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Αθήνα, 09.03.2023 
Αρ. Πρωτ. 15481 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
για την υλοποίηση έργου υπηρεσιών δημοσιότητας στο πλαίσιο των υποέργων 3, 5 και 7 της 

πράξης  «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής 
εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 
 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών 
και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) υλοποιεί ως συμπράττων δικαιούχος φορέας μέρος του 
έργου με τίτλο «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης 
επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416.  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και αφορά συνολικά στην υλοποίηση δράσεων από 
σύμπραξη φορέων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ – συντονιστής, ΕΟΠΠΕΠ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ) με 
σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ένταξης των εκπαιδευόμενων 
επαγγελματικής κατάρτισης και ειδικότερα των εκπαιδευόμενων Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας 
μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση.  

Από το έργο στο σύνολό του προβλέπεται να επωφεληθούν πανελλαδικά 2.000 
εκπαιδευόμενοι από δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ιδιωτικά 
Ι.Ε.Κ., οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους (έως τον 8/2020), 
ενώ δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης και ως εκ τούτου δεν 
έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Στο παραπάνω πλαίσιο το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί  

- το Υποέργο 3 «Δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης  στις Λιγότερο Αναπτυγμένες 
Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Ήπειρος, Θεσσαλία», με ωφελούμενους αποδέκτες 431 
εκπαιδευόμενους ΙΕΚ, 

- το Υποέργο 5 «Δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης  στις Περιφέρειες σε 
Μετάβαση (ΜΕΤ) – Ιόνια Νησιά», με ωφελούμενους αποδέκτες 22 εκπαιδευόμενους 
ΙΕΚ, 

- το Υποέργο 7 «Δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης  στις περιφέρειες Μετάβασης 
(ΜΕΤ) – Στερεά Ελλάδα», με ωφελούμενους αποδέκτες 128 εκπαιδευόμενους ΙΕΚ, 

 
τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και προβολής 
των δράσεων τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε μηχανές αναζήτησης διαδικτύου με 
σκοπό την ενημέρωση – προσέλκυση της ομάδας-στόχου και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων 
πρακτικής άσκησης στις περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας 
και την προβολή του εν γένει έργου. 
 
Στη βάση αυτή το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και έχοντας υπόψη: 

1. Τη με αριθμ. 97742/11.10.2022 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με 
τίτλο «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης 
επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» και MIS 5069416 στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», 
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2. Τις με αρ. πρωτ. 15115/05.12.2022 Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του ΥΕ3, 
15116/05.12.2022 Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του ΥΕ5 και 15117/05.12.2022 
Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του ΥΕ7 της πράξης με MIS 5069416, 

3. Την από 25/01/2023 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
για την έγκριση δημοσίευσης της παρούσας, 

4. 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», 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118 και του 
άρθρου 50 του Ν. 4782/2021, 

6. 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, 

7. 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", ως ισχύει, 

8. Ότι η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από την ΣΑΕ 3451 με κωδ. 2021ΣΕ34510022 
και το θεσμικό πλαίσιο που την καλύπτει. 

 
καλεί υποψήφιους αναδόχους να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους για την ανάθεση 
υπηρεσιών δημοσιότητας του εν γένει έργου και προσέλκυσης ωφελούμενων αποδεκτών του 
και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης στις περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, 
Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας . 
 
Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής. 
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV):    
1. 79341100-7 Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε θέματα διαφήμισης  
2. 79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ.   
3. 79970000-4 Υπηρεσίες δημοσιεύσεων 
 
Σύντομη Περιγραφή Πράξης 5069416 – Υποέργων ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Ομάδας στόχου και 
επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης 

