζηεο - 

νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ 

ηελ ΏΒΠΠ. 
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Δ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε 

ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ  ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο  αθχξσζεο  ηνπ  

άξζξνπ  372  ηνπ  λ.  4412/2016  θαηά  ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ 

αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

 

πνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο 

απφθαζεο ηεο ΏΒΠΠ θαη ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ. Αηθαίσκα 

άζθεζεο ησλ ίδησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή, αλ ε ΏΒΠΠ θάλεη 

δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Με ηα έλδηθα βνεζήκαηα ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη 

ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ απφθαζε ηεο ΏΒΠΠ θαη 

φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ αλσηέξσ απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο 

αλαζηνιήο ή ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο. 

Δ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε ηεο αίηεζεο 

αθχξσζεο. 

 

Δ  αίηεζε  αλαζηνιήο  θαηαηίζεηαη  ζην  αξκφδην  δηθαζηήξην  κέζα  ζε πξνζεζκία 

δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα 

ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Δ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ 

πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

 

Σέινο, είλαη δπλαηή ε άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ζηελ ΏΒΠΠ, γηα ηελ θήξπμε 

αθπξφηεηαο ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 368 έσο 

θαη 371 ηνπ λ. 4412/2016. 

3.5 Ματαύωςη Διαδικαςύασ 
 
Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα  ηε  

δηαδηθαζία  αλάζεζεο,  γηα  ηνπο  ιφγνπο  θαη  ππφ  ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 

4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Βπηηξνπήο ηνπ Αηαγσληζκνχ. Βπίζεο, αλ 

δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή 

λα  αλακνξθψζεη  αλάινγα  ην  απνηέιεζκά  ηεο  ή  λα  απνθαζίζεη  ηελ επαλάιεςή ηεο 

απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 
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4     ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

4.1 Εγγυόςεισ (Καλόσ Εκτϋλεςησ, προκαταβολόσ) 
 
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 

πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

Δ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη  

θαη'  ειάρηζηνλ  ηα  αλαθεξφκελα  ζην άξζξν  2.1.6. «Βγγπήζεηο» ζηνηρεία ηεο παξνχζαο 

θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο  ζρεηηθήο  ζχκβαζεο.  Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη 

ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα IV Τπόδεηγκα Β ηεο 

Αηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. Δ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο. 

 

ηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο, κεγαιχηεξνπ χςνπο απφ απηφ πνπ 

θαιχπηεηαη κε ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν εγγχεζεο 

πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα IV 

Τπόδεηγκα Γ ηεο Αηαθήξπμεο, πνπ ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιινκέλεο πξνθαηαβνιήο. Δ 

πξνθαηαβνιή θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ηκεκαηηθά, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 5.1. ηεο παξνχζαο (ηξφπνο πιεξσκήο). 

 

Δ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ 

ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

Βάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη 

παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ 

γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

 

Δ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

 

4.2 υμβατικό Πλαύςιο – Εφαρμοςτϋα Νομοθεςύα 
 
Καηά  ηελ  εθηέιεζε  ηεο  ζχκβαζεο  εθαξκφδνληαη  νη  δηαηάμεηο  ηνπ  λ.4412/2016,  νη  φξνη  
ηεο  παξνχζαο  δηαθήξπμεο  θαη  ζπκπιεξσκαηηθά  ν Ώζηηθφο Κψδηθαο. 
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4.3 Όροι Εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 
 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 

ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Ώ΄ ηνπ Ν.4412/2016.  

Δ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ 

ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη 

ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη 

ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.  

 

 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ 

ππνρξεψζεσλ κέζσ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θ.ιπ. ε πεξίπησζε δε πνπ δηαπηζησζεί 

παξάβαζε ησλ παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ φξσλ, ε αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε.  

 

Δ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ζπλεπάγεηαη εθ κέξνπο ησλ πξνζθεξφλησλ ηελ πιήξε 

απνδνρή ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο. Πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη ζηνλ 

ηξφπν πιεξσκήο ζα πεξηγξάθνπλ ζηε ζχκβαζε κεηαμχ αλαδφρνπ θαη αλαζέηνπζαο αξρήο.  

 

Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη πινπνίεζεο 

ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο/πηζηνπνίεζεο πνπ πινπνηεί λα δέρεηαη θαη λα δηεπθνιχλεη 

απξνθαζίζησο ηνπο ειέγρνπο θαη επαιεζεχζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ηαθηηθψο ή /θαη 

εθηάθησο απφ ηελ Βπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηεο ζχκβαζεο ή θαη ηνλ 

εθάζηνηε νξηδφκελν επφπηε απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5.5 

ηεο παξνχζαο.  

ηελ πεξίπησζε άξλεζεο ηεο θαηά ηα αλσηέξσ ζρεηηθήο ζπλδξνκήο ηνπ Ώλαδφρνπ θαζψο 

θαη ζε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηαπηζησζεί ζην πιαίζην ησλ ειέγρσλ απηψλ 

νηαδήπνηε αλαθξίβεηα ή πιεκκέιεηα αλαθνξηθά κε ηα πινπνηνχκελα πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο/πηζηνπνίεζεο, ηνπο θαηαξηηδφκελνπο/ ζπκκεηέρνληεο ζε απηά ή ζην πιαίζην 

απηψλ ρνξεγείηαη ζε απηφλ έγγξαθε εληνιή ζπκκφξθσζεο ζέηνληαη θαη ηε ζρεηηθή 

πξνζεζκία πξνο ηνχην. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο απηήλ ηελ έγγξαθε εληνιή 

ελεξγνπνηείηαη αηηηνινγεκέλα ε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 5.2 ηεο παξνχζαο.  
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Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη πινπνίεζεο 

ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο/πηζηνπνίεζεο πνπ πινπνηεί λα δέρεηαη θαη λα δηεπθνιχλεη 

απξνθαζίζησο ηνπο ειέγρνπο θαη επαιεζεχζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ηαθηηθψο ή /θαη 

εθηάθησο απφ ηελ Αηαρεηξηζηηθή Ώξρή ηνπ ΒΠ ΒΠΏΝΒΚ ή/θαη απφ νπνηνδήπνηε άιιν 

εζληθφ ή ελσζηαθφ ειεγθηηθφ φξγαλν θαζψο θαη ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζε απηά ηα 

ειεγθηηθά φξγαλα ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ αληηζηνίρσλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο/πηζηνπνίεζεο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ θηλνχληαη ηα 

εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Πξνγξακκαηηθήο 

Πεξηφδνπ 2014-2020.  

4.4 Τπεργολαβύα 
 
Ο Ώλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 

αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Δ ηήξεζε  

 

 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ 

αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ. 

 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο 

ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά 

ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.   Βπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν 

θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα 

ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο.  

 

ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Ώλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο 

ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ 

ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα 

γλσζηνπνηήζεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία. 

 

Αηεπθξηλίδεηαη φηη ππεξγνιαβία είλαη ε ζπλεξγαζία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε θάζε ηξίην 

πνπ αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη δηαθξηηφ/-ά ηκήκα/-ηα ηνπ Έξγνπ. Ώληηζέησο, δελ λνείηαη 

σο ππεξγνιαβία θάζε άιιε ζπκθσλία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηξίην φπσο π.ρ. 

πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ πιηθψλ, δηαηξνθήο, κίζζσζεο ρψξνπ (αηζνπζψλ), δεκηνπξγίαο 
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θαη παξνρήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, παξνρήο ζπζηήκαηνο (πιαηθφξκαο) ηειεθαηάξηηζεο (e-

learning) θ.α 

 

Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 

ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηνπ 

άξζξνπ 2.2.8.2. ηεο παξνχζαο.  

 

ηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί 

ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο 

παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ.4412/2016. 
 

4.5 Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ 
 

Δ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κεηά 

απφ πξφηεξε έγθξηζε ηεο ΒΤΑ ΒΠΏλΒΚ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ζπλάπηεηαη λέα έγγξαθε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ε νπνία ζα 

απνηειεί παξάξηεκα ηεο αξρηθήο απφθαζεο.Οπδεκία ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή, πξνζζήθε, 

αθχξσζε, παξαίηεζε ή κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο δελ ζα είλαη ηζρπξή, παξά 

κφλν εάλ δηαηππσζεί εγγξάθσο θαη θέξεη ηηο ππνγξαθέο ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ 

ακθνηέξσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Αειψλεηαη ξεηψο φηη θακία αχμεζε νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ δελ κπνξεί λα ζπκθσλεζεί ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

δεδνκέλνπ φηη νη δαπάλεο γηα ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο δελ είλαη επηιέμηκεο. Δ ζχκβαζε 

δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί εάλ ζπκθσλήζνπλ, εγγξάθσο, πξνο ηνχην, ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κέξε θαη κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Βπηηξνπήο  

Παξαθνινχζεζεο  θαη  Παξαιαβήο  ηνπ  Έξγνπ  θαη  ηελ  έγθξηζε ηεο αξκφδηαο  

Αηαρεηξηζηηθήο  Ώξρήο.  ε  θάζε  πεξίπησζε  ην  νηθνλνκηθφ  αληηθείκελν  ζα πξέπεη λα 

δηαηεξείηαη αλαιινίσην. 

4.6 Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ 
 
Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

β) ν Ώλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2.2.3.1 ηεο δηαθήξπμεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα 

έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 
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γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ Ώλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΒΒ, ε νπνία έρεη 

αλαγλσξηζηεί  κε  απφθαζε  ηνπ  Αηθαζηεξίνπ  ηεο  Έλσζεο  ζην  πιαίζην  δηαδηθαζίαο 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΒΒ, 

δ) ν Ώλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο θαη εκπξνζέζκσο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, 

ε) ν Ώλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο 

εληνιέο ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, 

 

ζη) ν Ώλάδνρνο εθρσξεί ηε χκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ 

άδεηα ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, 

δ) εάλ ν Ώλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε ή 

ζπλδηαιιαγή,  ιπζεί  ή  αλαθιεζεί  ε  άδεηα  ιεηηνπξγίαο  ηνπ  ή  γίλνπλ  πξάμεηο 

αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 

ε  πεξίπησζε  θαηαγγειίαο  ηεο  χκβαζεο,  ε  Ώλαζέηνπζα  Ώξρή  αλαζηέιιεη  ηελ 

θαηαβνιή  νπνηνπδήπνηε  πνζνχ  πιεξσηένπ  ζχκθσλα  κε  ηελ  χκβαζε  πξνο  ηνλ 

Ώλάδνρν κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη Βγγπεηηθέο Βπηζηνιέο 

θαηαπίπηνπλ. 

Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πιήξε απνδεκίσζε απφ ηνλ Ώλάδνρν γηα 

φιεο ηηο δεκίεο θαη ηα έμνδα πνπ πξνθιήζεθαλ ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ηελ 

ίδηα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ άκεζα ή έκκεζα απφ παξάιεηςε ηνπ Ώλαδφρνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ γηα ηε δηαδηθαζία ιχζεο. Ώπηή ε απνδεκίσζε είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ηελ θαηάπησζε ησλ Βγγπεηηθψλ Βπηζηνιψλ, φπσο πξνβιέπεηαη 

παξαπάλσ. 

ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ Ώλαδφρνπ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ε 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηθαηνχηαη, λα θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ, 

θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ Έξγνπ. 

Ο Ώλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 

ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/16, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηνπ αλαζέηνλνο 

θνξέα, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα 

ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 

ηελ  πεξίπησζε  απηή  ηνπ  θνηλνπνηείηαη  εηδηθή  φριεζε,  ε  νπνία  πεξηιακβάλεη 

ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο 

πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε 

(15) εκεξψλ. Ώλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα 
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ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. 

ηνλ Ώλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κεηά απφ 

θιήζε ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

5  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

5.1 Σρόποσ πληρωμόσ 
 
Δ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο   

ηξφπνπο   θαη‟   επηινγή   ηνπ   Τπνςεθίνπ   Ώλαδφρνπ.   ε πεξίπησζε κε επηινγήο απφ 

ηνλ Ώλάδνρν, σο ηξφπνο πιεξσκήο νξίδεηαη ν ππ’αξηζκ. 3 , φπσο απηφο θαηαγξάθεηαη 

ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

1 

(α) Υνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%) ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, έλαληη ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

πξνθαηαβνιήο ζπληεηαγκέλεο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα VII, ππφδεηγκα Γ. Δ 

παξαπάλσ πξνθαηαβνιή ζα είλαη έληνθε ζχκθσλα κε ην Νφκν 2362/95 "Πεξί 

Αεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ Βιέγρνπ ησλ Ααπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο Αηαηάμεηο”, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη.. Καηά ηελ εμφθιεζε ζα παξαθξαηείηαη ηφθνο επί ηεο εηζπξαρζείζεο 

πξνθαηαβνιήο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγηδφκελνπ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήςεσο κέρξη ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηφθνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ 

εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Αεκνζίνπ 12κελεο δηάξθεηαο πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ 

εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

Δ εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο ζα απνδεζκεπηεί άπαμ θαη ζα επηζηξαθεί κε ηελ 

νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο.  

 

(β) Σν ππφινηπν ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, αθνχ παξαθξαηεζεί ν κε ηνλ 

παξαπάλσ ηξφπν ππνινγηζζείο (1α) ηφθνο. 
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(α) Υνξήγεζε έληνθεο πξνθαηαβνιήο ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, έλαληη ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

πξνθαηαβνιήο ζπληεηαγκέλεο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα VII, ππόδεηγκα Γ. Δ 

παξαπάλσ πξνθαηαβνιή ζα είλαη έληνθε ζχκθσλα κε ην Νφκν 4270/2014 "Πεξί 

Αεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ Βιέγρνπ ησλ Ααπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο Αηαηάμεηο””, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη. Καηά ηελ εμφθιεζε ζα παξαθξαηείηαη ηφθνο επί ηεο εηζπξαρζείζεο 

πξνθαηαβνιήο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγηδφκελνπ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήςεσο κέρξη ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηφθνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ 

εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Αεκνζίνπ 12κελεο δηάξθεηαο πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ 

εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο πξνζαπμεκέλν θαηά 0,25 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

Δ εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο ζα απνδεζκεπηεί άπαμ θαη ζα επηζηξαθεί κε ηελ 

νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο.  

 

(β) Πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ παξαθξαηεζεί 

ν κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ππνινγηζζείο (2α) ηφθνο, επί ηεο εηζπξαρζείζαο 

πξνθαηαβνιήο, θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο 

πξνθαηαβνιήο κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ππνβιεζνχλ δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα 

ηεθκεξηψλνπλ ηνπιάρηζηνλ:  

• ηελ ππνβνιή απφ ηνλ αλάδνρν ηεο δήισζεο έλαξμεο ησλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 80% ηνπ ζπλφινπ ησλ σθεινχκελσλ 

ηεο χκβαζεο,  

• ηελ πινπνίεζε πνζνζηνχ 50% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εγθεθξηκέλσλ 

αλζξσπνσξψλ θαηάξηηζεο θαη  

• ηε ζπκκεηνρή ηνπ 20% ηνπ αξηζκνχ ησλ σθεινχκελσλ ζηε δηαδηθαζία 

πηζηνπνίεζεο (δηεπθξηλίδεηαη φηη δελ κεηξνχληαη δχν θνξέο σθεινχκελνη πνπ 

ηπρφλ ζα επαλεμεηαζηνχλ) εκεηψλεηαη φηη νη παξαπάλσ φξνη ζα πξέπεη λα 

πιεξνχληαη ζσξεπηηθά θαη φηη ε πηζηνπνίεζή ηνπο ζα γίλεηαη απφ ηελ 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ ζρεηηθψλ παξαδνηέσλ ηνπ  

Παξαξηήκαηνο ΗΗ.  

 

(γ) Σν ππφινηπν είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή 

θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, αθνχ παξαθξαηεζεί 

ηφθνο επί ηεο απνκεησκέλεο απφ ηελ πξνεγνχκελε πιεξσκή (2β) πξνθαηαβνιήο θαη γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ππνινγηζκνχ ηφθνπ ηεο πξνεγνχκελεο ηκεκαηηθήο 

πιεξσκήο κέρξη ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο. 
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α) Πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα θαηαβάιιεηαη αθνχ ν 

αλάδνρνο πινπνηήζεη ηελ απαηηνχκελε πξνεηνηκαζία γηα ηελ έλαξμε ηεο θαηάξηηζεο, ε νπνία 

βεβαηψλεηαη κε ηε δήισζε έλαξμεο ηεο θαηάξηηζεο. Βθφζνλ, ην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο 

πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξνγξάκκαηα, ε δήισζε έλαξμεο ζα πξέπεη λα αθνξά 

ηνπιάρηζηνλ ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. 

Δ πινπνίεζε απφ ηνλ αλάδνρν ηεο απαηηνχκελεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ έλαξμε ησλ 

πξνγξακκάησλ, ζα απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά ζα νξηζηνχλ ζηε 

ζχκβαζε θαη ε νπνία ελδεηθηηθά ζπλίζηαηαη ζε: 

1. Βπηινγή εθπαηδεπηψλ 

2. χληαμε αλαιπηηθνχ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο 

 

Δ πξψηε δφζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην χςνο ηεο εηήζηαο δέζκεπζεο ηνπ ππνέξγνπ. 

 

β) Πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ 

ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ πινπνίεζεο πνπ ζα ηεθκεξηψλνπλ ηνπιάρηζηνλ: 

 ηελ ππνβνιή απφ ηνλ Ώλάδνρν ηεο δήισζεο έλαξμεο ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 80% ηνπ ζπλφινπ ησλ σθεινχκελσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο ζχκβαζεο. 

 ηελ πινπνίεζε ηνπ 50% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εγθεθξηκέλσλ αλζξσπνσξψλ 

θαηάξηηζεο θαη 

 ηε ζπκκεηνρή ηνπ 20% ηνπ αξηζκνχ ησλ σθεινχκελσλ ζηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο 

(δηεπθξηλίδεηαη φηη δελ κεηξνχληαη δχν θνξέο σθεινχκελνη πνπ ηπρφλ ζα 

επαλεμεηαζζνχλ) 

 

εκεηψλεηαη φηη νη παξαπάλσ φξνη ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη ζσξεπηηθά θαη φηη ε πηζηνπνίεζή 

ηνπο ζα γίλεηαη απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή. 

 

γ) Σν ππφινηπν είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ 

νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
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Σξόπνο ππνινγηζκνύ ηειηθνύ ζπκβαηηθνύ θόζηνπο 

α) ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ελφο Σκήκαηνο θαηάξηηζεο ν αξηζκφο 

ησλ σθεινπκέλσλ είλαη κηθξφηεξνο ηνπ αληίζηνηρνπ αξρηθά δεισζέληνο θαη πάλησο 

κεγαιχηεξνο ηνπ θαηψηαηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ,  ν  Ώλάδνρνο  ππνρξενχηαη  λα  

ελεκεξψζεη  εγγξάθσο  είηε  κε  ηε δήισζε έλαξμεο είηε κε λεφηεξν έγγξαθφ ηνπ ηελ 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή. ηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο ηνπ Σκήκαηνο ππνινγίδεηαη σο  

 

ΑΔ ρ Ω ρ ΚΑΚ  

 

φπνπ  

ΏΒ : Ώξηζκφο ζπκκεηερφλησλ θαηά ηελ έλαξμε,  

Χ : ξεο πξνγξάκκαηνο  θαη  

ΚΏΚ : θφζηνο αλζξσπνψξαο θαηάξηηζεο. 

 

Βπηπιένλ,   ζηνλ   Ώλάδνρν   ζα   θαηαβιεζεί   πνζφ   γηα   ηε   δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο 

πνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο:  

 

ΑΠ ρ ΚΠ,  

 

φπνπ  

ΏΠ: Ώξηζκφο πκκεηερφλησλ ζηελ Πηζηνπνίεζε θαη  

ΚΠ: Κφζηνο Πηζηνπνίεζεο/ ζπκκεηέρνληα. 

 

β)  ε   πεξίπησζε   πνπ   θαηά   ηελ   πινπνίεζε   ηεο   θαηάξηηζεο   έλαο σθεινχκελνο 

απνρσξήζεη ή ππεξβεί ην αλψηαην φξην απνπζηψλ ή/θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ 

νινθιεξψζεη ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο ή δελ ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο 

γλψζεσλ ηφηε ην θφζηνο ηνπ Σκήκαηνο ππνινγίδεηαη, απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή πνπ 

θαηαβάιιεη ην εθπαηδεπηηθφ επίδνκα, σο εμήο: 

 

(ΑΔ ρ Ω ρ ΚΑΚ) + (ΑΠ ρ ΚΠ),  

 

φπνπ  

ΏΒ: Ώξηζκφο ζπκκεηερφλησλ θαηά ηελ έλαξμε,  

Χ: ξεο πξνγξάκκαηνο,  

ΚΏΚ: θφζηνο αλζξσπνψξαο θαηάξηηζεο,  

ΏΠ: Ώξηζκφο πκκεηερφλησλ ζηελ Πηζηνπνίεζε θαη  

ΚΠ: Κφζηνο Πηζηνπνίεζεο/ ζπκκεηέρνληα. 

 

γ)  ε   πεξίπησζε   πνπ   θαηά   ηελ   πινπνίεζε   ηεο   θαηάξηηζεο   έλαο  



 

ειίδα 83 απφ 278 
 

 
 

 

σθεινχκελνο πξαγκαηνπνηήζεη απνπζίεο εληφο ηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ απνπζηψλ θαη 

ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ, ηφηε ην θφζηνο ηνπ Σκήκαηνο 

ππνινγίδεηαη, απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή πνπ θαηαβάιιεη ην εθπαηδεπηηθφ επίδνκα, σο 

εμήο: 

(ΑΔ ρ Ω ρ ΚΑΚ) + (ΑΠ ρ ΚΠ)  

 

φπνπ  

ΏΒ: Ώξηζκφο ζπκκεηερφλησλ θαηά ηελ έλαξμε,  

Χ: ξεο πξνγξάκκαηνο, ΚΏΚ: θφζηνο αλζξσπνψξαο θαηάξηηζεο,  

ΏΠ: Ώξηζκφο πκκεηερφλησλ ζηελ Πηζηνπνίεζε θαη  

ΚΠ: Κφζηνο Πηζηνπνίεζεο/ ζπκκεηέρνληα. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην  θπζηθφ αληηθείκελν νινθιεξσζεί θαη παξαιεθζεί κε κείσζε ζε 

ζρέζε κε ην αξρηθφ θπζηθφ αληηθείκεν ηεο ζχκβαζεο, ηφηε ε ηειεπηαία δφζε 

(απνπιεξσκή) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηκήκαηνο αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα. ε θάζε 

πεξίπησζε, αλ έρεη θαηαβιεζεί ζηνλ Ώλάδνρν – κέζσ ηεο εθηακίεπζεο ησλ 

πξνεγνχκελσλ απφ ηελ ηειεπηαία (απνπιεξσκή) – πνζφ κεγαιχηεξν απφ ην ηειηθφ 

ζπκβαηηθφ πνζφ, ηφηε ε δηαθνξά επηζηξέθεηαη σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζα  

 

ε θάζε πεξίπησζε δηεπθξηλίδεηαη φηη νη σθεινχκελνη επηιέγνληαη απφ ηελ Ώλαζέηνπζα 

Ώξρή θαη ν νξηζηηθφο πίλαθαο παξαδίδεηαη ζηνλ Ώλάδνρν, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

παξφληνο Έξγνπ. 

 

ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα θαη νη δαπάλεο πνπ 

άκεζα ή έκκεζα πεγάδνπλ απφ ή ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζχκθσλα θαη κε 

ηελ αμία ηεο ζρεηηθήο πξνζθνξάο ηνπ θαη αληηζηνηρνχλ ζηελ πξνζήθνπζα, πιήξε, έγθαηξε 

εθηέιεζε θαζψο θαη ζηελ πηζηή θαη έγθαηξε εθπιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θπξίσλ θαη 

παξεπνκέλσλ ππνρξεψζεσλ, επζπλψλ θαη εγγπήζεψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο, 

πξνδηαγξαθέο θαη φξνπο ηεο χκβαζεο. 

 

Δ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 

παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

ε θάζε πεξίπησζε ηα πξαθηηθά ησλ ηκεκαηηθψλ παξαιαβψλ ηεο ΒΠΠ απφ ηα νπνίεο 

απνξξέεη πιεξσκή ηνπ Ώλαδφρνπ, ζα πξέπεη λα έρνπλ εγθξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν  

ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο. 

 

Βηδηθφηεξα, ε πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
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πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο, ζπλνδεπφκελα απφ 

Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο θαη Ώζθαιηζηηθήο Βλεκεξφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ν 

αλάδνρνο εδξεχεη ζε ρψξα εθηφο Βιιάδνο κε ηελ νπνία έρεη ζπλαθζεί Αηαθξαηηθή 

χκβαζε απνθπγήο δηπιήο θνξνιφγεζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην ζρεηηθφ έληππν 

«πεξί απνθπγήο ηεο δηπιήο θνξνινγίαο θαη απνηξνπήο ηεο θνξνινγηθήο δηαθπγήο ελ 

ζρέζε πξνο ηνπο θφξνπο επί ηνπ εηζνδήκαηνο» επηθπξσκέλν απφ ηελ αληίζηνηρε 

αξκφδηα αξρή. 

 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα παξαζηαηηθά εθδίδνληαη απφ θάζε έλα 

κέινο ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη λα 

πινπνηήζεη, φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηεο ζρεηηθήο έλσζεο θαη κε 

αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή. 

 

5.1.2 Σνλ Ώλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε,  

ζχκθσλα  κε  ηελ  θείκελε  λνκνζεζία,  κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Ώ., ηελ παξνρή 

ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. Εδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο: 

 

1. θξάηεζε 0,02% ππέξ Αεκνζίνπ δπλάκεη ηεο παξ.6 ηνπ άξ.36 ηνπ λ.4412/2016, 

φπσο ηζρχεη, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ 

παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ζην φλνκα θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Αηεχζπλζεο Αεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ. 

 

2. θξάηεζε . 0,07% ππέξ ΒΏΏΑΔΤ δπλάκεη ηεο παξ.7 ηνπ άξ.375 ηνπ λ.4412/2016,  

φπσο  ηζρχεη,  ε  νπνία  ππνινγίδεηαη  επη  ηεο  αμίαο  θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ 

θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο  ζχκβαζεο.  Σν  

πνζφ  απηφ  παξαθξαηείηαη  ζε  θάζε πιεξσκή απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ζην 

φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Βληαίαο Ώλεμάξηεηεο Ώξρήο Αεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

 

3. θξάηεζε 0,06% ππέξ ΏΒΠΠ δπλάκεη ηεο παξ.3 ηνπ άξ.350 ηνπ λ.4412/2016,  

φπσο  ηζρχεη,  ε  νπνία  ππνινγίδεηαη  επη  ηεο  αμίαο  θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ 

θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο  ζχκβαζεο.  Σν  

πνζφ  απηφ  παξαθξαηείηαη  ζε  θάζε πιεξσκή απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ζην 

φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Ώξρήο Βμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ. 
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5.2 Κόρυξη οικονομικού φορϋα ϋκπτωτου- Κυρώςεισ 

5.2.1 Κόρυξη οικονομικού φορϋα ϋκπτωτου- Κυρώςεισ 
 
1. Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη  

ππνρξεσηηθά  έθπησηνο  απφ  ηελ  ζχκβαζε  θαη  απφ  θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη 

απφ απηήλ, φπσο ηδίσο : 

 εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο 

κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 

 εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ, 

 εάλ ν Ώλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο θαη εκπξνζέζκσο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, 

 εάλ ν Ώλάδνρνο εθρσξεί ηε χκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεοππεξγνιαβηθά  

θαηά  παξάβαζε  ησλ  νξηδνκέλσλ  ζην  άξζξν  5.6  ηεο παξνχζαο. 
 
ηελ   πεξίπησζε   απηή   ηνπ   θνηλνπνηείηαη   εηδηθή   φριεζε,   ε   νπνία πεξηιακβάλεη 

ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο 

πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Ώλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο 

λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ 

ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. 

 

ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, αζξνηζηηθά κεηά 

απφ θιήζε ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ, 

(α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

(β) είζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε, είηε απφ πνζφλ πνπ 

δηθαηνχηαη λα ιάβεη, είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην, είηε κε θαηάπησζε ηεο 

εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμήο ηνπ 

σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ 

δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην 

ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. 

 

Βπηπιένλ, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 

4412/2016 απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

 

ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ Ώλαδφρνπ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο χκβαζεο, ε 
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Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηθαηνχηαη, αδεκίσο, λα θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ 

παξαδνηέσλ. 

 

Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πιήξε απνδεκίσζε απφ ηνλ Ώλάδνρν γηα φιεο 

ηηο δεκίεο θαη ηα έμνδα πνπ πξνθιήζεθαλ ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ηελ ίδηα, ηα 

νπνία πξνθχπηνπλ άκεζα ή έκκεζα απφ παξάιεηςε ηνπ Ώλαδφρνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ γηα ηε δηαδηθαζία έθπησζεο. Ώπηή ε απνδεκίσζε είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ηελ θαηάπησζε ησλ Βγγπεηηθψλ Βπηζηνιψλ, φπσο πξνβιέπεηαη 

παξαπάλσ. 
 

5.2.2. Ποινικϋσ Ρότρεσ 

 

Ώλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ηπρφλ 

ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο Ώξρήο. Πνηληθέο ξήηξεο δχλαηαη λα επηβάιινληαη θαη γηα πιεκκειή εθηέιεζε 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 

Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% 

ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% 

επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΏ 

επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα.  

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ 

ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα 

αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ 

αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο 

δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνππφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο 

ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ 

αλαδφρνπ. 

 

Δ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη 

ηνλ αλάδνρν έθπησην. 

 

ε πεξίπησζε έλσζεο νη σο αλσηέξσ πνηληθέο ξήηξεο θαη ηφθνη επηβάιινληαη αλαινγηθά 

ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 

Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή κπνξεί, κε ηηο πξνππνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 
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θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ ν Ώλάδνρνο 

πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε ή ζπλδηαιιαγή, ιπζεί ή 

αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ „ε γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο 

ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 

 

ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο, ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή 

νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ χκβαζε πξνο ηνλ Ώλάδνρν κέρξηο 

εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη Βγγπεηηθέο Βπηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. 
 
 

5.3 Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ 
 
Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, 

δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο),  

θαη 5.5. (Παξαθνινχζεζε θαη Παξαιαβή ηεο ζχκβαζεο), λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα 

ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κέζα ζε αλαηξεπηηθή 

πξνζεζκία ηξηάληα (30)  εκεξψλ  απφ  ηελ  εκεξνκελία  πνπ  έιαβε  γλψζε  ηεο  

ζρεηηθήο απφθαζεο.  

 

Βπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο (ήηνη ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην απηήο), χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ζηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 

4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζµίαο ηξηάληα (30) εµεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο 

ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Δ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε 

άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. Ώλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη 

θπξψζεηο δελ αζθεζεί εµπξφζεζµα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην 

απνθαηλφµελν αξµνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Ώλ αζθεζεί 

εµπξφζεζµα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο µέρξη απηή λα 

νξηζηηθνπνηεζεί. 
 

5.4 Καταγγελύα τησ ςύμβαςησ 
 
5.4.1 ηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί 

ακεηάθιεηα γηα έλα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο, 

ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη 

ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΏΚ, πεξί 

ακθνηεξνβαξψλ ζπκβάζεσλ.  

 

5.4.2 Βάλ ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 
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δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή 

δχλαηαη, νκνίσο, λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ αμηψζεηο 

απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΏΚ.  

 

5.4.3 ε ακθφηεξεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή δχλαηαη λα πξνζθαιέζεη ηνλ/ηνπο επφκελν/νπο, θαηά ζεηξά, κεηνδφηε/εο ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηείλεη λα 

αλαιάβεη/νπλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εθπηψηνπ αλαδφρνπ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο 

θαη πξνυπνζέζεηο θαη βάζεη ηεο πξνζθνξάο πνπ είρε ππνβάιεη ν έθπησηνο (ξεηή ξήηξα 

ππνθαηάζηαζεο).  

 

5.5 Παρακολούθηςη και Παραλαβό τησ ςύμβαςησ 
 
5.5.1 Δ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ε δηνίθεζε απηήο θαζψο θαη ε 

παξαιαβή ηεο, ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ Βπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο 

(ΒΠΠ) ε νπνία ζπγθξνηείηαη, κε απφθαζε ηνπ Α.. ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο θαη είλαη 

αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή (ηκεκαηηθέο θαη νξηζηηθή) ησλ παξαδνηέσλ. 

 

Δ ΒΠΠ ζα εηζεγείηαη ζην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ 

σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη 

παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 132 

ηνπ λ.4412/2016. 

 

5.5.2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε ΒΠΠ:  

α) είηε παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ή παξαδνηέα, εθφζνλ θαιχπηνληαη νη 

απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο έγθξηζε ή απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ,  

β) είηε εηζεγείηαη γηα ηελ παξαιαβή κε παξαηεξήζεηο ή ηελ απφξξηςε ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5.5.3 θαη 5.5.4. 

Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο ηκεκαηηθέο παξαιαβέο. 

Δ Βπηηξνπή κεηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαδνηέσλ δηαηππψλεη εγγξάθσο ελδερφκελεο 

παξαηεξήζεηο εληφο πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. Ο Ώλάδνρνο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελζσκαηψζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Βπηηξνπήο εληφο πέληε (5) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο ζε απηφλ θαη λα ηα αλακνξθψλεη 

ζρεηηθά έσο φηνπ απηά γίλνπλ απνδεθηά απφ ηελ Βπηηξνπή. Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ 
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παξαδνηέσλ απφ ηελ Βπηηξνπή, ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ παξαιαβήο, 

 

Δ  ΒΠΠ  ζα  παξαθνινπζεί  θαζ‟  φιε  ηε  δηάξθεηα  ηεο  ζχκβαζεο  ηηο παξαζρεζείζεο   

ππεξεζίεο   ηνπ   αλαδφρνπ,   ζα   ζπλεξγάδεηαη,   θαη   ζα θαζνδεγεί ηνλ Ώλάδνρν. Δ 

επηθνηλσλία ηεο ΒΠΠ κε ηνλ Ώλάδνρν ζα γίλεηαη κε ζπλαληήζεηο, φπνπ απηφ απαηηείηαη, ή κε 

φιεο ηηο άιιεο κνξθέο επηθνηλσλίαο (γξαπηά, e-mail, ηειεθσληθά), θαηά πεξίπησζε. 

 

5.5.3. Ώλ  ε  ΒΠΠ  θξίλεη  φηη  νη  παξερφκελεο  ππεξεζίεο  δελ  αληαπνθξίλνληαη πιήξσο 

ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ 

αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 

γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο 

αλάγθεο. 

 

5.5.4. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5.5.3 νξίδνληαη ηα αθφινπζα: 

 

α) ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ 

ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη 

λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ 

απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 

παξερφκελσλ   ππεξεζηψλ   ηεο   ζχκβαζεο   θαη   λα   ζπληάμεη   ζρεηηθφ πξσηφθνιιν 

νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

 

β) Ώλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα 

παξαδνηέα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 220 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

5.5.5. Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή κε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Ώλ 

παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπ θαη δελ έρεη εθδνζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ άξζξνπ 5.5.2 ή 

πξσηφθνιιν κε παξαηεξήζεηο ηνπ άξζξνπ 5.5.3, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη 

ζπληειεζζεί απηνδίθαηα 

5.5.6 . Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε  

ηεο  ζχκβαζεο   σο   επφπηε  κε   θαζήθνληα  εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ή εμσηεξηθφ 

ζπλεξγάηε ηεο. 

Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ν έιεγρνο ηαθηηθφο ή έθηαθηνο ηεο πινπνίεζεο 

ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο/πηζηνπνίεζεο, ε επηβεβαίσζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ 
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αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή κπνξεί λα απεπζχλεη 

έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

Βηδηθνί φξνη πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ: 

1. ε πεξίπησζε πνπ ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηαπηζηψζεη, απφ ηελ θαηάζεζε ησλ 

εγγξάθσλ πνπ βεβαηψλνπλ ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ κε πξνζήθνπζα εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

Ώλαδφρνπ, κπνξεί λα επηζεκάλεη ηνχην εγγξάθσο ζε απηφλ, ηάζζνληαο 

ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία, ε νπνία δε ζα μεπεξλάεη ηηο πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο, 

γηα λα επαλνξζψζεη ηηο παξαιείςεηο ηνπ θαη λα εθπιεξψζεη πξνζεθφλησο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ. Δ κε ππνβνιή ή ε πιεκκειήο ή ε θαζπζηεξεκέλε ππνβνιή ησλ 

απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνεηνηκαζίαο (Παξαδνηέα πξηλ ηελ έλαξμε) θαη 

πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, κπνξεί λα επηθέξεη ηελ αλαζηνιή έλαξμεο ή ηεο 

πινπνίεζεο Σκήκαηνο, ηελ θαζπζηέξεζε ηεο θαηαβνιήο δφζεο ηνπ ηηκήκαηνο ή 

αθφκε θαη θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο. 

2. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ελφο Σκήκαηνο θαηάξηηζεο ν 

αξηζκφο ησλ σθεινπκέλσλ είλαη κηθξφηεξνο ηνπ αληίζηνηρνπ αξρηθά δεισζέληνο θαη 

πάλησο κεγαιχηεξνο ηνπ θαηψηαηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ, ν Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

ελεκεξψζεη εγγξάθσο είηε κε ηε δήισζε έλαξμεο είηε κε λεφηεξν έγγξαθφ ηνπ ηελ 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή. 

3. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Σκήκαηνο έλαο σθεινχκελνο 

απνρσξήζεη ή ππεξβεί ην αλψηαην φξην απνπζηψλ ή δελ παξαθνινπζήζεη ηνλ 

ειάρηζην απαηηνχκελν αξηζκφ σξψλ ηειεθαηάξηηζεο ή/θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ 

νινθιεξψζεη ην Σκήκα θαηάξηηζεο ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ Ώλαδφρνπ ν Ώλάδνρνο 

νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή. 

4. ε πεξίπησζε πνπ έλαο ή πεξηζζφηεξνη θαηαξηηδφκελνη πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ Καηάζηαζε Καηαξηηδνκέλσλ, ε νπνία έρεη θαηαηεζεί κε ηε δήισζε έλαξμεο, δελ 

πξνζέιζνπλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Σκήκαηνο ή δελ μεθηλήζνπλ ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ σξψλ ηειεθαηάξηηζεο θαη δελ αληηθαηαζηαζνχλ (απφ ηνπο 

επηιαρφληεο) κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαιχπηεη ην αλψηαην φξην απνπζηψλ, 

ν Ώλάδνρνο πξέπεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή. 

5. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα ζεκεία 2 θαη 3 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ν Ώλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη άκεζα θαη εγγξάθσο ηελ 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή, πξνθεηκέλνπ λα ηα ιάβεη ππφςε ηεο θαηά ηελ πινπνίεζε θαη 

πιεξσκή ησλ δφζεσλ ηνπ αλαηεζέληνο Έξγνπ. 

6. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, ηέινο, πνπ απφ ηελ εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

πινπνίεζεο (παξαδνηέσλ) ή ησλ ειεγρζέλησλ εγγξάθσλ ηνπ Έξγνπ, πξνθχπηεη ε 

κε νξζή πινπνίεζε ηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ηεο πξνζθνξάο 



 

ειίδα 91 απφ 278 
 

 
 

 

ηνπ Ώλαδφρνπ θαη ηεο δηαθήξπμεο, ρσξίο έγθαηξε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε απφ ηνλ 

Ώλάδνρν θαη απνδνρή ησλ αιιαγψλ απηψλ, κε ηε ξεηή επηθχιαμε άιισλ 

δηθαησκάησλ ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα, κπνξεί λα 

κεηψλεηαη ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ κε αλάινγε κείσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο, θαηά ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο αλζξσπνψξεο, πνπ δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νξζά. 

7. ηαλ νη αλσηέξσ πεξηπηψζεηο δηαπηζηψλνληαη κεηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ απφ ην 

αξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ απνηειέζκαηνο ειέγρνπ. 
 

5.6  Εκχώρηςη ύμβαςησ 
 
Ο Ώλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νχηε λα 

αλαζέηεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, 

νχηε λα ππνθαζίζηαηαη απφ ηξίην, πιήλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ξεηά νξίδνληαη ζην 

άξζξν 4.4 ηεο παξνχζαο θαη ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ 

θαζψο θαη πιελ ηεο πεξίπησζεο  ηνπ  άξζξνπ  132  παξ.  1  ζηνηρείν  δ  ζεκείν  ββ  

ηνπ  Ν.4412/2016. Καη εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε κέξνπο ή νιφθιεξσλ ησλ 

απαηηήζεσλ (πιεξσκψλ] ηνπ Ώλαδφρνπ έλαληη ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο κφλν πξνο 

Σξάπεδεο ή Πηζησηηθνχο Οξγαληζκνχο πξνο ρξεκαηηθή δηεπθφιπλζε ηνπ Ώλαδφρνπ, ππφ 

ηηο εμήο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο: 1) Ο εθδνρέαο πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα απνδέρεηαη 

φινπο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο,  2)  Δ  Ώλαζέηνπζα  Ώξρή  δηθαηνχηαη  λα  αληηηάμεη  θαηά  

ηνπ εθδνρέα φιεο ηηο ελζηάζεηο πνπ έρεη θαηά ηνπ εθρσξεηή θαη κεηά ηελ αλαγγειία ηεο 

εθρψξεζεο, 3) ζε πεξίπησζε πνπ γηα ιφγνπο πνπ άπηνληαη ησλ ζπκβαηηθψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ Ώλαδφρνπ θαη Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο δελ πξνθχςεη ελ φισ ή ελ κέξεη ππέξ ηεο 

Σξάπεδαο ην εθρσξνχκελν ηίκεκα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη έθπησζε Ώλαδφρνπ, 

απνκείσζε ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, δηαθνπή 

ζχκβαζεο, θαηαινγηζκφο ξεηξψλ, ζπκβηβαζκφο θιπ.) ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή δελ έρεη θακία 

επζχλε έλαληη ηεο εθδνρέσο Σξάπεδαο, 
 

5.7 Διϊρκεια ςύμβαςησ 
 
Δ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. Δ ζχκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο, πνπ 

ζπληζηά αληηθεηκεληθή αδπλακία εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ή αλσηέξα βία κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, ρσξίο αχμεζε ηνπ ηηκήκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε, ε 

πινπνίεζε ηεο χκβαζεο, κεηά ηελ φπνηα παξάηαζε ή κεηάζεζε ηπρφλ ρνξεγεζεί, ζα 

πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο ησλ απψηαησλ νξίσλ πνπ εθάζηνηε ηζρχνπλ γηα ηελ 

πινπνίεζε έξγσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΒΠΏ 2014-2020.  
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Δ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ 

αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά 

δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. ε θάζε 

πεξίπησζε νπνηαδήπνηε παξάηαζε ή κεηάζεζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ηειεί ππφ 

ηελ έγθξηζε ηεο ΒΤΑ ΒΠΏλΒΚ. Ώλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα 

ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, 

δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν 

αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Ώλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 

αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο 

παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 5.2. ηεο παξνχζαο. 

 

5.8 ύγκρουςη ςυμφερόντων 
5.8.1 Ο Ώλάδνρνο, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, βεβαηψλεη φηη δελ ζπληξέρεη ζην 

πξφζσπφ ηνπ θαη ζην πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 24 ηνπ λ. 4412/2016 

θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Βπίζεο 

βεβαηψλεη, δειψλεη θαη εγγπάηαη φηη νχηε ν ίδηνο νχηε νπνηνζδήπνηε απφ ην πξνζσπηθφ, 

ηνπο ζπλεξγάηεο, ππαιιήινπο, πξνζηεζέληεο ηνπ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ 

εθπφλεζε ηνπ Έξγνπ πνπ αλαηίζεηαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε, έρνπλ ή ζα απνθηήζνπλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή ζρέζε ή 

ππνρξέσζε πξνο νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ε νπνία είλαη αζπκβίβαζηε κε 

ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ή πνπ 

δεκηνπξγεί ή ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν. 24 ηνπ λ.4412/2016. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 24 ηνπ λ.4412/2016 γηα: α) ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε, β) ηνλ εληνπηζκφ θαη γ) 

ηελ επαλφξζσζε ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηεμαγσγή 

δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

πξνεηνηκαζίαο ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, 

νχησο ψζηε λα απνθεχγνληαη ηπρφλ ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη λα δηαζθαιίδεηαη 

ε ίζε κεηαρείξηζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. ε πεξίπησζε πνπ ηα πξφζσπα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α` θαη β` ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξν 24 ηνπ λ. 4412/2016 

γλσζηνπνηήζνπλ εγγξάθσο ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ηπρφλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ησλ 

ηδίσλ ή ησλ ζπγγεληθψλ ηνπο πξνζψπσλ, ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα 

επί ηεο ζπλδξνκήο ή κε θαηάζηαζεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Ώλ ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή 

απνθαλζεί φηη ζπληξέρεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ 

Βληαία Ώξρή Αεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη ιακβάλεη ακειιεηί ηα θαηάιιεια κέηξα, πξνο 

δηαζθάιηζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη πξνο απνθπγή ζηξεβιψζεσλ 
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ηνπ αληαγσληζκνχ, ζηα νπνία κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εμαίξεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ απφ νπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή ζηε ζρεηηθή δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο, εθαξκνδνκέλσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2690/1999 (Ώ` 45). Βάλ κηα ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ είλαη αδχλαηνλ λα 

αξζεί κε άιινλ ηξφπν, ν ππνςήθηνο ή πξνζθέξσλ, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε απηή, 

απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία, θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

5.8.2 Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ζπληάζζεη θαη απνζηέιιεη ζηελ Ώξρή γξαπηή έθζεζε, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηηο πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ εληνπίζηεθαλ, θαζψο θαη 

φια ηα επαθφινπζα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ λ. 4412/2016 

θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 341 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

5.9 Δικαςτικό επύλυςη διαφορών 
Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε 

πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Αηνηθεηηθφ Βθεηείν ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη 

εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Ώ 

ηνπ λ. 4412/2016. Πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Αηνηθεηηθφ Βθεηείν 

πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 205 ελδηθνθαλνχο 

δηαδηθαζίαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I –Ευρωπαώκό ενιαύο Έγγραφο Προμόθειασ (ΕΕΕΠ) 
 
 
Σο αρχείο αναρτάται ςε μορφή html & pdf 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II- ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ/ΣΕΦΝΙΚΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ/ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 
 
 

1. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
ΚΟΠΟ ΣΟΧΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

 

Περιγραφή Φυςικοφ Αντικειμζνου 
 

Ώληηθείκελν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ είλαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ Καηάξηηζεο θαη 

Πηζηνπνίεζεο (εθεμήο ην Έξγν) γηα 1.250 εξγαδφκελνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

αλεμαξηήησο θιάδνπ εθπαηδεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ζηφρν λα 

απνθηήζνπλ πξφζζεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα έρνπλ άκεζε θαη ζεηηθή επίπησζε 

ζηελ ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. 

Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Έξγνπ, 

ζηνρεχνπλ ζηελ απφθηεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ θαηάιιεισλ πηζηνπνηεκέλσλ 

γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ εξγαζηαθή ζηαδηνδξνκία θαη 

ζα ζπκβάιινπλ ζηελ: 

• Πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο 

επηθξαηνχζεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο εηδηθφηεξα ζηελ 

κεηά-θξίζε επνρή 

• Ώλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο λέεο αλαπηπμηαθέο απαηηήζεηο, 

• Αεκηνπξγία επλντθνχ θιίκαηνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηε 

δεκηνπξγία λέσλ, βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο 

• Δ ζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο σο µείδνλα πξφθιεζε. 

• Ώλάπηπμε  επαγγεικαηηθψλ  γλψζεσλ  θαη  δεμηνηήησλ  γηα  ηελ  ελίζρπζε  ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζηνπο ηνκείο αηρκήο ηφζν ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα φζν θαη ζηελ κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ 

 

Δ ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο γηα ηε ιήςε πηζηνπνίεζε ησλ απνθηεζεηζψλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ είλαη ππνρξεσηηθή. 

Οη σθεινχκελνη ιακβάλνπλ ην πξνβιεπφκελν εθπαηδεπηηθφ επίδνκα κε ηελ πξνππφζεζε 

φηη έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ θαηάξηηζε θαη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία 

πηζηνπνίεζεο. 

Δ ηειηθή επηινγή ησλ σθεινπκέλσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην Έξγν ζα γίλεη απφ ηξηκειή 

Βπηηξνπή Βπηινγήο, ηα κέιε ηεο νπνίαο νξίδεη ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή. Μεηά ην πέξαο ηεο 

αλσηέξσ δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ σθεινπκέλσλ ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ απφ ηελ 

Βπηηξνπή Βπηινγήο, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. Ώθνινχζσο, ε Σξηκειήο 

Βπηηξνπή Βπηινγήο ζπληάζζεη ηνλ ηειηθφ πίλαθα ησλ επηιεγέλησλ, ηνλ νπνίν θνηλνπνηεί 
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ζηνλ Ώλάδνρν πνπ ζα πινπνηήζεη ην Έξγν. 

 Οη δνκέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Ώλάδνρν πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη ηηο 

ππεξεζίεο ηεο παξνχζαο πξέπεη λα δηαζέηνπλ αδεηνδφηεζε (ζχκθσλα κε ην Ν. 

4093/2012, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4547/2018 θαη κε ην Ν. 4111/2013) 

σο Κέληξν Αηά ΐίνπ Μάζεζεο Βπηπέδνπ 2 ή Κέληξν Αηά ΐίνπ Μάζεζεο Βπηπέδνπ 1, 

πνπ λα εμαζθαιίδεη πξνζβαζηκφηεηα ζε ΏΜΒΏ, ζχκθσλα κε ην λφκν 4067/2012 

(ΦΒΚ 79/Ώ/2012) «Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο» θαη ηηο Οδεγίεο ηνπ ππνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο, Βλέξγεηαο θαη θιηκαηηθήο Ώιιαγήο «ρεδηάδνληαο γηα ινπο», σο 

ηζρχεη. 

 

Αριθμόσ και περιφερειακή κατανομή ωφελουμζνων 
 

Ο αξηζκφο ησλ σθεινπκέλσλ θαζψο θαη ε πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ηνπο (αλά ηχπν 
Πεξηθέξεηαο) πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα: 

 
 

ΣΤΠΟ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΠΛΖΘΟ 

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ 

ΛΕΓΟΣΒΡΟ 
ΏΝΒΠΣΤΓΜΒΝΒ 

ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ 
ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ-ΘΡΏΚΔ, 

ΚΒΝΣΡΕΚΔ 
ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ, 

ΔΠΒΕΡΟ, 
ΘΒΏΛΕΏ, ΑΤΣΕΚΔ 

ΒΛΛΏΑΏ 

754 

Β ΜΒΣΏΐΏΔ 

ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ, 
ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟ, 

ΐΟΡΒΕΟ ΏΕΓΏΕΟ, 
ΚΡΔΣΔ, ΕΟΝΕΟ 

202 

ΠΒΡΕΟΣΒΡΟ 
ΏΝΠΒΣΤΓΜΒΝΒ 

ΏΣΣΕΚΔ 210 

ΠΒΡΕΟΣΒΡΟ 
ΏΝΠΒΣΤΓΜΒΝΒ 2 

ΝΟΣΕΟ ΏΕΓΕΏΕΟ 15 

Β ΜΒΣΏΐΏΔ 2 ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ 69 

ΤΝΟΛΟ 
 

1.250 
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Δ αλαιπηηθή πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί έρεη σο εμήο: 

 

Πεξηθέξεηα 

Σηκή δείθηε 10601, 
10602, CO05 

(αξηζκόο 
σθεινύκελσλ) 

  

Ώλαηνιηθή Μαθεδνλία - 
Θξάθε 

70 

Κεληξηθή Μαθεδνλία 380 

Θεζζαιία 114 

Ήπεηξνο 50 

Απηηθή Βιιάδα 140 

Απηηθή Μαθεδνλία 20 

Εφληα Νεζηά 20 

ηεξεά Βιιάδα 69 

Πεινπφλλεζνο 68 

ΐφξεην Ώηγαίν 20 

Κξήηε 75 

Ώηηηθή 210 

Νφηην Ώηγαίν 15 

ύλνιν 1.250 

 

Οη σθεινχκελνη ζα πξνέξρνληαη απφ ην ζχλνιν ηεο γεσγξαθηθήο έθηαζεο ηεο Βιιάδαο 

θαη ε Παλειιαδηθή θάιπςε ζηνρεχεη ζηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο γηα ελεκέξσζε θαη 

εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Δ αλάγθε απηή 

γηα Παλειιαδηθή εκβέιεηα πξνθχπηεη απφ ην είδνο ησλ  δεηεκάησλ πνπ θαιχπηνληαη 

θαζψο πξφθεηηαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ φρη κφλν ζπγθεθξηκέλεο εζληθέο πεξηνρέο αιιά 

ην ζχλνιν ηνπ Βιιεληθνχ πιεζπζκνχ. 

Δ  παξαπάλσ  θαηαλνκή  ησλ  σθεινπκέλσλ  είλαη  δεζκεπηηθή  γηα  ηνλ Ώλάδνρν θαη 

γηα ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή. Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζεσξήζεη 

ηελ θαηαλνκή αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ   απφ   ηνλ   νξηζκφ   δπλεηηθψλ   

σθεινπκέλσλ   αλά   ηχπν Πεξηθέξεηαο / Πεξηθέξεηα θαη ηε δήηεζε ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο 

θαηά ην ρξφλν πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. Βλδερφκελε αλαζεψξεζε ζηελ 

αλαθαηαλνκή ηνπ αξηζκνχ ησλ σθεινπκέλσλ αλά ηχπν πεξηθέξεηαο κπνξεί λα γίλεη κφλν 

θαηφπηλ εγθξίζεσο απφ ηελ Αηαρεηξηζηηθή Ώξρή θαηφπηλ ζρεηηθνχ ηεθκεξησκέλνπ 

αηηήκαηνο ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο. 
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Χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ 
 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Τπνπξγείν Ώλάπηπμεο θαη 

Βπελδχζεσλ, Κσδ. Β1191.  

Δ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αεκνζίσλ 

Βπελδχζεσλ (αξηζ. ελάξηζ. έξγνπ 2017Β11910030). 

Δ ζχκβαζε εληάζζεηαη θαη αθνξά ζηα Τπνέξγα κε αξηζκφ 1,2,3,5 θαη 6 ηεο Πξάμεο κε 

ηίηιν «ΒΝΕΥΤΔ ΑΒΞΕΟΣΔΣΧΝ ΏΝΘΡΧΠΕΝΟΤ ΑΤΝΏΜΕΚΟΤ ΣΟΝ ΚΛΏΑΟ 

ΏΡΣΟΠΟΕΨΏ - ΓΏΥΏΡΟΠΛΏΣΕΚΔ» κε Κσδηθφ ΟΠ  5002765, ε νπνία έρεη εληαρζεί 

ζην Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Ώληαγσληζηηθφηεηα Βπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 

2014-2020».   

Δ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Βπξσπατθή Έλσζε (Βπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΑΒ. 
 
1.2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
1.2.1 Περιγραφή Φυςικοφ Αντικειμζνου 
 
Ώληηθείκελν ηεο χκβαζεο είλαη ε εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε πξφζζεησλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ 1.250 επαγγεικαηηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ζε φιε ρψξα. 

ΐαζηθφο ζηφρνο είλαη νη σθεινχκελνη (εξγαδφκελνη) λα απνθηήζνπλ πξφζζεηεο – ηεο 

άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο – γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα έρνπλ άκεζε θαη ζεηηθή 

επίπησζε ζηελ ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. 

Δ επηινγή θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ έγηλε ζηελ βάζε ηεο 

δηεχξπλζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ δαραξνπιαζηείνπ, κε παξνρή έξγνπ 

πνπ αθνξά εηδηθά δηαηξνθηθά παξαζθεπάζκαηα ζχκθσλα κε εηδηθά δηαηξνθηθά πξφηππα, 

ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη δχκεο πνπ ζρεηίδνληαη κε αξηνπνηήκαηα αιιά θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ  εξγαδνκέλσλ  θαη  επηρεηξεκαηηψλ  ζηηο  κνλάδεο  δαραξνπιαζηηθήο  

ηέρλεο  κε  ηελ πξνβνιή ηεο πξνζσπηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

κέζσ ηεο ρξήζεο Νέσλ Σερλνινγηψλ, πνπ νδήγεζε λα αλαπηπρζνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο.  

 

Βηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Έξγνπ, ζα πινπνηεζνχλ ηξία (3) 

Βθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα / Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο  

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 

Ειδικέρ εθαπμογέρ Ζασαποπλαζηικήρ : 

Παπαζκεςέρ ππωινών και 

απηοποιημάηων – διακόζμηζη» 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 «ύγσπονερ Σάζειρ ζηη 

Ζασαποπλαζηική» 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 «Τπεύθςνορ Μονάδων 

Ζασαποπλαζηικήρ Σέσνηρ» 
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Σα ηκήκαηα θαηάξηηζεο ζα απνηεινχληαη απφ 5 έσο 25 άηνκα αλά ηκήκα. Μεηά, ην πέξαο 

δηεμαγσγήο ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, ζα δηεμαρζνχλ εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο 

γλψζεσλ-δεμηνηήησλ 1.250 σθεινχκελσλ, απφ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο, δηαπηζηεπκέλν απφ 

ην ΒΤΑ κε βάζε ην πξφηππν EN ISO 17024 ή ηζνδχλακν απηνχ, κε κία (1) επαλεμέηαζε 

ζε πεξίπησζε απνηπρίαο. 

