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ΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑΡΧΩΝ  
ΚΟΤΡΕΩΝ ΚΟΜΜΩΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε) 
Καποδιςτρίου 24, Τ.Κ. 10682, Ακινα 
Τθλ: (30) 6977437318 
e-mail: neakokkke@yahoo.gr 

Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: https://neakokkke.net 
 

 
ΠΡΟ:  

1. ComNcom - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΠΕ 

2. Wide Screen Ε.Ε. 

3. LIVING PROSPECTS EΠΕ 

 

Πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ για 
τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν «Ενζργειεσ ενθμζρωςθσ, 

ευαιςκθτοποίθςθσ, προβολισ, προϊκθςθσ και δθμοςιότθτασ» ςτο πλαίςιο 
υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ με τίτλο «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ εργαηομζνων για 

τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςε ειδικότθτεσ Τγείασ - 
Ευεξίασ - Προςωπικισ Φροντίδασ», με κωδικό MIS 5035123 που υλοποιεί o 

K.O.K.K.K.E, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 14.467,39 € ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Π.Α. 

 
 
Η ΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑΡΧΩΝ ΚΟΤΡΕΩΝ ΚΟΜΜΩΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε) 
 
ζχοντασ υπόψθ: 

 Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

 Τον ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/09-03-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ 

του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν 

ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ 

υποδομζσ και τθν υγεία». 

mailto:neakokkke@yahoo.gr
https://neakokkke.net/
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 Τθν υπ' αρικ. 75365/06.07.2021 (ΦΕΚ Β’ 3051/ 09-06-2021) Απόφαςθ του Υφυπουργοφ 

Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων «Τροποποίθςθ τθσ υπό ςτοιχεία 137675/EΥΘΥ/ 1016/19.12.2018 

υπουργικισ απόφαςθσ με τίτλο «Αντικατάςταςθ τθσ υπ' αρ. 110427/1020/ 20.10.2016 (Β' 

3521) υπουργικισ απόφαςθσ με τίτλο «Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπό ςτοιχεία 

81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β'1822) υπουργικισ απόφαςθσ "Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ 

δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014 - 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων 

ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και 

Ενδιάμεςουσ Φορείσ – Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ 

πράξεων''» (Β' 5968),  

 Τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

17θσ Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τθν κατάργθςθ του 

κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1081/2006, 

 Τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 

17θσ Δεκεμβρίου 2013 περί κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχισ, το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλαςςασ και 

Αλιείασ και περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 

Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχισ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλαςςασ και Αλιείασ και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1083/2006, 

 Τον Κανονιςμό 2018/1046 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 18θσ 

Ιουλίου 2018 ςχετικά με τουσ δθμοςιονομικοφσ κανόνεσ που εφαρμόηονται ςτον γενικό 

προχπολογιςμό τθσ Ζνωςθσ, τθν τροποποίθςθ των κανονιςμϊν (ΕΕ) αρικ. 1296/2013, (ΕΕ) 

αρικ. 1301/2013, (ΕΕ) αρικ. 1303/2013, (ΕΕ) αρικ. 1304/2013, (ΕΕ) αρικ. 1309/2013, (ΕΕ) αρικ. 

1316/2013, (ΕΕ) αρικ. 223/2014, (ΕΕ) αρικ. 283/2014 και τθσ απόφαςθσ αρικ. 541/2014/ΕΕ και 

για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ, Ευρατόμ) αρικ. 966/2012. 

 Τθν Ρρόςκλθςθ με ΑΡ 5788/1873/Α3/ 21-09-2018, Κωδικόσ Ρρόςκλθςθσ: 110, Α/Α ΟΡΣ ΕΣΡΑ: 

3319, Ζκδοςθ: 1/1 – ΟΘΗ ΕΡΑΝΑΛΗΨΗ και τίτλο «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και 

δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον ιδιωτικό τομζα (Β' κφκλοσ)». 

 Τθν με αρικ. πρωτ. ΕΥΔ 2704/885/Α3/19-04-2019 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο 

«Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ εργαηομζνων για τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων, δεξιοτιτων και 

ικανοτιτων ςε ειδικότθτεσ Υγείασ - Ευεξίασ - Ρροςωπικισ Φροντίδασ», με κωδικό MIS 

5035123 θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα 

Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020 (ΑΔΑ: Ω22Ρ465ΧΙ8-0Ξ) 

 Τθν υπ. αρικ. 52/6-10-2021 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Κλαδικισ Ομοςπονδίασ 

Καταςτθματαρχϊν  Κουρζων Κομμωτϊν Ελλάδοσ (Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε) περί τθσ ζγκριςθσ και τθσ 

δθμοςίευςθσ τθσ Ρρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν με αντικείμενο τθν Επιλογι Αναδόχου 

του Υποζργου 8 «Ενζργειεσ ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ, προβολισ, προϊκθςθσ και 

δθμοςιότθτασ τθσ Ρράξθσ» 
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 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 

διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 

παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 

περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 

προτίκεται να ανακζςει με προςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ (Άρκρο 118 και 

περ. α, παρ. 3, του Άρκρου 120 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκαν και ιςχφουν), τθν 

παροχι υπθρεςιϊν για τισ ενζργειεσ ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ, προβολισ, προϊκθςθσ και 

δθμοςιότθτασ τθσ Ρράξθσ με τίτλο «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ εργαηομζνων για τθν απόκτθςθ 

νζων γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςε ειδικότθτεσ Υγείασ - Ευεξίασ - Ρροςωπικισ 

Φροντίδασ», με κωδικό MIS 5035123 που υλοποιεί o K.O.K.K.K.E, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 

14.467,39 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.  

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 

Δθμοςίων Συμβάςεων (CPV): 79952000‐2 (Υπθρεςίεσ  εκδθλϊςεων), 22140000-3 (Ενθμερωτικά 

Ζντυπα), 79342200‐5 (Υπθρεςίεσ προϊκθςθσ). 

Με δεδομζνθ τθ δυνατότθτα και ικανότθτά ςασ να ανταποκρικείτε ςτθν υλοποίθςθ του παρόντοσ 

ζργου, ςασ προςκαλοφμε να υποβάλετε ςχετικι προςφορά ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ που περιγράφονται ςτθν παροφςα κακϊσ και ςτα Ραραρτιματα Ι και ΙΙ που 

αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

Η ζγγραφθ προςφορά δε κα πρζπει να υπερβαίνει το ποςό των 11.667,25€ (ζντεκα χιλιάδων 

εξακοςίων εξιντα επτά ευρϊ και είκοςι πζντε λεπτϊν) πλζον ΦΡΑ 24%, ιτοι 2.800,14€ (δυο 

χιλιάδων οκτακοςίων ευρϊ και δεκατεςςάρων λεπτϊν) και ςυνολικά το ποςό των 14.467,39€ 

(δεκατεςςάρων χιλιάδων τετρακοςίων εξιντα επτά ευρϊ και τριάντα εννζα λεπτϊν) 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.  

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τθσ αμοιβισ του Αναδόχου κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των 

υπθρεςιϊν που κα αναλάβει, ςφμφωνα με τθ ςχετικι ςφμβαςθ που κα υπογραφεί. 

Ο αποδζκτθσ τθσ παροφςασ καλείται να υποβάλει προςφορά, εγγράφωσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτθν ζδρα τθσ Κλαδικισ 

Ομοςπονδίασ Καταςτθματαρχϊν  Κουρζων Κομμωτϊν Ελλάδοσ (Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε) επί τθσ οδοφ 

Καποδιςτρίου 24, Τ.Κ. 10682, Ακινα, ζωσ και τθν Σετάρτθ 27 Οκτωβρίου 2021 και ϊρα 15:00. 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

μόνο βάςει τιμισ.  

