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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου της παραγωγής τηλεοπτικού 

μηνύματος στο πλαίσιο του  Υποέργου 16 «Διαχείριση Πράξης» της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και 

ΙΕΚ», με κωδικό ΟΠΣ 5005892, στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τον N.4412/16 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/14/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα την Ενότητα 3  «Δημόσιες 

Συμβάσεις κάτω των ορίων». 

2. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».  

3. Το άρθρο 6 (παρ. 3) του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 

Α΄265)»  περί  μετονομασίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων σε Επιτελική 

Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας, με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 18 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 

Α΄265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014−2020» περί σύστασης νέας Ειδικής Υπηρεσίας με την επωνυμία 

«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει. 

4. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Την υπ. αριθμ. 47903/EΥΘΥ 495/09-05-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1406) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 

«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας» και 

αντικατάσταση των υπ. αριθμ. 10756/9−10−2002 (ΦΕΚ Β’ 1343) «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας 
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Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ» και υπ.αριθμ. 17817/28−11−2008 (ΦΕΚ Β΄2514) κοινών 

υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες και καταργούνται. 

6. Το άρθρο 2 της υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ Π.24/1/97 (ΦΕΚ 11 Β) «Δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού 

περιεχομένου από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς». 

7. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών».  

8. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 182109/Γ1/12-11-2015 (ΦΕΚ 823/ΥΟΔΔ/17-11-2015) Κοινή Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί διορισμού του Ι. Παντή 

ως Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

9. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 197109/Α/14-12-15 ΥΑ (ΦΕΚ 2654/Β’/09-12-2015) περί μεταβιβάσεως 

δικαιώματος υπογραφής  «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με 

εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών 

Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

10. Την υπ’ αρ. 95260/Γ1/07-06-2017 (ΦΕΚ 227/Υ.Ο.Δ.Δ./13-06-2017) ΥΑ Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού 

Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

11. Την υπ’ αρ. 114351/Α1/06-07-2017 (ΦΕΚ 2381/τ.Β΄/12-07-2017) ΥΑ Μεταβίβαση δικαιώματος 

υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό 

Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 9606/21-03-2017 (ΑΔΑ: 71ΡΣ465ΧΙ8-Ζ7Ι) Απόφαση με θέμα « Ένταξη της Πράξης 

«Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5005892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»  

13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1896/22-05-2017 (ανακ. στο ορθό 29-05-2017 & ΑΔΑ: 67Ν54653ΠΣ-ΥΤΝ) Απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΕΘ με θέμα  «Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 16 

«Διαχείριση Πράξης» της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ» με κωδικό ΟΠΣ  5005892.  

14. Το υπ’ αρ. πρωτ. εισερχόμενο στην ΕΔ ΕΣΠΑ 2896/25-07-2019 έγγραφο με τίτλο «Ανάθεση έργου στο 

πλαίσιο Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ/ΣΕΚ/ΙΕΚ»» του Γραφείου Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας & 

Θρησκευμάτων. 

15. Το υπ’ αρ. πρωτ. 346/01-08-2017 Υπηρεσιακό σημείωμα της Μονάδας υλοποίησης Β2. 

16. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται βαρύνει τον κωδικό Σ.Α.Ε. 2017ΣΕ34510005 του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από τον οποίο χρηματοδοτείται η Πράξη «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ 

και ΙΕΚ», με κωδικό ΟΠΣ 5005892, στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».   

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης  της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», με κωδικό ΟΠΣ 5005892, στους Άξονες 

Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

2014-2020», προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά για την παραγωγή οπτικοακουστικού 

μηνύματος για τις ανάγκες προβολής και δημοσιότητας της ανωτέρω Πράξης. 

 

1. Περιγραφή της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ» 

Η ΕΕΚ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας και η προσπάθεια 

συνολικής αναβάθμισής της στοιχειοθετεί μία από τις προτεραιότητες της παρούσας εκπαιδευτικής 

πολιτικής. Η προτεραιότητα που δίνεται στην ΕΕΚ έχει διττό ρόλο, επαγγελματικό και κοινωνικό. 

