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ΑΠΟΦΑΣΗ 
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
 
 

ΘΕΜΑ: Αλλαγή Καταληκτικής Ημερομηνίας Παραλαβής Προσφορών και Ημερομηνίας Αποσφράγισης των 

προσφορών της 06/2021 Διακήρυξης «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών 

Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο: 

«Ανασχεδιασμός και Ψηφιοποίηση Υποστηρικτικών Διαδικασιών ΟΠΕΚΑ» του ΕΠ “Μεταρρύθμιση Δημόσιου 

Τομέα” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067654» και Παροχή Διευκρινήσεων. 

 

Σχετ: Το από 06-09-2021 Αίτημα για Διευκρινίσεις της  «INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» (αρ. πρωτ. ΕΔΚΑ 963/07.09.2021) και το από 09-09-2021 Αίτημα για 

Διευκρινίσεις της «ΛΔΚ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ A.E.» (αρ. πρωτ. ΕΔΚΑ 

977/09.09.2021).  

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 

1. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-04-2005). 

2. του Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ: 168/A/06-11-2017). 

3. του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ Α΄30/22.2.2018) Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε 
Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις, 
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4. του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 116/Α’/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» σχετικά με τη μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

5. τoυ π.δ. 02/2021 (ΦΕΚ 02/Α’/5-1-2021) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών», σχετικά με το διορισμό του Κωνσταντίνου Χατζηδάκη στη θέση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

6. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

7. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

8. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

9. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

10. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

11. 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»,  

12. του ν. 4314/2014 (Α' 265)
,
 “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 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», 

13. του ν. 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,  

14. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
(ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»και ιδίως τα 
άρθρα 76 και 78 αυτού 

15. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

16. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

17. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.» 

18. της υπ’ αρ. 88239/ΕΥΘΥ 812 (ΦΕΚ 2733/Β/31-8-2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύσταση 
και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 
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19. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

20. της υπουργικής απόφασης αρ.3198/Δ1/8042/18-5-2018 (ΦΕΚ 292/ΥΟΔΔ/22-5-2018) της 
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 63727/Δ1/21818 (ΦΕΚ 763/ΥΟΔΔ/19-12-2018) απόφασή 
της, και τις αρ. Δ1/οικ.47794/15648 (ΦΕΚ 888/ΥΟΔΔ/25-10-2019), Δ1/οικ.57401/18633 (ΦΕΚ 
1052/ΥΟΔΔ/1112-2019 & 1119/ΥΟΔΔ/31-2-2019) και Δ1/8512/2993 (ΦΕΚ 204/ΥΟΔΔ/18-3-2020) 
αποφάσεις της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

21. της υπ’ αρ. 137675/EΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/Β’/31-12-2018) Αντικατάστασης της υπ’ αριθμ. 
110427/EΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (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 πράξεων”». 

22. της με αριθμ. πρωτ.: 885/28.4.2019 Πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, με 
κωδ.:41_Α.2.1_Α.2.2_00 και τίτλο “ Δράσεις Απλοποίησης  Διαδικασιών & Αναδιοργάνωσης 
Φορέων του Δημοσίου Τομέα” του ΕΠ “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα” με την οποία 
προσκαλείται ο ΟΠΕΚΑ και η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας – Τομέας Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης να υποβάλλουν πρόταση έργου προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα”, 

23. 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 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

24. της με αριθμ. 1629/2/11-06-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ για την 
συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου σε επίπεδο προγράμματος.  

25. του Τεχνικού Δελτίου Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067654 και τίτλο Πράξης «Ανασχεδιασμός 
και Ψηφιοποίηση Υποστηρικτικών Διαδικασιών ΟΠΕΚΑ» 

26. της υπ’ αρ. 1421/03-11-2020 (ΑΔΑ: 6 ΘΧΙ46ΜΤΛΡ-ΝΑΨ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης με κωδικό 
MIS 5067654 και τίτλο: «Ανασχεδιασμός και Ψηφιοποίηση Υποστηρικτικών Διαδικασιών ΟΠΕΚΑ» 

27. της εγγραφής του έργου στη ΣΑΕ Ε4341 με κωδικό: 2020ΣΕ43410005 

28. της υπ’ αρ.228/2021 (ΑΔΑ:ΨΣΜΕ46ΜΤΛΚ-ΜΜΝ) Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών στο πλαίσιο των υποέργων 3 «Ανασχεδιασμός 
διοικητικών διαδικασιών» και 5 «Πληροφόρηση και δημοσιότητα» της Ενταγμένης Πράξης με 
τίτλο «Ανασχεδιασμός και Ψηφιοποίηση Υποστηρικτικών Διαδικασιών ΟΠΕΚΑ» με κωδικό ΟΠΣ  
(MIS) 5067654 

29. της με αριθμ. 1629/2/11-06-2020 (ΑΔΑ: Ψ5Σ046Μ9ΗΓ-66Τ) απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ για την συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου σε επίπεδο προγράμματος 