Η ανάκεςθ και θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει βάςει του άρκρου 118 του ν. 4412/2016, όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει (Άρκρο 50 με ιςχφ από 1/6/2021 ςφμφωνα με τθν παρ.3 Άρκρου 142 

του ν. 4782/2021).  
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1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ 

Η Ρράξθ με τίτλο «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ εργαηομζνων για τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων, 
δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςε ειδικότθτεσ Υγείασ - Ευεξίασ - Ρροςωπικισ Φροντίδασ» με κωδικό 
MIS 5035123 με δικαιοφχο φορζα υλοποίθςθσ τθν Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε, ςτοχεφει ςτθν επαγγελματικι 
κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ 1.275 εργαηομζνων του ιδιωτικοφ τομζα όλων των παραγωγικϊν 
κλάδων τθσ οικονομίασ, για τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων (ςφμφωνα 
με το διεκνζσ πρότυπο ISO/IEC 17024) που κα ενιςχφςουν ουςιωδϊσ τθ δυνατότθτα για τθν 
απαςχόλθςι τουσ, τθν προοπτικι βελτίωςθσ των όρων απαςχόλθςισ τουσ και τθν επαγγελματικι 
τουσ κινθτικότθτα για τθν εξαςφάλιςθ των προςφορότερων εργαςιακϊν όρων και τθν 
προςαρμογι τουσ ςτισ αλλαγζσ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ Η προτεινόμενθ Ρράξθ 
εςτιάηει οριηόντια αντικείμενα κατάρτιςθσ που οδθγοφν ςε γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που μποροφν 
να χρθςιμοποιθκοφν από όλουσ τουσ εργαηόμενουσ όλων των παραγωγικϊν κλάδων τθσ 
οικονομίασ κακϊσ και πιο εξειδικευμζνα κεματικά αντικείμενα κατάρτιςθσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, αντικείμενο τθσ Ρράξθσ είναι θ κατάρτιςθ εργαηομζνων (μιςκωτϊν), πλιρουσ 
ι μερικισ απαςχόλθςθσ, ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ τθσ χϊρασ, που εντάςςονται ςε όλουσ τουσ 
τομείσ/κλάδουσ τθσ οικονομίασ, και οι οποίοι επικυμοφν να αναπτφξουν και να βελτιϊςουν τισ 
γνϊςεισ και τισ δεξιότθτζσ τουσ, τθν επαγγελματικι τουσ κζςθ και να ενιςχφςουν τθ δυνατότθτα 
τθσ επαγγελματικισ τουσ κινθτικότθτασ. 

Με βαςικό κορμό τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ, που κα οδθγοφν και ςε 
πιςτοποίθςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων που αναμζνεται να αποκτθκοφν, καταλθκτικόσ ςκοπόσ 
τθσ πράξθσ είναι θ ενδυνάμωςθ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων εργαηομζνων του ιδιωτικοφ 
τομζα ςε εξειδικευμζνα κεματικά αντικείμενα κατάρτιςθσ.  

Τα προγράμματα κατάρτιςθσ, ςυνολικισ διάρκειασ 80 ωρϊν ζκαςτο, αφοροφν τα εξισ τρία (3) 
κεματικά αντικείμενα:  

 Κομμωτισ – Τεχνικόσ Ρεριποίθςθσ Κόμθσ (Εξειδικευμζνο αντικείμενο) 

 Στζλεχοσ Διαχείριςθσ Οργανωςιακισ Κουλτοφρασ και Συςτθμάτων Διαχείριςθσ Χρόνου 

(Time Management) (μθ Εξειδικευμζνο αντικείμενο) 

 Ρωλθτισ Λιανικισ – Σφμβουλοσ προϊόντων αιςκθτικισ και ευεξίασ (μθ Εξειδικευμζνο 

αντικείμενο) 

Η επιτυχισ ςυμμετοχι ςε αυτά οδθγεί ςτθν απόκτθςθ εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ φψουσ 5€ ανά 
ϊρα κατάρτιςθσ ςε κάκε ωφελοφμενο, ςχετικισ βεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ 
κατάρτιςθσ και ςε διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ προςόντων και δεξιοτιτων, ςφμφωνα με το διεκνζσ 
πρότυπο ISΟ/IEC 17024. 

Το ςφνολο των υλοποιοφμενων δράςεων ζχει πανελλαδικι εφαρμογι (13 Ρεριφζρειεσ τθσ 
χϊρασ). 
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2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

Αντικείμενο του ζργου τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ είναι θ προβολι, ςε ζντυπα και θλεκτρονικά 

μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, πανελλαδικισ και τοπικισ εμβζλειασ τθσ Ρράξθσ «Κατάρτιςθ και 

πιςτοποίθςθ εργαηομζνων για τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςε 

ειδικότθτεσ Υγείασ - Ευεξίασ - Ρροςωπικισ Φροντίδασ» με κωδικό ΟΡΣ 5035123, θ οποία 

υλοποιείται από τθν Κλαδικι Ομοςπονδία Καταςτθματαρχϊν Κουρζων Κομμωτϊν Ελλάδοσ 

(Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε.) και ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα 

Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία» - ΕΡΑνΕΚ 2014-2020, με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ 

και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ). 

Ειδικότερα, οι δράςεισ και το πλικοσ αυτϊν που εντάςςονται ςτο Υποζργο 8. «Ενζργειεσ 

ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ, προβολισ, προϊκθςθσ και δθμοςιότθτασ» τθσ Ρράξθσ με 

κωδικό ΟΡΣ  5035122 αποτυπϊνεται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

Τποζργο  8. «Ενζργειεσ ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ, προβολισ, προϊκθςθσ και 
δθμοςιότθτασ τθσ Πράξθσ» 

Α/Α  Δράςθ 
Μονάδα 
Μζτρθςθ

σ 

Πλικοσ 
Δράςεων 

Π.8.1 Επικοινωνιακό Σχζδιο Τεμάχια 1,00 

Π.8.2 Εκδόςεισ ζντυπου και παραγωγι θλεκτρονικοφ υλικοφ Τεμάχια 7,00 

Π.8.3 
Καταχωριςεισ ςε ενθμερωτικζσ ιςτοςελίδεσ & Μζςα 
Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 

Τεμάχια 16,00 

Π.8.4 Διαδικτυακι Ημερίδα (Webinar) Τεμάχια 1,00 

Σθμειϊνονται τα εξισ: 

1. Δε γίνεται αποδεκτι προςφορά για μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Επιςθμαίνεται ότι το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ δεν κα πρζπει να 

μεταβάλλεται ουςιωδϊσ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του 

άρκρο 132 του Ν. 4412/2016. 

 

3. ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ο ενιαίοσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

1) Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

του προςφζροντοσ, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, θ 
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οποία κα φζρει ωσ θμερομθνία, τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ και ςτθν οποία να 

δθλϊνεται ότι:  

 Ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ, τουσ οποίουσ και αποδζχονται 

πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.  

 Δεν ζχει κϊλυμα αποκλειςμοφ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 και του άρκρου 74 του ν. 4412/2016 

(όπωσ τροποποιικθκαν και αντικαταςτάκθκαν με τα άρκρα 22 και 23 του ν. 4782/2021), 

για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν.  

 Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του 

Ραραρτιματοσ Ι τθσ Ρρόςκλθςθσ και ότι οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα παραμείνουν 

ςτακερζσ μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ.  

 Η προςφορά του ιςχφει για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ καταλθκτικισ 

θμερομθνίασ υποβολισ προςφοράσ. 

