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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου 
αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών για την εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων και 
την προετοιμασία τους για την εισαγωγή τους στα μητρώα του ΕΟΠΠΕΠ». 
  

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά (Ε.Ε.Π.) στο πλαίσιο των δράσεων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης κατ’ άρθρο 65 του Ν. 4497/2017 και βάσει της εν 

γένει ισχύουσας νομοθεσίας,  μπορεί  να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης,  

κατάρτισης,  εκπαιδευτών ενηλίκων και  τη ν προετοιμασία τους για την 

πιστοποίηση της εκπαιδευτικής τους επάρκειας και της εισαγωγή τους στο 

Μητρώο Εκπαιδευτών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ 

σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ΄ αριθ.  ΓΠ/20082/23.10.2012  Υπουργικής 

Απόφασης (Φ.Ε.Κ.  2844/Β’/201 2) όπως κάθε φορά ισχύει.  Με τον τρόπο αυτό 

υλοποιείται ένας βασικός πυλώνας του Επιμελητηρίου,  αυτός της διασύνδεσης 

της αγοράς εργασίας με την πιστοποιημένη εκπαίδευση,  μέσω της κατάρτισης 

και πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  εκπαιδευτών ενηλίκων που ε ν συνεχεία 

θα καταρτίσουν εργοδότες,  εργαζόμενους και υπαλλήλους προάγοντας την δια 

βίου μάθηση και επαγγελματική κατάρτιση των  μελών μας και συνακόλουθα 

της τοπικής κοινωνίας μας.  

  

Στην παραπάνω πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορούν να ανταποκριθούν 

φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και  κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών 

προσώπων που έχουν αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με το θέμα της 

παρούσης,  οι  οποίοι  είναι έμπειροι και αναγνωρισμένοι επαγγελματίες και  

παρέχουν εχέγγυα άριστης εκτέλεσης της σύμβασης και ανταπ οκρίνονται στις 

απαιτήσεις  του Ε.Ε.Π .   

 

Οι ενδιαφερόμενοι: 

 

1.Οφείλουν να καταθέσουν: 

 

Α. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  στη ν οποία θα αναφέρουν την πρόθεση 

τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και την 
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αποδοχή των όρων της . 

 

Β. Εταιρικό προφίλ ή/και  Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από πίνακα  

συναφών έργων που ο Υποψήφιος έχει  υλοποιήσει.  

 

Γ. Υπεύθυνη δήλωση (παρ.  4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,όπως εκάστοτε 

ισχύει),  ότι :  

α) δεν έχουν  αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημ οσίου,  

β)  δεν τελούν  υπό πτώχευση, εξυγίανση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 

αναγκαστική διαχείριση,  πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 

και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του ς  διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση, εξυγίανσης,  εκκαθάρισης,  αναγκαστ ικής διαχείρισης,  πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία,  

γ) είναι  ενήμεροι  ως προς τις υποχρεώσεις του ς  που αφορούν στις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του ς  κατά 

την ημερομηνία διενέργειας της πρόσκλησης,   

δ) δεν έχουν  καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας,  

ε) αναλαμβάνουν  την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 

προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω μετά την 

κατακύρωση του έργου.  

 

Δ. Υπεύθυνη δήλωση (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει),  ότι :  

 α) έχουν  λάβει γνώση των όρων και  των τεχνικών προδιαγραφών της 

παρούσας  πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  και αποδέχονται αυτούς 

πλήρως και  ανεπιφύλακτα  

β) η προσφορά συντάχθηκε  σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης,   

γ) παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους,  για την οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,  ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης της 

πρόσκλησης,  ή της  υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Ε. Υπεύθυνη δήλωση (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει),  ότι :  

α)  απαρέγκλιτα τηρ ούν  τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας,  δηλαδή 

καταβάλλουν  τις νόμιμες αποδοχές στο προσωπικό που απασχολ ούν,  ότι οι 

αποδοχές αυτές δεν είναι κατώτερες γ ια οκτάωρη απασχόληση των 

προβλεπομένων από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ,  

τηρούν  το νόμιμο ωράριο απασχόλησης,  τους κανόνες ασφαλιστικής κάλυψης,  

τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.   

β) σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για  την υλοποίηση των υπηρεσιών 

φέρουν  αποκλειστικά την ευθύνη αμοιβών,  εισφορών κι ασφάλισης . 
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ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση (παρ.  4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει),  ότι :  

 ο υποψήφιος ανάδοχος εφόσον κατακυρωθεί σε αυτόν η παρούσα πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε μπορεί  ν α  αναλάβει  την παροχή αντίστοιχων 

υπηρεσιών για την εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων και την προετοιμασία 

της πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας μ ε άλλο φορέα του Δημοσίου 

πλην του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά .  

