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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΤΟΥ Ε. Π.  «ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»  

 
1. Εισαγωγή 

Η Πράξη με τίτλο «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις» με κωδικό ΟΠΣ 5010964 υλοποιείται από το 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020» που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.). Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της είναι 06/2018 
έως 05/2020. 
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών κατάρτισης και 
πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων 500 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε πολύ 
μικρές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης στο σύνολο της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.  
Στόχος του έργου είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποσκοπούν στην 
αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων και έχουν άμεση και 
θετική επίπτωση στη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους, μέσα από την προσαρμογή 
τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος.  
 
Συνοπτικά, το έργο περιλαμβάνει: 
 

A) Ενέργειες απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων.  
Πρόκειται για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και θα εκτελεστούν από 
αναδόχους που θα προκύψουν κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Ειδικότερα, θα 
υλοποιηθούν ενδεικτικά 25-30 προγράμματα κατάρτισης με γεωγραφική διασπορά στο 
σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικής διάρκειας 100 ωρών (80 θεωρία 
και 20 πρακτική) για κάθε ωφελούμενο. Από το σύνολο των 100 ωρών του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, οι 70 ώρες αφορούν στο εξειδικευμένο θεματικό περιεχόμενο του κάθε 
αντικειμένου κατάρτισης, ενώ οι 30 ώρες θα αφορούν περιεχόμενο οριζόντιων δι-
επαγγελματικών δεξιοτήτων (υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, ικανότητα εργασίας 
σε ομάδα, οργανωτικές ικανότητες). 
 
Τα  θεματικά αντικείμενα κατάρτισης είναι τα ακόλουθα: 
 
1. Οργάνωση και λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων  
2. Ειδικός παραγωγής τροφίμων και ποτών 
3. Εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών  
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4. Διαχείριση μικρών τουριστικών μονάδων  
 5. Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε μονάδες εστίασης  
 6. Διαχείριση μονάδων εστίασης  
 7. Ειδικός διαχείρισης και ασφάλειας τροφίμων  
 8. Ειδικός στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  
 9. Ειδικός διαχείρισης και εμπορίας βιολογικών προϊόντων  
10. Ειδικός αντιμετώπισης προβλημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 
11. Πωλήσεις λιανικής – επικοινωνία με πελάτες  
12. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας  
13. Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων  
14. Ικανότητες εργασίας σε ομάδα και οργανωτικές ικανότητες 
15. Υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας 
 
B) Ενέργειες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων.  
Πρόκειται για την υλοποίηση ενεργειών πιστοποίησης  γνώσεων και δεξιοτήτων στις 
θεματικές ειδικότητες της κατάρτισης. Η πιστοποίηση θα πραγματοποιηθεί από Φορέα 
Πιστοποίησης Προσώπων, ο οποίος έχει λάβει διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ως φορέας πιστοποίησης προσώπων κατά το διεθνές πρότυπο ISO/ICE 
17024:2012 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης – γενικές απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης 
προσώπων» και οι οποίοι πραγματοποιούν αξιολόγηση της ικανότητας του ατόμου, με 
σκοπό να επιβεβαιώσουν τη συμμόρφωση του με συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες 
απαιτήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες και οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη 
χρηματοοικονομική, επαγγελματική επάρκεια και τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση του 
έργου. 
Επισημαίνεται ότι το σύνολο των καταρτισθέντων θα μετάσχει υποχρεωτικώς σε εξετάσεις 
πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων για την απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού.  
 
Γ) Ενέργειες οργάνωσης, συντονισμού, δημοσιότητας. 
Πρόκειται για την υλοποίηση μια σειράς δράσεων που στόχο έχουν α) την  παρακολούθηση 
της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού β) την προετοιμασία και συντονισμό της 
υλοποίησης των ενεργειών κατάρτισης και των διαδικασιών πιστοποίησης, γ) την 
δημοσιότητα του έργου και την διάχυση της πληροφορίας με σκοπό την ενημέρωση της 
ομάδας-στόχου.   
 
 
2. Αντικείμενο πρόσκλησης 

 
Στο ως άνω πλαίσιο και σύμφωνα με την από 24/09/2018 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, αντικείμενο της παρούσας είναι η έκδοση/εκτύπωση των 
εκπαιδευτικών υλικών, των ενημερωτικών φυλλαδίων και άλλων υλικών. Πιο 
συγκεκριμένα: 
 

Α/Α ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΜΧ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 ΑΦΙΣΑ 100  Μέγεθος: Α3  

 Χρώμα: 4χρωμία  

 Τύπος Χαρτιού: UPM ματ λευκό 140 γρ. ή ισοδύναμης 
ποιότητας και αισθητικού αποτελέσματος  

 Είδος εκτύπωσης: τυπογραφική 
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2 ΤΣΑΝΤΑ 600  Είδος: Polyester σακίδιο πλάτης με κορδόνια 

 Διάσταση κατά προσέγγιση: 36x40εκ.  