 

Οη ζεκαηηθέο/εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο θαζψο θαη νη ψξεο θαηάξηηζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ σξψλ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο – γηα ηα 2 εθ ησλ 3 

Πξνγξακκάησλ), παξνπζηάδνληαη ζηνπο αθφινπζνπο Πίλαθεο: 

ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 1 «Ειδικέρ Εθαπμογέρ Ζασαποπλαζηικήρ Σέσνηρ: 

παπαζκεςέρ ππωινών και απηοποιημάηων, διακόζμηζη» 

Δθπαηδεπηηθή Δλόηεηα Ώξεο Καηάξηηζεο 

Θεσξία Γαραξνπιαζηηθήο θαη Ώξηνπνηίαο 18 

Βίδε Πξσηλψλ, παξαζθεπέο θαη Πξφηππεο 

πληαγέο 

23 

Δ δηαθφζκεζε παξαζθεπαζκάησλ αξηνπνηίαο θαη 

δαραξνπιαζηηθήο 

10 

Τγεία θαη Ώζθάιεηα 2 

ΐαζηθέο αξρέο εξγαηηθνχ δηθαίνπ 1 

ΐαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ Βπηρεηξήζεσλ 1 

Βλεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο κε 

δηάθξηζε 

1 

Πξαθηηθή άζθεζε  14 

ύλνιν 70 

 

Σν Πξφγξακκα «Δηδηθέο Δθαξκνγέο ζηε Εαραξνπιαζηηθή» απνζθνπεί ζηε δηεχξπλζε ηεο 

ηερλνγλσζίαο ησλ ηερληηψλ δαραξνπιαζηηθήο ηέρλεο, κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηε ρξήζε αιεχξσλ (θιάδνο αξηνπνηίαο) θαη εηδηθέο εθαξκνγέο απηψλ ζηελ 

παξαζθεπή πξσηλψλ γεπκάησλ, αξηνπνηεκάησλ θαη ζπλνδεπηηθψλ θξχσλ θαη δεζηψλ 

παξαζθεπαζκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ κπνπθέ ηνπ πξσηλνχ θαη ησλ εθδειψζεσλ. 

Παξαδνζηαθά, νη ηερλίηεο ηεο δαραξνπιαζηηθήο ηέρλεο απαζρνινχληαη ζε έλα εχξνο 

επηρεηξήζεσλ (εζηηαηφξηα, δαραξνπιαζηεία, ζε επηρεηξήζεηο γξήγνξεο εζηίαζεο) θαη 

ηνπξηζκνχ, ηδηαίηεξα ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο ν ηερλίηεο δαραξνπιάζηεο ρξεηάδεηαη λα επηηειέζεη θαζήθνληα πνπ ζπρλά 
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ζπγρσλεχνπλ ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ αξηνπνηνχ θαη ηνπ δαραξνπιάζηε, πξνθεηκέλνπ, είηε λα 

δηαηεξήζεη ηελ πθηζηάκελε ζέζε εξγαζίαο ζε κηα επηρείξεζε πνπ δηαθνξνπνηείηαη γηα λα 

θαιχςεη ηε δήηεζε πξντφλησλ άξηνπ, είηε λα είλαη θηλεηηθφο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο φπσο ηα 

μελνδνρεία, νη θνπδίλεο ησλ νπνίσλ αλαιακβάλνπλ ηελ παξαζθεπή γεπκάησλ φπσο ην 

πξσηλφ, επηδφξπηα θ.ά.. ην πιαίζην απηφ ην πξφγξακκα Βηδηθέο Βθαξκνγέο ζηε 

Γαραξνπιαζηηθή Σέρλε απνζθνπεί λα ζπκβάιεη ηφζν ζηελ νξηδφληηα φζν θαη ζηελ θάζεηε 

θηλεηηθφηεηα  ησλ  ηερληηψλ  δαραξνπιαζηηθήο  ηέρλεο.  Σν  πξφγξακκα  θαηάξηηζεο 

πεξηιακβάλεη hands on εξγαζία κε ηα αιεχξηα, ηα ζάθραξα, ηε ζνθνιάηα θαη άιια 

ζπζηαηηθά.  Σν επάγγεικα ηνπ Γαραξνπιάζηε γίλεηαη φιν θαη πην ζχλζεην θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία πξντφλησλ δχκεο θαη πξντφλησλ κε βάζε ηε δάραξε, ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο δχκεο γηα θξνπαζάλ θαη αξηνζθεπάζκαηα, θαζψο θαη ηελ πξνεηνηκαζία 

δεζηψλ θαη θξχσλ πηάησλ ζε κπνπθέ. 

 

-  Οη θαηαξηηδόκελνη απνθηνύλ: 

1. Γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζε βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεσξία θαη ηερληθέο 

πνπ αθνξνχλ ζηελ εμάζθεζε ηνπ ζχγρξνλνπ επαγγέικαηνο ηεο δαραξνπιαζηηθήο φπσο 

απηφ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ έληαμε ηνπ δαραξνπιάζηε ζε πνηθίινπο ρψξνπο εξγαζίαο 

πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα αξηνπνηία, ηα μελνδνρεία, ηα catering θ.ά.. Οη γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο πνπ επηδηψθεηαη λα αλαπηπρζνχλ ζπλελψλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή δηαδξνκή ηνπ 

δαραξνπιάζηε κε βαζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο αξηνπνηίαο, παξαζθεπήο πξσηλψλ θαη 

δηαθφζκεζεο παξαζθεπαζκάησλ δαραξνπιαζηηθήο θαη αξηνπνηίαο. 

2. Γλψζεηο  Βξγαηηθήο  Ννκνζεζίαο,  Τγηεηλήο  θαη  Ώζθάιεηαο  ζηελ  εξγαζία,  βαζηθψλ 

αξρψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Βπηρεηξήζεσλ θαζψο θαη εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο κε δηάθξηζεο. 

 3. Γλψζεηο  νξνινγίαο  ζηελ  Ώγγιηθή  Γιψζζα.  Οη  γλψζεηο  ηεο  αγγιηθήο  γιψζζαο  ζε 

ζέκαηα ρξήζεο ηεο αγγιηθήο γηα ηνπο εηδηθνχο ζθνπνχο ηεο δαραξνπιαζηηθήο, θαη ζηα ηξία 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ πξνηείλνληαη, επηρεηξνχληαη κε ηελ παξάιιειε-κε ηελ 

ειιεληθή γιψζζα- απφδνζε φξσλ θαη ελλνηψλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ζηα εμεηδηθεπκέλα 

ηερληθά αληηθείκελα ηεο θαηάξηηζεο (δηαζεκαηηθή νξηδφληηα δηαζχλδεζε). 

ηνρνζεζία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ζην πξαθηηθό κέξνο ηεο θαηάξηηζεο 

Οη θαηαξηηδφκελνη αλακέλεηαη λα απνθηήζνπλ ηερλνγλσζία θαη εκπεηξίεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ ρεηξηζκφ θαηάιιεισλ αλαινγηψλ θαη πιηθψλ γηα ηε δεκηνπξγία δηαθφξσλ 

παξαζθεπαζκάησλ θαη πξντφλησλ ηεο Γαραξνπιαζηηθήο, θαζψο θαη αξηνπνηεκάησλ θαη 

παξαζθεπαζκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πξσηλφ γεχκα. 

Οη θαηαξηηδφκελν ζην πιαίζην ηεο πξαθηηθήο ζα αζθεζνχλ ζηηο αθφινπζεο δεμηφηεηεο: 

• Θα  παξάγνπλ  βαζηθά  πξντφληα  αξηνπνηίαο  θαη  ζα  επεμεξγάδνληαη  ηηο  βαζηθέο 

πξψηεο χιεο θαη ηα απαξαίηεηα ζπζηαηηθά (αιεχξη, βνχηπξα, δάραξε, δχκε, λεξφ, θηι.). 

• Θα παξάγνπλ δηάθνξεο δχκεο θαη γιπθά ή θαη αικπξά κίγκαηα αλάινγα κε ηα πξντφληα 

πνπ πξνεηνηκάδνληαη. 

• Θα  αζρνινχληαη  κε  ηε  δηαθφζκεζε  ησλ  ζθεπαζκάησλ  θαη  ηελ  παξαγσγή  ηεο 
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γαξληηνχξαο ηνπο.  

 

- Δθπαηδεπηηθέο Δλόηεηεο 

1. Θεσξία Γαραξνπιαζηηθήο  θαη Ώξηνπνηίαο θαη πεξηιακβάλεη 

• Πξψηεο χιεο αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο θαη ηερλνινγία ηξνθίκσλ. 

• Υξήζε βαζηθψλ πξντφλησλ θαη δεπηεξεπφλησλ πξντφλησλ, ζρεκαηηζκνί, δχκεο, 

καξέγθεο, πεηη θνπξ, θξέκεο, ζάιηζεο, καξκειάδεο, παγσηφ, ηάξηεο θαη ηαξηέιεο, 

επηδφξπηα θξχαο θαη δεζηήο θνπδίλαο. 

• Παξαζθεπέο  αξηνζθεπαζκάησλ,  αξηνπαξαζθεπαζκάησλ  ζε  πνηθηιίεο  θαη  είδε 

ζρεηηδφκελσλ κε ην πξσηλφ (παξαζθεπή δχκεο, αλαινγία ζπζηαηηθψλ, ηερληθή αλάκεημεο, 

έιεγρνο  ζπλεθηηθφηεηαο  ηεο  δχκεο,  παξαζθεπή  ζθνιηάηαο,  έκςεζε,  δηφγθσζε, 

θιηβαληζκφο, γαξλίξηζκα). 

• χλζεζε θαη κέζνδνη ςεζίκαηνο, αλαινγίεο, πξνεηνηκαζία 

 

2. Βίδε πξσηλψλ, παξαζθεπέο θαη πξφηππεο ζπληαγέο θαη πεξηιακβάλεη 

Δ παξαζθεπή γιπθνχ πξσηλνχ, κέζνδνη αλάκεημεο, θαη δεκηνπξγία παξαζθεπψλ κε 

απαλσηέο ζηξψζεηο δχκεο. Παξαζθεπή κεηγκάησλ θέηθ θαη ινηπψλ αθξάησλ 

παξαζθεπαζκάησλ. Παξαζθεπή εηδψλ ηχπνπ ζθνιηάηαο θαη croissant. Παξαζθεπή 

επζξχπησλ εηδψλ πνπ δηνγθψλνληαη κε ρεκηθφ αεξηζκφ (Baking Powders).Παξαζθεπή 

πξντφλησλ πνπ δηνγθψλνληαη κε θπζηθή δξάζε καγηάο. Λνηπά πξντφληα δαραξνπιαζηηθήο 

(θξέκεο, ζηξνπηαζηά, ζπλδπαζκνί). Λνηπά πξντφληα δαραξνπιαζηηθήο (θξέκεο, 

ζηξνπηαζηά, ζπλδπαζκνί.  Παξαζθεπή  ςσκηψλ,  νξεθηηθψλ,    πξνελδχκσλ,  κέζνδνη  

δηακφξθσζεο  θαη ρξήζε δηαθνξεηηθψλ αιεχξσλ. Πξφηππεο πληαγέο. Παξαζθεπέο 

απγψλ. Xξήζε εξγαιείσλ θαη πνιπκεραλεκάησλ εηδηθψλ ζηελ παξαζθεπή παξαζθεπψλ 

δαραξνπιαζηηθήο θαη αξηνπνηίαο. 

 

3. Δ δηαθφζκεζε παξαζθεπαζκάησλ  αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο θαη πεξηιακβάλεη 

Μνληέια γξαθήο, θνξλέ. Αεκηνπξγία 3D γιππηά θέηθ, αεξνγξαθία, κεζφδνπο θαηαζθεπήο 

θαινππηψλ, ρξήζε πηεζκέλεο δάραξεο θαη ζνθνιάηαο θ.ά. 

 

4. Τγεία θαη Ώζθάιεηα θαη πεξηιακβάλεη 

Ννκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ - ππνρξεψζεηο 

εξγνδνηψλ – δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο εξγαδνκέλσλ. Πεγέο αηπρεκάησλ ζην ρψξν 

εξγαζίαο - θφζηνο ησλ αηπρεκάησλ – πξφιεςε αηπρεκάησλ. Βπαγγεικαηηθφο θίλδπλνο. 

ΐαζηθέο απαηηήζεηο ρψξσλ εξγαζίαο - ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη εξγαζίαο. 

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Θέκαηα εξγνλνκίαο. Ώξκφδηεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνί γηα 

ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο. 

 

5. ΐαζηθέο αξρέο εξγαηηθνχ δηθαίνπ θαη πεξηιακβάλεη 
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Βηζαγσγή ζην εξγαηηθφ δίθαην. Αηαδηθαζία πξνζιήςεσλ. πκβάζεηο εξγαζίαο. Ώπνδνρέο 

εξγαδνκέλσλ. Υξνληθά φξηα εξγαζίαο. Ώξγίεο, άδεηεο θαη επηδφκαηα. Λχζε ηεο εξγαζηαθήο 

ζρέζεο – Καηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο. 

 

6.ΐαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ Βπηρεηξήζεσλ θαη πεξηιακβάλεη : 

Αηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ. Μνληέια θαη κνξθέο επηθνηλσλίαο. 

Οξγαλφγξακκα. Χξάξην θαη Σήξεζε Καλνληζκψλ. 

 

7. Βλεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο κε δηάθξηζεο θαη πεξηιακβάλεη : 

Εζφηηκε  αληηκεηψπηζε  αλζξψπσλ  κε  δηαθνξεηηθή  εζληθή,  θπιεηηθή  πξνέιεπζε, 

δηαθνξεηηθφ θχιν θαη ζξήζθεπκα. ηξαηεγηθέο απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

 

Μέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο επηηπγράλνληαη ηα αθόινπζα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα:  

• Οη θαηαξηηδφκελνη ζα κάζνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αιεχξσλ, ζάθραξα, θαη καγηά, 

φπσο θαη πσο ε αιιειεπίδξαζε απηψλ ησλ ζπζηαηηθψλ επεξεάδεη ην απνηέιεζκα ζην 

πξνδχκη, ην άδπκν, θαη ηηο απαλσηέο ζηξψζεηο πξντφλησλ. 

• Οη θαηαξηηδφκελνη ζα κάζνπλ λα νξίδνπλ, λα εμεγνχλ θαη λα επηηεινχλ θιαζηθέο 

επξσπατθέο ζπληαγέο (π.ρ., θξνπαζάλ, ηζνπξέθη, Beignet)  θαη λέεο ακεξηθάληθεο ζπληαγέο 

(π.ρ. κάθηλ βαηφκνπξνπ, ζθνιηάηεο). 

• Οη  θαηαξηηδφκελνη  ζα  κάζνπλ  πψο  λα  παξάγνπλ  δχκεο  θαη  ζα  κάζνπλ  πψο  λα 

θάλνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία απφ αξηνζθεπάζκαηα πξσηλνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πην 

ζχγρξνλεο ηερληθέο  κίμεο θαη κεζφδνπο παξαγσγήο νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθέο. 

• Οη   θαηαξηηδφκελνη   ζα   κάζνπλ   πψο   λα   θάλνπλ   starter   κε   ςσκί,   πψο   λα 

ζεξκνκεηξνχλ πιηθά, πψο λα αλακεηγλχνπλ, πψο λα πιάζνπλ (δηακνξθψλνπλ δχκε) θαη 

πψο λα ςήλνπλ. 

• Οη θαηαξηηδφκελνη ζα εμεγνχλ ηε βαζηθή ρεκεία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ζπζηαηηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα παξαζθεπάζκαηα ηεο δαραξνπιαζηηθήο θαη ηεο αξηνπνηίαο. 

• Οη θαηαξηηδφκελνη ζα κάζνπλ πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηξφθηκα θαη ζπζηαηηθά πνπ  

ζπκπιεξψλνπλ ηα πξσηλά γεχκαηα (π.ρ. απγά). 

• Οη  θαηαξηηδφκελνη  ζα  απνθηήζνπλ  γλψζεηο  γηα  ηηο  εγθαηαζηάζεηο  θνπδίλαο  θαη 

εμνπιηζκφ θνπδίλαο, φπσο κίμεξ ηεο KitchenAid, κίμεξ Robot Coupe,  θνχξλνπο, ςχθηεο 

θαη ην κεράλεκα sheeter. 

• Οη θαηαξηηδφκελνη ζα εθαξκφδνπλ δηάθνξεο ηερληθέο δηαθφζκεζεο (πξεζζάξηζκα, 

αλάγιπθν, θεληήκαηα, απιηθέ), ζα εμαζθεζνχλ ζηε ρξήζε θαινππηψλ γηα ηε δεκηνπξγία  

γξήγνξεο  δηαθφζκεζεο  ζε  νκνηψκαηα  θέηθ  ή  άιισλ παξαζθεπαζκάησλ. 

• Οη θαηαξηηδφκελνη ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο δηαθφζκεζεο κε πιηθά, φπσο θάζε είδνπο 

δάραξε θαη ζνθνιάηα 
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ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 «ύγσπονερ ηάζειρ ζασαποπλαζηικήρ ηέσνηρ» 

Δθπαηδεπηηθή Δλόηεηα Ώξεο Καηάξηηζεο 

Βμειίμεηο ζηε ΐηνκεραλία Σξνθίκσλ 4 

ΐαζηθά ζέκαηα πγείαο θαη δηαηξνθήο 12 

ΐαζηθέο Ώξρέο Αηαηξνθήο 11 

Νέεο Σερλνινγίεο ζηηο χγρξνλεο Βπηρεηξήζεηο 12 

ρεδηαζκφο ηεο πξνζσπηθήο θαη ηεο εηαηξηθήο 

παξνπζίαο ζηα Social Media 

12 

Τγεία θαη Ώζθάιεηα 2 

ΐαζηθέο αξρέο εξγαηηθνχ δηθαίνπ 1 

ΐαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ Βπηρεηξήζεσλ 1 

Βλεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο κε 

δηάθξηζε 

1 

Πξαθηηθή άζθεζε  14 

ύλνιν 70 

 

Σν παξφλ Πξφγξακκα Καηάξηηζεο επηρεηξεί λα εκπινπηίζεη γλσζηηθά ηνπο επαγγεικαηίεο 

κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηε δαραξνπιαζηηθή. 

ε απηέο έρνπλ επηδξάζεη ε δηαηηνινγία θαη ε δηαηξνθνινγία γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή, 

θαζψο θαη ε αηζζεηηθή θαιιηηερληθή παξνπζίαζε ησλ παξαζθεπαζκάησλ. Βπίζεο ηζρπξή 

επίδξαζε ζηελ εμέιημε ηνπ ξφινπ ηνπ επαγγεικαηία δαραξνπιάζηε έρεη επηθέξεη ε ρξήζε 

ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Βπηθνηλσλίαο, φρη κφλν ζηε ρξήζε ησλ βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ πιεξνθνξηθήο ζε δηαδηθαζίεο κεραλνξγάλσζεο ή θνζηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ 

αιιά θαη σο εξγαιείν επαγγεικαηηθήο δηθηχσζεο θαη πξνβνιήο ή δηάρπζεο ησλ 

επηηεπγκάησλ ηνπο, ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνπλ, ηεο επηρείξεζήο ηνπο θ.ν.θ. 

Οη θαηαξηηδφκελνη ζα κάζνπλ λα επηιέγνπλ γιπθά θαη αξηνπνηήκαηα ψζηε λα ηα 

ζπκπεξηιάβνπλ ζηα πξντφληα πνπ παξάγνπλ  ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

πγεία θαη επεμία ησλ πειαηψλ ζχκθσλα κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. 

 

ηνρνζεζία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ζεσξεηηθό κέξνο ηεο θαηάξηηζεο 

Οη ζηφρνη ηεο θαηάξηηζεο ζην ζεσξεηηθφ κέξνο αθνξνχλ ζηελ πεξαηηέξσ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ θαηαξηηδνκέλσλ κέζα απφ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία 

δηαηηεηηθήο, ζηνηρεία ηξνθνγλσζίαο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ, θαζψο θαη ππνθαηάζηαησλ βαζηθψλ πξψησλ πιψλ ηεο δαραξνπιαζηηθήο (π.ρ. 
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ηεο δάραξεο). 

 

Βπίζεο νη θαηαξηηδφκελνη ζα απνθηήζνπλ βαζηθή θαηαλφεζε ζηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ νη 

ηξνθέο θαη νη πξσηεχνληεο θαη δεπηεξεχνληεο χιεο ηεο δαραξνπιαζηηθήο ζηελ πγεία ησλ 

αλζξψπσλ θαη ζα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη επαηζζεηνπνίεζε γηα ηε ρξήζε ηξνθίκσλ θαη 

πξντφλησλ αλαιχνληαο ηα ζπζηαηηθά ηνπο ζηνηρεία. Οη θαηαξηηδφκελνη ζα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαπηχζζνπλ έλα δηαηξνθηθφ πξφγξακκα κε πξντφληα ηα νπνία ζα πεξηέρνπλ 

ππνθαηάζηαηα θηιηθά ζε κηα πγηεηλή δηαηξνθή, ζε κηα δηαηξνθή εμεηδηθεπκέλε ζηελ 

αληηκεηψπηζε παζήζεσλ (π.ρ. δηαβήηεο, παρπζαξθία) θαζψο θαη ζε κηα δηαηξνθή 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζε εηδηθέο δηαηξνθηθέο επηινγέο (π.ρ. ρνξηνθαγηθή δηαηξνθή, δηαηξνθή 

ειεχζεξε απφ ιηπαξά, δηαηξνθή ειεχζεξε απφ γινπηέλε). 

Οη θαηαξηηδφκελνη επηπιένλ ζα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ ρξήζε ησλ 

social media σο εξγαιείνπ marketing ηεο εξγαζίαο ηνπο (instagram, linked in, facebook) 

θαη ζα αζθεζνχλ ζηηο ηερληθέο ηνπ content marketing. 

 

ηνρνζεζία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην πξαθηηθό κέξνο ηεο θαηάξηηζεο 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα αζθεζνχλ ζηελ αλαδήηεζε ζπληαγψλ κε ηε ρξήζε πιηθψλ θαη 

δηαηξνθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πγεία θαη επεμία. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα παξάγνπλ παξαζθεπάζκαηα δαραξνπιαζηηθήο κε ρξήζε πιηθψλ 

πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη δηαηξνθήο επεμίαο. 

Οη εθπαηδεπφκελνη ζα αζθεζνχλ ζηε γξαθή θεηκέλσλ πνπ αλαδεηθλχνπλ θαη πξνβάινπλ ηα 

δπλαηά ζεκεία ηεο δνπιείαο ηνπο. 

Οη  εθπαηδεπφκελνη  ζα  αζθεζνχλ  ζηηο  βαζηθέο  δεμηφηεηεο  πξνβνιήο  πιηθνχ  ζηα  social 

media. 

 

Δθπαηδεπηηθέο Δλόηεηεο 

1.Βμειίμεηο ζηε ΐηνκεραλία Σξνθίκσλ θαη πεξηιακβάλεη Σερλνινγία Σξνθίκσλ, Σξφθηκα κε 

Φπηηθέο Ίλεο, Θξεπηηθά Πξντφληα, Τπεξηξνθέο (Food bites eu). 

2. ΐαζηθά ζέκαηα πγείαο θαη δηαηξνθήο θαη πεξηιακβάλεη Σξνθνγελείο Κίλδπλνη: 

ηξνθνγελείο, βηνινγηθνί, ρεκηθνί, θπζηθνί θίλδπλνη, αιιεξγηνγφλα ζπζηαηηθά. 

Αηαηξνθηθά Πξφηππα θαη Πξνβιεκαηηζκνί Σξνθίκσλ (Λεηηνπξγηθά Σξφθηκα, ΐηνινγηθά 

Σξφθηκα, πκπιεξψκαηα Αηαηξνθήο). Ώπνξξφθεζε δηαηηεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ 

αλζξψπηλν νξγαληζκφ (Τδαηάλζξαθεο, ΠξσηεΎλεο, Ληπίδηα, ΐηηακίλεο) θαη αλάιπζε ηεο 

ζεκαζίαο ηεο δηαηξνθηθήο ελέξγεηαο. Αηαηξνθηθέο απαηηήζεηο εηδηθψλ νκάδσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ (δηαβεηηθνί, παρχζαξθνη, δηαηξνθή ζε ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο νκάδεο (παηδηά 

θαη άηνκα ηξίηεο ειηθίαο), δηαηξνθή αλάινγε κε απαηηήζεηο δηαηξνθήο (ρακειά ιηπαξά, 

πξντφληα ρσξίο γινπηέλε, πξντφληα νιηθήο αιέζεσο). Βηθφλα ζψκαηνο θαη δηαηξνθή. 

Αηαηξνθηθέο Αηαηαξαρέο. Δ επίδξαζε ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο ζηηο δηαηξνθηθέο 

επηινγέο. 



 
 

 

ελίδα 147 από 278 

3. ΐαζηθέο Ώξρέο Αηαηξνθήο θαη πεξηιακβάλεη Θεξκίδεο, Αείθηεο Μάδαο ψκαηνο, 

Θξεπηηθά πζηαηηθά θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ πγεία, Αηαηξνθηθή Ώλάιπζε 

παξαζθεπαζκάησλ δαραξνπιαζηηθήο ηέρλεο θαη αξηνπαξαζθεπαζκάησλ. Σερληθέο 

Αηαηξνθηθήο Βλεκέξσζεο Πειαηψλ. Παρπζαξθία- Αηαβεηηθνί-Γιπθαληηθέο Όιεο-πζηαηηθά 

πνπ αληηθαζηζηνχλ άθραξα-Πξντφληα Μεησκέλσλ Θεξκίδσλ. Σάζεηο θαηαλαισηηθήο 

πκπεξηθνξάο ζηε Αηαηξνθή. πληαγέο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε εηδηθέο δηαηξνθηθέο 

αλάγθεο. 

4. Νέεο Σερλνινγίεο ζηηο χγρξνλεο Βπηρεηξήζεηο 

Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ε ρξήζε ηνπο ζηελ επηρείξεζε εζηίαζεο. Σν Internet θαη ε 

αμηνπνίεζε ηνπ απφ ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο. 

Λεηηνπξγίεο θαη εθαξκνγέο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (αζχξκαηε παξαγγειηνιεςία, 

δηαρείξηζε ζηαζεξψλ ζεκείσλ πψιεζεο (P.O.S.), δηαρείξηζε πειαηψλ θαη θάξηεο πειάηε, 

κεξηθή ή νιηθή έθδνζε θαη εμφθιεζε ινγαξηαζκνχ αλά είδνο θαη αλά παξαγγειία. 

5. ρεδηαζκφο ηεο πξνζσπηθήο θαη ηεο εηαηξηθήο παξνπζίαο ζηα Social Media 

Content is King: Σερληθέο Παξαγσγήο Πεξηερνκέλνπ, Όθνο θαη ινγηθή ηνπ Πεξηερφκελνπ. 

Community  building:  Πσο  δεκηνπξγνχκε  πηζηφ  θνηλφ.  Αηαρείξηζε  ζρνιίσλ  θαη  

θξίζεσλ. Ώξρέο δηαρείξηζεο ησλ Social Media σο κέζν πξνβνιήο ηεο επηρείξεζεο θαη 

πξνζσπηθήο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο: ηερληθέο δεμηφηεηεο. ρεδηαζκφο θαη δεκηνπξγία 

παξνπζίαο ζηα παξαπάλσ Social Media. Αεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε Blog. Παξνπζίαζε θαη 

κειέηε πεηπρεκέλσλ ζειίδσλ ζηα Social Media. 

6. Τγεία θαη Ώζθάιεηα θαη πεξηιακβάλεη Ννκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία 

ησλ εξγαδνκέλσλ - ππνρξεψζεηο εξγνδνηψλ – δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο εξγαδνκέλσλ. 

Πεγέο αηπρεκάησλ ζην ρψξν εξγαζίαο - θφζηνο ησλ αηπρεκάησλ – πξφιεςε αηπρεκάησλ. 

Βπαγγεικαηηθφο θίλδπλνο. ΐαζηθέο απαηηήζεηο ρψξσλ εξγαζίαο - ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

αζθάιεηαο θαη εξγαζίαο. Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Θέκαηα εξγνλνκίαο. Ώξκφδηεο 

ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνί γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο. 

7. ΐαζηθέο αξρέο εξγαηηθνχ δηθαίνπ θαη πεξηιακβάλεη Βηζαγσγή ζην εξγαηηθφ δίθαην. 

Αηαδηθαζία πξνζιήςεσλ. πκβάζεηο εξγαζίαο. Ώπνδνρέο εξγαδνκέλσλ. Υξνληθά φξηα 

εξγαζίαο. Ώξγίεο, άδεηεο θαη επηδφκαηα. Λχζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο – Καηαγγειία ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο. 

8. ΐαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ Βπηρεηξήζεσλ θαη πεξηιακβάλεη Αηαρείξηζε 

επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ. Μνληέια θαη κνξθέο επηθνηλσλίαο. Οξγαλφγξακκα. Χξάξην 

θαη Σήξεζε Καλνληζκψλ. 

 

9. Βλεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο κε δηάθξηζεο: 

Εζφηηκε  αληηκεηψπηζε  αλζξψπσλ  κε  δηαθνξεηηθή  εζληθή,  θπιεηηθή  πξνέιεπζε, 

δηαθνξεηηθφ θχιν θαη ζξήζθεπκα. ηξαηεγηθέο απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

 

Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλνληαη αθνξνύλ 
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• Οη θαηαξηηδφκελνη ζα γλσξίδνπλ θαη ζα αμηνινγνχλ ηα θπζηθά, ηα ρεκηθά θαη ηα βηνινγηθά 

ζηνηρεία ησλ πξντφλησλ δηαηξνθήο. 

• Οη  θαηαξηηδφκελνη  ζα  γλσξίδνπλ  ηα  ζηάδηα  ηεο  δηαηξνθήο  θαη  ηηο  δηαηηεηηθέο 

αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ, θαζψο θαη αηφκσλ κε εηδηθά ζέκαηα πγείαο. 

• Οη θαηαξηηδφκελνη ζα πεξηγξάθνπλ θαη ζα εμεγνχλ ηα ζπζηαηηθά ησλ πξντφλησλ ηεο 

δαραξνπιαζηηθήο ζηνπο πειάηεο-ελδηαθεξφκελνπο ζπζρεηίδνληαο θαη πξνζαξκφδνληαο 

ηελ παξαζθεπή ηνπο ζε εηδηθέο δηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

• Οη  θαηαξηηδφκελνη  ζα  γλσξίδνπλ,  ζα  πεξηγξάθνπλ  θαη  αμηνινγνχλ  δηαηξνθηθέο 

ζπκπεξηθνξέο   ησλ   αηφκσλ   θαη   ζα   παξαζθεπάδνπλ   πξντφληα   κε   βάζε   ηηο 

δηαηξνθηθέο ηνπο αλάγθεο 

• Οη  θαηαξηηδφκελνη  ζα  ηαμηλνκνχλ  ηα ηξφθηκα κε  βάζε  ηα  ζπζηαηηθά ηνπο  , ζα 

αλαιχνπλ ηα ζπζηαηηθά πξντφλησλ δαραξνπιαζηηθήο θαη ζα ζρεδηάδνπλ πξντφληα θαη 

γεχκαηα κε βάζε ηηο ηάζεηο ηεο δηαηξνθνινγίαο θαη ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο. Οη   

θαηαξηηδφκελνη   ζα   αμηνινγνχλ   πξντφληα   θαη   παξαζθεπάζκαηα   κε   βάζε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. 

• Οη θαηαξηηδφκελνη ζα επηδεηθλχνπλ δεμηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ πξνεηνηκαζία, ηελ 

παξαγσγή θαη ηελ παξνπζίαζε πξντφλησλ. 

• Οη    θαηαξηηδφκελνη    ζα    ρξεζηκνπνηνχλ    κεζφδνπο    παξαζθεπήο    πξντφλησλ 

θαηάιιεισλ γηα δηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη αλάγθεο πιεζπζκνχ κε δηάθνξα ζέκαηα 

πγείαο. 

• Οη  θαηαξηηδφκελνη  ζα  γλσξίδνπλ  θαη  εθαξκφδνπλ  ηα  ζηάδηα  θαηάξηηζεο  ελφο πιάλνπ 

επηθνηλσλίαο marketing κε ηε ρξήζε ησλ social media. 

• Οη  θαηαξηηδφκελνη  ζα  γλσξίδνπλ  θαη  εθαξκφδνπλ  ηα  ζηάδηα  ζρεδηαζκνχ  θαη 

δηαθεκηζηηθήο   πξνβνιήο   πξντφλησλ   ή   ηεο   επηρείξεζήο   ηνπο,   θαζψο  θαη  λα 

επηιέγνπλ ηα  θαηάιιεια αλά  πεξίπησζε δηαθεκηζηηθά  κέζα  θαη λα  αμηνινγνχλ απηφ ην 

δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα. 

• Οη θαηαξηηδφκελνη ζα γλσξίδνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ρξήζεο ηνπ Αηαδηθηχνπ σο 

εηδηθφ κέζν πξνβνιήο. 

 

ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 «Διοίκηζη μονάδων ζασαποπλαζηικήρ ηέσνηρ» 

Δθπαηδεπηηθή Δλόηεηα Ώξεο Καηάξηηζεο 

Βπηρεηξεκαηηθφηεηα, βαζηθέο γλψζεηο νξγάλσζεο 

θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ 

16 

ρεδηαζκφο, παξαγσγή θαη παξνπζίαζε ησλ 

πξντφλησλ 

18 

Αηνίθεζε θαη ζρεδηαζκφο δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη 

Αηνίθεζε Πξνζσπηθνχ 

19 
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Λεηηνπξγίεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ 22 

Τγεία θαη Ώζθάιεηα 2 

ΐαζηθέο αξρέο εξγαηηθνχ δηθαίνπ 1 

ΐαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ Βπηρεηξήζεσλ 1 

Βλεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο κε 

δηάθξηζε 

1 

ύλνιν 80 

 
Σν παξφλ Πξφγξακκα Καηάξηηζεο επηρεηξεί λα εκπινπηίζεη γλσζηηθά ηνπο 

επαγγεικαηίεο κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε κνλάδσλ 

δαραξνπιαζηηθήο ηέρλεο,  νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ ηελ παξαγσγή –ην εξγαζηήξην- θαη ηελ 

πψιεζε. Βπηπιένλ ην παξφλ πξφγξακκα επηδηψθεη λα εθνδηάζεη ηνπο θαηαξηηδφκελνπο 

κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ πειάηε. Οη 

επηκνξθσηηθέο απηέο αλάγθεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ νξγάλσζε ησλ δαραξνπιαζηείσλ 

θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμεη ν ηερληθφο δαραξνπιαζηηθήο ηέρλεο, 

ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη:   ε  βειηίσζε  ησλ  πξντφλησλ,  ε  παξαγσγή  λέσλ  

πξντφλησλ,  ε βειηίσζε  ηεο  εμππεξέηεζεο  πειαηψλ  θαη  ε  αλάπηπμε  λένπ  

επηρεηξεκαηηθνχ  πιάλνπ. Βπίζεο, θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θηλεηηθφηεηα νη ηερληθνί 

δαραξνπιαζηηθήο ηέρλεο θαιχπηνπλ ζέζεηο εξγαζίαο φπσο: ζηειέρε ζηε βηνκεραλία 

ηξνθίκσλ, ππεχζπλνο παξαγσγήο, ζηέιερνο ζε αιπζίδα θαηαζηεκάησλ. Δ 

επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ ηάζε ηεο αγνξάο γηα δηεχξπλζε ησλ 

πξντφλησλ πψιεζεο ησλ δαραξνπιαζηείσλ κε αξηνπνηήκαηα, δηεχξπλζε ησλ 

αξηνπνηείσλ κε πψιεζε πξντφλησλ δαραξνπιαζηηθήο, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία 

αιπζίδσλ ή ππνθαηαζηεκάησλ δαραξνπιαζηηθήο ηέρλεο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα έρεη σο ζθνπφ λα ρηίζεη ηηο ηθαλφηεηεο, ηε γλψζε θαη ηελ 

θαηαλφεζε γχξσ απφ ηελ πνιππινθφηεηα πνπ πεξηβάιιεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ φζν θαη ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ 

κηαο επηρείξεζεο. ηνρεχεη επίζεο ζην λα αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα γηα αλάιπζε, 

αμηνιφγεζε θαη εθαξκνγή δηαθφξσλ απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ζπζηεκάησλ γηα 

ηελ βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. 

 

ηνρνζεζία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ελφηεηαο νη θαηαξηηδφκελνη ζα κπνξνχλ : 

  

1. Να δηνηθνχλ ηελ παξαγσγή, λα παξνπζηάδνπλ θαη λα ζεξβίξνπλ ηα πξντφληα 

2. Να αλαπηχμνπλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. 

3. Να  ζρεδηάζνπλ  θαη  λα  εθαξκφζνπλ  κηα  κέζνδν  αμηνιφγεζεο  ηεο 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε ζε ζρέζε κε ηα θαζνξηζκέλα 

επίπεδα. 

4. Να αλαγλσξίζνπλ, λα δηθαηψζνπλ θαη λα δηεπξχλνπλ ηηο επθαηξίεο γηα βειηίσζε ηεο 

εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. 

 

5. Να επηδείμνπλ ηηο πξαθηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηελ ζεκειηψδε γλψζε πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ επηηπρεκέλε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. 

6. Να  αλαιχζνπλ  θαη  λα  αμηνινγήζνπλ  ζπζηήκαηα  θαη  κεζφδνπο  πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή θαη παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ. 

 

Δθπαηδεπηηθέο Δλόηεηεο 

Σν ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα αλακέλεηαη λα θαιχςεη ηηο βαζηθέο αξρέο εμππεξέηεζεο 

ησλ πειαηψλ θαζψο θαη ηηο αξρέο ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο νξγάλσζεο κνλάδσλ 

Γαραξνπιαζηηθήο Σέρλεο. Ο ζρεδηαζκφο ησλ ελνηήησλ θαηάξηηζεο ιακβάλεη ππφςε ηνπ 

ζχγρξνλεο αξρέο ηνπ επηρεηξείλ, πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, 

δηεχξπλζε θαη αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην εζληθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη 

ζηξαηεγηθφ marketing. 

 

1. Βπηρεηξεκαηηθφηεηα,  βαζηθέο γλψζεηο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ 

Βπηρεηξεκαηηθφηεηα: Πεξηερφκελν, νξηζκνί, ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Υαξαθηεξηζηηθά 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο,  παξαθίλεζε  &  δεκνγξαθηθφ  πξνθίι  επηρεηξεκαηία.  

Οκνηφηεηεο  θαη δηαθνξέο  κεηαμχ  επηρεηξεκαηία  θαη  δηνηθεηηθνχ  ζηειέρνπο.  Βλδν-  

επηρεηξεκαηηθφηεηα (Intrapreneurship). Βπηρεηξεκαηηθή Πξφζεζε (Entrepreneurial

 Intention). Βπίδνμνη Βπηρεηξεκαηίεο. Υξεκαηνδφηεζε θαη ππνζηήξημε 

επηρεηξήζεσλ. ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο. 

 

2. ρεδηαζκφο, παξαγσγή θαη παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ: 

πλεξγαζίεο κε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο. Κνζηνιφγεζε πξντφλησλ. ΐαζηθέο αξρέο ηνπ 

Marketing θαη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Μέζα δεκνζηφηεηαο θαη κέζα δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ. ρέζεηο  κεηαμχ  δεκνζίσλ  ζρέζεσλ  θαη  κάξθεηηλγθ  -  πξνψζεζεο  

πσιήζεσλ  -  έξεπλαο αγνξάο θαη δεκνζηφηεηαο. 

 

3. Αηνίθεζε θαη ζρεδηαζκφο δηαζέζηκσλ πφξσλ-Αηνίθεζε Πξνζσπηθνχ: 

Αηαρείξηζε θαη δηνίθεζε πξνζσπηθνχ. Ώπνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ηθαλφηεηα 

ιεηηνπξγίαο ζε νκάδεο. Βξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ: εθπαίδεπζε θαη 

αλάπηπμε πξνζσπηθνχ. Αηαρείξηζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη θξίζεσλ. Ώλάιπζε θαη 

αμηνιφγεζε πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ 

 

4. Λεηηνπξγίεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ: 
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ΐαζηθέο έλλνηεο θαη αξρέο ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Φπρνινγία ηνπ Πειάηε. 

Αηαδηθαζίεο θξνληίδαο πειαηψλ (παηδεία ζηελ εμππεξέηεζε πειάηε, αληίιεςε θαη 

ηθαλνπνίεζε, εμέιημε εμππεξέηεζεο). Αηακφξθσζε ηεο εκπεηξίαο εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ πειαηψλ. Ώμηνιφγεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε. 

 

 

5. Τγεία θαη Ώζθάιεηα: 

Ννκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ - ππνρξεψζεηο 

εξγνδνηψλ – δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο εξγαδνκέλσλ. Πεγέο αηπρεκάησλ ζην ρψξν 

εξγαζίαο - θφζηνο ησλ αηπρεκάησλ – πξφιεςε αηπρεκάησλ. Βπαγγεικαηηθφο θίλδπλνο. 

ΐαζηθέο απαηηήζεηο ρψξσλ εξγαζίαο - ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη εξγαζίαο. 

Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Θέκαηα εξγνλνκίαο. Ώξκφδηεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνί 

γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο. 

 

6. ΐαζηθέο αξρέο εξγαηηθνχ δηθαίνπ: 

Βηζαγσγή ζην εξγαηηθφ δίθαην. Αηαδηθαζία πξνζιήςεσλ. πκβάζεηο εξγαζίαο. 

Ώπνδνρέο εξγαδνκέλσλ. Υξνληθά φξηα εξγαζίαο. Ώξγίεο, άδεηεο θαη επηδφκαηα. Λχζε ηεο 

εξγαζηαθήο ζρέζεο – Καηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο. 

 

7. ΐαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ Βπηρεηξήζεσλ: 

Αηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ. Μνληέια θαη κνξθέο επηθνηλσλίαο. 

Οξγαλφγξακκα. Χξάξην θαη Σήξεζε Καλνληζκψλ. 

 

8. Βλεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο κε δηάθξηζεο: 

Εζφηηκε  αληηκεηψπηζε  αλζξψπσλ  κε  δηαθνξεηηθή  εζληθή,  θπιεηηθή  πξνέιεπζε, 

δηαθνξεηηθφ θχιν θαη ζξήζθεπκα. ηξαηεγηθέο απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα:  

 

• Οη θαηαξηηδφκελνη  ζα  γλσξίδνπλ  θαη  ζα  ζρεδηάδνπλ  έλα  πιάλν  ζηξαηεγηθήο 

αλάπηπμεο ζην εζληθφ ή θαη ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

• Οη θαηαξηηδφκελνη ζα γλσξίδνπλ θαη ζα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθεκηζηηθά κέζα. 

• Οη θαηαξηηδφκελνη  ζα  γλσξίδνπλ  ηα  βήκαηα  ηεο  νηθνλνκηθήο  νξγάλσζεο  θαη 

θνζηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ. 

• Οη θαηαξηηδφκελνη   ζα   ρξεζηκνπνηνχλ   εξγαιεία   Marketing   θαη   πξνζέιθπζεο 

πειαηψλ. 

• Οη θαηαξηηδφκελνη ζα δηαπηζηψλνπλ θαη ζα αμηνινγνχλ ηελ εκπεηξία ησλ πειαηψλ 

ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. 

• Οη  θαηαξηηδφκελνη  ζα  γλσξίδνπλ  θαη  ζα  εθαξκφδνπλ  έλα  πιάλν  δηνίθεζεο  ηεο 
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κνλάδαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. 

• Οη  θαηαξηηδφκελνη  ζα  είλαη  ζε  ζέζε  λα  ζρεδηάδνπλ  ζηφρνπο  θαη  ζθνπνχο,  λα 

παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία επίηεπμήο ηνπο θαη λα επαλαζρεδηάδνπλ ην πιάλν 

δηνίθεζεο. 

• Οη θαηαξηηδφκελνη ζα εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ηελ 

πξφζιεςε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. 

• Οη   θαηαξηηδφκελνη   ζα   γλσξίδνπλ   αξρέο   θαη   δηαδηθαζίεο   ζπληνληζκνχ   θαη 

θηλεηνπνίεζεο κηαο νκάδαο κε ζθνπφ λα παξάγεη απνηειέζκαηα. 

• Οη   θαηαξηηδφκελνη   ζα   αλαπηχμνπλ   δεμηφηεηεο   πξνγξακκαηηζκνχ   έξγσλ   θαη 

επαλαθαζνξηζκνχ πξνηεξαηνηήησλ. 

• Οη θαηαξηηδφκελνη ζα αζθνχλ ηερληθέο αμηνιφγεζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ πειαηψλ. 

• Οη θαηαξηηδφκελνη ζα θαηαλννχλ ηελ αλζξψπηλε ςπρνινγία θαη ηα θίλεηξα πειαηψλ θαη 

ζπλεξγαηψλ. 

• Οη θαηαξηηδφκελνη ζα γλσξίδνπλ ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ελφο δηθηχνπ επαθψλ θαη 

ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Σν γλσζηηθφ πεξηερφκελν ησλ Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο πνπ πξνβιέπεηαη λα 

πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ, ζα πξέπεη λα ζπλάδεη θαη λα έρεη ζπλάθεηα κε ηα 

παξαθάησ ρήκαηα Πηζηνπνίεζεο, θαζψο θαη λα θαιχπηεη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ, 

εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ, γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχλ θη εμεηάδνπλ ηα ελ ιφγσ 

ρήκαηα Πηζηνπνίεζεο, ή θαη ηζνδχλακα απηψλ. 
 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΥΖΜΑ 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ 

ΔΞΔΣΑΖ 

ΠΡΑΚΣΗΚΖ 

ΔΞΔΣΑΖ * 

ΒΕΑΕΚΒ ΒΦΏΡΜΟΓΒ 

ΓΏΥΏΡΟΠΛΏΣΕΚΔ 

ΣΒΥΝΔ:ΠΏΡΏΚΒΤΒ 

ΠΡΧΕΝΧΝ ΚΏΕ 

ΏΡΣΟΠΟΕΔΜΏΣΧΝ-

ΑΕΏΚΟΜΔΔ 

ΒΕΑΕΚΟ 

ΠΏΡΏΚΒΤΔ 

ΠΡΧΕΝΧΝ, 

ΏΡΣΟΠΟΕΔΜΏΣΧΝ & 

ΑΕΏΚΟΜΔΔ 

ΝΏΕ 
ΝΏΕ  

 

ΤΓΥΡΟΝΒ ΣΏΒΕ 

ΓΏΥΏΡΟΠΛΏΣΕΚΔ 

ΣΒΥΝΔ 

ΒΕΑΕΚΟ 

ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΏΡΥΧΝ 

ΑΕΏΕΣΟΛΟΓΕΏ & 

ΑΕΏΣΡΟΦΟΛΟΓΕΏ 

ΣΔΝ 

ΓΏΥΏΡΟΠΛΏΣΕΚΔ 

ΝΏΕ ΝΏΕ 

ΑΕΟΕΚΔΔ ΜΟΝΏΑΧΝ 

ΓΏΥΏΡΟΠΛΏΣΕΚΔ 

ΣΒΥΝΔ 

ΤΠΒΤΘΤΝΟ 

ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ 

ΜΟΝΏΑΧΝ 

ΓΏΥΏΡΟΠΛΏΣΕΚΔ 

ΣΒΥΝΔ 

ΝΏΕ ΟΥΕ 
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1.2.2 Μεθοδολογία Τλοποίηςησ – Εκπαιδευτικζσ Μζθοδοι 
 

Δ εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα ζηεξίδεηαη ζηηο βαζηθέο αξρέο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ ζπκκεηνρηθφηεηα, ζηηο δηαδξαζηηθέο 

ηερληθέο, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ. 

 

Δ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο 

«Δηδηθνύο Όξνπο γηα ηελ Τινπνίεζε Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο Δξγαδνκέλσλ θαη ηελ 

Πηζηνπνίεζε ησλ Ωθεινπκέλσλ» ηνπ Παξαξηήκαηνο VIII ηεο Αηαθήξπμεο, ην νπνίν 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Ώπφθαζεο Έληαμεο ηεο Πξάμεο. 

 

O Ώλάδνρνο πνπ ζα πινπνηήζεη ηηο ελέξγεηεο Καηάξηηζεο ηεο Πξάμεο απαηηείηαη λα 

δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε επάξθεηα θαη ηερληθή ηθαλφηεηά ψζηε είλαη ζε ζέζε λα 

πινπνηήζεη ηα Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο κε νπνηαδήπνηε απφ ηηο εμήο εθπαηδεπηηθέο 

κεζφδνπο : 

 Βίηε κε ηε κέζνδν ηεο ηειεθαηάξηηζεο (ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε ηειεεθπαίδεπζε) 

 Βίηε κε ηε κέζνδν ηεο Μηθηήο Καηάξηηζεο (blended learning), ζπλδπάδνληαο ηε 

δσληαλή / δηά δψζεο δηδαζθαιία ζε αίζνπζα κε δξαζηεξηφηεηεο ζχγρξνλεο θαη 

αζχγρξνλεο ηειε-εθπαίδεπζεο  

 Βίηε κε ηε κέζνδν ηεο ζπκβαηηθήο δηα δψζεο θαηάξηηζεο ζηελ ηάμε (εθ‟φζνλ 

επηηξαπεί) 
 
 

ε θάζε πεξίπησζε, δελ επηηξέπεηαη έλα ηκήκα θαηάξηηζεο λα πινπνηεζεί εμ‟ νινθιήξνπ 

κε ηε κνξθή ηεο αζχγρξνλεο εμ‟ απνζηάζεσο θαηάξηηζεο. Τπνρξεσηηθά ζα 

πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ 20 ψξεο δηδαζθαιίαο είηε κε ηε κνξθή ηεο ζπκβαηηθήο, 

εθπαίδεπζεο, είηε κε ηε κνξθή ηεο ζχγρξνλεο θαηάξηηζεο.  

 

πλνπηηθά ε δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη ζηα παξαθάησ βήκαηα:  

Α θάζε  

Ο πάξνρνο θαηάξηηζεο ζα ιάβεη απφ ην Αηθαηνχρν ηνπο θαηαιφγνπο κε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο επηινγήο ησλ θαηαξηηδφκελσλ αλά Πεξηθέξεηα.  

Β θάζε  

ηε ζπλέρεηα ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ιακβάλνληαο ππφςε:  

α) ηελ πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ησλ σθεινχκελσλ  

β) ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηψλ  

γ) ηε γλσζηηθή αιιεινπρία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελνηήησλ,  
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δ) ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ ρψξσλ ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο  

Θα δηακνξθψζεη έλα ζπγθεθξηκέλν πιάλν πινπνίεζεο ηκεκάησλ θαηάξηηζεο αλά 

πεξηθέξεηα θαη αλά ζεκαηηθφ αληηθείκελν, δηάξθεηαο έσο 10 κήλεο. Σν πιάλν ζα 

πεξηιακβάλεη ελαιιαθηηθέο επηινγέο ψζηε λα κελ απνθιεηζηεί θαλέλαο απφ ηνπο 

επηιεγέληεο. Σν Πιάλν πινπνίεζεο ηκεκάησλ θαηάξηηζεο εγθξίλεηαη απφ ηα αξκφδηα 

φξγαλα ηνπ Αηθαηνχρνπ ηεο πξάμεο.  

 

Γ θάζε  

Οη σθεινχκελνη δειψλνπλ ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο κε βάζε ηελ νπνία δηακνξθψλνληαη 

απφ ηνλ πάξνρν ηκήκαηα ηα νπνία απαξηίδνληαη θαη‟ ειάρηζηνλ απφ 5 θαη θαηά κέγηζην 

έσο 25 άηνκα.  

 Γηα θάζε ηκήκα πνπ ζπγθξνηείηαη απνζηέιιεηαη απφ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο ζηνλ 

Αηθαηνχρν θάθεινο έλαξμεο κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(εθπαηδεπφκελνη, εθπαηδεπηέο, σξνιφγην πξφγξακκα θιπ).  

 Δ εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα ζηεξίδεηαη ζηηο βαζηθέο 

αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

δηαδξαζηηθέο ηερληθέο νη νπνίεο ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ 

πθηζηακέλσλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ ησλ θαηαξηηδφκελσλ  
 

Δ εθπαηδεπηηθή κέζνδνο πνπ ζα επηιέγεηαη ηειηθψο γηα θάζε Πξφγξακκα Καηάξηηζεο απφ 

ηνλ Ώλάδνρν ζα θαζνξίδεηαη (ελδεηθηηθά): 

 Ώπφ ην επηκέξνπο εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

 Ώπφ ηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (ειηθία, 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία, επίπεδν, δεμηφηεηεο, εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θ.α.) 

 Ώπφ ηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

 Ώπφ ηα σξάξηα εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπφκελσλ 

 

Δ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζα πινπνηεζεί ζε αίζνπζεο πνπ βξίζθνληαη ζε δνκέο, νη νπνίεο 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ αδεηνδφηεζε (ζχκθσλα κε ην Ν.4093/2012, φπσο απηφο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4547/2018 θαη κε ην Ν.4111/2013) σο Κέληξν Αηά ΐίνπ 

Μάζεζεο Βπηπέδνπ 2 ή Κέληξν Αηά ΐίνπ Μάζεζεο Βπηπέδνπ 1, πνπ λα εμαζθαιίδεη 

πξνζβαζηκφηεηα ζε ΏΜΒΏ, ζχκθσλα κε ην λφκν 4067/2012 (ΦΒΚ 79/Ώ/2012) «Νένο 

Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο» θαη ηηο Οδεγίεο ηνπ ππνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Βλέξγεηαο θαη 

θιηκαηηθήο Ώιιαγήο «ρεδηάδνληαο γηα ινπο», σο ηζρχεη. 
 
 

Δ πξαθηηθή άζθεζε ζα πινπνηεζεί ζε αίζνπζεο πνπ βξίζθνληαη  ζε   δνκέο,   νη  νπνίεο   

πξέπεη  λα   δηαζέηνπλ  αδεηνδφηεζε (ζχκθσλα κε ην  Ν. 4093/2012,  φπσο απηφο  

ηξνπνπνηήζεθε  κε ην Ν.4547/2018  θαη  κε  ην  Ν.  4111/2013)  σο  Κέληξν  Αηά  ΐίνπ  
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Μάζεζεο Βπηπέδνπ 2 ή Κέληξν Αηά ΐίνπ Μάζεζεο Βπηπέδνπ 1, πνπ λα εμαζθαιίδεη 

πξνζβαζηκφηεηα  ζε  ΏΜΒΏ,  ζχκθσλα  κε  ην  λφκν  4067/2012  (ΦΒΚ 79/Ώ/2012)   

«Νένο   Οηθνδνκηθφο   Καλνληζκφο»   θαη   ηηο   Οδεγίεο   ηνπ ππνπξγείνπ    

Πεξηβάιινληνο,    Βλέξγεηαο    θαη    θιηκαηηθήο    Ώιιαγήο «ρεδηάδνληαο γηα ινπο», 

σο ηζρχεη , κε ηε κνξθή ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο (case studies).  
 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη ππνρξεσηηθή ε παξνπζία εθπαηδεπηή.  

 
 
Δ ζπκβαηηθή θαηάξηηζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε Σκήκαηα θαηαξηηδνκέλσλ πνπ έρνπλ 5 

(ειάρηζην) έσο 25 (κέγηζην) σθεινχκελνπο (εθεμήο, «Σκήκαηα»). 
 
Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο θαηάξηηζεο, εθφζνλ ε δηάξθεηά ηεο ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο (3) ψξεο 

εκεξεζίσο, ζα ρνξεγνχληαη εδέζκαηα /ρπκνί/θαθέ ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο. Σν θφζηνο 

απηφ θαιχπηεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Ώλάδνρν. 
 
Δ εκεξήζηα δηάξθεηα ηεο ζεσξεηηθήο δηα δψζεο θαηάξηηζεο ή/θαη ηεο ζχγρξνλεο 

ηειεθαηάξηηζεο ή/θαη ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο  δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ηέζζεξηο (4) 

ψξεο θαη δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά εθηφο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ/εξγαδνκέλσλ. Δ εθπαηδεπηηθή ψξα αληηζηνηρεί ζε 45 ιεπηά. Μεηά απφ ηελ 

2ε ψξα αθνινπζεί ππνρξεσηηθά δηάιιεηκα 30 ιεπηψλ 

Δ δηα δψζεο θαηάξηηζε ή/θαη ε ζχγρξνλε ηειεθαηάξηηζε ζα νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν 

κέρξη ηελ 22ε ψξα. Αελ επηηξέπεηαη θαηάξηηζε ηηο Κπξηαθέο θαζψο θαη ηηο επίζεκεο αξγίεο. 

Σν Πξφγξακκα Καηάξηηζεο δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη αζπλέρεηεο. Μπνξεί λα  

δηαθφπηεηαη ζηηο πεξηφδνπο  Υξηζηνπγέλλσλ,  Πάζρα θαη θαινθαηξηλψλ δηαθνπψλ ή/θαη ζε 

εμαηξεηηθέο έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. 

 

Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ, ηδίσο δε νη φξνη θαη ην  

πεξηερφκελν  ησλ  πξνγξακκάησλ  θαηάξηηζεο,  φπσο  νη  ψξεο,  ε ππνρξέσζε 

αδηάιεηπηεο παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάξηηζεο θαη νη ζπλέπεηεο ηεο ηπρφλ ππέξβαζεο ηνπ 

νξίνπ απνπζηψλ θ.α. ζα πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ ζε πξνηππνπνηεκέλν 

ζπκθσλεηηθφ ην νπνίν ζα δνζεί απφ ηελ Ώλαζέηνπζα  Ώξρή  ζηνλ  Ώλάδνρν  πξνο  

ππνγξαθή  απφ  ηνπο θαηαξηηδφκελνπο. Ο Ώλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, λα ην δψζεη 

πξνο ππνγξαθή θαη λα ζπιιέμεη ηα ππνγεγξακκέλα ζπκθσλεηηθά θαη λα ηα παξαδψζεη 

ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή. 

 

Κάζε θαηαξηηδφκελνο έρεη δπλαηφηεηα απνπζίαο κέρξη πνζνζηνχ 10% ησλ ζπλνιηθψλ 

σξψλ θαηάξηηζεο. Βηδηθά γηα ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ 

θαηαξηηδφκελνη νη νπνίνη είλαη άηνκα κε αλαπεξίεο, ην πνζνζηφ επηηξεπηψλ απνπζηψλ 

απμάλεηαη ζην 20% κεηά απφ αηηηνινγία θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ θαηαξηηδφκελν. Σν ίδην 

πνζνζηφ 20% ηζρχεη γηα ηνπο θαηαξηηδφκελνπο, νη νπνίνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο  έρνπλ  απνδεδεηγκέλε  λνζειεία  ζε  δεκφζην  λνζνθνκείν, φπσο 
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επίζεο γηα ηηο εγθπκνλνχζεο γπλαίθεο θαη ηηο γπλαίθεο πνπ δηαλχνπλ πεξίνδν ινρείαο. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ν ππεχζπλνο ηνπ παξφρνπ ζα πξέπεη λα κεζνιαβήζεη θαη λα βνεζήζεη 

ηνλ θαηαξηηδφκελν λα θαιχςεη ηε δηδαθηηθή  χιε,  γηα  λα  κπνξέζεη  λα  

παξαθνινπζήζεη  απξφζθνπηα  ηε ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.   Καηαξηηδφκελνη πνπ 

έρνπλ ππεξβεί ην σο άλσ φξην απνπζηψλ δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο, δε δηθαηνχληαη εθπαηδεπηηθφ επίδνκα θαη δελ ηνπο ρνξεγείηαη βεβαίσζε 

παξαθνινχζεζεο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ έλαο ή πεξηζζφηεξνη θαηαξηηδφκελνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Σκήκα 

θαηάξηηζεο θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε θαηαξηηδνκέλσλ δελ 

πξνζέιζνπλ/παξαθνινπζήζνπλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ 

απνπζηψλ πινπνίεζεο ηεο θαηάξηηζεο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηνπο 

επηιαρφληεο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. 