 

2) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι του. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ 

του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα 

που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

 

3) Πιςτοποιθτικό Αρμόδιασ Αρχισ, το οποίο να είναι ςε ιςχφ, από το οποίο να προκφπτει ότι 

είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. Ρζραν 

του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει 

εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ 

των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ.  

 

4) Πιςτοποιθτικό του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου με το οποίο πιςτοποιείται θ εγγραφι 

του προςφζροντοσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ι βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ με τθν 

οποία να πιςτοποιείται θ άςκθςθ του επαγγζλματόσ του, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ 

τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 

5) Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

του προςφζροντοσ, περί μθ επιβολισ ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 

από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

κείμενθσ νομοκεςίασ (άρκρο 74 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε από άρκρο 23 ν. 

4782/2021). 
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6) Δικαιολογθτικά νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ. Ρροςκομίηονται τα κατά περίπτωςθ 

νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 

πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ κ.λπ.) και υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 

εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. Αναλυτικά πρζπει να 

προςκομιςτοφν: 

 Ιςχφον καταςτατικό και υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του 

προςφζροντοσ ότι εξακολουκεί να ιςχφει κατά τθν υποβολι του. 

 Γενικό Ριςτοποιθτικό από το Γ.Ε.ΜΗ., με θμερομθνία ζκδοςθσ είτε ζωσ τριϊν (3) 

μθνϊν πριν από τθν υποβολι του, είτε μεταγενζςτερθσ τθσ κοινοποίθςθσ τθσ 

παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

 Ριςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ από το Γ.Ε.ΜΗ., με θμερομθνία ζκδοςθσ ζωσ 

τριάντα (30) εργάςιμων θμερϊν πριν από τθν υποβολι του.  

 

7) Πίνακα Οικονομικισ Προςφοράσ, ςφμφωνα με το υπόδειγμα που επιςυνάπτεται ςτο 

Ραράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ. Η προςφορά κα πρζπει να φζρει υπογραφι του νόμιμου 

εκπρόςωπου του προςφζροντα και να τίκεται θ εταιρικι ςφραγίδα μαηί με τθν υπογραφι του 

επί ποινι απαραδζκτου. 

Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ πρζπει να ζχουν θμερομθνία ςφνταξθσ μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφοράσ και δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ. 

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Η Οικονομικι προςφορά του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα κα πρζπει να ςυνταχκεί 

ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ ΙΙ. Ριο ςυγκεκριμζνα, για το προςφερόμενο είδοσ 

κα αναγράφονται τα εξισ ςτοιχεία : 

α) θ τιμι ανά μονάδα χωρίσ Φ.Ρ.Α , 

β) θ ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 

Σε περίπτωςθ που θ ςυνολικι τιμι με Φ.Ρ.Α. υπερβαίνει τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ θ 

προςφορά του ςυμμετζχοντα κα απορρίπτεται. 

Επιςθμαίνεται ότι: 

 Στισ τιμζσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 

περιλαμβάνονται όλεσ οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, όπωσ και όλεσ οι ειςφορζσ κ.λπ. που 

προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 Πλεσ οι τιμζσ κα δίνονται ςε ευρϊ, επιτρζπονται δε μζχρι δφο δεκαδικά ψθφία ςτισ 

αναγραφόμενεσ τιμζσ του ζντυπου οικονομικισ προςφοράσ. 

 Απορρίπτεται προςφορά που: (α) δε δίνεται τιμι ςε ευρϊ ι που κακορίηεται ςχζςθ ευρϊ 

προσ ξζνο νόμιςμα, (β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
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του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε και ιςχφει, (γ) κζτει όρο 

αναπροςαρμογισ τιμισ. 

 

5. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Δεν απαιτείται εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. 

 

6. ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο ενιαίοσ φάκελοσ προςφοράσ κα πρζπει να φζρει τισ ενδείξεισ: 

α) «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» 

β) Για τθν απευκείασ ανάκεςθ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν «Ενζργειεσ ενθμζρωςθσ, 

ευαιςκθτοποίθςθσ, προβολισ, προϊκθςθσ και δθμοςιότθτασ τθσ Ρράξθσ με τίτλο «Κατάρτιςθ και 

πιςτοποίθςθ εργαηομζνων για τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςε 

ειδικότθτεσ Υγείασ - Ευεξίασ - Ρροςωπικισ Φροντίδασ», με κωδικό MIS 5035123 που υλοποιεί o 

K.O.K.K.K.E, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 14.467,39 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 

Αρ. πρωτ. Ρρόςκλθςθσ: 03/2021 

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: Τετάρτθ 27 Οκτωβρίου 2021 και ϊρα 15:00. 

(Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι το πρωτόκολλο). 

Η προςφορά κα πρζπει να υποβλθκεί, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ, ςε 

ςφραγιςμζνο φάκελο ςτα γραφεία τθσ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ 

ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε) (οδόσ Καποδιςτρίου 24, Τ.Κ. 10682, Ακινα), ζωσ και τθν 

Σετάρτθ 27 Οκτωβρίου 2021 και ϊρα 15:00. Η προςφορά κα πρζπει είτε να κατατίκεται 

αυτοπροςϊπωσ είτε να αποςτζλλεται ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ, μζςω εταιρείασ 

ταχυμεταφορϊν (courier) όπου κα παραλαμβάνεται με απόδειξθ. Σε κάκε περίπτωςθ απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ είναι να περιζρχεται θ προςφορά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι μζχρι τθν ανωτζρω 

καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν, θ οποία προκφπτει από το 

πρωτόκολλο που τθρείται από αυτιν. Ρροςφορά που υποβάλλεται μετά τθν κακοριςμζνθ 

θμερομθνία και ϊρα είναι μθ κανονικι και επιςτρζφεται χωρίσ να ζχει αποςφραγιςκεί. 

Η υποβολι προςφοράσ εκ μζρουσ του προςφζροντα ςυνεπάγεται τθ ρθτι και ανεπιφφλακτθ 

αποδοχι όλων των όρων τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ. 

 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

Μετά τθν αποςφράγιςθ τθσ προςφοράσ και τον ζλεγχο από τθν αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ 

των υποβαλλόμενων δικαιολογθτικϊν και τθσ οικονομικισ προςφοράσ, ο προςφζρων 

αναδεικνφεται ωσ Ανάδοχοσ παροχισ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν, εφόςον θ προςφορά του 
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καλφπτει πλιρωσ τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ. Ρροςφορά που δεν καλφπτει πλιρωσ τισ 

απαιτιςεισ τθσ παροφςασ κα απορρίπτεται. Το πρακτικό τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ 

επικυρϊνεται με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία 

κοινοποιείται ςτον Ανάδοχο.  

Η Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλζςει εγγράφωσ κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ τθσ 

προςφοράσ τον προςφζρων να ςυμπλθρϊςει ι να διευκρινίςει ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που 

ζχουν υποβλθκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει. 

Ο Ανάδοχοσ, μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ ςε αυτόν, οφείλει να προςζλκει ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με 

το άρκρο 105 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει. 

 

 

8. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΤΜΒΑΗ  

Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ρράξθ «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ εργαηομζνων 

για τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςε ειδικότθτεσ Υγείασ - Ευεξίασ - 

Ρροςωπικισ Φροντίδασ», με κωδικό MIS 5035123 που ζχει ενταχκεί και υλοποιείται ςτο πλαίςιο 

του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία» - 

ΕΡΑνΕΚ 2014-2020  (ΑΔΑ: Ω5ΟΣ465ΧΙ8-ΥΗ1), με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.).   