 Χαρακτηριστικά: Δυνατότητα εκτύπωσης 2 λογοτύπων 
σε χρωματιστή τσάντα   

3 4ΣΕΛΙΔΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1.000  Μέγεθος:  κλειστό Α5, 

 Χρώμα: 4χρωμία,   

 Τύπος Χαρτιού: UPM ματ λευκό 120 γρ. ή ισοδύναμης 
ποιότητας και αισθητικού αποτελέσματος   

 Είδος εκτύπωσης: τυπογραφική και δίπλωμα 

 

Α/Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΤΜΧ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4 Δεκατρία (13) εκπαιδευτικά 
υλικά εξειδικευμένων 
επαγγελματικών δεξιοτήτων 
 

260 για κάθε 
ένα από τα 13 
εκπαιδευτικά 

υλικά 

550  Μέγεθος: 25,4Χ19,05 εκ.  

 Τύπος χαρτιού εξωφύλλου: Velvet 300 γρ. ή 
ισοδύναμης ποιότητας και αισθητικού 
αποτελέσματος  

 Επεξεργασία εξωφύλλου: πλαστικοποίηση ματ  

 Χρώμα εξωφύλλου: 4χρωμία  

 Τύπος χαρτιού ως κύριου σώματος: Χαρτί 
γραφής 90 γρ.  

 Χρώμα εσωτερικών σελίδων: 4χρωμία  

 Τύπος δεσίματος: ραφτό κολλητό  

 Είδος εκτύπωσης: ψηφιακή 

5 Υγεία και ασφάλεια στον χώρο 
εργασίας 

50 550  Μέγεθος: 25,4Χ19,05 εκ. 

 Τύπος χαρτιού εξωφύλλου: Velvet 300 γρ. ή 
ισοδύναμης ποιότητας και αισθητικού 
αποτελέσματος  

 Επεξεργασία εξωφύλλου: πλαστικοποίηση ματ  

 Χρώμα εξωφύλλου: 4χρωμία  

 Τύπος χαρτιού ως κύριου σώματος: Χαρτί 
γραφής 90 γρ. 

 Χρώμα εσωτερικών σελίδων: 4χρωμία  

 Τύπος δεσίματος: ραφτό κολλητό  

 Είδος εκτύπωσης: τυπογραφική ή ψηφιακή 

6 Ικανότητα εργασίας σε ομάδα και 
οργανωτικές ικανότητες 

100 550  Μέγεθος: 25,4Χ19,05 εκ.  

 Τύπος χαρτιού εξωφύλλου: Velvet 300 γρ. ή 
ισοδύναμης ποιότητας και αισθητικού 
αποτελέσματος  

 Επεξεργασία εξωφύλλου: πλαστικοποίηση ματ  

 Χρώμα εξωφύλλου: 4χρωμία  

 Τύπος χαρτιού ως κύριου σώματος: Χαρτί 
γραφής 90 γρ. 

 Χρώμα εσωτερικών σελίδων: 4χρωμία  

 Τύπος δεσίματος: ραφτό κολλητό  

 Είδος εκτύπωσης: τυπογραφική ή ψηφιακή 

7 Δεκατρείς (13) οδηγοί 
Εκπαίδευσης 
 

60 150  Μέγεθος: Α4 

 Τύπος χαρτιού εξωφύλλου: Velvet 300 γρ. ή 
ισοδύναμης ποιότητας και αισθητικού 
αποτελέσματος  
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 Επεξεργασία εξωφύλλου: πλαστικοποίηση ματ  

 Χρώμα εξωφύλλου: 4χρωμία  

 Τύπος χαρτιού ως κύριου σώματος: Χαρτί 
γραφής 90 γρ. 

 Χρώμα εσωτερικών σελίδων: 4χρωμία  

 Τύπος δεσίματος: καρφίτσα  

 Είδος εκτύπωσης: ψηφιακή 

 
Ανάλυση εργασιών  
Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν εκτύπωση, συσκευασία και αποστολή των υλικών στο ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας. 
Τα έντυπα δημοσιότητας  θα δοθούν σε μορφή έτοιμη προς εκτύπωση. Τα εκπαιδευτικά 
υλικά/εγχειρίδια θα δοθούν έτοιμα προς εκτύπωση σε μορφή pdf αρχείου που έχουν 
προέλθει από power point σε αναλογία 4:3. Το 40% περίπου των εκπαιδευτικών 
εγχειριδίων αποτελούνται από εικόνες, διαγράμματα, πίνακες κ.ά.  Οι οδηγοί εκπαίδευσης 
θα δοθούν σε μoρφή pdf αρχείου από word. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα 
αποστολής των υλικών στη δομή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.  
Ειδικότερα: 
Η εκτύπωση των δεκατριών (13) εκπαιδευτικών υλικών εξειδικευμένων επαγγελματικών 
δεξιοτήτων και των δεκατριών (13) οδηγών εκπαίδευσης θα είναι ψηφιακή και οι 
εκτυπώσεις θα γίνονται και θα αποστέλλονται τμηματικά κατά την περίοδο Μαρτίου 2019 – 
Μαρτίου 2020. Οι αποστολές δεν θα ξεπεράσουν τις δώδεκα (12). 