Όπως έχει σημειωθεί η πράξη «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και 
απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 αφορά συνολικά 
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στην υλοποίηση δράσεων από σύμπραξη φορέων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ – συντονιστής, ΕΟΠΠΕΠ, ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ) με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος 
ένταξης των εκπαιδευόμενων επαγγελματικής κατάρτισης και ειδικότερα των εκπαιδευόμενων 
Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική 
άσκηση. Από το έργο στο σύνολό του προβλέπεται να επωφεληθούν πανελλαδικά 2.000 
εκπαιδευόμενοι από δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ιδιωτικά 
Ι.Ε.Κ., οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους (έως τον 8/2020), 
ενώ δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης και ως εκ τούτου δεν 
έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στις παρακάτω δράσεις οι οποίες 
κατανέμονται σε 15 Υποέργα:  

- παροχή εξ αποστάσεως ασύγχρονης θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες 
επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες προς όλους τους εκπαιδευόμενους, 

- δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για πρόγραμμα εξ΄ αποστάσεως 
ασύγχρονης θεωρητικής εκπαίδευσης και πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

- ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας με στόχο τη σύζευξη μεταξύ της προσφοράς και 
της ζήτησης θέσεων πρακτικής άσκησης, δηλαδή μεταξύ των επιχειρήσεων που 
προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης και των δικαιούχων που αναζητούν θέσεις, 

- εξεύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας 
για 2.000 εκπαιδευόμενους Ι.Ε.Κ., 

- σύζευξη των 2.000 εκπαιδευόμενων Ι.Ε.Κ. με αντίστοιχες θέσεις σε επιχειρήσεις βάσει 
συγκεκριμένου συστήματος/μεθοδολογίας, 

- υλοποίηση πρακτικής άσκησης διάρκειας 6 μηνών (960 ώρες) για τους αποδέκτες του 
προγράμματος, 

- παρακολούθηση της διαδικασίας πρακτικής άσκησης για τους αποδέκτες (από την 
εισαγωγή τους στο πρόγραμμα κατά τη θεωρητική εκπαίδευση έως την ολοκλήρωση 
της πρακτικής άσκησης) από μέντορες, 

- επιμόρφωση των μεντόρων στη μεθοδολογία παρακολούθησης και συμβουλευτικής 
υποστήριξης της πρακτικής άσκησης, 

- χορήγηση αμοιβής πρακτικής άσκησης στους 2.000 αποδέκτες του προγράμματος. 

Στη βάση αυτή τα υποέργα  3, 5 και 7 του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συνολικά αφορούν στην παροχή 25ωρης 
εξ αποστάσεως ασύγχρονης θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες και επαγγελματικές 
δεξιότητες, στην εξεύρεση και σύζευξη κατάλληλων θέσεων πρακτικής άσκησης, στην 
υλοποίηση και παρακολούθηση από μέντορες 6μηνης πρακτικής άσκησης (960 ώρες) στο 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας με ωφελούμενους αποδέκτες  

- 431 εκπαιδευόμενους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) στις Λιγότερο 
Αναπτυγμένες Περιφέρειες (Ήπειρος: 118 άτομα, Θεσσαλία: 313),  

- 22 εκπαιδευόμενους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) στις Περιφέρειες σε 
Μετάβαση (Ιόνια Νησιά). 

- 128 εκπαιδευόμενους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) στις Περιφέρειες 
σε Μετάβαση (Στερεά Ελλάδα), 

από δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., οι 
οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους (έως τον 8/2020), ενώ δεν 
έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει 
την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

Η πρακτική άσκηση των ως άνω ωφελούμενων αποδεκτών θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα από το ΦΕΚ 3938/Β/26-8-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Κ5/97484. 
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Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα σε φορείς του δημόσιου τομέα, σε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρηση, σε αντικείμενα αντίστοιχα της 
ειδικότητας του/της εκπαιδευόμενου/ης (Νόμος 4186-2013 ΦΕΚ 17/9/2013).  
Εξαιρούνται οι φορείς: 

• Προσωρινής απασχόλησης 

• Τα νυχτερινά κέντρα 

• Παροχής καθαριότητας και φύλαξης 

• Τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών 

• Κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης από τον αρμόδιο 
φορέα. 