Δεδομζνθσ τθσ ςυγχρθματοδότθςθσ τθσ πράξθσ, απαιτείται θ πιςτι εφαρμογι των Κανονιςμϊν 

των Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Ταμείων τθσ Ε.Ε. τθσ προγραμματικισ περιόδου 2014-2020, 

ιτοι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τθν κατάργθςθ του 

κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1081/2006 και του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1303/2013 αναφορικά με τθν 

πλθροφόρθςθ, επικοινωνία και προβολι των πράξεων και του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 

821/2014. 

 

9. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ  

Η αμοιβι του Αναδόχου προςδιορίηεται από τθν οικονομικι προςφορά του, θ οποία δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του ζργου. Η καταβολι του τιμιματοσ ςυμβατικοφ κα 

πραγματοποιείται τμθματικά με τθν ολοκλιρωςθ και υποβολι κάκε παραδοτζου.  

Για κάκε πλθρωμι ο Ανάδοχοσ αποςτζλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςχετικι επιςτολι παράδοςθσ, 

βάςει τθσ οποίασ εκδίδεται αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ από τθν αρμόδια Επιτροπι 

Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ.  

Η πλθρωμι κα πραγματοποιείται με τθν προςκόμιςθ των προβλεπόμενων δικαιολογθτικϊν (παρ. 

4, άρκρο 200 ν. 4412/2016) από τον Ανάδοχο, υπό τον όρο ότι δεν ςυντρζχει περίπτωςθ επιβολισ 

προςτίμων ι άλλων οικονομικϊν κυρϊςεων εισ βάροσ του.  
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Πλεσ οι πλθρωμζσ εκτελοφνται ςε ευρϊ. 

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 

τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ 

ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

 Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 

κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων. 

 Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 

κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ 

Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

 Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΗΔΗΣ, θ οποία 

υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ 

ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο 

όνομα και για λογαριαςμό του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 

6 του άρκρου 36 του ν. 4412/20161. 

 Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% 

και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί νομίμων κρατιςεων 

ι/και φόρου ειςοδιματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι 

όροι τθσ Ρρόςκλθςθσ, κακϊσ και τθσ ςφμβαςθσ, ςυμμορφϊνονται με τισ νζεσ διατάξεισ.   

 

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 

Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ ςτο 

ΚΗΜΔΗΣ και τθν κοινοποίθςι τθσ ςτον Ανάδοχο και ζχει διάρκεια 12 μινεσ.  

Οι τμθματικζσ/ ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ υποβολισ των  επιμζρουσ παραδοτζων προςδιορίηονται 

ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ. 

Σε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ Ρράξθσ, παρατείνεται αναλόγωσ και θ παροφςα ςφμβαςθ κακϊσ θ 

υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ (ενζργειεσ ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ, προβολισ, 

προϊκθςθσ και δθμοςιότθτασ) ςχετίηεται άμεςα με τθν υλοποίθςθ των υποζργων τθσ Ρράξθσ.  

  

                                                 
1
 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 

εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 
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11. ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ προβλεπόμενθσ εκ του ν. 4412/2016 διαδικαςίασ και τθν επζλευςθ 

των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον 

ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα προβλεπόμενα 

ςτο άρκρο 105 του ν. 4412/2016. 

 

Η παροφςα Πρόςκλθςθ απευκείασ ανάκεςθσ κα αναρτθκεί ςτο Κ.Η.Μ.Δ.Η.. ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 120 του ν. 4412/2016 και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
(https://neakokkke.net).  
  

https://neakokkke.net/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Ι 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ ΠΡΑΞΗ  
Η «Κλαδικι Ομοςπονδία Καταςτθματαρχϊν Κουρζων Κομμωτϊν Ελλάδοσ » με διακριτικό τίτλο 

«Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε» είναι μία δευτεροβάκμια επαγγελματικι ομοςπονδία θ οποία ιδρφκθκε το 2012. Η 

Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε. είναι επίςθμα μζλοσ τθσ ΓΣΕΒΕΕ και το ΔΣ τθσ είναι το μοναδικό εξουςιοδοτθμζνο 

δευτεροβάκμιο όργανο, που εκπροςωπεί τουσ καταςτθματάρχεσ κουρείσ κομμωτζσ ζναντι 

οποιοδιποτε αρχισ, μεταφζρει κζςεισ και προτάςεισ, και διαπραγματεφεται για όςα αφοροφν 

τον κλάδο. 

Σκοποί τθσ Ομοςπονδίασ είναι: θ διεκδίκθςθ, θ διαφφλαξθ θ μελζτθ και θ παραγωγι των κοινϊν 

οικονομικϊν κοινωνικϊν και επαγγελματικϊν ςυμφερόντων των μελϊν τθσ ςτα πλαίςια τθσ 

εξυπθρζτθςθσ του κοινωνικοφ ςυνόλου. 

 
ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΣΟ Ε.Π. «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2014-2020» 

Η Ρράξθ με τίτλο «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ εργαηομζνων για τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων, 

δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςε ειδικότθτεσ Υγείασ - Ευεξίασ - Ρροςωπικισ Φροντίδασ» με κωδικό 

MIS 5035123 με δικαιοφχο φορζα υλοποίθςθσ τθν ΚΟΚΚΚΕ, ςτοχεφει ςτθν επαγγελματικι 

κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ 1.275 εργαηομζνων του ιδιωτικοφ τομζα όλων των παραγωγικϊν 

κλάδων τθσ οικονομίασ, για τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων (ςφμφωνα 

με το διεκνζσ πρότυπο ISO/IEC 17024) που κα ενιςχφςουν ουςιωδϊσ τθ δυνατότθτα για τθν 

απαςχόλθςι τουσ, τθν προοπτικι βελτίωςθσ των όρων απαςχόλθςισ τουσ και τθν επαγγελματικι 

τουσ κινθτικότθτα για τθν εξαςφάλιςθ των προςφορότερων εργαςιακϊν όρων και τθν 

προςαρμογι τουσ ςτισ αλλαγζσ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ. Η προτεινόμενθ Ρράξθ 

εςτιάηει οριηόντια αντικείμενα κατάρτιςθσ που οδθγοφν ςε γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που μποροφν 

να χρθςιμοποιθκοφν από όλουσ τουσ εργαηόμενουσ όλων των παραγωγικϊν κλάδων τθσ 

οικονομίασ κακϊσ και πιο εξειδικευμζνα κεματικά αντικείμενα κατάρτιςθσ. 

 

Το ςφνολο τθσ Ρράξθσ ζχει κατανεμθκεί και κα υλοποιθκεί ςε οκτϊ (8) επιμζρουσ υποζργα (ΥΡ): 

 

ΤΠ 1 «Ενζργειεσ Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ Δεξιοτιτων (Ανατολικι Μακεδονία κ Θράκθ, 

Κεντρικι Μακεδονία, Ήπειροσ, Θεςςαλία, Δυτικι Ελλάδα)» 

ΤΠ 2 «Ενζργειεσ Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ Δεξιοτιτων (Δυτικι Μακεδονία, Ιόνιοι Νιςοι, 

Ρελοπόννθςοσ, Βόρειο Αιγαίο, Κριτθ)» 

ΤΠ 3 «Ενζργειεσ Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ Δεξιοτιτων (Στερεά Ελλάδα)» 

ΤΠ 4 «Ενζργειεσ Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ Δεξιοτιτων (Αττικι)» 

ΤΠ 5 «Ενζργειεσ Κατάρτιςθσ και Ριςτοποίθςθσ Δεξιοτιτων (Νότιο Αιγαίο)» 

ΤΠ 6 «Καταβολι Εκπαιδευτικϊν Επιδομάτων» (Κδια Μζςα) 
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ΤΠ 7 «Συντονιςμόσ – Διαχείριςθ, Υποςτιριξθ και Ραρακολοφκθςθ Φυςικοφ και Οικονομικοφ 

αντικειμζνου τθσ πράξθσ» 

ΤΠ 8 «Ενζργειεσ ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ, προβολισ, προϊκθςθσ και δθμοςιότθτασ 

τθσ Ρράξθσ» 

Ριο ςυγκεκριμζνα, αντικείμενο τθσ Ρράξθσ είναι θ κατάρτιςθ εργαηομζνων (μιςκωτϊν), πλιρουσ 
ι μερικισ απαςχόλθςθσ, ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ τθσ χϊρασ, που εντάςςονται ςε όλουσ τουσ 
τομείσ/κλάδουσ τθσ οικονομίασ, και οι οποίοι επικυμοφν να αναπτφξουν και να βελτιϊςουν τισ 
γνϊςεισ και τισ δεξιότθτζσ τουσ, τθν επαγγελματικι τουσ κζςθ και να ενιςχφςουν τθ δυνατότθτα 
τθσ επαγγελματικισ τουσ κινθτικότθτασ. 