Ο επαγγελματικός ρόλος αφορά στην προετοιμασία των αποφοίτων ώστε να είναι ικανοί να εισέλθουν με 

επιτυχία και αξιώσεις στο επάγγελμα και παράλληλα να συμβάλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού 

και εργασιακού περιβάλλοντος και συνδέεται άμεσα με την εθνική προσπάθεια για παραγωγική 

ανασυγκρότηση, με επίκεντρο τη γνώση και την εργασία. 
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Ο κοινωνικός ρόλος αφορά στην προετοιμασία των αποφοίτων για τη ζωή. Ο κοινωνικός ρόλος αποτελεί 

προϋπόθεση και εξυπηρετεί απόλυτα και τον επαγγελματικό ρόλο καθώς έχει ως στόχο να καταστήσει 

εφικτή την ενεργό, δημιουργική συμμετοχή όλων των μαθητών/εκπαιδευόμενων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και να δημιουργήσει ένα ελκυστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που να ανταποκρίνεται στις 

υψηλές απαιτήσεις της ΕΕΚ.  

Πιο συγκεκριμένα στο Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής προβλέπεται η μαθητεία των ΕΠΑΛ να διεξάγεται στο 

μεταδευτεροβάθμιο 4ο έτος σπουδών και των ΙΕΚ μετά το πέρας του 4ου εξαμήνου. Επίσης, προβλέπεται 

μαθητεία στο πλαίσιο των σπουδών στις ΣΕΚ. 

Με βάση το CEDEFOP η μαθητεία: (α) περιλαμβάνει συστηματικές, μακροχρόνιες περιόδους εναλλαγής 

μάθησης/εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας και σε έναν οργανισμό εκπαίδευσης/κατάρτισης και οδηγεί 

στην απόκτηση αναγνωρισμένων προσόντων (qualifications), (β) ο εργοδότης αναλαμβάνει την ευθύνη για 

το μέρος του προγράμματος εκπαίδευσης/κατάρτισης που πραγματοποιείται στο χώρο εργασίας και (γ) ο 

μαθητευόμενος συνδέεται με τον εργοδότη μέσω κάποιας σύμβασης και λαμβάνει αποζημίωση (μισθό). 

Πιο συγκεκριμένα η μαθητεία θα διεξάγεται κατά το 4ο προαιρετικό έτος μαθητείας των ΕΠΑΛ και κατά 

τη διάρκεια των σπουδών συγκεκριμένων ειδικοτήτων των ΙΕΚ και των ΣΕΚ. Για κάθε ειδικότητα για την 

οποία θα εφαρμοστεί μαθητεία, θα υπάρχει αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών, ενώ θα χωρίζεται στο 

θεωρητικό κομμάτι που θα γίνεται μια (1) φορά την εβδομάδα στην Εκπαιδευτική Δομή και στο πρακτικό 

κομμάτι που θα γίνεται τέσσερεις (4) φορές την εβδομάδα στην επιχείρηση που προσέφερε τη θέση 

μαθητείας. 

Ο κάθε μαθητευόμενος θα αμείβεται με το 75% του βασικού μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, από το 

οποίο τα 11 €/ ημέρα θα καταβάλλονται ως επιδότηση στον μαθητή. 

Η εποπτεία της μαθητείας στην επιχείρηση θα επιτυγχάνεται μέσω επισκέψεων που θα 

πραγματοποιούνται στις επιχειρήσεις/οργανισμούς από τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς. 

Στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης θα υλοποιηθούν τάξεις μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ και τάξεις μαθητείας 

στα ΙΕΚ και ΣΕΚ σε όλη τη χώρα. 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Πράξης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις: 

• Ανάπτυξη και Υλοποίηση Τάξης Μαθητείας 

• Δημοσιότητα Πράξης 

• Αποτίμηση Πράξης 

 

2. Συνοπτική Περιγραφή της δράσης Δημοσιότητας  

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η ορθή και άμεση πληροφόρηση της εκπαιδευτικής κοινότητας 

(μαθητές/-τριες, εκπαιδευτικοί), των γονέων αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου για το πρόγραμμα 

«Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας», με σκοπό να συμβάλει καθοριστικά στη συνολική αναβάθμιση 

των Επαγγελματικών Λυκείων. Η υλοποίηση της δράσης θα επιτευχθεί μέσω της προβολής και 

δημοσιότητας του προγράμματος «Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας». 

