
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας 

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «Ενίσχυση της ελκυστικότητας της EEK» 

1 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  

 
 

Μαρούσι, 08/02/ 2022 

                    Αρ. Πρωτ.:  317 

 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ταχ. Δ/νση:   Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ. Κ. – Πόλη:   151 80, Μαρούσι 
Ιστοσελίδα:   www.epiteliki.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες:   Θανασουλοπούλου Ε. 
Τηλέφωνο: 210-3443332 

e-mail: ethanas@minedu.gov.gr 

 :     

 
ΘΕΜΑ Παροχή διευκρινίσεων στους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο του Ανοικτού Διεθνούς  

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την «Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ» 

στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 

5092231 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση  και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 

2014-2020. 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Έχοντας υπ’ όψιν:  

1. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

4. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

5. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

6. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
mailto:ethanas@minedu.gov.gr
ΑΔΑ: ΩΝ3146ΜΤΛΗ-Τ11



Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας 

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «Ενίσχυση της ελκυστικότητας της EEK» 

2 

 

 

Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και 
λοιπές διατάξεις» 

7. του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 
66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 
1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, 
κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη 
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  

8. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

9. της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ: 3075/Β΄/13.07.2021) Κ.Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης το Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

10. της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

11. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο 
των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

12. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

13. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

14. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

15. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

16. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

17. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

18. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

19. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

20. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»  

21. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

22. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και 
ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

23. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  
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24. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

25. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

26. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς 
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

27. του με αριθ. 1303/2013 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006,  

28. του με αριθ. 1304/2013 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1081/2006,  

29. του με αριθ. 1304/2013 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1081/2006, 

30. της υπ’ αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργικής απόφασης 
σε αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής 
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 
(ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - 
Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» 

31. της υπ’ αρ. πρωτ. 47903/EΥΘΥ.495/09-05-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1406/Β/19-5-2016) «Αναδιάρθρωση της 
Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα 
Παιδείας” και αντικατάσταση των υπ’ αρ. πρωτ. 10756/9−10−2002 (ΦΕΚ 1343/Β/16-10-2002) και 
17817/28−11−2008 (ΦΕΚ 2514/B/10-12-2008) κοινών υπουργικών αποφάσεων», οι οποίες και 
καταργούνται,  

32. της με αρ. πρωτ. 920/04-03-2021 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο «Ενίσχυση της ελκυστικότητας 
της ΕΕΚ» (κωδ. ΕΔΒΜ148) 

33. της με αρ. πρωτ. 2173/1-6-2021 (ΑΔΑ: 9ΨΩΒ46ΜΤΛΡ-ΞΤΠ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης 
«Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ» με κωδικό ΟΠΣ 5092231 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 
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34. της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ 545/04.01.2022 Διατύπωση Γνώμης Έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο 
«Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ», Α/Α 1, της Πράξης «Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ» 
με κωδικό ΟΠΣ 5092231  

35. της υπ’ αρ. πρωτ. 34/11.01.2022 (ΑΔΑ: 6ΦΩΡ46ΜΤΛΗ-ΔΑ1) Απόφασης της Υπουργού Παιδείας, και 
Θρησκευμάτων με την οποία προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την «Ενίσχυση της ελκυστικότητας 
της ΕΕΚ» και εγκρίνεται το τεύχος διακήρυξης  

36. το με αριθ. πρωτ. 71/14-01-2022 (ΑΔΑΜ:  22PROC009923951 2022-01-14) τεύχος διακήρυξης του 
διαγωνισμού «Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ»  

37. τα από 01.02.2022 και 04.02.202 αιτήματα για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών τα οποία 
υποβλήθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ στο με αρ. συστήματος 153956 ηλεκτρονικό περιβάλλον του 
διαγωνισμού «Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ» 

38. του γεγονότος ότι η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Κωδικό ΣΑ Ε3451 του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, με κωδικό ΣΑΕ 2021ΣΕ34510090, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης 
«Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5092231 στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 
και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση 2014-2020» 

 

Αποφασίζουμε 

Την παροχή διευκρινίσεων στους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα τεύχος, 

στο πλαίσιο του Ανοικτού Διεθνούς  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την 

«Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Ενίσχυση της 

ελκυστικότητας της ΕΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5092231 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.   

