
 

1 

 

       
Αθήνα, 04/10/2022 

                                                                                     Αρ. Πρωτ. 14882 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ)» ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5069281 ΤΟΥ ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - Ε.Κ.Τ.) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

 

 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών 
και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποιεί ως συμπράττων φορέας, μέρος της Πράξης με 
τίτλο «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» (κωδικός MIS 5069281), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», το οποίο αφορά στην ανάπτυξη 
των 130 οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. 
 
Στο παραπάνω πλαίσιο το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί το Υποέργο 3 «Διαμόρφωση 29 οδηγών 
κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από 
το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ενέργειες φιλολογικής επιμέλειας 
κειμένων 29 οδηγών κατάρτισης ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. 
 

Στη βάση αυτή, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και έχοντας υπόψη: 
α) Την υπ’ αρ. 3012 - 19/06/2020 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων  με τίτλο «Διαμόρφωση 
οδηγών κατάρτισης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
με κωδ. Πρόσκλησης ΕΔΒΜ 111.  
β) Τη με αριθμ. 5359/08.12.2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση 
οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΙΕΚ)» και MIS 5069281 στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», 
γ) Την υπ. αριθ. 66358/29-06-2022 Απόφαση Ένταξης με θέμα την 1η Τροποποίηση της 
Πράξης «Διαμόρφωση Οδηγών Κατάρτισης και Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ» με κωδικό ΟΠΣ 5069281 
δ) Το Συμφωνητικό Σύμπραξης με τους ακόλουθους φορείς: ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ-
ΕΣΕΕ, ΙΝΣΕΤΕ –ήτοι  τους επιστημονικούς φορείς των Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων– καθώς 
επίσης με τον ΕΟΠΠΕΠ  
ε) Τη με αριθμ. 12614/22.04.2021 Απόφαση Υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου 3 
στ) Τη με αριθμ. 12702/14.07.2021 1η τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με ιδία μέσα 
του Υποέργου 3  
ζ) Την από 19.05.2022 σχετική Απόφαση του ΔΣ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την έγκριση δημοσίευσης 
της παρούσας πρόσκλησης  
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η) Τον Ν. 4763/2020 ΦΕΚ Α’ 254 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 
και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE 
L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα 
Νεολαίας και άλλες διατάξεις» 
θ) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118 και του 
άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 
ι) Ότι η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από την ΣΑΕ 3451 με κωδ. 2020ΣΕ34510426 και 
το θεσμικό πλαίσιο που την καλύπτει.  
Κ) τον Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α’/23-12-2014) «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 (EE L 156/16-06-2012)στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 
(ΦΕΚ 297/τ.Α’)) και άλλες διατάξεις», ως ισχύει 
λ) την ΥΑ με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/τ.Β’/31-12-2018) 
Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ Β 3521) υπουργικής 
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’αρ. 81986/ΕΥΘΥ/712/31.7.2015 
(ΦΕΚ 1822/τ.Β’) 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" 
 

 

προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες υποψηφίους αναδόχους που ασκούν συναφή 
δραστηριότητα με το υπό ανάθεση έργο να υποβάλλουν την προσφορά τους για την 
ανάθεση του έργου της φιλολογικής επιμέλειας/διόρθωσης κειμένων 29 οδηγών κατάρτισης 
ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. σύμφωνα με τα ακόλουθα: 
 
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Α. Φιλολογική επιμέλεια κειμένων για είκοσι εννέα (29) οδηγούς κατάρτισης 
    
Η  εργασία  αφορά στη γλωσσική, ορθογραφική, γραμματική και συντακτική επιμέλεια στην 
ελληνική γλώσσα 29 οδηγών κατάρτισης ειδικοτήτων των  Ι.Ε.Κ. στο πλαίσιο του Υποέργου 3 
«Διαμόρφωση 29 Οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» και του Πακέτου Εργασίας 1 
«Ανάπτυξη 29 οδηγών κατάρτισης». Πιο συγκεκριμένα, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα 
εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες:  

 Έλεγχος γραμματικής, ορθογραφίας, συντακτικού, στίξης και άλλων τεχνικών 
γλωσσικών ζητημάτων και επιμέλεια/διορθώσεις όπου απαιτείται 

 Αποσαφήνιση νοήματος, βελτίωση γλώσσας και άλλες μη τεχνικές επεμβάσεις 
επιμέλειας όπου απαιτείται 