Στο πλαίσιο της δράσης  «Δημοσιότητα Πράξης» θα πραγματοποιηθούν ενδεικτικά: 

• Δημιουργία και εκτύπωση διάφορων ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών 

• Παραγωγή οπτικοακουστικού μηνύματος με σκοπό την προβολή του ως κοινωνικό μήνυμα 

• Ενημερωτικά σεμινάρια/ημερίδες στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης της χώρας 

 

3. Αναλυτική περιγραφή του έργου του Αναδόχου 

Το αντικείμενο του έργου του αναδόχου είναι η παραγωγή οπτικοακουστικού μηνύματος (spot), για το 

πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας». Το υλικό θα προβληθεί στην ιστοσελίδα της ΕΔ ΕΣΠΑ, 

στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ, σε κρατικούς και ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς 

πανελλαδικής εμβέλειας και τοπικής/περιφερειακής εμβέλειας ως κοινωνικό μήνυμα καθώς και σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Κύριος στόχος του αντικειμένου του διαγωνισμού θα είναι η προβολή και 
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δημοσιότητα της Πράξης  «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», έτσι ώστε το κοινωνικό σύνολο να ενημερωθεί 

για το πρόγραμμα του Επαγγελματικού Λυκείου «Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας» (δηλ. τι είναι, σε 

ποιους απευθύνεται, πως ωφελούνται οι συμμετέχοντες).  

 

Ο σκοπός του οπτικοακουστικού μηνύματος είναι διπλός. Στοχεύει αφενός στην ανάδειξη των   

χαρακτηριστικών του προγράμματος «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» του Επαγγελματικού 

Λυκείου ώστε να πληροφορήσει κατάλληλα το απευθυνόμενο κοινό και να διαμορφώσει θετική στάση 

απέναντι στη χρησιμότητα του προγράμματος. Αφετέρου να συμβάλει στο συνολικό στρατηγικό πλαίσιο 

αναβάθμισης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) που στόχο έχει να καταστήσει το Επαγγελματικό 

Λύκειο ισότιμη επιλογή  των αποφοίτων Γυμνασίου.  

 

Επικοινωνιακό μήνυμα του σποτ: 

Βασική επικοινωνιακή ανάγκη της δημιουργίας και διάχυσης του σποτ αποτελεί η προβολή και ανάδειξη 

του προγράμματος «Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας». Βάσει του προγράμματος, το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνα και Θρησκευμάτων δίνει μεγάλη βαρύτητα στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων 

των ΕΠΑ.Λ. και στην ομαλή και ασφαλή είσοδό τους στην αγορά εργασίας, με στόχο τη σύζευξη της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης με την απασχόληση και τη στήριξη των αποφοίτων μετά την απόκτηση του 

απολυτηρίου και του πτυχίου ειδικότητας. Σε αυτή την κατεύθυνση υλοποιείται το πρόγραμμα 

«Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας», διάρκειας 9 μηνών, που αποτελεί μια εναλλακτική μαθησιακή 

διαδρομή, ώστε να εκπαιδευτούν οι απόφοιτοί των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στο χώρο εργασίας, 

σε επιχειρήσεις είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα.  Σε αυτό το πλαίσιο παρέχεται στους 

μαθητευόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος αμοιβή, επιδοτούμενη στο μεγαλύτερο μέρος 

της, καθώς και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ενώ συντελεί και στην αναβάθμιση των 

επαγγελματικών προσόντων τους.  

