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Θέμα: Έγκριση Διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας – 

πλαίσιο, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο  «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» στο πλαίσιο του πυλώνα 3 «Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή» του 

άξονα «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης», κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5183824, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – 

NextGeneration EU. 

CPV : 

 79340000-9 : Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 

 79341100-7 : Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 

 79341200-8 : Υπηρεσίες διαχείρισης διαφημίσεων 

 79341400-0 : Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας 

 79416100-4 : Υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις 

 79952000-2 : Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

 79950000-8 : Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 
 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Tου N. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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. 

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
mailto:mdevetzi@minedu.gov.gr
ΑΔΑ: 9ΕΕ946ΜΤΛΗ-ΘΨΘ
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4. 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 Απριλίου 2014 
για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις». 

5. Του Ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 

κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα 

στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., 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’εξουσιοδότηδη 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». 

6. Του Π.Δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π». 

7. Της υπ’ αριθ. 76928 (Β’ 3075/2021) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).» 

8. Της με αρ. 64233 (ΦΕΚ 2453/Β/09-06-2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και 
Επικρατείας «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)». 

9. 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) 

10. Της υπ' αριθ. 31781ΕΞ2022/16.03.2022 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 
63446/31.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας 
«Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» (Β’ 
2338)" (Β΄1202) 

11. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: 
ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92). 

12. Του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» 

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

14. Tου N. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

15. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

16. 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», 

17. Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».  

18. Tου N. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  

19. Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

20. Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».  

ΑΔΑ: 9ΕΕ946ΜΤΛΗ-ΘΨΘ
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21. 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. 

22. 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». 

23. Tου N. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

24. Tου N. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

25. Tης υπ’ αριθμ. 2/51557/0026/01 (ΦΕΚ Β 1209) ΥΑ Περί καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για 

προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

26. Του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση  Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

27. Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών». 

28. Της υπ’ αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργικής απόφασης με θέμα 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1-11-2016) 

Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 

(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», όπως ισχύει. 

29. 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. 

30. Του ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 

Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» 

(Α΄ 135), 

31. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 

Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17), 

32. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης 

Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1), 

33. Του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 

Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της 

Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, 

ΑΔΑ: 9ΕΕ946ΜΤΛΗ-ΘΨΘ
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(ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 

και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 

193/1), 

34. Της υπ’ αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του 

Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο 

εξής το «Σ.Α.Α.»), 

35. Της από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστικής απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της 

αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1), 

36. της υπ’αριθ. 108441/ΕΞ 2022/28-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΤΟΨΗ-ΑΦ3) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών για την ένταξη του Έργου «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας / Information and Publicity of the Projects of the Ministry of Education and 

Religious Affairs in RRF» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5183824) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Δράση 17010 

(Κωδικός Έργου 2022ΤΑ04700013) στον Άξονα 3.2 ««Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης 

και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», το οποίο χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU. 

37. Της υπ’ αρ. πρωτ. 130573 ΕΞ 2022/14-9-2022 (εισ. 3012/20-9-2022) διατύπωσης θετικής γνώμης επί του 

σχεδίου Διακήρυξης  της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. 

38. 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 συμφωνίας - πλαίσιο, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

39. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Έργου «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των 

Έργων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5183824) στο Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Δράση 17070» (Κωδικός Έργου 2022ΤΑ04700013) και Κωδικό ΣΑΤΑ 

2022ΤΑ04700013  στον Άξονα 3.2 ««Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και 

εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», το οποίο χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU. 

Εγκρίνουμε 

Την Προκήρυξη και Διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας -  

πλαίσιο, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των 

Έργων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας / Information and Publicity of the Projects of the 

Ministry of Education and Religious Affairs in RRF» 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

Το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας – πλαίσιο αφορά στην υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης, προβολής 

και δημοσιότητας των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του ΕΣΑΑ μέσω συγκεκριμένων 

σχεδίων δράσης επικοινωνίας,  συμβάλλοντας καίρια στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Επικοινωνίας & 

Δημοσιότητας του ΕΣΑΑ, ως προς των Πυλώνα 3 «Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή» του άξονα 
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«Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης», έχει ως  επίκεντρο:  

α) την παροχή εύκολα προσβάσιμων και συνεκτικών πληροφοριών σε πολλαπλά και στοχευμένα ακροατήρια 

σχετικά με όλες τις πτυχές και ευκαιρίες που προκύπτουν από τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις του ΕΣΑΑ και  

β) την προώθηση των απτών ωφελειών και αντίκτυπων των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων μέσω της 

προσέγγισης που επικεντρώνεται στον πολίτη που επισημαίνουν τη διαφορά στην καθημερινή τους ζωή από το 

ΕΣΑΑ τόσο ως εθνικό όσο και ως χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ μέσο.  