 Έλεγχος τίτλων και πλαγιότιτλων  

 Επιμέλεια πινάκων, διαγραμμάτων και καταλόγων όπου υπάρχουν  

 Έλεγχος κεφαλίδων και σελιδαρίθμων, έλεγχος κουτσών, ορφανών κ.ά. αράδων, 
έλεγχος σελιδαρίθμων όπου αναφέρονται (π.χ. περιεχόμενα) 
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 Έλεγχος των οδηγιών/προδιαγραφών που δόθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή στους 
συγγραφείς για την ανάπτυξη των οδηγών κατάρτισης (πρότυπο μεθοδολογικού 
οδηγού) και εφαρμογή τους όπου απαιτείται (πχ διάστημα, διάστιχα, περιθώρια, 
γραμματοσειρά κοκ) 

 

Οι οδηγοί κατάρτισης θα δοθούν στον ανάδοχο σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο .doc.  
 
Επισημαίνεται ότι για την εκτέλεση των προαναφερθέντων απαιτείται η συνεργασία με την 
ομάδα επιστημονικού συντονισμού του Υποέργου 3 καθώς και η ενσωμάτωση των 
παρατηρήσεών της στο έργο που θα παραδοθεί.  
 
 
II. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
Ο   χρόνος   υλοποίησης   των   εργασιών   που   περιγράφηκαν   θα   ξεκινήσει   από   την  
υπογραφή  της  σύμβασης  και  προβλέπεται  να  ολοκληρωθεί  εντός εννέα (9) 
ημερολογιακών μηνών.  Τα  παραδοτέα,    ο    χρόνος    παράδοσης    τους    και    ο 
προϋπολογισμός  αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.    

 

Α/Α 
Παραδοτέα 

Χρόνος 
Παράδοσης 

Προϋπολογισμός 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Προϋπολογισμός 
(συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) 

1 Δώδεκα (12) 
επιμελημένοι -  

διορθωμένοι οδηγοί 
κατάρτισης με την 
ολοκλήρωση της 
ανάπτυξης και 

συγγραφής τους   

2Ος μήνας 
από την 

υπογραφή 
της σύμβασης 

3.331,95 € 4.131,60 € 

2 Οχτώ (8) επιμελημένοι -  
διορθωμένοι οδηγοί 

κατάρτισης με την 
ολοκλήρωση της 
ανάπτυξης και 

συγγραφής τους   

5Ος μήνας 
από την 

υπογραφή 
της σύμβασης 

2.221,29 € 2.754,40 € 

3 Δύο (2) επιμελημένοι -  
διορθωμένοι οδηγοί 

κατάρτισης με την 
ολοκλήρωση της 
ανάπτυξης και 

συγγραφής τους   

7Ος μήνας 
από την 

υπογραφή 
της σύμβασης 

555,32 € 688,60 € 

4 Πέντε (5) επιμελημένοι -  
διορθωμένοι οδηγοί 

κατάρτισης με την 
ολοκλήρωση της 
ανάπτυξης και 

συγγραφής τους * 

8Ος μήνας 
από την 

υπογραφή 
της σύμβασης 

1.388,30 € 1.721,50 € 





 

4 

 

5 Δύο (2) επιμελημένοι -  
διορθωμένοι οδηγοί 

κατάρτισης με την 
ολοκλήρωση της 
ανάπτυξης και 

συγγραφής τους ** 

9Ος μήνας 
από την 

υπογραφή 
της σύμβασης 

555,32 € 688,60 € 

ΣΥΝΟΛΟ 29 ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΟΙ 
ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

8 ΜΗΝΕΣ 8.052,18 € 9.984,70 € 

* Οι οδηγοί δεν έχουν ανατεθεί ακόμα σε συγγραφικές ομάδες. Αναμένεται η επιλογή και η 
ένταξη συνεργατών στο έργο. 
** Αναμένεται η γνωστοποίηση των ειδικοτήτων στον φορέα για την έναρξη της διαδικασίας 
επιλογής των συνεργατών. 
 
 
Ο κάθε οδηγός κατάρτισης εκτιμάται ότι θα έχει έκταση κατά προσέγγιση μέχρι 110 σελίδες 
Α4.  
 
Σημειώνεται ότι ο χρόνος παράδοσης είναι ενδεικτικός και δύναται να τροποποιηθεί σε  
συνάρτηση με την πορεία υλοποίησης του έργου και τις όποιες ειδικές και έκτακτες  ανάγκες 
προκύψουν.  
 