Το σποτ αναμένεται, μέσα από την αφηγηματική ροή, την ψηφιακή αφήγηση και τη γραφιστική 

απεικόνιση να αναδεικνύει αυτά τα χαρακτηριστικά του προγράμματος, να μεταφέρει τη θετική 

ανταπόκριση των μαθητευόμενων και των επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν αποφοίτους σε θέσεις 

μαθητείας, ώστε συνολικά να υποστηρίζεται ο θεσμός του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας». 

Ως αποτέλεσμα, το σποτ θα συμβάλει στην μεγαλύτερη ανταπόκριση των αποφοίτων και των 

επιχειρήσεων που αναμένεται να προσφέρουν θέσεις μαθητείας σε απόφοιτους των Επαγγελματικών 

Λυκείων, συντελώντας έτσι ενεργά στην αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και στη 

διασύνδεσή της με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της τοπικής κοινωνίας. 

 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει: 

• Την παραγωγή ενός spot διάρκειας έως 46 δευτερολέπτων. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει στον 

Ανάδοχο προτεινόμενο εικονογραφημένο σενάριο (storyboard), και ο Ανάδοχος θα προτείνει τουλάχιστον 

(1) δείγμα ψηφιακής αφήγησης που θα προσαρμόζει το εικονογραφημένο σενάριο. Η Αναθέτουσα Αρχή 

μπορεί να ζητήσει αλλαγές στην πρόταση του Αναδόχου   

• Σπικάζ του σεναρίου και ενσωμάτωση στο βίντεο  

• Μουσική επένδυση (μουσική, ηχητικά εφέ) 

• Χρήση τεχνικής κινούμενης εικόνας (animation) για απεικόνιση σεναρίου και ψηφιακής αφήγησης 

• Σχεδιασμός αντιπροσωπευτικής φιγούρας αγοριού και κοριτσιού αποφοίτων Επαγγελματικού 

Λυκείου που θα αποτελούν τους κεντρικούς ήρωες της κινούμενης εικόνας  

• Μοντάζ 

• Λοιπές ενέργειες παραγωγής spot 

• Διόρθωση του οπτικοακουστικού μηνύματος, σε περίπτωση υποδείξεων του Εθνικού Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης, έως και δύο (2) φορές 

 

ΑΔΑ: 666Τ4653ΠΣ-ΓΨΒ



  

  5 

 

 

 

Για την παραγωγή του spot: 

• Θα πρέπει o Ανάδοχος να λάβει υπόψη του το φυσικό αντικείμενο της Πράξης 

• Θα πρέπει ο σχεδιασμός και η παραγωγή του να είναι υψηλής και σύγχρονης αισθητικής, με χρήση 

των δυνατοτήτων που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία 

• Θα πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνικές κινούμενης εικόνας (3D Animation) κατά προτίμηση τεχνική 

whiteboard animation, της οποίας η καλλιτεχνική απεικόνιση είναι ιδιαίτερα προσφιλής σε 

εκπαιδευτικούς και διατηρεί την προσοχή του θεατή/ ακροατή. Στόχος της χρήσης τεχνικών κινούμενης 

εικόνας είναι η πληροφορία να είναι εύκολα μεταδόσιμη, φιλική στο απευθυνόμενο κοινό  

• Ο σχεδιασμός των δύο αντιπροσωπευτικών ηρώων-κινούμενες φιγούρες αγοριού και κοριτσιού 

βοηθά στην εμβύθιση του θεατή και την εικονική ταύτιση των ηρώων με τον/ την εκάστοτε απόφοιτο του 

ΕΠΑ.Λ.  

 

Το σποτ θα παραδοθεί σε τρεις μορφές: 

• Ως αποκλειστικά ηχητικό σποτ  

• Ως αποκλειστικά οπτικό σποτ  

• Ως οπτικοακουστικό σποτ  

Κάθε σποτ από τις ανωτέρω μορφές θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή σε 1 USΒ stick (σύνολο 3 USΒ 

stick). Σε κάθε USB stick θα υπάρχει αρχείο τόσο σε αρχική (επεξεργάσιμη) μορφή, όσο και σε τελική, 

κατάλληλη για αναπαραγωγή (mp3 για το ηχητικό και quick time pro res 422HQ για τα οπτικό και 

οπτικοακουστικό). 