Με βαςικό κορμό τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ, που κα οδθγοφν και ςε 
πιςτοποίθςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων που αναμζνεται να αποκτθκοφν, καταλθκτικόσ ςκοπόσ 
τθσ πράξθσ είναι θ ενδυνάμωςθ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων εργαηομζνων του ιδιωτικοφ 
τομζα ςε εξειδικευμζνα κεματικά αντικείμενα κατάρτιςθσ.  

Τα προγράμματα κατάρτιςθσ, ςυνολικισ διάρκειασ 80 ωρϊν ζκαςτο, αφοροφν τα εξισ τρία (3) 
κεματικά αντικείμενα:  

 Κομμωτισ – Τεχνικόσ Ρεριποίθςθσ Κόμθσ (Εξειδικευμζνο αντικείμενο) 

 Στζλεχοσ Διαχείριςθσ Οργανωςιακισ Κουλτοφρασ και Συςτθμάτων Διαχείριςθσ Χρόνου 

(Time Management) (μθ Εξειδικευμζνο αντικείμενο) 

 Ρωλθτισ Λιανικισ – Σφμβουλοσ προϊόντων αιςκθτικισ και ευεξίασ (μθ Εξειδικευμζνο 

αντικείμενο) 

Η επιτυχισ ςυμμετοχι ςε αυτά οδθγεί ςτθν απόκτθςθ εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ φψουσ 5€ ανά 
ϊρα κατάρτιςθσ ςε κάκε ωφελοφμενο, ςχετικισ βεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ 
κατάρτιςθσ και ςε διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ προςόντων και δεξιοτιτων, ςφμφωνα με το διεκνζσ 
πρότυπο ISΟ/IEC 17024. 

Το ςφνολο των υλοποιοφμενων δράςεων ζχει πανελλαδικι εφαρμογι (13 Ρεριφζρειεσ τθσ 
χϊρασ). 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Αντικείμενο του ζργου τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ είναι θ προβολι, ςε ζντυπα και θλεκτρονικά 

μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, πανελλαδικισ και τοπικισ εμβζλειασ τθσ Ρράξθσ «Κατάρτιςθ και 

πιςτοποίθςθ εργαηομζνων για τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςε 

ειδικότθτεσ Τγείασ - Ευεξίασ - Προςωπικισ Φροντίδασ» με κωδικό ΟΡΣ 5035123, θ οποία 

υλοποιείται από τθν Κλαδικι Ομοςπονδία Καταςτθματαρχϊν Κουρζων Κομμωτϊν Ελλάδοσ 

(Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε.) και ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα 

Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία» - ΕΡΑνΕΚ 2014-2020, με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ 

και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ). 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

Π.8.1 Επικοινωνιακό χζδιο 

 

Η ςφνταξθ του επικοινωνιακοφ ςχεδίου κα υλοποιθκεί ςε ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

Το επικοινωνιακό ςχζδιο κα περιγράφει αναλυτικά τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ του ςυνόλου των 

δράςεων δθμοςιότθτασ. Θα περιλαμβάνει ανάλυςθ όλων των δράςεων με εξειδίκευςθ ςτα 

χαρακτθριςτικά κάκε δράςθσ, του τόπου και του χρόνου υλοποίθςθσ. Θα πραγματοποιεί 

παράκεςθ των πόρων που κα διατεκοφν ςε κάκε δράςθ κακϊσ και των προςδοκϊμενων 

αποτελεςμάτων.  

Το επικοινωνιακό ςχζδιο κα αποτελεί τον οδθγό υλοποίθςθσ όλων των δράςεων δθμοςιότθτασ 

και κα περιλαμβάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ. Επίςθσ, για τθν ςφνταξι του κα πρζπει 

να λθφκοφν υπόψθ όλοι οι κανόνεσ επικοινωνίασ και ςθματοδότθςθσ του ΕΡΑνΕΚ.  

Σο επικοινωνιακό ςχζδιο κα πρζπει να περιγράφεται ςε 20-30 ςελίδεσ. 

 

Π.8.2 Εκδόςεισ ζντυπου και παραγωγι θλεκτρονικοφ υλικοφ 

 

Το παραδοτζο αυτό αφορά ςτθν υποςτιριξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν ανάπτυξθ τθσ 

επικοινωνίασ του ζργου. Ρεριλαμβάνει το ςφνολο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που απαιτοφνται 

για τθν υλοποίθςθ και τθν παραγωγι του προβλεπόμενου ζντυπου και θλεκτρονικοφ υλικοφ. Το 

ςφνολο των κειμζνων και των κατευκφνςεων αναφορικά με το δθμιουργικό κομμάτι κα 

οριςτικοποιθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι και κα δοκεί ςτον Ανάδοχο εγκαίρωσ, μετά από 

αναλυτικι ενθμζρωςι του. 

Η παραγωγι του ζντυπου υλικοφ περιλαμβάνει: 

Τθν παραγωγι δφο (2) διαφορετικϊν ενθμερωτικϊν εντφπων αναφορικά με τουσ ςκοποφσ και τισ 

δράςεισ του προγράμματοσ κακϊσ και τισ διαδικαςίεσ για τθν προςζλκυςθ ενδιαφερομζνων για 

τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν Ρράξθ και τθν παραγωγι πζντε (5) βίντεο με πλθροφορίεσ αναφορικά με 

τουσ ςτόχουσ και τουσ ςκοποφσ του Σχεδίου Δράςθσ διάρκειασ 60¨-90¨. 

 

Ενθμερωτικά Ζντυπα 

 

I. Ενθμερωτικό Ζντυπο για το ςκοπό, τουσ ςτόχουσ και τισ δράςεισ τθσ Ρράξθσ 

Το 1ο ζντυπο κα είναι ενθμερωτικό και κα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ 

παρζχοντασ πλθροφορίεσ για το ζργο και τισ δράςεισ του. Θα περιλαμβάνει πλθροφορίεσ γενικοφ 

περιεχομζνου ςτα Ελλθνικά και θ αναπαραγωγι του κα γίνει ςε 1.000 αντίτυπα (1 ςελίδα, Α4 

διπλισ όψθσ (ανοικτό), με δίπλωςθ ςε τρίπτυχο, εκτφπωςθ τετραχρωμία με βερνίκι, ςε χαρτί 
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velvet 150gr). Σε αυτά κα παρουςιάηονται μζςα από εφλθπτα κείμενα και εικονογραφθμζνο 

υλικό, ο γενικόσ ςκοπόσ και οι ειδικοί ςτόχοι του ζργου, κα αναλφονται οι επιμζρουσ δράςεισ και 

τα αναμενόμενα αποτελζςματά του. Τα ζντυπα αυτά κα διανεμθκοφν ςε κάκε ενδιαφερόμενο. 

