
 

 

 
Θεσσαλονίκη, 10/10/2022 

                                                                                                                         Αριθμ. πρωτ.: 1592 
 

Θέμα: Αναζήτηση προσφορών για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης  του έργου 
AGROFFICIENCY    

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο του έργου με  τίτλο: 
«Enhancing the Competitiveness and Sustainable Growth in the Agrofood Sector through the 
promotion of Circular Economy», ακρώνυμο: «AGROFFICIENCY», και κωδικό MIS 5070657, το 
οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-
20», και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Ε.Τ.Π.Α), και στη βάση της από 15/09/2022 
Απόφασης Δ.Σ. του φορέα, αναζητά οικονομικές προσφορές για την παροχή υπηρεσιών 
κατάρτισης, όπως η παραγωγή δίγλωσσου (Ελληνικά και Αγγλικά) ψηφιακού εκπαιδευτικού 
υλικού σε θέματα που αφορούν την εκπόνηση: α) Business Plan, β) Marketing Plan, και γ) 
Strategy Plan, σε μια αγροδιατροφική επιχείρηση, και την διοργάνωση ενός (1) διαδικτυακού 
Σεμιναρίου Κατάρτισης στα παραπάνω 3 θέματα, διάρκειας 40 ωρών για 20 καταρτιζόμενους 
(CPV: 80000000-4, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν 
κατά το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2022 – Φεβρουάριος 2023. 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Το αντικείμενο εργασίας του αναδόχου αφορά: 
Α) Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού 
Περιγραφή Υπηρεσιών 
Το αντικείμενο υπηρεσιών του αναδόχου αφορά την παραγωγή ενός ανοιχτού διαδικτυακού 
εκπαιδευτικού υλικού διάρκειας 40 διδακτικών ωρών σε θέματα που αφορούν την εκπόνηση: 
α) Business Plan, β) Marketing Plan, και γ) Strategy Plan, σε μια αγροδιατροφική επιχείρηση, 
στα πλαίσια του Παραδοτέου 5.1: “Training Seminars & Counselling Workshops” του ΠΕ5: 
“Pilot Support Activities” του έργου AGROFFICIENCY. 

Περιγραφή Υπηρεσιών 
Σκοπός και Αντικείμενο του ανοιχτού διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού  

Ο κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι να υποστηρίξει τους εργαζόμενους και 
επιχειρηματίες μικρομεσαίων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων της κοινής διασυνοριακής 
περιοχής ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να α) εκπονήσουν  επιχειρηματικά σχέδια για να λάβουν 
χρηματοδότηση, β) προωθήσουν τις δραστηριότητες τους, και γ) προσδιορίσουν την 
κατάλληλη στρατηγική για την περαιτέρω ανάπτυξη. 

Προδιαγραφές 

Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να αναπτυχθεί με βάση τις προδιαγραφές και όρους 

λειτουργικότητας της εξ αποστάσεως κατάρτισης (σύγχρονης και ασύγχρονης), όπως 

αναλυτικά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 82759/30-08-2022 ΥΑ (ΦΕΚ- Β - 4581) περί του  

Συστήματος Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης 

συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε), ώστε να είναι 

συμβατό να παρέχεται μέσω ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.), 

σύγχρονης και ασύγχρονης και υποστήριξης συμμετεχόντων, το οποίο επίσης θα πληροί τις 

προϋποθέσεις της ως άνω Υ.Α. 
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Δομή του Εκπαιδευτικού Υλικού 

Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διάρκειας 40 διδακτικών ωρών (12 ώρες σύγχρονη και 28 ώρες 

ασύγχρονη εξ αποστάσεως  μάθηση) και θα αρθρώνεται στις ακόλουθες ενότητες, οι οποίες 

παρακολουθούνται και ολοκληρώνονται από τον εκπαιδευόμενο με διαδοχική σειρά: 

• Εισαγωγή – παρουσίαση των σκοπών και του περιεχομένου – εκπαιδευτικές οδηγίες 
(2 ώρες - Σύγχρονη Εκπαίδευση) 

• Νεοφυής επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικές ευκαιρίες στον αγροδιατροφικό 
τομέα (4 ώρες Ασύγχρονη Εκπαίδευση). 