Η εμπρόθεσμη υλοποίηση του έργου προϋποθέτει την έγκαιρη παράδοση στον ανάδοχο των 
προς επιμέλεια οδηγών κατάρτισης. 
 
Στην περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος παραδώσει μέρος του έργου, το οποίο θα 
παραληφθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Παραδοτέων του έργου θα 
λάβει την αμοιβή που αντιστοιχεί στο παραληφθέν έργο.  
 
Οι επιμελημένοι -  διορθωμένοι οδηγοί κατάρτισης θα πρέπει να παραδοθούν από τον 
ανάδοχο σε ηλεκτρονική μορφή. 
 
ΙΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 
Η αμοιβή του αναδόχου για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται συνολικά έως 
του ποσού των οχτώ χιλιάδων πενήντα δύο ευρώ και δεκαοχτώ λεπτών (8.052,18€) πλέον του 
αναλογούντος Φ.Π.Α, ήτοι ποσού εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και 
εβδομήντα λεπτών (9.984,70 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει όλες τις 
νόμιμες κρατήσεις και εισφορές. 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ως εξής: 
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Α/Α 
Παραδοτέα 

Προϋπολογισμός 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Προϋπολογισμός 
(συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) 

1 Δώδεκα (12) 
επιμελημένοι -  

διορθωμένοι οδηγοί 
κατάρτισης με την 
ολοκλήρωση της 
ανάπτυξης και 

συγγραφής τους   

3.331,95 € 4.131,60 € 

2 Οχτώ (8) επιμελημένοι -  
διορθωμένοι οδηγοί 

κατάρτισης με την 
ολοκλήρωση της 
ανάπτυξης και 

συγγραφής τους   

2.221,29 € 2.754,40 € 

3 Δύο (2) επιμελημένοι -  
διορθωμένοι οδηγοί 

κατάρτισης με την 
ολοκλήρωση της 
ανάπτυξης και 

συγγραφής τους   

555,32 € 688,60 € 

4 Πέντε (5) επιμελημένοι -  
διορθωμένοι οδηγοί 

κατάρτισης με την 
ολοκλήρωση της 
ανάπτυξης και 

συγγραφής τους * 

1.388,30 € 1.721,50 € 

5 Δύο (2) επιμελημένοι -  
διορθωμένοι οδηγοί 

κατάρτισης με την 
ολοκλήρωση της 
ανάπτυξης και 

συγγραφής τους ** 

555,32 € 688,60 € 

 
 
Με την ολοκλήρωση και παράδοση κάθε παραδοτέου του ως άνω πίνακα θα καταβάλλεται 
στον ανάδοχο η αμοιβή  που αφορά στο συγκεκριμένο παραδοτέο. 
 
Για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος ως άνω προϋπόθεση είναι η έκδοση 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής και η έκδοση από τον ανάδοχο του νομίμου φορολογικού παραστατικού. 
Επισημαίνεται ότι στο συμβατικό τίμημα του αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες 
αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ και ιδιαίτερα περιλαμβάνεται η αμοιβή των μελών της ομάδας έργου του αναδόχου. 
 
Η σύμβαση αντιστοιχεί στο υποέργο 3 της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και 
εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» (κωδικός MIS 
5069281), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 
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Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.). 
 
IV. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε εννέα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  
Η 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 συμβατικής αμοιβής.  
 
 
V. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να καταθέσουν στην προσφορά τους τα 
κάτωθι:  
 
1. Συνοπτική παρουσίαση συναφών έργων  
Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει συνοπτικά κατ’ ελάχιστον δύο (2) έργα 
φιλολογικής επιμέλειας/διόρθωσης επιστημονικών κειμένων που έχει υλοποιήσει κατά την 
τελευταία τριετία. 
 
2. Ομάδα έργου - Οργάνωση, προσόντα, εμπειρία  
Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει συνοπτική παρουσίαση της εμπειρίας και των 
προσόντων των στελεχών που θα εμπλακούν στο έργο. Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος 
ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει για την υλοποίηση του έργου ανθρώπινο δυναμικό και 
πόρους ικανούς και αξιόπιστους να φέρουν σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου σε 
όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Συγκεκριμένα, 
ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου να συγκροτήσει  
Ομάδα έργου με τουλάχιστον 2 επιμελητές – διορθωτές κειμένων, που να διαθέτουν πτυχίο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματική εμπειρία στη γλωσσική/φιλολογική διόρθωση 
και επιμέλεια επιστημονικών κειμένων (μελέτες, εκθέσεις, εκπαιδευτικά υλικά, 
πανεπιστημιακά συγγράμματα) κατά την τελευταία τριετία. 
 