Στο πλαίσιο που περιγράφεται ανωτέρω, το φυσικό αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο διαρθρώνεται 

στις ακόλουθες ομάδες υπηρεσιών:  

1. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατειών επικοινωνίας και προβολής ή/και κατάρτιση  αναλυτικών σχεδίων 
δράσεων (ενεργειών) επικοινωνίας (action plans) στο πλαίσιο της εξειδίκευσης της στρατηγικής 
επικοινωνίας του ΕΣΑΑ. 

2. Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης. 
3. Δημιουργικός σχεδιασμός και παραγωγή οπτικοακουστικού, έντυπου και λοιπού προωθητικού και 

ενημερωτικού υλικού. 
4. Σχεδιασμός (media plan) και διαχείριση προγράμματος προβολής σε έντυπα, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά 

και διαδικτυακά ΜΜΕ. 
5. Σχεδιασμός και οργάνωση εκδηλώσεων . 
6. Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων. 
7. Υποστήριξη των δραστηριοτήτων λειτουργίας του τμήματος της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ που ασκεί τις 

αρμοδιότητες επικοινωνίας, πληροφόρησης και προβολής. 

Oι ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας θα αφορούν τα Έργα στο πλαίσιο των 

Δράσεων/Μεταρρυθμίσεων:  

i) Ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης (Digital transformation and digitalisation of 

education - 16696), 

ii) Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Upgrading Vocational Education and Training - 

16934),  

iii) Εργαστηριακά Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Προμήθεια εργαστηριακού 

εξοπλισμού για εργαστηριακά κέντρα των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, των τάξεων μετα-δευτεροβάθμιας μαθητείας και των σχολών 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Upgrading Vocational Education and Training (VET): Supply of laboratory equipment 

for Laboratory Centers for IEK, EPAL, Post-Secondary Year-Apprenticeship Class and Vocational Training Schools - 

16933), και  

iv) Στρατηγική για την Αριστεία, την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό των Πανεπιστημίων (Strategy for 

Excellence, Innovation and Modernization of Universities - 16289). 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  

 79340000-9 : Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 

 79341100-7 : Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 

 79341200-8 : Υπηρεσίες διαχείρισης διαφημίσεων 

 79341400-0 : Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας 

 79416100-4 : Υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις 
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 79952000-2 : Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

 79950000-8 : Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 
 

Η συμφωνία-πλαίσιο υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

 Τμήμα 1 (Lot 1): Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακός 
μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης» (Digital transformation and digitalisation of education - 
16676),  

 Τμήμα 2 (Lot 2): Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο των Δράσεων: 
«Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Upgrading Vocational Education and 
Training - 16934), καθώς και), καθώς και «Εργαστηριακά Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(ΕΕΚ). Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για εργαστηριακά κέντρα των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, των τάξεων μετα-
δευτεροβάθμιας μαθητείας και των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Upgrading Vocational Education 
and Training (VET): Supply of laboratory equipment for Laboratory Centers for IEK, EPAL, Post-Secondary Year- 
Apprenticeship Class and Vocational Training Schools - 16933)  

 Τμήμα 3 : Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο της Δράσης «Στρατηγική για την 
Αριστεία, την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό των Πανεπιστημίων» (Strategy for Excellence, Innovation and 
Modernization of Universities - 16289)  

Προσφορές υποβάλλονται για ένα (1) κατ’ ανώτατο όριο τμήμα ανά προσφέροντα, για το σύνολο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών κάθε τμήματος.  

Για το Τμήμα 1, θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά στον με α/α 173048 διαγωνισμό του ΕΣΗΔΗΣ. 
Για το Τμήμα 2, θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά στον με α/α 173075 διαγωνισμό του ΕΣΗΔΗΣ. 

Για το Τμήμα 3, θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά στον με α/α 173077 διαγωνισμό του ΕΣΗΔΗΣ. 

 
Γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα υποβληθούν μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και 

για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών του κάθε τμήματος. Προσφορές που είναι αόριστες, ανεπίδεκτες 

εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή για μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών κάθε τμήματος, καθώς και εναλλακτικές 

προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η συμφωνία – πλαίσιο περιλαμβάνεται στο έργο «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο 

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5183824) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – 

Δράση 17070» (Κωδικός Έργου 2022ΤΑ04700013) και Κωδικό ΣΑΤΑ 2022ΤΑ04700013,  στον Άξονα 3.2 ««Ενίσχυση 

των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη 

χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.  