 

Ο Ώλάδνρνο αλαιακβάλεη εμ νινθιήξνπ ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ εθπαηδεπηψλ. Δ 

θαηάξηηζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ Βθπαηδεπηέο Βλειίθσλ κε πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή 

επάξθεηα πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην Μεηξψν Βθπαηδεπηψλ Βλειίθσλ ηνπ ΒΟΠΠΒΠ, βάζεη 

ηεο Τπνπξγηθήο Ώπφθαζεο ππ΄ αξηζ.  ΓΠ/20082/23.10.2012  Τπνπξγηθήο  Ώπφθαζεο  

«χζηεκα Πηζηνπνίεζεο Βθπαηδεπηηθήο Βπάξθεηαο Βθπαηδεπηψλ Βλειίθσλ ηεο Με 

Σππηθήο Βθπαίδεπζεο» (Φ.Β.Κ. 2844/ΐ‟/2012), φπσο ηξνπνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 67 ηνπ Ν.4386/2016 (Φ.Β.Κ. Ώ‟/ 83/11-5-2016) θαη ηεο ππ‟ αξηζκ. 10472/6.9.2013 

Τπνπξγηθήο Ώπφθαζεο «πκπιήξσζε ηεο ππ‟ αξηζκ. ΓΠ/20082/22−10−2012 απφθαζεο 

ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ,  Πνιηηηζκνχ  θαη  Ώζιεηηζκνχ  (ΐ΄  

2844/23−10−2012) «χζηεκα Πηζηνπνίεζεο Βθπαηδεπηηθήο Βπάξθεηαο Βθπαηδεπηψλ 

Βλειίθσλ ηεο Με Σππηθήο Βθπαίδεπζεο», (Φ.Β.Κ. 2451/ΐ‟/2013). Βμαηξεηηθά,  ζε 

πεξηνρέο  θαη  ζεκαηηθά  αληηθείκελα  θαηάξηηζεο  φπνπ  ηεθκεξηψλεηαη  ε έιιεηςε ή ε 

αλεπάξθεηα πηζηνπνηεκέλσλ εθπαηδεπηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα ΣΒΠ,  παξέρεηαη  ε  

δπλαηφηεηα  αμηνπνίεζεο  κε  πηζηνπνηεκέλσλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, θαηφπηλ ππνβνιήο 

ζρεηηθνχ ηεθκεξησκέλνπ αηηήκαηνο θαη έγθξηζήο ηνπ απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή (αθνξά  

 

κφλν ηε ζπκβαηηθή θαηάξηηζε). Ο Ώλάδνρνο ζπλάπηεη ζπκθσλεηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηέο, 

ζηα νπνία πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ, ηδίσο δε  ε  σξηαία  απνδεκίσζε,  ν  ηξφπνο  θαηαβνιήο  ηεο,  ν  

αξηζκφο  ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ, ην δηάζηεκα ζπλεξγαζίαο θ.α. Ο Ώλάδνρνο έρεη ηελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε θαη ππνρξέσζε πιεξσκήο ησλ ακνηβψλ ησλ εθπαηδεπηψλ. 

Οη  εθπαηδεπηηθέο  κέζνδνη  θαη  ηερληθέο  πνπ  ζα  ρξεζηκνπνηεζνχλ  είλαη θπξίσο εθείλεο 

πνπ έρνπλ ζπλάθεηα κε ηελ νκάδα ησλ σθεινπκέλσλ θαη ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

θαη νη νπνίεο αλαπηχζζνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ σθεινχκελσλ, ηνλ θξηηηθφ 
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ηξφπν ζθέςεο, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εθπαηδεπηψλ - σθεινπκέλσλ. 

 

Ο Ώλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξάμεη θαη λα δηαλείκεη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (ζηα πξνγξάκκαηα ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο). Σν 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα ζπλνδεχεηαη απφ θάθειν θαηαξηηδνκέλνπ, κπινθ ζεκεηψζεσλ θαη 

ζηπιφ, ηα νπνία ζα δηαηεζνχλ ζε θάζε θαηαξηηδφκελν, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ βαξχλεη ηνλ 

Ώλάδνρν (ζπκβαηηθή θαηάξηηζε). 

 

ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα πινπνηεζνχλ κε ηε κέζνδν ηεο ηειεθαηάξηηζεο ν Ώλάδνρνο  

αλαιακβάλεη  ηελ  ππνρξέσζε  λα  παξάμεη  ην  απαηηνχκελν ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ (ην νπνίν πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηηο ηζρχνπζεο 

«Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο Τπνρξεσηηθήο Βθαξκνγήο Τινπνίεζεο Πξνγξακκάησλ 

Καηάξηηζεο κε ηε κέζνδν ηεο Σειεθαηάξηηζεο (e-learning)» ηνπ Παξαξηήκαηνο VIII 

«Βηδηθνί φξνη πινπνίεζεο  Πξάμεο»  ηεο  Αηαθήξπμεο,  ην  νπνίν  απνηειεί  αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο Ώπφθαζεο Έληαμεο ηεο Πξάμεο), ην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκν ζηνπο 

θαηαξηηδφκελνπο κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Σειεθαηάξηηζεο (ΟΣΚ) πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ν Ώλάδνρνο. 

ηελ πεξίπησζε πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ κέζσ ηειεθαηάξηηζεο νη εθπαηδεπφκελνη 

πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην χζηεκα Σειεθαηάξηηζεο θαζ‟φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο είηε απφ δηθφ ηνπο ρψξν είηε απφ ρψξνπο (Ώίζνπζεο Πιεξνθνξηθήο 

πνπ ζα δηαζέηεη (ζπγθεθξηκέλεο ψξεο θαη εκέξεο) ν Πάξνρνο Καηάξηηζεο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο ν Ώλάδνρνο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πηζηνπνίεζεο 

ησλ πξνζφλησλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Δ πηζηνπνίεζε 

πξνζφλησλ, γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ έρεη αλαδεηρζεί ζε κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο ηεο Αηα ΐίνπ Βθπαίδεπζεο θαη ηεο Βπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο Βλειίθσλ γηαηί αγγίδεη δχν πνιχ ζεκαληηθά πεδία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

εξγαζία. Δ Πηζηνπνίεζε πνπ αθνξά ζηηο εηδηθφηεηεο ζα δηελεξγεζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο 

θνξείο πηζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ην δηεζλέο  Πξφηππν ISO/IEC 17024 ή άιιν 

ηζνδχλακν είηε είλαη πηζηνπνηεκέλνη απφ ηνλ ΒΟΠΠΒΠ. Δ πηζηνπνίεζε θαηνρπξψλεη ηα 

νθέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη απνθηνχλ αλαγλσξίζηκα 

πξνζφληα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δ δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ θαη επαλεμεηάζεσλ 

πηζηνπνίεζεο  ησλ  θαηαξηηζζέλησλ  πξέπεη  λα  νινθιεξψλεηαη  απφ  ηνλ Φνξέα 

Πηζηνπνίεζεο  Πξνζψπσλ (Φ.Π.Π) ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15)  εξγάζηκσλ  

εκεξψλ  απφ  ηελ  εκεξνκελία  νινθιήξσζεο  εθάζηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Κάζε θαηαξηηδφκελνο ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ εμέηαζε πηζηνπνίεζεο θαη - αλ ρξεηάδεηαη – ζε 

κία επαλεμέηαζε (εθφζνλ ην επηζπκεί). 

 

Σν ζχλνιν ησλ Χθεινπκέλσλ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο 



 
 

 

ελίδα 158 από 278 

πηζηνπνίεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο. Οη εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ζα 

επαλαιεθζνχλ κία θνξά (επαλεμέηαζε) ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ή αδπλακίαο 

ζπκκεηνρήο ησλ σθεινπκέλσλ θαηά ηελ πξψηε εμέηαζε. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, θαηά 

ηηο νπνίεο ν σθεινχκελνο, θαηφπηλ αηηηνιφγεζεο, αδπλαηεί λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο 

θαη ζηηο επαλεμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, δχλαηαη λα εμεηαζηεί ζε 

δηαθνξεηηθή εκεξνκελία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο δχλαηαη λα 

δηελεξγήζεη εμεηάζεηο ζε εκεξνκελίεο άιιεο απφ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο, εληφο ηνπ νξίνπ 

πνπ νξίδεη ε παξνχζα. 

ε θάζε Χθεινχκελν πνπ ζα νινθιεξψζεη επηηπρψο ηηο εμεηάζεηο ή επαλεμεηάζεηο  

πηζηνπνίεζεο  ρνξεγείηαη  πηζηνπνηεηηθφ  απφ  ηνλ ζπκβεβιεκέλν κε ηνλ Ώλάδνρν Φνξέα 

Πηζηνπνίεζεο. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ Χθεινπκέλνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Φνξέα 

πηζηνπνίεζεο βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, ε νπνία ζα θέξεη 

ην φλνκα ηνπ σθεινχκελνπ θαη ηηο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηείρε (κία ή δχν θνξέο). 

 

ε ζπλέρεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ΠΝΠ "Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο 

πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19" (ΦΒΚ Ώ' 64/14-03-2020) ε 

πηζηνπνίεζε δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη  κε ηελ εμ απνζηάζεσο κέζνδν κέζσ 

δηαδηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο, νη πξνδηαγξαθέο ηνπ νπνίνπ έρνπλ δηαπηζηεπζεί 

απφ ην Βζληθφ χζηεκα Αηαπίζηεπζεο. Σν αλσηέξσ ηζρχεη εθφζνλ ηζρχεη ε αλσηέξσ ΠΝΠ 

ή άιιε ζρεηηθή λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ πηζαλφ εθδνζεί κειινληηθά.  

Δ δαπάλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηδφκαηνο βαξχλεη ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή Δ θαηαβνιή 

πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη βεβαίσζεο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ώλάδνρν φηη ν 

θαηαξηηδφκελνο έρεη νινθιεξψζεη ηελ θαηάξηηζε θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία 

πηζηνπνίεζεο θαη κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαηάξηηζεο, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ν θαηαξηηδφκελνο. 
 
Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη ζηνπο σθεινχκελνπο ηα εξσηεκαηνιφγηα  γηα  ηε  

ζπιινγή  πιεξνθνξηαθψλ  ζηνηρείσλ  θαηά  ηελ έλαξμε (θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ σθεινπκέλσλ ζηε δξάζε (Ώπνγξαθηθά δειηία Βηζφδνπ θαη Βμφδνπ Χθεινπκέλσλ),  

λα ζπιιέμεη ηα δεδνκέλα ησλ απαληήζεσλ ησλ σθεινπκέλσλ ηα νπνία αθνξνχλ ζε 

πξνζσπηθά δεδνκέλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη επαίζζεησλ, ηα νπνία ζα είλαη θαη 

ππνγεγξακκέλα (θπζηθή ή ςεθηαθή ππνγξαθή). Σα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα 

παξαδίδνληαη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή, ε νπνία θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηαρψξεζε 

ηνπο ζην ΟΠ, γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο ζην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο δξάζεο κέζσ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ (δεηθηψλ) θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ εξεπλψλ θαη αμηνινγήζεσλ, ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ θαη ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ 2016/679 θαη ζην Ν. 2472/97.   
 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
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Δ  Ώλαζέηνπζα  Ώξρή,  πξνθεηκέλνπ  λα  δηαζθαιίζεη  ηελ  ηήξεζε  ησλ αλσηέξσ 

εθπαηδεπηηθψλ φξσλ αζθεί ειέγρνπο ζε φια ηα ζηάδηα, απφ ηελ πξνεηνηκαζία, ηελ 

πινπνίεζε, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  Βηδηθφηεξα  ην  

αξκφδην  φξγαλν  ειέγρνπ  ηεο  Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο κεξηκλά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

επηηφπησλ ειέγρσλ κε ζθνπφ ηελ νξζή πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Γηα ηελ 

πινπνίεζε κέζσ ηειεθαηάξηηζεο ν πάξνρνο θαηάξηηζεο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη ην 

ζρεηηθφ link θαη θσδηθφ πξφζβαζεο ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαη ζηελ ΒΤΑ  ΒΠΏΝΒΚ γηα ηε 

δηελέξγεηα επαιεζεχζεσλ. 
 
1.2.3 Ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και λειτουργικότητα του ςυςτήματοσ Ο..Σ.Κ 
(Ολοκληρωμζνο φςτημα Σηλεκατάρτιςησ) 
 
 
Σν Οινθιεξσκέλν χζηεκα Σειεθαηάξηηζεο  Ο..Κ.Σ. (πξνδηαγξαθέο, ππνζπζηήκαηα, 

ιεηηνπξγηθφηεηεο θ.α.) πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Ώλάδνρνο πξέπεη λα πιεξνί θαη‟ 

ειάρηζηνλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηηο ηζρχνπζεο «Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο 

Τπνρξεσηηθήο Βθαξκνγήο Τινπνίεζεο Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο κε ηελ κέζνδν ηεο 

ηειεθαηάξηηζεο (e-learning)» ηνπ Παξαξηήκαηνο VIII «ΒΕΑΕΚΟΕ ΟΡΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ 

ΤΛΟΠΟΕΔΔ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΧΝ ΚΏΣΏΡΣΕΔ ΒΡΓΏΓΟΜΒΝΧΝ ΚΏΕ ΣΔΝ 

ΠΕΣΟΠΟΕΔΔ ΧΦΒΛΟΤΜΒΝΧΝ», ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

Ώπφθαζεο Έληαμεο ηεο Πξάμεο. 

 

1.2.4 Εκπαιδευτικό Τλικό 
 
α. πκβαηηθφ  εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 
Σν ζπκβαηηθφ (έληππν) εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Ώλάδνρνο γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σν πξνο δηάζεζε/παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη πιήξσο ηε 

ζεκαηνινγία ηεο εθπαηδεπηηθήο ελφηεηαο θαη λα είλαη δνκεκέλν ζε εθπαηδεπηηθέο 

ππνελφηεηεο (καζεζηαθά αληηθείκελα), κε νξζή δηάξζξσζε γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζή 

ηνπ. 

 

Ο επηιεγείο Ώλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέηεη φιν ην ζπκβαηηθφ θαη ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ γηα φια ηα αληηθείκελα θαηάξηηζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην έξγν, ην νπνίν θαη 

νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ην αξγφηεξν δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο θαηάξηηζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν Ώλάδνρνο δελ ην 

πξνζθνκίζεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ζηνλ σο άλσ ρξφλν ηφηε ν Ώλάδνρνο θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5.2. ηεο δηαθήξπμεο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ε δηάξζξσζε πνπ απαηηείηαη λα έρεη ην εθπαηδεπηηθφ 
πιηθφ εθάζηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «…………………..» 
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Δθπαηδεπηηθή ελόηεηα  Υ «………………….» 

 θνπόο Δθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο  

 Πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα Δθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο  

 Έλλνηεο – Κιεηδηά Δθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο  

• Δθπαηδεπηηθή ππνελόηεηα Υ.1. 

• Δθπαηδεπηηθή ππνελόηεηα Υ.2. 

• Δθπαηδεπηηθή ππνελόηεηα Υ.3. 

 ύλνςε Δθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο  Υ 

 Δξσηήζεηο απηναμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο Υ (min 10) 

 Απαληήζεηο Δξσηήζεσλ απηναμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο Υ 

(ζε κνξθή παξαξηήκαηνο) 
 
ην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη παξάζεζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ 

αλαθνξψλ (ζπκβαηηθή θαη δηαδηθηπαθή βηβιηνγξαθία) γηα ηηο πεγέο ηνπ πιηθνχ. 

 

Βπηπιένλ, είλαη ρξήζηκν λα ππάξρεη ζπγθεληξσηηθφ «Γισζζάξη» ζεκαληηθψλ φξσλ θαη 

επεμήγεζε απηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ ζην θείκελν αλαθέξνληαη εμεηδηθεπκέλνη φξνη. 

 

Γεληθά, ην πιηθφ ζα πξέπεη, πέξα απφ ην θείκελν, λα ζπκπεξηιακβάλεη (αλάινγα θαη κε ηελ 

πεξίπησζε) ζρεηηθέο εηθφλεο, ζρεδηαγξάκκαηα, γξαθήκαηα, γηα λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

πην ειθπζηηθφ πξνο κειέηε θαη λα αθνινπζεί πηζηά ηηο εθπαηδεπηηθέο ελφηεηεο ηνπ 

εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 
 
Άιιεο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαη’ ειάρηζηνλ – απαηηνύκελνπ ζπκβαηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ 

πιηθνύ: Πξέπεη λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, δαθηπινγξαθεκέλν θείκελν, κε θαλνληθά 

πεξηζψξηα, κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο έσο 12 ζηηγκέο θαη δηάζηηρν έσο 1.5, έθηαζεο θαη‟ 

ειάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) ειίδσλ Ώ4 γηα θάζε ψξα ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο (δελ              

πξνζκεηξνχληαη νη ζειίδεο, ζην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, πνπ αθνξνχλ ζηελ 

παξάζεζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ θαζψο θαη ην ζπγθεληξσηηθφ «Γισζζάξη» 

ζεκαληηθψλ φξσλ) θαη λα θαιχπηεη πιήξσο ηε ζεκαηνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

 

Σν ζπκβαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα αθνξά ζηηο «ππνρξεσηηθέο» ελφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ «Τγεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία», «ΐαζηθέο αξρέο 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ», «ΐαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ Βπηρεηξήζεσλ», «Βλεκέξσζε γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο κε δηάθξηζεο» δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη (ζε αξηζκφ 

ζειίδσλ) ην 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζειίδσλ ηνπ ζπκβαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ εθάζηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 
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Ο Ώλάδνρνο νθείιεη – θαη’ ειάρηζηνλ θαη ζην ζηάδην ππνβνιήο ηεο Πξνζθνξάο ηνπ - λα 

δηαζέηεη ζπκβαηηθφ (έληππν)  εθπαηδεπηηθφ  πιηθφ  γηα κηα ζεκαηηθή ελφηεηα γηα έλα 

ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα (εθ ησλ ηξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Έξγν).» 

 

Βπηζεκαίλεηαη φηη νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζα επηιερζνχλ λα παξνπζηαζηνχλ δελ ζα 

πξέπεη λα αθνξνχλ  ηηο νξηδφληηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ήηνη «Τγεία θαη αζθάιεηα ζηελ 

εξγαζία», «ΐαζηθέο αξρέο εξγαηηθνχ δηθαίνπ», «ΐαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Βπηρεηξήζεσλ», «Βλεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο κε δηάθξηζεο». 

 

εκεηψλεηαη φηη αμηνινγείηαη θαη ε πνηφηεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ φζνλ αθνξά ηελ 

πξσηνηππία ηνπ, ην αλ θάζε εθπαηδεπηηθή ελφηεηα είλαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν 

αλαπαξαγσγή ήδε ππάξρνληνο πιηθνχ γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ νπνίνπ φηαλ ππάξρεη 

πξέπεη λα γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά, ην αλ ηθαλνπνηεί θαη θαιχπηεη εχζηνρα θαη πιήξσο ηελ 

θαηαλφεζε απφ ηνπο θαηαξηηδφκελνπο φισλ ησλ γλψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

πξφγξακκα θαηάξηηζεο θαη ηέινο ν βαζκφο πνπ πξνάγεη ηελ θαηάθηεζε απφ ηνπο 

θαηαξηηδφκελνπο φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην πξφγξακκα ζπγθεθξηκέλσλ 

δεμηνηήησλ.  

 

β.   Φεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 
 
Σν ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Ώλάδνρνο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Ο Ώλάδνρνο νθείιεη – θαη’ ειάρηζηνλ θαη ζην ζηάδην ππνβνιήο ηεο Πξνζθνξάο ηνπ - λα 

δηαζέηεη ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ  γηα κηα ζεκαηηθή ελφηεηα γηα έλα ηνπιάρηζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα (εθ ησλ ηξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Έξγν). 

Σν  απαηηνχκελν ςεθηαθφ  εθπαηδεπηηθφ  πιηθφ  πξέπεη  λα  πιεξνί  θαη‟ ειάρηζηνλ  ηηο 

πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηηο ηζρχνπζεο 

«Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο Τπνρξεσηηθήο Βθαξκνγήο Τινπνίεζεο Πξνγξακκάησλ 

Καηάξηηζεο κε ηε κέζνδν ηεο Σειεθαηάξηηζεο (e-learning)» ηνπ  Παξαξηήκαηνο  VIII  ηεο     

Αηαθήξπμεο  «Βηδηθνί  φξνη  πινπνίεζεο Πξάμεο», ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο Ώπφθαζεο Έληαμεο ηεο Πξάμεο. 

Βπηζεκαίλεηαη φηη νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζα επηιερζνχλ λα παξνπζηαζηνχλ δελ ζα 

πξέπεη λα αθνξνχλ  ηηο νξηδφληηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ήηνη «Τγεία θαη αζθάιεηα ζηελ 

εξγαζία», «ΐαζηθέο αξρέο εξγαηηθνχ δηθαίνπ», «ΐαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Βπηρεηξήζεσλ», «Βλεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο κε δηάθξηζεο». 

 

 

1.2.5 Περιγραφή τησ διαδικαςίασ πιςτοποίηςησ των γνώςεων και δεξιοτήτων των ωφελουμζνων 
– Παρουςίαςη των χημάτων Πιςτοποίηςησ 
 
Σηο  ελέξγεηεο  Πηζηνπνίεζεο  ηνπ  Έξγνπ  ζα  δηελεξγήζνπλ  (είηε  κε  ηελ ηδηόηεηα ηνπ 
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κέινπο έλσζεο είηε κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ππεξγνιάβνπ) Φνξείο Πηζηνπνίεζεο Πξνζώπσλ 

(Φ.Π.Π), νη νπνίνη είηε είλαη δηαπηζηεπκέλνη ζύκθσλα κε ην Πξόηππν ISO/IEC 17024 ή 

άιιν ηζνδύλακν είηε είλαη πηζηνπνηεκέλνη από ηνλ ΔΟΠΠΔΠ λα ρνξεγνύλ πηζηνπνηεηηθά 

γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθόηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε. 

H πηζηνπνίεζε δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε ηελ εμ απνζηάζεσο κέζνδν κέζσ 

δηαδηθηπαθνύ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο, νη πξνδηαγξαθέο ηνπ νπνίνπ έρνπλ δηαπηζηεπζεί 

από ην Δζληθό ύζηεκα Γηαπίζηεπζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο  

ππνρξενύηαη λα δηαζέζεη ην ζρεηηθό link θαη θσδηθό πξόζβαζεο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

θαη ζηελ ΔΤΓ  ΔΠΑΝΔΚ γηα ηε δηελέξγεηα επαιεζεύζεσλ. 

 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα δειώζεη ηνλ ζπλεξγαδόκελν δηαπηζηεπκέλν Φνξέα 

Πηζηνπνίεζεο πξνζώπσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Φ.Π.Π.   είλαη   ππεξγνιάβνο)   πνπ   

ζα   αλαιάβεη   λα   πινπνηήζεη   ηελ πηζηνπνίεζε ησλ σθεινπκέλσλ θαη λα πξνζθνκίζεη 

ζρεηηθό πκθσλεηηθό πλεξγαζίαο. 

Σα ρήκαηα Πηζηνπνίεζεο, κέζσ ησλ νπνίσλ, ν Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Πξνζώπσλ 

ζα πινπνηήζεη ηηο ελέξγεηεο πηζηνπνίεζεο ησλ θαηαξηηζζέλησλ πξέπεη λα ζπλάδνπλ 

αθελόο κε ηηο εηδηθόηεηεο αθεηέξνπ κε ην γλσζηηθό πεξηερόκελν ησλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο πνπ ζα πινπνηεζνύλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ. 

 

Ο Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθώλ 

πξνζόλησλ ησλ σθεινύκελσλ ζα πξνβεί ζπλνπηηθά ζηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο:  

- Γηαπίζηεπζε ησλ ζρεκάησλ πηζηνπνίεζεο θαη ησλ επαγγεικαηηθώλ θαηεγνξηώλ 

πνπ ζα θαηαξηηζηνύλ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζύκθσλα κε ην 

Γηεζλέο Πξόηππν ISO/IEC 17024 ή άιιν ηζνδύλακν, από ην Δζληθό ύζηεκα 

Γηαπίζηεπζεο (Δ.Τ.Γ.). ή άιινπ ηζνδύλακνπ ή από ηνλ ΔΟΠΠΔΠ .  

- Γηαπίζηεπζε ζε ηειεπηηήξεζε, από ην Δζληθό ύζηεκα Γηαπίζηεπζεο (Δ.Τ.Γ.). 

ή άιινπ ηζνδύλακνπ ή από ηνλ ΔΟΠΠΔΠ . 

- Οξγάλσζε ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο ησλ σθεινύκελσλ, ζύκθσλα κε ηελ 

θαηαγεγξακκέλε δηαδηθαζία.  

- Γηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο θαη νινθιήξσζε ηεο πηζηνπνίεζεο, 

ζύκθσλα κε ηελ θαηαγεγξακκέλε δηαδηθαζία. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο, ηα ηεθκήξηα εμέηαζεο πξνσζνύληαη ζηνλ αξκόδην 

κεραληζκό ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο πνπ αμηνινγεί αληηθεηκεληθά θαη δίθαηα ηα 

ηεθκήξηα εμεηάζεσλ αλάινγα κε ηα θξηηήξηα ηνπ θάζε ζρήκαηνο πηζηνπνίεζεο, 

όπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ αληίζηνηρν Δηδηθό Καλνληζκό.  

- ηελ πεξίπησζε ηεο επίηεπμεο ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο, ζηνλ σθεινύκελν ζα ρνξεγείηαη δηαπηζηεπκέλν πηζηνπνηεηηθό 

ζπκκόξθσζεο πξνζόλησλ, ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξόηππν ISO/IEC 17024 ή 

άιιν ηζνδύλακν . από ην Δζληθό ύζηεκα Γηαπίζηεπζεο (Δ.Τ.Γ.). ή άιινπ 
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ηζνδύλακνπ ή από ηνλ ΔΟΠΠΔΠ. ηελ πεξίπησζε αλεπηηπρνύο απνηειέζκαηνο, 

ζηνλ σθεινύκελν ζα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα επαλαιάβεη ηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο κία επηπιένλ θνξά.  

- ε όζνπο σθεινύκελνπο δελ επηηεπρζεί ε επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ εμεηάζεσλ 

πηζηνπνίεζεο, νύηε ηελ αξρηθή θνξά αιιά νύηε θαη ζηελ επαλαιεπηηθή, ζα 

ρνξεγείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε πνπ ζα βεβαηώλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο  

- Κνηλνπνίεζε ηνπ θαηαιόγνπ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ σθεινπκέλσλ ζηελ 

αξκόδηα Αξρή  

 

Σν θάζε ρήκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη / πιεξνί – ηνπιάρηζηνλ - ηα θάησζη: 

Α. Βεβαίσζε από ην ΔΤ, κέζσ ηεο νπνίαο ζα ηεθκεξηώλεηαη πσο ε ζρεηηθή κειέηε από 

ηνλ Φ.Π.Π. ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρήκαηνο 

Β. Πεξηερόκελν ηνπ ρήκαηνο Πηζηνπνίεζεο: 

 όλνκα ηνπ ζρήκαηνο θαη πεδίν απηνύ, αλάινγα κε ηηο εηδηθόηεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε 

 πεξηγξαθή ησλ εξγαζηαθώλ θαζεθόλησλ 

 πεξηγξαθή ησλ πηζαλώλ δηαβαζκίζεσλ - επηπέδσλ πηζηνπνίεζεο 

 πεξηγξαθή ησλ γλσζηηθώλ θεθαιαίσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ αλσηέξσ πεξηγξαθή 

 πεξηγξαθή ησλ πξνζσπηθώλ ή/θαη θπζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ππνςεθίνπ 

(όπνπ απαηηείηαη) 

 πεξηγξαθή ησλ πξναπαηηνύµελσλ δηαδξνµήο πηζηνπνίεζεο (πρ εθπαηδεπηηθό 

πξόγξαµµα, επίπεδν εθπαίδεπζεο θ.ι.π.) 

 πεξηγξαθή ηνπ θώδηθα δενληνινγίαο  

 πεξηγξαθή ησλ θξηηήξησλ γηα αξρηθή πηζηνπνίεζε, γηα επαλαπηζηνπνίεζε (π.ρ. 

βάζε επηηπρίαο, κέζνδνη θαη ρξόλνο εμέηαζεο θ.ι.π.) 

  «Σξάπεδα» εξσηήζεσλ πηζηνπνίεζεο (min. 100 εξσηήζεηο) 

 

Ζ πηζηνπνίεζε ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηνπο 

γεληθνύο θαη εηδηθνύο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο 024, ηεο Γηαθήξπμεο, ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

Αλαδόρνπ θαη ηεο ύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ Αλάδνρν. 

 

Ο Αλάδνρνο, ζην ζηάδην ππνβνιήο ηεο Πξνζθνξάο ηνπ, επηπξνζζέησο  : 

 

Α. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλεξγαδόκελνο Φ.Π.Π. ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ έρεη 

ιάβεη έγθξηζε από ηνλ ΔΟΠΠΔΠ είηε δηαπίζηεπζε ζύκθσλα κε ην Πξόηππν ISO/IEC 

17024 γηα θάπνην/θάπνηα από ηα ππνβαιιόκελα ρήκαηα Πηζηνπνίεζεο, νθείιεη λα 

πξνζθνκίζεη ηε/ηηο ζρεηηθή/έο έγθξηζε/-εηο  ή δηαπίζηεπζε/-ζεηο.  
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ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλεξγαδόκελνο Φ.Π.Π. ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ έρεη 
ππνβάιιεη αίηεο/-ζεηο είηε γηα έγθξηζε από ηνλ ΔΟΠΠΔΠ είηε γηα δηαπίζηεπζε 
ζύκθσλα κε ην Πξόηππν  ISO/IEC 17024 γηα θάπνην/θάπνηα από ηα ππνβαιιόκελα 
ρήκαηα Πηζηνπνίεζεο,  αιιά δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο έγθξηζεο 
/δηαπίζηεπζεο πό ηνλ αξκόδην θνξέα (ΔΟΠΠΔ/ΔΤΓ), ηόηε νθείιεη λα πξνζθνκίζεη 
γηα έθαζην πξνηεηλόκελν ρήκα Πηζηνπνίεζεο: 
 

α)Σνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηνπ ππνβιεζέληνο θαθέιινπ αίηεζεο 

έγθξηζεο/δηαπίζηεπζεο, 

β)Σν αληίγξαθν απνδεηθηηθνύ θαηαβνιήο ησλ ηειώλ δηαπίζηεπζεο  

 

Β.ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλεξγαδόκελνο Φ.Π.Π. ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ έρεη 

ιάβεη έγθξηζε από ηνλ ΔΟΠΠΔΠ είηε δηαπίζηεπζε γηα ηειεπηηήξεζε νθείιεη λα 

πξνζθνκίζεη ηε/ηηο ζρεηηθή/έο έγθξηζε/-εηο  ή δηαπίζηεπζε/-ζεηο.  

 
ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλεξγαδόκελνο Φ.Π.Π. ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ έρεη 
ππνβάιιεη αίηεο/-ζεηο είηε γηα έγθξηζε από ηνλ ΔΟΠΠΔΠ είηε γηα δηαπίζηεπζε γηα 
ηειεπηηήξεζε αιιά δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο έγθξηζεο /δηαπίζηεπζεο πό 
ηνλ αξκόδην θνξέα (ΔΟΠΠΔ/ΔΤΓ), ηόηε νθείιεη λα πξνζθνκίζεη: 
 

α)Σνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηνπ ππνβιεζέληνο θαθέιινπ αίηεζεο 

έγθξηζεο/δηαπίζηεπζεο, 

β)Σν αληίγξαθν απνδεηθηηθνύ θαηαβνιήο ησλ ηειώλ δηαπίζηεπζεο  

 

 

1.2.6. Διάρκεια ςφμβαςησ - Χρόνοι παράδοςησ 

Δ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) κήλεο. 

 

Δ ζχκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο, πνπ ζπληζηά 

αληηθεηκεληθή αδπλακία εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ή αλσηέξα βία κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, ρσξίο αχμεζε ηνπ ηηκήκαηνο. 

 

ε  θάζε  πεξίπησζε,  ε  πινπνίεζε  ηεο  χκβαζεο,  κεηά  ηελ  φπνηα παξάηαζε ή 

κεηάζεζε ηπρφλ ρνξεγεζεί, ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο ησλ απψηαησλ νξίσλ 

πνπ εθάζηνηε ηζρχνπλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην 

ΒΠΏ 2014-2020. 

 

Δ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ 

αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά 

δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. 
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Ώλ  ιήμεη  ε  ζπλνιηθή  δηάξθεηα  ηεο  ζχκβαζεο,  ρσξίο  λα  ππνβιεζεί εγθαίξσο 

αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα 

ππνβιεζνχλ ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

 

Ώλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε 

επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ην άξζξν 5.2. ηεο παξνχζαο. 

 

Ο Ώλάδνρνο ζην πιαίζην ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο απαηηείηαη λα παξνπζηάζεη αλαιπηηθφ 

ρξνλνδηάγξακκα  (κε ηε κνξθή δηαγξάκκαηνο Gantt), φπνπ ζα απνηππψλνληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην ζπλνιηθφ έξγν 

θαζψο θαηε ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα θαη αιιεινπρία. 

 

Σν ρξνλνδηάγξακκα θαη ε ζπλνιηθή ιεηηνπξγηθή δηάξζξσζε ηνπ έξγνπ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ έξγνπ θαη λα ηεθκεξηψλεηαη ε 

ξεαιηζηηθφηεηά ηνπο  ζε ζρέζε κε ηνπο ηεζέληεο πεξηνξηζκνχο θαη ηελ θαζνξηζκέλε 

δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 

 
1.2.7. Πακζτα   Εργαςίασ   –   Ενζργειεσ   -   Παραδοτζα   -   Διαδικαςία Παραλαβήσ / 
Παρακολοφθηςησ 

Σν έξγν δηαξζξψλεηαη ζε δχν Παθέηα Βξγαζίαο, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα θνξά ηελ θαηάξηηζε 
ησλ σθεινχκελσλ θαη ην άιιν ηελ πηζηνπνίεζε απηψλ. 

 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

1. Μεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, γηα ηε πηζηνπνίεζε 
ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ν Ώλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή, ηα 
παξαθάησ Παξαδνηέα : 

α. ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΝΑΡΞΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

1. Σε Αήισζε „Έλαξμεο ηνπ Έξγνπ 

2. Σε Αήισζε Οξηζκνχ ηεο Οκάδαο Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα δεισζέληα ζηελ Σερληθή 
Πξνζθνξά 

 

β. ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΠΟΒΑΛΔΗ ΣΖΝ 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: 

Σν αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε ζπκπιήξσζε θάζε εκεξνινγηαθνχ κελφο απφ 
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ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, Μεληαία Αειηία γηα ηηο ελέξγεηεο Καηάξηηζεο θαη 
Πηζηνπνίεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ σθεινπκέλσλ. Σα σο άλσ Μεληαία Αειηία, ππνβάιινληαη 
έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ. Σα σο άλσ Μεληαία Αειηία πνπ 
ππνβάιινληαη απφ ηνλ αλάδνρν ππέρνπλ ζέζε Τπεχζπλεο Αήισζεο. 

 

γ. ΜΔ ΣΖ ΛΖΞΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Με ηε ιήμε ηνπ Έξγνπ ν Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη Αήισζε νινθιήξσζεο ηνπ 
Έξγνπ. 

2. Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ρξήζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί Πξνζηαζίαο Αεδνκέλσλ 
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. 

3. Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη πξνο ηνλ αλάδνρν ζρφιηα θαη 
παξαηεξήζεηο επί ησλ ππνβιεζέλησλ παξαδνηέσλ θαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηε 
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ησλ παξαδνηέσλ πνπ ππέβαιε. Μπνξεί επίζεο λα δεηήζεη απφ 
ηνλ αλάδνρν λα ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ησλ παξαδνηέσλ. 

4. Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή, λα παξέρεη κέξνο 
ήην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

Ο Ώλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη αλάινγα κε ην κνληέιν εθπαίδεπζεο πνπ ηειηθά ζα 
επηιεγεί αιιά θαη ην ζηάδην αληίζηνηρα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ηα θάησζη: 

 

ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ  

ε πεξίπησζε ζπκβαηηθήο θαηάξηηζεο  

 

Ε. Πξηλ ηελ έλαξμε θάζε Σκήκαηνο ζπκβαηηθήο δηα δψζεο Καηάξηηζεο (ςτθν τάξθ) 

Σν αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε θάζε ηκήκαηνο θαηάξηηζεο ζπκπιεξψλεηαη 
απφ ηνλ Ώλάδνρν ν Φάθεινο έλαξμεο  πινπνίεζεο ηεο Σκήκαηνο ν νπνίνο θαη 
απνζηέιιεηαη ζηνλ Αηθαηνχρν: 

 

1. Ο Ώλάδνρνο Φνξέαο θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ην έληππν (Β1), ην νπνίν απνηειεί ηε 

ΐεβαίσζε Έλαξμεο ηνπ Σκήκαηνο Καηάξηηζεο. Σα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζην 

αλσηέξσ έληππν είλαη ηα θάησζη:  

 αξηζκφο Σκήκαηνο 

 ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ Σκήκαηνο Καηάξηηζεο 

 ν ηφπνο δηεμαγσγήο ηνπ (ζηνηρεία ηεο δνκήο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε αίζνπζα 

πινπνίεζεο ηεο θαηάξηηζεο) 



 
 

 

ελίδα 167 από 278 

 ζηνηρεία Τπεχζπλνπ Σκήκαηνο 

 
2. Ώλαιπηηθφ σξνιφγην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα Έληππν (Β2), ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ν 

Σίηινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο, ν ηίηινο ηνπ καζήκαηνο, ν αληίζηνηρνο 

εθπαηδεπηήο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη ε δηάξθεηα ζε ψξεο.  

 

3. πγθεληξσηηθή Καηάζηαζε θαηαξηηδνκέλσλ (Έληππν Β3). Δ θαηάζηαζε ζα αλαθέξεη ηα 

πιήξε ζηνηρεία ηνπο θαη δείγκα ππνγξαθήο ηνπο. Ώλαιπηηθφηεξα ζην έληππν απηφ 

αλαγξάθνληαη νη θαηαξηηδφκελνη κε αιθαβεηηθή ζεηξά. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο 

ησλ θαηαξηηδνκέλσλ, ε αληηθαηάζηαζε απηή ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί εγθαίξσο θαη 

εγγξάθσο ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο θαηαξηηδνκέλσλ 

ζπκπιεξψλεηαη ζρεηηθφ  Έληππν. 

 
4. Καηάζηαζε εθπαηδεπηψλ θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ην 

εθπαηδεπηηθφ ηκήκα κε ηα ζηνηρεία ηνπο θαη δείγκα ππνγξαθήο ηνπο. ηελ Καηάζηαζε 

απηή, Έληππν (Β4), πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ 

αλαπιεξσηψλ ηνπο (κε αιθαβεηηθή ζεηξά), πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ην πξφγξακκα. ε 

πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπ ηκήκαηνο, ε αληηθαηάζηαζε απηή ζα 

πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί εγθαίξσο ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή, ε νπνία κπνξεί λα 

απνξξίςεη ηελ αιιαγή απηή, εθφζνλ ππάξρεη απφθιηζε απφ ηελ Σερληθή Πξνζθνξά, κε 

γλσσζηνπνίεζε ζηνλ Ώλάδνρν θνξέα. 

5. πκθσλεηηθφ παξαρψξεζεο ρξήζεο /κίζζσζεο ηεο δνκήο ηξίηνπ, φπνπ απαηηείηαη, ζε 

πεξίπησζε πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ εθηφο ησλ δνκψλ ηνπ Ώλαδφρνπ. 

6. πκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κε ην θνξέα πηζηνπνίεζεο 

ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ή πιεκκεινχο ππνβνιήο ησλ αλσηέξσ ή αλαληηζηνηρίαο ησλ 

αλσηέξσ ζηνηρείσλ κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ή κε ηε δηαθήξπμε ή κε ηε ζχκβαζε, κε ηε 

ξεηή επηθχιαμε άιισλ δηθαησκάησλ ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, φπσο νξίδνληαη ζηελ 

παξνχζα, ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή  δχλαηαη εγγξάθσο λα απνξξίςεη ηε δεισζείζα έλαξμε, κε 

απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή ηεο έλαξμεο ηνπ Σκήκαηνο. 

ΕΕ. Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο θάζε Σκήκαηνο Καηάξηηζεο.  
 

Παξνπζηνιφγηα εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπηψλ, ην νπνίν ζα ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο θαη 



 
 

 

ελίδα 168 από 278 

δείγκα ππνγξαθήο ηνπο. 

ΕΕI. Μεηά ηε ιήμε θάζε Σκήκαηνο Καηάξηηζεο.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο θάζε Σκήκαηνο θαηάξηηζεο, ν Ώλάδνρνο 
ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο λα ππνβάιεη 
αλαιπηηθή έθζεζε πινπνηεζέληνο Σκήκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

- ΐεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 

- Ώπνγξαθηθά Αειηία εμφδνπ σθεινχκελνπ 

- Έθζεζε πινπνίεζεο  

- Ώπνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ηνπ 
Σκήκαηνο 

 

ΕV. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Πηζηνπνίεζεο 

 

Βθφζνλ  ε πηζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηεζεί κε θπζηθή παξνπζία επηηεξεηή-εμεηαδφκελνπ, ην 
αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο (αξρηθή εμέηαζε / 
επαλεμέηαζε) ν Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ην 
πξφγξακκα ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εμέηαζεο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηηο 
εκεξνκελίεο θαη ηηο ψξεο ησλ εμεηάζεσλ θαζψο θαη ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηνπο. 

Βθφζνλ  ε πηζηνπνίεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ εμ απνζηάζεσο κέζνδν κέζσ 
δηαδηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο, νη πξνδηαγξαθέο ηνπ νπνίνπ έρνπλ δηαπηζηεπζεί απφ 
ην Βζληθφ χζηεκα Αηαπίζηεπζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο  
ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη ην ζρεηηθφ link θαη θσδηθφ πξφζβαζεο ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαη 
ζηελ ΒΤΑ  ΒΠΏΝΒΚ γηα ηε δηελέξγεηα επαιεζεχζεσλ. 

 Σν αξγφηεξν δέθα  (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο 
(αξρηθή εμέηαζε / επαλεμέηαζε) ν Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ζηελ 
Ώλαζέηνπζα Ώξρή  

 ην πξφγξακκα ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εμέηαζεο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηηο 
εκεξνκελίεο θαη ηηο ψξεο ησλ εμεηάζεσλ  

  ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο πιαηθφξκαο πηζηνπνίεζεο  

 ζηνηρεία πξφζβαζεο (φλνκα ρξήζηε, ζπλζεκαηηθφ πξφζβαζεο) ζηελ πιαηθφξκα γηα 
ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαη ηελ ΒΤΑ ΒΠΏΝΒΚ 

 έγγξαθα πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πιαηθφξκαο 

 ζηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πηζηνπνίεζεο, ήηνη: 

 ζηνηρεία ηνπ Αηνηθεηηθνχ Τπεπζχλνπ ηεο Πηζηνπνίεζεο 

 ζηνηρεία ηνπ Τπεπζχλνπ Αηαρείξηζεο θαη Τπνζηήξημεο ηνπ πζηήκαηνο 
Πηζηνπνίεζεο (“System Administrator”) 

 ζηνηρεία ησλ Βθπαηδεπηψλ 

 ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Help Desk Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

 κεζνδνινγία παξνρήο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ Τπνςεθίσλ απφ ην Help Desk 
Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

 ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κε Φνξέα Πηζηνπνίεζεο 
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V. Μεηά ηε ιήμε ηεο Πηζηνπνίεζεο 
 
Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) 
εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο (εμέηαζε θαη 
επαλεμέηαζε) λα ππνβάιιεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή: 

- Καηάινγν ζπκκεηερφλησλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο αλά ψξα θαη εκέξα 
εμέηαζεο 

- Ώπνηειέζκαηα εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
επαλεμέηαζεο) 

- ΐεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 

- Καηαγξαθή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ (reports) απφ ην ζχζηεκα ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ε πηζηνπνίεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ εμ απνζηάζεσο κέζνδν κέζσ 
δηαδηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο 

 
 

Σα αλσηέξσ έληππα Β1, Β2, Β3, Β4 θαη ηπρφλ άιια έληππα ηα νπνία ζα πξέπεη λα 
ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνλ Ώλάδνρν ζηα πιαίζηα ησλ παξαδνηέσλ ζα δνζνχλ ζ‟ απηφλ απφ 
ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο. 
 
ε πεξίπησζε ηειεθαηάξηηζεο (ζύγρξνλε θαη αζύγρξνλε ηειε-εθπαίδεπζε) 

Ι. Πξηλ ηελ έλαξμε θάζε Σκήκαηνο Σειεθαηάξηηζεο 

1.1. Ώίηεκα έλαξμεο πινπνίεζεο Σκήκαηνο θαηάξηηζεο κε ηε κέζνδν ηεο  
ηειεθαηάξηηζεο.  Γηα ηελ έγθξηζε ηεο πινπνίεζεο ελφο Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο ,ν 
Ώλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή  ζρεηηθφ αίηεκα δέθα (10) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε θάζε ηκήκαηνο ηεεθαηάξηηζεο) κε ηα εμήο 
ζηνηρεία: 

 Σελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο πιαηθφξκαο ηειεθαηάξηηζεο (Οινθιεξσκέλνπ 
πζηήκαηνο Σειεθαηάξηηζεο)  

 ηνηρεία πξφζβαζεο (φλνκα ρξήζηε, ζπλζεκαηηθφ πξφζβαζεο) ζηελ πιαηθφξκα 
γηα ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαη ηελ ΒΤΑ ΒΠΏΝΒΚ 

 Έγγξαθα πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πιαηθφξκαο 

 ηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ήηνη: ζηνηρεία 
Αηνηθεηηθνχ Τπεπζχλνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζηνηρεία ηνπ Τπεπζχλνπ 
Αηαρείξηζεο θαη Τπνζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο Σειεθαηάξηηζεο (System 
Administrator) ζηνηρεία  Βθπαηδεπηψλ,  Ώλαιπηηθφ σξνιφγην εθπαηδεπηηθφ 
πξφγξακκα, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ν εθπαηδεπηήο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

  πκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κε ην θνξέα πηζηνπνίεζεο 

 Εδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ  κε ην Πάξνρν Σειεθαηάξηηζεο (εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη) 
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 Σα ζηνηρεηα απηά θαηαηίζεληαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο ηεο 
αζπκβαηφηεηαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο  πνπ νξίδνληαη ζηηο «Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ππνρξεσηηθήο 
εθαξκνγήο φηαλ ε πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο  γίλεηαη κε ηε 
κέζνδν ηεο ηειεθαηάξηηζεο (e-learning) “.  

Μεηά απφ ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ θαη εθφζνλ ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή εγθξίλεη ην 
Ώίηεκα, ν Ώλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιιεη Αήισζε Έλαξμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή απνξξίςεη ην Ώίηεκα ιφγσ ειιηπψλ 
ζηνηρείσλ ή κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο νξηζζείζεο πξνδηαγξαθέο, ν Ώλάδνρνο δχλαηαη 
λα επαλππνβάιεη ην Ώίηεκα εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ. Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ζα ειέγμεη 
εθ λένπ ην Ώίηεκα ηνπ Ώλαδφρνπ θαη είηε ζα ην απνξξίςεη νξηζηηθά είηε ζα ην εγθξίλεη 
θαη ζα επηηξέςεη ζηνλ Ώλάδνρν λα ππνβάιεη Αήισζε Έλαξμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Δ Αήισζε Έλαξμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηειεθαηάξηηζεο (ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε ηειε-

εθπαίδεπζε) ππνβάιιεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε θάζε Σκήκαηνο 

θαηάξηηζεο απνζηέιιεηαη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαη πεξηιακβάλεη: 

i. Αήισζε έλαξμεο πινπνίεζεο Σκήκαηνο θαηάξηηζεο κε ηα εμήο ζηνηρεία: 

 ηνηρεία Σκήκαηνο 

 ηνηρεία Τπεπζχλνπ Σκήκαηνο 

ii. Ώλαιπηηθφ σξνιφγην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα (γηα ηηο ψξεο ηεο ζχγρξνλεο 

ηειεθαηάξηηζεο) 

iii. Καηάζηαζε θαηαξηηδνκέλσλ. Δ θαηάζηαζε ζα αλαθέξεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο θαη 

δείγκα ππνγξαθήο ηνπο. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ, ε 

αληηθαηάζηαζε απηή ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί εγθαίξσο θαη εγγξάθσο ζηελ Ώλαζέηνπζα 

Ώξρή. 

iv. Καηάζηαζε εθπαηδεπηψλ θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ην 

εθπαηδεπηηθφ ηκήκα κε ηα ζηνηρεία ηνπο θαη δείγκα ππνγξαθήο ηνπο (γηα ηηο ψξεο ηεο 

ζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο) θαη ην φλνκα ρξήζηε γηα ηελ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα 

ηειεθαηάξηηζεο. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπ ηκήκαηνο, ε 

αληηθαηάζηαζε απηή ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί εγθαίξσο θαη εγγξάθσο ζηελ Ώλαζέηνπζα 

Ώξρή, ε νπνία κπνξεί λα απνξξίςεη ηελ αιιαγή απηή, εθφζνλ ππάξρεη απφθιηζε απφ ηελ 

Σερληθή Πξνζθνξά, κε γλσζηνπνίεζε ζηνλ Ώλάδνρν θνξέα. 

 

ΕΕ. Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

- Παξνπζηνιφγηα εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπηψλ/ Αειηίν Παξαθνινχζεζεο σξψλ 
ηειεθαηάξηηζεο. Βπίζεο ζηαηηζηηθά θαη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ησλ αλαθνξψλ 
πινπνίεζεο. 

- Καηαγξαθή ηεο πνξείαο θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπ θάζε θαηαξηηδφκελνπ θαζ‟φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηειεθαηάξηηζεο (εκεξνκελία πξψηεο 
εθθίλεζεο, εκεξνκελία νινθιήξσζεο, ζπλνιηθφο ρξφλνο παξαθνινχζεζεο αλά 
καζεζηαθφ αληηθείκελν) 
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ΕΕΕ. Μεηά ηε ιήμε θάζε Σκήκαηνο ηειεθαηάξηηζεο.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο θάζε Σκήκαηνο ηειεθαηάξηηζεο, ν Ώλάδνρνο 
ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο λα ππνβάιεη 
αλαιπηηθή έθζεζε πινπνηεζέληνο Σκήκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

- ΐεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 

- Ώπνγξαθηθφ Αειηίν εμφδνπ σθεινχκελνπ 

- Έθζεζε πινπνίεζεο (Φπζηθφ θαη Οηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο) 

- Ώπνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ηνπ 
Σκήκαηνο 

- Καηαγξαθή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ (reports) παξαθνινχζεζεο αλά θαηαξηηδφκελν  

- Καηαγξαθή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ (reports) παξαθνινχζεζεο ζπλνιηθά γηα ην 
ηκήκα  

 

ΕV. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Πηζηνπνίεζεο 

Βθφζνλ  ε πηζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηεζεί κε θπζηθή παξνπζία επηηεξεηή-εμεηαδφκελνπ, ην 
αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο (αξρηθή εμέηαζε / 
επαλεμέηαζε) ν Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ην 
πξφγξακκα ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εμέηαζεο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηηο 
εκεξνκελίεο θαη ηηο ψξεο ησλ εμεηάζεσλ θαζψο θαη ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηνπο. 

 

Βθφζνλ  ε πηζηνπνίεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ εμ απνζηάζεσο κέζνδν κέζσ 
δηαδηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο, νη πξνδηαγξαθέο ηνπ νπνίνπ έρνπλ δηαπηζηεπζεί απφ 
ην Βζληθφ χζηεκα Αηαπίζηεπζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο  
ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη ην ζρεηηθφ link θαη θσδηθφ πξφζβαζεο ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαη 
ζηελ ΒΤΑ  ΒΠΏΝΒΚ γηα ηε δηελέξγεηα επαιεζεχζεσλ. 

 Σν αξγφηεξν δέθα  (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο 
(αξρηθή εμέηαζε / επαλεμέηαζε) ν Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ζηελ 
Ώλαζέηνπζα Ώξρή  

 ην πξφγξακκα ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εμέηαζεο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηηο 
εκεξνκελίεο θαη ηηο ψξεο ησλ εμεηάζεσλ  

  ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο πιαηθφξκαο πηζηνπνίεζεο  

 ζηνηρεία πξφζβαζεο (φλνκα ρξήζηε, ζπλζεκαηηθφ πξφζβαζεο) ζηελ πιαηθφξκα γηα 
ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαη ηελ ΒΤΑ ΒΠΏΝΒΚ 

 έγγξαθα πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πιαηθφξκαο 

 ζηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πηζηνπνίεζεο, ήηνη: 

 ζηνηρεία ηνπ Αηνηθεηηθνχ Τπεπζχλνπ ηεο Πηζηνπνίεζεο 

 ζηνηρεία ηνπ Τπεπζχλνπ Αηαρείξηζεο θαη Τπνζηήξημεο ηνπ πζηήκαηνο 
Πηζηνπνίεζεο (“System Administrator”) 

 ζηνηρεία ησλ Βθπαηδεπηψλ 
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 ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Help Desk Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

 κεζνδνινγία παξνρήο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ Τπνςεθίσλ απφ ην Help Desk 
Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

 ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κε Φνξέα Πηζηνπνίεζεο 

 

V. Μεηά ηε ιήμε ηεο Πηζηνπνίεζεο 
Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) 
εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο (εμέηαζε θαη 
επαλεμέηαζε) λα ππνβάιιεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή: 

-  Καηάινγν ζπκκεηερφλησλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο αλά ψξα θαη εκέξα 
εμέηαζεο 

- Ώπνηειέζκαηα εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
επαλεμέηαζεο) 

- ΐεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 

- Καηαγξαθή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ (reports) απφ ην ζχζηεκα ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ε πηζηνπνίεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ εμ απνζηάζεσο κέζνδν κέζσ 
δηαδηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο. 

-  

ε πεξίπησζε blended learning (ζπλδπαζκόο ζπκβαηηθήο θαη ηειεθαηάξηηζεο)  

Σν αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε θάζε ηκήκαηνο 

Ι. Πξηλ ηελ έλαξμε θάζε Σκήκαηνο blended learning 

1.1 Ώθνχ πξνεγεζεί ε πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία γηα ηελ έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ 
Ώλαδφρνπ απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ  κέξνπο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο πνπ ζα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο Σειεθαηάξηηζεο 
(ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο) θαη ν Ώλάδνρνο ιάβεη ηε ζρεηηθή έγθξηζε, πξέπεη - ην 
αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε θάζε Σκήκαηνο θαηάξηηζεο λα ζπκπιεξψζεη 
ην έληππν (Β1), ην νπνίν απνηειεί ηε ΐεβαίσζε Έλαξμεο ηνπ Σκήκαηνο Καηάξηηζεο θαη 
λα απνζηείιεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή. Σα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζην αλσηέξσ 
έληππν είλαη ηα θάησζη:  

 αξηζκφο Σκήκαηνο 

 ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ Σκήκαηνο Καηάξηηζεο 

 Σελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο πιαηθφξκαο ηειεθαηάξηηζεο  

 ηνηρεία πξφζβαζεο (φλνκα ρξήζηε, ζπλζεκαηηθφ πξφζβαζεο) ζηελ πιαηθφξκα 
γηα ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαη ηελ ΒΤΑ ΒΠΏΝΒΚ 

 Έγγξαθα πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πιαηθφξκαο 

 ηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ήηνη : ζηνηρεία 
Αηνηθεηηθνχ Τπεπζχλνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζηνηρεία ηνπ Τπεπζχλνπ 
Αηαρείξηζεο θαη Τπνζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο Σειεθαηάξηηζεο (System 
Administrator)  
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 ηνηρεία ηεο δνκήο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε αίζνπζα πινπνίεζεο ηεο ζπκβαηηθήο 
θαηάξηηζεο 

1.2 Ώλαιπηηθφ σξνιφγην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, Έληππν (Β2) ζην νπνίν αλαγξάθεηαη 
ν εθπαηδεπηήο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη ζα δηεπθξηλίδεηαη πνηεο ψξεο ζα πινπνηεζνχλ 
κε ζπκβαηηθή θαηάξηηζε θαη πνηεο κε ηειεθαηάξηηζε,   

1.3. Βλεκεξσηηθφ έγγξαθν κε ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ helpdesk ηερληθήο ππνζηήξημεο 
θαη ηε κεζνδνινγία παξνρήο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ απφ ην 
helpdesk ηερληθήο ππνζηήξημεο 

1.4. Καηάζηαζε θαηαξηηδνκέλσλ, Έληππν (Β3). Δ θαηάζηαζε ζα αλαθέξεη ηα πιήξε 
ζηνηρεία ηνπο θαη δείγκα ππνγξαθήο ηνπο. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ησλ 
θαηαξηηδνκέλσλ, ε αληηθαηάζηαζε απηή ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί εγθαίξσο θαη 
εγγξάθσο ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή. 

1.5.Καηάζηαζε εθπαηδεπηψλ θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ην 
εθπαηδεπηηθφ ηκήκα κε ηα ζηνηρεία ηνπο θαη δείγκα ππνγξαθήο ηνπο. ηελ Καηάζηαζε 
απηή, Έληππν (Β4), πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ 
αλαπιεξσηψλ ηνπο (κε αιθαβεηηθή ζεηξά), πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ην πξφγξακκα. 

1.6. πκθσλεηηθφ παξαρψξεζεο ρξήζεο /κίζζσζεο ηεο δνκήο ηξίηνπ, φπνπ απαηηείηαη, 
ζε πεξίπησζε πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ εθηφο ησλ δνκψλ ηνπ Ώλαδφρνπ (γηα ηηο 
ψξεο ηεο ζπκβαηηθήο δηά δψζεο θαηάξηηζεο).  