30. της από 24/07/2020 Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη «Ανασχεδιασμός και 
Ψηφιοποίηση Υποστηρικτικών Διαδικασιών ΟΠΕΚΑ» μεταξύ του ΟΠΕΚΑ και της Επιτελικής Δομής 
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
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31. 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», 

32. της με αριθμ. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) Κ.Υ.Α. «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 

33. της με αριθμ. 63446/2021 (B’ 2338/02.06.2020) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

34. τη με αρ. πρωτ. 924/31-08-2021 (Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών 
Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, στο πλαίσιο του Υποέργου 5  της ενταγμένης Πράξης με τίτλο: 
«Ανασχεδιασμός και Ψηφιοποίηση Υποστηρικτικών Διαδικασιών ΟΠΕΚΑ» του ΕΠ “Μεταρρύθμιση 
Δημόσιου Τομέα” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067654 

 

 

Αποφασίζουμε 

 

Σε εφαρμογή της παραγράφου 2.1.3 του Τεύχους Διακήρυξης και σε συνέχεια των ανωτέρω 
σχετικών, τη μετάθεση των ημερομηνιών του εν λόγω διαγωνισμού ως εξής: 
 
Α. Αλλαγή Καταληκτικής Ημερομηνίας Παραλαβής προσφορών και ημερομηνίας 
Αποσφράγισης των προσφορών  
 

1. Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Παραλαβής Προσφορών (παρ. 1.5 της διακήρυξης) 

ορίζεται η Παρασκευή 08/10/2021 και ώρα 14:00.  

2. Νέα Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής Διευκρινίσεων (παρ.2.1.3 της διακήρυξης) 

ορίζεται η Τετάρτη 22/09/2021.  

3. Νέα Ημερομηνία Απάντησης στα αιτήματα περί διευκρινίσεων (παρ. 2.1.3 της 

διακήρυξης) ορίζεται η Δευτέρα 27/09/2021.  

4. Νέα Ημερομηνία ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των προσφορών (παρ. 1.5 της 

διακήρυξης) ορίζεται η Τετάρτη 13/10/2021 και ώρα 12:00. 

 

Β.  Παροχή Διευκρινήσεων  

 
Ερώτημα 1ο:  
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Για το Τμήμα 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της διακήρυξης με αρ.πρωτ. 

οικ.924/31-08-2021: Σύμφωνα με τη διακήρυξη, ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να διαθέτει 

Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών και μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό τίτλο σπουδών. 

Μπορείτε παρακαλώ να διευκρινίσετε εάν γίνεται αποδεκτό ως Πανεπιστημιακό δίπλωμα 

σπουδών πτυχίο ΑΤΕΙ που ολοκληρώθηκε και χορηγήθηκε το 1990; 

 
Διευκρίνιση 1η: 

Σύμφωνα με την ενότητα 2.2.6 της εν θέματι Διακήρυξης, η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημιακού 

διπλώματος σπουδών και μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό τίτλο σπουδών αποτελεί 

υποχρεωτικό προσόν για τον Υπεύθυνο Έργου. 

Μεταξύ των πτυχίων αυτών περιλαμβάνονται τα πτυχία των ΤΕΙ, εφόσον όμως αυτά έχουν 

χορηγηθεί από ΤΕΙ μετά την «ανωτατοποίησή» τους με τον νόμο 2916/2001. Αντιθέτως, 

πτυχίο ΤΕΙ που αποκτήθηκε προ της νομοθετικής ένταξης των ΤΕΙ στην ανώτατη εκπαίδευση, 

δεν εμπίπτει στην έννοια του «Πανεπιστημιακού διπλώματος σπουδών» κατά τη διάταξη 

αυτή. 

Επομένως, σύμφωνα το ερώτημα που μας θέσατε, το πτυχίο ΤΕΙ που αποκτήθηκε και 

χορηγήθηκε το 1990 , ήτοι προ της «ανωτατοποίησης» των ΤΕΙ, δεν αποτελεί το αναγκαίο 

τυπικό προσόν του «Πανεπιστημιακού διπλώματος σπουδών» που ορίζεται ως 

προαπαιτούμενο για τον Υπεύθυνο Έργου σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 924/31-08-2021 

Διακήρυξη. 

 
Ερώτημα 2ο:  

Μπορείτε παρακαλώ να διευκρινίσετε εάν το κόστος παραγωγής αφισών, φυλλαδίων και 

λοιπών εντύπων και της διοργάνωσης ενημερωτικών εκδηλώσεων / ημερίδων κ.λ.π 

περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έργου ή αν υπάρχει διαφορετική γραμμή 

χρηματοδότησης για την παραγωγή/διεξαγωγή των προαναφερθέντων; 

 

Διευκρίνιση 2η: 

Στον προϋπολογισμό του έργου περιλαμβάνεται το κόστος των προαναφερθέντων. 

 

Ερώτημα 3ο: 



ΑΔΑ: ΡΦ2Μ46ΜΤΛΚ-ΧΝΝ



6 

 

 

 

Προς προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών όσων αναφέρονται στις § 

2.2.4, 2.2.5 & 2.2.6 σελ. 20-23 της διακήρυξης, αρκεί μόνο η υποβολή του ΕΕΕΣ όπως 

αναφέρεται και στην §2.2.10 σελ. 24 της διακήρυξης;  

 

Διευκρίνηση 3η: 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.10 της διακήρυξης, προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της 

παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 

συνέπειες του ν. 1599/1986. 