VI. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με τo παρακάτω υπόδειγμα: 
  

Α/Α Παραδοτέα 
Τιμή (πλέον  

ΦΠΑ) 
ΦΠΑ 

Συνολική Τιμή 
(συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) 

1 Δώδεκα (12) επιμελημένοι -  
διορθωμένοι οδηγοί κατάρτισης 

με την ολοκλήρωση της 
ανάπτυξης και συγγραφής τους   

   

2 Οχτώ (8) επιμελημένοι -  
διορθωμένοι οδηγοί κατάρτισης 

με την ολοκλήρωση της 
ανάπτυξης και συγγραφής τους   
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3 Δύο (2) επιμελημένοι -  
διορθωμένοι οδηγοί κατάρτισης 

με την ολοκλήρωση της 
ανάπτυξης και συγγραφής τους   

   

4 Πέντε (5) επιμελημένοι -  
διορθωμένοι οδηγοί κατάρτισης 

με την ολοκλήρωση της 
ανάπτυξης και συγγραφής τους   

   

5 Δύο (2) επιμελημένοι -  
διορθωμένοι οδηγοί κατάρτισης 

με την ολοκλήρωση της 
ανάπτυξης και συγγραφής τους   

   

ΣΥΝΟΛΟ 29 ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΟΙ ΟΔΗΓΟΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

   

 

 
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.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
υποβάλλουν οικονομική προσφορά για το σύνολο των 29 οδηγών κατάρτισης και η 
αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί στην βάση της συνολικής οικονομικής προσφοράς 
(χαμηλότερη τιμή). 
 
VII.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Για την παρακολούθηση της σύμβασης και την παραλαβή των παραδοτέων συγκροτείται με 
σχετική απόφαση του Δ.Σ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Εργασιών/Παραδοτέων του έργου. Η Επιτροπή παρακολουθεί το έργο του αναδόχου και 
παραλαμβάνει τα παραδοτέα τους με σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. 
 

 
VIIΙ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης, οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τον ανάδοχο του 
έργου.  

 
 

IX.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
Οι υποψήφιοι προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους θα πρέπει να αποστείλουν 
την προσφορά τους, η οποία επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να περιέχει: 
 

1) Συνοπτική παρουσίαση συναφών έργων και ομάδας έργου   

Συνολικό Κόστος προσφοράς 
πλέον Φ.Π.Α. 

Αριθμητικά Ολογράφως 
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Ειδικότερα θα πρέπει να προσκομιστεί κατάλογος με τα συναφή έργα και το αντικείμενο τους 
που υλοποίησε ο υποψήφιος ανάδοχος κατά την τελευταία τριετία ενώ για τα μέλη της 
ομάδας έργου του θα πρέπει να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά απόδειξης των προσόντων 
τους, ήτοι αντίγραφο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αποδεικτικά επαγγελματικής 
εμπειρίας (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας) συνοδευόμενα από  υπεύθυνη δήλωση των μελών της 
ομάδας έργου για την πρόθεση συνεργασίας με τον υποψήφιο ανάδοχο στην περίπτωση που 
τα μέλη της ομάδας έργου είναι εξωτερικοί συνεργάτες του αναδόχου 
 

2)Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με 
το υπόδειγμα του άρθρου VI της παρούσας  
 

3) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία να δηλώνουν ότι: α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά τους είναι αληθή 
και ακριβή, β) ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
  
Με την ανάληψη του έργου και για την υπογραφή της σύμβασης ο οριστικός ανάδοχος θα 
πρέπει να προσκομίσει 1) ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα εν ισχύ, 2) Ενιαίο 
Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας μέσω του gov.gr. Σε περίπτωση που το 
Πρωτοδικείο της έδρας του αναδόχου δεν δύναται να εκδώσει το ως άνω πιστοποιητικό 
προσκομίζεται αντ’ αυτού  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, ότι ο 
ανάδοχος δεν τελεί σε πτώχευση, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό, υπό αναγκαστική διαχείριση,  
υπό εκκαθάριση και 3) Έγγραφο αρμόδιας δημόσιας Αρχής (και μέσω taxisnet) από το οποίο 
να προκύπτουν οι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), 4) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Ν. 
1599/1986 όπως ισχύει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λόγοι αποκλεισμού του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
 
 
 
Oι προσφορές αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σε zip/rar αρχείο (με τη μορφή pdf, png, jpg και με όγκο ανά αποστολή έως 20 
MB) είτε μέσω υπηρεσίας διαδικτυακής μεταφοράς αρχείων (wetransfer) στο email 
mpekri@imegsevee.gr μέχρι την Παρασκευή 14/10/2022 με αναφορά στο θέμα: Υποβολή 
προσφοράς για φιλολογική επιμέλεια κειμένων για το έργο με  MIS 5069281 στο Ε.Π. 
ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ. 
  