1.7. πκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κε ην θνξέα πηζηνπνίεζεο 

 

Οη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ Σειεθαηάξηηζεο (ελδεηθηηθά: 
πξνδηαγξαθέο ζπζηεκάησλ, ππνδνκψλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο Σειεθαηάξηηζεο, 
πξνδηαγξαθέο καζεκάησλ, θαηαγξαθή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ (reports), εθπαηδεπηηθή 
ππνζηήξημε ησλ Βθπαηδεπνκέλσλ θ.ιπ.) θαζνξίδνληαη ζηηο «Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο 
ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο φηαλ ε πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γίλεηαη κε ηε 
κέζνδν ηεο ηειεθαηάξηηζεο (e-learning)». 
ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ή πιεκκεινχο ππνβνιήο ησλ αλσηέξσ ή αλαληηζηνηρίαο ησλ 
αλσηέξσ ζηνηρείσλ κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ή κε ηε δηαθήξπμε ή κε ηε ζχκβαζε, κε 
ηεξεηή επηθχιαμε άιισλ δηθαησκάησλ ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, φπσο νξίδνληαη ζηελ 
παξνχζα, ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή δχλαηαη εγγξάθσο λα απνξξίςεη ηε δεισζείζα έλαξμε, κε 
απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή ηεο έλαξμεο ηνπ Σκήκαηνο. 
 

ΕΕ. Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

- Παξνπζηνιφγηα εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπηψλ/ Αειηίν Παξαθνινχζεζεο σξψλ 
θπζηθήο παξνπζίαο θαη ηειεθαηάξηηζεο. Βπίζεο ζηαηηζηηθά θαη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία 
ησλ αλαθνξψλ πινπνίεζεο. 

- Καηαγξαθή ηεο πνξείαο θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπ θάζε θαηαξηηδφκελνπ θαζ‟φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηειεθαηάξηηζεο (εκεξνκελία πξψηεο 
εθθίλεζεο, εκεξνκελία νινθιήξσζεο, ζπλνιηθφο ρξφλνο παξαθνινχζεζεο αλά 
καζεζηαθφ αληηθείκελν) 
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ΕΕΕ. Μεηά ηε ιήμε θάζε Σκήκαηνο blended learning   

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο θάζε Σκήκαηνο blended learning, ν Ώλάδνρνο 
ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο λα ππνβάιεη 
αλαιπηηθή έθζεζε πινπνηεζέληνο Σκήκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

- ΐεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 
- Ώπνγξαθηθφ Αειηίν εμφδνπ σθεινχκελνπ 

- Έθζεζε πινπνίεζεο  πξνγξάκκαηνο (Φπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο) 

- Ώπνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ηνπ 
Σκήκαηνο 

- Καηαγξαθή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ (reports) παξαθνινχζεζεο αλά θαηαξηηδφκελν  

- Καηαγξαθή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ (reports) παξαθνινχζεζεο ζπλνιηθά γηα ην 
ηκήκα  

 

ΕV. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Πηζηνπνίεζεο 

Βθφζνλ  ε πηζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηεζεί κε θπζηθή παξνπζία επηηεξεηή-εμεηαδφκελνπ, ην 
αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο (αξρηθή εμέηαζε / 
επαλεμέηαζε) ν Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ην 
πξφγξακκα ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εμέηαζεο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηηο 
εκεξνκελίεο θαη ηηο ψξεο ησλ εμεηάζεσλ θαζψο θαη ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηνπο. 

Βθφζνλ  ε πηζηνπνίεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ εμ απνζηάζεσο κέζνδν κέζσ 
δηαδηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο, νη πξνδηαγξαθέο ηνπ νπνίνπ έρνπλ δηαπηζηεπζεί απφ 
ην Βζληθφ χζηεκα Αηαπίζηεπζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο  
ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη ην ζρεηηθφ link θαη θσδηθφ πξφζβαζεο ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαη 
ζηελ ΒΤΑ  ΒΠΏΝΒΚ γηα ηε δηελέξγεηα επαιεζεχζεσλ. 

 

 Σν αξγφηεξν δέθα  (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο 
(αξρηθή εμέηαζε / επαλεμέηαζε) ν Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ζηελ 
Ώλαζέηνπζα Ώξρή  

 ην πξφγξακκα ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εμέηαζεο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηηο 
εκεξνκελίεο θαη ηηο ψξεο ησλ εμεηάζεσλ  

  ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο πιαηθφξκαο πηζηνπνίεζεο  

 ζηνηρεία πξφζβαζεο (φλνκα ρξήζηε, ζπλζεκαηηθφ πξφζβαζεο) ζηελ πιαηθφξκα γηα 
ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαη ηελ ΒΤΑ ΒΠΏΝΒΚ 

 έγγξαθα πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πιαηθφξκαο 

 ζηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πηζηνπνίεζεο, ήηνη: 

 ζηνηρεία ηνπ Αηνηθεηηθνχ Τπεπζχλνπ ηεο Πηζηνπνίεζεο 

 ζηνηρεία ηνπ Τπεπζχλνπ Αηαρείξηζεο θαη Τπνζηήξημεο ηνπ πζηήκαηνο 
Πηζηνπνίεζεο (“System Administrator”) 

 ζηνηρεία ησλ Βθπαηδεπηψλ 

 ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Help Desk Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

 κεζνδνινγία παξνρήο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ Τπνςεθίσλ απφ ην Help Desk 
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Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

 ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κε Φνξέα Πηζηνπνίεζεο 

 

V. Μεηά ηε ιήμε ηεο Πηζηνπνίεζεο 
Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) 
εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο (εμέηαζε θαη 
επαλεμέηαζε) λα ππνβάιιεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή: 

-  Καηάινγν ζπκκεηερφλησλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο αλά ψξα θαη εκέξα 
εμέηαζεο 

- Ώπνηειέζκαηα εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
επαλεμέηαζεο) 

- ΐεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 

- Καηαγξαθή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ (reports) απφ ην ζχζηεκα ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ε πηζηνπνίεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ εμ απνζηάζεσο κέζνδν κέζσ 
δηαδηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο. 

 

 
ε θάζε σθεινχκελν πνπ ζα νινθιεξψζεη επηηπρψο ηηο εμεηάζεηο ή επαλεμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθαζίζεη λα ζπκκεηάζρεη ζηηο επαλεμεηάζεηο) 

ρνξεγείηαη απφ ηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο πηζηνπνηεηηθφ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ 

σθεινπκέλνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Φνξέα πηζηνπνίεζεο βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο 

εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, ε νπνία θέξεη ην φλνκα ηνπ θαηαξηηζζέληνο θαη ηηο εκεξνκελίεο 

δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε (κία ή δχν θνξέο). 

Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ρξήζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ννκνζεζίαο πεξί Πξνζηαζίαο 

Αεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. 

Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη πξνο ηνλ αλάδνρν ζρφιηα θαη 

παξαηεξήζεηο επί ησλ ππνβιεζέλησλ παξαδνηέσλ θαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηε 

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ησλ παξαδνηέσλ πνπ ππέβαιε. Μπνξεί επίζεο λα δεηήζεη απφ 

ηνλ αλάδνρν λα ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ παξαδνηέσλ. 

Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή λα παξέρεη κέξνο ή 

ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ απφ ηελ 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή ν Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή, πέξαλ 

ησλ Παξαδνηέσλ φπσο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα θαη θαηαζηάζεηο πιεξσκήο ησλ 

ζπκθσλεζεηζψλ ακνηβψλ εθπαηδεπηψλ γηα φια ηα εθπαηδεπηηθά ηκήκαηα, ζηηο νπνίεο ζα 

απνηππψλνληαη φιεο νη θξαηήζεηο. Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ρξήζεο θαη 

επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 
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Ώξρήο Πξνζηαζίαο Αεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. 

 

Έιεγρνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

1. Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

νξζή πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο, ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο ηνπ Ώλαδφρνπ θαη ηεο Αηαθήξπμεο αζθεί έιεγρν ζε φια ηα ζηάδηα, απφ ηελ 

πξνεηνηκαζία κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ. Βηδηθφηεξα ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ ηεο 

Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο κεξηκλά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ κε ζθνπφ ηελ νξζή 

πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο, ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ Ώλαδφρνπ θαη ηεο Αηαθήξπμεο θαζψο θαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ 

δαπαλψλ. 

2.  Οη  έιεγρνη,  εθηφο  απφ  ηελ  Ώλαζέηνπζα  Ώξρή,  ζα  δηελεξγνχληαη ελδεηθηηθά απφ: 

• ηελ Β.Τ.Α. ηνπ Β.Π. 

• ηελ Ώξρή Πιεξσκήο ηνπ ΒΠΏ, 

• ηελ Βπηηξνπή Αεκνζηνλνκηθνχ Βιέγρνπ θαη 

• ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή. 
 
Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη πινπνίεζεο 

ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο/πηζηνπνίεζεο πνπ πινπνηεί, λα δέρεηαη θαη λα δηεπθνιχλεη 

απξνθαζίζησο ηνπο ειέγρνπο θαη επαιεζεχζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ηαθηηθψο ή /θαη 

εθηάθησο απφ ηελ Αηαρεηξηζηηθή Ώξρή ηνπ ΒΠ ΒΠΏλΒΚ ή/θαη απφ νπνηνδήπνηε άιιν 

εζληθφ ή ελσζηαθφ ειεγθηηθφ φξγαλν. Βπίζεο, ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζε απηά ηα 

ειεγθηηθά φξγαλα, ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ αληηζηνίρσλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο/πηζηνπνίεζεο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Ώλαδφρνπ, θηλνχληαη ηα 

εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Πξνγξακκαηηθήο 

Πεξηφδνπ 2014-2020. 

 
3. Σα ζηάδηα ειέγρνπ είλαη ηα εμήο: 

 

α. Πξνιεπηηθόο έιεγρνο πνπ αθνξά ην αξρηθφ ζηάδην πξηλ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ 

Έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ εμεηάδεηαη ε ηήξεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ γηα ηε 

πξνεηνηκαζία πινπνίεζεο ησλ θαηαξηίζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ησλ 

πξνζφλησλ ησλ σθεινχκελσλ. 

 

β. Έιεγρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ δηελεξγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο   ηνπ   

Έξγνπ,   κε   ηνλ   νπνίν   ειέγρεηαη   ε   αμηνπηζηία   ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δειψλνληαη 

απφ ηνλ αλάδνρν ζηα πιαίζηα ησλ κεληαίσλ δειηίσλ  παξαθνινχζεζεο  θπζηθνχ  

αληηθεηκέλνπ  θαη  ησλ  κέρξη  ηφηε ππνβιεζέλησλ παξαδνηέσλ, ε ηήξεζε ησλ 
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δεζκεχζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ν Ώλάδνρνο βάζεη ηεο ζχκβαζεο θαη ε ηήξεζε ησλ 

θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο θαη δηαηάμεηο. Ο πάξνρνο 

θαηάξηηζεο φζν θαη ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο ππνρξενχληαη λα δηαζέζνπλ ηα ζρεηηθά link θαη 

θσδηθνχο πξφζβαζεο ζηελ Ώλαζεηνχζα Ώξρήο θαη ζηελ ΒΤΑ ΒΠΏΝΒΚ γηα ηε δηελέξγεηα 

επαιεζεχζεσλ. 

 

γ. Έιεγρνο κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ δηελεξγείηαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε 

νινθιήξσζήο ηνπ απφ ηνλ Ώλάδνρν, αθνξά ην ζπλνιηθφ θπζηθφ αληηθείκελν, κε ην πέξαο 

ηνπ νπνίνπ βεβαηψλεηαη ε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Ώλαδφρνπ. 

Καηά ηνλ έιεγρν ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ. εμεηάδεηαη ε ηήξεζε ησλ 

φξσλ ηεο χκβαζεο . 

Καηά ηνλ έιεγρν ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ εμεηάδεηαη αλ ηεξήζεθαλ 

ηα αλαθεξφκελα ζην νηθείν άξζξν ηεο παξνχζαο. 

ια ηα ηηκνιφγηα, δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ θαη θάζε άιιν έγγξαθν ηζνδχλακεο 

ινγηζηηθήο αμίαο, πνπ ηεξείηαη ζηελ έδξα ηνπ Ώλαδφρνπ, πξέπεη λα επηδεηθλχνληαη ζε 

πξσηφηππα, φπνηε δεηεζεί απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή, θαη λα ππνβάιινληαη, 

εθφζνλ δεηεζεί, ζε αληίγξαθα λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηνλ αλάδνρν, βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ ΚΦΏ. Αε γίλνληαη δεθηά ζπγθεληξσηηθά ηηκνιφγηα, εθφζνλ απηά δελ 

ζπλνδεχνληαη απφ αλαιπηηθά παξαζηαηηθά ησλ επηκέξνπο δαπαλψλ ησλ Σκεκάησλ 

θαηάξηηζεο. Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 

λα ηεξεί ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θάθειν ζηελ έδξα ηνπ θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα απηψλ ζηηο έδξεο ησλ 

Παξαξηεκάησλ ηνπ, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΦΏ, 

νθείιεη δε λα εθαξκφδεη ηελ Βζληθή Ννκνζεζία γηα ηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο 

(ΚΦΏ) θαη λα ηεξεί ηα ζηνηρεία πξνο έιεγρν κέρξη ηελ …/…../20….. 

 

4. Οη έιεγρνη δηελεξγνχληαη είηε επί ηφπνπ, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ πξνζθιήζεσο απφ ηελ 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν ζε απηή φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

ζηνηρείσλ, εληφο ησλ δεζκεπηηθψλ θαη  εχινγσλ  ρξνληθψλ  νξίσλ  πνπ  ηίζεληαη  απφ  ην  

αξκφδην  ειεγθηηθφ φξγαλν ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο. ηε ζπλέρεηα: 

α. Μεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, ζπληάζζεηαη έθζεζε θαη απνηέιεζκα ειέγρνπ 

απφ ηνπο ειεγθηέο πνπ δηελήξγεζαλ ηνλ έιεγρν. 

β. ηνλ Ώλάδνρν θνηλνπνηείηαη ην απνηέιεζκα ειέγρνπ. Με ην ίδην έγγξαθν θαιείηαη 

ν Ώλάδνρνο λα δηαηππψζεη εγγξάθσο θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, 

απφ ηε ιήςε ηνπ απνηειέζκαηνο ειέγρνπ, ηηο απφςεηο ηνπ θαηά ηνπ αλσηέξσ 

απνηειέζκαηνο ειέγρνπ. 

γ. ε πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο δηελεξγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ 

Έξγνπ θαη δηαπηζησζνχλ ζνβαξέο ειιείςεηο, ν Ώλάδνρνο ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο 

(ηαρπδξνκηθψο ή κε ηαρπκεηαθνξά ή κε ηειενκνηνηππία) απφ ηελ Ώλαζέηνπζα 
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Ώξρή γηα ηε δηαπίζησζε απηή, εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε αλαζηνιή ηεο 

πινπνίεζεο ησλ Σκεκάησλ θαηάξηηζεο. 

δ.  Βάλ  θαηά  ην  δηελεξγεζέληα  έιεγρν  δηαπηζησζεί  ε  αρξεψζηεηε  ή 

παξάλνκε θαηαβνιή ρξεκαηηθψλ πνζψλ ησλ δφζεσλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο κε αξηζκφ Κ.Τ.Ώ. αξηζκ. 126829 / EΤΘΤ 

1217/8.12.2015  χζηεκα  δεκνζηνλνκηθψλ  δηνξζψζεσλ  θαη  δηαδηθαζίεο 

αλάθηεζεο αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ πφξνπο ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ζην πιαίζην ηνπ ΒΠΏ 2014-2020, ζχκθσλα κε ην αξ. 22 

ηνπ Ν. 4314/2014, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

ε. Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαζνξίζεη κνλνκεξψο κεραληζκνχο 

πηζηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Ώλάδνρν νη νπνίνη 

ζα εμαζθαιίδνπλ ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. 
 
 

 
1.2.8.  Ομάδα Ζργου / χήμα Διοίκηςησ τησ φμβαςησ *ρόλοι και αρμοδιότητεσ+ 
 
Σν πξνηεηλφκελν απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ρήκα Αηνίθεζεο ηεο χκβαζεο (Οκάδα Έξγνπ), 

ζα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, κε ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε παξνρήο πςεινχ 

επηπέδνπ ππεξεζηψλ. 

 

 

ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη ηα κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαη πεξηγξάθνληαη νη 

αξκνδηφηεηεο ελφο εθάζηνπ : 

 Τπεύζπλνο Έξγνπ (ΤΔ) - Βπηθεθαιήο ηνπ ρήκαηνο Αηνίθεζεο, ζα θέξεη πιήξε 

ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο Οκάδαο Έξγνπ. 

 Αλαπιεξσηήο Τπεύζπλνο Έξγνπ (ΑΤΔ) – Βπίβιεςε ηελ θαζεκεξηλήο  ιεηηνπξγίαο 

ηεο Οκάδαο ηνπ Τπνςεθίνπ Ώλαδφρνπ. Θα έρεη ηελ επζχλε ηεο νξγάλσζεο θαη ηνπ 

ζπληνληζκνχ ησλ επηκέξνπο απαηηήζεσλ, κε βάζε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα Παξαδνηέα 

ηνπ Έξγνπ. 

 Δθπαηδεπηηθόο-Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο – Θα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα (επζχλε) γηα 

ην ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο κεζνδνινγίαο, ηελ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, ηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπηψλ 

θαζψο θαη ην ζπληνληζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

 Τπεύζπλνο Γηαρείξηζεο θαη Τπνζηήξημεο ηνπ πζηήκαηνο Σειεθαηάξηηζεο 

(“System Administrator”) – Θα έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο 

ηειεθαηάξηηζεο ζε ηερληθφ επίπεδν. 
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 Τπεύζπλνο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηύπνπ Help Desk – Θα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ησλ εθπαηδεχζεσλ κε θχξηεο 

αξκνδηφηεηεο ηελ επηκέιεηα γηα ηελ άξηζηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ησλ ππνινγηζηψλ 

θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, ηελ θξνληίδα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ 

ζην λέν δίθηπν, ελψ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

θαξηηδνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ ζε ζέκαηα εμνπιηζκνχ. 

 Οξγαλσηηθόο Τπεύζπλνο – Θα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο νξγαλσηηθήο ππνζηήξημεο 

ηνπ ζπλνιηθνχ πξνο αλάζεζε Έξγνπ. 

 Τπεύζπλνο Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο -   ηα θαζήθνληά ηνπ πεξηιακβάλνληαη 

ν ζπληνληζκφο, ε επίβιεςε θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ εμεηάζεσλ 

πηζηνπνίεζεο (αξρηθή & επαλαιεπηηθή), ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν 

Πηζηνπνίεζεο ηνπ ππεξγνιάβνπ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ.  

 Σα ινηπά ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ δηνηθεηηθή θαη 

ινγηζηηθή/νηθνλνκηθή ππνζηήξημε θαη αθνξνχλ ζηηο ζέζεηο :  Γηνηθεηηθόο Τπεύζπλνο 

Πξνγξακκάησλ – Γηνηθεηηθή/γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε – Τπεύζπλνο 

ινγηζηηθήο-νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ. 

 Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ, θαη‟ ειάρηζηνλ, ζηελ ηερληθή ηνπο 

πξνζθνξά ηελ πξνηεηλφκελε Οκάδα Έξγνπ, ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζή ηεο, θαζψο 

θαη ηα εηδηθφηεξα πξνζφληα ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα ηε ζπγθξνηήζνπλ κε ζαθή 

αλαθνξά ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ θάζε ζηειέρνπο ζηηο επηκέξνπο δξάζεηο 

θαη παξαδνηέα ηνπ Έξγνπ. Σα ελ ιφγσ πξφζσπα δελ απαηηείηαη λα απνηεινχλ ηκήκα 

ηνπ πξνζσπηθνχ δπλακηθνχ ησλ ππνςήθησλ ή λα ζπλδένληαη κε απηνχο κε 

ζπγθεθξηκέλν ζπκβαηηθφ δεζκφ. 

 Tν ζύλνιν ησλ αλζξσπνκελώλ απαζρόιεζεο όισλ ησλ ζηειερώλ ηεο 

Οκάδαο Έξγνπ, αλεμαξηήησο ηεο θύζεο ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνλ αλάδνρν, ζα 

πξέπεη λα αλέξρεηαη αζξνηζηηθά, γηα όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ, θαη’ 

ειάρηζηνλ ζε εθαηό (100).  

 Ο  Ώλάδνρνο  δελ  ζα  κπνξεί  λα  αιιάμεη  ηε  ζχλζεζε  ηνπ  πξνζσπηθνχ  ηνπ  

πνπ απαζρνιείηαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Ώλαζέηνπζαο 

Ώξρήο. Οπνηαδήπνηε εηζήγεζε γηα αιιαγή ή αληηθαηάζηαζε ζηα σο άλσ ζηειέρε ηνπ 

Ώλαδφρνπ ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή εγγξάθσο, ρσξίο 

θακία θαζπζηέξεζε θαη λα αηηηνινγείηαη επαξθψο. ε πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο 

Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Ώλαδφρνπ απνρσξήζνπλ απφ απηήλ ή ιχζνπλ ηε ζπλεξγαζία 

ηνπο καδί ηνπ, ν Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη φηη θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα, κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπο, ζα παξέρνπλ θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη 

αθεηέξνπ λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηνπο απνρσξήζαληεο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο 

Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, κε άηνκα αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο. 

 Ώληηθαηάζηαζε ησλ ηειερψλ ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ ζα πξνηαζνχλ ζηελ πξνζθνξά 

ηνπ αλαδφρνπ επηηξέπεηαη κφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο 
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έγθξηζεο ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο θαη κε άηνκα αλάινγσλ πξνζφλησλ απφ απηά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά.  

 Ο Ώλάδνρνο εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, 

επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα 

δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα 

αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη 

φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο ή ησλ εθάζηνηε ππνδεηθλπνκέλσλ 

απφ απηήλ πξνζψπσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηθαηνχηαη λα 

δεηήζεη απφ ηνλ Ώλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο εκπιεθνκέλνπ ζηελ εθηέιεζε 

ηνπ Έξγνπ πνπ θαηά ηε βάζηκε θαη αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ, ν δε Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα 

αληαπνθξηζεί άκεζα ζηελ απαίηεζε ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο ην αξγφηεξν εληφο δέθα 

(10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ κε ζηέιερνο πνπ ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηα ίδηα πξνζφληα 

κε ην απνρσξνχλ. 

 ε πεξίπησζε αλάγθεο γηα ζπκπιήξσζε ησλ ηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ κε λέα 

επηπιένλ ζηειέρε (πέξαλ απηφλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά), απηφ 

επηηξέπεηαη κφλν κε ζηειέρε αλάινγσλ πξνζφλησλ κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνθήξπμε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο έγθξηζεο ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο. 
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1.2.9. Μεθοδολογία  οργάνωςησ,  παρακολοφθηςησ  και  αξιολόγηςησ  του ζργου 
 

Δ  Οκάδα  Έξγνπ  ηνπ  Ώλαδφρνπ  νθείιεη  λα  εθαξκφζεη  κεζνδνινγία Αηνίθεζεο 

Έξγνπ, κέζσ ηεο νπνίαο ζα νξγαλψζεη, ζα παξαθνινπζήζεη θαη ζα αμηνινγήζεη ηελ 

πνξεία πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ. 

ην πιαίζην απηφ, ε Οκάδα Έξγνπ ηνπ Ώλαδφρνπ ζα πξέπεη : 

 Να εμαζθαιίζεη ηε ζπλερή, έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή κε ζθνπφ ην βέιηηζην ζπληνληζκφ ησλ εκπιεθνκέλσλ  αλαθνξηθά 

κε θξίζηκα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. 

 Να εθαξκφζεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

 Να δηαρεηξηζηεί έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά πηζαλά πξνβιήκαηα θαη θηλδχλνπο πνπ 

ηπρφλ ζα αλαθχςνπλ  θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 

 Να εθαξκφζεη κεζνδνινγία δηαρείξηζεο πηζαλψλ αιιαγψλ πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά 

ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 

 Να παξαθνινπζεί ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ηνπ Έξγνπ κε ηε ρξήζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

 Να εθαξκφζεη κεραληζκφ εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Έξγνπ κε ηε ρξήζε 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

 

 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηελέξγεηαο ειέγρσλ ηφζν 
απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή, φζν θαη απφ αξκφδηα εζληθά θαη θνηλνηηθά φξγαλα, ν Ώλάδνρνο 
νθείιεη λα ηεξεί αξρείν θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ην νπνίν απαξηίδεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηα 
παξαθάησ:  
 
 
 

Φάθεινη έξγνπ Πεξηερόκελα 

Γεληθφο Φάθεινο 
Έξγνπ 

 Ώπφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ έξγνπ 
 Πξνζθνξά αλαδφρνπ 
 χκβαζε κε ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο 
 χκβαζε κε ηνλ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο 
 Αήισζε Οξηζκνχ Τπεπζχλνπ ηνπ Έξγνπ 
 Σα ζηνηρεία ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ Έξγνπ 
 ηνηρεία ππεπζχλσλ πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο  
 Μεληαία δειηία παξαθνινχζεζεο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ 
 Αειηία εηζφδνπ, Ώπνγξαθηθά δειηία εμφδνπ σθεινπκέλσλ 

ππνγεγξακκέλα απφ ηνπο σθεινχκελνπο 
 Αήισζε Οινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ 
 Εδησηηθφ πκθσλεηηθφ κε Πάξνρν Σειεθαηάξηηζεο (εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηείηαη  - ζηελ πεξίπησζε ηεο ηειεθαηάξηηζεο /κηθηήο 
θαηάξηηζεο). 
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Φάθειν θάζε 
ηκήκαηνο θαηάξηηζεο 

Ώ) Τπνθάθεινο Αηνηθεηηθήο Παξαθνινχζεζεο Σκήκαηνο 
Ε. ηνηρεία Σκήκαηνο 
 Αήισζε έλαξμεο  
 Αήισζε Οξηζκνχ Τπεπζχλνπ Τινπνίεζεο Σκήκαηνο 
 πκθσλεηηθφ ελνηθίαζεο/παξαρψξεζεο δνκψλ εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δνκέο ηξίηνπ 
 Πίλαθα θαηαξηηδνκέλσλ 
 Αήισζε νξηζκνχ Τπεπζχλνπ Αηαρείξηζεο θαη Τπνζηήξημεο 

ηνπ πζηήκαηνο Σειεθαηάξηηζεο (“System Administrator”)  
(γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ηειεθαηάξηηζεο/κηθηήο θαηάξηηζεο)  

 Σελ έγθξηζε ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
Σκήκαηνο Καηάξηηζεο κε ηε κέζνδν ηεο Σειεθαηάξηηζεο 

 Εδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κε Πάξνρν Σειεθαηάξηηζεο ( εθφζνλ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ηειεθαηάξηηζεο/κηθηήο 
θαηάξηηζεο) 
 

ΕΕ. ηνηρεία Καηαξηηδφκελσλ 
 ηνηρεία θαηαξηηδνκέλσλ (ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, δείγκα 

ππνγξαθήο, θσηνηππία ηαπηφηεηαο) 

ΕΕΕ. ηνηρεία Βθπαηδεπηψλ(για τισ ωρεσ τθσ ςυμβατικισ δια ηϊςθσ 
κατάρτιςθσ και τισ ϊρεσ τθσ ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ) 
 ηνηρεία εθπαηδεπηψλ θαη αλαπιεξσηψλ ηνπο (ζηνηρεία 

ηαπηφηεηαο, βηνγξαθηθά, βεβαηψζεηο πηζηνπνίεζεο από τον 
ΕΟΡΡΕΡ, ηίηινη ζπνπδψλ, ζπκβάζεηο, δείγμα υπογραφισ 
τουσ ) 

IV. Πνηνηηθά ζηνηρεία πινπνίεζε ηνπ Σκήκαηνο 

 Ρεριγραφι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ που 
χρθςιμοποιείται, πλιρθ αληίγξαθα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ θαη αξρείν κε θαηαζηάζεηο παξαιαβήο ηνπ απφ ηνπο 
θαηαξηηδφκελνπο  

 Έθζεζε αμηνιφγεζεο εθπαηδεπνκέλσλ, εθπαηδεπηψλ θαη 
ζπληειεζηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 ΐ) Τπνθάθεινο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Φπζηθνχ Ώληηθεηκέλνπ ηνπ 
Σκήκαηνο 
 Ώλαιπηηθφ σξνιφγην πξφγξακκα 

 Δκεξήζηα δειηία παξαθνινχζεζεο ππνγεγξακκέλα απφ 

θαηαξηηδφκελνπο θαη εθπαηδεπηέο 

 Καηάζηαζε ζπκκεηερφλησλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, ζηελ 
νπνία ζα απνηππψλνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ 

 Reports παξαθνινχζεζεο θαηαξηηδνκέλνπ, Reports 
παξαθνινχζεζεο αλά ηκήκα, πνπ παξάγεη ην Οινθιεξσκέλν 
χζηεκα Σειεθαηάξηηζεο (Ο..Σ.Κ.) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηηο «Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο φηαλ 
ε πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γίλεηαη  κε ηε 
κέζνδν ηεο ηειεθαηάξηηζεο (e-learning)», γηα ηελ πεξίπησζε 
ηειεθαηάξηηζεο ή blended learning .  

 ΐεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ  
 Α) ηνηρεία παξαθνινχζεζεο νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ  

 Πξσηφηππα Παξαζηαηηθά ζηνηρεία δαπαλψλ γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ Σκεκάησλ 

 Καηαζηάζεηο πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ 
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Φάθεινο 
πηζηνπνίεζεο 

 Πξφγξακκα εμεηάζεσλ  θαη επαλεμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο   
 Καηάζηαζε ζπκκεηερφλησλ ζηηο εμεηάζεηο θαη επαλεμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο θαη απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ 
 Ώληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ 

ρνξεγήζεθαλ ζηνπο σθεινχκελνπο 
 Ώληίγξαθα βεβαηψζεσλ ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο θαη 

επαλεμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηνπο 
σθεινχκελνπο πνπ απέηπραλ ζηηο εμεηάζεηο   

Ο Ώλάδνρνο ζα εθαξκφζεη ην δηθφ ηνπ ζχζηεκα εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ην νπνίν επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα πεξηγξαθηεί αλαιπηηθά ζηελ 
ππνβαιιφκελε Σερληθή πξνζθνξά θαη ζα βαζκνινγεζεί αλαιφγσο.  
Χζηφζν ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή ζέηεη ηηο παξαθάησ γεληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ην χζηεκα 
Ώμηνιφγεζεο.   
Δ αμηνιφγεζε ζα γίλεηαη κε βάζε κηα ζεηξά θξηηεξίσλ πνπ ζα απνηππψλνληαη ζε 
ζπγθεθξηκέλνπο Αείθηεο. Σα εξγαιεία γηα ηελ απνηίκεζε θάζε πξνγξάκκαηνο ζηε βάζε ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ αληίζηνηρσλ δεηθηψλ ζα είλαη εμεηδηθεπκέλα 
εξσηεκαηνιφγηα πξνο θαηαξηηδφκελνπο, εθπαηδεπηέο θαη άιινπο ζπληειεζηέο 
δηακνξθσκέλα απφ ηνλ Ώλάδνρν. 
 
 

 Ανηιζηοίσιζη πποηεινόμενων Κπιηηπίων και Δεικηών 

Κξηηήξηα Γείθηεο 

Καηά πφζν επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πφζν ρξήζηκν 
ήηαλ γηα ηνπο επηκνξθσλφκελνπο θαη αλ παξείρε ηηο απαηηνχκελεο 
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. 

Αείθηεο επίηεπμεο 
ζηφρσλ 

Βθηηκάηαη ην επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηε 
ζπλάθεηα ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, ηε ζπλνρή θαη δηαδνρηθφηεηα ησλ ζεκαηηθψλ 
αληηθεηκέλσλ θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο κεζνδνινγίαο. 

Αείθηεο επηζηεκνληθνχ 
πεξηερνκέλνπ & 
εθπαίδεπζεο 

Βθηηκάηαη ε πνηφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ηελ πνηφηεηα ησλ 
εθπαηδεπηψλ θαη ελ γέλεη ηελ ζπλνιηθή νξγάλσζε. 

Αείθηεο δηαζεζηκφηεηαο 

Βθηηκάηαη ηελ πιεξφηεηα ζε δηδαθηηθφ πιηθφ θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή. Αείθηεο επάξθεηαο 

Βθηηκάηαη ε νκνηνγέλεηα γλψζεσλ ηεο νκάδαο ησλ θαηαξηηδφκελσλ θαη 
ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν 
θαηάξηηζεο, ππεπζπλφηεηα, νξγάλσζε εξγαζίαο θιπ. 

Αείθηεο νκνηνγέλεηαο 
θαη πξνζσπηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ 
θαηαξηηδφκελσλ 

Βθηηκάηαη ν βαζκφο νξγάλσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζπληνληζκνχ 
ηνπ έξγνπ, ηελ ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε. 

Αείθηεο νξγάλσζεο 

Βθηηκάηαη ην γλσζηηθφ φθεινο γηα ηνπο θαηαξηηδφκελνπο δειαδή ην 
πνζνζηφ ησλ λέσλ γλψζεσλ πνπ απνθφκηζαλ απφ ην πξφγξακκα 
θαηάξηηζεο. 

Αείθηεο γλσζηηθνχ 
νθέινπο 

Βθηηκάηαη ε ζπκκεηνρή ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία θαη ην βαζκφ ελδηαθέξνληνο γηα ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο. 

Αείθηεο ελδηαθέξνληνο 
θαη ζπκκεηνρήο 

 

Σα παξαπάλσ απνηππψλνληαη ζηελ Έθζεζε Ώμηνιφγεζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ θνξέα 

Ώλάζεζεο ην αξγφηεξν έλα (1) κήλα κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε πξνγξάκκαηνο 
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2. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

- Βθηηκψκελε αμία χκβαζεο  
 
Οθηαθόζηεο ελελήληα ρηιηάδεο επξώ (890.000,00 €) 

 
Δ παξνρή ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ (σο 

ππεξεζία ζηελά ζπλδεφκελεο κε ηελ θαηάξηηζε) απαιιάζζεηαη απφ ΦΠΏ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ηβ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 2859/2000 θαη 

ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 4346/2015 (ΦΒΚ Ώ' 152/20-11-2015). 
 
 
- Αλάιπζε θόζηνπο 

 
Σν κέζν σξηαίν θφζηνο αλά σθεινχκελν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 12 €. ην θφζηνο 

απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην επίδνκα ηνπ σθεινχκελνπ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο, ην 

νπνίν νξίδεηαη ζπλνιηθά ζην πνζό ησλ 5€ αλά ώξα θαηάξηηζεο.  

Σν θόζηνο πηζηνπνίεζεο εθηηκάηαη δηαθξηηά απφ εθείλν ηεο θαηάξηηζεο θαη δελ πξέπεη λα 

μεπεξλά γηα πηζηνπνίεζε  κέζσ ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εμέηαζεο (φπνπ ε δεχηεξε 

απαηηείηαη), ην πνζό ησλ 120 € αλά σθεινύκελν. 

 

 

- Δηδηθνί Όξνη 
 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο ελέξγεηεο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο ιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθφ 

επίδνκα χςνπο πέληε επξψ (5,00 €) κηθηά αλά ψξα θαηάξηηζεο, κείνλ ηηο λφκηκεο 

θξαηήζεηο, κε ηελ πξνυπφζεζε πσο έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ θαηάξηηζε θαη έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο. ε πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζεο απνπζηψλ 

θαη κέρξη ηνπ αλσηάηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ, ε ακνηβή ησλ θαηαξηηδνκέλσλ κεηψλεηαη θαηά 

ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο κε πξαγκαηνπνηεζείζεο ψξεο θαηάξηηζεο. Δ πηζηνπνίεζε 

πηζαλψλ απνπζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ εκεξεζίσλ δειηίσλ παξαθνινχζεζεο 

πξνγξάκκαηνο. Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε ηε 

ιήμε θάζε πξνγξάκκαηνο, θαηάζηαζε κε ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο ψξεο θαηάξηηζεο γηα 

θάζε εθπαηδεπφκελν. 

Δ δαπάλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηδφκαηνο βαξχλεη ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή /Αηθαηνχρν.  
Δ  θαηαβνιή  πξαγκαηνπνηείηαη  βάζεη  ΐεβαίσζεο,  πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ώλάδνρν φηη 
ν θαηαξηηδφκελνο πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην 
θαη κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ  αληηθεηκέλνπ  ηνπ  πξνγξάκκαηνο  θαηάξηηζεο,  
ζην  νπνίν ζπκκεηείρε ν παξαπάλσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III – ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο χκβαζεο 
 
 

 Αρικμθτικά Ολογράφωσ 

Κόςτοσ Κατάρτιςθσ  
  

Κόςτοσ Ριςτοποίθςθσ  
  

Συνολικό Κόςτοσ προςφοράσ (Κi) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ 
 
 
 Α.  Τπόδεηγκα  Δγγπεηηθήο  Δπηζηνιήο  πκκεηνρήο  

 
 

ΒΚΑΟΣΔ....................................................................... Δκεξνκελία 

έθδνζεο........................... 

Πξνο: (ηνηρεία Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο) 
 
 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΑΡ.  ...............  γηα  επξώ 

………………….. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 

θαη δηδήζεσο, ππέξ ηνπ: 

(i)  [ζε  πεξίπησζε  θπζηθνχ  πξνζψπνπ]:  (νλνκαηεπψλπκν,  παηξψλπκν) 

..............................,                 ΏΦΜ: ................ 

(δηεχζπλζε).......................………………………………….., ή 

(ii)     [ζε     πεξίπησζε     λνκηθνχ     πξνζψπνπ]:     (πιήξε     επσλπκία) 

........................,ΏΦΜ: ...................... 

(δηεχζπλζε).......................………………………………….. ή 

(iii)  [ζε  πεξίπησζε  έλσζεο  ή  θνηλνπξαμίαο:]  ησλ  θπζηθψλ  /  λνκηθψλ 

πξνζψπσλ 

α)    (πιήξε    επσλπκία)    ........................,    ΏΦΜ:    ...................... 

(δηεχζπλζε).......................………………………………….. 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΏΦΜ: ...................... 

(δηεχζπλζε).......................………………………………….. 

γ)    (πιήξε    επσλπκία)    ........................,    ΏΦΜ:    ...................... 

(δηεχζπλζε).......................………………………………….. 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε έλα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα 

θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή 

Κνηλνπξαμίαο}, 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ …………… (…………. €), γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηνπο εηο ην 

δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ 

......................, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο: 

«…………………………………………………………..» πξνυπνινγηζκνχ   επξψ   

………………………,   ζχκθσλα   κε   ηελ   ππ‟   αξ. 

……./……… Αηαθήξπμή ζαο. 
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Δ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ 

απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο (ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο / 

Κνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν 

ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο θαζ‟ 

φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο). 
 
 
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο 

θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζεο, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
 
 
ε  πεξίπησζε  θαηάπησζεο  ηεο  εγγχεζεο  ην  πνζφ  ηεο  θαηάπησζεο ππφθεηηαη 

ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
 
Δ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ……………….. 

 
 
Ώπνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 

Τπεξεζίαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 
 
 
ΐεβαηψλεηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 

Αεκφζην, ΝΠΑΑ θαη ΝΠΕΑ ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη 

ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ην ίδξπκα 

καο. 
 
 
 

(Βμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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 Β.  Τπόδεηγκα  Δγγπεηηθήο  Δπηζηνιήο  Καιήο  Δθηέιεζεο  

 
 

ΒΚΑΟΣΔ....................................................................... Δκεξνκελία 

έθδνζεο........................... 

Πξνο: (ηνηρεία Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο) 
 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ. ............... γηα επξώ 

…………….. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 

θαη δηδήζεσο, ππέξ ηνπ: 

(i)  [ζε  πεξίπησζε  θπζηθνχ  πξνζψπνπ]:  (νλνκαηεπψλπκν,  παηξψλπκν) 

..............................,                 ΏΦΜ: ................ 

(δηεχζπλζε).......................………………………………….., ή 

(ii)     [ζε     πεξίπησζε     λνκηθνχ     πξνζψπνπ]:     (πιήξε     επσλπκία) 

........................,ΏΦΜ: ...................... 

(δηεχζπλζε).......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α)    (πιήξε    επσλπκία)    ........................,    ΏΦΜ:    ...................... 

(δηεχζπλζε).......................………………………………….. 

β)    (πιήξε    επσλπκία)    ........................,    ΏΦΜ:    ...................... 

(δηεχζπλζε).......................………………………………….. 

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΏΦΜ: ...................... 

(δηεχζπλζε).......................………………………………….. 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε έλα απφ απηέο θαη σο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο 

Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο}, 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ …………… (…………. €), γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο  

ζχκβαζεο  κε  αξηζκφ  …………..  πνπ  αθνξά  ζην  δηαγσληζκφ  ηεο 

……………………. κε αληηθείκελν: «…………………………………………………………..», 

ζπλνιηθήο   αμίαο   επξψ   ……………………..,   ζχκθσλα   κε   ηελ   ππ‟   αξ. 

……./……… Αηαθήξπμή ζαο. 
 
Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε  

λα  ζαο  θαηαβάινπκε  νιηθά  ή  κεξηθά  ρσξίο  θακία  απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή 

έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε πέληε (5) 

εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε  πεξίπησζε  θαηάπησζεο  ηεο  εγγχεζεο  ην  πνζφ  ηεο  θαηάπησζεο ππφθεηηαη 

ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
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Δ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε 

δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε 

ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

ΐεβαηψλεηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 

Αεκφζην, ΝΠΑΑ θαη ΝΠΕΑ ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη 

ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ην ίδξπκα 

καο. 
 
 

(Βμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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 Γ .  Τπόδεηγκα  εγγπεηηθήο  επηζηνιήο  πξνθαηαβνιήο  
 
 

ΒΚΑΟΣΔ....................................................................... 

Δκεξνκελία έθδνζεο........................... Πξνο: Σελ 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή 

Πιήξεο Αηεχζπλζε 
 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΜΑ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. ............... ΓΗΑ ΔΤΡΩ 

………………….. 

(ε νπνία ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη 

ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιιφκελεο πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

72§1 πεξ. δ ηνπ λ. 4412/2016) ....................... Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε αλέθθιεηα 

θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ππέξ 

 
{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Βηαηξίαο …………………. Οδφο 

…………………. Ώξηζκφο ……. Σ.Κ. ………} 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Βηαηξηψλ 

α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

…… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα 

θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή 

Κνηλνπξαμίαο.} 

γηα ηελ ιήςε πξνθαηαβνιήο, πνζνχ επξψ ………… ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε κε 

αξηζκφ................... θαη ηε Αηαθήξπμή ζαο κε αξηζκφ………., ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ 

ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ) …………. γηα εθηέιεζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο (ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηεο χκβαζεο) ……… ……… 

ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα κε δηεπθξίληζε φηη δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζε απηφ ΦΠΏ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ηβ΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 2859/2000 θαη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 4346/2015 

(ΦΒΚ Ώ' 152/20-11-2015)..................................., θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ 

(ζπκπιεξψλεηε ην πνζφ ην νπνίν θαιχπηεη ε ζπγθεθξηκέλε εγγπεηηθή επηζηνιή) 

......................... πιένλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο απηήο πνπ ζα θαηαινγηζζνχλ ζε 

βάξνο ηεο Βηαηξίαο …………… ή, ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, ππέξ ησλ 

Βηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ……………… ή Κνηλνπξαμίαο ……………, ππέξ ηεο νπνίαο 

εγγπφκαζηε ζε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηεο 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή, ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε εγγχεζή καο. 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη 
ππνρξενχκαζηε  λα  ζαο  θαηαβάινπκε  νιηθά  ή  κεξηθά  ρσξίο  θακία  απφ κέξνπο καο 
αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα 
ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
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Δ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε 

δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε 

ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

ε  πεξίπησζε  θαηάπησζεο  ηεο  εγγχεζεο,  ην  πνζφ  ηεο  θαηάπησζεο ππφθεηηαη 

ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
 
 

(Βμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V - ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ / ΠΙΝΑΚΕ 
ΤΜΜΟΡΥΩΗ 
 

 
 
Α/Α 

 
 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 
 
ΑΠΑΗΣΖΖ 

 
 
ΑΠΑΝΣΖΖ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ/ 

ΣΟΗΥΔΗΟ 

ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ 

1 

Καηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
ελφηεηα 2.2.4 ηεο Αηαθήξπμεο 

ΝΏΕ  

 

2 

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα 2.2.5 ηεο 
Αηαθήξπμεο 

ΝΏΕ  

 

3 

Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα 2.2.6 ηεο Αηαθήξπμεο 

ΝΏΕ  

 

4 

Αληηθείκελν θαη πεξηβάιινλ ηνπ έξγνπ  
 Ώλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ, ηνπ 

ξφινπ ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο θαζψο θαη 
ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ επηηπρίαο ηνπ 
έξγνπ 

 

ΝΏΕ  
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5 

Μεζνδνινγία πινπνίεζεο έξγνπ 
 Πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πξνζέγγηζεο 

ηνπ έξγνπ 
 Πεξηγξαθή ησλ εξγαιείσλ θαη κέζσλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε 
ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

 Πεξηγξαθή θάζε θάζεο ηνπ έξγνπ ζε 
επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο 

 Πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ αλαγλψξηζεο, 
αλάιπζεο, παξαθνινχζεζεο θαη 
αληηκεηψπηζεο ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ ηνπ 
έξγνπ 

 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 
Λεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 
πζηήκαηνο Σειεθαηάξηηζεο (Ο..Σ.Κ.)  

 Πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ παξνρήο ηερληθήο 
θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο πξνο 
ηνπο σθεινχκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα 
πινπνίεζεο (πεξηγξαθή ησλ ηξφπσλ 
επηθνηλσλίαο, ησλ κεζφδσλ ππνζηήξημεο 
θ.ά.)  

 
[Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ Ο..ΣΚ) απαηηείηαη ζρεηηθό 
link θαζώο θαη θσδηθνί πξόζβαζεο] 

ΝΏΕ  
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6 

Βθπαηδεπηηθφ Τιηθφ 
 Πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ 

 Πεξηγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ 

θαη ηερληθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

 Γηαζεζηκόηεηα ζε πόξνπο (ππνδνκέο, 

εγθαηαζηάζεηο, πξνζσπηθό θιπ)   

 

 
Παξνπζίαζε  ηνπ απαηηνύκελνπ ζπκβαηηθνύ 
θαη ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (πιήξεο 
αλάπηπμε κηαο ζεκαηηθήο ελόηεηαο γηα έλα 
ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα) 
[Σν ζπκβαηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό ζα ζπκπεξηιεθζεί 
ζε Παξάξηεκα ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο – γηα ηνλ 
έιεγρν ηνπ απαηηνύκελνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ 
πιηθνύ  
[Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ Ο..ΣΚ) απαηηείηαη ζρεηηθό 
link θαζώο θαη θσδηθνί πξόζβαζεο] 

 

ΝΏΕ  

 

7 

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ησλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ σθεινπκέλσλ – 

Παξνπζίαζε ησλ ρεκάησλ Πηζηνπνίεζεο 

Πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ εθηέιεζεο ηεο 
δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ησλ γλώζεσλ θαη 
σθεινύκελσλ  
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εμ‟απφζηαζεσο 
πηζηνπνίεζεο θαη ηειεπηηήξεζεο 

ΝΏΕ  

 

 
 
 

8 

Αλαιπηηθό Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο ηεο 
ύκβαζεο 
Πξνζδηνξηζκφο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 
παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ Δ ξεαιηζηηθφηαηα ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο 
θαη ν βαζκφο αλάιπζεο απηνχ (θάζεηο 
πινπνίεζεο,  δξαζηεξηφηεηεο, θπξηφηεξα 
νξφζεκα, θιπ) 
 

 
 
 

ΝΏΕ 

  

 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Γνκή θαη νξγάλσζε ηεο νκάδαο έξγνπ 
Πεξηγξαθή ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη 
νξγάλσζεο ηεο νκάδαο έξγνπ 
 

 
 
 

ΝΏΕ 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΏΕ 

  

 
 
 
 

10 

Ρόινη θαη θαζήθνληα 
Πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί 
ζην έξγν 

 
 
 
 
 
 
 

ΝΏΕ 

  

 
Οδεγίεο πκπιήξσζεο 

i. ηε ηήιε «ΠΡΟΑΕΏΓΡΏΦΔ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί 

φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο 
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απαληήζεηο. 

ii. Ώλ ζηε ζηήιε «ΏΠΏΕΣΔΔ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΝΏΕ» ή έλαο αξηζκφο 

(πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη απαηηεί 

ζπκκφξθσζε),  ηφηε  ε  αληίζηνηρε  πξνδηαγξαθή  είλαη  ππνρξεσηηθή  γηα  ηνλ 

ππνςήθην αλάδνρν, ζεσξνχκελε σο απαξάβαηνο φξνο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

iii. Ώλ ε ζηήιε «ΏΠΏΕΣΔΔ» δελ έρεη ζπκπιεξσζεί κε ηε ιέμε «ΝΏΕ» ή κε θάπνηνλ 

αξηζκφ, ηφηε ε πξνδηαγξαθή δελ είλαη απαξάβαηνο φξνο. Πξνζθνξέο πνπ 

δελ θαιχπηνπλ ηνπο κε απαξάβαηνπο φξνπο ή απνθιίλνπλ απφ απηνχο δελ 

απνξξίπηνληαη. 

iv.   ηε ζηήιε «ΏΠΏΝΣΔΔ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε 

κνξθή ΝΏΕ/ΟΥΕ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξείηαη ή φρη απφ ηελ Πξνζθνξά 

ή έλα   αξηζκεηηθφ   κέγεζνο   πνπ   δειψλεη   ηελ   πνζφηεηα   ηνπ   

αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ Πξνζθνξά. Ώπιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ 

απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα Βπηηξνπή έρεη 

ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο. 

v. ηε ζηήιε «ΣΟΕΥΒΕΟ ΣΒΚΜΔΡΕΧΔ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζην 

δηθαηνινγεηηθφ εθείλν ζηνηρείν πνπ πξνζθνκίδεηαη πξνο απφδεημε πιήξσζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο. Δ παξαπνκπή γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά 

ζηελ αξίζκεζε, φπσο απνηππψλεηαη ζην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο. Δ παξαπνκπή 

κπνξεί λα αθνξά ζε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζηελ ηερληθή έθζεζε 

φπνπ απνηππψλεηαη  ην  νινθιεξσκέλν  ζρέδην  ή  ε  κέζνδνο  πινπνίεζεο  γηα  

θάζε επηκέξνπο παξερφκελε ππεξεζία, ζηηο αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο ή ζηελ 

αλαθνξά κεζνδνινγίαο γηα ηελ παξνρή ηνπο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο. 
 
Αηεπθξηλίζεηο: 

 Βπηζεκαίλεηαη φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε ζε φια ηα ζεκεία ηνπ ΠΕΝΏΚΏ 

ΤΜΜΟΡΦΧΔ θαη ε παξνρή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη. 

 Δ  αξκφδηα  Βπηηξνπή ζα  αμηνινγήζεη ηα παξερφκελα  απφ ηνπο  πξνζθέξνληεο 

ζηνηρεία θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ. 

ε  πεξίπησζε  πνπ  δελ  έρεη  απαληεζεί  νπνηνζδήπνηε  φξνο  ηνπ  ΠΕΝΏΚΏ 

ΤΜΜΟΡΦΧΔ, ηφηε ε απάληεζε ζεσξείηαη αξλεηηθή. 

ε   πεξίπησζε   πνπ  νπνηαδήπνηε,  απφ  ηηο   αλσηέξσ   αλαθεξφκελεο   ζηνπο 

επηζπλαπηφκελνπο πίλαθεο ππνρξεψζεηο, δελ θαιχπηεηαη, ε πξνζθνξά ζα 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 
 
 
 

ΥΔΓΗΟ  ΤΜΒΑΖ 
 
 

ηελ Ώζήλα ζήκεξα, ηελ …… ηνπ κελφο………..…..ηνπ έηνπο δχν ρηιηάδεο δεθα……. 

κεηαμχ: 

Ώθελφο................................θαη ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζην εμήο 
«......................................» θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ 
……………………………………………………………………… θαη αθεηέξνπ ηεο εηαηξείαο 
………………………………………………… πνπ εδξεχεη ζηελ ………………….…………, 
ΏΦΜ …………………….……….., ΑΟΤ ………………………………… θαη ε 
νπνία  ζα  απνθαιείηαη  ζην  εμήο  «Ώλάδνρνο»  θαη  εθπξνζσπείηαη  λφκηκα  απφ  ηνλ 
…………………………………………………… ζπλνκνινγνχληαη θαη ζπκθσλνχληαη ηα 
αθφινπζα: 

Δ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη‟ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 

 Δ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία θαη ηηο θαη‟ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο 

πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 Σνλ  λ.  4412/2016  (Ώ' 147) “Αεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 

θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΒΒ θαη 

2014/25/ΒΒ)»   φπσο  ηξνπνπνηήζεθε  θαη  ηζρχεη. 

 Σνλ λ. 4314/2014 (Ώ‟ 265) «Ώ). Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή  

πεξίνδν  2014-2020,  ΐ).  Βλζσκάησζε  ηεο  Οδεγίαο 2012/17 ηνπ 

Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ενπλίνπ 2012 

(ΒΒ 1156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 

3419/2005 (Ώ297) θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο  ηξνπνπνηήζεθε  θαη  

ηζρχεη, 

 Σνλ  λ. 4270/2014 (Ώ‟ 143) «Ώξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΒΒ) - δεκφζην ινγηζηηθφ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζην βαζκφ πνπ ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο απηνχ, 

δχλαηαη λα ηχρνπλ αλαινγηθήο ελ πξνθεηκέλσ εθαξκνγήο, 

 Σελ παξ. Γ ηνπ λ. 4152/2013 (Ώ' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ    θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 
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 Σν άξ. 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Ώ' 74) «Αηνηθεηηθέο Ώπινπζηεχζεηο - 

Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ 

Αεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Αηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Ώ'161) 

θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 

 Σνλ λ. 3471/2006 (Ώ‟ 133) «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ», 

 Σνλ λ. 4624/2019 (Ώ‟ 137) «Ώξρή Πξνζηαζίαο Αεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΒΒ) 2016/679 ηνπ 

Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ώπξηιίνπ 2016 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΒΒ) 2016/680 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ώπξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 Σνλ λ. 3861/2010 (Ώ‟ 112) «Βλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, 

δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα 

Αηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

 Σνλ λ. 3310/2005 (Ώ' 30) “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη 

ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Β..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Ώ' 66) 

«Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρψλ Βιιεληθψλ Ώλσλχκσλ Βηαηξεηψλ πνπ 

κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ 

Αεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα» , 

ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Ώλάπηπμεο θαη Βπηθξαηείαο κε αξ. 

20977/2007 (ΐ‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „‟Αηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005‟‟, 

θαζψο θαη ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη, θαη‟ 

εμνπζηνδφηεζε  ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013 (Ώ 167) γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ: α) ησλ κε «ζπλεξγάζηκσλ θνξνινγηθά» θξαηψλ θαη β) ησλ 

θξαηψλ κε «πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο» . 

 ηνπ λ.2690/1999 (Ώ' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Αηνηθεηηθήο Αηαδηθαζίαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15. 

 Σνλ  λ.  4013/2011  (Ώ'  204)  «χζηαζε  εληαίαο  Ώλεμάξηεηεο  Ώξρήο 

Αεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Διεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Αεκνζίσλ 

πκβάζεσλ», 

 Σνλ λ. 3469/2006 (Ώ' 131) "Βζληθφ Σππνγξαθείν, Βθεκεξίο

 ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο", 
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 Σνλ λ. 2859/2000 (Ώ' 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο 

Ώμίαο», 

 Σνλ λ. 2121/1993 (Ώ'25) "Πλεπκαηηθή Εδηνθηεζία, πγγεληθά Αηθαηψκαηα 

θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα", 

 Σν π.δ 28/2015 (Ώ' 34) "Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία",  

 Σν π.δ. 80/2016 (Ώ΄145) “Ώλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Αηαηάθηεο”. 

 Σν π.δ. 38/2017 (Ά ‟63) «Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο Ώξρήο Βμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ», 

 Σν π.δ 39/2017 (Ά '64) «Καλνληζκφο εμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Ώξρήο Βμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ», 

 Σελ κε αξ. 56902/215/02.06.2017 (ΐ' 1924) Ώπφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Ώλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο  ηνπ  Βζληθνχ  πζηήκαηνο  Διεθηξνληθψλ  Αεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Β..Δ.ΑΔ..)», κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε κε αξ. 

Π1/2390/16.10.2013 (ΐ' 2677) Ώπφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ώλάπηπμεο θαη 

Ώληαγσληζηηθφηεηαο, 

 Σελ  κε  αξ.  57654/23.05.2017  (ΐ'  1781)  Ώπφθαζε  ηνπ  Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Ώλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο 

θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Διεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Αεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΚΔΜΑΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Ώλάπηπμεο», κε 

ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλή Τπνπξγηθή 

Ώπφθαζε (ΐ' 3400) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο  ηνπ  Κεληξηθνχ  Διεθηξνληθνχ  Μεηξψνπ  Αεκνζίσλ 

πκβάζεσλ  ηνπ  Τπνπξγείνπ  Ώλάπηπμεο,  Ώληαγσληζηηθφηεηαο, 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Αηθηχσλ», 

 Σνλ Καλνληζκφ (ΒΒ) αξηζ. 1304/2013 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ  πκβνπιίνπ,  ηεο  17εο  Αεθεκβξίνπ  2013,  γηα  ην  Βπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ  Σακείν  θαη  ηελ  θαηάξγεζε  ηνπ  θαλνληζκνχ  (ΒΚ)  

αξηζ.1081/2006, 

 Σνλ Καλνληζκφ (ΒΒ) αξ. 1303/2013 ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Αεθεκβξίνπ 2013 πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ 

δηαηάμεσλ γηα ην Βπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο, ην 

Βπξσπατθφ  Κνηλσληθφ  Σακείν,  ην  Σακείν  πλνρήο,  ην  Βπξσπατθφ 

Γεσξγηθφ Σακείν Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαη ην Βπξσπατθφ Σακείν 

Θάιαζζαο θαη Ώιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην 

Βπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο, ην Βπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν,  ην  Σακείν  πλνρήο  θαη  ην  Βπξσπατθφ  Σακείν  Θάιαζζαο  



Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

ειίδα  200 από 278 
 

 

 

θαη Ώιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΚ) αξηζ. 