 

Ερώτημα 4ο: 

Επίσης αν όσα αναφέρονται στην §2.2.11 σελ. 26-30 της διακήρυξης, υποβάλλονται μόνο 

κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.  

 

Διευκρίνιση 4η: 

Τα δικαιολογητικά της 2.2.11 για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού 

υποβάλλονται κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 

 

Ερώτημα 5ο: 

Στην §2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα σελ. 21 της διακήρυξης αναφέρει “α)να 

έχουν ολοκληρώσει την τελευταία τριετία (2020,2019,2018) τουλάχιστον ένα (1) έργο 

συναφές με το αντικείμενο του έργου, με συμβατική αξία ύψους ίσου ή μεγαλύτερου του 

50% του συνολικού προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ”. Επιβεβαιώστε ότι σε περίπτωση ένωσης, η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να 

καλυφθεί σωρευτικά από συναφή έργα που αθροίζουν συμβατική αξία ύψους ίσου ή 

μεγαλύτερου του 50% του συνολικού προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
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Διευκρίνιση 5η: 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 η απαίτηση αυτή μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από 

τα μέλη της ένωσης.  

 

Ερώτημα 6ο: 

Στην §2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα σελ. 21 της διακήρυξης αναφέρει: 

“Συναφές θεωρείται το έργο με αντικείμενο: ∙ Σχεδιασμός, ανάπτυξη και συντήρηση 

ιστοσελίδων ιδιωτικών ή/και δημοσίων φορέων ή/και ∙ Προετοιμασία και υλοποίηση 

εκδηλώσεων ή/και ημερίδων ή/και άλλων δράσεων ενημέρωσης – πληροφόρησης και 

δικτύωσης ιδιωτικών ή/και δημοσίων φορέων ή/και ∙ Σχεδιασμός, παραγωγή και διάθεση 

προωθητικού επικοινωνιακού υλικού (π.χ. ενημερωτικών φυλλαδίων ιδιωτικών ή/και 

δημοσίων φορέων) ή/και ∙ Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης και 

επικοινωνίας (έντυπη επικοινωνία, τηλεοπτικά – ραδιοφωνικά μηνύματα, μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, Διαδίκτυο) ∙ Σχεδιασμός και παραγωγή δημιουργικών προτάσεων των ανωτέρω 

αναφερόμενων ενεργειών ∙ Εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού 

σχεδίου δράσης ιδιωτικών ή/και δημοσίων φορέων”. Επιβεβαιώστε ότι τα έργα που θα 

καλύψουν την παραπάνω απαίτηση, μπορεί να είναι έργα που αντιστοιχούν μόνο σε μία 

κατηγορία από τις παραπάνω, και αν μπορεί η απαίτηση να καλύπτεται αθροιστικά από τα 

μέλη της Ένωσης.  

 

Διευκρίνιση 6η: 

Συναφές θεωρείται το έργο με αντικείμενο που πληροί σωρευτικά τις κάτωθι απαιτήσεις:  

Α) περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις κάτωθι αναφερόμενες κατηγορίες της παραγράφου 2.2.6: 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας (έντυπη 

επικοινωνία, τηλεοπτικά – ραδιοφωνικά μηνύματα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

Διαδίκτυο), 

 Σχεδιασμός και παραγωγή δημιουργικών προτάσεων των ανωτέρω αναφερόμενων 

ενεργειών, 

 Εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου δράσης 

ιδιωτικών ή/και δημοσίων φορέων 



ΑΔΑ: ΡΦ2Μ46ΜΤΛΚ-ΧΝΝ



8 

 

 

 

και Β) περιλαμβάνει τουλάχιστον μία από τις κάτωθι αναφερόμενες κατηγορίες της 

παραγράφου 2.2.6: 

 Σχεδιασμός, ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων ιδιωτικών ή/και δημοσίων 

φορέων,  

 Προετοιμασία και υλοποίηση εκδηλώσεων ή/και ημερίδων ή/και άλλων δράσεων 

ενημέρωσης – πληροφόρησης και δικτύωσης ιδιωτικών ή/και δημοσίων φορέων, 

 Σχεδιασμός, παραγωγή και διάθεση προωθητικού επικοινωνιακού υλικού (π.χ. 

ενημερωτικών φυλλαδίων ιδιωτικών ή/και δημοσίων φορέων), 

 

Ακόμη, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 η απαίτηση αυτή μπορεί να καλύπτεται 

αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

 

Ερώτημα 7ο:  

Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε το ΕΕΕΣ σε μορφή .xml προκειμένου να είναι δυνατή η 

συμπλήρωσή του .  

Διευκρίνιση 7η: 

Διευκρινίζεται ότι το ΕΕΕΣ σε μορφή .xml έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 

www.edka.gov.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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