Το τεύχος διευκρινίσεων προσαρτάται στη διακήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος 

«Διαύγεια». 

 
  

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

    

 

 

 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  

 
 

 

Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο του Ανοικτού Διεθνούς  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής για την «Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της 

Πράξης «Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5092231 του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Ερώτηση 1 

«Σχετικά με το/α Target Group(s) που στοχεύει η δράση, θα μπορούσατε σας παρακαλώ να μας δώσετε 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ηλικιακό / δημογραφικό γκρουπ στοχεύετε να δοθεί η 

μεγαλύτερη βαρύτητα; (Μαθητές λυκείου / Απόφοιτους λυκείου / άνεργους όλων των ηλικιών / 

επαγγελματίες που θέλουν να αποκτήσουν εξειδίκευση;) καθώς επίσης και τα συγκεκριμένα 

επαγγέλματα, τίτλοι σπουδών / τμήματα σχολών τα οποία στοχεύετε να προβληθούν;» 

Απάντηση 

Σύμφωνα με την παράγραφο «Α.3.1. Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Ι της με 

αρ. πρωτ. 71/14-01-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC009923951 2022-01-14) Διακήρυξης 

«Ενδεικτικά κοινά στόχoς είναι  

• Μαθητές/καταρτιζόμενοι/μαθητευόμενοι/σπουδαστές/απόφοιτοι Γυμνασίων και Λυκείων, 

Φοιτητές/Απόφοιτοι ΑΕΙ, καθώς και συμμετέχοντες ήδη σε δομές Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. καθώς κρίνεται 

απαραίτητο να γνωρίζουν όλα όσα αφορούν στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, στις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται, τα οφέλη και τις διαφορές έναντι της γενικής εκπαίδευσης  

• Εκπαιδευτικοί ως μετέχοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας,  

• Γονείς μαθητών  

• Σύμβουλοι Επαγγελματικού προσανατολισμού  

• Ευρύ Κοινό»  

 

Επιπλέον 

Τα επαγγέλματα στα οποία στοχεύει η Πράξη «Ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ» είναι αυτά των 

τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ και των ΙΕΚ  και μπορούν να αντληθούν από τους κάτωθι συνδέσμους 

αντίστοιχα: 

ΕΠΑΛ 

https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/stoixeia-epal-p-epal-ek/tomeis-eidikotites-ana-pde-

epal-2021-2022 

 

ΙΕΚ 

https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/stoixeia-epal-p-epal-ek/tomeis-eidikotites-ana-pde-epal-2021-2022
https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/stoixeia-epal-p-epal-ek/tomeis-eidikotites-ana-pde-epal-2021-2022
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https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%

CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%95%CE%A3_%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%A9%C

E%9D_%CE%99%CE%95%CE%9A_2021-2022.pdf 

 

Ερώτηση 2 

«Θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε ποια είναι η εκτιμώμενη διάρκεια της Σύμβασης (πχ, 16 μήνες 

συνολικά;) ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε πλάνα προβολής σε ΜΚΔ και ΜΜΕ σύμφωνα με την 

απαίτηση της Τεχνικής προσφοράς που να αξιοποιούν/διανέμουν κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο το 

budget προβολής καθ’ όλη την περίοδο του Έργου;» 

Απάντηση 

Σύμφωνα  με την παράγραφο «6.2 Διάρκεια σύμβασης» της με αρ. πρωτ. 71/14-01-2022 (ΑΔΑΜ: 

22PROC009923951 2022-01-14) Διακήρυξης καθώς και την παράγραφο «Α.3.4. Διάρκεια σύμβασης» του 

Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης:  

«Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι 31/7/2023». 

 

 

 
  

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

    

 

 

 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

   

 

 

 

 

 

 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%95%CE%A3_%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D_%CE%99%CE%95%CE%9A_2021-2022.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%95%CE%A3_%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D_%CE%99%CE%95%CE%9A_2021-2022.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%95%CE%A3_%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D_%CE%99%CE%95%CE%9A_2021-2022.pdf
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