1083/2006, 

 Σνλ  Καλνληζκφ  1046/2018  ηνπ  Βπξσπατθνχ  Κνηλνβνπιίνπ  θαη  ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 18εο  Ενπιίνπ 2018 ζρεηηθά κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο 

θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ γεληθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο, 

ηελ ηξνπνπνίεζε  ησλ  θαλνληζκψλ  (ΒΒ)  αξηζκ.  1296/2013,  (ΒΒ)  

αξηζ. 1301/2013, (ΒΒ) αξηζ. 1303/2013, (ΒΒ) αξηζ. 1304/2013, (ΒΒ) 

αξηζ.1309/2013, (ΒΒ) αξηζ. 1316/2013, (ΒΒ) αξηζ. 223/2014, (ΒΒ) 

αξηζ.283/2014 θαη ηεο απφθαζεο αξηζ. 541/2014/ΒΒ θαη γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΒΒ, Βπξαηφκ) αξηζ. 966/2012 

 Σελ ππ‟ αξηζκ. 137675/EΤΘΤ 1016/19.12.2018 (ΦΒΚ 5968/ΐ/31.12.18) 

ΤΏ «Ώληηθαηάζηαζε ηεο YA 110427/EΤΘΤ/1020/20.10.2016 (ΦΒΚ 

ΐ΄3521) γηα ηνπο Βζληθνχο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ - Βιέγρνπο 

λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ΒΠΏ 2014-2020 (ΤΠΏΤΑ)», 

 Σελ     κε  αξ.  πξση.  ΒΤΑ  3384/936/A2 27-06-2016 (ΏΑΏ:  

ΧΦΠΓ4653Ο7-Φ2Ρ) Πξφζθιεζε  (θσδ.  024)  ηεο  ΒΤΑ  ΒΠΏλΒΚ,  

φπσο  ηξνπνπνηήζεθε  θαη ηζρχεη, πξνο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο γηα ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην   ησλ   Ώμφλσλ   Πξνηεξαηφηεηαο   02   

θαη   02   ηνπ   Β.Π.«Ώληαγσληζηηθφηεηα, Βπηρεηξεκαηηθφηεηα & 

Καηλνηνκία», 

 ΠΝΠ 30-//2020 (ΠΝΠ  ΦΒΚ Ώ 75 2020): Μέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο 

παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ (αλαζηνιή πξνζεζκηψλ- δηαδηθ.πξάμεσλ 

θιπ) 

 Σηο απφ …../…../201.. θαη ……/……./201… κε αξ πξση ……….. ζρεηηθή 

Ώπφθαζε ηνπ Α.. ηεο ΟΒΓΒ γηα α) ηελ Έγθξηζε ππνβνιήο ηεο Ώίηεζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, β) ηεο Ώπφθαζεο πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ησλ 

Τπνέξγσλ ηεο Πξάμεο «Βλίζρπζε δεμηνηήησλ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ 

ζηνλ θιάδν ηεο αξηνπνηίαο-δαραξνπιαζηηθήο»  θαη  ,γ)  ηνλ  Οξηζκφ  

Τπεπζχλνπ Πξάμεο. 

 Σελ κε ΏΠ, ΒΤΑ 6029/816/Ώ3/16-11-2017  Ώπφθαζε Έληαμεο ηεο 

Πξάμεο κε ηίηιν «Βλίζρπζε δεμηνηήησλ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζηνλ 

θιάδν ηεο αξηνπνηίαο-δαραξνπιαζηηθήο»,    κε    θσδηθφ    MIS    

5002765    ζην    ΒΠ «Ώληαγσληζηηθφηεηα, Βπηρεηξεκαηηθφηεηα & 

Καηλνηνκία» θαη ηελ κε ΏΠ 1061/ΐ3/211/21-2-2019 Σξνπνπνίεζε 

απηήο. 

 Σν Πξαθηηθφ ηεο απφ …………………… πλεδξίαζεο ηνπ Α.. ηεο 

ΟΒΓΒ πνπ αθνξά ηελ απφθαζε πεξί δηελέξγεηαο ηνπ παξφληνο 

Αηαγσληζκνχ θαη ηεο έγθξηζεο ηνπ Σεχρνπο Αηαθήξπμεο ηνπ 

Διεθηξνληθνχ Ώλνηθηνχ Αηαγσληζκνχ  κε  αληηθείκελν  ηελ  αλάδεημε  
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Ώλαδφρνπ  ηεο  χκβαζεο «Καηάξηηζε θαη πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ σθεινπκέλσλ». 

 Σελ κε ΏΠ ΒΤΑ ……………………….. Ώπφθαζε ηεο Βηδηθήο Τπεξεζίαο 

Αηαρείξηζεο ηνπ Β.Π. «Ώληαγσληζηηθφηεηα, Βπηρεηξεκαηηθφηεηα & 

Καηλνηνκία», κε ηελ νπνία δηαηππψλεηαη ε ζεηηθή γλψκε ηεο γηα ην 

ππνβιεζέλ ρέδην ηνπ Σεχρνπο Αεκνπξάηεζεο ηεο παξνχζαο 

χκβαζεο, 

 Σν απφζπαζκα ηεο απφ ……………………………. πλεδξίαζεο ηνπ 

Α.. ηεο ΟΒΓΒ πνπ αθνξά ηε ζπγθξφηεζε , ησλ αξκφδησλ Βπηηξνπψλ 

Αηελέξγεηαο Αηαγσληζκψλ, Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγσλ, 

 Σελ Αηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, 

 Σηο πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ, 

 Σα …/…….., ……………. Πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

 Σηο …./….., ………. Ώπνθάζεηο ηνπ Α ηνπ ΟΒΓΒ 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 
Περιγραφή Φυςικοφ Αντικειμζνου 
 

Ώληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ Καηάξηηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο (εθεμήο 

ην Έξγν) γηα 1.250 εξγαδφκελνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα αλεμαξηήησο θιάδνπ 

εθπαηδεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ζηφρν λα απνθηήζνπλ πξφζζεηεο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα έρνπλ άκεζε θαη ζεηηθή επίπησζε ζηελ ελίζρπζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. 

Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Έξγνπ, 

ζηνρεχνπλ ζηελ απφθηεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ θαηάιιεισλ πηζηνπνηεκέλσλ 

γλψζεσλ/ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ εξγαζηαθή ζηαδηνδξνκία θαη 

ζα ζπκβάιινπλ ζηελ: 

• Πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο 

επηθξαηνχζεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο εηδηθφηεξα ζηελ 

κεηά-θξίζε επνρή 

• Ώλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο λέεο αλαπηπμηαθέο απαηηήζεηο, 

• Αεκηνπξγία επλντθνχ θιίκαηνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηε 

δεκηνπξγία λέσλ, βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο 

• Δ ζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο σο µείδνλα πξφθιεζε. 

• Ώλάπηπμε  επαγγεικαηηθψλ  γλψζεσλ  θαη  δεμηνηήησλ  γηα  ηελ  ελίζρπζε  ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζηνπο ηνκείο αηρκήο ηφζν ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα φζν θαη ζηελ κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ 
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Δ ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο γηα ηε ιήςε πηζηνπνίεζε ησλ απνθηεζεηζψλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ είλαη ππνρξεσηηθή. 

Δ ηειηθή επηινγή ησλ σθεινπκέλσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην Έξγν ζα γίλεη απφ ηξηκειή 

Βπηηξνπή Βπηινγήο, ηα κέιε ηεο νπνίαο νξίδεη ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή. Μεηά ην πέξαο ηεο 

αλσηέξσ δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ σθεινπκέλσλ ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ απφ ηελ 

Βπηηξνπή Βπηινγήο, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. Ώθνινχζσο, ε Σξηκειήο 

Βπηηξνπή Βπηινγήο ζπληάζζεη ηνλ ηειηθφ πίλαθα ησλ επηιεγέλησλ, ηνλ νπνίν θνηλνπνηεί 

ζηνλ Ώλάδνρν πνπ ζα πινπνηήζεη ην Έξγν. 

Οη δνκέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Ώλάδνρν πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη ηηο 

ππεξεζίεο ηεο παξνχζαο πξέπεη λα δηαζέηνπλ αδεηνδφηεζε (ζχκθσλα κε ην Ν. 4093/2012, 

φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4547/2018 θαη κε ην Ν. 4111/2013) σο Κέληξν Αηά 

ΐίνπ Μάζεζεο Βπηπέδνπ 2 ή Κέληξν Αηά ΐίνπ Μάζεζεο Βπηπέδνπ 1, πνπ λα εμαζθαιίδεη 

πξνζβαζηκφηεηα ζε ΏΜΒΏ, ζχκθσλα κε ην λφκν 4067/2012 (ΦΒΚ 79/Ώ/2012) «Νένο 

Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο» θαη ηηο Οδεγίεο ηνπ ππνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Βλέξγεηαο θαη 

θιηκαηηθήο Ώιιαγήο «ρεδηάδνληαο γηα ινπο», σο ηζρχεη. 

 

- Αξηζκόο θαη πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή σθεινπκέλσλ 
 

Ο αξηζκφο ησλ σθεινπκέλσλ θαζψο θαη ε πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ηνπο (αλά ηχπν 
Πεξηθέξεηαο) πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα: 

 
 

ΣΤΠΟ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΠΛΖΘΟ 

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ 

ΛΕΓΟΣΒΡΟ 
ΏΝΒΠΣΤΓΜΒΝΒ 

ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ 
ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ-ΘΡΏΚΔ, 

ΚΒΝΣΡΕΚΔ 
ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ, 

ΔΠΒΕΡΟ, 
ΘΒΏΛΕΏ, ΑΤΣΕΚΔ 

ΒΛΛΏΑΏ 

754 

Β ΜΒΣΏΐΏΔ 

ΑΤΣΕΚΔ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ, 
ΠΒΛΟΠΟΝΝΔΟ, 

ΐΟΡΒΕΟ ΏΕΓΏΕΟ, 
ΚΡΔΣΔ, ΕΟΝΕΟ 

202 

ΠΒΡΕΟΣΒΡΟ 
ΏΝΠΒΣΤΓΜΒΝΒ 

ΏΣΣΕΚΔ 210 

ΠΒΡΕΟΣΒΡΟ 
ΏΝΠΒΣΤΓΜΒΝΒ 2 

ΝΟΣΕΟ ΏΕΓΕΏΕΟ 15 

Β ΜΒΣΏΐΏΔ 2 ΣΒΡΒΏ ΒΛΛΏΑΏ 69 

ΤΝΟΛΟ 
 

1.250 
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Δ αλαιπηηθή πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί έρεη σο εμήο: 

 

Πεξηθέξεηα 

Σηκή δείθηε 10601, 
10602, CO05 

(αξηζκόο 
σθεινύκελσλ) 

  

Ώλαηνιηθή Μαθεδνλία - 
Θξάθε 

70 

Κεληξηθή Μαθεδνλία 380 

Θεζζαιία 114 

Ήπεηξνο 50 

Απηηθή Βιιάδα 140 

Απηηθή Μαθεδνλία 20 

Εφληα Νεζηά 20 

ηεξεά Βιιάδα 69 

Πεινπφλλεζνο 68 

ΐφξεην Ώηγαίν 20 

Κξήηε 75 

Ώηηηθή 210 

Νφηην Ώηγαίν 15 

ύλνιν 1.250 

 

 

Οη σθεινχκελνη ζα πξνέξρνληαη απφ ην ζχλνιν ηεο γεσγξαθηθήο έθηαζεο ηεο Βιιάδαο 

θαη ε Παλειιαδηθή θάιπςε ζηνρεχεη ζηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο γηα ελεκέξσζε θαη 

εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Δ αλάγθε απηή 

γηα Παλειιαδηθή εκβέιεηα πξνθχπηεη απφ ην είδνο ησλ  δεηεκάησλ πνπ θαιχπηνληαη 

θαζψο πξφθεηηαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ φρη κφλν ζπγθεθξηκέλεο εζληθέο πεξηνρέο αιιά 

ην ζχλνιν ηνπ Βιιεληθνχ πιεζπζκνχ. 

Δ  παξαπάλσ  θαηαλνκή  ησλ  σθεινπκέλσλ  είλαη  δεζκεπηηθή  γηα  ηνλ Ώλάδνρν θαη 

γηα ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή. Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζεσξήζεη 

ηελ θαηαλνκή αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ   απφ   ηνλ   νξηζκφ   δπλεηηθψλ   

σθεινπκέλσλ   αλά   ηχπν Πεξηθέξεηαο / Πεξηθέξεηα θαη ηε δήηεζε ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο 

θαηά ην ρξφλν πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. Βλδερφκελε αλαζεψξεζε ζηελ 

αλαθαηαλνκή ηνπ αξηζκνχ ησλ σθεινπκέλσλ αλά ηχπν πεξηθέξεηαο κπνξεί λα γίλεη κφλν 
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θαηφπηλ εγθξίζεσο απφ ηελ Αηαρεηξηζηηθή Ώξρή θαηφπηλ ζρεηηθνχ ηεθκεξησκέλνπ 

αηηήκαηνο ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο. 
 
 
 
 
 
 
 - Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο 
 
Φνξέαο  ρξεκαηνδφηεζεο  ηεο  παξνχζαο  ζχκβαζεο  είλαη  ην  Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

Ώλάπηπμεο,  θσδ. ΏΒ 1191. 

Δ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αεκνζίσλ 

Βπελδχζεσλ (αξηζ. ελάξηζ. Έξγνπ 2017Β11910030). 

Δ ζχκβαζε εληάζζεηαη θαη αθνξά ζηα Τπνέξγα κε αξηζκφ 2,3,4,5 θαη 6 ηεο Πξάμεο κε 

ηίηιν «ΔΝΗΥΤΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΖ 

ΑΡΣΟΠΟΗΪΑ – ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ», κε θσδηθφ ΟΠ  5002765,  ε  νπνία  έρεη  εληαρζεί  

ζην  Βπηρεηξεζηαθφ  Πξφγξακκα «Ώληαγσληζηηθφηεηα Βπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 

2014-2020» κε βάζε ηελ Ώ πφθαζε Έ ληαμεο κε ΏΠ ΒΤΑ ΒΠΏΝΒΚ 6029/816/Ώ3/16-11-

2017, θαη ηελ κε ΏΠ ΒΤΑ ΒΠΏΝΒΚ 1061/ΐ3/21/21-2-2019 Σξνπνπνίεζε 

Πξάμεο/Ώπφθαζεο Έληαμεο.  

Δ   παξνχζα   ζχκβαζε   ρξεκαηνδνηείηαη   απφ   ηελ   Βπξσπατθή   Έλσζε (Βπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΑΒ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ 
 
Ώληηθείκελν ηεο χκβαζεο είλαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

ζε επηιεγκέλεο εηδηθφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ θαη απφθηεζε γλψζεσλ, 

θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ απνθηεζέλησλ δεμηνηήησλ απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο 

πηζηνπνίεζεο (εθεμήο ην Έξγνπ).  

Δ παξνχζα χκβαζε πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

θαη πηζηνπνίεζεο ζε 1.250 εξγαδφκελνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Σν Έξγν απνζθνπεί ζηελ θαηάξηηζε θαη πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ψζηε λα εληζρπζνχλ ηα 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο αξηνπνηίαο-δαραξνπιαζηηθήο.  

Ώλαιπηηθφηεξα, ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο απνζθνπνχλ ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα αξηηφηεξα εθπαηδεπκέλν αλζξψπηλν 

δπλακηθφ αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ επαγγεικαηηψλ, δίλνληαο ηνπο έηζη ηελ επθαηξία λα 

αλαβαζκίζνπλ ηα πξνζφληα ηνπο θαη λα δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληέο ηνπο, φπσο επίζεο 

θαη ηελ δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ πνιππινθφηεηα θαη ζηηο νινέλα θαη 

απμαλφκελεο εξγαζηαθέο πξνθιήζεηο. 
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 Θα 

πξνζδψζνπλ πεξαηηέξσ θχξνο ζηα ζρεηηθά επαγγέικαηα, ζα εληζρχζνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε ηφζν ηεο αγνξάο πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα φζν θαη ησλ 

ίδησλ ησλ επαγγεικαηηψλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, παξέρνληάο ηνπο 

φια ηα ερέγγπα γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη. Βπηπιένλ, ε 

πηζηνπνίεζε ησλ εηδηθνηήησλ πνπ αθνξά ζηελ παξαζθεπή αξηνπνηεκάησλ θαη 

πξσηλψλ, ηελ παξαζθεπή πξντφλησλ γηα εηδηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ηελ ςεθηαθή 

δεμηφηεηα ζην κάξθεηηλγθ θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ζηηο 

κνλάδεο δαραξνπιαζηηθήο ηέρλεο, αλακέλεηαη λα αλαβαζκίζεη πεξαηηέξσ ηελ πνηφηεηα 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ εμσζηξέθεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηελ 

εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ. 

Σα Βθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπ πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ 

Έξγνπ, ην πεξηερφκελφ ηνπο, νη ζρεηηδφκελεο επαγγεικαηηθέο εηδηθφηεηεο, θαζψο θαη νη 

εμεηδηθεπκέλεο   (επαγγεικαηηθέο)   θαη   “νξηδφληηεο”   γλψζεηο   θαη   δεμηφηεηεο   πνπ 

αλακέλεηαη λα απνθηήζνπλ νη θαηαξηηδφκελνη κεηά ην πέξαο ηεο θαηάξηηζεο (Βθπαηδεπηηθνί 

ηφρνη) θαιχπηνπλ ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ, ησλ εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ, ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχλ θη εμεηάδνπλ ηα πξνβιεπφκελα  ρήκαηα  

Πηζηνπνίεζεο  θαη,  ηαπηφρξνλα,  ζπλάδνπλ  κε  ηελ αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3 - ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ / ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 
 
Δ Οκάδα Έξγνπ ηνπ Ώλαδφρνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ ζα είλαη ε εμήο: 

α. Τπεχζπλνο Έξγνπ:      ………………………...................................................…………….  

β. Ώλαπιεξσηήο  Τπεχζπλνο Έξγνπ:      ………………………............................................ 

γ. Βθπαηδεπηηθφο- Βπηζηεκνληθφο  Τπεχζπλνο:…………………………………………..  

γ. Τπεχζπλνο Αηαρείξηζεο θαη Τπνζηήξημεο ηνπ πζηήκαηνο Σειεθαηάξηηζεο:……………… 

δ. Τπεχζπλνο Σερληθήο ππνζηήξημεο ηχπνπ Help Desk:…………………………………………. 

ε. Οξγαλσηηθφο 

Τπεχζπλνο:……………………………………………………………………………..  

ζη. Τπεχζπλνο Βμεηάζεσλ 

Πηζηνπνίεζεο:………………………………………………………………….. 

δ. Οκάδα Τπνζηήξημεο Έξγνπ 

δ.1. Αηνηθεηηθφο Τπεχζπλνο Πξνγξακκάησλ: 

……………………………………………………………… 

δ.2.Αηνηθεηηθή/γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε:…………………………………………………………………. 

δ.3. Τπεχζπλνο ινγηζηηθήο-νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ………………………... 

 
Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Οκάδαο Έξγνπ είλαη νη αθφινπζεο: 
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Τπεύζπλνο Έξγνπ (ΤΔ) - Βπηθεθαιήο ηνπ ρήκαηνο Αηνίθεζεο, ζα θέξεη πιήξε ηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο Οκάδαο Έξγνπ. 

Αλαπιεξσηήο Τπεύζπλνο Έξγνπ (ΑΤΔ) – Βπίβιεςε ηελ θαζεκεξηλήο  ιεηηνπξγίαο ηεο 

Οκάδαο ηνπ Τπνςεθίνπ Ώλαδφρνπ. Θα έρεη ηελ επζχλε ηεο νξγάλσζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ 

ησλ επηκέξνπο απαηηήζεσλ, κε βάζε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα Παξαδνηέα ηνπ Έξγνπ.  

Δθπαηδεπηηθόο-Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο – Θα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα (επζχλε) γηα ην 

ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο κεζνδνινγίαο, ηελ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, ηελ επηινγή ησλ εθπαηδεπηψλ θαζψο θαη ην ζπληνληζκφ θαη 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

Τπεύζπλνο Γηαρείξηζεο θαη Τπνζηήξημεο ηνπ πζηήκαηνο Σειεθαηάξηηζεο (“System 

Administrator”) – Θα έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ηειεθαηάξηηζεο ζε 

ηερληθφ επίπεδν. 

Τπεύζπλνο Σερληθήο ππνζηήξημεο ηύπνπ Help Desk – Θα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ησλ εθπαηδεχζεσλ κε θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηελ 

επηκέιεηα γηα ηελ άξηζηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ηελ θξνληίδα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ζην λέν δίθηπν, ελψ ζα είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ θαξηηδνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ 

ζε ζέκαηα εμνπιηζκνχ. 

Οξγαλσηηθόο Τπεύζπλνο – Θα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο νξγαλσηηθήο ππνζηήξημεο ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνο αλάζεζε Έξγνπ. 

Τπεύζπλνο Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο -   ηα θαζήθνληά ηνπ πεξηιακβάλνληαη ν 

ζπληνληζκφο, ε επίβιεςε θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ εμεηάζεσλ 

πηζηνπνίεζεο (αξρηθή & επαλαιεπηηθή), ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν Πηζηνπνίεζεο ηνπ 

ππεξγνιάβνπ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ.  

Ζ Οκάδα Τπνζηήξημεο Έξγνπ (ινηπά ζηειέρε) ζα αλαιάβεη ηελ δηνηθεηηθή θαη 

ινγηζηηθή/νηθνλνκηθή ππνζηήξημε θαη αθνξνχλ ζηηο ζέζεηο :  Γηνηθεηηθόο Τπεύζπλνο 

Πξνγξακκάησλ – Γηνηθεηηθή/γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε – Τπεύζπλνο ινγηζηηθήο-νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ. 

Tν ζύλνιν ησλ αλζξσπνκελώλ απαζρόιεζεο όισλ ησλ ζηειερώλ ηεο Οκάδαο 

Έξγνπ, αλεμαξηήησο ηεο θύζεο ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνλ αλάδνρν, ζα πξέπεη λα 

αλέξρεηαη αζξνηζηηθά, γηα όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ, θαη’ ειάρηζηνλ ζε εθαηό (100).  
 
 

 Ο  Ώλάδνρνο  δελ  ζα  κπνξεί  λα  αιιάμεη  ηε  ζχλζεζε  ηνπ  πξνζσπηθνχ  ηνπ  

πνπ απαζρνιείηαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Ώλαζέηνπζαο 

Ώξρήο. Οπνηαδήπνηε εηζήγεζε γηα αιιαγή ή αληηθαηάζηαζε ζηα σο άλσ ζηειέρε ηνπ 

Ώλαδφρνπ ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή εγγξάθσο, ρσξίο 

θακία θαζπζηέξεζε θαη λα αηηηνινγείηαη επαξθψο. ε πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο 

Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Ώλαδφρνπ απνρσξήζνπλ απφ απηήλ ή ιχζνπλ ηε ζπλεξγαζία 
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ηνπο καδί ηνπ, ν Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη φηη θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα, κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπο, ζα παξέρνπλ θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη 

αθεηέξνπ λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηνπο απνρσξήζαληεο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο 

Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, κε άηνκα αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο. 

 Ώληηθαηάζηαζε ησλ ηειερψλ ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ ζα πξνηαζνχλ ζηελ πξνζθνξά 

ηνπ αλαδφρνπ επηηξέπεηαη κφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

έγθξηζεο ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο θαη κε άηνκα αλάινγσλ πξνζφλησλ απφ απηά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά.  

 Ο Ώλάδνρνο εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, 

επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα 

δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα 

αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη 

φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο ή ησλ εθάζηνηε ππνδεηθλπνκέλσλ 

απφ απηήλ πξνζψπσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηθαηνχηαη λα 

δεηήζεη απφ ηνλ Ώλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο εκπιεθνκέλνπ ζηελ εθηέιεζε 

ηνπ Έξγνπ πνπ θαηά ηε βάζηκε θαη αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ, ν δε Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα 

αληαπνθξηζεί άκεζα ζηελ απαίηεζε ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο ην αξγφηεξν εληφο δέθα 

(10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ κε ζηέιερνο πνπ ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηα ίδηα πξνζφληα 

κε ην απνρσξνχλ. 

 ε πεξίπησζε αλάγθεο γηα ζπκπιήξσζε ησλ ηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ κε λέα 

επηπιένλ ζηειέρε (πέξαλ απηφλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά), απηφ 

επηηξέπεηαη κφλν κε ζηειέρε αλάινγσλ πξνζφλησλ κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνθήξπμε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο έγθξηζεο ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4 - ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 
 
Δ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ζε δψδεθα  (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, 

δειαδή αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο θαη ιήγεη ηελ .…/.…/20…. . 

Δ ζχκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο, πνπ ζπληζηά 

αληηθεηκεληθή αδπλακία εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ή αλσηέξα βία κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε 

ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, ρσξίο αχμεζε ηνπ ηηκήκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε, ε πινπνίεζε 

ηεο χκβαζεο, κεηά ηελ φπνηα παξάηαζε ή κεηάζεζε ηπρφλ ρνξεγεζεί, ζα πξέπεη λα έρεη 

νινθιεξσζεί εληφο ησλ απψηαησλ νξίσλ πνπ εθάζηνηε ηζρχνπλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ 

πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΒΠΏ 2014-2020. 

Δ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ 

αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά 

δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Ώλ 



Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

ειίδα  208 από 278 
 

 

 

ιήμεη ε 

ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ 

ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ Ώλαζέηνπζα 

Ώξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Ώλ νη ππεξεζίεο 

παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη 

κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ 

πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 5.2. ηεο 

Αηαθήξπμεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 - ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 
 

Σν έξγν δηαξζξψλεηαη ζε δχν Παθέηα Βξγαζίαο, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα θνξά ηελ θαηάξηηζε 
ησλ σθεινχκελσλ θαη ην άιιν ηελ πηζηνπνίεζε απηψλ. 

 

 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

1. Μεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, γηα ηε πηζηνπνίεζε 
ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ν Ώλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή, ηα 
παξαθάησ Παξαδνηέα : 

α. ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΝΑΡΞΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

1. Σε Αήισζε „Έλαξμεο ηνπ Έξγνπ 

2. Σε Αήισζε Οξηζκνχ ηεο Οκάδαο Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα δεισζέληα ζηελ Σερληθή 
Πξνζθνξά 

 

β. ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΠΟΒΑΛΔΗ ΣΖΝ 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: 

Σν αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε ζπκπιήξσζε θάζε εκεξνινγηαθνχ κελφο απφ 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, Μεληαία Αειηία γηα ηηο ελέξγεηεο Καηάξηηζεο θαη 
Πηζηνπνίεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ σθεινπκέλσλ. Σα σο άλσ Μεληαία Αειηία, ππνβάιινληαη 
έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ. Σα σο άλσ Μεληαία Αειηία πνπ 
ππνβάιινληαη απφ ηνλ αλάδνρν ππέρνπλ ζέζε Τπεχζπλεο Αήισζεο. 

 

γ. ΜΔ ΣΖ ΛΖΞΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Με ηε ιήμε ηνπ Έξγνπ ν Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη Αήισζε νινθιήξσζεο ηνπ 
Έξγνπ. 

2. Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ρξήζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί Πξνζηαζίαο Αεδνκέλσλ 
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. 

3. Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη πξνο ηνλ αλάδνρν ζρφιηα θαη 
παξαηεξήζεηο επί ησλ ππνβιεζέλησλ παξαδνηέσλ θαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηε 
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ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ησλ παξαδνηέσλ πνπ ππέβαιε. Μπνξεί επίζεο λα δεηήζεη απφ 
ηνλ αλάδνρν λα ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ησλ παξαδνηέσλ. 

4. Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή, λα παξέρεη κέξνο 
ήην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

Ο Ώλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη αλάινγα κε ην κνληέιν εθπαίδεπζεο πνπ ηειηθά ζα 
επηιεγεί αιιά θαη ην ζηάδην αληίζηνηρα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ηα θάησζη: 

 

ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ  

ε πεξίπησζε ζπκβαηηθήο θαηάξηηζεο  

 

Ε. Πξηλ ηελ έλαξμε θάζε Σκήκαηνο ζπκβαηηθήο δηα δψζεο Καηάξηηζεο (ςτθν τάξθ) 

Σν αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε θάζε ηκήκαηνο θαηάξηηζεο ζπκπιεξψλεηαη 
απφ ηνλ Ώλάδνρν ν Φάθεινο έλαξμεο  πινπνίεζεο ηεο Σκήκαηνο ν νπνίνο θαη 
απνζηέιιεηαη ζηνλ Αηθαηνχρν: 

 

7. Ο Ώλάδνρνο Φνξέαο θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ην έληππν (Β1), ην νπνίν απνηειεί ηε 

ΐεβαίσζε Έλαξμεο ηνπ Σκήκαηνο Καηάξηηζεο. Σα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζην 

αλσηέξσ έληππν είλαη ηα θάησζη:  

 αξηζκφο Σκήκαηνο 

 ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ Σκήκαηνο Καηάξηηζεο 

 ν ηφπνο δηεμαγσγήο ηνπ (ζηνηρεία ηεο δνκήο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε αίζνπζα 

πινπνίεζεο ηεο θαηάξηηζεο) 

 ζηνηρεία Τπεχζπλνπ Σκήκαηνο 

 
8. Ώλαιπηηθφ σξνιφγην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα Έληππν (Β2), ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ν 

Σίηινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο, ν ηίηινο ηνπ καζήκαηνο, ν αληίζηνηρνο 

εθπαηδεπηήο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη ε δηάξθεηα ζε ψξεο.  

 

9. πγθεληξσηηθή Καηάζηαζε θαηαξηηδνκέλσλ (Έληππν Β3). Δ θαηάζηαζε ζα αλαθέξεη ηα 

πιήξε ζηνηρεία ηνπο θαη δείγκα ππνγξαθήο ηνπο. Ώλαιπηηθφηεξα ζην έληππν απηφ 

αλαγξάθνληαη νη θαηαξηηδφκελνη κε αιθαβεηηθή ζεηξά. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο 

ησλ θαηαξηηδνκέλσλ, ε αληηθαηάζηαζε απηή ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί εγθαίξσο θαη 
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εγγξάθσο ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο θαηαξηηδνκέλσλ 

ζπκπιεξψλεηαη ζρεηηθφ  Έληππν. 

 
10. Καηάζηαζε εθπαηδεπηψλ θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ην 

εθπαηδεπηηθφ ηκήκα κε ηα ζηνηρεία ηνπο θαη δείγκα ππνγξαθήο ηνπο. ηελ Καηάζηαζε 

απηή, Έληππν (Β4), πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ 

αλαπιεξσηψλ ηνπο (κε αιθαβεηηθή ζεηξά), πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ην πξφγξακκα. ε 

πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπ ηκήκαηνο, ε αληηθαηάζηαζε απηή ζα 

πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί εγθαίξσο ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή, ε νπνία κπνξεί λα 

απνξξίςεη ηελ αιιαγή απηή, εθφζνλ ππάξρεη απφθιηζε απφ ηελ Σερληθή Πξνζθνξά, κε 

γλσσζηνπνίεζε ζηνλ Ώλάδνρν θνξέα. 

11. πκθσλεηηθφ παξαρψξεζεο ρξήζεο /κίζζσζεο ηεο δνκήο ηξίηνπ, φπνπ απαηηείηαη, ζε 

πεξίπησζε πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ εθηφο ησλ δνκψλ ηνπ Ώλαδφρνπ. 

12. πκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κε ην θνξέα πηζηνπνίεζεο 

ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ή πιεκκεινχο ππνβνιήο ησλ αλσηέξσ ή αλαληηζηνηρίαο ησλ 

αλσηέξσ ζηνηρείσλ κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ή κε ηε δηαθήξπμε ή κε ηε ζχκβαζε, κε ηε 

ξεηή επηθχιαμε άιισλ δηθαησκάησλ ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, φπσο νξίδνληαη ζηελ 

παξνχζα, ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή  δχλαηαη εγγξάθσο λα απνξξίςεη ηε δεισζείζα έλαξμε, κε 

απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή ηεο έλαξμεο ηνπ Σκήκαηνο. 

ΕΕ. Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο θάζε Σκήκαηνο Καηάξηηζεο.  
 

Παξνπζηνιφγηα εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπηψλ, ην νπνίν ζα ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο θαη 

δείγκα ππνγξαθήο ηνπο. 

ΕΕI. Μεηά ηε ιήμε θάζε Σκήκαηνο Καηάξηηζεο.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο θάζε Σκήκαηνο θαηάξηηζεο, ν Ώλάδνρνο 
ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο λα ππνβάιεη 
αλαιπηηθή έθζεζε πινπνηεζέληνο Σκήκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

- ΐεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 

- Ώπνγξαθηθά Αειηία εμφδνπ σθεινχκελνπ 

- Έθζεζε πινπνίεζεο  

- Ώπνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ηνπ 
Σκήκαηνο 
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ΕV. Πξηλ ηελ 
έλαξμε ηεο Πηζηνπνίεζεο 

Βθφζνλ  ε πηζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηεζεί κε θπζηθή παξνπζία επηηεξεηή-εμεηαδφκελνπ, ην 
αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο (αξρηθή εμέηαζε / 
επαλεμέηαζε) ν Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ην 
πξφγξακκα ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εμέηαζεο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηηο 
εκεξνκελίεο θαη ηηο ψξεο ησλ εμεηάζεσλ θαζψο θαη ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηνπο. 

Βθφζνλ  ε πηζηνπνίεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ εμ απνζηάζεσο κέζνδν κέζσ 
δηαδηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο, νη πξνδηαγξαθέο ηνπ νπνίνπ έρνπλ δηαπηζηεπζεί απφ 
ην Βζληθφ χζηεκα Αηαπίζηεπζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο  
ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη ην ζρεηηθφ link θαη θσδηθφ πξφζβαζεο ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαη 
ζηελ ΒΤΑ  ΒΠΏΝΒΚ γηα ηε δηελέξγεηα επαιεζεχζεσλ. 

 

 Σν αξγφηεξν δέθα  (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο 
(αξρηθή εμέηαζε / επαλεμέηαζε) ν Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ζηελ 
Ώλαζέηνπζα Ώξρή  

 ην πξφγξακκα ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εμέηαζεο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηηο 
εκεξνκελίεο θαη ηηο ψξεο ησλ εμεηάζεσλ  

  ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο πιαηθφξκαο πηζηνπνίεζεο  

 ζηνηρεία πξφζβαζεο (φλνκα ρξήζηε, ζπλζεκαηηθφ πξφζβαζεο) ζηελ πιαηθφξκα γηα 
ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαη ηελ ΒΤΑ ΒΠΏΝΒΚ 

 έγγξαθα πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πιαηθφξκαο 

 ζηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πηζηνπνίεζεο, ήηνη: 

 ζηνηρεία ηνπ Αηνηθεηηθνχ Τπεπζχλνπ ηεο Πηζηνπνίεζεο 

 ζηνηρεία ηνπ Τπεπζχλνπ Αηαρείξηζεο θαη Τπνζηήξημεο ηνπ πζηήκαηνο 
Πηζηνπνίεζεο (“System Administrator”) 

 ζηνηρεία ησλ Βθπαηδεπηψλ 

 ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Help Desk Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

 κεζνδνινγία παξνρήο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ Τπνςεθίσλ απφ ην Help Desk 
Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

 ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κε Φνξέα Πηζηνπνίεζεο 

 

V. Μεηά ηε ιήμε ηεο Πηζηνπνίεζεο 
Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) 
εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο (εμέηαζε θαη 
επαλεμέηαζε) λα ππνβάιιεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή: 

-  Καηάινγν ζπκκεηερφλησλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο αλά ψξα θαη εκέξα 
εμέηαζεο 

- Ώπνηειέζκαηα εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
επαλεμέηαζεο) 

- ΐεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 
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- Καηαγξαθή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ (reports) απφ ην ζχζηεκα ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ε πηζηνπνίεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ εμ απνζηάζεσο κέζνδν κέζσ 
δηαδηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο. 
 

Σα αλσηέξσ έληππα Β1, Β2, Β3, Β4 θαη ηπρφλ άιια έληππα ηα νπνία ζα πξέπεη λα 
ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνλ Ώλάδνρν ζηα πιαίζηα ησλ παξαδνηέσλ ζα δνζνχλ ζ‟ απηφλ απφ 
ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο. 
 
ε πεξίπησζε ηειεθαηάξηηζεο (ζύγρξνλε θαη αζύγρξνλε ηειε-εθπαίδεπζε) 

Ι. Πξηλ ηελ έλαξμε θάζε Σκήκαηνο Σειεθαηάξηηζεο 

1.1. Ώίηεκα έλαξμεο πινπνίεζεο Σκήκαηνο θαηάξηηζεο κε ηε κέζνδν ηεο  
ηειεθαηάξηηζεο.  Γηα ηελ έγθξηζε ηεο πινπνίεζεο ελφο Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο ,ν 
Ώλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή  ζρεηηθφ αίηεκα δέθα (10) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε θάζε ηκήκαηνο ηεεθαηάξηηζεο) κε ηα εμήο 
ζηνηρεία: 

 Σελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο πιαηθφξκαο ηειεθαηάξηηζεο (Οινθιεξσκέλνπ 
πζηήκαηνο Σειεθαηάξηηζεο)  

 ηνηρεία πξφζβαζεο (φλνκα ρξήζηε, ζπλζεκαηηθφ πξφζβαζεο) ζηελ πιαηθφξκα 
γηα ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαη ηελ ΒΤΑ ΒΠΏΝΒΚ 

 Έγγξαθα πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πιαηθφξκαο 

 ηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ήηνη: ζηνηρεία 
Αηνηθεηηθνχ Τπεπζχλνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζηνηρεία ηνπ Τπεπζχλνπ 
Αηαρείξηζεο θαη Τπνζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο Σειεθαηάξηηζεο (System 
Administrator) ζηνηρεία  Βθπαηδεπηψλ,  Ώλαιπηηθφ σξνιφγην εθπαηδεπηηθφ 
πξφγξακκα, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ν εθπαηδεπηήο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

  πκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κε ην θνξέα πηζηνπνίεζεο 

 Εδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ  κε ην Πάξνρν Σειεθαηάξηηζεο (εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη) 

 Σα ζηνηρεηα απηά θαηαηίζεληαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο ηεο 
αζπκβαηφηεηαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο  πνπ νξίδνληαη ζηηο «Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ππνρξεσηηθήο 
εθαξκνγήο φηαλ ε πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο  γίλεηαη κε ηε 
κέζνδν ηεο ηειεθαηάξηηζεο (e-learning) “.  

Μεηά απφ ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ θαη εθφζνλ ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή εγθξίλεη ην 
Ώίηεκα, ν Ώλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιιεη Αήισζε Έλαξμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή απνξξίςεη ην Ώίηεκα ιφγσ ειιηπψλ 
ζηνηρείσλ ή κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο νξηζζείζεο πξνδηαγξαθέο, ν Ώλάδνρνο δχλαηαη 
λα επαλππνβάιεη ην Ώίηεκα εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ. Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ζα ειέγμεη 
εθ λένπ ην Ώίηεκα ηνπ Ώλαδφρνπ θαη είηε ζα ην απνξξίςεη νξηζηηθά είηε ζα ην εγθξίλεη 
θαη ζα επηηξέςεη ζηνλ Ώλάδνρν λα ππνβάιεη Αήισζε Έλαξμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 



Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

ειίδα  213 από 278 
 

 

 

Δ 

Αήισζε Έλαξμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηειεθαηάξηηζεο (ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε ηειε-

εθπαίδεπζε) ππνβάιιεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε θάζε Σκήκαηνο 

θαηάξηηζεο απνζηέιιεηαη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαη πεξηιακβάλεη: 

i. Αήισζε έλαξμεο πινπνίεζεο Σκήκαηνο θαηάξηηζεο κε ηα εμήο ζηνηρεία: 

 ηνηρεία Σκήκαηνο 

 ηνηρεία Τπεπζχλνπ Σκήκαηνο 

ii. Ώλαιπηηθφ σξνιφγην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα (γηα ηηο ψξεο ηεο ζχγρξνλεο 

ηειεθαηάξηηζεο) 

iii. Καηάζηαζε θαηαξηηδνκέλσλ. Δ θαηάζηαζε ζα αλαθέξεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο θαη 

δείγκα ππνγξαθήο ηνπο. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ, ε 

αληηθαηάζηαζε απηή ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί εγθαίξσο θαη εγγξάθσο ζηελ Ώλαζέηνπζα 

Ώξρή. 

iv. Καηάζηαζε εθπαηδεπηψλ θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ην 

εθπαηδεπηηθφ ηκήκα κε ηα ζηνηρεία ηνπο θαη δείγκα ππνγξαθήο ηνπο (γηα ηηο ψξεο ηεο 

ζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο) θαη ην φλνκα ρξήζηε γηα ηελ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα 

ηειεθαηάξηηζεο. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπ ηκήκαηνο, ε 

αληηθαηάζηαζε απηή ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί εγθαίξσο θαη εγγξάθσο ζηελ Ώλαζέηνπζα 

Ώξρή, ε νπνία κπνξεί λα απνξξίςεη ηελ αιιαγή απηή, εθφζνλ ππάξρεη απφθιηζε απφ ηελ 

Σερληθή Πξνζθνξά, κε γλσζηνπνίεζε ζηνλ Ώλάδνρν θνξέα. 

 

ΕΕ. Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

- Παξνπζηνιφγηα εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπηψλ/ Αειηίν Παξαθνινχζεζεο σξψλ 
ηειεθαηάξηηζεο. Βπίζεο ζηαηηζηηθά θαη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ησλ αλαθνξψλ 
πινπνίεζεο. 

- Καηαγξαθή ηεο πνξείαο θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπ θάζε θαηαξηηδφκελνπ θαζ‟φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηειεθαηάξηηζεο (εκεξνκελία πξψηεο 
εθθίλεζεο, εκεξνκελία νινθιήξσζεο, ζπλνιηθφο ρξφλνο παξαθνινχζεζεο αλά 
καζεζηαθφ αληηθείκελν) 

 

ΕΕΕ. Μεηά ηε ιήμε θάζε Σκήκαηνο ηειεθαηάξηηζεο.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο θάζε Σκήκαηνο ηειεθαηάξηηζεο, ν Ώλάδνρνο 
ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο λα ππνβάιεη 
αλαιπηηθή έθζεζε πινπνηεζέληνο Σκήκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

- ΐεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 

- Ώπνγξαθηθφ Αειηίν εμφδνπ σθεινχκελνπ 

- Έθζεζε πινπνίεζεο (Φπζηθφ θαη Οηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο) 

- Ώπνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ηνπ 
Σκήκαηνο 
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- Καηαγξαθή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ (reports) παξαθνινχζεζεο αλά θαηαξηηδφκελν  

- Καηαγξαθή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ (reports) παξαθνινχζεζεο ζπλνιηθά γηα ην 
ηκήκα  

 

ΕV. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Πηζηνπνίεζεο 

Βθφζνλ  ε πηζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηεζεί κε θπζηθή παξνπζία επηηεξεηή-εμεηαδφκελνπ, ην 
αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο (αξρηθή εμέηαζε / 
επαλεμέηαζε) ν Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ην 
πξφγξακκα ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εμέηαζεο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηηο 
εκεξνκελίεο θαη ηηο ψξεο ησλ εμεηάζεσλ θαζψο θαη ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηνπο. 

Βθφζνλ  ε πηζηνπνίεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ εμ απνζηάζεσο κέζνδν κέζσ 
δηαδηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο, νη πξνδηαγξαθέο ηνπ νπνίνπ έρνπλ δηαπηζηεπζεί απφ 
ην Βζληθφ χζηεκα Αηαπίζηεπζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο  
ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη ην ζρεηηθφ link θαη θσδηθφ πξφζβαζεο ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαη 
ζηελ ΒΤΑ  ΒΠΏΝΒΚ γηα ηε δηελέξγεηα επαιεζεχζεσλ. 

 

 Σν αξγφηεξν δέθα  (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο 
(αξρηθή εμέηαζε / επαλεμέηαζε) ν Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ζηελ 
Ώλαζέηνπζα Ώξρή  

 ην πξφγξακκα ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εμέηαζεο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηηο 
εκεξνκελίεο θαη ηηο ψξεο ησλ εμεηάζεσλ  

  ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο πιαηθφξκαο πηζηνπνίεζεο  

 ζηνηρεία πξφζβαζεο (φλνκα ρξήζηε, ζπλζεκαηηθφ πξφζβαζεο) ζηελ πιαηθφξκα γηα 
ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαη ηελ ΒΤΑ ΒΠΏΝΒΚ 

 έγγξαθα πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πιαηθφξκαο 

 ζηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πηζηνπνίεζεο, ήηνη: 

 ζηνηρεία ηνπ Αηνηθεηηθνχ Τπεπζχλνπ ηεο Πηζηνπνίεζεο 

 ζηνηρεία ηνπ Τπεπζχλνπ Αηαρείξηζεο θαη Τπνζηήξημεο ηνπ πζηήκαηνο 
Πηζηνπνίεζεο (“System Administrator”) 

 ζηνηρεία ησλ Βθπαηδεπηψλ 

 ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Help Desk Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

 κεζνδνινγία παξνρήο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ Τπνςεθίσλ απφ ην Help Desk 
Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

 ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κε Φνξέα Πηζηνπνίεζεο 

 

V. Μεηά ηε ιήμε ηεο Πηζηνπνίεζεο 
Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) 
εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο (εμέηαζε θαη 
επαλεμέηαζε) λα ππνβάιιεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή: 

-  Καηάινγν ζπκκεηερφλησλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο αλά ψξα θαη εκέξα 
εμέηαζεο 
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- Ώπνηειέζκαηα εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
επαλεμέηαζεο) 

- ΐεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 

- Καηαγξαθή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ (reports) απφ ην ζχζηεκα ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ε πηζηνπνίεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ εμ απνζηάζεσο κέζνδν κέζσ 
δηαδηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο. 

-  

ε πεξίπησζε blended learning (ζπλδπαζκόο ζπκβαηηθήο θαη ηειεθαηάξηηζεο)  

Σν αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε θάζε ηκήκαηνο 

Ι. Πξηλ ηελ έλαξμε θάζε Σκήκαηνο blended learning 

1.1 Ώθνχ πξνεγεζεί ε πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία γηα ηελ έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ 
Ώλαδφρνπ απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ  κέξνπο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο πνπ ζα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο Σειεθαηάξηηζεο 
(ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο) θαη ν Ώλάδνρνο ιάβεη ηε ζρεηηθή έγθξηζε, πξέπεη - ην 
αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε θάζε Σκήκαηνο θαηάξηηζεο λα ζπκπιεξψζεη 
ην έληππν (Β1), ην νπνίν απνηειεί ηε ΐεβαίσζε Έλαξμεο ηνπ Σκήκαηνο Καηάξηηζεο θαη 
λα απνζηείιεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή. Σα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζην αλσηέξσ 
έληππν είλαη ηα θάησζη:  

 αξηζκφο Σκήκαηνο 

 ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ Σκήκαηνο Καηάξηηζεο 

 Σελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο πιαηθφξκαο ηειεθαηάξηηζεο  

 ηνηρεία πξφζβαζεο (φλνκα ρξήζηε, ζπλζεκαηηθφ πξφζβαζεο) ζηελ πιαηθφξκα 
γηα ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαη ηελ ΒΤΑ ΒΠΏΝΒΚ 

 Έγγξαθα πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πιαηθφξκαο 

 ηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ήηνη : ζηνηρεία 
Αηνηθεηηθνχ Τπεπζχλνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζηνηρεία ηνπ Τπεπζχλνπ 
Αηαρείξηζεο θαη Τπνζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο Σειεθαηάξηηζεο (System 
Administrator)  

 ηνηρεία ηεο δνκήο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε αίζνπζα πινπνίεζεο ηεο ζπκβαηηθήο 
θαηάξηηζεο 

1.2 Ώλαιπηηθφ σξνιφγην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, Έληππν (Β2) ζην νπνίν αλαγξάθεηαη 
ν εθπαηδεπηήο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη ζα δηεπθξηλίδεηαη πνηεο ψξεο ζα πινπνηεζνχλ 
κε ζπκβαηηθή θαηάξηηζε θαη πνηεο κε ηειεθαηάξηηζε,   

1.3. Βλεκεξσηηθφ έγγξαθν κε ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ helpdesk ηερληθήο ππνζηήξημεο 
θαη ηε κεζνδνινγία παξνρήο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ απφ ην 
helpdesk ηερληθήο ππνζηήξημεο 

1.4. Καηάζηαζε θαηαξηηδνκέλσλ, Έληππν (Β3). Δ θαηάζηαζε ζα αλαθέξεη ηα πιήξε 
ζηνηρεία ηνπο θαη δείγκα ππνγξαθήο ηνπο. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ησλ 
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θαηαξηηδνκέλσλ, ε αληηθαηάζηαζε απηή ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί εγθαίξσο θαη 
εγγξάθσο ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή. 

1.5.Καηάζηαζε εθπαηδεπηψλ θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ην 
εθπαηδεπηηθφ ηκήκα κε ηα ζηνηρεία ηνπο θαη δείγκα ππνγξαθήο ηνπο. ηελ Καηάζηαζε 
απηή, Έληππν (Β4), πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ 
αλαπιεξσηψλ ηνπο (κε αιθαβεηηθή ζεηξά), πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ην πξφγξακκα. 

1.6. πκθσλεηηθφ παξαρψξεζεο ρξήζεο /κίζζσζεο ηεο δνκήο ηξίηνπ, φπνπ απαηηείηαη, 
ζε πεξίπησζε πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ εθηφο ησλ δνκψλ ηνπ Ώλαδφρνπ (γηα ηηο 
ψξεο ηεο ζπκβαηηθήο δηά δψζεο θαηάξηηζεο).  

1.7. πκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κε ην θνξέα πηζηνπνίεζεο 

 

Οη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ Σειεθαηάξηηζεο (ελδεηθηηθά: 
πξνδηαγξαθέο ζπζηεκάησλ, ππνδνκψλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο Σειεθαηάξηηζεο, 
πξνδηαγξαθέο καζεκάησλ, θαηαγξαθή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ (reports), εθπαηδεπηηθή 
ππνζηήξημε ησλ Βθπαηδεπνκέλσλ θ.ιπ.) θαζνξίδνληαη ζηηο «Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο 
ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο φηαλ ε πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γίλεηαη κε ηε 
κέζνδν ηεο ηειεθαηάξηηζεο (e-learning)». 
ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ή πιεκκεινχο ππνβνιήο ησλ αλσηέξσ ή αλαληηζηνηρίαο ησλ 
αλσηέξσ ζηνηρείσλ κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ή κε ηε δηαθήξπμε ή κε ηε ζχκβαζε, κε 
ηεξεηή επηθχιαμε άιισλ δηθαησκάησλ ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, φπσο νξίδνληαη ζηελ 
παξνχζα, ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή δχλαηαη εγγξάθσο λα απνξξίςεη ηε δεισζείζα έλαξμε, κε 
απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή ηεο έλαξμεο ηνπ Σκήκαηνο. 
 

ΕΕ. Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

- Παξνπζηνιφγηα εθπαηδεπφκελσλ θαη εθπαηδεπηψλ/ Αειηίν Παξαθνινχζεζεο σξψλ 
θπζηθήο παξνπζίαο θαη ηειεθαηάξηηζεο. Βπίζεο ζηαηηζηηθά θαη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία 
ησλ αλαθνξψλ πινπνίεζεο. 

- Καηαγξαθή ηεο πνξείαο θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπ θάζε θαηαξηηδφκελνπ θαζ‟φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηειεθαηάξηηζεο (εκεξνκελία πξψηεο 
εθθίλεζεο, εκεξνκελία νινθιήξσζεο, ζπλνιηθφο ρξφλνο παξαθνινχζεζεο αλά 
καζεζηαθφ αληηθείκελν) 

 

ΕΕΕ. Μεηά ηε ιήμε θάζε Σκήκαηνο blended learning   

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο θάζε Σκήκαηνο blended learning, ν Ώλάδνρνο 
ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο λα ππνβάιεη 
αλαιπηηθή έθζεζε πινπνηεζέληνο Σκήκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

- ΐεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 
- Ώπνγξαθηθφ Αειηίν εμφδνπ σθεινχκελνπ 

- Έθζεζε πινπνίεζεο  πξνγξάκκαηνο (Φπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο) 

- Ώπνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ηνπ 
Σκήκαηνο 

- Καηαγξαθή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ (reports) παξαθνινχζεζεο αλά θαηαξηηδφκελν  
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- Καηαγξαθή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ (reports) παξαθνινχζεζεο ζπλνιηθά γηα ην 
ηκήκα  

 

ΕV. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Πηζηνπνίεζεο 

Βθφζνλ  ε πηζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηεζεί κε θπζηθή παξνπζία επηηεξεηή-εμεηαδφκελνπ, ην 
αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο (αξρηθή εμέηαζε / 
επαλεμέηαζε) ν Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ην 
πξφγξακκα ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εμέηαζεο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηηο 
εκεξνκελίεο θαη ηηο ψξεο ησλ εμεηάζεσλ θαζψο θαη ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηνπο. 

Βθφζνλ  ε πηζηνπνίεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ εμ απνζηάζεσο κέζνδν κέζσ 
δηαδηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο, νη πξνδηαγξαθέο ηνπ νπνίνπ έρνπλ δηαπηζηεπζεί απφ 
ην Βζληθφ χζηεκα Αηαπίζηεπζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο  
ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη ην ζρεηηθφ link θαη θσδηθφ πξφζβαζεο ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαη 
ζηελ ΒΤΑ  ΒΠΏΝΒΚ γηα ηε δηελέξγεηα επαιεζεχζεσλ. 

 

 Σν αξγφηεξν δέθα  (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο 
(αξρηθή εμέηαζε / επαλεμέηαζε) ν Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ζηελ 
Ώλαζέηνπζα Ώξρή  

 ην πξφγξακκα ηεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εμέηαζεο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηηο 
εκεξνκελίεο θαη ηηο ψξεο ησλ εμεηάζεσλ  

  ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο πιαηθφξκαο πηζηνπνίεζεο  

 ζηνηρεία πξφζβαζεο (φλνκα ρξήζηε, ζπλζεκαηηθφ πξφζβαζεο) ζηελ πιαηθφξκα γηα 
ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαη ηελ ΒΤΑ ΒΠΏΝΒΚ 

 έγγξαθα πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πιαηθφξκαο 

 ζηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πηζηνπνίεζεο, ήηνη: 

 ζηνηρεία ηνπ Αηνηθεηηθνχ Τπεπζχλνπ ηεο Πηζηνπνίεζεο 

 ζηνηρεία ηνπ Τπεπζχλνπ Αηαρείξηζεο θαη Τπνζηήξημεο ηνπ πζηήκαηνο 
Πηζηνπνίεζεο (“System Administrator”) 

 ζηνηρεία ησλ Βθπαηδεπηψλ 

 ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Help Desk Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

 κεζνδνινγία παξνρήο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ Τπνςεθίσλ απφ ην Help Desk 
Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

 ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κε Φνξέα Πηζηνπνίεζεο 

 

V. Μεηά ηε ιήμε ηεο Πηζηνπνίεζεο 
Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) 
εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο (εμέηαζε θαη 
επαλεμέηαζε) λα ππνβάιιεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή: 

-  Καηάινγν ζπκκεηερφλησλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο αλά ψξα θαη εκέξα 
εμέηαζεο 
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- Ώπνηειέζκαηα εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
επαλεμέηαζεο) 

- ΐεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 

- Καηαγξαθή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ (reports) απφ ην ζχζηεκα ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ε πηζηνπνίεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ εμ απνζηάζεσο κέζνδν κέζσ 
δηαδηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο. 

 

 
ε θάζε σθεινχκελν πνπ ζα νινθιεξψζεη επηηπρψο ηηο εμεηάζεηο ή επαλεμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθαζίζεη λα ζπκκεηάζρεη ζηηο επαλεμεηάζεηο) 

ρνξεγείηαη απφ ηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο πηζηνπνηεηηθφ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ 

σθεινπκέλνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Φνξέα πηζηνπνίεζεο βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο 

εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, ε νπνία θέξεη ην φλνκα ηνπ θαηαξηηζζέληνο θαη ηηο εκεξνκελίεο 

δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε (κία ή δχν θνξέο). 

Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ρξήζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Ννκνζεζίαο πεξί Πξνζηαζίαο 

Αεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. 

Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη πξνο ηνλ αλάδνρν ζρφιηα θαη 

παξαηεξήζεηο επί ησλ ππνβιεζέλησλ παξαδνηέσλ θαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηε 

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ησλ παξαδνηέσλ πνπ ππέβαιε. Μπνξεί επίζεο λα δεηήζεη απφ 

ηνλ αλάδνρν λα ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ παξαδνηέσλ. 

Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή λα παξέρεη κέξνο ή 

ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ απφ ηελ 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή ν Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή, πέξαλ 

ησλ Παξαδνηέσλ φπσο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα θαη θαηαζηάζεηο πιεξσκήο ησλ 

ζπκθσλεζεηζψλ ακνηβψλ εθπαηδεπηψλ γηα φια ηα εθπαηδεπηηθά ηκήκαηα, ζηηο νπνίεο ζα 

απνηππψλνληαη φιεο νη θξαηήζεηο. Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ρξήζεο θαη 

επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

Ώξρήο Πξνζηαζίαο Αεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΟΡΓΑΝΩΖ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

Δ  Οκάδα  Έξγνπ  ηνπ  Ώλαδφρνπ  νθείιεη  λα  εθαξκφζεη  κεζνδνινγία Αηνίθεζεο 

Έξγνπ, κέζσ ηεο νπνίαο ζα νξγαλψζεη, ζα παξαθνινπζήζεη θαη ζα αμηνινγήζεη ηελ 

πνξεία πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ. 

ην πιαίζην απηφ, ε Οκάδα Έξγνπ ηνπ Ώλαδφρνπ ζα πξέπεη : 
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 Να εμαζθαιίζεη ηε ζπλερή, έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή κε ζθνπφ ην βέιηηζην ζπληνληζκφ ησλ εκπιεθνκέλσλ  αλαθνξηθά 

κε θξίζηκα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ. 

 Να εθαξκφζεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

 Να δηαρεηξηζηεί έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά πηζαλά πξνβιήκαηα θαη θηλδχλνπο πνπ 

ηπρφλ ζα αλαθχςνπλ  θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 

 Να εθαξκφζεη κεζνδνινγία δηαρείξηζεο πηζαλψλ αιιαγψλ πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά 

ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 

 Να παξαθνινπζεί ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ηνπ Έξγνπ κε ηε ρξήζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

 Να εθαξκφζεη κεραληζκφ εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Έξγνπ κε ηε ρξήζε 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

 

 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηελέξγεηαο ειέγρσλ ηφζν 
απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή, φζν θαη απφ αξκφδηα εζληθά θαη θνηλνηηθά φξγαλα, ν Ώλάδνρνο 
νθείιεη λα ηεξεί αξρείν θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ην νπνίν απαξηίδεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηα 
παξαθάησ:  
 

Φάθεινη έξγνπ Πεξηερόκελα 

Γεληθφο Φάθεινο 
Έξγνπ 

 Ώπφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ έξγνπ 
 Πξνζθνξά αλαδφρνπ 
 χκβαζε κε ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο 
 χκβαζε κε ηνλ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο 
 Αήισζε Οξηζκνχ Τπεπζχλνπ ηνπ Έξγνπ 
 Σα ζηνηρεία ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ Έξγνπ 
 ηνηρεία ππεπζχλσλ πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο  
 Μεληαία δειηία παξαθνινχζεζεο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ 
 Αειηία εηζφδνπ, Ώπνγξαθηθά δειηία εμφδνπ σθεινπκέλσλ 

ππνγεγξακκέλα απφ ηνπο σθεινχκελνπο 
 Αήισζε Οινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ 
 Εδησηηθφ πκθσλεηηθφ κε Πάξνρν Σειεθαηάξηηζεο (εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηείηαη  - ζηελ πεξίπησζε ηεο ηειεθαηάξηηζεο /κηθηήο 
θαηάξηηζεο). 
 