 
 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 
 
 
 

mailto:mpekri@imegsevee.gr
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  
 

1.Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα φυσικών προσώπων, τα οποία θα συλλεγούν στο πλαίσιο της παρούσης και η 
επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει ειδικότερα δε του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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- 
Κανονισμός) και του Ν. 4264/2019 (ΦΕΚ Α 137/29.08.2019), όπως ισχύει.  
  
Οι Υποψήφιοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής 
νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και να λαμβάνουν 
τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με 
αυτήν. Ειδικότερα, με την υποβολή Προσφοράς, οι Υποψήφιοι δηλώνουν ότι έχουν 
διασφαλίσει τη τήρηση των αρχών επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θα 
παρασχεθούν στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, καθώς και ότι έχουν 
ενημερώσει τα φυσικά πρόσωπα, τα δεδομένα των οποίων θα χορηγηθούν στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
για τη διαβίβαση αυτή. 
 
2. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, υπό την 
ιδιότητά του ως υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο και για την εκπλήρωση 
των σκοπών της παρούσας συλλέγει, το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, 
και επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: 
 
Α. Είδος και πηγή δεδομένων  
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ζητούνται με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος και τα οποία θα υποβληθούν στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του παρόντος 
Διαγωνισμού από φυσικά πρόσωπα (νόμιμοι εκπρόσωποι, μέλη Ομάδας έργου των 
Υποψηφίων).  
 
Β. Σκοπός επεξεργασίας – Νόμιμη βάση επεξεργασίας 
Σκοπός της επεξεργασίας είναι η τήρηση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, η αξιολόγηση της υποβληθείσας Προσφοράς, η εφαρμογή της Σύμβασης, η 
προάσπιση των δικαιωμάτων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των 
συναλλαγών, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η θεμελίωση, 
άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων και η προάσπιση των έννομων συμφερόντων του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ και για την ενημέρωση του Υποψηφίου σχετικά με την αξιολόγηση της υποβληθείσας 
Προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης και προς συμμόρφωση με τις 
νόμιμες υποχρεώσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.   
 
Γ. Αποδέκτες των δεδομένων   
Αποδέκτες των υπό παρ. Α ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: 1. 
Τρίτοι φορείς στους οποίους το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών 
για λογαριασμό του (εκτελούντες την επεξεργασία) υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 
περίπτωση του απορρήτου.   
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3.Χρόνος τήρησης   
 
Τα υπό παρ. Α ανωτέρω δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την 
λήξη της Πράξης στην οποίο ανήκει το παρόν έργο, με οποιονδήποτε τρόπο. Μετά τη λήξη 
των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται/διαγράφονται με 
ασφάλεια.   
 
4.Άσκηση δικαιωμάτων  
 
4.1 Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, να ζητήσει τη 
διόρθωση τους, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις και να εναντιωθεί στην επεξεργασία 
των δεδομένων που τον αφορούν για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται 
ανωτέρω. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ο Υποψήφιος μπορεί να απευθύνεται 
εγγράφως στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  (e-mail: 
dpo@imegsevee.gr). Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει 
σχετικό αίτημα που λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, εφόσον αυτή η δυνατότητα 
προβλέπεται από τον Κανονισμό ή την εθνική νομοθεσία. Σε περίπτωση που το φυσικό 
πρόσωπο θεωρεί ότι το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δεν έχει απαντήσει κατάλληλα στο αίτημα του, μπορεί να 
απευθυνθεί στην αρμόδια Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(www.dpa.gr) 
 
4.2 Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων δεν απαλλάσσει τον Υποψήφιο από τις υποχρεώσεις 
που φέρει λόγω της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.    
 
4.3Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει δικαίωμα να αρνηθεί αίτημα για διαγραφή των δεδομένων του 
Υποψηφίου εάν η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή 
υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του ή δικαιωμάτων τρίτων.   
 
5 Υποχρεώσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
 
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υπέχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από 
τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή 
πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
 

 
 

 

http://www.dpa.gr/
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