Κατά το ςχεδιαςμό των εντφπων κα πρζπει να απεικονίηονται τα εμβλιματα/ λογότυπα του 

προγράμματοσ και του Ταμείου που ςτθρίηει τθν Ρράξθ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ επικοινωνίασ 

και ςθματοδότθςθσ του Επικοινωνιακοφ Οδθγοφ ΕΣΡΑ 2014-2020. 

 

II. Ενθμερωτικό Ζντυπο για τθ διαδικαςία ςυμμετοχισ ςτθν Ρράξθ 

Το 2ο ζντυπο κα περιλαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ για τθν υποβολι των 

αιτιςεων από τουσ ενδιαφερομζνουσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν Ρράξθ. Θα είναι αντίςτοιχων 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν με το πρϊτο ζντυπο. Η παραγωγι του κα γίνει ςε 1.000 αντίτυπα (1 

ςελίδα, Α4 διπλισ όψθσ (ανοικτό), με δίπλωςθ ςε τρίπτυχο, εκτφπωςθ τετραχρωμία με βερνίκι, 

ςε χαρτί velvet 150gr). 

Τα κείμενα και για τα δφο ζντυπα, κα δοκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτα Ελλθνικά.  

 

Παραγωγι Ηλεκτρονικοφ Τλικοφ 

Τα βίντεο που κα δθμιουργθκοφν, κα παρζχουν πλθροφορίεσ για τθν υλοποίθςθ του 

προγράμματοσ. Τα βίντεο αποςκοποφν ςτθν επικοινωνία του ςκοποφ και των ςτόχων του Σχεδίου 

Δράςθσ, κακϊσ και ςτθν προςζλκυςθ του κοινοφ για τθν ςυμμετοχι του ςτθν Ρράξθ. Το βίντεο κα 

πρζπει να πλθροί τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ: 

 Υψθλι ανάλυςθ.  

 Διάρκεια από  60¨ μζχρι 90¨. 

 Να περιζχει υλικό ςχετικά με τθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ. Η επιλογι του υλικοφ κα γίνει ςε 

ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι και κα χρθςιμοποιθκοφν διακζςιμα βίντεο από 

ςυναντιςεισ/εκδθλϊςεισ – φωτογραφίεσ – animations – infographics κ.α.  

 Να διακζτει τεχνικά χαρακτθριςτικά, με τα οποία κα μποροφν να προβλθκοφν χωρίσ 

προβλιματα μζςα από πλατφόρμεσ του διαδικτφου, ακόμα και ςε περιοχζσ με μικρζσ 

ταχφτθτεσ διαδικτφου.  

 Να απεικονίηονται τα εμβλιματα/ λογότυπα του προγράμματοσ και του Ταμείου που ςτθρίηει 

τθν Ρράξθ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ επικοινωνίασ και ςθματοδότθςθσ του Επικοινωνιακοφ 

Οδθγοφ ΕΣΡΑ 2014-2020. 

 Η προβολι του βίντεο κα γίνει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρράξθσ κακϊσ και ςτισ ςελίδεσ αυτισ ςε 

όλα τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. 
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Π.8.3 Καταχωριςεισ ενθμερωτικζσ ςε ιςτοςελίδεσ & Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 

Η επιμζλεια των καταχωριςεων αφορά ςτο ςχεδιαςμό τθσ μακζτασ κάκε καταχϊρθςθσ (4χρωμία) 

αλλά και ςτθν μετζπειτα προϊκθςθ αυτισ ςε επιλεγμζνεσ ενθμερωτικζσ ιςτοςελίδεσ.  

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει τισ προτάςεισ του για τισ ενθμερωτικζσ ιςτοςελίδεσ ςτισ 

οποίεσ κα γίνουν οι καταχωριςεισ ςτο Επικοινωνιακό Σχζδιο (Ρ.8.1), κάνοντασ αναφορά ςτα εξισ:  

 Κατάλογο με τουσ τίτλουσ των προτεινόμενων ενθμερωτικϊν ιςτοςελίδων. 

 Γεωγραφικι κάλυψθ ανά τίτλο. 

 Κριτιρια επιλογισ. 

Οι προτάςεισ τελοφν υπό τθν ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και εφαρμόηονται ςταδιακά με 

προτάςεισ εξειδίκευςθσ ςε επίπεδο ενεργειϊν.  

Οι καταχωριςεισ ςτισ ενθμερωτικζσ ιςτοςελίδεσ και ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ κα πρζπει 

να πλθροφν τισ παρακάτω ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ:  

Καταχωριςεισ ςε ενθμερωτικζσ ιςτοςελίδεσ  

1) Τουλάχιςτον οχτϊ (8) καταχωριςεισ  

2) Τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτο δθμιουργικό πλαίςιο των καταχωριςεων κα αποφαςίηεται 

από κοινοφ με τθν Ανακζτουςα Αρχι μετά από τουλάχιςτον 2 προτάςεισ από τον 

Ανάδοχο. 

3) Οι καταχωριςεισ κα είναι ζγχρωμεσ. 

4) Το κείμενο τθσ κάκε καταχϊρθςθσ κα δίδεται ςτον Ανάδοχο από τθν Ανακζτουςα Αρχι  

5) Θα περιλαμβάνουν τα εμβλιματα/ λογότυπα του προγράμματοσ και του Ταμείου που 

ςτθρίηει τθν Ρράξθ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ επικοινωνίασ και ςθματοδότθςθσ του 

Επικοινωνιακοφ Οδθγοφ ΕΣΡΑ 2014-2020. 

Καταχωριςεισ ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθ δθμιουργία – επιμζλεια θλεκτρονικισ 
καμπάνιασ για οχτϊ (8) καταχωριςεισ / καμπάνιεσ ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (social media). 
Οι καταχωριςεισ/καμπάνιεσ κα προβάλουν απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τισ δράςεισ τθσ ωσ άνω 
Ρράξθσ (ςαφι και αποτελεςματικι ενθμζρωςθ – πλθροφόρθςθ προςζλκυςθ υποψιφιων 
ωφελοφμενων, διάδοςθ αποτελεςμάτων κ.α.) και κα πρζπει να παραπζμπουν ι να κατευκφνουν 
τουσ επιςκζπτεσ ςτον επίςθμο διαδικτυακό τόπο τθσ Κλαδικισ Ομοςπονδίασ Καταςτθματαρχϊν 
Κουρζων Κομμωτϊν Ελλάδοσ (https://neakokkke.net). 
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει τισ προτάςεισ του για τισ καταχωριςεισ ςτα μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ ςτο Επικοινωνιακό Σχζδιο (Ρ.8.1), κάνοντασ αναφορά ςτα εξισ:   

 Κατάλογο με τα προτεινόμενα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ κακϊσ και τθ γεωγραφικι 

κατανομι των οχτϊ (8) καταχωριςεων ςε πανελλαδικό επίπεδο. 

https://neakokkke.net/
https://neakokkke.net/
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 Ρροτεινόμενθ απιχθςθ τθσ κάκε καμπάνιασ. 

 Χρονικι διάρκεια τθσ κάκε καμπάνιασ. 

 Ρροςδοκϊμενα/εκτιμϊμενα αποτελζςματα από τθν κάκε καμπάνια.  

Σκοπόσ των οχτϊ (8) καταχωριςεων/ καμπανιϊν είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ ςε όλουσ 

τουσ ενδιαφερόμενουσ, από το ςφνολο των περιφερειϊν τθσ χϊρασ, να ενθμερωκοφν για τουσ 

ςτόχουσ τθσ Δράςθσ. 