 

Επισημαίνεται ότι η προβολή του spot θα στοχεύει στις άμεσα ωφελούμενες κοινωνικές ομάδες από την 

Πράξη  «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», ήτοι: 

• Οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο     

«Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» 

• Οι οργανισμοί και οι φορείς Δημοσίου, Ευρύτερου Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα που θα 

ανταποκριθούν παραχωρώντας θέσεις μαθητείας  

• Οι κοινωνικοί φορείς και οι κοινωνικοί εταίροι που εμπλέκονται με το πρόγραμμα της μαθητείας 

• Οι γονείς των αποφοίτων μαθητών/-τριών των Επαγγελματικών Λυκείων 

• Οι απόφοιτοι των Γυμνασίων που θα εγγραφούν στο Λύκειο  

• Οι Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης που εργάζονται σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) 

• Το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, έτσι ώστε η κοινή γνώμη να κατανοήσει τι προσφέρει το 

πρόγραμμα και να διαμορφώσει θετική γνώμη 

 

Επίσης, διευκρινίζεται ότι: 

• Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 καθώς και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 821/2014 που 

εφαρμόζονται σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), συμπεριλαμβανομένου και του ΕΚΤ, και προσαρμόζονται κατά περίπτωση 

στις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020 . 

• Ο Ανάδοχος θα εκχωρήσει και θα μεταβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα πνευματικά 

δικαιώματα και γενικότερα οποιασδήποτε άλλης φύσεως δικαιώματα επί του έργου που θα παραδώσει 

και τις σχετικές προς άσκησή τους εξουσίες επί των προϊόντων του έργου, που αποτελούν αντικείμενο του 

διαγωνισμού, χωρίς άλλο αντάλλαγμα πλέον της αμοιβής του, η οποία ρητά συνομολογείται ότι 

περιλαμβάνει και την αμοιβή για την παραπάνω εκχώρηση και μεταβίβαση. 

• Ο Ανάδοχος εγγυάται στην Αναθέτουσα Αρχή, ότι το έργο που θα παραδώσει θα είναι 

απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου, που απορρέει από τις διατάξεις της Ελληνικής ή 
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αλλοδαπής Νομοθεσίας περί προστασίας της Πνευματικής και της Βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, που εκδίδονται οπουδήποτε για λογαριασμό τρίτων, και γενικότερα οφείλει 

να παραδώσει το έργο ελεύθερο από κάθε δικαίωμα και βάρος τρίτου, ευθυνόμενος για αποκατάσταση 

κάθε ζημίας, που θα υποστεί η Αναθέτουσα Αρχή ένεκα τυχόν προβολής τέτοιων δικαιωμάτων τρίτων και 

οποιασδήποτε φύσεως βαρών. 

• O ΦΠΑ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της παρούσας Πρόσκλησης θα πρέπει να υπολογισθεί από 

τον υποψήφιο Ανάδοχο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία (π.χ. παροχή υπηρεσιών, 

εκτύπωση έντυπου υλικού κλπ) και στο γενικό σύνολο ποσού με ΦΠΑ θα συμπεριληφθούν τα επιμέρους 

αθροίσματα των ποσών ΦΠΑ που προκύπτουν ανάλογα με την παρεχόμενη υπηρεσία). 

Αναλυτικά, το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου συνίσταται στην ολοκλήρωση των παρακάτω 

παραδοτέων: 
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Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Π.1 

Σενάριο 

οπτικοακουστικού 

μηνύματος 

Τουλάχιστον ένα (1) δείγμα ψηφιακής αφήγησης που θα προσαρμόζει το 

εικονογραφημένο σενάριο (storyboard) που διατίθεται από τον Ανάδοχο 

Π.2 

Παραγωγή 

οπτικοακουστικού 

μηνύματος 

Διάρκειας έως 46 δευτερολέπτων, με 

 Προσαρμογή του προτεινόμενου εικονογραφημένου σεναρίου 

(storyboard) σε ψηφιακή αφήγηση 

 Σπικάζ του σεναρίου και ενσωμάτωση στο βίντεο  

 Μουσική επένδυση (μουσική, ηχητικά εφέ) 