• Επιχειρηματικό σχέδιο / Επιχειρηματικό μοντέλο (2 ώρες σύγχρονη εκπαίδευση - 4 
ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση ).  

• Μέθοδοι χρηματοδότησης για νέους επενδυτές και προετοιμασία νέων επενδυτικών 
ιδεών (4 ώρες Ασύγχρονη Εκπαίδευση).  

• Προετοιμασία προτάσεων για εξεύρεση χρηματοδότησης (2 ώρες σύγχρονη 
εκπαίδευση - 4 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση).  

• Είσοδος σε νέες αγορές (4 ώρες  Ασύγχρονη Εκπαίδευση).  

• Πλάνο μάρκετινγκ (2 ώρες σύγχρονη εκπαίδευση - 4 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση).  

• Στρατηγικό πλάνο (2 ώρες σύγχρονη εκπαίδευση - 4 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση).  

• Αξιολόγηση - Επισκόπηση – Τελικά Βήματα (2ώρες – Σύγχρονη Εκπαίδευση) 

Επιμέρους/Τελικά Παραδοτέα & Ημερομηνία Υποβολής  
1. Σχέδιο του Εκπαιδευτικού Υλικού (Μαθησιακοί Στόχοι, Ενότητες, & Αποτελέσματα, 

Εκπαιδευτικά Μέσα, 30/10/2022). 
2. Τελική έκδοση του Μαθήματος στα Αγγλικά, 31/12/2022 
3. Τελική έκδοση του Μαθήματος στα Ελληνικά, 31/01/2023 

Όλα τα ανωτέρω παραδοτέα, θα πρέπει να υποβληθούν σε ψηφιακή μορφή στην Αγγλική και 

Ελληνική Γλώσσα.  

Β) Διοργάνωση 1 on-line Προγράμματος Κατάρτισης 
Περιγραφή εργασίας 
Προετοιμασία και διοργάνωση ενός (1) διαδικτυακού Σεμιναρίου Κατάρτισης διάρκειας 40 
ωρών, 12 ώρες σύγχρονη και 28 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, για 20 
καταρτιζόμενους (εργαζόμενους και επιχειρηματίες μικρομεσαίων αγροδιατροφικών 
επιχειρήσεων) σε θέματα που αφορούν την εκπόνηση: α) Business Plan, β) Marketing Plan, και 
γ) Strategy Plan, το οποίο θα περιλαμβάνει και τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

i. Προετοιμασία και διοργάνωση του Σεμιναρίου Κατάρτισης με την χρήση κατάλληλης 
πλατφόρμας εξ’αποστάσεως (σύγχρονης και ασύγχρονης) κατάρτισης. 

ii. Αναζήτηση εκπαιδευομένων και συλλογή αιτήσεων για συμμετοχή στo πρόγραμμα 
κατάρτισης, σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.  

iii. Αναζήτηση, ανεύρεση και αξιοποίηση κατάλληλων εκπαιδευτών σύγχρονης εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, με βάση τα όσα ορίζει η υπ’αριθμ. 82759/30-08-2022 ΥΑ 
(ΦΕΚ- Β - 4581). 

iv. Παροχή υπηρεσιών γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης με κατάλληλο 
προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης. 

v. Ενέργειες αξιολόγησης όλων των εκπαιδευτικών παραγόντων του προγράμματος 
κατάρτισης.  
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Προδιαγραφές 

Το πρόγραμμα κατάρτισης, όπως έχει σημειωθεί, θα πραγματοποιηθεί με την χρήση 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.), σύγχρονης και ασύγχρονης και 
υποστήριξης συμμετεχόντων και θα ικανοποιεί τις προδιαγραφές που θέτει η υπ’ αριθμ. 
82759/30-08-2022 Υ.Α. (ΦΕΚ- Β - 4581) περί του  Συστήματος Σχεδιασμού και Διαχείρισης της 
υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε). 