Τα κείμενα τθσ κάκε καταχϊρθςθσ/καμπάνιασ κα οριςτικοποιοφνται από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Πλο το υλικό δθμοςιότθτασ του ζργου κα είναι ςφμφωνο με τα γραφιςτικά πρότυπα και τισ 

προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτον Επικοινωνιακό Οδθγό ΕΣΡΑ 2014-2020 κακϊσ και ςτισ οδθγίεσ 

δθμοςιότθτασ που παρζχονται από τθν ΕΥΔ ΕΡΑνΕΚ και άλλουσ αρμόδιουσ φορείσ του ΕΣΡΑ.  

Για τθν υλοποίθςθ του εν λόγω παραδοτζου ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, ςφμφωνα με τισ 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν: 

 παρακολοφκθςθ όλων των διοργανϊςεων/ εκδθλϊςεων του ζργου, για τθν αξιοποίθςθ του 

παραγόμενου υλικοφ (π.χ. φωτογραφίεσ, video, κ.λπ.) ςτισ καταχωριςεισ και ςτισ 

δθμοςιεφςεισ ςτον θλεκτρονικό τφπο και ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

 ςφνταξθ και διαμόρφωςθ αναφοράσ για τον αρικμό ατόμων/επιςκεπτϊν (followers/ visitors) 

των αναρτιςεων ςε κάκε μζςο κοινωνικισ δικτφωςθσ και θλεκτρονικό μζςο. 

 απόδοςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι του ςυνόλου των δθμοςιεφςεων ςε θλεκτρονικι μορφι.  

 

Π.8.4 Διαδικτυακι Ημερίδα (Webinar) 

Στο πλαίςιο του παραδοτζου Ρ.8.4 ηθτείται από τον Ανάδοχο θ υποςτιριξθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ ςτθ διοργάνωςθ μίασ (1) διαδικτυακισ θμερίδασ (webinar) δθμοςιότθτασ και 

ενθμζρωςθσ, θ οποία κα πραγματοποιθκεί κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ. Η 

διοργάνωςθ τθσ διαδικτυακισ θμερίδασ κα πραγματοποιθκεί με ςκοπό τθν προϊκθςθ των 

δράςεων τθσ Ρράξθσ και τθν προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ των ενδιαφερομζνων ςτθν Ρράξθ.  

Ειδικότερα, θ διοργάνωςθ τθσ ενθμερωτικισ διαδικτυακισ θμερίδασ (webinar) κα περιλαμβάνει: 

1. Υποςτιριξθ ςτθ διαμόρφωςθ του προγράμματοσ τθσ εκδιλωςθσ που περιλαμβάνει τον 

κακοριςμό τθσ κεματολογίασ, τθν ςφνταξθ θλεκτρονικισ πρόςκλθςθσ και ατηζντασ του 

webinar, τθ δθμιουργία λίςτασ θλεκτρονικϊν προςκεκλθμζνων κ.λπ. 

2. Οργάνωςθ προβολισ του webinar μζςω ειδικισ πλατφόρμασ – live video platform. 

3. Απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ διαδικτυακισ εκδιλωςθσ (υψθλζσ ταχφτθτεσ διαδικτφου, 

εξοπλιςμόσ ςφνδεςθσ ειςθγθτϊν, δυνατότθτα Live παρακολοφκθςθσ από τουλάχιςτον 100 

ςυμμετζχοντεσ ςε πραγματικό χρόνο, δυνατότθτα ςυνομιλίασ κοινοφ ειςθγθτϊν, 

δυνατότθτα μαγνθτοςκόπθςθσ webinar) 
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4. Υπθρεςίεσ δθμοςιότθτασ webinar (ζκδοςθ δελτίου τφπου πριν από τθν ζναρξθ του 

webinar ςε τοπικά θλεκτρονικά μζςα, δθμιουργία και προϊκθςθ εκδιλωςθσ ςε social 

media ςυναφι με το αντικείμενο του ζργου, δθμιουργία banner ςε ενθμερωτικζσ 

ιςτοςελίδεσ) 

5. Ρρόςκλθςθ ςυμμετεχόντων με αποςτολι email/ θλεκτρονικισ πρόςκλθςθσ/ και 

τθλεφωνικισ επικοινωνίασ και followup 

6. Καταγραφι των αποτελεςμάτων των εκδθλϊςεων με τθ μορφι αναφοράσ προσ τα 

αρμόδια ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φωτογραφικι τεκμθρίωςθ (Εκτυπϊςεισ οκόνθσ 

«Print Screen»), λίςτα ςυμμετεχόντων, αντίγραφα θλεκτρονικϊν προςκλιςεων. 

Πλο το υλικό δθμοςιότθτασ τθσ διαδικτυακισ θμερίδασ κα είναι ςφμφωνο με τα γραφιςτικά 

πρότυπα και τισ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτον Επικοινωνιακό Οδθγό ΕΣΡΑ 2014-2020 κακϊσ 

και ςτισ οδθγίεσ δθμοςιότθτασ που παρζχονται από τθν ΕΥΔ ΕΡΑνΕΚ και άλλουσ αρμόδιουσ 

φορείσ του ΕΣΡΑ.  

 

Επιςιμανςθ 

Ο Ανάδοχοσ κα μεριμνιςει για τθν κατάλλθλθ ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ τθσ ομάδασ ςτόχου 

και κα διαςφαλίςει τθν τιρθςθ των όρων ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ που κζτει ο 

Κανονιςμόσ ΕΕ 1303/2013 (Γενικόσ Κανονιςμόσ), ο Κανονιςμόσ 1304/2013 (Κανονιςμόσ ΕΚΤ) 

κακϊσ και ο Οδθγόσ Δθμοςιότθτασ ΕΣΡΑ για τθν περίοδο 2014-2020 τθσ Εκνικισ Αρχισ 

Συντονιςμοφ, προκειμζνου να αναδεικνφεται θ ςυμβολι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτο παρόν 

ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο. 

Θα προβάλλεται ςε όλεσ τισ δράςεισ πλθροφόρθςθσ και ενθμζρωςθσ του κοινοφ το ζμβλθμα τθσ 

Ζνωςθσ, το Ταμείο που ςυγχρθματοδοτεί τθν Ρράξθ, το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, θ 

ΕΥΔ ΕΡΑΝΕΚ και το Ε.Ρ. Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα Καινοτομία 2014-2020. 

Θα εξαςφαλίηεται ότι οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν Ρράξθ ζχουν ενθμερωκεί για τθ ςυγκεκριμζνθ 

χρθματοδότθςθ. Κάκε ζγγραφο που αφορά ςτθν εφαρμογι τθσ πράξθσ, το οποίο απευκφνεται 

ςτο κοινό ι ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, κα περιλαμβάνει διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι το 

επιχειρθςιακό πρόγραμμα χρθματοδοτικθκε από το Ταμείο (ΕΚΤ). 

Πλο το υλικό δθμοςιότθτασ του ζργου κα είναι ςφμφωνο με τα γραφιςτικά πρότυπα και τισ 

προδιαγραφζσ που ορίςτθκαν ςτον Επικοινωνιακό Οδθγό ΕΣΡΑ 2014-2020 κακϊσ και με τισ 

οδθγίεσ δθμοςιότθτασ που δίνονται από τθν ΕΥΔ ΕΡΑνΕΚ και άλλουσ αρμόδιουσ φορείσ του ΕΣΡΑ.  

Επίςθσ, ςε όλα τα μζτρα πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ κα τθρείται θ υποχρζωςθ για παροχι 

προςβάςιμθσ πλθροφόρθςθσ ςτα άτομα με αναπθρία ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.  