Φάθειν θάζε 
ηκήκαηνο θαηάξηηζεο 

Ώ) Τπνθάθεινο Αηνηθεηηθήο Παξαθνινχζεζεο Σκήκαηνο 
Ε. ηνηρεία Σκήκαηνο 
 Αήισζε έλαξμεο  
 Αήισζε Οξηζκνχ Τπεπζχλνπ Τινπνίεζεο Σκήκαηνο 
 πκθσλεηηθφ ελνηθίαζεο/παξαρψξεζεο δνκψλ εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δνκέο ηξίηνπ 
 Πίλαθα θαηαξηηδνκέλσλ 
 Αήισζε νξηζκνχ Τπεπζχλνπ Αηαρείξηζεο θαη Τπνζηήξημεο 

ηνπ πζηήκαηνο Σειεθαηάξηηζεο (“System Administrator”)  
(γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ηειεθαηάξηηζεο/κηθηήο θαηάξηηζεο)  

 Σελ έγθξηζε ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
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Σκήκαηνο Καηάξηηζεο κε ηε κέζνδν ηεο Σειεθαηάξηηζεο 
 Εδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κε Πάξνρν Σειεθαηάξηηζεο ( εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ηειεθαηάξηηζεο/κηθηήο 
θαηάξηηζεο) 
 

ΕΕ. ηνηρεία Καηαξηηδφκελσλ 
 ηνηρεία θαηαξηηδνκέλσλ (ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, δείγκα 

ππνγξαθήο, θσηνηππία ηαπηφηεηαο) 

ΕΕΕ. ηνηρεία Βθπαηδεπηψλ(για τισ ωρεσ τθσ ςυμβατικισ δια ηϊςθσ 
κατάρτιςθσ και τισ ϊρεσ τθσ ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ) 
 ηνηρεία εθπαηδεπηψλ θαη αλαπιεξσηψλ ηνπο (ζηνηρεία 

ηαπηφηεηαο, βηνγξαθηθά, βεβαηψζεηο πηζηνπνίεζεο από τον 
ΕΟΡΡΕΡ, ηίηινη ζπνπδψλ, ζπκβάζεηο, δείγμα υπογραφισ 
τουσ ) 

IV. Πνηνηηθά ζηνηρεία πινπνίεζε ηνπ Σκήκαηνο 

 Ρεριγραφι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ που 
χρθςιμοποιείται, πλιρθ αληίγξαθα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ θαη αξρείν κε θαηαζηάζεηο παξαιαβήο ηνπ απφ ηνπο 
θαηαξηηδφκελνπο  

 Έθζεζε αμηνιφγεζεο εθπαηδεπνκέλσλ, εθπαηδεπηψλ θαη 
ζπληειεζηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 ΐ) Τπνθάθεινο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Φπζηθνχ Ώληηθεηκέλνπ ηνπ 
Σκήκαηνο 
 Ώλαιπηηθφ σξνιφγην πξφγξακκα 

 Δκεξήζηα δειηία παξαθνινχζεζεο ππνγεγξακκέλα απφ 

θαηαξηηδφκελνπο θαη εθπαηδεπηέο 

 Καηάζηαζε ζπκκεηερφλησλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, ζηελ 
νπνία ζα απνηππψλνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ 

 Reports παξαθνινχζεζεο θαηαξηηδνκέλνπ, Reports 
παξαθνινχζεζεο αλά ηκήκα, πνπ παξάγεη ην Οινθιεξσκέλν 
χζηεκα Σειεθαηάξηηζεο (Ο..Σ.Κ.) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηηο «Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο φηαλ 
ε πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γίλεηαη  κε ηε 
κέζνδν ηεο ηειεθαηάξηηζεο (e-learning)», γηα ηελ πεξίπησζε 
ηειεθαηάξηηζεο ή blended learning .  

 ΐεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ  
 Α) ηνηρεία παξαθνινχζεζεο νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ  

 Πξσηφηππα Παξαζηαηηθά ζηνηρεία δαπαλψλ γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ Σκεκάησλ 

 Καηαζηάζεηο πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ 

  

Φάθεινο 
πηζηνπνίεζεο 

 Πξφγξακκα εμεηάζεσλ  θαη επαλεμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο   
 Καηάζηαζε ζπκκεηερφλησλ ζηηο εμεηάζεηο θαη επαλεμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο θαη απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ 
 Ώληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ 

ρνξεγήζεθαλ ζηνπο σθεινχκελνπο 
 Ώληίγξαθα βεβαηψζεσλ ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο θαη 

επαλεμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηνπο 
σθεινχκελνπο πνπ απέηπραλ ζηηο εμεηάζεηο   

Ο Ώλάδνρνο ζα εθαξκφζεη ην θάησζη ζχζηεκα εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο  
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Δ 
αμηνιφγεζε ζα γίλεηαη κε βάζε κηα ζεηξά θξηηεξίσλ πνπ ζα απνηππψλνληαη ζε 
ζπγθεθξηκέλνπο Αείθηεο. Σα εξγαιεία γηα ηελ απνηίκεζε θάζε πξνγξάκκαηνο ζηε βάζε ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ αληίζηνηρσλ δεηθηψλ ζα είλαη εμεηδηθεπκέλα 
εξσηεκαηνιφγηα πξνο θαηαξηηδφκελνπο, εθπαηδεπηέο θαη άιινπο ζπληειεζηέο. 
 
 

 Ανηιζηοίσιζη πποηεινόμενων Κπιηηπίων και Δεικηών (Όπωρ θα διαμοπθωθούν από ηον Ανάδοσο) 

Κξηηήξηα Γείθηεο 

Καηά πφζν επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πφζν ρξήζηκν 
ήηαλ γηα ηνπο επηκνξθσλφκελνπο θαη αλ παξείρε ηηο απαηηνχκελεο 
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. 

Αείθηεο επίηεπμεο 
ζηφρσλ 

Βθηηκάηαη ην επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηε 
ζπλάθεηα ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, ηε ζπλνρή θαη δηαδνρηθφηεηα ησλ ζεκαηηθψλ 
αληηθεηκέλσλ θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο κεζνδνινγίαο. 

Αείθηεο επηζηεκνληθνχ 
πεξηερνκέλνπ & 
εθπαίδεπζεο 

Βθηηκάηαη ε πνηφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ ηελ πνηφηεηα ησλ 
εθπαηδεπηψλ θαη ελ γέλεη ηελ ζπλνιηθή νξγάλσζε. 

Αείθηεο δηαζεζηκφηεηαο 

Βθηηκάηαη ηελ πιεξφηεηα ζε δηδαθηηθφ πιηθφ θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή. Αείθηεο επάξθεηαο 

Βθηηκάηαη ε νκνηνγέλεηα γλψζεσλ ηεο νκάδαο ησλ θαηαξηηδφκελσλ θαη 
ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν 
θαηάξηηζεο, ππεπζπλφηεηα, νξγάλσζε εξγαζίαο θιπ. 

Αείθηεο νκνηνγέλεηαο 
θαη πξνζσπηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ 
θαηαξηηδφκελσλ 

Βθηηκάηαη ν βαζκφο νξγάλσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζπληνληζκνχ 
ηνπ έξγνπ, ηελ ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε. 

Αείθηεο νξγάλσζεο 

Βθηηκάηαη ην γλσζηηθφ φθεινο γηα ηνπο θαηαξηηδφκελνπο δειαδή ην 
πνζνζηφ ησλ λέσλ γλψζεσλ πνπ απνθφκηζαλ απφ ην πξφγξακκα 
θαηάξηηζεο. 

Αείθηεο γλσζηηθνχ 
νθέινπο 

Βθηηκάηαη ε ζπκκεηνρή ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία θαη ην βαζκφ ελδηαθέξνληνο γηα ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο. 

Αείθηεο ελδηαθέξνληνο 
θαη ζπκκεηνρήο 

 

Σα παξαπάλσ απνηππψλνληαη ζηελ Έθζεζε Ώμηνιφγεζεο πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ θνξέα 

Ώλάζεζεο ην αξγφηεξν έλα (1) κήλα κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε πξνγξάκκαηνο 

 

 
ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 
Ο Ώλάδνρνο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαηέζεζε ηελ 

εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ εθδφζεθε απφ ηελ ……………………………. Πνζνχ 

……………………… ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο. 

Καηά  ηα  ινηπά  ηζρχνπλ  ηα  αλαθεξφκελα,  ζην άξζξν  4.1  ηεο Αηαθήξπμεο ηνπ 
Αηαγσληζκνχ θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8 - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ – ΟΡΟΗ ΠΛΖΡΩΜΖ 
 
1. Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ : ………………………….. € 
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Δ 

παξνρή ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ (σο 

ππεξεζία ζηελά ζπλδεφκελεο κε ηελ θαηάξηηζε) απαιιάζζεηαη απφ ΦΠΏ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ηβ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 2859/2000 θαη ηνπ 

άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 4346/2015 (ΦΒΚ Ώ' 152/20-11-2015). 

 

2. ηνηρεία ππνινγηζκνχ θφζηνπο :  

Τινπνίεζε Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο 

πλνιηθφ θφζηνο Βλέξγεηαο : …………………….. € (…………….. αλζξσπνψξεο Υ …..……. 
€) 

 

Πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

πλνιηθφ θφζηνο Βλέξγεηαο : ……………………. € (……… σθεινχκελνη Υ ………….…….) 

 

3. Δ  πιεξσκή  ηνπ  αλαδφρνπ  ζα  πξαγκαηνπνηεζεί κε  ηνλ  ηξφπν  πιεξσκήο  …….., 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5.1 ηεο Αηαθήξπμεο ηνπ Έξγνπ.  

Βηδηθφηεξα : ……… [Η  πληπωμή  ηος  αναδόσος  θα  ππαγμαηοποιηθεί  με  ηον  ηπόπο  

πος  έσει επιλέξει ζηην πποζθοπά ηος και ζύμθωνα με ηοςρ όποςρ ηηρ διακήπςξηρ 

και θα αναγπαθεί ζηο ζςγκεκπιμένο ζημείο] 

4. Σξφπνο ππνινγηζκνχ ηειηθνχ ζπκβαηηθνχ θφζηνπο 

α) ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ελφο Σκήκαηνο θαηάξηηζεο ν αξηζκφο 

ησλ σθεινπκέλσλ είλαη κηθξφηεξνο ηνπ αληίζηνηρνπ αξρηθά δεισζέληνο θαη πάλησο 

κεγαιχηεξνο ηνπ θαηψηαηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ,  ν  Ώλάδνρνο  ππνρξενχηαη  λα  

ελεκεξψζεη  εγγξάθσο  είηε  κε  ηε δήισζε έλαξμεο είηε κε λεφηεξν έγγξαθφ ηνπ ηελ 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή. ηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο ηνπ Σκήκαηνο ππνινγίδεηαη σο  

 

ΑΔ ρ Ω ρ ΚΑΚ  

 

φπνπ  

ΏΒ : Ώξηζκφο ζπκκεηερφλησλ θαηά ηελ έλαξμε,  

Χ : ξεο πξνγξάκκαηνο  θαη  

ΚΏΚ : θφζηνο αλζξσπνψξαο θαηάξηηζεο. 

 

Βπηπιένλ,   ζηνλ   Ώλάδνρν   ζα   θαηαβιεζεί   πνζφ   γηα   ηε   δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο 

πνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο:  

 

ΑΠ ρ ΚΠ,  

 

φπνπ  

ΏΠ: Ώξηζκφο πκκεηερφλησλ ζηελ Πηζηνπνίεζε θαη  
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ΚΠ: 

Κφζηνο Πηζηνπνίεζεο/ ζπκκεηέρνληα. 

 

β)  ε   πεξίπησζε   πνπ   θαηά   ηελ   πινπνίεζε   ηεο   θαηάξηηζεο   έλαο σθεινχκελνο 

απνρσξήζεη ή ππεξβεί ην αλψηαην φξην απνπζηψλ ή/θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ 

νινθιεξψζεη ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο ή δελ ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο 

γλψζεσλ ηφηε ην θφζηνο ηνπ Σκήκαηνο ππνινγίδεηαη, απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή πνπ 

θαηαβάιιεη ην εθπαηδεπηηθφ επίδνκα, σο εμήο: 

 

(ΑΔ ρ Ω ρ ΚΑΚ) + (ΑΠ ρ ΚΠ),  

 

φπνπ  

ΏΒ: Ώξηζκφο ζπκκεηερφλησλ θαηά ηελ έλαξμε,  

Χ: ξεο πξνγξάκκαηνο,  

ΚΏΚ: θφζηνο αλζξσπνψξαο θαηάξηηζεο,  

ΏΠ: Ώξηζκφο πκκεηερφλησλ ζηελ Πηζηνπνίεζε θαη  

ΚΠ: Κφζηνο Πηζηνπνίεζεο/ ζπκκεηέρνληα. 

 

γ)  ε   πεξίπησζε   πνπ   θαηά   ηελ   πινπνίεζε   ηεο   θαηάξηηζεο   έλαο  

σθεινχκελνο πξαγκαηνπνηήζεη απνπζίεο εληφο ηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ απνπζηψλ θαη 

ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ, ηφηε ην θφζηνο ηνπ Σκήκαηνο 

ππνινγίδεηαη, απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή πνπ θαηαβάιιεη ην εθπαηδεπηηθφ επίδνκα, σο 

εμήο: 

(ΑΔ ρ Ω ρ ΚΑΚ) + (ΑΠ ρ ΚΠ)  

 

φπνπ  

ΏΒ: Ώξηζκφο ζπκκεηερφλησλ θαηά ηελ έλαξμε,  

Χ: ξεο πξνγξάκκαηνο, ΚΏΚ: θφζηνο αλζξσπνψξαο θαηάξηηζεο,  

ΏΠ: Ώξηζκφο πκκεηερφλησλ ζηελ Πηζηνπνίεζε θαη  

ΚΠ: Κφζηνο Πηζηνπνίεζεο/ ζπκκεηέρνληα. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην ηειηθφ ζπκβαηηθφ πνζφ είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ αξρηθή 

ζπκβαηηθή αμία, ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ηφηε κεηά ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο,  δελ ζα θαηαβιεζεί ζηνλ 

αλάδνρν ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαινγεί ζηε κείσζε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηπρφλ έρεη θαηαβιεζεί ζηνλ Ώλάδνρν πνζφ κεγαιχηεξν ηνπ ηειηθνχ 

ζπκβαηηθνχ πνζνχ, ηφηε ν Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή 

ηε δηαθνξά απηή σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα. 
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ε 

θάζε πεξίπησζε δηεπθξηλίδεηαη φηη νη σθεινχκελνη επηιέγνληαη απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή 

θαη ν νξηζηηθφο πίλαθαο παξαδίδεηαη ζηνλ Ώλάδνρν, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο 

Έξγνπ. 

 

ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα θαη νη δαπάλεο πνπ 

άκεζα ή έκκεζα πεγάδνπλ απφ ή ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζχκθσλα θαη κε 

ηελ αμία ηεο ζρεηηθήο πξνζθνξάο ηνπ θαη αληηζηνηρνχλ ζηελ πξνζήθνπζα, πιήξε, έγθαηξε 

εθηέιεζε θαζψο θαη ζηελ πηζηή θαη έγθαηξε εθπιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θπξίσλ θαη 

παξεπνκέλσλ ππνρξεψζεσλ, επζπλψλ θαη εγγπήζεψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο, 

πξνδηαγξαθέο θαη φξνπο ηεο χκβαζεο. 

 

Δ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 

παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

ε θάζε πεξίπησζε ηα πξαθηηθά ησλ ηκεκαηηθψλ παξαιαβψλ ηεο ΒΠΠ απφ ηα νπνίεο 

απνξξέεη πιεξσκή ηνπ Ώλαδφρνπ, ζα πξέπεη λα έρνπλ εγθξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν 

ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο. 

 

Βηδηθφηεξα, ε πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο, ζπλνδεπφκελα απφ 

Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο θαη Ώζθαιηζηηθήο Βλεκεξφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ν 

αλάδνρνο εδξεχεη ζε ρψξα εθηφο Βιιάδνο κε ηελ νπνία έρεη ζπλαθζεί Αηαθξαηηθή 

χκβαζε απνθπγήο δηπιήο θνξνιφγεζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην ζρεηηθφ έληππν 

«πεξί απνθπγήο ηεο δηπιήο θνξνινγίαο θαη απνηξνπήο ηεο θνξνινγηθήο δηαθπγήο ελ 

ζρέζε πξνο ηνπο θφξνπο επί ηνπ εηζνδήκαηνο» επηθπξσκέλν απφ ηελ αληίζηνηρε 

αξκφδηα αξρή. 

 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα παξαζηαηηθά εθδίδνληαη απφ θάζε έλα 

κέινο ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη λα 

πινπνηήζεη, φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηεο ζρεηηθήο έλσζεο θαη κε 

αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή. 

 

Σνλ Ώλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε,  

ζχκθσλα  κε  ηελ  θείκελε  λνκνζεζία,  κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Ώ., ηελ παξνρή 

ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. Εδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο: 

1. θξάηεζε 0,02% ππέξ Αεκνζίνπ δπλάκεη ηεο παξ.6 ηνπ άξ.36 ηνπ λ.4412/2016, 

φπσο ηζρχεη, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ 
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παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ζην φλνκα θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Αηεχζπλζεο Αεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ. 

 

2. θξάηεζε . 0,07% ππέξ ΒΏΏΑΔΤ δπλάκεη ηεο παξ.7 ηνπ άξ.375 ηνπ 

λ.4412/2016,  φπσο  ηζρχεη,  ε  νπνία  ππνινγίδεηαη  επη  ηεο  αμίαο  θάζε 

πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο  ζχκβαζεο.  Σν  πνζφ  απηφ  παξαθξαηείηαη  ζε  θάζε 

πιεξσκή απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Βληαίαο 

Ώλεμάξηεηεο Ώξρήο Αεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

 

3. θξάηεζε 0,06% ππέξ ΏΒΠΠ δπλάκεη ηεο παξ.3 ηνπ άξ.350 ηνπ 

λ.4412/2016,  φπσο  ηζρχεη,  ε  νπνία  ππνινγίδεηαη  επη  ηεο  αμίαο  θάζε 

πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο  ζχκβαζεο.  Σν  πνζφ  απηφ  παξαθξαηείηαη  ζε  θάζε 

πιεξσκή απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Ώξρήο 

Βμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ. 

 

 Άξζξν 9  Όξνη Δθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 
 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 

ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Ώ΄ ηνπ Ν.4412/2016.  

Δ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ 

ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη 

ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη 

ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.  

 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ 

ππνρξεψζεσλ κέζσ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θ.ιπ. ε πεξίπησζε δε πνπ δηαπηζησζεί 

παξάβαζε ησλ παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ φξσλ, ε αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε.  

 

Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη πινπνίεζεο 

ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο/πηζηνπνίεζεο πνπ πινπνηεί λα δέρεηαη θαη λα δηεπθνιχλεη 

απξνθαζίζησο ηνπο ειέγρνπο θαη επαιεζεχζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ηαθηηθψο ή /θαη 

εθηάθησο απφ ηελ Βπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηεο ζχκβαζεο ή θαη ηνλ 
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εθάζηνηε νξηδφκελν επφπηε απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 16 

ηεο παξνχζαο.  

ηελ πεξίπησζε άξλεζεο ηεο θαηά ηα αλσηέξσ ζρεηηθήο ζπλδξνκήο ηνπ Ώλαδφρνπ θαζψο 

θαη ζε θάζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηαπηζησζεί ζην πιαίζην ησλ ειέγρσλ απηψλ 

νηαδήπνηε αλαθξίβεηα ή πιεκκέιεηα αλαθνξηθά κε ηα πινπνηνχκελα πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο/πηζηνπνίεζεο, ηνπο θαηαξηηδφκελνπο/ ζπκκεηέρνληεο ζε απηά ή ζην πιαίζην 

απηψλ ρνξεγείηαη ζε απηφλ έγγξαθε εληνιή ζπκκφξθσζεο ζέηνληαη θαη ηε ζρεηηθή 

πξνζεζκία πξνο ηνχην. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο απηήλ ηελ έγγξαθε εληνιή 

ελεξγνπνηείηαη αηηηνινγεκέλα ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ  13 ηεο παξνχζαο.  

 

Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη πινπνίεζεο 

ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο/πηζηνπνίεζεο πνπ πινπνηεί λα δέρεηαη θαη λα δηεπθνιχλεη 

απξνθαζίζησο ηνπο ειέγρνπο θαη επαιεζεχζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ηαθηηθψο ή /θαη 

εθηάθησο απφ ηελ Αηαρεηξηζηηθή Ώξρή ηνπ ΒΠ ΒΠΏΝΒΚ ή/θαη απφ νπνηνδήπνηε άιιν 

εζληθφ ή ελσζηαθφ ειεγθηηθφ φξγαλν θαζψο θαη ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζε απηά ηα 

ειεγθηηθά φξγαλα ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ αληηζηνίρσλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο/πηζηνπνίεζεο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ θηλνχληαη ηα 

εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Πξνγξακκαηηθήο 

Πεξηφδνπ 2014-2020.  

 
Άξζξν 10 Τπεξγνιαβία 
 
Ο Ώλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 

αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Δ ηήξεζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ 

αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ. 

 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο 

ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά 

ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.   (Δ δ ώ  ζα  γ ξ α θ ν ύ λ  η α  αλσ η έ ξ σ  ζ η ν η ρ ε ί α  

ε θ ό ζ ν λ  ππ ά ξ ρ ε η / ν π λ  ππ ε ξ γ νι ά βν ο / ν η )   

 

Βπηπιένλ ν αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θάζε 

αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί ελ 

ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο 

ζπλεξγαζίαο.  
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ε 

πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Ώλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο 

ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ 

ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα 

γλσζηνπνηήζεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία. 

 

Αηεπθξηλίδεηαη φηη ππεξγνιαβία είλαη ε ζπλεξγαζία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε θάζε ηξίην 

πνπ αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη δηαθξηηφ/-ά ηκήκα/-ηα ηνπ Έξγνπ. Ώληηζέησο, δελ λνείηαη 

σο ππεξγνιαβία θάζε άιιε ζπκθσλία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηξίην φπσο π.ρ. 

πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ πιηθψλ, δηαηξνθήο, κίζζσζεο ρψξνπ (αηζνπζψλ), δεκηνπξγίαο 

θαη παξνρήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, παξνρήο ζπζηήκαηνο (πιαηθφξκαο) ηειεθαηάξηηζεο (e-

learning) θ.α 

 

Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 

ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηνπ 

άξζξνπ 2.2.8.2. ηεο δηαθήξπμεο.  

 

ηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί 

ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο 

παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ.4412/2016. 
 
 
Άξζξν 11 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 
 

Δ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κεηά 

απφ πξφηεξε έγθξηζε ηεο ΒΤΑ ΒΠΏλΒΚ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ζπλάπηεηαη λέα έγγξαθε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ε νπνία ζα 

απνηειεί παξάξηεκα ηεο αξρηθήο απφθαζεο.Οπδεκία ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή, πξνζζήθε, 

αθχξσζε, παξαίηεζε ή κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο δελ ζα είλαη ηζρπξή, παξά 

κφλν εάλ δηαηππσζεί εγγξάθσο θαη θέξεη ηηο ππνγξαθέο ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ 

ακθνηέξσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Αειψλεηαη ξεηψο φηη θακία αχμεζε νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ δελ κπνξεί λα ζπκθσλεζεί ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

δεδνκέλνπ φηη νη δαπάλεο γηα ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο δελ είλαη επηιέμηκεο. Δ ζχκβαζε 

δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί εάλ ζπκθσλήζνπλ, εγγξάθσο, πξνο ηνχην, ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κέξε θαη κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Βπηηξνπήο  

Παξαθνινχζεζεο  θαη  Παξαιαβήο  ηνπ  Έξγνπ  θαη  ηελ  έγθξηζε ηεο αξκφδηαο  

Αηαρεηξηζηηθήο  Ώξρήο.  ε  θάζε  πεξίπησζε  ην  νηθνλνκηθφ  αληηθείκελν  ζα πξέπεη λα 

δηαηεξείηαη αλαιινίσην. 
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Άξζξν 12 
Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 
 
Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

β) ν Ώλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2.2.3.1 ηεο δηαθήξπμεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα 

έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ Ώλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΒΒ, ε νπνία έρεη 

αλαγλσξηζηεί  κε  απφθαζε  ηνπ  Αηθαζηεξίνπ  ηεο  Έλσζεο  ζην  πιαίζην  δηαδηθαζίαο 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΒΒ, 

δ) ν Ώλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο θαη εκπξνζέζκσο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, 

ε) ν Ώλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο 

εληνιέο ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, 

ζη) ν Ώλάδνρνο εθρσξεί ηε χκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ 

άδεηα ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, 

δ) εάλ ν Ώλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε ή 

ζπλδηαιιαγή,  ιπζεί  ή  αλαθιεζεί  ε  άδεηα  ιεηηνπξγίαο  ηνπ  ή  γίλνπλ  πξάμεηο 

αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 

ε  πεξίπησζε  θαηαγγειίαο  ηεο  χκβαζεο,  ε  Ώλαζέηνπζα  Ώξρή  αλαζηέιιεη  ηελ 

θαηαβνιή  νπνηνπδήπνηε  πνζνχ  πιεξσηένπ  ζχκθσλα  κε  ηελ  χκβαζε  πξνο  ηνλ 

Ώλάδνρν κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη Βγγπεηηθέο Βπηζηνιέο 

θαηαπίπηνπλ. 

Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πιήξε απνδεκίσζε απφ ηνλ Ώλάδνρν γηα 

φιεο ηηο δεκίεο θαη ηα έμνδα πνπ πξνθιήζεθαλ ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ηελ 

ίδηα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ άκεζα ή έκκεζα απφ παξάιεηςε ηνπ Ώλαδφρνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ γηα ηε δηαδηθαζία ιχζεο. Ώπηή ε απνδεκίσζε είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ηελ θαηάπησζε ησλ Βγγπεηηθψλ Βπηζηνιψλ, φπσο πξνβιέπεηαη 

παξαπάλσ. 

ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ Ώλαδφρνπ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ε 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηθαηνχηαη, λα θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ, 

θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ Έξγνπ. 

Ο Ώλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 

ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/16, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηνπ αλαζέηνλνο 
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θνξέα, πνπ 

είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε 

ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 

ηελ  πεξίπησζε  απηή  ηνπ  θνηλνπνηείηαη  εηδηθή  φριεζε,  ε  νπνία  πεξηιακβάλεη 

ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο 

πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε 

(15) εκεξψλ. Ώλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα 

ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. 

ηνλ Ώλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κεηά απφ 

θιήζε ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο. 

 
Άξζξν 13  Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα έθπησηνπ- Κπξώζεηο – Πνηληθέο Ρήηξεο 
 

13.1 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα έθπησηνπ- Κπξώζεηο 

Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη  

ππνρξεσηηθά  έθπησηνο  απφ  ηελ  ζχκβαζε  θαη  απφ  θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη 

απφ απηήλ, φπσο ηδίσο : 

 εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο 

κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 

 εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ, 

 εάλ ν Ώλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο θαη εκπξνζέζκσο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, 

 εάλ ν Ώλάδνρνο εθρσξεί ηε χκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεοππεξγνιαβηθά  

θαηά  παξάβαζε  ησλ  νξηδνκέλσλ  ζην  άξζξν  18  ηεο παξνχζαο. 
 
ηελ   πεξίπησζε   απηή   ηνπ   θνηλνπνηείηαη   εηδηθή   φριεζε,   ε   νπνία πεξηιακβάλεη 

ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο 

πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Ώλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο 

λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ 

ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. 

 

ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, αζξνηζηηθά κεηά 

απφ θιήζε ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ, 

(α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

(β) είζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε, είηε απφ πνζφλ πνπ 

δηθαηνχηαη λα ιάβεη, είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην, είηε κε θαηάπησζε ηεο 
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εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμήο ηνπ 

σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ 

δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην 

ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. 

 

Βπηπιένλ, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 

4412/2016 απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

 

ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ Ώλαδφρνπ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο χκβαζεο, ε 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηθαηνχηαη, αδεκίσο, λα θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ 

παξαδνηέσλ. 

 

Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πιήξε απνδεκίσζε απφ ηνλ Ώλάδνρν γηα φιεο 

ηηο δεκίεο θαη ηα έμνδα πνπ πξνθιήζεθαλ ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ηελ ίδηα, ηα 

νπνία πξνθχπηνπλ άκεζα ή έκκεζα απφ παξάιεηςε ηνπ Ώλαδφρνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ γηα ηε δηαδηθαζία έθπησζεο. Ώπηή ε απνδεκίσζε είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ηελ θαηάπησζε ησλ Βγγπεηηθψλ Βπηζηνιψλ, φπσο πξνβιέπεηαη 

παξαπάλσ. 
 
 

13.2. Πνηληθέο Ρήηξεο 

Ώλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ηπρφλ 

ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο Ώξρήο. Πνηληθέο ξήηξεο δχλαηαη λα επηβάιινληαη θαη γηα πιεκκειή εθηέιεζε 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 

Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% 

ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% 

επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΏ 

επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα.  

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ 

ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα 

αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ 

αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο 

δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνππφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο 

ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 
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Σν 

πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Δ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη 

ηνλ αλάδνρν έθπησην. 

 

ε πεξίπησζε έλσζεο νη σο αλσηέξσ πνηληθέο ξήηξεο θαη ηφθνη επηβάιινληαη αλαινγηθά 

ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 

Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή κπνξεί, κε ηηο πξνππνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ ν Ώλάδνρνο 

πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε ή ζπλδηαιιαγή, ιπζεί ή 

αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ „ε γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο 

ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 

 

ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο, ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή 

νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ χκβαζε πξνο ηνλ Ώλάδνρν κέρξηο 

εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη Βγγπεηηθέο Βπηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. 

 
Άξζξν 14 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο 
 
Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, 

δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 13 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ – Κπξψζεηο – 

Πνηληθέο Ρήηξε),  θαη 16 (Παξαθνινχζεζε θαη Παξαιαβή ηεο ζχκβαζεο), λα ππνβάιεη 

πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κέζα ζε 

αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30)  εκεξψλ  απφ  ηελ  εκεξνκελία  πνπ  έιαβε  

γλψζε  ηεο  ζρεηηθήο απφθαζεο.  

 

Βπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο (ήηνη ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην απηήο), χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ζηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 

4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζµίαο ηξηάληα (30) εµεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο 

ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Δ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε 

άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. Ώλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη 

θπξψζεηο δελ αζθεζεί εµπξφζεζµα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην 

απνθαηλφµελν αξµνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Ώλ αζθεζεί 

εµπξφζεζµα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο µέρξη απηή λα 

νξηζηηθνπνηεζεί. 
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Άξζξν 15 
Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο 
 
15.1 ηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί 

ακεηάθιεηα γηα έλα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2.2.3.1 ηεο 

δηαθήξπμεο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα 

αλαδεηήζεη ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΏΚ, πεξί 

ακθνηεξνβαξψλ ζπκβάζεσλ.  

 

15.2 Βάλ ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή 

δχλαηαη, νκνίσο, λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ αμηψζεηο 

απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΏΚ.  

 

15.3 ε ακθφηεξεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή δχλαηαη λα πξνζθαιέζεη ηνλ/ηνπο επφκελν/νπο, θαηά ζεηξά, κεηνδφηε/εο ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηείλεη λα 

αλαιάβεη/νπλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εθπηψηνπ αλαδφρνπ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο 

θαη πξνυπνζέζεηο θαη βάζεη ηεο πξνζθνξάο πνπ είρε ππνβάιεη ν έθπησηνο (ξεηή ξήηξα 

ππνθαηάζηαζεο).  

 
Άξζξν 16 Παξαθνινύζεζε θαη Παξαιαβή ηεο ζύκβαζεο 
 
16.1 Δ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ε δηνίθεζε απηήο θαζψο θαη ε 

παξαιαβή ηεο, ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ Βπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο 

(ΒΠΠ) ε νπνία ζπγθξνηείηαη, κε απφθαζε ηνπ Α.. ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο θαη είλαη 

αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή (ηκεκαηηθέο θαη νξηζηηθή) ησλ παξαδνηέσλ. 

 

Δ ΒΠΠ ζα εηζεγείηαη ζην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ 

σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη 

παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 132 

ηνπ λ.4412/2016. 

 

16.2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε ΒΠΠ:  
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α) είηε 

παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ή παξαδνηέα, εθφζνλ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο 

ηεο ζχκβαζεο ρσξίο έγθξηζε ή απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ,  

β) είηε εηζεγείηαη γηα ηελ παξαιαβή κε παξαηεξήζεηο ή ηελ απφξξηςε ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 16.3 θαη 16.4. 

Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο ηκεκαηηθέο παξαιαβέο. 

Δ Βπηηξνπή κεηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαδνηέσλ δηαηππψλεη εγγξάθσο ελδερφκελεο 

παξαηεξήζεηο εληφο πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. Ο Ώλάδνρνο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελζσκαηψζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Βπηηξνπήο εληφο πέληε (5) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο ζε απηφλ θαη λα ηα αλακνξθψλεη 

ζρεηηθά έσο φηνπ απηά γίλνπλ απνδεθηά απφ ηελ Βπηηξνπή. Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ 

παξαδνηέσλ απφ ηελ Βπηηξνπή, ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ παξαιαβήο, 

 

Δ  ΒΠΠ  ζα  παξαθνινπζεί  θαζ‟  φιε  ηε  δηάξθεηα  ηεο  ζχκβαζεο  ηηο παξαζρεζείζεο   

ππεξεζίεο   ηνπ   αλαδφρνπ,   ζα   ζπλεξγάδεηαη,   θαη   ζα θαζνδεγεί ηνλ Ώλάδνρν. Δ 

επηθνηλσλία ηεο ΒΠΠ κε ηνλ Ώλάδνρν ζα γίλεηαη κε ζπλαληήζεηο, φπνπ απηφ απαηηείηαη, ή κε 

φιεο ηηο άιιεο κνξθέο επηθνηλσλίαο (γξαπηά, e-mail, ηειεθσληθά), θαηά πεξίπησζε. 

 

16.3. Ώλ  ε  ΒΠΠ  θξίλεη  φηη  νη  παξερφκελεο  ππεξεζίεο  δελ  αληαπνθξίλνληαη πιήξσο 

ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ 

αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 

γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο 

αλάγθεο. 

 

16.4. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 16.3 νξίδνληαη ηα αθφινπζα: 

 

α) ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ 

ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη 

λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ 

απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 

παξερφκελσλ   ππεξεζηψλ   ηεο   ζχκβαζεο   θαη   λα   ζπληάμεη   ζρεηηθφ πξσηφθνιιν 

νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

 

β) Ώλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα 

παξαδνηέα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 220 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

16.5. Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή κε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Ώλ 
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παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπ θαη δελ έρεη εθδνζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ άξζξνπ 16.2 ή 

πξσηφθνιιν κε παξαηεξήζεηο ηνπ άξζξνπ 16.3, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη 

ζπληειεζζεί απηνδίθαηα 

16.6 . Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε  ηεο  

ζχκβαζεο   σο   επφπηε  κε   θαζήθνληα  εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ή εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε 

ηεο. 

Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ν έιεγρνο ηαθηηθφο ή έθηαθηνο ηεο πινπνίεζεο 

ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο/πηζηνπνίεζεο, ε επηβεβαίσζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή κπνξεί λα απεπζχλεη 

έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

Βηδηθνί φξνη πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ: 

1. ε πεξίπησζε πνπ ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηαπηζηψζεη, απφ ηελ θαηάζεζε ησλ 

εγγξάθσλ πνπ βεβαηψλνπλ ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ κε πξνζήθνπζα εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

Ώλαδφρνπ, κπνξεί λα επηζεκάλεη ηνχην εγγξάθσο ζε απηφλ, ηάζζνληαο 

ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία, ε νπνία δε ζα μεπεξλάεη ηηο πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο, 

γηα λα επαλνξζψζεη ηηο παξαιείςεηο ηνπ θαη λα εθπιεξψζεη πξνζεθφλησο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ. Δ κε ππνβνιή ή ε πιεκκειήο ή ε θαζπζηεξεκέλε ππνβνιή ησλ 

απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνεηνηκαζίαο (Παξαδνηέα πξηλ ηελ έλαξμε) θαη 

πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, κπνξεί λα επηθέξεη ηελ αλαζηνιή έλαξμεο ή ηεο 

πινπνίεζεο Σκήκαηνο, ηελ θαζπζηέξεζε ηεο θαηαβνιήο δφζεο ηνπ ηηκήκαηνο ή 

αθφκε θαη θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο. 

2. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ελφο Σκήκαηνο θαηάξηηζεο ν 

αξηζκφο ησλ σθεινπκέλσλ είλαη κηθξφηεξνο ηνπ αληίζηνηρνπ αξρηθά δεισζέληνο θαη 

πάλησο κεγαιχηεξνο ηνπ θαηψηαηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ, ν Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

ελεκεξψζεη εγγξάθσο είηε κε ηε δήισζε έλαξμεο είηε κε λεφηεξν έγγξαθφ ηνπ ηελ 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή. 

3. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Σκήκαηνο έλαο σθεινχκελνο 

απνρσξήζεη ή ππεξβεί ην αλψηαην φξην απνπζηψλ ή δελ παξαθνινπζήζεη ηνλ 

ειάρηζην απαηηνχκελν αξηζκφ σξψλ ηειεθαηάξηηζεο ή/θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ 

νινθιεξψζεη ην Σκήκα θαηάξηηζεο ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ Ώλαδφρνπ ν Ώλάδνρνο 

νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή. 

4. ε πεξίπησζε πνπ έλαο ή πεξηζζφηεξνη θαηαξηηδφκελνη πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ Καηάζηαζε Καηαξηηδνκέλσλ, ε νπνία έρεη θαηαηεζεί κε ηε δήισζε έλαξμεο, δελ 

πξνζέιζνπλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Σκήκαηνο ή δελ μεθηλήζνπλ ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ σξψλ ηειεθαηάξηηζεο θαη δελ αληηθαηαζηαζνχλ (απφ ηνπο 
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επηιαρφληεο) κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαιχπηεη ην αλψηαην φξην απνπζηψλ, 

ν Ώλάδνρνο πξέπεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή. 

5. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα ζεκεία 2 θαη 3 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ν Ώλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη άκεζα θαη εγγξάθσο ηελ 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή, πξνθεηκέλνπ λα ηα ιάβεη ππφςε ηεο θαηά ηελ πινπνίεζε θαη 

πιεξσκή ησλ δφζεσλ ηνπ αλαηεζέληνο Έξγνπ. 

6. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, ηέινο, πνπ απφ ηελ εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

πινπνίεζεο (παξαδνηέσλ) ή ησλ ειεγρζέλησλ εγγξάθσλ ηνπ Έξγνπ, πξνθχπηεη ε 

κε νξζή πινπνίεζε ηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ Ώλαδφρνπ θαη ηεο δηαθήξπμεο, ρσξίο έγθαηξε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε απφ ηνλ 

Ώλάδνρν θαη απνδνρή ησλ αιιαγψλ απηψλ, κε ηε ξεηή επηθχιαμε άιισλ 

δηθαησκάησλ ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα, κπνξεί λα 

κεηψλεηαη ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ κε αλάινγε κείσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ηηκήκαηνο, θαηά ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο αλζξσπνψξεο, πνπ δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νξζά. 

7. ηαλ νη αλσηέξσ πεξηπηψζεηο δηαπηζηψλνληαη κεηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ απφ ην 

αξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ απνηειέζκαηνο ειέγρνπ 

 
ΑΡΘΡΟ 17  - ΔΛΔΓΥΟΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 
1. Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

νξζή πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο, ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο ηνπ Ώλαδφρνπ θαη ηεο Αηαθήξπμεο αζθεί έιεγρν ζε φια ηα ζηάδηα, απφ ηελ 

πξνεηνηκαζία κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ. Βηδηθφηεξα ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ ηεο 

Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο κεξηκλά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ κε ζθνπφ ηελ νξζή 

πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο, ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ Ώλαδφρνπ θαη ηεο Αηαθήξπμεο θαζψο θαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ 

δαπαλψλ. 

2.  Οη  έιεγρνη,  εθηφο  απφ  ηελ  Ώλαζέηνπζα  Ώξρή,  ζα  δηελεξγνχληαη ελδεηθηηθά απφ: 

• ηελ Β.Τ.Α. ηνπ Β.Π. 

• ηελ Ώξρή Πιεξσκήο ηνπ ΒΠΏ, 

• ηελ Βπηηξνπή Αεκνζηνλνκηθνχ Βιέγρνπ θαη 

• ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή. 
 
Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη πινπνίεζεο 

ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο/πηζηνπνίεζεο πνπ πινπνηεί, λα δέρεηαη θαη λα δηεπθνιχλεη 

απξνθαζίζησο ηνπο ειέγρνπο θαη επαιεζεχζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ηαθηηθψο ή /θαη 

εθηάθησο απφ ηελ Αηαρεηξηζηηθή Ώξρή ηνπ ΒΠ ΒΠΏλΒΚ ή/θαη απφ νπνηνδήπνηε άιιν 

εζληθφ ή ελσζηαθφ ειεγθηηθφ φξγαλν. Βπίζεο, ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζε απηά ηα 

ειεγθηηθά φξγαλα, ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
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εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ αληηζηνίρσλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο/πηζηνπνίεζεο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Ώλαδφρνπ, θηλνχληαη ηα 

εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Πξνγξακκαηηθήο 

Πεξηφδνπ 2014-2020. 

 
3. Σα ζηάδηα ειέγρνπ είλαη ηα εμήο: 

 

α. Πξνιεπηηθόο έιεγρνο πνπ αθνξά ην αξρηθφ ζηάδην πξηλ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ 

Έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ εμεηάδεηαη ε ηήξεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ γηα ηε 

πξνεηνηκαζία πινπνίεζεο ησλ θαηαξηίζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ησλ 

πξνζφλησλ ησλ σθεινχκελσλ. 

 

β. Έιεγρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ δηελεξγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο   ηνπ   

Έξγνπ,   κε   ηνλ   νπνίν   ειέγρεηαη   ε   αμηνπηζηία   ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δειψλνληαη 

απφ ηνλ αλάδνρν ζηα πιαίζηα ησλ κεληαίσλ δειηίσλ  παξαθνινχζεζεο  θπζηθνχ  

αληηθεηκέλνπ  θαη  ησλ  κέρξη  ηφηε ππνβιεζέλησλ παξαδνηέσλ, ε ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ 

πνπ έρεη αλαιάβεη ν Ώλάδνρνο βάζεη ηεο ζχκβαζεο θαη ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 

δεκνζηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο θαη δηαηάμεηο. Ο πάξνρνο θαηάξηηζεο 

φζν θαη ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο ππνρξενχληαη λα δηαζέζνπλ ηα ζρεηηθά link θαη θσδηθνχο 

πξφζβαζεο ζηελ Ώλαζεηνχζα Ώξρήο θαη ζηελ ΒΤΑ ΒΠΏΝΒΚ γηα ηε δηελέξγεηα 

επαιεζεχζεσλ. 

 

γ. Έιεγρνο κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ δηελεξγείηαη κεηά ηε γλσζηνπνίεζε 

νινθιήξσζήο ηνπ απφ ηνλ Ώλάδνρν, αθνξά ην ζπλνιηθφ θπζηθφ αληηθείκελν, κε ην πέξαο 

ηνπ νπνίνπ βεβαηψλεηαη ε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Ώλαδφρνπ. 

 

4. Οη έιεγρνη δηελεξγνχληαη είηε επί ηφπνπ,είηε κέζσ ησλ ζρεηηθψλ link, είηε θαηφπηλ 

εγγξάθνπ πξνζθιήζεσο απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν 

ζε απηή φισλ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ, εληφο ησλ δεζκεπηηθψλ θαη  εχινγσλ  ρξνληθψλ  

νξίσλ  πνπ  ηίζεληαη  απφ  ην  αξκφδην  ειεγθηηθφ φξγαλν ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο. ηε 

ζπλέρεηα: 

α. Μεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, ζπληάζζεηαη έθζεζε θαη απνηέιεζκα ειέγρνπ 

απφ ηνπο ειεγθηέο πνπ δηελήξγεζαλ ηνλ έιεγρν. 

β. ηνλ Ώλάδνρν θνηλνπνηείηαη ην απνηέιεζκα ειέγρνπ. Με ην ίδην έγγξαθν θαιείηαη 

ν Ώλάδνρνο λα δηαηππψζεη εγγξάθσο θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, 

απφ ηε ιήςε ηνπ απνηειέζκαηνο ειέγρνπ, ηηο απφςεηο ηνπ θαηά ηνπ αλσηέξσ 

απνηειέζκαηνο ειέγρνπ. 

γ. ε πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο δηελεξγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ 

Έξγνπ θαη δηαπηζησζνχλ ζνβαξέο ειιείςεηο, ν Ώλάδνρνο ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο 
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(ηαρπδξνκηθψο ή κε ηαρπκεηαθνξά ή κε ηειενκνηνηππία) απφ ηελ Ώλαζέηνπζα 

Ώξρή γηα ηε δηαπίζησζε απηή, εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε αλαζηνιή ηεο 

πινπνίεζεο ησλ Σκεκάησλ θαηάξηηζεο. 

δ.  Βάλ  θαηά  ην  δηελεξγεζέληα  έιεγρν  δηαπηζησζεί  ε  αρξεψζηεηε  ή 

παξάλνκε θαηαβνιή ρξεκαηηθψλ πνζψλ ησλ δφζεσλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο κε αξηζκφ Κ.Τ.Ώ. αξηζκ. 126829 / EΤΘΤ 

1217/8.12.2015  χζηεκα  δεκνζηνλνκηθψλ  δηνξζψζεσλ  θαη  δηαδηθαζίεο 

αλάθηεζεο αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ απφ πφξνπο ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ζην πιαίζην ηνπ ΒΠΏ 2014-2020, ζχκθσλα κε ην αξ. 22 

ηνπ Ν. 4314/2014, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

ε. Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαζνξίζεη κνλνκεξψο κεραληζκνχο 

πηζηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Ώλάδνρν νη νπνίνη 

ζα εμαζθαιίδνπλ ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. 

 
Άξζξν 18  Δθρώξεζε ύκβαζεο 
 
Ο Ώλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νχηε λα 

αλαζέηεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, 

νχηε λα ππνθαζίζηαηαη απφ ηξίην, πιήλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ξεηά νξίδνληαη ζην 

άξζξν 4.4 ηεο παξνχζαο θαη ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ 

θαζψο θαη πιελ ηεο πεξίπησζεο  ηνπ  άξζξνπ  132  παξ.  1  ζηνηρείν  δ  ζεκείν  ββ  

ηνπ  Ν.4412/2016. Καη εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε κέξνπο ή νιφθιεξσλ ησλ 

απαηηήζεσλ (πιεξσκψλ] ηνπ Ώλαδφρνπ έλαληη ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο κφλν πξνο 

Σξάπεδεο ή Πηζησηηθνχο Οξγαληζκνχο πξνο ρξεκαηηθή δηεπθφιπλζε ηνπ Ώλαδφρνπ, ππφ 

ηηο εμήο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο: 1) Ο εθδνρέαο πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα απνδέρεηαη 

φινπο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο,  2)  Δ  Ώλαζέηνπζα  Ώξρή  δηθαηνχηαη  λα  αληηηάμεη  θαηά  

ηνπ εθδνρέα φιεο ηηο ελζηάζεηο πνπ έρεη θαηά ηνπ εθρσξεηή θαη κεηά ηελ αλαγγειία ηεο 

εθρψξεζεο, 3) ζε πεξίπησζε πνπ γηα ιφγνπο πνπ άπηνληαη ησλ ζπκβαηηθψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ Ώλαδφρνπ θαη Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο δελ πξνθχςεη ελ φισ ή ελ κέξεη ππέξ ηεο 

Σξάπεδαο ην εθρσξνχκελν ηίκεκα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη έθπησζε Ώλαδφρνπ, 

απνκείσζε ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, δηαθνπή 

ζχκβαζεο, θαηαινγηζκφο ξεηξψλ, ζπκβηβαζκφο θιπ.) ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή δελ έρεη θακία 

επζχλε έλαληη ηεο εθδνρέσο Σξάπεδαο. 

 
Άξζξν 19 ύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 
 

19.1 Ο Ώλάδνρνο, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, βεβαηψλεη φηη δελ ζπληξέρεη ζην 

πξφζσπφ ηνπ θαη ζην πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 24 ηνπ λ. 4412/2016 
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θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Βπίζεο 

βεβαηψλεη, δειψλεη θαη εγγπάηαη φηη νχηε ν ίδηνο νχηε νπνηνζδήπνηε απφ ην πξνζσπηθφ, 

ηνπο ζπλεξγάηεο, ππαιιήινπο, πξνζηεζέληεο ηνπ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ 

εθπφλεζε ηνπ Έξγνπ πνπ αλαηίζεηαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε, έρνπλ ή ζα απνθηήζνπλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή ζρέζε ή 

ππνρξέσζε πξνο νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ε νπνία είλαη αζπκβίβαζηε κε 

ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ή πνπ 

δεκηνπξγεί ή ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν. 24 ηνπ λ.4412/2016. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 24 ηνπ λ.4412/2016 γηα: α) ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε, β) ηνλ εληνπηζκφ θαη γ) 

ηελ επαλφξζσζε ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηεμαγσγή 

δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

πξνεηνηκαζίαο ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, 

νχησο ψζηε λα απνθεχγνληαη ηπρφλ ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη λα δηαζθαιίδεηαη 

ε ίζε κεηαρείξηζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. ε πεξίπησζε πνπ ηα πξφζσπα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α` θαη β` ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξν 24 ηνπ λ. 4412/2016 

γλσζηνπνηήζνπλ εγγξάθσο ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ηπρφλ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ησλ 

ηδίσλ ή ησλ ζπγγεληθψλ ηνπο πξνζψπσλ, ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα 

επί ηεο ζπλδξνκήο ή κε θαηάζηαζεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Ώλ ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή 

απνθαλζεί φηη ζπληξέρεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ 

Βληαία Ώξρή Αεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη ιακβάλεη ακειιεηί ηα θαηάιιεια κέηξα, πξνο 

δηαζθάιηζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη πξνο απνθπγή ζηξεβιψζεσλ 

ηνπ αληαγσληζκνχ, ζηα νπνία κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εμαίξεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ απφ νπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή ζηε ζρεηηθή δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο, εθαξκνδνκέλσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2690/1999 (Ώ` 45). Βάλ κηα ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ είλαη αδχλαηνλ λα 

αξζεί κε άιινλ ηξφπν, ν ππνςήθηνο ή πξνζθέξσλ, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε απηή, 

απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία, θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

19.2 Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ζπληάζζεη θαη απνζηέιιεη ζηελ Ώξρή γξαπηή έθζεζε, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηηο πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ εληνπίζηεθαλ, θαζψο θαη 

φια ηα επαθφινπζα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ λ. 4412/2016 

θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 341 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
Άξζξν 20 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 
 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε 

πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Αηνηθεηηθφ Βθεηείν ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη 
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εθάζηε 

ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Ώ ηνπ λ. 

4412/2016. Πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Αηνηθεηηθφ Βθεηείν πξνεγείηαη 

ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 205 ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο, 

δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
ΑΡΘΡΟ 21  ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

1. Ο Ώλάδνρνο επζχλεηαη έλαληη ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, γηα θάζε ππνρξέσζε πνπ 

απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε, ηε δηαθήξπμε θαη ην Νφκν. 

2. Να παξαδψζεη ηηο βεβαηψζεηο παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάξηηζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο 

θαηαξηηζζέληεο. 

3. Να παξαδψζεη ηα πηζηνπνηεηηθά (ζηνπο σθεινχκελνπο πνπ ζα νινθιεξψζνπλ 
επηηπρψο ηηο εμεηάζεηο ή επαλεμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο) ή ηηο βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο ζηηο 
εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο (ζηνπο σθεινχκελνπο πνπ δελ ζα νινθιεξψζνπλ επηηπρψο ηηο 
εμεηάζεηο ή επαλεμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο) ζηνπο δηθαηνχρνπο θαηαξηηζζέληεο. 
4. Να ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ Οδεγνχ Αεκνζηφηεηαο θαη Πιεξνθφξεζεο Τπνέξγσλ πνπ 

πινπνηνχληαη απφ ηνπο Ώλαδφρνπο Φνξείο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, φπσο απηνί 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΒΒ) 1303/2013, ν νπνίνο ζα απνηειεί αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο ζχκβαζεο θαη λα ηεξεί αξρείν δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 22 - ΛΤΖ ΤΜΒΑΖ 
 
1. Δ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

i.Παξαδφζεθε θαη παξαιήθζεθε νιφθιεξν ην Έξγν (πνζφηεηα θαη πνηφηεηα) 

ii.Οινθιεξψζεθε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαη 

iii. Βθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα 

δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηε χκβαζε. 
 
ΑΡΘΡΟ 19 - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ - ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

 

1. Δ ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Ώλαδφρνπ θαη ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο δηέπεηαη απφ ην 

Βιιεληθφ Αίθαην. 

2. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθφςεη απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, αξκφδηα 

νξίδνληαη ηα Αηθαζηήξηα ησλ Ώζελψλ 

Δ ζχκβαζε ππεγξάθε ζε ηέζζεξα πξσηφηππα θαη έθαζηνο ησλ ζπκβαιιφκελσλ έιαβε 

απφ δχν. 
 
 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
 

ΤΝΝΖΜΔΝΟ:ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΔΓΗΟΤ ΤΜΒΑΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΕΔΙΟΤ ΤΜΒΑΗ 
ΑΡΘΡΟ 1- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

 

1. Σα Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο, ην Πεξηερφκελν ησλ Πξνγξακκάησλ 

Καηάξηηζεο θαη νη ψξεο εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Πίλαθεο πνπ 

αθνινπζνχλ: 
 

Δθπαηδεπηηθό 

Πξόγξακκα 1 

ΔΗΓΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 
ΣΔΥΝΖ:ΠΑΡΑΚΔΤΔ ΠΡΩΗΝΩΝ & 
ΑΡΣΟΠΟΗΖΜΑΣΩΝ-ΓΗΑΚΟΜΖΖ 

ύνολο ωπών 
καηάπηιζηρ 
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Δθπαηδεπηηθέο Δλόηεηεο 

 ΘΒΧΡΕΏ ΓΏΥΏΡΟΠΛΏΣΕΚΔ & ΏΡΣΟΠΟΕΕΏ 

 ΒΕΑΔ ΠΡΧΕΝΧΝ, ΠΏΡΏΚΒΤΒ & ΠΡΟΣΤΠΒ 

ΤΝΣΏΓΒ 

 Δ ΑΕΏΚΟΜΔΔ ΠΏΡΏΚΒΤΏΜΏΣΧΝ 

ΏΡΣΟΠΟΕΕΏ& ΓΏΥΏΡΟΠΛΏΣΕΚΔ 

 ΤΓΒΕΏ & ΏΦΏΛΒΕΏ 

 ΐΏΕΚΒ ΏΡΥΒ ΒΡΓΏΣΕΚΟΤ ΑΕΚΏΕΟΤ 

 ΐΏΕΚΒ ΏΡΥΒ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ 

 ΒΝΔΜΒΡΧΔ ΓΕΏ ΣΔΝ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΔ ΏΡΥΔ ΣΔ 

ΜΔ ΑΕΏΚΡΕΔ 
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Επαγγελμαηικέρ Γνώζειρ & Δεξιόηηηερ 

 

Οη θαηαξηηδφκελνη αλακέλεηαη λα απνθηήζνπλ ηερλνγλσζία θαη εκπεηξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρεηξηζκφ θαηάιιεισλ αλαινγηψλ θαη πιηθψλ γηα ηε δεκηνπξγία 

δηαθφξσλ παξαζθεπαζκάησλ θαη πξντφλησλ ηεο Γαραξνπιαζηηθήο, θαζψο θαη 

αξηνπνηεκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πξσηλφ γεχκα. 

Οη θαηαξηηδφκελνη ζα κάζνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αιεχξσλ, ζάθραξα, θαη καγηά, 

φπσο θαη πσο ε αιιειεπίδξαζε απηψλ ησλ ζπζηαηηθψλ επεξεάδεη ην απνηέιεζκα ζην 

πξνδχκη, ην άδπκν, θαη ηηο απαλσηέο ζηξψζεηο πξντφλησλ. 

Οη θαηαξηηδφκελνη ζα κάζνπλ λα νξίδνπλ, λα εμεγνχλ θαη λα επηηεινχλ θιαζηθέο 

επξσπατθέο ζπληαγέο (π.ρ., θξνπαζάλ, ηζνπξέθη, Beignet)  θαη λέεο ακεξηθάληθεο 

ζπληαγέο (π.ρ. κάθηλ βαηφκνπξνπ, ζθνιηάηεο). 

Οη  θαηαξηηδφκελνη  ζα  κάζνπλ  πψο  λα  παξάγνπλ  δχκεο  θαη  ζα  κάζνπλ  πψο  λα 

θάλνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία απφ αξηνζθεπάζκαηα πξσηλνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πην 

ζχγρξνλεο ηερληθέο  κίμεο θαη κεζφδνπο παξαγσγήο νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθέο. 

Οη   θαηαξηηδφκελνη   ζα   κάζνπλ   πψο   λα   θάλνπλ   starter   κε   ςσκί,   πψο   λα 

ζεξκνκεηξνχλ πιηθά, πψο λα αλακεηγλχνπλ, πψο λα πιάζνπλ (δηακνξθψλνπλ δχκε) θαη 

πψο λα ςήλνπλ. 

Οη θαηαξηηδφκελνη ζα εμεγνχλ ηε βαζηθή ρεκεία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ζπζηαηηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα παξαζθεπάζκαηα ηεο δαραξνπιαζηηθήο θαη ηεο αξηνπνηίαο. 