 
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΈΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και σε μηχανές αναζήτησης διαδικτύου των δράσεων των υποέργων 3, 5 και 7 του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
στο πλαίσιο της πράξης με MIS 5069416 με σκοπό την ενημέρωση – προσέλκυση της ομάδας-
στόχου και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης στις περιφέρειες Ηπείρου, 
Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας και τη δημοσιότητα του εν γένει έργου . 
 
Ειδικότερα, τα παραδοτέα του έργου διαρθρώνονται στις κάτωθι κατηγορίες:  
 
Α. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) 
Μέσω της χρήσης της υπάρχουσας σελίδας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο εν λόγω μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης, θα παραχθούν χορηγούμενες διαφημιστικές ενέργειες, με σκοπό την ενημέρωση 
του ευρύ κοινού και την προσέλκυση εκπαιδευόμενων ΙΕΚ και επιχειρήσεων προκειμένου να 
συμμετάσχουν στις δράσεις του έργου με την υποβολή αίτησης σε ειδικό πληροφοριακό 
σύστημα που βρίσκεται στον ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες του έργου με 
MIS 5069416 (www.e-iekpraktiki.gr). 
Παραδοτέα:  

- Έως πέντε (5) διαφημίσεις σε Facebook, καθώς και χορηγούμενες αναρτήσεις (posts) 
με το ζητούμενο μήνυμα για ωφελούμενους, 

- Έως τέσσερις (4) χορηγούμενες διαφημίσεις σε Facebook, καθώς και χορηγούμενες 
αναρτήσεις (posts) με το ζητούμενο μήνυμα για επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης, 

- Εως τρεις (3) διαφημίσεις σε Facebook, καθώς και χορηγούμενες αναρτήσεις (posts) με 
το ζητούμενο μήνυμα για την προβολή των δράσεων των υποέργων 3,5,7/πράξης. 
 

B. Google Search Καμπάνιες  
Google Search καμπάνιες με στόχο την προσέλκυση εκπαιδευόμενων ΙΕΚ και επιχειρήσεων σε 
συγκεκριμένο σύνδεσμο ενημέρωσης (ιστοσελίδα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ιστοσελίδα έργου) αλλά και 
υποβολής αίτησης σχετικά με το έργο (www.e-iekpraktiki.gr) και την προβολή του εν γένει 
έργου 
Παραδοτέο: Έως έξι (6) καμπάνιες (πιθανόν ταυτόχρονα) διάρκειας κατά μέγιστο δύο μηνών. 
 
Σχηματική παρουσίαση παραδοτέων 
Τα παραδοτέα του έργου και το σχετικό χρονοδιάγραμμα έχουν ως εξής:  

Α/Α Εργασίες Παραδοτέα Ημερομηνία Παράδοσης 

http://www.e-iekpraktiki.gr/
http://www.e-iekpraktiki.gr/
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1 
Μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (Facebook) 

 
Έως δώδεκα (12) 

χορηγούμενες 
διαφημίσεις σε 

Facebook, καθώς και 
χορηγούμενες 

αναρτήσεις (posts) 

έως 30/05/2023 

2 Google Search Καμπάνιες 

Έως έξι (6) καμπάνιες 
(πιθανόν ταυτόχρονα) 

διάρκειας κατά μέγιστο 
δύο μηνών 

έως 30/05/2023 

 
Σημειώνεται ότι το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, αναλόγως των αναγκών που θα προκύπτουν για προβολή και 
δημοσιότητα, θα ορίζει το ακριβές χρονοδιάγραμμα και θα ζητεί από τον ανάδοχο να υλοποιεί 
τις δράσεις δημοσιότητας στις αντίστοιχες ως άνω κατηγορίες παραδοτέων. Επίσης ο αριθμός 
των ζητούμενων ενεργειών (διαφημίσεων, αναρτήσεων, καμπανιών) θα προσδιορίζεται κάθε 
φορά αναλόγως των αναγκών που θα προκύπτουν κατ’ αποκοπή. 
 
ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ  
Η αμοιβή του αναδόχου για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 
πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δεκαέξι ευρώ  και τριάντα πέντε λεπτών (5.916,35€) (κόστος πλέον 
Φ.Π.Α), ήτοι του ποσού των επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών 
(7.336,28€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών και 
σε κάθε περίπτωση η καθαρή αμοιβή θα διαμορφώνεται ανάλογα έτσι ώστε το συνολικό 
κόστος να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ και είκοσι 
οκτώ λεπτών (7.336,28€). 
 