 

Ζ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου  τελευταίου εξαμήνου, με το οποίο 

θα πιστοποιείται η  εγγραφή τους σε αυτό καθώς και ότι ασκούν το ειδικό 

επάγγελμα  τους.  

  

Η. Επικυρωμένο κωδικοποιημένο καταστατικό,  αντίστο ιχο ΦΕΚ σύστασης,  

πρόσφατο ΦΕΚ και  πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ εκπροσώπησης (για τα νομικά 

πρόσωπα).  

  

Θ. Πιστοποιητικό μεταβολών Γ.Ε.ΜΗ τελευταίου εξαμήνου  του κάθε  

ενδιαφερόμενου (για τα νομικά πρόσωπα).  

  

2.  Να παρέχουν την απαιτούμενη πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια για 

τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων και  την επαγγελματική τους κατάρτιση στο 

πλαίσιο της Δια Βίου μάθησης,  όπως προσδιορίζεται σχετικά στο εκάστοτε 

ισχύον πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή Ενηλί κων και  

στο αντίστοιχο Πλαίσιο Προγράμματος εκπαίδευσης Εκπαιδευτών για την 

υλοποίηση των εκπαιδευτικών τους σεμιναρίων που θα διενεργούνται για την 

απόκτηση από τους εκπαιδευόμενους της πιστοποίησης της εκπαιδευτικής 

τους επάρκειας από τον ΕΟΠΠΕΠ.  Να διαθέτουν ως φορείς την απαιτούμενη 

άδεια από τον ΕΟΠΠΕΠ.  

3. Να διαθέτουν πιστοποίηση (εν ισχύ) ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων (εάν ο 

ανάδοχος φυσικό πρόσωπο) σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ή να 

διαθέτουν μόνιμο προσωπικό με αντίστοιχη πιστοποίηση (εάν ο ανάδοχ ος 

είναι νομικό πρόσωπο) και να έχουν ενταχθεί στο Υπομητρώο Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων που διατηρεί ο ΕΟΠΠΕΠ.   

4.  Να διαθέτουν εκπαιδευτικό υλικό σε κάθε εκπαιδευόμενο και  να παρέχουν 

τις απαραίτητες κατευθύνσεις για την πλήρη και εμπεριστατωμένη συμμετοχή 

τους στην διαδικασία πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας από τον 

ΕΟΠΠΕΠ, όπως κάθε φορά ισχύει.  

 5. Να διαθέτουν αντίστοιχα προγράμματα σύγχρονη ς και ασύγχρονης 

τηλεκατάρτισης  και να προσκομίσουν υπόδειγμα εξαχθήσας αναφοράς 

(report).  

6.  Να καταθέσουν με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ολοκληρωμένη 

μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσουν για την υλοποίηση του 

έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις  απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης.  Η 

μεθοδολογία που θα προτείνει ο  ενδιαφερόμενος θα πρέπει  να  εναρμονίζεται 
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με το άρθρο 8 της υπ΄ αριθ.  ΓΠ/20082/23.10.2012  Υπουργικής Απόφασης 

(Φ.Ε.Κ.  2844/Β’/2012) όπως κάθε φορά ισχύει,  τα οποία  θα  μπορούν να 

συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση & παρακολούθηση του έργου.   

Η περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδο λογίας θα ακολουθήσει το παρακάτω 

πλαίσιο:  

(1)  Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο ενδιαφερόμενος 

σκοπεύει  να προσεγγίσει το έργο.  

(2)  Προτεινόμενη μεθοδολογία και σχετικές διαδικασίες αυτής για την 

υλοποίηση του έργου.  

(3)  Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση τη ς κάθε φάσης του έργου σε 

δραστηριότητες και πακέτα εργασίας.  

(4)  Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου.  

(5)  Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου όπου θα 

απεικονίζονται οι φάσεις υλοποίησης,  οι  δραστηριότητες,  τα κυριότερα 

ορόσημα  και τα παραδοτέα του έργου.  

(6) Με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δράσεων και ενεργειών, ο  

ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει υλοποιήσει ένα σύστημα εκπαίδευσης 

εκπαιδευτών ενηλίκων για την προετοιμασία πιστοποίησης της 

εκπαιδευτικής τους επάρκειας σύμφωνα κα ι με τις πρόνοιες της  ΚΥΑ  ΓΠ 

/20082 (ΦΕΚ 2844/23-10-2012 τεύχος Β΄) όπως κάθε φορά ισχύει. 

(7)  Κωδικούς τηλεκατάρτισης πλήρους πρόσβασης (Administrator)  

 

Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει :  

•  να διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που τους καθιστούν 

ικανούς να συντονίζουν και να εκπαιδεύουν ομάδες Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων στα θεματικά αντικείμενα της γενικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης ενηλίκων και της  Δια Βίου μάθησης.  