Οη θαηαξηηδφκελνη ζα κάζνπλ πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηξφθηκα θαη ζπζηαηηθά πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ ηα πξσηλά γεχκαηα (π.ρ. απγά). 

Οη  θαηαξηηδφκελνη  ζα  απνθηήζνπλ  γλψζεηο  γηα  ηηο  εγθαηαζηάζεηο  θνπδίλαο  θαη 

εμνπιηζκφ θνπδίλαο, φπσο κίμεξ ηεο KitchenAid, κίμεξ Robot Coupe,  θνχξλνπο, ςχθηεο 

θαη ην κεράλεκα sheeter. 

Οη θαηαξηηδφκελνη ζα εθαξκφδνπλ δηάθνξεο ηερληθέο δηαθφζκεζεο (πξεζζάξηζκα, 

αλάγιπθν, θεληήκαηα, απιηθέ), ζα εμαζθεζνχλ ζηε ρξήζε θαινππηψλ γηα ηε δεκηνπξγία  

γξήγνξεο  δηαθφζκεζεο  ζε  νκνηψκαηα  θέηθ  ή  άιισλ παξαζθεπαζκάησλ. 

Οη θαηαξηηδφκελνη ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο δηαθφζκεζεο κε πιηθά, φπσο θάζε είδνπο 

δάραξε θαη ζνθνιάηα. 
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Δθπαηδεπηηθέο Δλόηεηεο 

 ΒΞΒΛΕΞΒΕ ΣΔΝ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΏ ΣΡΟΦΕΜΧΝ 

 ΐΏΕΚΏ ΘΒΜΏΣΏ ΤΓΒΕΏ & ΑΕΏΣΡΟΦΔ 

 ΐΏΕΚΒ ΏΡΥΒ ΑΕΏΣΡΟΦΔ 

 ΝΒΒ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΒ ΣΕ ΤΓΥΡΟΝΒ 

ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΕ 

 ΥΒΑΕΏΜΟ ΣΔ ΠΡΟΧΠΕΚΔ & ΒΣΏΕΡΕΚΔ 

ΠΏΡΟΤΕΏ ΣΏ SOCIAL MEDIA 

 ΤΓΒΕΏ & ΏΦΏΛΒΕΏ 

 ΐΏΕΚΒ ΏΡΥΒ ΒΡΓΏΣΕΚΟΤ ΑΕΚΏΕΟΤ 

 ΐΏΕΚΒ ΏΡΥΒ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ 

 ΒΝΔΜΒΡΧΔ ΓΕΏ ΣΔΝ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΔ ΏΡΥΔ ΣΔ 

ΜΔ ΑΕΏΚΡΕΔ 
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Επαγγελμαηικέρ Γνώζειρ & Δεξιόηηηερ 

Οη θαηαξηηδφκελνη ζα κάζνπλ λα επηιέγνπλ γιπθά θαη αξηνπνηήκαηα ψζηε λα ηα 

ζπκπεξηιάβνπλ ζηα πξντφληα πνπ παξάγνπλ  ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπκβνιή ηνπο 

ζηελ πγεία θαη επεμία ησλ πειαηψλ ζχκθσλα κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. 

Οη θαηαξηηδφκελνη ζα γλσξίδνπλ θαη ζα αμηνινγνχλ ηα θπζηθά, ηα ρεκηθά θαη ηα 

βηνινγηθά ζηνηρεία ησλ πξντφλησλ δηαηξνθήο. 

Οη  θαηαξηηδφκελνη  ζα  γλσξίδνπλ  ηα  ζηάδηα  ηεο  δηαηξνθήο  θαη  ηηο  δηαηηεηηθέο 

αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ, θαζψο θαη αηφκσλ κε εηδηθά ζέκαηα πγείαο. 

Οη θαηαξηηδφκελνη ζα πεξηγξάθνπλ θαη ζα εμεγνχλ ηα ζπζηαηηθά ησλ πξντφλησλ ηεο 

δαραξνπιαζηηθήο ζηνπο πειάηεο-ελδηαθεξφκελνπο ζπζρεηίδνληαο θαη πξνζαξκφδνληαο 

ηελ παξαζθεπή ηνπο ζε εηδηθέο δηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

Οη  θαηαξηηδφκελνη  ζα  γλσξίδνπλ,  ζα  πεξηγξάθνπλ  θαη  αμηνινγνχλ  δηαηξνθηθέο 

ζπκπεξηθνξέο   ησλ   αηφκσλ   θαη   ζα   παξαζθεπάδνπλ   πξντφληα   κε   βάζε   ηηο 

δηαηξνθηθέο ηνπο αλάγθεο 

Οη  θαηαξηηδφκελνη  ζα  ηαμηλνκνχλ  ηα ηξφθηκα κε  βάζε  ηα  ζπζηαηηθά ηνπο  , ζα 

αλαιχνπλ ηα ζπζηαηηθά πξντφλησλ δαραξνπιαζηηθήο θαη ζα ζρεδηάδνπλ πξντφληα θαη 

γεχκαηα κε βάζε ηηο ηάζεηο ηεο δηαηξνθνινγίαο θαη ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο. 

Οη   θαηαξηηδφκελνη   ζα   αμηνινγνχλ   πξντφληα   θαη   παξαζθεπάζκαηα   κε   βάζε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. 

Οη θαηαξηηδφκελνη ζα επηδεηθλχνπλ δεμηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ πξνεηνηκαζία, ηελ 

παξαγσγή θαη ηελ παξνπζίαζε πξντφλησλ. 

Οη    θαηαξηηδφκελνη    ζα    ρξεζηκνπνηνχλ    κεζφδνπο    παξαζθεπήο    πξντφλησλ 

θαηάιιεισλ γηα δηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη αλάγθεο πιεζπζκνχ κε δηάθνξα ζέκαηα 

πγείαο. 

Οη  θαηαξηηδφκελνη  ζα  γλσξίδνπλ  θαη  εθαξκφδνπλ  ηα  ζηάδηα  θαηάξηηζεο  ελφο 

πιάλνπ επηθνηλσλίαο marketing κε ηε ρξήζε ησλ social media. 

Οη  θαηαξηηδφκελνη  ζα  γλσξίδνπλ  θαη  εθαξκφδνπλ  ηα  ζηάδηα  ζρεδηαζκνχ  θαη 

δηαθεκηζηηθήο   πξνβνιήο   πξντφλησλ   ή   ηεο   επηρείξεζήο   ηνπο,   θαζψο  θαη  λα 

επηιέγνπλ ηα  θαηάιιεια αλά  πεξίπησζε δηαθεκηζηηθά  κέζα  θαη λα  αμηνινγνχλ απηφ 

ην δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα. 

Οη θαηαξηηδφκελνη ζα γλσξίδνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ρξήζεο ηνπ Αηαδηθηχνπ σο εηδηθφ 

κέζν πξνβνιήο. 

 

 



Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

ειίδα  245 από 278 
 

 

 

 



Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

ειίδα  246 από 278 
 

 

 

 
 

Δθπαηδεπηηθό 

Πξόγξακκα  3 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΩΝ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 

ύνολο ωπών 
καηάπηιζηρ 

 
80 

Ώξεο ζεσξεηηθήο 
θαηάξηηζεο 

80 

 
Ώξεο πξαθηηθήο άζθεζεο ------ 

Δθπαηδεπηηθέο Δλόηεηεο 

 ΒΠΕΥΒΕΡΔΜΏΣΕΚΟΣΔΣΏ, ΐΏΕΚΒ ΓΝΧΒΕ 

ΟΡΓΏΝΧΔ & ΑΕΟΕΚΔΔ ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ 

 ΥΒΑΕΏΜΟ, ΠΏΡΏΓΧΓΔ ΚΏΕ ΠΏΡΟΤΕΏΔ 

ΠΡΟΕΟΝΣΧΝ 

 ΑΕΟΕΚΔΔ ΚΏΕ ΥΒΑΕΏΜΟ ΑΕΏΘΒΕΜΧΝ ΠΟΡΧΝ & 

ΑΕΟΕΚΔΔ ΠΡΟΧΠΕΚΟΤ 

 ΛΒΕΣΟΤΡΓΒΕΒ ΒΞΤΠΔΡΒΣΔΔ ΠΒΛΏΣΧΝ 

 ΤΓΒΕΏ & ΏΦΏΛΒΕΏ 

 ΐΏΕΚΒ ΏΡΥΒ ΒΡΓΏΣΕΚΟΤ ΑΕΚΏΕΟΤ 

 ΐΏΕΚΒ ΏΡΥΒ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ 

 ΒΝΔΜΒΡΧΔ ΓΕΏ ΣΔΝ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΔ ΏΡΥΔ ΣΔ 

ΜΔ ΑΕΏΚΡΕΔ 
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Επαγγελμαηικέρ Γνώζειρ & Δεξιόηηηερ 

Οη  θαηαξηηδφκελνη  ζα  γλσξίδνπλ  θαη  ζα  ζρεδηάδνπλ  έλα  πιάλν  ζηξαηεγηθήο 

αλάπηπμεο ζην εζληθφ ή θαη ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

Οη θαηαξηηδφκελνη ζα γλσξίδνπλ θαη ζα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθεκηζηηθά κέζα. 

Οη  θαηαξηηδφκελνη  ζα  γλσξίδνπλ  ηα  βήκαηα  ηεο  νηθνλνκηθήο  νξγάλσζεο  θαη 

θνζηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ. 

Οη   θαηαξηηδφκελνη   ζα   ρξεζηκνπνηνχλ   εξγαιεία   Marketing   θαη   πξνζέιθπζεο 

πειαηψλ. 

Οη θαηαξηηδφκελνη ζα δηαπηζηψλνπλ θαη ζα αμηνινγνχλ ηελ εκπεηξία ησλ πειαηψλ 

ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. 

Οη  θαηαξηηδφκελνη  ζα  γλσξίδνπλ  θαη  ζα  εθαξκφδνπλ  έλα  πιάλν  δηνίθεζεο  ηεο 

κνλάδαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. 

Οη  θαηαξηηδφκελνη  ζα  είλαη  ζε  ζέζε  λα  ζρεδηάδνπλ  ζηφρνπο  θαη  ζθνπνχο,  λα 

παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία επίηεπμήο ηνπο θαη λα επαλαζρεδηάδνπλ ην πιάλν 

δηνίθεζεο. 

Οη θαηαξηηδφκελνη ζα εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ηελ 

πξφζιεςε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. 

Οη   θαηαξηηδφκελνη   ζα   γλσξίδνπλ   αξρέο   θαη   δηαδηθαζίεο   ζπληνληζκνχ   θαη 

θηλεηνπνίεζεο κηαο νκάδαο κε ζθνπφ λα παξάγεη απνηειέζκαηα. 

Οη   θαηαξηηδφκελνη   ζα   αλαπηχμνπλ   δεμηφηεηεο   πξνγξακκαηηζκνχ   έξγσλ   θαη 

επαλαθαζνξηζκνχ πξνηεξαηνηήησλ. 

Οη θαηαξηηδφκελνη ζα αζθνχλ ηερληθέο αμηνιφγεζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ πειαηψλ. 

Οη θαηαξηηδφκελνη ζα θαηαλννχλ ηελ αλζξψπηλε ςπρνινγία θαη ηα θίλεηξα πειαηψλ θαη 

ζπλεξγαηψλ. 

Οη θαηαξηηδφκελνη ζα γλσξίδνπλ ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ελφο δηθηχνπ επαθψλ θαη 

ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
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Σν 

γλσζηηθφ πεξηερφκελν ησλ Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο πνπ πξνβιέπεηαη λα 
πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ δξάζεο ζπλάδεη κε ηα θάησζη ρήκαηα 
Πηζηνπνίεζεο,  θαζψο θαιχπηεη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ, εξγαζηαθψλ 
θαζεθφλησλ, γλψζεσλ   θαη   δεμηνηήησλ   πνπ   απαηηνχλ   θη   εμεηάδνπλ   ηα   ελ   
ιφγσ   ρήκαηα Πηζηνπνίεζεο, ή ηζνδχλακα απηψλ. 
 
 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΥΖΜΑ 
ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ 
ΔΞΔΣΑΖ 

ΠΡΑΚΣΗΚΖ 
ΔΞΔΣΑΖ 

 
ΔΗΓΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 
ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 
ΣΔΥΝΖ:ΠΑΡΑΚΔΤΔ 
ΠΡΩΗΝΩΝ ΚΑΗ 
ΑΡΣΟΠΟΗΖΜΑΣΩΝ-
ΓΗΑΚΟΜΖΖ 

ΒΕΑΕΚΟ 
ΠΏΡΏΚΒΤΔ 
ΠΡΧΕΝΧΝ, 
ΏΡΣΟΠΟΕΔΜΏΣΧΝ 
& ΑΕΏΚΟΜΔΔ 

ΝΏΕ ΝΏΕ 

ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΑΔΗ 
ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 
ΣΔΥΝΖ 

ΒΕΑΕΚΟ 
ΒΦΏΡΜΟΓΔ 
ΏΡΥΧΝ 
ΑΕΏΕΣΟΛΟΓΕΏ & 
ΑΕΏΣΡΟΦΟΛΟΓΕΏ 
ΣΔΝ 
ΓΏΥΏΡΟΠΛΏΣΕΚΔ 

ΝΏΕ ΝΏΕ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΩΝ 
ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 
ΣΔΥΝΖ 

ΤΠΒΤΘΤΝΟ 
ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ 
ΜΟΝΏΑΧΝ 
ΓΏΥΏΡΟΠΛΏΣΕΚΔ 
ΣΒΥΝΔ 

ΝΏΕ ΟΥΕ 

 
 
 
2. Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο 

 
O Ώλάδνρνο πνπ ζα πινπνηήζεη ηηο ελέξγεηεο Καηάξηηζεο ηεο Πξάμεο απαηηείηαη 

λα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε επάξθεηα θαη ηερληθή ηθαλφηεηά ψζηε είλαη ζε ζέζε 

λα πινπνηήζεη ηα Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο κε νπνηαδήπνηε απφ ηηο εμήο 

εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο : 

 Βίηε  κε  ηε  κέζνδν  ηεο  ηειεθαηάξηηζεο  (ζχγρξνλε θαη  

αζχγρξνλε  ηειε-εθπαίδεπζε) 

 Βίηε κε ηε κέζνδν ηεο Μηθηήο Καηάξηηζεο (blendedlearning), 

ζπλδπάδνληαο ηε δσληαλή / δηά δψζεο δηδαζθαιία ζε αίζνπζα κε 

δξαζηεξηφηεηεο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο ηειε-εθπαίδεπζεο 

 Βίηε κε ηε κέζνδν ηεο ζπκβαηηθήο (facetoface) θαηάξηηζεο ζηελ ηάμε 

Δ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ κε ηελ κέζνδν ηεο ηειεθαηάξηηζεο είλαη ππνρξεσηηθή 

γηα φιν ην ρξνληθφ δηαζηεκα εθαξκνγήο ηεο ΠΝΠ "Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο 
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ηεο 

αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19" (ΦΒΚ Ώ' 64/14-03-

2020) θαη νπφηε άιινηε απηφ θξηζεί αλαγθαίν. 

  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
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Δ 

εθπαηδεπηηθή κέζνδνο πνπ ζα επηιέγεηαη ηειηθψο γηα θάζε Πξφγξακκα 

Καηάξηηζεο απφ ηνλ Ώλάδνρν ζα θαζνξίδεηαη (ελδεηθηηθά): 

 Ώπφ ην επηκέξνπο εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

 Ώπφ  ηε  ζχλζεζε  ηεο  νκάδαο  ησλ  εθπαηδεπνκέλσλ  (ειηθία,  

επαγγεικαηηθή εκπεηξία, επίπεδν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, θ.α.) 

 Ώπφ ηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

 Ώπφ ηα σξάξηα εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 
 
ΑΡΘΡΟ 2 – ΟΡΟΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 
1.  Δ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε 

ηνπο «Βηδηθνχο ξνπο γηα ηελ Τινπνίεζε Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο Βξγαδνκέλσλ θαη 

ηελ Πηζηνπνίεζε ησλ Χθεινπκέλσλ» ηνπ Παξαξηήκαηνο VIII ηεο Αηαθήξπμεο, ην νπνίν 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Ώπφθαζεο Έληαμεο ηεο Πξάμεο. 

2.  Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ, ηδίσο δε νη φξνη θαη ην 
πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, φπσο νη ψξεο, ε ππνρξέσζε αδηάιεηπηεο 
παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάξηηζεο θαη νη ζπλέπεηεο ηεο ηπρφλ ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ 
απνπζηψλ θ.α. ζα πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ ζε πξνηππνπνηεκέλν ζπκθσλεηηθφ 
ην νπνίν ζα δνζεί απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή ζηνλ Ώλάδνρν πξνο ππνγξαθή απφ ηνπο 
θαηαξηηδφκελνπο. Ο Ώλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, λα ην δψζεη πξνο ππνγξαθή θαη λα 
ζπιιέμεη ηα ππνγεγξακκέλα ζπκθσλεηηθά θαη λα ηα παξαδψζεη ζηελ Ώλαζέηνπζα 
Ώξρή. 
3.  Κάζε  θαηαξηηδφκελνο  έρεη  δπλαηφηεηα  απνπζίαο  κέρξη  πνζνζηνχ  10%  ησλ 

ζπλνιηθψλ σξψλ θαηάξηηζεο. Βηδηθά γηα ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηα νπνία 

ζπκκεηέρνπλ  θαηαξηηδφκελνη  νη  νπνίνη  είλαη  άηνκα  κε  αλαπεξίεο,  ην  πνζνζηφ 

επηηξεπηψλ απνπζηψλ απμάλεηαη ζην 20% κεηά απφ αηηηνινγία θαη ζε ζπλελλφεζε κε 

ηνλ θαηαξηηδφκελν. Σν ίδην πνζνζηφ 20% ηζρχεη γηα ηνπο θαηαξηηδφκελνπο, νη νπνίνη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ απνδεδεηγκέλε λνζειεία ζε 

δεκφζην λνζνθνκείν, φπσο επίζεο γηα ηηο εγθπκνλνχζεο γπλαίθεο θαη ηηο γπλαίθεο πνπ 

δηαλχνπλ πεξίνδν ινρείαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν ππεχζπλνο Έξγνπ ηνπ Ώλαδφρνπ 

ζα πξέπεη λα κεζνιαβήζεη θαη λα βνεζήζεη ηνλ θαηαξηηδφκελν λα θαιχςεη ηε δηδαθηηθή 

χιε, γηα λα κπνξέζεη λα παξαθνινπζήζεη απξφζθνπηα ηε ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Καηαξηηδφκελνη πνπ έρνπλ ππεξβεί ην σο άλσ φξην απνπζηψλ δελ έρνπλ δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, δε δηθαηνχληαη εθπαηδεπηηθφ επίδνκα θαη δελ 

ηνπο ρνξεγείηαη βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο. 

4. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο ελέξγεηεο θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο ιακβάλνπλ 

εθπαηδεπηηθφ επίδνκα χςνπο πέληε επξψ (5,00 €) κηθηά αλά ψξα θαηάξηηζεο, κείνλ ηηο 

λφκηκεο θξαηήζεηο, κε ηελ πξνυπφζεζε πσο έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ θαηάξηηζε θαη έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο. ε πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζεο απνπζηψλ 

θαη κέρξη ηνπ αλσηάηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ, ε ακνηβή ησλ θαηαξηηδνκέλσλ κεηψλεηαη θαηά 
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ην 

πνζφ 

πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο κε πξαγκαηνπνηεζείζεο ψξεο θαηάξηηζεο. Δ πηζηνπνίεζε πηζαλψλ 

απνπζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ εκεξεζίσλ δειηίσλ παξαθνινχζεζεο 

πξνγξάκκαηνο. Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε ηε 

ιήμε θάζε πξνγξάκκαηνο, θαηάζηαζε κε ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο ψξεο θαηάξηηζεο γηα 

θάζε εθπαηδεπφκελν.  

Δ δαπάλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  επηδφκαηνο  βαξχλεη  ηελ  Ώλαζέηνπζα  Ώξρή.  Δ  θαηαβνιή 

πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ΐεβαίσζεο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ώλάδνρν φηη ν 

θαηαξηηδφκελνο πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην θαη 

κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, ζην 

νπνίν ζπκκεηείρε ν παξαπάλσ. 

5.  Δ θαηάξηηζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε Σκήκαηα θαηαξηηδνκέλσλ πνπ έρνπλ 5 (ειάρηζην) 

έσο 25 (κέγηζην) σθεινχκελνπο (εθεμήο, «Σκήκαηα»). 

6.  Δ δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο γηα θάζε Σκήκα είλαη νγδφληα (70) ή (80) ψξεο αληίζηνηρα 

7.  Δ εκεξήζηα δηάξθεηα ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο ή/θαη ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

(φπνπ πξνβιέπεηαη θαη δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί) δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 

ηέζζεξηο (4) ψξεο θαη δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά εθηφο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ/εξγαδνκέλσλ. 

8. Σν Πξφγξακκα Καηάξηηζεο δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη αζπλέρεηεο. Μπνξεί  λα 

δηαθφπηεηαη ζηηο πεξηφδνπο  Υξηζηνπγέλλσλ,  Πάζρα θαη θαινθαηξηλψλ  δηαθνπψλ ή/θαη ζε 

εμαηξεηηθέο έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. 

9.  Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο θαηάξηηζεο, εθφζνλ ε δηάξθεηά ηεο ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο 

(3) ψξεο εκεξεζίσο, ζα ρνξεγνχληαη εδέζκαηα /ρπκνί/θαθέ ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο. Σν 

θφζηνο απηφ θαιχπηεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Ώλάδνρν (αθνξά ζπκβαηηθή θαηάξηηζε). 

10. Αελ επηηξέπεηαη θαηάξηηζε ηηο Κπξηαθέο θαζψο θαη ηηο επίζεκεο αξγίεο. 

11. Δ θαηάξηηζε ζα πινπνηεζεί ζε αίζνπζεο πνπ βξίζθνληαη ζε δνκέο, νη νπνίεο πξέπεη 

λα δηαζέηνπλ αδεηνδφηεζε ( ζχκθσλα κε ην Ν. 4093/2012, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην Ν. 4547/2018 θαη κε ην Ν. 4111/2013) σο Κέληξν Αηά ΐίνπ Μάζεζεο Βπηπέδνπ 2 ή 

Κέληξν Αηά ΐίνπ Μάζεζεο Βπηπέδνπ 1, πνπ λα εμαζθαιίδεη  πξνζβαζηκφηεηα  ζε  ΏΜΒΏ,  

ζχκθσλα  κε  ην  λφκν  4067/2012  (ΦΒΚ 79/Ώ/2012)  «Νένο  Οηθνδνκηθφο  

Καλνληζκφο»  θαη  ηηο  Οδεγίεο  ηνπ  Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο,  Βλέξγεηαο  θαη  

θιηκαηηθήο  Ώιιαγήο  «ρεδηάδνληαο  γηα  ινπο»  σο ηζρχεη. Δ πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ κε ηελ κέζνδν ηεο ηειεθαηάξηηζεο είλαη ππνρξεσηηθή γηα φιν ην ρξνληθφ 

δηαζηεκα εθαξκνγήο ηεο ΠΝΠ "Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο 

πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19" (ΦΒΚ Ώ' 64/14-03-2020) θαη νπφηε 

άιινηε απηφ θξηζεί αλαγθαίν 

12. Δ πξαθηηθή άζθεζε (φπνπ πξνβιέπεηαη θαη εθ‟φζνλ επηηξαπεί ε θαηάξηηζε ζε δνκέο) 

ζα πινπνηεζεί ζε αίζνπζεο πνπ βξίζθνληαη  ζε   δνκέο,   νη  νπνίεο   πξέπεη  λα   

δηαζέηνπλ  αδεηνδφηεζε (ζχκθσλα κε ην  Ν. 4093/2012,  φπσο απηφο  

ηξνπνπνηήζεθε  κε ην Ν.4547/2018  θαη  κε  ην  Ν.  4111/2013)  σο  Κέληξν  Αηά  ΐίνπ  
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Μάζεζεο Βπηπέδνπ 2 ή Κέληξν Αηά ΐίνπ Μάζεζεο Βπηπέδνπ 1, πνπ λα εμαζθαιίδεη 

πξνζβαζηκφηεηα  ζε  ΏΜΒΏ,  ζχκθσλα  κε  ην  λφκν  4067/2012  (ΦΒΚ 79/Ώ/2012)   

«Νένο   Οηθνδνκηθφο   Καλνληζκφο»   θαη   ηηο   Οδεγίεο   ηνπ ππνπξγείνπ    

Πεξηβάιινληνο,    Βλέξγεηαο    θαη    θιηκαηηθήο    Ώιιαγήο «ρεδηάδνληαο γηα ινπο», 

σο ηζρχεη , κε ηε κνξθή ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο (case studies). H πξαθηηθή άζθεζε 

γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα εθαξκνγήο ηεο ΠΝΠ "Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο 

ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19" (ΦΒΚ Ώ' 64/14-03-

2020) θαη νπφηε άιινηε απηφ θξηζεί αλαγθαίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζχγρξνλε 

ηειεθαηάξηηζε. 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο (φπνπ πξνβιέπεηαη θαη εθ‟φζνλ επηηξαπεί ε 

θαηάξηηζε ζε δνκέο) είλαη ππνρξεσηηθή ε παξνπζία εθπαηδεπηή. 

 
13. Πηζηνπνίεζε  ησλ  θαηαξηηδνκέλσλ:  Μεηά  ηελ  νινθιήξσζε  ηεο  θαηάξηηζεο  ν 
Ώλάδνρνο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πηζηνπνίεζεο ησλ πξνζφλησλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά 
ηε   δηάξθεηα   ηνπ   Πξνγξάκκαηνο.   Σελ   Πηζηνπνίεζε   ζα   δηελεξγήζνπλ   Φνξείο 
Πηζηνπνίεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Βιιάδα ή/ θαη δηεζλψο θαη νη νπνίνη είηε είλαη 
δηαπηζηεπκέλνη ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO/IEC 17024 ή άιιν ηζνδχλακν είηε είλαη   
πηζηνπνηεκέλνη   απφ   ηνλ   ΒΟΠΠΒΠ   λα   ρνξεγνχλ   πηζηνπνηεηηθά   γηα   ηηο 
ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα Αηαθήξπμε. 
Σν ζχλνιν ησλ σθεινπκέλσλ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο. Κάζε θαηαξηηδφκελνο ζα 

ζπκκεηάζρεη ζηελ εμέηαζε πηζηνπνίεζεο θαη - αλ ρξεηάδεηαη – ζε κία επαλεμέηαζε 

(εθφζνλ ην επηζπκεί). ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ν σθεινχκελνο, θαηφπηλ 

αηηηνιφγεζεο, αδπλαηεί λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο θαη ζηηο επαλεμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, δχλαηαη λα εμεηαζηεί ζε δηαθνξεηηθή εκεξνκελία, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο δχλαηαη λα δηελεξγήζεη εμεηάζεηο ζε 

εκεξνκελίεο άιιεο απφ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο, εληφο ηνπ νξίνπ πνπ νξίδεη ε 

παξνχζα. 

ε θάζε Χθεινχκελν πνπ ζα νινθιεξψζεη επηηπρψο ηηο εμεηάζεηο ή επαλεμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ ζπκβεβιεκέλν κε ηνλ Ώλάδνρν Φνξέα 

Πηζηνπνίεζεο. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ σθεινπκέλνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Φνξέα 

πηζηνπνίεζεο βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, ε νπνία ζα θέξεη 

ην φλνκα ηνπ σθεινχκελνπ θαη ηηο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηείρε (κία ή δχν θνξέο). 

Δ δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ θαη επαλεμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο ησλ θαηαξηηζζέλησλ 

πξέπεη  λα  νινθιεξψλεηαη  απφ  ηνλ  Φνξέα  Πηζηνπνίεζεο  Πξνζψπσλ  (Φ.Π.Π)  ην 

αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο 

εθάζηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
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14. Χο   

εκεξνκελία   νινθιήξσζεο   ελφο   πξνγξάκκαηνο   λνείηαη   ε   εκεξνκελία 

νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

επαλεμέηαζεο. 

15. Κάζε  θαηαξηηδφκελνο  έρεη  δπλαηφηεηα  απνπζίαο  κέρξη  πνζνζηνχ  10%  ησλ 

ζπλνιηθψλ σξψλ θαηάξηηζεο. Καηαξηηδφκελνη πνπ έρνπλ ππεξβεί ην σο άλσ φξην 

απνπζηψλ δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, δε δηθαηνχληαη 

εθπαηδεπηηθφ επίδνκα θαη δελ ηνπο ρνξεγείηαη βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο. 

16. ε  πεξίπησζε  πνπ  έλαο  ή  πεξηζζφηεξνη  θαηαξηηδφκελνη  πνπ  ζπκκεηέρνπλ  ζην 

Σκήκα θαηάξηηζεο θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε θαηαξηηδνκέλσλ δελ 

πξνζέιζνπλ/παξαθνινπζήζνπλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ 

απνπζηψλ πινπνίεζεο ηεο θαηάξηηζεο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηνπο 

επηιαρφληεο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. 

17. Ο Ώλάδνρνο αλαιακβάλεη εμ νινθιήξνπ ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ εθπαηδεπηψλ. Δ 

θαηάξηηζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ Βθπαηδεπηέο Βλειίθσλ κε πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή 

επάξθεηα πνπ είλαη εληαγκέλνη ζην Μεηξψν Βθπαηδεπηψλ Βλειίθσλ ηνπ ΒΟΠΠΒΠ,   βάζεη   

ηεο   Τπνπξγηθήο   Ώπφθαζεο   ππ΄αξηζκ.   ΓΠ/20082/23.10.2012 Τπνπξγηθήο Ώπφθαζεο 

«χζηεκα Πηζηνπνίεζεο Βθπαηδεπηηθήο Βπάξθεηαο Βθπαηδεπηψλ Βλειίθσλ ηεο Με 

Σππηθήο Βθπαίδεπζεο» (Φ.Β.Κ. 2844/ΐ‟/2012), φπσο ηξνπνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 67 ηνπ Ν.4386/2016 (Φ.Β.Κ. Ώ‟/ 83/11-5-2016) θαη ηεο ππ‟ αξηζκ. 

10472/6.9.2013 Τπνπξγηθήο Ώπφθαζεο «πκπιήξσζε ηεο ππ‟ αξηζκ. 

ΓΠ/20082/22−10−2012 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

Πνιηηηζκνχ θαη Ώζιεηηζκνχ (ΐ΄ 2844/23−10−2012) «χζηεκα Πηζηνπνίεζεο 

Βθπαηδεπηηθήο  Βπάξθεηαο  Βθπαηδεπηψλ  Βλειίθσλ  ηεο  Με  Σππηθήο  Βθπαίδεπζεο», 

(Φ.Β.Κ. 2451/ΐ‟/2013). Βμαηξεηηθά,  ζε πεξηνρέο θαη ζεκαηηθά αληηθείκελα θαηάξηηζεο 

φπνπ ηεθκεξηψλεηαη ε έιιεηςε ή ε αλεπάξθεηα πηζηνπνηεκέλσλ εθπαηδεπηψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα ΣΒΠ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο κε πηζηνπνηεκέλσλ 

εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνχ ηεθκεξησκέλνπ αηηήκαηνο θαη έγθξηζήο 

ηνπ απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή (αθνξά κφλν ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε). 

18. Ο Ώλάδνρνο ζπλάπηεη ζπκθσλεηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηέο, ζηα νπνία πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ηδίσο δε ην χςνο 

ηεο ακνηβήο ηνπο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο, ν αξηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ, ην 

δηάζηεκα ζπλεξγαζίαο, ε σξηαία απνδεκίσζε θ.α. Ο Ώλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή 

επζχλε θαη ππνρξέσζε πιεξσκήο ησλ ακνηβψλ ησλ εθπαηδεπηψλ. 

19. Οη  εθπαηδεπηηθέο  κέζνδνη  θαη  ηερληθέο  πνπ  ζα  ρξεζηκνπνηεζνχλ  είλαη  θπξίσο 

εθείλεο πνπ έρνπλ ζπλάθεηα κε ηελ νκάδα ησλ σθεινπκέλσλ θαη ηα πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο θαη νη νπνίεο αλαπηχζζνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ σθεινχκελσλ, 

ηνλ θξηηηθφ ηξφπν ζθέςεο, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εθπαηδεπηψλ - σθεινπκέλσλ. 

20. Ο  Ώλάδνρνο  αλαιακβάλεη  ηελ  ππνρξέσζε  λα  παξάμεη  θαη  λα  δηαλείκεη  ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (ζηα πξνγξάκκαηα ζπκβαηηθήο εθπαίδεπζεο). Σν 
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εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα ζπλνδεχεηαη απφ θάθειν θαηαξηηδνκέλνπ, κπινθ ζεκεηψζεσλ 

θαη ζηπιφ, ηα νπνία ζα δηαηεζνχλ ζε θάζε θαηαξηηδφκελν, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ βαξχλεη 

ηνλ Ώλάδνρν. Σν ζπκβαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Ώλάδνρνο 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα είλαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα, δαθηπινγξαθεκέλν θείκελν, κε θαλνληθά πεξηζψξηα, κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο  

έσο  12  ζηηγκέο  θαη  δηάζηηρν  έσο  1.5,  έθηαζεο  θαη‟ ειάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) 

ειίδσλ Ώ4 γηα θάζε ψξα ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο (δελ πξνζκεηξψληαη νη ζειίδεο, ζην 

ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, πνπ αθνξνχλ ζηελ παξάζεζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ 

αλαθνξψλ θαζψο θαη ζην ζπγθεληξσηηθφ «Γισζζάξη» ζεκαληηθψλ φξσλ), πξέπεη λα 

είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη λα θαιχπηεη πιήξσο ηε ζεκαηνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ.  

21.Σν ζπκβαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα αθνξά ζηηο «ππνρξεσηηθέο» ελφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ («Τγεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία», «ΐαζηθέο αξρέο 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ», «ΐαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ Βπηρεηξήζεσλ», «Βλεκέξσζε γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο κε δηάθξηζεο») δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη (ζε αξηζκφ 

ζειίδσλ) ην 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζειίδσλ ηνπ ζπκβαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ εθάζηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

22.    Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ κε ηε κέζνδν ηεο 

ηειεθαηάξηηζεο ν Ώλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηήζεη 

Οινθιεξσκέλν  χζηεκα  Σειεθαηάξηηζεο  (Ο..Σ.Κ.)   

Σν  Ο..Σ.Κ.  πνπ  ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Ώλάδνρνο πξέπεη  λα πιεξνί θαη‟ ειάρηζηνλ 

ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηηο ηζρχνπζεο «Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο 

Τπνρξεσηηθήο Βθαξκνγήο Τινπνίεζεο  Πξνγξακκάησλ  Καηάξηηζεο  κε  ηε  κέζνδν  

ηεο  Σειεθαηάξηηζεο  (e- learning)» ηνπ Παξαξηήκαηνο VIII ηεο  Αηαθήξπμεο «Βηδηθνί 

φξνη πινπνίεζεο Πξάμεο», ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Ώπφθαζεο 

Έληαμεο ηεο Πξάμεο. 

23. ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα πινπνηεζνχλ κε ηε κέζνδν ηεο ηειεθαηάξηηζεο ν 

Ώλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξάμεη ην απαηηνχκελν ςεθηαθφ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Ο Ώλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέηεη ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα 

φια ηα αληηθείκελα θαηάξηηζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Έξγν. Σν ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ πξέπεη λα πιεξνί θαη‟ ειάρηζηνλ ηηο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ 

έρνπλ ηεζεί απφ ηηο ηζρχνπζεο «Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο Τπνρξεσηηθήο Βθαξκνγήο 

Τινπνίεζεο Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο κε ηε κέζνδν ηεο Σειεθαηάξηηζεο (e-learning)» 

ηνπ Παξαξηήκαηνο VIII ηεο   Αηαθήξπμεο «Βηδηθνί φξνη πινπνίεζεο Πξάμεο», ην νπνίν 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Ώπφθαζεο Έληαμεο ηεο Πξάμεο. 

24. Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη ζηνπο σθεινχκελνπο ηα εξσηεκαηνιφγηα γηα 

ηε ζπιινγή πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ έλαξμε (θαη κεηά ηε ιήμε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ σθεινπκέλσλ ζηε δξάζε (Ώπνγξαθηθά δειηία Βηζφδνπ θαη Βμφδνπ 

Χθεινπκέλσλ), λα ζπιιέμεη ηα δεδνκέλα ησλ απαληήζεσλ ησλ σθεινπκέλσλ ηα 
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νπνία 

αθνξνχλ ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη επαίζζεησλ ηα νπνία ζα 

είλαη ππνγεγξακκέλα, θαη λα ηα εηζαγάγεη ζηελ πξνβιεπφκελε εθαξκνγή ηεο 

ειεθηξνληθήο ηζηνζειίδαο. Σα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα παξαδίδνληαη ζηελ 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή, ε νπνία θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηαρψξεζή ηνπο ζην ΟΠ  γηα 

ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο 

ζην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο δξάζεο κέζσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (δεηθηψλ) 

θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ εξεπλψλ θαη αμηνινγήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ θαη ηα πξνβιεπφκελα ζην 

Ν. 2472/97. 
 
Οη εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη θπξίσο εθείλεο πνπ 

έρνπλ ζπλάθεηα κε ηελ νκάδα ησλ σθεινχκελσλ θαη ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη νη 

νπνίεο αλαπηχζζνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ σθεινχκελσλ, ηνλ θξηηηθφ ηξφπν 

ζθέςεο, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εθπαηδεπηψλ - σθεινχκελσλ. 

ηα πξνγξάκκαηα ν Ώλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξάγεη ην απαηηνχκελν 

ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (ην νπνίν πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ 

ηεζεί απφ ηηο ηζρχνπζεο «Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο Τπνρξεσηηθήο Βθαξκνγήο 

Τινπνίεζεο Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο κε ηε κέζνδν ηεο Σειεθαηάξηηζεο (e-learning)» 

ηνπ Παξαξηήκαηνο IV «Βηδηθνί φξνη πινπνίεζεο Πξάμεο» ηεο Αηαθήξπμεο, ην νπνίν 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Ώπφθαζεο Έληαμεο ηεο Πξάμεο), ην νπνίν ζα είλαη 

δηαζέζηκν ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο 

Σειεθαηάξηηζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Ώλάδνρνο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο ν Ώλάδνρνο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πηζηνπνίεζεο 

ησλ πξνζφλησλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Δ πηζηνπνίεζε 

πξνζφλησλ, γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ έρεη αλαδεηρζεί ζε κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο ηεο Αηα ΐίνπ Βθπαίδεπζεο θαη ηεο Βπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο Βλειίθσλ γηαηί αγγίδεη δχν πνιχ ζεκαληηθά πεδία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

εξγαζία. ηφρνο είλαη λα ζπλδεζεί ε πηζηνπνίεζε πξνζφλησλ κε ηελ απφδεημε ηθαλφηεηαο 

ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο θαζψο επίζεο θαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο εξγαζηαθήο - 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ησλ σθεινπκέλσλ.  

Σν ζχλνιν ησλ Χθεινπκέλσλ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάξηηζεο. Οη εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ζα 

επαλαιεθζνχλ κία θνξά (επαλεμέηαζε) ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ή αδπλακίαο 

ζπκκεηνρήο ησλ σθεινπκέλσλ θαηά ηελ πξψηε εμέηαζε. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, 

θαηά ηηο νπνίεο ν σθεινχκελνο, θαηφπηλ αηηηνιφγεζεο, αδπλαηεί λα ζπκκεηάζρεη ζηηο 

εμεηάζεηο θαη ζηηο επαλεμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, δχλαηαη λα 

εμεηαζηεί ζε δηαθνξεηηθή εκεξνκελία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο 

δχλαηαη λα δηελεξγήζεη εμεηάζεηο ζε εκεξνκελίεο άιιεο απφ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο, 

εληφο ηνπ νξίνπ πνπ νξίδεη ε παξνχζα. 
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ε θάζε 

Χθεινχκελν πνπ ζα νινθιεξψζεη επηηπρψο ηηο εμεηάζεηο ή επαλεμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο 

ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ ζπκβεβιεκέλν κε ηνλ Ώλάδνρν Φνξέα Πηζηνπνίεζεο. 

ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ Χθεινχκελνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Φνξέα πηζηνπνίεζεο 

βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, ε νπνία ζα θέξεη ην φλνκα ηνπ 

σθεινχκελνπ θαη ηηο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε (κία 

ή δχν θνξέο). 

Δ δαπάλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηδφκαηνο βαξχλεη ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή θαη ε θαηαβνιή 

ηνπ πινπνηείηαη κε απηεπηζηαζία απφ απηήλ είηε κε δίγξακκεο ηξαπεδηθέο επηηαγέο, είηε κε 

θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. Δ θαηαβνιή πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη βεβαίσζεο, 

πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Ώλάδνρν φηη ν θαηαξηηδφκελνο έρεη νινθιεξψζεη ηελ θαηάξηηζε 

θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο θαη κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ν θαηαξηηδφκελνο. 

Σελ Πηζηνπνίεζε ζα δηελεξγήζνπλ Φνξείο Πηζηνπνίεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

Βιιάδα ή/ θαη δηεζλψο θαη νη νπνίνη είηε είλαη δηαπηζηεπκέλνη ζχκθσλα κε ην Πξφηππν 

ISO/IEC 17024 είηε είλαη πηζηνπνηεκέλνη απφ ηνλ ΒΟΠΠΒΠ λα ρνξεγνχλ πηζηνπνηεηηθά 

γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα Αηαθήξπμε. Δ 

πηζηνπνίεζε θαηνρπξψλεη ηα νθέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη 

απνθηνχλ αλαγλσξίζηκα πξνζφληα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ο Ώλάδνρνο έρεη ηελ 

ππνρξέσζε πιεξσκήο ησλ ακνηβψλ ησλ θνξέσλ πηζηνπνίεζεο. Δ δηελέξγεηα ησλ 

εμεηάζεσλ θαη επαλεμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο ησλ θαηαξηηζζέλησλ πξέπεη λα 

νινθιεξψλεηαη απφ ηνλ ζπλεξγαδφκελν Φνξέα Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ (Φ.Π.Π) ην 

αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο 

εθάζηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Κάζε θαηαξηηδφκελνο ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ 

εμέηαζε πηζηνπνίεζεο θαη - αλ ρξεηάδεηαη – ζε κία επαλεμέηαζε ζε πεξίπησζε απνηπρίαο 

ή αδπλακίαο ζπκκεηνρήο θαηά ηελ πξψηε εμέηαζε. 

Ο Ώλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη ζηνπο σθεινχκελνπο ηα εξσηεκαηνιφγηα γηα ηε 

ζπιινγή πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ έλαξμε (θαη κεηά ηε ιήμε) ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ σθεινπκέλσλ ζηε δξάζε, λα ζπιιέμεη ηα δεδνκέλα ησλ απαληήζεσλ ησλ 

σθεινπκέλσλ ηα νπνία αθνξνχλ ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

επαίζζεησλ, ηα νπνία ζα είλαη ππνγεγξακκέλα θαη λα ηα εηζαγάγεη ζηελ πξνβιεπφκελε 

εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ηζηνζειίδαο. Σα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα 

παξαδίδνληαη ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή, ε νπνία θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηαρψξεζή 

ηνπο ζην ΟΠ γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο ζην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο δξάζεο κέζσ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ (δεηθηψλ) θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ εξεπλψλ θαη αμηνινγήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ θαη ηα 

πξνβιεπφκελα ζην Ν. 2472/97. 
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Δ 

Ώλαζέηνπζα Ώξρή, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ εθπαηδεπηηθψλ 

φξσλ αζθεί ειέγρνπο ζε φια ηα ζηάδηα, απφ ηελ πξνεηνηκαζία, ηελ πινπνίεζε, κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Βηδηθφηεξα ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ ηεο 

Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο κεξηκλά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηηφπησλ ειέγρσλ κε ζθνπφ ηελ 

νξζή πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

Ελάσιζηερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ και λειηοςπγικόηηηα ηος ζςζηήμαηορ Ο..Σ.Κ 

(Ολοκληπωμένο ύζηημα Σηλεκαηάπηιζηρ)  

Σν Οινθιεξσκέλν χζηεκα Σειεθαηάξηηζεο Ο..Σ.Κ. (πξνδηαγξαθέο, ππνζπζηήκαηα, 

ιεηηνπξγηθφηεηεο θ.α) πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Ώλάδνρνο πξέπεη λα πιεξνί θαη‟ 

ειάρηζηνλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηηο ηζρχνπζεο «Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο 

Τπνρξεσηηθήο Βθαξκνγήο Τινπνίεζεο Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο κε ηε κέζνδν ηεο 

Σειεθαηάξηηζεο (e-learning)» ηνπ Παξαξηήκαηνο IV «Βηδηθνί φξνη πινπνίεζεο Πξάμεο», 

ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Ώπφθαζεο Έληαμεο ηεο Πξάμεο. 

 

Εκπαιδεςηικό Τλικό  

α. πκβαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 

Σν ζπκβαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Ώλάδνρνο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο 

Ώλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέηεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα φια ηα αληηθείκελα θαηάξηηζεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Έξγν ην νπνίν λα θαιχπηεη πιήξσο ηε ζεκαηνινγία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

β. Φεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ  

Σν ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πξέπεη λα πιεξνί θαη‟ ειάρηζηνλ ηηο πνηνηηθέο θαη 

πνζνηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηηο ηζρχνπζεο «Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο 

Τπνρξεσηηθήο Βθαξκνγήο Τινπνίεζεο Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο κε ηε κέζνδν ηεο 

Σειεθαηάξηηζεο (e-learning)» ηνπ Παξαξηήκαηνο IV ηεο Αηαθήξπμεο «Βηδηθνί φξνη 

πινπνίεζεο Πξάμεο», ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Ώπφθαζεο Έληαμεο 

ηεο Πξάμεο.   

 

Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ 

σθεινύκελσλ – Παξνπζίαζε ησλ ρεκάησλ Πηζηνπνίεζεο 

Μέζσ ηνπ παξφληνο έξγνπ, ζα πηζηνπνηεζνχλ δχν (3) λέα ζρήκαηα πηζηνπνίεζεο: 

 

ρήκα 1: ΒΕΑΕΚΟ ΠΏΡΏΚΒΤΔ ΠΡΧΕΝΧΝ, ΏΡΣΟΠΟΕΔΜΏΣΧΝ & ΑΕΏΚΟΜΔΔ 

ρήκα 2: ΒΕΑΕΚΟ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΏΡΥΧΝ ΑΕΏΕΣΟΛΟΓΕΏ & ΑΕΏΣΡΟΦΟΛΟΓΕΏ ΣΔΝ 

ΓΏΥΏΡΟΠΛΏΣΕΚΔ 

ρήκα 3: ΤΠΒΤΘΤΝΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΜΟΝΏΑΧΝ ΓΏΥΏΡΟΠΛΏΣΕΚΔ ΣΒΥΝΔ 
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δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ σθεινχκελσλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ην ηζρχνλ Βζληθφ θαη Βπξσπατθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ζα 

εμεηδηθεπηεί αλάινγα κε ην επάγγεικα θαη ηελ εηδηθφηεηα. Σα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζα 

νδεγήζνπλ ζε πηζηνπνίεζε ηθαλνηήησλ- δεμηνηήησλ ησλ σθεινχκελσλ.  

Δ κεζνδνινγία πινπνίεζεο θαζψο θαη νη επηκέξνπο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο ησλ 

Βπαγγεικαηηψλ ζα εθαξκνζηεί απφ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο, δηαπηζηεπκέλν απφ ην ΒΤΑ 

κε βάζε ην δηεζλέο πξφηππν ISΟ/IEC 17024 ή ηζνδχλακν ή ΒΟΠΠΒΠ, γηα ηα 

πξναλαθεξφκελα ζρήκαηα.  

Σηο ελέξγεηεο Πηζηνπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζα δηελεξγήζνπλ (είηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο 

έλσζεο είηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππεξγνιάβνπ) Φνξείο Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ 

(Φ.Π.Π), νη νπνίνη είηε είλαη δηαπηζηεπκέλνη ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO/IEC 17024 είηε 

είλαη πηζηνπνηεκέλνη απφ ηνλ ΒΟΠΠΒΠ λα ρνξεγνχλ πηζηνπνηεηηθά γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

εηδηθφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα Αηαθήξπμε. 

Ο ππνςήθηνο Ώλάδνρνο νθείιεη λα δειψζεη ηνλ ζπλεξγαδφκελν δηαπηζηεπκέλν θνξέα 

πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Φ.Π.Π. είλαη ππεξγνιάβνο) πνπ ζα 

αλαιάβεη λα πινπνηήζεη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ σθεινπκέλσλ θαη λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθφ 

ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο. 

Σν θάζε ρήκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη/πιεξεί – ηνπιάρηζηνλ - ηα θάησζη: 

 

α. ΐεβαίσζε απφ ην ΒΤΑ, κέζσ ηεο νπνίαο ζα ηεθκεξηψλεηαη πσο ε ζρεηηθή κειέηε απφ 

ηνλ Φ.Π.Π. ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ΒΤΑ ΚΟ-ΥΔΠΡΟ 

β. Πεξηερφκελν ηνπ ρήκαηνο Πηζηνπνίεζεο: 

 φλνκα ηνπ ζρήκαηνο θαη πεδίν απηνχ, αλάινγα κε ηηο εηδηθφηεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα Αηαθήξπμε 

 πεξηγξαθή ησλ εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ 

 πεξηγξαθή ησλ πηζαλψλ δηαβαζκίζεσλ - επηπέδσλ πηζηνπνίεζεο θαη πεξηγξαθή 

ησλ γλσζηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ αλσηέξσ πεξηγξαθή 

 πεξηγξαθή ησλ πξνζσπηθψλ ή/θαη θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ππνςεθίνπ 

(φπνπ απαηηείηαη) 

 πεξηγξαθή ησλ πξναπαηηνχµελσλ δηαδξνµήο πηζηνπνίεζεο (πρ εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξαµµα, επίπεδν εθπαίδεπζεο θ.ι.π.) 

 πεξηγξαθή ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο  

 πεξηγξαθή ησλ θξηηήξησλ γηα αξρηθή πηζηνπνίεζε, γηα επαλαπηζηνπνίεζε (π.ρ. 

βάζε επηηπρίαο, κέζνδνη θαη ρξφλνο εμέηαζεο θ.ι.π.) 

γ. «Σξάπεδα» εξσηήζεσλ πηζηνπνίεζεο (min. 100 εξσηήζεηο) 

 

Βπηπξνζζέησο, ν ππνςήθηνο Ώλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηηο ζρεηηθέο εγθξίζεηο 

(απφ ηνλ ΒΟΠΠΒΠ) ή δηαπηζηεχζεηο (ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO/IEC 17024) γηα ηα 

ππνβαιιφκελα ρήκαηα Πηζηνπνίεζεο.  
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πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο θαη 

εηδηθνχο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο 024, ηεο Αηαθήξπμεο, ηεο πξνζθνξάο ηνπ Ώλαδφρνπ θαη 

ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ Ώλάδνρν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII – ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ 
 
 
  
ΐΕΟΓΡΏΦΕΚΟ ΔΜΒΕΧΜΏ 
 

ΠΡΟΧΠΕΚΏ ΣΟΕΥΒΕΏ 

Βπψλπκν: λνκα: 
 
 

Παηξψλπκν: Μεηξψλπκν: 
 
 

Δκεξνκελία Γέλλεζεο: Σφπνο Γέλλεζεο: 
 
 

Σειέθσλν: E-mail: 

Fax: 
 

 
Αηεχζπλζε Καηνηθίαο: 

 
 
 
 
 
 
ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΕΚΔ 

ΒΜΠΒΕΡΕΏ 

 

Θέζε ή Έξγν Βξγνδφηεο Καζήθνληα Υξνληθή 
Πεξίνδνο  

Δε/κκ/εε 

    

    

ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ  
 

λνκα 
Εδξχκαηνο 

 
Σίηινο Πηπρίνπ 

 
Βηδηθφηεηα 

Δκεξνκελία 

Ώπφθηεζεο Πηπρίνπ 

    

    

    

ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ ΣΒΛΒΥΟΤ (ζην πξνηεηλφκελν, απφ ηνλ ππνςήθην Ώλάδνρν, ζρήκα 
δηνίθεζεο Έξγνπ) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIΙI – ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΗ 
(αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Ώπφθαζεο Έληαμεο ηεο Πξάμεο) 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 

ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 

1.1 ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ Δ ΣΜΖΜΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ σθεινχκελσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε ηκήκα θαηάξηηζεο 

θαηά ηελ έλαξμε απηνχ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 άηνκα θαη λα κελ ππεξβαίλεη ηα 25 

άηνκα. 

1.2 ΓΗΑΡΚΔΗΑ – ΏΡΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 

 Κάζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη, πξναηξεηηθά, 

πξαθηηθή άζθεζε, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πηζηνπνίεζεο ησλ 

ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ σθεινχκελσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ. 

 Δ ειάρηζηε δηάξθεηα ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο εξγαδνκέλσλ είλαη νη 30 ψξεο 

θαη   ε κέγηζηε 300 ψξεο. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ζην πξφγξακκα θαηάξηηζεο πεξηιακβάλεηαη πξαθηηθή 

άζθεζε, ε δηάξθεηα απηήο ζα πξέπεη λα είλαη θαη΄ ειάρηζηνλ 20% θαη θαηά κέγηζην 

40% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο απηνχ. 

 Δ εκεξήζηα δηάξθεηα ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο ή/θαη ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο  δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ηέζζεξηο (4) ψξεο θαη δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά εθηφο ηνπ 

σξαξίνπ εξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ/εξγαδνκέλσλ. 

 Δ εκεξήζηα εθπαίδεπζε ζα νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 22ε ψξα. 

 Αελ επηηξέπεηαη θαηάξηηζε (ζεσξία ή πξαθηηθή) θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο  επίζεκεο 

αξγίεο. 

 ε φια ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα 

δηαιείκκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ηα δηαιείκκαηα δχλαηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ εθ‟ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ επηρείξεζε. 

 Σν Πξφγξακκα Καηάξηηζεο δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη αζπλέρεηεο. Μπνξεί  λα  

δηαθφπηεηαη ζηηο πεξηφδνπο  Υξηζηνπγέλλσλ,  Πάζρα θαη θαινθαηξηλψλ  δηαθνπψλ 

ή/θαη  ζε εμαηξεηηθέο έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. 

1.3 ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ – 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
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 H ζεσξεηηθή θαηάξηηζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε αίζνπζεο πνπ βξίζθνληαη ζε δνκέο 

αδεηνδνηεκέλεο σο ΚΑΐΜ1 ή/θαη ΚΑΐΜ2. ε λεζησηηθέο θαη νξεηλέο 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ιεηηνπξγηθέο αίζνπζεο 

πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Κάζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο 

πεξηιακβάλεη  ππνρξεσηηθά, ζε πνζνζηφ θαη‟ ειάρηζηνλ 5% θαη κέρξη 10% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ σξψλ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζεκαηηθέο ελφηεηεο  

πνπ  αθνξνχλ  ζηα αθφινπζα αληηθείκελα: 

- «Τγεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία» 

- «ΐαζηθέο αξρέο εξγαηηθνχ δηθαίνπ» 

- «ΐαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ Βπηρεηξήζεσλ» 

- «Βλεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο κε δηάθξηζεο» 

ε πξνγξάκκαηα κηθξήο δηάξθεηαο, κέρξη 50 ψξεο, δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα 

πεξηιακβάλνληαη νη αλσηέξσ ζεκαηηθέο ελφηεηεο, εθηφο θαη αλ ην  πξφγξακκα  

θαηάξηηζεο ην απαηηεί. 

Κάζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο 

κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

 Σα πξνγξάκκαηα κε αληηθείκελν θαηάξηηζεο ζε εηδηθφηεηα πνπ εληάζζεηαη ζηνλ 

θιάδν Σ.Π.Β. ζα πξέπεη λα πινπνηνχληαη ζε θαηάιιεια εμνπιηζκέλεο αίζνπζεο 

πιεξνθνξηθήο  ζε δνκέο αδεηνδνηεκέλεο σο ΚΑΐΜ1 ή/θαη ΚΑΐΜ2. ε λεζησηηθέο 

θαη νξεηλέο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ιεηηνπξγηθέο 

αίζνπζεο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.. Ώληηζηνίρσο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο πεξηιακβάλεη θαη εθπαηδεπηηθέο 

ελφηεηεο ζε Σ.Π.Β, νη ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηεο ζα πξέπεη λα πινπνηνχληαη ζε  

αίζνπζεο  πιεξνθνξηθήο  ζε δνκέο αδεηνδνηεκέλεο σο ΚΑΐΜ1 ή/θαη ΚΑΐΜ2. ε 

λεζησηηθέο θαη νξεηλέο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ιεηηνπξγηθέο αίζνπζεο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 ηαλ ε πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γίλεηαη κε ηε κέζνδν 

Σειεθαηάξηηζεο (E- Learning) ηφηε είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο Τπνρξεσηηθήο Βθαξκνγήο , φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά ζηηο «Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο Τπνρξεσηηθήο Βθαξκνγήο φηαλ ε 

Τινπνίεζε ησλ  Πξνγξακκάησλ  Καηάξηηζεο γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο 

Σειεθαηάξηηζεο (E-Learning)», πνπ  ελζσκαηψλνληαη  ζηελ ελφηεηα πνπ 

αθνινπζεί. 

1.4 ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ – ΌΡΟΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 
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πξαθηηθή άζθεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ πεξηέρνληαη 

ζην ρέδην Αξάζεο εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πηζηνπνίεζε 

ησλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ ησλ σθεινχκελσλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη πξαθηηθή άζθεζε, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

Δ πξαθηηθή άζθεζε δχλαηαη λα πινπνηεζεί: 

 είηε ζε αίζνπζεο δνκψλ αδεηνδνηεκέλεο σο ΚΑΐΜ1 ή/θαη ΚΑΐΜ2 (κφλνλ φηαλ 

πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε κνξθή κειεηψλ πεξίπησζεο (case studies). ε 

λεζησηηθέο θαη νξεηλέο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ιεηηνπξγηθέο αίζνπζεο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

 είηε ζε ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα. 

Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη εηδηθή κέξηκλα  

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε κεζνδνινγία πξαθηηθήο άζθεζεο γηα ηνπο ζηφρνπο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη ε ζπλάθεηά ηεο κε ην ζεσξεηηθφ κέξνο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο λα 

γλσξίζνπλ νπζηαζηηθά ηελ πξαθηηθή πιεπξά ηνπ επαγγεικαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν 

θαηαξηίδνληαη. 