 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Στο πλαίςιο του ζργου ο Ανάδοχοσ καλείται να ςχεδιάςει, να επιμελθκεί, να προβάλλει και να 

παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα ακόλουκα παραδοτζα: 
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Τποζργο  8. «Ενζργειεσ ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ, προβολισ, προϊκθςθσ και 
δθμοςιότθτασ τθσ Πράξθσ»  

Α/Α Δράςθ Παραδοτζο 
Χρόνοσ Παράδοςθσ -  
από τθν θμερομθνία 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ  

Ρ.8.1 Επικοινωνιακό Σχζδιο Επικοινωνιακό Σχζδιο  εντόσ ενόσ (1) μινα  

Ρ.8.2 
Εκδόςεισ ζντυπου και 
παραγωγι θλεκτρονικοφ 
υλικοφ 

Μακζτεσ ςε θλεκτρονικι 
μορφι για το ζντυπο 
ενθμερωτικό υλικό  
(ποςότθτα: 2) 

1ο Ενθμερωτικό ζντυπο 
εντόσ 2 μθνϊν  
 
2ο Ενθμερωτικό ζντυπο 
εντόσ 4 μθνϊν 

Αντίτυπα των δυο 
παραγόμενων ζντυπων.  
(ποςότθτα τεκμθρίωςθσ: 20, 
ιτοι 10 αντίτυπα ανά 
ζντυπο) 

 
Ηλεκτρονικό αρχείο με όλο 
το θλεκτρονικό υλικό  
(ποςότθτα: 5 αρχεία/ video) 

εντόσ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ 

  
Μακζτα ςε θλεκτρονικι 
μορφι για κάκε μία από τισ 
καταχωριςεισ (ποςότθτα: 8 
μακζτεσ) 
Εκτφπωςθ αποδεικτικοφ από 
τισ ενθμερωτικζσ ιςτοςελίδεσ 
όπου φιλοξενικθκε (8 
αποδεικτικά) 

7 καταχωριςεισ εντόσ 9 
μθνϊν 

Ρ.8.3 

Καταχωριςεισ ςε 
ενθμερωτικζσ ιςτοςελίδεσ 
& Μζςα Κοινωνικισ 
Δικτφωςθσ 

1 καταχϊρθςθ μζχρι τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ φμβαςθσ 

Εκτφπωςθ αποδεικτικϊν και 
αποτελεςμάτων 
δθμοςιεφςεων από τισ 
καταχωριςεισ ςτα social 
media (8 καταχωριςεισ/ 
καμπάνιεσ) 

Εντόσ τθσ διάρκειασ τθσ 
φμβαςθσ 
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Τποζργο  8. «Ενζργειεσ ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ, προβολισ, προϊκθςθσ και 
δθμοςιότθτασ τθσ Πράξθσ»  

Α/Α Δράςθ Παραδοτζο 
Χρόνοσ Παράδοςθσ -  
από τθν θμερομθνία 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ  

Ρ.8.4 
Διαδικτυακι Ημερίδα 
(Webinar) 

 Ηλεκτρονικι Ρρόςκλθςθ 

Webinar 

 Ρρόγραμμα/Ατηζντα 

Webinar 

 Λίςτα ςυμμετεχόντων 

 Αρχείο μαγνθτοςκόπθςθσ 

webinar 

 20 εκτυπϊςεισ οκόνθσ 

(Print Screen) 

 Αναφορά Webinar 

 Αποδεικτικά θλεκτρονικισ 

δθμοςίευςθσ δελτίων 

τφπου 

εντόσ 5 μθνϊν και ςε 
ςυνεννόθςθ με τθν 
Ανακζτουςα Αρχι 

 

 

Τα παραδοτζα υλοποιοφνται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Η 

παρακολοφκθςθ και παραλαβι του ζργου πραγματοποιείται από τθν αρμόδια Επιτροπι 

Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του ζργου. 

 

Για το ςφνολο των ανωτζρω παραδοτζων κα λθφκοφν υπόψθ και κα εφαρμοςτοφν από τον 

Ανάδοχο οι οδθγίεσ που παρζχονται ςτον «Επικοινωνιακό Οδθγό ΕΣΡΑ 2014–2020» τθσ Εκνικισ 

Αρχισ Συντονιςμοφ (https://www.espa.gr/elibrary/EO_2014-2020_v30_5.pdf)  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ  

Η ςυνολικι διάρκεια του ζργου ορίηεται ςε 12 μινεσ. Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αρχίηει 

από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ και τθν κοινοποίθςι τθσ ςτον 

Ανάδοχο. 

Σε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ Ρράξθσ, παρατείνεται αναλόγωσ και θ παροφςα ςφμβαςθ κακϊσ θ 

υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ (ενζργειεσ ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ, προβολισ, 

προϊκθςθσ και δθμοςιότθτασ) ςχετίηεται άμεςα με τθν υλοποίθςθ των υποζργων τθσ Ρράξθσ.  

 
  

https://www.espa.gr/elibrary/EO_2014-2020_v30_5.pdf
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ηθτοφμενθσ υπθρεςίασ όπωσ περιγράφεται ςτθν παροφςα ανζρχεται ςτο 

ποςό των  14.467,39 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και αναλφεται ωσ εξισ: 

 

Α/Α  Δράςθ 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Πλικοσ 

Δράςεων 
Σιμι 

Μονάδασ 

Π/Τ ανά 
παραδοτζο 

με ΦΠΑ 

Ρ.8.1 Επικοινωνιακό Σχζδιο Τεμάχια 1,00 2.980,00 € 2.980,00 € 

Ρ.8.2 
Εκδόςεισ ζντυπου και παραγωγι 
θλεκτρονικοφ υλικοφ 

Τεμάχια 7,00 500,00 € 3.500,00 € 

Ρ.8.3 
Καταχωριςεισ ενθμερωτικζσ ςε 
ιςτοςελίδεσ & Μζςα Κοινωνικισ 
Δικτφωςθσ 

Τεμάχια 16,00 282,50 € 4.520,00 € 

Ρ.8.4 Διαδικτυακι Ημερίδα (Webinar) Τεμάχια 1,00 3.467,39 € 3.467,39 € 

ΤΝΟΛΟ  14.467,39 € 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Ημερομθνία,.../.... / 
 
Επωνυμία προςφζροντοσ: 
Διεφκυνςθ: 
Τθλζφωνο: 
Email: 
Νόμιμοσ εκπρόςωποσ: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Για τθν ανάκεςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν «Ενζργειεσ ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ, 

προβολισ, προϊκθςθσ και δθμοςιότθτασ τθσ Πράξθσ  με τίτλο «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ 

εργαηομζνων για τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςε ειδικότθτεσ 

Τγείασ - Ευεξίασ - Προςωπικισ Φροντίδασ», με κωδικό MIS 5035123 

 
Δθλϊνω υπεφκυνα ότι δεςμεφομαι από τθν παροφςα Οικονομικι Ρροςφορά και τθν υποβάλλω, 
προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί κατά τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ ςτθν περίπτωςθ τθσ ανάδειξισ μου 
ωσ αναδόχου. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΝΟΛΟ  
(χωρίσ ΦΠΑ) 

Ρ.8.1 Επικοινωνιακό Σχζδιο ΤΕΜ 1,00   

Ρ.8.2 
Εκδόςεισ ζντυπου και παραγωγι 
θλεκτρονικοφ υλικοφ 

ΤΕΜ 7,00   

Ρ.8.3 
Καταχωριςεισ ενθμερωτικζσ ςε 
ιςτοςελίδεσ & Μζςα Κοινωνικισ 
Δικτφωςθσ 

ΤΕΜ 16,00   

Ρ.8.4 Διαδικτυακι Ημερίδα (Webinar) ΤΕΜ 1,00   
 ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΜΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ): [………..] 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ): [………..] 

                                                                                                                                                             Για τον 
προςφζροντα 

Σφραγίδα / Υπογραφι 
Ονοματεπϊνυμο νόμιμου εκπροςϊπου 
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