Δομή του Προγράμματος Κατάρτισης 

Η δομή του προγράμματος κατάρτισης θα ακολουθεί πιστά την δομή του ανωτέρω 
εκπαιδευτικού υλικού. 

Επιμέρους/Τελικά Παραδοτέα & Ημερομηνία Υποβολής  
1 Έκθεση Υλοποίησης, συνοδευόμενη, με όλα τα υλικά υλοποίησης του προγράμματος (π.χ. 
αιτήσεις και λίστα καταρτιζομένων, λίστα εκπαιδευτών με τα δικαιολογητικά τους, ωρολόγιο 
πρόγραμμα, δελτία παρακολούθησης εκπαιδευομένων, εκπαιδευτών, γραμματειών, φόρμες 
αξιολόγησης κ.λ.π), 28/02/2023. 

 
2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπό ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των 14.160,00€, 
χωρίς ΦΠΑ*. Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα του αναδόχου, πάσης 
φύσεως υπέρ τρίτων κρατήσεις.  

*Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης 
απαλλάσσονται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94/27-05-2016). 

Η πληρωμή του αναδόχου που θα επιλεγεί θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση και 
παραλαβή των τελικών παραδοτέων του έργου στα Αγγλικά και Ελληνικά. 

Προσφορά μπορούν να υποβάλλουν αδειοδοτημένοι Πάροχοι Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, βάσει του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 65809/12-7-2022 απόφασης του Υπ. Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 3703) «Εξειδίκευση των κριτηρίων για την επιλεξιμότητα των 
παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθορισμός του τρόπου 
πλήρωσής τους και κατάρτιση και υλοποίηση του πλαισίου αξιολόγησής των επιλέξιμων 
παρόχων». 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, σε 
κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 
στην διεύθυνση: Κωλέττη 24, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη, 5ος όροφος, με την ένδειξη στον 
φάκελο «Πρόσκληση για την παραγωγή ενός ανοιχτού διαδικτυακού μαθήματος στα πλαίσια 
του ERASMUS+ KA3 έργου: ENTRnet »  έως την Πέμπτη  20/10/2022 και ώρα 14:00, σύμφωνα 
με τον παρακάτω πίνακα:  

Περιγραφή 
Αξία χωρίς ΦΠΑ 

(€) 
ΦΠΑ (€) 

Συνολική αξία με 
ΦΠΑ (€) 

Εργασία A    

Εργασία Β    

Σύνολο    
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Σημειώνεται ότι οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή (καθαρή αξία) κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του 
έργου. Η πληρωμή του αναδόχου που θα επιλεγεί θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση 
και παραλαβή της κάθε εργασίας.  
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε διάστημα που θα οριστεί 
από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην κοινοποίηση σε αυτόν της ανάθεσης, να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση, υποβάλλοντας τα εξής δικαιολογητικά σε ισχύ: 

o Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ 
o Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή Υπεύθυνη Δήλωση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει 

νομική υποχρέωση του υποψηφίου αναδόχου για εγγραφή στο ΓΕΜΗ 
o Άδεια Λειτουργίας ως ΚΔΒΜ 
o Φορολογική Ενημερότητα 
o Ασφαλιστική Ενημερότητα 

 
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ  

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Η ανακοίνωση της ανάθεσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην 
διεύθυνση από την οποία ο υποψήφιος απέστειλε την οικονομική προσφορά.  

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ορίζεται από την υπογραφής της  σύμβασης μέχρι 
τις 28/02/2023. Παράταση της σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως και κατόπιν συμφωνίας των 
δύο συμβαλλόμενων μερών. Επισημαίνεται ότι η παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου 
επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του αναδόχου. 

Επιπλέον πληροφορίες - διευκρινήσεις παρέχονται τις εργάσιμες μέρες (Δευτέρα – 
Παρασκευή) και ώρες 10.00 – 15.00, στο τηλέφωνο 2310545967 (Βασίλης Σιωμάδης). 

Τέλος, για την πληρέστερη σας ενημέρωση μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 
έργου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://agrofficiency.eu/ 
 

 
 

Για το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
 
 
 
 

  
Παναγιώτης Ράπτης 

 Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 

https://agrofficiency.eu/