Δ πξαθηηθή άζθεζε δελ επηηξέπεηαη λα δηελεξγείηαη ζηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο 

εξγάδνληαη νη σθεινχκελνη. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη ππνρξεσηηθή ε παξνπζία εθπαηδεπηή ζηνλ 

ρψξν ζηνλ νπνίν απηή δηελεξγείηαη. 

Δ πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζηελ επηρείξεζε γίλεηαη κφλν κε ηελ επνπηεία 

αηφκσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε θαη αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηε ζέζε εξγαζίαο θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. ηαλ ε πξαθηηθή άζθεζε πινπνηείηαη 

ζε επηρείξεζε, δηδάζθσλ εθπαηδεπηήο είλαη ν νξηζκέλνο απφ ηελ επηρείξεζε ππεχζπλνο 

πξαθηηθήο άζθεζεο, ν νπνίνο είλαη εξγαδφκελνο ηεο επηρείξεζεο ζπλδεφκελνο κε απηήλ  

κε νηαλδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ή ν ίδηνο ν επηρεηξεκαηίαο.  

Σελ επζχλε γηα ηε δηελέξγεηα φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ  πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο θέξεη ν επφπηεο πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ 

ηνλ πάξνρν. 

Οη πάξνρνη θαηάξηηζεο πνπ επηιέγνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο θαη 

λνκηθά πξφζσπα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ή ηνπ επξχηεξνπ Αεκφζηνπ ηνκέα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θαηαξηηδφκελσλ, ιακβάλνπλ ππφςε ηα 

παξαθάησ: 
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 Ο ρψξνο (έδξα ηεο επηρείξεζεο, ππνθαηάζηεκα θιπ.) ζηνλ νπνίν ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε πξαθηηθή άζθεζε ζα πξέπεη λα  βξίζθεηαη  ζηελ  ίδηα Αηνηθεηηθή 

Πεξηθέξεηα πνπ πινπνηήζεθε ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. 

 Ο αξηζκφο ησλ θαηαξηηδφκελσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν 

ζε επηρείξεζε πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνινπζεί ηελ αξηζκεηηθή αληηζηνηρία πνπ 

απεηθνλίδεηαη ζηνλ θάησζη πίλαθα. ε πεξίπησζε πνπ ν παξαθάησ αξηζκεηηθφο 

ππνινγηζκφο νδεγεί ζε δεθαδηθφ αξηζκφ, ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ θαηαξηηδφκελσλ 

ηζνχηαη κε ηνλ επφκελν κεγαιχηεξν αθέξαην αξηζκφ: 

Δ θαηαλνκή ησλ σθεινχκελσλ αλά επηρείξεζε γίλεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ απαζρφιεζεο 

απηήο, σο εμήο: 

 ηαλ ε επηρείξεζε απαζρνιεί 1-5 εξγαδφκελνπο, ν κέγηζηνο 

αξηζκφο ησλ σθεινχκελσλ είλαη ίζνο ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ απηήο. 

 ηαλ ε επηρείξεζε απαζρνιεί 6 – 10 εξγαδφκελνπο, ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ 

σθεινχκελσλ είλαη ίζνο κε ην 80% ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ απηήο. 

 ηαλ ε επηρείξεζε απαζρνιεί 11-50 εξγαδφκελνπο, ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ 

σθεινχκελσλ είλαη ίζνο κε ην 70% ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ απηήο. 

 ηαλ ε επηρείξεζε απαζρνιεί 51-70 εξγαδφκελνπο, ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ 

σθεινχκελσλ είλαη έσο 35 άηνκα. 

 ηαλ ε επηρείξεζε απαζρνιεί 71-250 εξγαδφκελνπο, ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ 

σθεινχκελσλ είλαη ίζνο κε ην 50% ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ απηήο. 

 ηαλ ε επηρείξεζε απαζρνιεί 251-418 εξγαδφκελνπο, ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ 

σθεινχκελσλ είλαη έσο 125 άηνκα. 

 ηαλ  ε επηρείξεζε απαζρνιεί >418  εξγαδφκελνπο, ν  κέγηζηνο αξηζκφο ησλ 

σθεινχκελψλ είλαη ίζνο κε ην 30% ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ απηήο 

ε πεξηπηψζεηο πνπ νη επηρεηξήζεηο δελ απαζρνινχλ θαλέλα άηνκν κε ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο (απηναπαζρνινχκελνη), είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί πξαθηηθή άζθεζε 

ελφο (1) θαηαξηηδφκελνπ/σθεινχκελνπ. 

Ώληηθαηάζηαζε επηρείξεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο δελ επηηξέπεηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. Βμαίξεζε γίλεηαη κφλνλ: 

i. ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε πξαθηηθήο άζθεζεο α) παχζεη ηε ιεηηνπξγία 

ηεο, ή β) ππαρζεί ζην άξζξν 99 ηνπ πησρεπηηθνχ θψδηθα ή γ) αιιάμεη ηφπν 

εγθαηάζηαζεο, ή δ) ζπγρσλεπζεί ή εμαγνξαζηεί απφ άιιε επηρείξεζε , ή ε) ηεζεί 

ζε αδξάλεηα, 

ii. ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέμνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, 

iii. άπαμ, κε αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ σθεινχκελνπ. 
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2

 ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΩΝ – ΓΔΞΗΟΣΖΣΩΝ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ 

Δ δηαδηθαζία ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ σθεινχκελψλ ζα 

νξγαλψλεηαη κε βάζε ην ηζρχνλ Βζληθφ ή Βπξσπατθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ζα εμεηδηθεχεηαη 

αλάινγα κε ην επάγγεικα θαη ηελ εηδηθφηεηα. Κάζε επαγγεικαηηθφ πξφγξακκα θαηάξηηζεο 

ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα νδεγεί ζε πηζηνπνίεζε ηθαλνηήησλ –δεμηνηήησλ ησλ 

σθεινχκελψλ. 

2.1 ΦΟΡΔΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

Δ Πηζηνπνίεζε πνπ αθνξά ζηηο εηδηθφηεηεο ζα δηελεξγεζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο 

πηζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ISΟ/IEC 17024 ή ΒΟΠΠΒΠ. Δ 

πηζηνπνίεζε ζα παξέρεηαη κε βάζε ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη ειεγκέλεο απφ 

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο δηαπίζηεπζεο ή ηνλ ΒΟΠΠΒΠ. 

2.2 ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΓΝΩΔΩΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΩΝ – ΌΡΟΗ ΤΛΟΠΟΗΖΖ & 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ, ΠΑΡΟΥΩΝ ΚΑΗ ΦΟΡΔΩΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

Σν ζχλνιν ησλ Χθεινχκελσλ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε ζρέδην δξάζεο. 

Οη εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ζα επαλαιεθζνχλ ππνρξεσηηθά κία θνξά (επαλεμέηαζε) ζε 

πεξίπησζε απνηπρίαο ή αδπλακίαο ζπκκεηνρήο ησλ σθεινχκελψλ θαηά ηελ πξψηε 

εμέηαζε. 

2.3 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΓΝΩΔΩΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΩΝ / ΒΔΒΑΗΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ 

ΔΞΔΣΑΔΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

ε θάζε Χθεινχκελν πνπ ζα νινθιεξψζεη επηηπρψο ηηο εμεηάζεηο ή επαλεμεηάζεηο 

πηζηνπνίεζεο ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ ζπκβεβιεκέλν κε ηνλ Αηθαηνχρν Φνξέα 

Πηζηνπνίεζεο. 

ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ Χθεινχκελνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ Φνξέα πηζηνπνίεζεο 

βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ε νπνία ζα θέξεη ην φλνκα ηνπ 

σθεινχκελνπ θαη ηηο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε (κία 

ή δχν θνξέο). 

2.4 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΣΖ 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

2.4.1 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ 

Ο σθεινχκελνο ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο 

θαζψο θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. 

Βπηηξέπεηαη ε απνπζία ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζε πνζνζηφ 10% επί ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 

ησλ σξψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Βηδηθά γηα ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηα νπνία 
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ζπκκεηέρνπλ θαηαξηηδφκελνη νη νπνίνη είλαη άηνκα κε αλαπεξίεο, ην πνζνζηφ επηηξεπηψλ 

απνπζηψλ απμάλεηαη ζην 20% κεηά απφ αηηηνινγία θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ 

θαηαξηηδφκελν. Σν ίδην πνζνζηφ 20% ηζρχεη γηα ηνπο θαηαξηηδφκελνπο, νη νπνίνη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ απνδεδεηγκέλε λνζειεία ζε δεκφζην 

λνζνθνκείν, φπσο επίζεο γηα ηηο εγθπκνλνχζεο γπλαίθεο θαη ηηο γπλαίθεο πνπ δηαλχνπλ 

πεξίνδν ινρείαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν ππεχζπλνο ηνπ παξφρνπ ζα πξέπεη λα 

κεζνιαβήζεη θαη λα βνεζήζεη ηνλ θαηαξηηδφκελν λα θαιχςεη ηε δηδαθηηθή χιε, γηα λα 

κπνξέζεη λα παξαθνινπζήζεη απξφζθνπηα ηε ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Καηαξηηδφκελνη πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη απνπζίεο άλσ ησλ αλσηέξσ επηηξεπηψλ 

νξίσλ απνπζηψλ δελ δηθαηνχληαη νπνηαζδήπνηε ακνηβήο θαη δελ ηνπο ρνξεγείηαη βεβαίσζε 

παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ε πεξίπησζε αδπλακία ζπκκεηνρήο ησλ σθεινχκελψλ ζηελ πξψηε εμέηαζε 

πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ν σθεινχκελνο δχλαηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηε 

δεχηεξε πξνγξακκαηηζκέλε εμέηαζε (επαλεμέηαζε). ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο 

νπνίεο ν σθεινχκελνο, θαηφπηλ αηηηνιφγεζεο, αδπλαηεί λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο θαη 

ζηηο επαλεμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, δχλαηαη λα εμεηαζηεί ζε 

δηαθνξεηηθή εκεξνκελία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο δχλαηαη λα 

δηελεξγήζεη εμεηάζεηο ζε εκεξνκελίεο άιιεο απφ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο, εληφο ηνπ νξίνπ 

πνπ νξίδεη ε παξνχζα. 

ηελ πεξίπησζε πνπ σθεινχκελνο ππεξβεί ην σο άλσ επηηξεπφκελν φξην απνπζηψλ ή 

δελ ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ράλεη ην δηθαίσκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

επηδφκαηνο. Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δξάζε, ν σθεινχκελνο 

ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη ηα εξσηεκαηνιφγηα γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

επαίζζεησλ, γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο ζην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο δξάζεο κέζσ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ (δεηθηψλ) θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ εξεπλψλ θαη αμηνινγήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ θαη ηα 

πξνβιεπφκελα ζην Ν.2472/1997. 

2.4.2 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΠΑΡΟΥΩΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ. 

Καηά ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο ησλ νπνίσλ ε εκεξήζηα 

δηάξθεηα μεπεξλά ηηο ηξεηο (3) ψξεο, ρνξεγνχληαη απφ ηνλ πάξνρν θαηάξηηζεο πξνο ηνπο 

θαηαξηηδφκελνπο εδέζκαηα θαη αλαςπθηηθά/θαθέδεο. 

Οη πάξνρνη θαηάξηηζεο ππνρξενχληαη λα δηαζέζνπλ ζηνπο σθεινχκελνπο ηα 

εξσηεκαηνιφγηα γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ έλαξμε (θαη κεηά ηε 

ιήμε) ηεο ζπκκεηνρήο ησλ σθεινπκέλσλ ζηε δξάζε, λα ζπιιέμνπλ ηα δεδνκέλα ησλ 

απαληήζεσλ ησλ σθεινχκελψλ ηα νπνία αθνξνχλ ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη επαίζζεησλ, θαη λα ηα εηζαγάγνπλ ζηελ πξνβιεπφκελε 

εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ηζηνζειίδαο γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο 

δξάζεο κέζσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (δεηθηψλ) θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ εξεπλψλ θαη 

αμηνινγήζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Βπξσπατθνχ 

Κνηλσληθνχ Σακείνπ θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Ν. 2472/97. 

3. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΔ 

Οη εθπαηδεπηέο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη νη εθπαηδεπηέο πξαθηηθήο άζθεζεο κε 

ηε κνξθή ησλ case studies λα πξνέξρνληαη απφ ην κεηξψν πηζηνπνηεκέλσλ εθπαηδεπηψλ 

ηνπ ΒΟΠΠΒΠ. Βμαηξεηηθά, ζε πεξηνρέο θαη ζεκαηηθά αληηθείκελα θαηάξηηζεο φπνπ 

ηεθκεξηψλεηαη ε έιιεηςε ή ε αλεπάξθεηα πηζηνπνηεκέλσλ εθπαηδεπηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

ΣΒΠ, λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο κε πηζηνπνηεκέλσλ εθπαηδεπηψλ 

ελειίθσλ ζε πνζνζηφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ σξψλ θαηάξηηζεο. 



 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο    

 
Σελίδα 268 από 278 

 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ  ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
ΟΣΑΝ Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΝΔΣΑΗ 
ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ΣΖ ΣΖΛΔΚΑΣΑΡΣΗΖ (E-LEARNING) 

1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

χκθσλα κε έλαλ θιαζηθφ νξηζκφ, ε ηειεθαηάξηηζε νξίδεηαη σο ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 
θαηά ηελ νπνία: 

 Σν κέγηζην ηεο εθπαηδεπηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηή θαη ησλ καζεηψλ 
ηνπ γίλεηαη ρσξίο απηνί λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην θπζηθφ ρψξν. 

 Τθίζηαηαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηή θαη ησλ καζεηψλ ηνπ 
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη θαη λα ππνζηεξίδεηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 Υξεζηκνπνηνχληαη ηερλνινγηθά κέζα γηα λα πινπνηεζεί ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία. 

 Πξαθηηθά, θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο, σο ηειεθαηάξηηζε νξίδεηαη ε 
νινθιεξσκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ειεθηξνληθή 
δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα πνπ θαιείηαη «Οινθιεξσκέλν χζηεκα Σειεθαηάξηηζεο» 
(Ο..Σ.Κ.)- γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο δηαδηθαζίαο, εμαζθαιίδνληαο ζηνπο 
εθπαηδεπνκέλνπο απηνλνκία θαη επειημία ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ξπζκφ 
κάζεζεο. 

Δ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ηειεθαηάξηηζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ άξηην καζεζηαθφ ζρεδηαζκφ 
(learning design) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

Ο εθπαηδεπφκελνο νθείιεη λα κελ είλαη παζεηηθφο θαηαλαισηήο πιηθνχ αιιά ελεξγφο 
ζπκκέηνρνο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Θα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη, λα επηιχεη 
πξνβιήκαηα, λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πεξηγξάθνληαη 
ζην ζρέδην καζήκαηνο αμηνπνηψληαο ηα δηάθνξα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη έλα Ο..Σ.Κ. 

πλεπψο, ην Ο..Σ.Κ. πνπ απαηηείηαη γηα ηελ  πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο 
ζπληζηά απιψο ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή γηα ην πεξηβάιινλ ηεο ηειεθαηάξηηζεο θαη δελ 
αξθεί απφ κφλν ηνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ  καζεζηαθψλ ζηφρσλ. 

2. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΓΚΡΗΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΖΛΔΚΑΣΑΡΣΗΖ 

Γηα ηελ έγθξηζε ηεο πινπνίεζεο ελφο Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο κε ηε κέζνδν ηεο 
Σειεθαηάξηηζεο, ν Πάξνρνο Καηάξηηζεο ζα ππνβάιιεη ζηελ εθάζηνηε Ώλαζέηνπζα Ώξρή / 
Αηθαηνχρν ("Τπεξεζία") ζρεηηθφ Ώίηεκα, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ : 

 ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο πιαηθφξκαο ηειεθαηάξηηζεο (Οινθιεξσκέλνπ 
πζηήκαηνο Σειεθαηάξηηζεο) 

 ζηνηρεία πξφζβαζεο (φλνκα ρξήζηε, ζπλζεκαηηθφ πξφζβαζεο) ζηελ πιαηθφξκα γηα 
ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή 

 έγγξαθα πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πιαηθφξκαο 

 ζηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Βθπαηδεπηηθήο Αηαδηθαζίαο, ήηνη: 

 ζηνηρεία ηνπ Αηνηθεηηθνχ Τπεπζχλνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
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 ζηνηρεία ηνπ Τπεπζχλνπ Αηαρείξηζεο θαη Τπνζηήξημεο ηνπ πζηήκαηνο 
Σειεθαηάξηηζεο (“System Administrator”) 

 ζηνηρεία ησλ Βθπαηδεπηψλ 

 ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Help Desk Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

 κεζνδνινγία παξνρήο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ Βθπαηδεπνκέλσλ απφ ην Help 
Desk Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

 ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κε Πάξνρν Σειεθαηάξηηζεο, εθ' φζνλ ρξεζηκνπνηείηαη 

Σα ζηνηρεία απηά θαηαηίζεληαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο ηεο ζπκβαηφηεηαο ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηηο 
"Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο Τπνρξεσηηθήο Βθαξκνγήο" . 

Μεηά απφ ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ θη εθφζνλ ε Τπεξεζία εγθξίλεη ην Ώίηεκα, ν Πάξνρνο 
Καηάξηηζεο δχλαηαη λα ππνβάιιεη Αήισζε Έλαξμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε Τπεξεζία απνξξίςεη ην Ώίηεκα ιφγσ ειιηπψλ ζηνηρείσλ ή κε 
ζπκκφξθσζεο κε ηηο νξηζζείζεο πξνδηαγξαθέο, ν Πάξνρνο Καηάξηηζεο δχλαηαη λα 
επαλππνβάιεη ην Ώίηεκα εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ. Δ Τπεξεζία ζα ειέγμεη εθ λένπ ην Ώίηεκα 
ηνπ Παξφρνπ Καηάξηηζεο θαη είηε ζα ην απνξξίςεη νξηζηηθά είηε ζα ην εγθξίλεη θαη ζα 
επηηξέςεη ζηνλ Πάξνρν Καηάξηηζεο λα ππνβάιεη Αήισζε Έλαξμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Οη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ Σειεθαηάξηηζεο (ελδεηθηηθά: 
πξνδηαγξαθέο ζπζηεκάησλ, ππνδνκψλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο Σειεθαηάξηηζεο, 
πξνδηαγξαθέο καζεκάησλ, θαηαγξαθή θαη εμαγσγή δεδνκέλσλ (reports), εθπαηδεπηηθή 
ππνζηήξημε ησλ Βθπαηδεπνκέλσλ θ.ιπ.) θαζνξίδνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 

3. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΛΔΚΑΣΑΡΣΗΖ (Ο..Σ.Κ.) 

Δ Σειεθαηάξηηζε πξέπεη λα πινπνηείηαη κέζσ ελφο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο 
Σειεθαηάξηηζεο (Ο..Σ.Κ.). Ώθνινχζσο παξαηίζεληαη νη ειάρηζηεο ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ Ο..Σ.Κ. 

3.1 ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ 

Σν πεξηβάιινλ ηνπ πζηήκαηνο ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζηελ Βιιεληθή γιψζζα. Σν 
χζηεκα ζα παξέρεη θαη' ειάρηζηνλ ηελ αθφινπζε ιεηηνπξγηθφηεηα: 

 Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ρξεζηψλ, παξνρή αλαιπηηθνχ πξνθίι ρξεζηψλ κε 
πξνζδηνξηζηηθά πεδία, θαη ζηνηρεία αζθαινχο πξφζβαζεο θαη απζεληηθνπνίεζεο 
(authentication) ζην ζχζηεκα, κέζσ κνλαδηθνχ νλφκαηνο ρξήζηε (username) θαη 
θσδηθνχ πξφζβαζεο (password). 

 Τπνζηήξημε πνιιαπιψλ / δηαθξηηψλ ξφισλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Κάζε 
ινγαξηαζκφο ρξήζηε είλαη ζπλδεδεκέλνο κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ξφινπο 
ζπζηήκαηνο. 

 Έλαο ξφινο νξίδεη έλα ζχλνιν απφ δηθαηψκαηα (permissions) πξφζβαζεο ζε 
δεδνκέλα θαη ιεηηνπξγίεο γηα ηνπο ρξήζηεο, ζηνπο νπνίνπο ν ξφινο απηφο απνδίδεηαη. 
Έλαο ξφινο κπνξεί, ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην, λα απνδνζεί ζε δηάθνξνπο ρξήζηεο θαη 
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ζε 
δηαθνξεηηθά πιαίζηα. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ξφινο κπνξεί λα απνδνζεί ζε έλαλ 
ρξήζηε ζην πιαίζην νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζην πιαίζην ελφο πξνγξάκκαηνο 
θαηάξηηζεο, ζην πιαίζην ελφο κεκνλσκέλνπ καζήκαηνο-ελφηεηαο, ή αθφκα θαη ζην 
πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ελφο καζήκαηνο (π.ρ. έλα forum). 

 Αηαρείξηζε θαη νξγάλσζε θαηαξηηδφκελσλ: Μέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο, νη 
εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα εγγξάςνπλ θαηαξηηδφκελνπο ζε 
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, ζε ηκήκαηα θαηάξηηζεο θαη ζε κεκνλσκέλα καζήκαηα ή ζε 
φπνηα άιιε εθπαηδεπηηθή δνκή έρεη ζρεδηαζηεί εληφο ηνπ Ο..Σ.Κ. Δ ελέξγεηα 
εγγξαθήο κπνξεί λα εθηειείηαη είηε γηα κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο (θαηαξηηδφκελνπο), 
είηε γηα νκάδεο απηψλ (ι.ρ. ηκήκαηα – ηάμεηο). 

 Αηαρείξηζε εθπαηδεπηψλ: Μέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο, νη εμνπζηνδνηεκέλνη 
ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα αληηζηνηρίζνπλ ρξήζηεο ηνπ Ο..Σ.Κ. πνπ θαηέρνπλ ην ξφιν 
ηνπ Βθπαηδεπηή κε έλα ή πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα, καζήκαηα – ελφηεηεο θ.ν.θ. Οη 
θαηαξηηδφκελνη ζα ελεκεξψλνληαη γηα ην πνηνο/πνηνη είλαη νη Βθπαηδεπηέο θαη 
αληηζηνίρσο νη Βθπαηδεπηέο ζα ελεκεξψλνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηηο ελφηεηεο 
/ δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ηκήκαηα ή θαη κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο πνπ θαινχληαη λα 
ππνζηεξίμνπλ. 

 ρεδηαζκφο δνκήο θαη νξγάλσζε πξνγξακκάησλ ηειεθαηάξηηζεο. Ο ζρεδηαζκφο 
γίλεηαη κε απνηχπσζε ηεξαξρηθψλ δνκψλ ελνηήησλ, καζεκάησλ, δξαζηεξηνηήησλ 
ζην πιαίζην καζεκάησλ θ.ν.θ. Οη δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα είλαη καζήκαηα 
αζχγρξνλεο ή ζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο ή ζπλδπαζκφο ηνπο. Πέξαλ ηνπ πιηθνχ 
"ζεσξίαο", ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο κέζσ 
εξγαζηψλ ή αζθήζεσλ (tests) ηα νπνία ζα είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ εθαξκνγή ελφο 
καζήκαηνο ηειεθαηάξηηζεο (e-learning course) είηε ζα δηαηίζεληαη σο απηφλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν εθπαηδεπφκελνο ζα πξέπεη 
λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθνξηψλεη (upload) ηελ εξγαζία ηνπ ζην ζχζηεκα γηα 
αμηνιφγεζε. 

3.2 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΔΠΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 

Κάζε κάζεκα ηειεθαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζηνπο Βθπαηδεπφκελνπο κε ηε κνξθή 
εθαξκνγήο ηειεθαηάξηηζεο (e-learning course), ε νπνία ζα ελζσκαηψλεη κηα ζεηξά απφ 
ιεηηνπξγίεο. Σν πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ καζήκαηνο ηειεθαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα παξέρεη 
θαη' ειάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: 

 Πξνβνιή, αλάπηπμε, ζχκπηπμε ηεξαξρηθήο δνκήο καζήκαηνο (ελφηεηεο, αληηθείκελα, 
θ.ν.θ) (course structure view). 

 Βιεχζεξε πινήγεζε θαη άκεζε κεηάβαζε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ καζήκαηνο 
(learner controlled navigation) ή ζεηξηαθή πινήγεζε (course controlled navigation) 
αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

 Μεραλή Ώλαδήηεζεο πεξηερνκέλνπ εληφο ηνπ καζήκαηνο (κε εηζαγσγή ιέμεσλ). 

 Πξνβνιή βνήζεηαο ζηε ρξήζε ηνπ καζήκαηνο (online help). 
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 Έιεγρνο αλαπαξαγσγήο πεξηερνκέλνπ (αλαπαξαγσγή, παχζε, επφκελν – 
πξνεγνχκελν, θ.ν.θ). 

 Πξνβνιή ελφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλεο νζφλεο καζήκαηνο. 

 Πξνβνιή ηίηινπ καζήκαηνο. 

 Έιεγρνο έληαζεο αλαπαξαγσγήο ήρνπ – ζίγαζε ήρνπ. 

 Πξφζβαζε ζε ζεκεηψζεηο καζήκαηνο. 

 Πξφζβαζε ζε ζπλνδεπηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα, αξρεία γηα 
κεηαθφξησζε, ηζηνζειίδεο). 

 Πξνβνιή Γισζζαξίνπ καζήκαηνο (φξνη πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ην κάζεκα θαη 
επεμήγεζε απηψλ, ζε αιθαβεηηθή ζεηξά). 

 Πξνβνιή πξνηεηλφκελεο βηβιηνγξαθίαο θαη πξνηεηλφκελσλ ζπλδέζκσλ (web links) 
γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζηα αληηθείκελα ηνπ καζήκαηνο. 

 Πξφζβαζε ζηηο ελφηεηεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο. 

 Υξήζε δηαδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ "εμεξεχλεζεο" ελλνηψλ θαη πεξηερνκέλνπ εληφο ηνπ 
καζήκαηνο πνπ εληζρχνπλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ θαηαξηηδφκελνπ έηζη ψζηε 
απηφο λα κελ είλαη απιψο παζεηηθφο δέθηεο πιεξνθνξίαο. 

3.3 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΤΓΥΡΟΝΖ ΣΖΛΔΚΑΣΑΡΣΗΖ 

Δ ζχγρξνλε ηειεθαηάξηηζε πξέπεη λα απνηειεί ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ 
σξψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δ ζχγρξνλε ηειεθαηάξηηζε ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε ησλ 
ηερλνινγηψλ ηειεδηάζθεςεο θαη "εηθνληθψλ ειεθηξνληθψλ ηάμεσλ" επηηξέπνληαο ζηνλ 
Βθπαηδεπηή θαη ηνπο Βθπαηδεπφκελνπο λα βξίζθνληαη κελ ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο αιιά 
λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε "πξαγκαηηθφ" ρξφλν (real time). Δ 
κέζνδνο ηεο ζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο εληζρχεη ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε απφ απφζηαζε 
θέξλνληαο ζε άκεζε επαθή ηνλ Βθπαηδεπηή κε ηνπο Βθπαηδεπφκελνπο. 

Δ ζχγρξνλε ηειεθαηάξηηζε δελ αθνξά ζηε κνλφπιεπξε "εθπνκπή" ελφο καζήκαηνο κέζσ 
ηερλνινγηψλ δσληαλήο αλακεηάδνζεο (live streaming / broadcasting). Ώληηζέησο, φινη νη 
ζπκκεηέρνληεο ηεο "εηθνληθήο ηάμεο" πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη 
αιιειεπίδξαζεο ελψ ν Βθπαηδεπηήο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη άκεζε 
αλαηξνθνδφηεζε θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Σν ππνζχζηεκα ζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο πξέπεη – θαη‟ ειάρηζηνλ – λα δηαζέηεη ηηο 
παξαθάησ δπλαηφηεηεο : 

 Ώκθίδξνκε κεηάδνζε ήρνπ θαη εηθφλαο (νπηηθή θαη ερεηηθή επηθνηλσλία ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν). Ώπηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο (Βθπαηδεπηήο 
θαη Βθπαηδεπφκελνη) ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθπνκπήο θαη ιήςεο ήρνπ 
θαη εηθφλαο κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ αιιά θαη επξέσο δηαδεδνκέλνπ εμνπιηζκνχ 
(ππνινγηζηέο, web θάκεξεο, κηθξφθσλα, ερεία, αθνπζηηθά). 

 Ο Βθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο επηθνηλσλίαο εληφο ηεο 
εηθνληθήο ηάμεο (ελεξγνπνίεζε / απελεξγνπνίεζε κηθξνθψλσλ / θακεξψλ ησλ 
ζπκκεηερφλησλ, δπλαηφηεηα "απνβνιήο" ζπκκεηέρνληα) 
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 Οη Βθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα δεηνχλ ην ιφγν θαη λα ζηέιλνπλ κέζσ 
θαηάιιεισλ εξγαιείσλ/εηθνληδίσλ ηελ αηνκηθή ηνπο αλαηξνθνδφηεζε. 

 χγρξνλε επηθνηλσλία κέζσ κελπκάησλ (chat engine). Δ επηθνηλσλία κέζσ γξαπηνχ 
θεηκέλνπ εληζρχεη ηελ άκεζε επηθνηλσλία κέζα ζηελ εηθνληθή ηάμε θαη ζα πξέπεη λα 
ππνζηεξίδεηαη ε αληαιιαγή ηφζν δεκνζίσλ φζν θαη ηδησηηθψλ κελπκάησλ. 

 Απλαηφηεηα θφξησζεο θαη ρξήζεο αξρείσλ Office θαη άιισλ αξρείσλ πνιπκέζσλ σο 
πιηθνχ παξνπζίαζεο. Ο επηκνξθσηήο πξέπεη λα έρεη ηε  δπλαηφηεηα λα θνξηψζεη 
πνιιαπιά αξρεία νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη λα 
ελαιιάζζεη θαηά βνχιεζε ην πιηθφ παξνπζίαζεο. 

 Βξγαιείν ειεθηξνληθνχ πίλαθα (whiteboard) κε ιεηηνπξγίεο θφξησζεο αξρείσλ 
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη θαηάδεημεο-ππνζεκείσζεο, θ.ιπ. Ο ειεθηξνληθφο πίλαθαο 
ζα πξέπεη λα εληζρχεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαζψο κε ηε ρξήζε ησλ 
εξγαιείσλ ηνπ επηηξέπεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ Βθπαηδεπνκέλσλ. 

 Βξγαιείν δηακνίξαζεο εθαξκνγψλ θαη θεηκέλσλ (application and document sharing). 
Ώπαξαίηεην εξγαιείν ζε πεξηπηψζεηο εθκάζεζεο εθαξκνγψλ Δ/Τ (ι.ρ. ΐαζηθέο 
Αεμηφηεηεο Πιεξνθνξηθήο ή νπνηαδήπνηε άιιεο εθαξκνγήο  ινγηζκηθνχ), φπνπ ν 
Βθπαηδεπηήο δηακνηξάδεη ζηελ "εηθνληθή ηάμε" νπνηαδήπνηε εθαξκνγή ηνπ Δ/Τ ηνπ 
θαη πξαγκαηνπνηεί "δσληαλά" επίδεημε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. 

 Απλαηφηεηα δεκηνπξγίαο νκάδσλ εξγαζίαο ("εηθνληθά δσκάηηα"). Ο Βθπαηδεπηήο 
πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρσξίζεη ηνπο Βθπαηδεπφκελνπο ζε νκάδεο εξγαζίαο 
θαηά βνχιεζε θαη γηα επηζπκεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη νκάδεο εηζέξρνληαη ζε 
ηδησηηθά "δσκάηηα", ηα κέιε ηνπο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο κε ήρν θαη εηθφλα θαη 
επηβιέπνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπο απφ ηνλ Βθπαηδεπηή. 

 Σν ππνζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη θαζαξά εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε θάλνληαο 
ρξήζε επηπιένλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ πνπ εληζρχνπλ ηελ εθπαίδεπζε απφ 
απφζηαζε. Υαξαθηεξηζηηθά εξγαιεία απνηεινχλ ε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο ζχληνκσλ 
εξεπλψλ (polls), γξήγνξσλ εξσηήζεσλ, θνηλφρξεζησλ ζεκεηψζεσλ θ.α. 

 Σν πεξηβάιινλ ηνπ ππνζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα έρεη αξζξσηή (modular) 
δηάηαμε/ζρεδίαζε πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ην δηακνξθψλνπλ 
ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Βπηπιένλ, κε ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, ν 
Βθπαηδεπηήο ζα κπνξεί λα "επηβάιιεη" ζε φιε ηελ "εηθνληθή ηάμε" κηα ζπγθεθξηκέλε 
δηάηαμε (layout) πνπ ζεσξεί φηη είλαη ε πιένλ θαηάιιειε γηα ηελ ηξέρνπζα 
εθπαηδεπηηθή ελφηεηα/κάζεκα. 

 Βιάρηζηεο απαηηήζεηο ζε εμνπιηζκφ απφ ηνπο Βθπαηδεπφκελνπο: επαξθεί ε ρξήζε 
νπνηνπδήπνηε Δ/Τ κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη κε νπνηνδήπνηε εμνπιηζκφ ήρνπ 
(ελζσκαησκέλα / εμσηεξηθά ερεία / αθνπζηηθά ή κηθξφθσλα, θαη θάκεξα) 

 Τπνζηήξημε απφδνζεο ξφισλ ζηνπο ρξήζηεο (ι.ρ. Βθπαηδεπφκελνο, Βθπαηδεπηήο 
θ.ιπ.) 

Σν ππνζχζηεκα ζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελνπνηεκέλν 
(integrated) κε ην ππνζχζηεκα αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη : 
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 Δ ρξήζε ελφο πιήξσο ελνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο Βθπαηδεπφκελνπο, νη 
νπνίνη ζα εηζέξρνληαη κε ην κνλαδηθφ ηνπο θσδηθφ πξφζβαζεο θαη ζα έρνπλ 
πξφζβαζε ζην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ θαη δεδνκέλσλ ηειεθαηάξηηζεο απφ έλα 
πεξηβάιινλ. 

 Δ δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ, ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη έληαμεο ησλ ζπλεδξηψλ 
ζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 

 Δ ελνπνηεκέλε παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο Βθπαηδεπφκελνπο, ε νπνία 
πεξηιακβάλεη ηα καζήκαηα αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο, ην ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ 
ησλ ζπλεδξηψλ ζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο θαζψο θαη ηπρφλ άιιν πιηθφ κειέηεο, 
αζθήζεηο, κειέηεο πεξίπησζεο, θ.α. 

 Δ εμαγσγή αλαθνξψλ ζπκκεηνρήο ζηηο "εηθνληθέο ηάμεηο" (ψξα εηζφδνπ – ψξα 
εμφδνπ). 

3.4 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΤΓΥΡΟΝΖ ΣΖΛΔΚΑΣΑΡΣΗΖ 

Δ αζχγρξνλε ηειεθαηάξηηζε πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Τπνζπζηήκαηνο Ώζχγρξνλεο 
Καηάξηηζεο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απαξαηηήησο απφ Βθαξκνγή Αηαρείξηζεο 
ηεο Βθπαίδεπζεο – Learning Management System (LMS), θαη απφ Βθαξκνγή Αηαρείξηζεο 
ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Πεξηερνκέλνπ – Learning Content Management System (LCMS). Οη  
εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη απφ ηνλ ρξήζηε σο έλα εληαίν 
νκνγελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. 

Σν κέξνο ηεο αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο ζα πινπνηείηαη ρσξίο θπζηθή παξνπζία 
Βθπαηδεπηή θαη Βθπαηδεπνκέλνπ κέζσ ηνπ Αηαδηθηχνπ (ζε ρψξνπο επηινγήο ηνπ 
Βθπαηδεπνκέλνπ). Οη Βθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην 
χζηεκα Σειεθαηάξηηζεο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο είηε απφ δηθφ ηνπο ρψξν είηε απφ 
ρψξνπο (Ώίζνπζεο Πιεξνθνξηθήο) πνπ ζα δηαζέηεη (ζπγθεθξηκέλεο ψξεο θαη εκέξεο) ν 
Πάξνρνο Καηάξηηζεο. 

Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ιεηηνπξγηθφηεηεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο είλαη ηα θάησζη : 

 ρεδηαζκφο δνκήο θαη νξγάλσζε πξνγξακκάησλ  αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο. Ο 
ζρεδηαζκφο γίλεηαη κε απνηχπσζε ηεξαξρηθψλ δνκψλ ελνηήησλ, καζεκάησλ, 
δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην καζεκάησλ θ.ν.θ. Οη δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα είλαη 
καζήκαηα αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο θαζψο θαη επηπξφζζεην ςεθηαθφ 
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ. Πέξαλ ηνπ πιηθνχ "ζεσξίαο", ην ζχζηεκα 
ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο κέζσ εξγαζηψλ ή αζθήζεσλ 
(tests) ηα νπνία ζα είλαη ελζσκαησκέλα ζηελ εθαξκνγή ελφο καζήκαηνο 
ηειεθαηάξηηζεο (e- learning course) είηε ζα δηαηίζεληαη σο απηφλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 
αμηνιφγεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν εθπαηδεπφκελνο ζα πξέπεη λα έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα κεηαθνξηψλεη (upload) ηελ εξγαζία ηνπ ζην ζχζηεκα γηα αμηνιφγεζε. 

 Αηαρείξηζε εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ: Σν Ο..Σ.Κ. ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ 
κεηαθφξησζε/εηζαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, πνιιαπιψλ θαηεγνξηψλ θαη 
κνξθνηχπσλ (πρ αξρεία .doc, pdf, .mov θ.ιπ.) θαη ηελ αξρεηνζέηεζε ηνπ εληφο ηνπ 
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ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Βπηπιένλ, ζα πξέπεη λα 
ππνζηεξίδεη πιήξσο ηελ έληαμε θαη ελζσκάησζε παθέησλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 
ζχκθσλα κε δηεζλή πξφηππα ηειεθαηάξηηζεο (π.ρ. πξφηππν SCORM), ηελ 
νξγάλσζε απηψλ ησλ παθέησλ ζε θαηεγνξίεο / ππνθαηεγνξίεο θαζψο θαη ηελ 
ζχλδεζε απηψλ κε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα εληφο ηεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο ελφο ή 
πεξηζζφηεξσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. 

 ΐαζκνιφγεζε / αμηνιφγεζε: πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη 
λα παξέρεη δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη δηαρείξηζεο δηαθφξσλ ηχπσλ αμηνινγήζεσο 
πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ν βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπ εθάζηνηε γλσζηηθνχ 
αληηθεηκέλνπ. Οη αμηνινγήζεηο απηέο κπνξνχλ λα είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλεο 
θαη λα βαζκνινγνχληαη απηφκαηα βάζεη ηεο νξζφηεηαο ησλ απαληήζεσλ ηνπ 
θαηαξηηδφκελνπ (θάλνληαο ρξήζε "θιεηζηψλ" εξσηήζεσλ δηαθφξσλ ηχπσλ) ή λα 
βαζκνινγνχληαη "ρεηξνθίλεηα" απφ ηνλ εθπαηδεπηή ηεο ελφηεηαο. Οη βαζκνινγίεο ζα 
πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ λα θαηαρσξνχληαη ζην αηνκηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνθίι ηνπ 
θάζε θαηαξηηδφκελνπ θαη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ηνπο απφ ην ζχζηεκα. 

 Αηαρείξηζε επηπιένλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ: Απλαηφηεηα αλάζεζεο 
εξγαζηψλ, δηεμαγσγήο ζχληνκσλ εξεπλψλ, νξγάλσζεο πξνζσπηθψλ ζπδεηήζεσλ 
Βθπαηδεπνκέλνπ – Βθπαηδεπηή θαζψο θαη ζρεδίαζεο εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηεζη 
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ κε βαζκνιφγεζε. Ο Βπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ 
Παξφρνπ Καηάξηηζεο ζα κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη φια ηα αλσηέξσ εξγαιεία ή κέξνο 
απηψλ θαηά ηελ ζρεδίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο. 

 Απλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο ζπκκεηνρήο θαη επίδνζεο ησλ Βθπαηδεπνκέλσλ 
ζην θάζε κάζεκα θαη παξνρήο νδεγηψλ ζηνλ θάζε Βθπαηδεπφκελν γηα βειηίσζε ηεο 
επίδνζήο ηνπ. 

 Αηαρείξηζε ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ ( forums, wikis, chat). 

 Απλαηφηεηα ηήξεζεο αξρείσλ αλά Βθπαηδεπφκελν. 

3.5 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΩΝ 

Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηεο πνξείαο θαη ησλ 
ελεξγεηψλ ηνπ Βθπαηδεπνκέλνπ (tracking) θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθάζηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα εμαγσγήο αλαθνξψλ (reports), νη νπνίεο ζα 
απνηππψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ Βθπαηδεπνκέλνπ. 

Σν χζηεκα πξέπεη λα θαηαγξάθεη ηελ πξφζβαζε ησλ Βθπαηδεπνκέλσλ ζηηο ελφηεηεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαζψο επίζεο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 
πινπνηνχληαη ζηα πιαίζηα εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο ηειεθαηάξηηζεο. 

πσο ζα αλαθεξζεί ζε επφκελε ππνελφηεηα (Τπ. 3.6.), ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ην πξφηππν SCORM. Καηά ζπλέπεηα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα 
θαηαγξαθήο φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ νξίδεη ην πξφηππν θαζψο θαη ηελ εμαγσγή απηψλ ζε 
κνξθή αλαθνξψλ. Οη αλαθνξέο κπνξνχλ λα εμάγνληαη αλά πάζα ζηηγκή απφ ην ζχζηεκα 
ζε κνξθή θχιισλ εξγαζίαο Microsoft Excel αιιά θαη λα παξακέλνπλ πξνζβάζηκεο κέζσ 
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ηνπ 
πεξηβάιινληνο δηεπαθήο απφ θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο, εμαζθαιίδνληαο έηζη 
ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Βπίζεο, ζηηο αλαθνξέο παξέρεηαη 
δπλαηφηεηα ειεγρφκελεο θαη δηαβαζκηζκέλεο πξφζβαζεο ζε επίπεδν δεδνκέλσλ. Γηα 
παξάδεηγκα: 

 Έλαο ρξήζηεο κε ην ξφιν ηνπ Βθπαηδεπφκελνπ κπνξεί άκεζα λα πξνβάιιεη ηα 
αηνκηθά ζηνηρεία πξνφδνπ ηνπ ζε φιεο ηηο ελφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο 
πνπ παξαθνινπζεί 

 Έλαο ρξήζηεο κε ην ξφιν ηνπ Βθπαηδεπηή κπνξεί λα πξνβάιιεη ηα αληίζηνηρα 
ζηνηρεία γηα φινπο ηνπο Βθπαηδεπφκελνπο ηνπ ηκήκαηνο ή ηάμεο ην νπνίν ηνπ έρεη 
"αλαηεζεί" 

 Έλαο ρξήζηεο κε ην ξφιν ηνπ Αηνηθεηηθνχ Τπεπζχλνπ κπνξεί λα πξνβάιιεη ηα 
αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα φια ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ πινπνηνχληαη ζην 
ζχζηεκα. 

 Οη αλαθνξέο (reports) πνπ ζα πξέπεη λα παξάγνληαη απφ ην ζχζηεκα ζρεηίδνληαη κε: 

 Σν ρξφλν ελαζρφιεζεο ηνπ Βθπαηδεπφκελνπ κε ηα καζεζηαθά αληηθείκελα – 
ελφηεηεο, ηηο νπνίεο παξαθνινπζεί. Σν χζηεκα θαηαγξάθεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
πξφζβαζεο (date/time stamp) ηνπ Βθπαηδεπφκελνπ ζην εθάζηνηε κάζεκα, ρξνληθά 
ζηνηρεία ηεο νινθιήξσζεο-ηειεπηαίαο εμφδνπ απφ ην κάζεκα θαζψο επίζεο θαη ηε 
ζπλνιηθή δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ καζήκαηνο (σο ην άζξνηζκα ησλ ρξφλσλ 
παξαθνινχζεζεο θάζε θνξά πνπ ν Βθπαηδεπφκελνο πξνζπέιαζε ην κάζεκα κέζσ 
ηνπ ζπζηήκαηνο). 

 Σελ έθηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ πξνζπειάζηεθε απφ ηνλ Βθπαηδεπφκελν 

 Σν ζχζηεκα θαηαγξάθεη θαη δηαηεξεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ: 
o ηελ θαηάζηαζε πξνζπέιαζεο ηνπ θάζε καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ [δελ 

πξνζπειάζηεθε (not attempted) / δελ νινθιεξψζεθε (incomplete) / 
νινθιεξψζεθε κε επηηπρία (passed) / νινθιεξψζεθε κε απνηπρία (failed) 

o Σν ζεκείν εμφδνπ απφ ην κάζεκα έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζεκείν 
εθθίλεζεο γηα ηελ επφκελε πξνζπάζεηα ηνπ Βθπαηδεπφκελνπ (αλ απηφο ην 
επηζπκεί) 

o Σν ηζηνξηθφ ηεο θάζε πξνζπάζεηαο (attempt) ζην κάζεκα 
o Σελ έθηαζε ηεο εκπινθήο ηνπ θαη ηεο επίδνζεο ηνπ Βθπαηδεπνκέλνπ ζε 

αζθήζεηο θαη ηεζη απηναμηνιφγεζεο.  
o Σν ζχζηεκα θαηαγξάθεη ηνπο ρξφλνπο ζπκκεηνρήο ζηηο αμηνινγήζεηο πνπ 

παξέρνληαη, ηνπο ρξφλνπο "αληίδξαζεο" (latency) ηνπ Βθπαηδεπφκελνπ, δει. 
ην ρξφλν πνπ πεξλάεη απφ ηελ ψξα πνπ πξνβάιιεηαη κηα εξψηεζε κέρξη λα 
ππνβιεζεί ε απάληεζή ηεο θαζψο θαη ην βαζκφ πνπ έρεη επηηχρεη ζε θάζε 
αμηνιφγεζε (score results). 

o Σε ζπγθεληξσηηθή εκπινθή ηνπ Βθπαηδεπφκελνπ θαη ηελ πξφζβαζή ηνπ ζην 
χζηεκα θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε επίπεδν πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. 

3.6 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πζηήκαηνο Σειεθαηάξηηζεο 
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Σν 
Οινθιεξσκέλν χζηεκα Σειεθαηάξηηζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα δηεζλή πξφηππα SCORM θαη AICC γηα ηε θνξεηφηεηα εθπαηδεπηηθνχ 
πεξηερνκέλνπ. 

Σν Οινθιεξσκέλν χζηεκα Σειεθαηάξηηζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη 
ζπκκνξθψλεηαη κε ην πξφηππν Section 508 ή, ελαιιαθηηθά, κε ην πξφηππν EN 301 549 γηα 
ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Δ πξφζβαζε ζην Ο..Σ.Κ. ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ Αηαδηθηχνπ απφ θεληξηθφ δηθηπαθφ ηφπν 
ηχπνπ portal, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε δηαπίζηεπζε ησλ ρξεζηψλ (Βθπαηδεπνκέλσλ), 
νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ νλνκαζηηθέο άδεηεο πξφζβαζεο ηνπιάρηζηνλ γηα ην δηάζηεκα πνπ 
δηαξθεί ην πξφγξακκα ηειεθαηάξηηζεο ψζηε λα έρνπλ επνπηεία φιεο ηεο καζεζηαθήο 
πνξείαο ηνπο. 

ε θάζε πεξίπησζε ην Ο..Σ.Κ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά κε ηηο ζπλήζεηο 
ηειεπηθνηλσληαθέο γξακκέο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ θαηαξηηδνκέλσλ απφ 
ηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο ηνπο. 

Σν χζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο θαη ηαπηφρξνλεο ρξήζεο 
ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ πνπ έρεη αλαιάβεη. Οη ρξήζηεο κε ηα 
αηνκηθά ηνπο ζηνηρεία ζχλδεζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ 
καζεκάησλ (πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο). 

Κάζε ρξήζηεο ηνπ πζηήκαηνο (δηαρεηξηζηήο, εθπαηδεπηήο, εθπαηδεπφκελνο θ.ιπ.), αλάινγα 
κε ην ξφιν θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ, ζα κπνξεί κέζα απφ έλα εληαίν πεξηβάιινλ λα 
δηαρεηξίδεηαη ηα επηκέξνπο εξγαιεία ηνπ πζηήκαηνο. 

Σν χζηεκα πξέπεη λα έρεη θαη‟ ειάρηζηνλ δπλαηφηεηεο γηα ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ, δηαρείξηζε ησλ εξγαζηψλ ησλ Βθπαηδεπνκέλσλ (αλάζεζε, ππνβνιή, 
δηφξζσζε, βαζκνιφγεζε εξγαζηψλ θ.α.), επέθηαζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ κε πξνζζήθε 
– παξακεηξνπνίεζε αξζξσκάησλ (modules), θφξησζε ςεθηνπνηεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ 
πιηθνχ δηαθφξσλ κνξθψλ θ.α. 

4. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΟΥΖ ΣΖΛΔΚΑΣΑΡΣΗΖ 

4.1 Δθπαηδεπηηθή Πξνζέγγηζε 

Σα καζήκαηα ζα πξέπεη λα πηνζεηνχλ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εθπαίδεπζε 
ελειίθσλ. Χο εθ ηνχηνπ, ηα καζήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη δνκεκέλα ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο / 
γλσζηηθά αληηθείκελα, λα δηαηίζεληαη απαξαηηήησο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη λα 
ελζσκαηψλνπλ: 

 Κείκελν εηζαγσγήο 

 ηφρνη ηνπ καζήκαηνο θαη πξνζδνθψκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα: Γλψζεηο ή/θαη 
Αεμηφηεηεο πνπ αλακέλεηαη λα απνθηεζνχλ κε ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε θάζε 
ζεκαηηθήο ελφηεηαο ηνπ καζήκαηνο 

 Πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε ζεκαηηθήο ελφηεηαο 
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 ΐηβιηνγξαθία (ζπκβαηηθή θαη δηαδηθηπαθή) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δηδαζθαιία ησλ 
ζεκαηηθψλ ελνηήησλ 

 ΐηβιηνγξαθία (ζπκβαηηθή θαη δηαδηθηπαθή) θαη νδεγίεο γηα πεξαηηέξσ κειέηε 

 Ώλαθνξά ζηα Πλεπκαηηθά Αηθαηψκαηα ηνπ ζπληάθηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

 Βθηεηακέλν πνιπκεζηθφ πιηθφ (εηθφλεο, θσηνγξαθίεο, ζρεδηαγξάκκαηα, γξαθήκαηα, 
αξρεία ήρνπ θαη video) πνπ θαζηζηνχλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο πεξηζζφηεξν 
νινθιεξσκέλε 

 Λέμεηο-Κιεηδηά (Γισζζάξην ζεκαληηθψλ φξσλ) 

 Βξσηήζεηο απηναμηνιφγεζεο πνπ παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ εθπαηδεπφκελν, 
αιιά θαη ζηνλ πάξνρν ηεο εθπαίδεπζεο, ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ θαηαλφεζεο θαη 
αθνκνίσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο. Οη εξσηήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη 
δηαθφξσλ ηχπσλ, λα θάλνπλ ρξήζε πνιπκεζηθψλ ζηνηρείσλ (φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ) 
θαη λα ηίζεληαη ηφζν εκβφιηκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο φζν θαη ζην ηέινο  
θάζε ζεκαηηθήο ελφηεηαο. 

4.2 Λεηηνπξγηθά ηνηρεηά Μαζεκάησλ E- Learning 

Σα καζήκαηα ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνπλ ζηνηρεία δηαδξαζηηθφηεηαο δηαθφξσλ ηχπσλ 
έηζη ψζηε λα απαηηνχλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, θαη λα πηνζεηνχλ θαηά ην 
δπλαηφ ηε θηινζνθία “pull” φπνπ ν εθπαηδεπφκελνο "αληιεί" θαη αλαθαιχπηεη πεξηερφκελν 
απφ ην κάζεκα, αληί λα γίλεηαη κφλν ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο “push” φπνπ ην πεξηερφκελν 
απιά παξνπζηάδεηαη ζεηξηαθά, θαη ν εθπαηδεπφκελνο γίλεηαη "παζεηηθφο" δέθηεο ηεο 
πιεξνθνξίαο. 

Χο ζπκκεηνρή θαη παξαθνινχζεζε εθπαίδεπζεο κέζσ e-learning δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε 
ιήςε (download) ή ε απιή αλάγλσζε αλαξηεκέλσλ ςεθηνπνηεκέλσλ εγγξάθσλ (Word, 
PowerPoint, PDF, θ.α.) δηφηη κε απηφ ηνλ ηξφπν δελ είλαη δπλαηή ε απνηίκεζε ηεο εκπινθήο 
ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ε έθηαζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ 
θαηάξηηζε. Σέηνηα έγγξαθα ή αξρεία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη επηθνπξηθά ζην κάζεκα 
π.ρ. σο πιηθφ γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε. 

Σα καζήκαηα ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνπλ θπζηθή αθήγεζε (θαη φρη κεραληθή, ηχπνπ text 
to speech), θαζψο θαη εγγεγξακκέλα video κε ηε κνξθή recorded webinar ζε 
ζπγθεθξηκέλαζεκεία ηνπο. ε απηά ηα ζεκεία κπνξεί λα παξνπζηάδνληαη video φπνπ ν 
θαζεγεηήο ζα δηδάζθεη θαη ζα εμεγεί επηιεγκέλεο έλλνηεο ή αληηθείκελα. 

4.3 Έθηαζε Μαζεκάησλ 

Δ έθηαζε ησλ ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα ζπκβαδίδεη κε ηηο 
πξνβιεπφκελεο ψξεο αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο θαη λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ 
πξνβιεπφκελεο χιεο. 

Γηα θάζε ψξα αζχγρξνλεο ηειεθαηάξηηζεο αληηζηνηρνχλ θαη‟ ειάρηζηνλ δεθαπέληε (15) 
κνλαδηθέο «νζφλεο». Χο «νζφλε» ζεσξείηαη ε νπηηθή παξνπζίαζε πιηθνχ (θεηκέλνπ, 
εηθφλσλ, άιινπ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ). Δ έθηαζε ηνπ πιηθνχ αλά εθπαηδεπηηθή νζφλε ζα 
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πξέπεη λα 
είλαη επαξθήο (π.ρ. κία εθπαηδεπηηθή νζφλε, ε νπνία πεξηέρεη κία πξφηαζε θεηκέλνπ ή κφλν 
κία εηθφλα δελ ζεσξείηαη επαξθήο ζε θακία πεξίπησζε). 

Πέξαλ ησλ απαηηνχκελσλ «νζνλψλ» ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 
αξρεία videos (φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ webinars, videos απφ ην δηαδίθηπν, θ.ν.θ.) ή 
ζηνηρεία κε εθηεηακέλε δηαδξαζηηθφηεηα (π.ρ. role playing games) θαζψο θαη tests 
απηναμηνιφγεζεο. 

Βπηζεκαίλεηαη φηη ε ρξήζε θαη ελζσκάησζε αξρείσλ video ζηα ειεθηξνληθά καζήκαηα ζα 
γίλεηαη γηα ιφγνπο ππνζηήξημεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη παξνπζίαζεο 
ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηψλ θαη ζεκάησλ. πλεπψο, ε ρξήζε αξρείσλ video δελ ππνθαζηζηά ην 
απαηηνχκελν εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν. Ώθφκε, ηα φπνηα αξρεία video ελζσκαηψλνληαη ζα 
πξέπεη λα είλαη ζηελ Βιιεληθή γιψζζα ή ηνπιάρηζηνλ λα θέξνπλ ειιεληθνχο ππφηηηινπο. 
Σέινο, ε ρξήζε ησλ recorded webinars πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, δελ αθνξά ζε θακία 
πεξίπησζε ηελ απιή βηληενζθφπεζε / θαηαγξαθή ηεο δηδαζθαιίαο – εηζήγεζεο ζε κηα 
ηάμε. Σα videos απηά, πέξα απφ ηελ εηθφλα θαη ηνλ ήρν ηνπ εθάζηνηε εθπαηδεπηή, πξέπεη λα 
εκπεξηέρνπλ θαη ζηνηρεία ηνπ δηδαζθφκελνπ αληηθεηκέλνπ, ηα νπνία ζα πξνβάιινληαη ζε 
κνξθή θεηκέλνπ ή/θαη εηθφλαο θαηά ηε δηάξθεηα αλαπαξαγσγήο ηνπ video 

5. ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΣΖΛΔΚΑΣΑΡΣΗΖ 

Ο Πάξνρνο Καηάξηηζεο (ή ν ζπλεξγαδφκελνο Πάξνρνο Τπεξεζηψλ Σειεθαηάξηηζεο) πξέπεη 
λα δηαζέηεη έλαλ Τπεχζπλν ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 
πζηήκαηνο Σειεθαηάξηηζεο (“System Administrator”), ν νπνίνο ζα έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε 
ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ηειεθαηάξηηζεο ζε ηερληθφ επίπεδν. 

Ο Πάξνρνο Σειεθαηάξηηζεο πξέπεη λα δηαζέηεη ππνδνκέο ζε πηζηνπνηεκέλν Data Center, 
πνπ λα απνδεηθλχεηαη κε αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ αδηάιεηπηε θαη 
απξφζθνπηε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηειεθαηάξηηζεο θαη ηελ πιήξε θάιπςε ησλ 
απμεκέλσλ απαηηήζεσλ απηψλ. Βπίζεο πξέπεη λα δηαζέηεη ζρέδην δηαζθάιηζεο ησλ 
δεδνκέλσλ ηειεθαηάξηηζεο κέζσ δνκεκέλεο ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο (backup). 

Δ παξερφκελε ηερληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε πξνο ηνπο Βθπαηδεπφκελνπο θαη ηνπο 
Βθπαηδεπηέο θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

Σερληθή Τπνζηήξημε ηχπνπ Help Desk: Σερληθή ππνζηήξημε απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα 
ζηειέρε γηα ηε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο ηειεθαηάξηηζεο, ηελ επίιπζε ηερληθψλ 
πξνβιεκάησλ, ηελ επίιπζε απνξηψλ ηερληθήο θχζεσο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 
δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή δηεμαγσγή ηεο 
ηειεθαηάξηηζεο. Δ ππνζηήξημε ζα παξέρεηαη θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν, ηειεθσληθά θαη κέζσ 
ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, ζε θαζνξηζκέλεο ψξεο πνπ ζα έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηνπο 
Βθπαηδεπφκελνπο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο. 

Διεθηξνληθά εγρεηξίδηα: Κάζε ρξήζηεο ζα κπνξεί λα πξνζθεχγεη ζηελ ππνζηήξημε απφ 
αλαιπηηθά εγρεηξίδηα ρξήζεο (manuals) πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ε πιαηθφξκα 
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