 Χρήση τεχνικής κινούμενης εικόνας (animation) για απεικόνιση 

σεναρίου και ψηφιακής αφήγησης 

 Σχεδιασμός αντιπροσωπευτικής φιγούρας αγοριού και κοριτσιού 

αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου που θα αποτελούν τους 

κεντρικούς ήρωες της κινούμενης εικόνας  

 Μοντάζ 

 Λοιπές ενέργειες παραγωγής spot 

Το οπτικοακουστικό σποτ θα παραδοθεί σε 1 USΒ stick 

Π.3 

Τελική έκδοση 

ηχητικού - 

οπτικού και 

οπτικοακουστικού 

μηνύματος 

Διόρθωση του οπτικοακουστικού μηνύματος, σε περίπτωση 

υποδείξεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, έως και δύο (2) 

φορές 

 

Το σποτ θα παραδοθεί σε τρεις μορφές: 

 Ως αποκλειστικά ηχητικό σποτ  

 Ως αποκλειστικά οπτικό σποτ  

 Ως οπτικοακουστικό σποτ  

Κάθε σποτ από τις ανωτέρω μορφές θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα 

Αρχή σε 1 USΒ stick (σύνολο 3 USΒ stick). Σε κάθε USB stick θα υπάρχει 

αρχείο τόσο σε αρχική (επεξεργάσιμη) μορφή, όσο και σε τελική, 

κατάλληλη για αναπαραγωγή (mp3 για το ηχητικό και quick time pro res 

422HQ για τα οπτικό και οπτικοακουστικό). 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την τήρηση των μέτρων 

πληροφόρησης και επικοινωνίας του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

καθώς και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 821/2014 που 

εφαρμόζονται σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που 

συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), 

συμπεριλαμβανομένου και του ΕΚΤ, και προσαρμόζονται κατά περίπτωση 

στις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους κανονισμούς της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 
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4. Χρονοδιάγραμμα 

Χρονοδιάγραμμα Υποβολής των Παραδοτέων/ Εργασιών του Αναδόχου 

Παραδοτέα/Εργασία Χρόνος Υλοποίησης/Παράδοσης 

Π.1 Σενάριο οπτικοακουστικού μηνύματος Έως 7 (επτά) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Π.2 Παραγωγή οπτικοακουστικού 

μηνύματος 

Έως 20 (είκοσι) ημέρες από την έγκριση του 

παραδοτέου Π.1 από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Π.3 Τελική έκδοση ηχητικού - 

οπτικού και οπτικοακουστικού 

μηνύματος 

Έως 5 (πέντε) ημέρες από την αποστολή τυχόν 

παρατηρήσεων του ΕΣΡ από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 22-09-2017. Το χρονοδιάγραμμα 

της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του Αναδόχου και σύμφωνη γνώμη της 

Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος, αλλά και μονομερώς από την Αναθέτουσα. 

5. Προϋπολογισμός 

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για την ανωτέρω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€ (πέντε 

χιλιάδων ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 6.200,00€ (έξι χιλιάδων 

διακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης 

«Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ». Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τον κωδικό Σ.Α.Ε. 2017ΣΕ34510005. 

6. Τρόποι πληρωμής 

Ο Ανάδοχος θα λάβει το 100% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή από την 

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του συνόλου του έργου.  

Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες για την 

εκτέλεση της παρούσας χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη 

αιτία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών 

και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Επίσης, για την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, επιβάλλεται κράτηση 

ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την Αναθέτουσα 

Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. 

 

 

 

7. Κατάρτιση και υποβολή της προσφοράς  
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H έγγραφη προσφορά μπορεί να υποβληθεί είτε ταχυδρομικά στην έδρα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ, Γραφείο Πρωτοκόλλου 1031, 1ος όροφος, Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι 

είτε μέσω φαξ (210 3442153) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στις παρακάτω ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις  epiteliki@minedu.gov.gr , mpragmatefteli@minedu.gov.gr, mgiochala@minedu.gov.gr ), έως 

και την Τρίτη 08 Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00. 