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού προσδιορίζεται αναλυτικότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Φυσικό και Οικονομικό 
Αντικείμενο της Συμφωνίας-πλαίσιο»,  το οποίο βρίσκεται στην αναλυτική Διακήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής 

(1) Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, 

οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των 

χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για 

τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

(2) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη 
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

(3) Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

(4) Γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα υποβληθούν μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης 
και για το σύνολο των υπηρεσιών της σύμβασης. Προσφορές που είναι αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή 
είναι υπό αίρεση ή για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών και ποσοτήτων, καθώς και εναλλακτικές προσφορές 
δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 5.243.742,00,00 € μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, ήτοι 6.502.240,08 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Προϋπολογισμός ανά τμήμα : 

 Τμήμα 1 (Lot 1): Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακός 
μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης» (Digital transformation and digitalisation of education - 
16676), εκτιμώμενης αξίας  1.620.000,00 € πλέον ΦΠΑ 

  Τμήμα 2 (Lot 2): Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο των Δράσεων: 
«Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Upgrading Vocational Education and 
Training - 16934), καθώς και), καθώς και «Εργαστηριακά Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(ΕΕΚ). Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για εργαστηριακά κέντρα των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, των τάξεων μετα-
δευτεροβάθμιας μαθητείας και των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Upgrading Vocational Education 
and Training (VET): Supply of laboratory equipment for Laboratory Centers for IEK, EPAL, Post-Secondary Year- 
Apprenticeship Class and Vocational Training Schools - 16933) εκτιμώμενης αξίας 873.742,00 €.πλέον ΦΠΑ 

 Τμήμα 3 : Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο της Δράσης «Στρατηγική για την 
Αριστεία, την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό των Πανεπιστημίων» (Strategy for Excellence, Innovation and 
Modernization of Universities - 16289) εκτιμώμενης αξίας 2.750.000,00 € πλέον ΦΠΑ 

Η παρούσα συμφωνία - πλαίσιο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 
ΤΑ047) και Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και Κωδικό Έργου 
2022ΤΑ04700013. Η συμφωνία - πλαίσιο περιλαμβάνεται στο έργο «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων 
του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5183824) στο Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας – Δράση 17070» (Κωδικός Έργου 2022ΤΑ04700013) και Κωδικό ΣΑΤΑ 2022ΤΑ04700013,  στον 
Άξονα 3.2 ««Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με 
τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU, σύμφωνα με την 108441/ΕΞ 2022/28-07-2022 
(ΑΔΑ: 6ΤΟΨΗ-ΑΦ3) Απόφαση Ένταξης του Έργου «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» 
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Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 
36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση 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)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες). 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα (1) κατ’ ανώτατο όριο τμήμα ανά προσφέροντα, για το σύνολο των 
παρεχόμενων υπηρεσιών κάθε τμήματος.  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το 
οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης 
που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και 
να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 
του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, 
τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με την παράγραφο 1.5. της Διακήρυξης. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται έως τρία (3) έτη  από την ημερομηνία υπογραφής της και το 
αργότερο έως την 31/10/2025. 

Η λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού γίνεται : 

 Από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

 Από την ιστοσελίδα  της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας www.epiteliki.minedu.gov.gr. 

 

Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών: ημέρα Παρασκευή, 4/11/2022 ,  και ώρα 11:30 π.μ. 

Χρόνος και Τρόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού: 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, 
ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την  
Παρασκευή 4/11/2022  και ώρα 12:30 μ.μ.  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα 
που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
ΑΔΑ: 9ΕΕ946ΜΤΛΗ-ΘΨΘ
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Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

Παροχή Πληροφοριών/Διευκρινίσεων:  

Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με το Τεύχος Διακήρυξης είναι οι:  

 Μαριορή Δεβετζή- τηλ.: 210 344 2866 /  e-mail: mdevetzi@minedu.gov.gr 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10)  ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 
από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Οι παραπάνω πληροφορίες ή διευκρινίσεις θα δοθούν συγκεντρωτικά και ταυτόχρονα σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το αργότερο 6 μέρες πριν από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Κανένας 
υποψήφιος δεν μπορεί να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η αναθέτουσα αρχή  παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, 
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών,  

 όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας 
αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

                         

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 

                         ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
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