Ειδικότερα, η αμοιβή αναλύεται ως εξής: 
 

Α/Α Εργασίες Παραδοτέα Υποέργο Αμοιβή πλέον Φ.Π.Α. 

1 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook) 

 
[έως δώδεκα  (12) 

χορηγούμενες διαφημίσεις σε 
Facebook, καθώς και 

χορηγούμενες αναρτήσεις 
(posts)] 

Έως πέντε (5) 
χορηγούμενες διαφημίσεις 

σε Facebook, καθώς και 
χορηγούμενες αναρτήσεις 
(posts), εκ των οποίων δύο 

(2) για προσέλκυση 
ωφελούμενων (ΠΕ1), δύο 

(2)  για προσέλκυση 
επιχειρήσεων (ΠΕ3) στις 

περιφέρειες Θεσσαλίας και 
Ηπείρου και μια (1) για 

προβολή των δράσεων του 
υποέργου/πράξης 

ΥΕ3 Έως 1.774,195€ 
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Έως τρεις (3) 
χορηγούμενες διαφημίσεις 

σε Facebook, καθώς και 
χορηγούμενες αναρτήσεις 

(posts), μία (1) για 
προσέλκυση ωφελούμενων 

(ΠΕ1), μια (1) για 
προσέλκυση επιχειρήσεων 

(ΠΕ3) στην περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων και μια (1) 

για προβολή των δράσεων 
του υποέργου/πράξης 

ΥΕ5 Έως 377,53€ 

Έως τέσσερις (4) 
χορηγούμενες διαφημίσεις 

σε Facebook, καθώς και 
χορηγούμενες αναρτήσεις 
(posts) εκ των οποίων δύο 

(2) για προσέλκυση 
ωφελούμενων (ΠΕ1), μία 

(1)  για προσέλκυση 
επιχειρήσεων (ΠΕ3) στην 

περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας και μια (1) για 

προβολή των δράσεων του 
υποέργου/πράξης  

ΥΕ7 Έως 806,45€ 

Σύνολο 2.958,175€ 

2 

Google Search Καμπάνιες 
Έως έξι (6) καμπάνιες (πιθανόν 

ταυτόχρονα) διάρκειας κατά 
μέγιστο δύο μηνών 

έως 3 καμπάνιες 2μηνης 
διάρκειας για προσέλκυση 

ωφελούμενων και 
επιχειρήσεων στις 

περιφέρειες Θεσσαλίας και 
Ηπείρου/προβολή 

δράσεων του 
υποέργου/πράξης 

(1 Expanded Ads & 2 
Responsive Ads ανά 

Campaign, Site links σε 
όλες τις καμπάνιες) 

ΥΕ3 Έως 1.774,195€ 

έως 1 καμπάνια 2μήνης 
διάρκειας για προσέλκυση 

ωφελούμενων και 
επιχειρήσεων στην 

περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
(1 Expanded Ads & 2 
Responsive Ads ανά 
Campaign, Site links) 

ΥΕ5 Έως 377,53€ 
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έως 2 καμπάνιες 2μηνης 
διάρκειας για προσέλκυση 

ωφελούμενων και 
επιχειρήσεων στην 
περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας/προβολή 

δράσεων του 
υποέργου/πράξης 

(1 Expanded Ads & 2 
Responsive Ads ανά 

Campaign, Site links σε 
όλες τις καμπάνιες) 