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

Ι. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α΄75,(συνημμένα στο παρόν) 

στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεσμεύεται πως θα εκτελέσει το έργο 

σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση, 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα. 

Επιπλέον να είσαι σε θέση να προσκομίσει τα σχετικά στην περίπτωση 7 της Υπεύθυνης 

Δήλωσης, έως την 09.08.2017 

ΙΙ. Συμπληρωμένο τον παρακάτω Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, στον οποίο θα αναγράφεται 

το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς χωρίς ΦΠΑ και το συνολικό κόστος της 

οικονομικής προσφοράς με ΦΠΑ, ολογράφως και αριθμητικώς, ως ακολούθως:     

 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Συνολικό Κόστος 

Οικονομικής Προσφοράς 

χωρίς ΦΠΑ 

  

Συνολικός ΦΠΑ 

Οικονομικής Προσφοράς 
  

Συνολικό Κόστος 

Οικονομικής Προσφοράς 

με ΦΠΑ 

  

 

 

 

 

  
  
  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ   
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ 

 
 
 
 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:epiteliki@minedu.gov.gr
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Εσωτερική διανομή: 

1. ΕΔ ΕΣΠΑ Προϊστάμενος 

2. ΕΔ ΕΣΠΑ  Μονάδες Β2, Γ, Δ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. OpenIT 
Ιδαίου Άντρου 9 τ.κ. 71202 Ηράκλειο Κρήτης  
τηλ. 2810 211111 Υπόψη κ. Κουτσουρά 
info@openit.gr 
 

2. Καρπός- Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων & Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας 
Κηφισίας 180, Χαλάνδρι τ.κ. 15231 
Υπόψη κ. Μαρίας Λεωνίδα 
maria@karposontheweb.org 
 

3. PIXELMEDIA 

Τήνου 23 Παλλήνη τ.κ. 15351 Αθήνα 
τηλ. 211 4040366 
info@pixelmedia.gr 
 
 
4. Bezier animation studio 
Ακακίας 14 Γέρακας τ.κ. 15344 
τηλ. 210 8040405 
info@bezier.gr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@openit.gr
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                                                    ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 

8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………………………………….., για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της 

υπ.αριθμ. ___________________  πρόσκλησης για την ανάθεση της υπηρεσίας φυσικής αρχειοθέτησης, για την υποστήριξη της 

διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ και αναβάθμιση/βελτίωση των 

εργαλείων διαχείρισής της». 

1. Δεν υπάρχει σε βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση σύμφωνα με  το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 ούτε έχω  αποκλειστεί 

από τις δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο  74  του Ν. 4412/2016. 

2.  Δεν τελώ σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

3.  Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου. 

4.  Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, από τα οποία θα προκύπτουν 

τα όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση  

5.  Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως 

λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΠΡΟΣ(1):                         ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ,ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρ. 
(Εmail):  
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6.  Δεσμεύομαι πως θα εκτελέσω το έργο σύμφωνα με όλους τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 

___________________ Πρόσκληση.   

7.  Δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση ανάθεσης του ως άνω έργου θα προσκομίσω πριν την υπογραφή της Σύμβασης: 

α. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους καταβάλω 

εισφορές ότι δεν έχω οφειλές (ασφαλιστική ενημερότητα) σε ισχύ. 

β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ . 

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

Από το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα προκύπτει ότι  δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016. Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου. 

 

δ. (Σε περίπτωση υποψήφιου νομικού προσώπου), τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής του, όπως ισχύουν κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει το νομικό πρόσωπο, από τα οποία να προκύπτει η 

νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους 

(νόμιμοι εκπρόσωποι).  

 

 

 

                                                                                                                              Ημερομηνία:            -      -   2017 

                                                                                                                                               Η Δηλ…... 

                                                                                                                              

                                                                                                                                                 (Υπογραφή) 
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