    
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτύπωσης ο Ανάδοχος θα αναλάβει την αποστολή 
του υλικού στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Η αποστολή θα πρέπει να γίνει από τον Ανάδοχο με τρόπο που 
θα εξασφαλίζει την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά. Ο Ανάδοχος σε χρονικό διάστημα 
είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ανάθεση της εκτύπωσης θα πρέπει να έχει 
ολοκληρώσει την αναπαραγωγή και την αποστολή του υλικού στις περιπτώσεις 1, 2, 3, 5 και 
6. Στην περίπτωση 4 και 7 από την ανάθεση της εκτύπωσης θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει 
την αναπαραγωγή και την αποστολή του υλικού εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών.   
Η ολοκλήρωση της εργασίας αποστολής του εκπαιδευτικού υλικού σηματοδοτείται από την 
παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
3. Υποβολή προσφοράς & κριτήρια επιλογής 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με τo παρακάτω υπόδειγμα: 
 

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα 

Τιμή μονάδας 
χωρίς ΦΠΑ (€) 

Συνολικό 
κόστος 
χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
(€) 

Συνολική 
αξία με  
ΦΠΑ (€) 

1 

ΑΦΙΣΑ 100 τμχ   

  

2 

ΤΣΑΝΤΑ 600 τμχ   
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Α/Α Περιγραφή Ποσότητα 

Τιμή μονάδας 
χωρίς ΦΠΑ (€) 

Συνολικό 
κόστος 
χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
(€) 

Συνολική 
αξία με  
ΦΠΑ (€) 

3 

4ΣΕΛΙΔΟ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

1.000 τμχ   

  

4 

Εξειδικευμένες 
επαγγελματικές 
δεξιότητες (13 
θεματικά 
αντικείμενα) 

550 αντίτυπα   

  

5 

Υγεία και 
ασφάλεια στον 
χώρο εργασίας 

550 αντίτυπα   

  

6 

Ικανότητα 
εργασίας σε ομάδα 
και οργανωτικές 
ικανότητες 

550 αντίτυπα   

  

7 

Δεκατρείς (13) 
οδηγοί 
Εκπαίδευσης 
 

150 αντίτυπα   

  

ΣΥΝΟΛΟ       

 
Στην περίπτωση που το ποσό ολογράφως δεν συμπίπτει με το ποσό αριθμητικά θεωρείται 
σωστό αυτό που αναγράφεται ολογράφως. Επιπλέον στην περίπτωση που αναγράφεται 
εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την αναθέτουσα αρχή.  
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής των εντύπων και των εκπαιδευτικών 
υλικών στο παράρτημα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, Κωλέτη 24, Θεσσαλονίκη. 

 
Το ποσό σε ΕΥΡΩ το οποίο θα αναλύεται σε καθαρό ποσό, ΦΠΑ που αντιστοιχεί καθώς και 
συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου 
προτίθεται να εκτελέσει ο ανάδοχος το προκηρυσσόμενο έργο. 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκαοχτώ χιλιάδων και διακοσίων 
εξήντα πέντε ευρώ (18.265 €) πλέον ΦΠΑ. 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
της τιμής. 
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 
και 30/04/2020.  
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4. Διαδικασία υποβολής προσφοράς  

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους θα πρέπει να 
υποβάλλουν κλειστούς φακέλους, οι οποίοι θα πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να 
περιλαμβάνουν:   
 

1. Οικονομική προσφορά   
2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία να δηλώνει ότι:  
α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή,  
β) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης  
γ) ότι με την ανάληψη του έργου θα προσκομίσουν: 
i) πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν σε λύση ή πτώχευση έκδοσης τελευταίου τριμήνου και ii) ασφαλιστική και 
φορολογική ενημερότητα. 
 

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλλει την προσφορά του στη διεύθυνση: ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 10433, Αθήνα. Οι προσφορές θα υποβάλλονται ιδιοχείρως ή 
θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με εταιρία ταχυμεταφοράς (courier) στην παραπάνω 
διεύθυνση από τους ενδιαφερόμενους σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα φέρει πάνω του την 
ένδειξη: 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5010964  
ΤΟΥ Ε.Π.  «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» 

 
και στον οποίο θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (επωνυμία, 
διακριτικός τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, κ.λ.π.). 
Οι φάκελοι θα πρέπει να έχουν αποσταλεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου το αργότερο 
μέχρι και την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. 

 
 

Επιπλέον πληροφορίες - διευκρινήσεις παρέχονται εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – 
Παρασκευή) και ώρες 10.00 – 14.00, στο τηλέφωνο 210 8846852, εσωτ. 318 ή/και γραπτώς 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@imegsevee.gr.  

 
Η παρούσα δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.  

 
 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
 
 
 

Ασμάτογλου Γεώργιος 
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