ΥΕ7 Έως 806,45€ 

Σύνολο 2.958,175€ 

 
Σημείωση: Οι παραπάνω αμοιβές ανά εργασία/παραδοτέο μπορεί αναλόγως των αναγκών της 
Αναθέτουσας Αρχής να μεταβληθούν εσωτερικά ωστόσο επισημαίνεται ότι σε καμία 
περίπτωση δεν θα ξεπερνούν την συνολική προσυπολογιζόμενη αμοιβή των πέντε χιλιάδων 
εννιακοσίων δεκαέξι ευρώ  και τριάντα πέντε λεπτών (5.916,35€) (κόστος πλέον Φ.Π.Α). 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε τμηματικές καταβολές και συγκεκριμένα τις 
πρώτες δέκα ημέρες κάθε ημερολογιακού μήνα θα καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στις 
υπηρεσίες δημοσιότητας και προβολής που υλοποίησε κατά τον προηγούμενο ημερολογιακό 
μήνα.  
Για την καταβολή της αμοιβής ως άνω προϋπόθεση είναι η έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης και η έκδοση από τον 
ανάδοχο του νομίμου φορολογικού παραστατικού. 
 
Για κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται, καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση από τον 
Ανάδοχο, πιστοποιητικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα  με τις 
κάτωθι επιμέρους προϋποθέσεις: 

• Φορολογική ενημερότητα: εφόσον το ακαθάριστο ποσό κάθε πληρωμής υπερβαίνει τα 
χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ. 

• Ασφαλιστική ενημερότητα: εφόσον το ακαθάριστο ποσό κάθε πληρωμής υπερβαίνει 
τις τρεις  χιλιάδες (3.000,00) ευρώ. 

Επισημαίνεται ότι στην αμοιβή 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. 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού του 
έργου/συμβατικής αμοιβής. 

Η σύμβαση αντιστοιχεί στα υποέργα 3, 5 και 7 και συγκεκριμένα στα Πακέτα Εργασίας ΠΕ1 και 
ΠΕ3 της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης 
επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.). 
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ΙΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι 
κριτηρίων:  

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας 

1 
Αναλυτικό Προφίλ - 

Παρουσίαση συναφών έργων 
(portfolio) 

70% 

2 
Ομάδα έργου - Δομή, 

οργάνωση ομάδας, συμμετοχή 
και ρόλος στελεχών 

30% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
Κριτήριο Κ1. Αναλυτικό Προφίλ - Παρουσίαση συναφών έργων (portfolio) 
Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικό προφίλ του που θα περιλαμβάνει 
συνοπτική παρουσίαση των τομέων δραστηριότητας και των υπηρεσιών του, προφίλ των 
βασικών στελεχών του και κατάλογο των κυριότερων πελατών του. Επιπλέον θα πρέπει να 
παρουσιάσει αντίστοιχα έργα που υλοποίησε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του 
(ηλεκτρονικό portfolio).  Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική αποτύπωση του 
portfolio, αυτό μπορεί να υποβληθεί σε cd ή usb stick. 

Κριτήριο Κ2. Ομάδα έργου – Δομή, οργάνωση ομάδας, συμμετοχή και ρόλος στελεχών  
Αναλυτική περιγραφή της σύνθεσης της ομάδας έργου και της δομής και οργάνωσης της 
ομάδας των στελεχών που θα εμπλακούν στο έργο.  Θα πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς η 
συμμετοχή και ο ρόλος κάθε στελέχους στις επιμέρους δράσεις και παραδοτέα του έργου.  

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση 
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι 
τους 150 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  
ΑΣΤΠi = Κ1x70%+K2x30%. 

Για κάθε προσφορά υπολογίζεται ο Τελικός Βαθμός Προσφοράς (ΤΒΤΠ), δηλαδή:  
ΤΒΤΠ = (ΑΣΤΠi / ΑΣΤΠmax) x 100,  
όπου ΑΣΤΠmax = η απόλυτη βαθμολογία του καλύτερου τεχνικά υποψηφίου. 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της 
προσφοράς. 

Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών 
Για κάθε οικονομική προσφορά υπολογίζεται το συγκριτικό της κόστος, δηλαδή:  
ΤΒΟΑ = (Οπmin / ΟΠi) x 100 
όπου: 
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ΟΠmin = το συνολικό κόστος της Οικονομικής Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή (πλέον ΦΠΑ) 
ΟΠi = το συνολικό κόστος της Οικονομικής Προσφοράς i (πλέον ΦΠΑ) 

Τελική Αξιολόγηση 
H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 
μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης (ΤΒΑ), ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο 
που ακολουθεί: 
ΤΒΑ = (ΤΒΤΠ x 80%) + (ΤΒΟΑ x 20%)  
όπου ΤΒΑ ο τελικός βαθμός αξιολόγησης,  
ΤΒΤΠ η συνολική βαθμολογία της προσφοράς και 
ΤΒΟΑ συγκριτικό κόστος της οικονομικής προσφοράς. 
 
IV. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30/05/2023. 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. 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. 
 
VI. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης, οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τον ανάδοχο του 
έργου.  
 
VII. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Οι προαναφερθέντες υποψήφιοι ανάδοχοι προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 
θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους η οποία επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να 
περιέχει: 

1. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο 
myAADE, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής 
δραστηριότητάς τους και οι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) (σε συνάφεια με το 
αντικείμενο του έργου), 

2. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα εν ισχύ, 
3. 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. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται 
επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή 
κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται 
επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών, 

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για την επιβεβαίωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο 
του υποψηφίου οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 του Ν. 4412/2016. που να 
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  Η υποχρέωση 
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προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά α) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, 
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δ) 
στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 
εκπρόσωπο, 

5. Αναλυτικό προφίλ της εταιρείας/επιχείρησής τους και portfolio με τα συναφή έργα που 
υλοποίησαν, 

6. Παρουσίαση της ομάδας έργου που θα διατεθεί για την υλοποίηση του έργου, 
συνοδευόμενη στην περίπτωση που τα μέλη της ομάδας έργου είναι εξωτερικοί 
συνεργάτες του αναδόχου από υπεύθυνη/ες δήλωση/εις για την πρόθεση συνεργασίας 
με τον υποψήφιο ανάδοχο, 

7. Οικονομική προσφορά, ήτοι, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι της παρούσας. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα. Οι 
προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 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, 

8. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να 
δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 
παρ. 4 του Ν. 4412/2016, 

9. 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  

Οι 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) μέσω υπηρεσίας διαδικτυακής μεταφοράς αρχείων (wetransfer) στη διεύθυνση 
larisa@imegsevee.gr με κοινοποίηση στη διεύθυνση bougatsa@imegsevee.gr μέχρι την 
Δευτέρα 20.03.2023 και ώρα 12.00 με την αναφορά στο θέμα «Υποβολή προσφοράς για 
υπηρεσίες δημοσιότητας/ΟΠΣ 5069416 – ΕΠ ΑΝΑΔ ΔΒΜ/Πρόσκληση 15481/09.03.23». 

Επισημαίνεται εμφατικά ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να έχει 
υποβληθεί έως την ως άνω ημερομηνία και ώρα, διαφορετικά θα θεωρείται εκπρόθεσμος.  

Πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δίνονται στο 
τηλέφωνο 2410 579876 Δευτέρα-Παρασκευή 11:00-14:00 ή εναλλακτικά στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση bougatsa@imegsevee.gr. 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

Ανδρέας Νάζος 

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος  

mailto:bougatsa@imegsevee.gr
mailto:bougatsa@imegsevee.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Α/Α Εργασίες Παραδοτέα 
Κόστος πλέον 

Φ.Π.Α. 
ΦΠΑ 

Κόστος 
συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 

1 

 
Μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (Facebook) 
 

 

Έως δώδεκα (12) 
χορηγούμενες 

διαφημίσεις σε 
Facebook, καθώς και 

χορηγούμενες 
αναρτήσεις (posts) 

   

 
2 

 
Google Search 

Καμπάνιες 

 

Έως έξι (6) 
καμπάνιες (πιθανόν 

ταυτόχρονα) 
διάρκειας κατά 

μέγιστο δύο μηνών 

   

 
 

 Αριθμητικά Ολογράφως 

Συνολικό κόστος 
προσφοράς πλέον 

Φ.Π.Α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 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 και τα οποία θα υποβληθούν στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της 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, 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.  
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. 4.3 Το 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. 