•  να παρέχουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την εκπαίδευση και  

αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων προσώπων μέσω πιστοποιημένων 

προγραμμάτων κατάρτισης που ακολουθούν τις προδιαγραφές 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης που 

εκάστοτε ισχύουν (άρθρο 8 της υπ΄ αριθ.  

ΓΠ/20082/23.10.2012  Υπουργικής Απόφασης ,  (Φ.Ε.Κ.  2844/Β’/2012) 

όπως κάθε φορά ισχύει).   

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο  

φάκελο, με την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη 

αναδόχου αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών για την εκπαίδευση εκπαιδευτών 

ενηλίκων και την προετοιμασία τους για την εισαγωγή τους στα μητρώα του 

ΕΟΠΠΕΠ». πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του 

ενδιαφερόμενου.  

Εντός του φακέλου αυτού θα τοποθετηθεί και  ξε χωριστός σφραγισμένος 

φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».   
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Ο σφραγισμένος φάκελος θα αποσταλεί  ή θα κατατεθεί στο Γραφείο 

Πρωτοκόλλου του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ έως και  

την Δευτέρα 28.01.2019  και ώρα 13.00΄,  οδός  Αγ. Κων/νου 3 -  185 31 

Πειραιάς  Τηλ.:  210 -  4121503, 4126917, 4179065 Πληροφορίες κα.  

Παναγοπούλου Αγγελική .   

Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα  

θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.  

Η τελική επιλογή θα γίνει  μετά από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

και της οικονομικής προσφοράς,  από την αρμόδια  επιτροπή του ΕΕΠ .  Το 

κριτήριο ανάθεσης του έργου θα είναι η συμφερότερη  οικονομική 

προσφορά. Το Ε.Ε.Π.  διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση ίσων οικονομικών 

προσφορών και  αναλόγων τεχνικών προδιαγραφών να επιλέξει (2) δύο 

αναδόχους .   

Στην περίπτωση που δεν πληρούνται όλα τα δικαιολογητικά από τον 

ενδιαφερόμενο,  δεν θα αποσφραγίζεται η οικονομική προσφορά, η οποία  

και  θα του επιστρέφεται.  

Επισυνάπτονται οι  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  οι οποίες αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος  της παρούσας.  

   Ο  Πρόεδρος του Ε.Ε.Π.  

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΕΡ.  ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ  



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ             ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ             ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

 

  

        

                    Πειραιάς, 22/01/2019

Αριθμός : ΓΠ 405 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ 

Το  Επαγγελματικό  Επιμελητήριο Πειραιά  (Ε.Ε.Π.)  στο  πλαίσιο  των  δράσεων  εκπαίδευσης  και 
κατάρτισης  κατ’  άρθρο  65  του Ν.  4497/2017  και  βάσει  της  εν  γένει    ισχύουσας  νομοθεσίας, 
μπορεί  να  προσφέρει  υπηρεσίες  εκπαίδευσης,  κατάρτισης,  εκπαιδευτών  ενηλίκων  και  την 
προετοιμασία τους για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής τους επάρκειας και της εισαγωγής 
τους στο Μητρώο Εκπαιδευτών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ σύμφωνα με 
το άρθρο 3 της υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012) 
όπως  κάθε  φορά  ισχύει.  Με  τον  τρόπο  αυτό  υλοποιείται  ένας  βασικός  πυλώνας  του 
Επιμελητηρίου, αυτός της διασύνδεσης της αγοράς εργασίας  με την πιστοποιημένη εκπαίδευση,  
μέσω  της  κατάρτισης  και  πιστοποίησης  από  τον  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  εκπαιδευτών  ενηλίκων  που  εν 
συνεχεία θα   καταρτίσουν εργοδότες, εργαζόμενους και υπαλλήλους προάγοντας την δια βίου 
μάθηση και επαγγελματική κατάρτιση των  μελών μας και συνακόλουθα της τοπικής κοινωνίας 
μας. 

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με ανα όχους, οι οποίοι θα έχουν: 

1.  Αντικείμενο  δραστηριότητας  συναφές  με  το  θέμα  της  παρούσης,  θα  είναι  έμπειροι  και 
αναγνωρισμένοι επαγγελματίες και θα παρέχουν εχέγγυα άριστης εκτέλεσης της σύμβασης και 

δ

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Ε.Ε.Π.  

2. Πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που τους καθιστούν ικανούς να 
συντονίζουν και να εκπαιδεύουν ομάδες Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα θεματικά αντικείμενα της 
γενικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων και της Δια Βίου μάθησης.  

3. Να διαθέτουν πιστοποίηση (εν ισχύ) ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων (εάν ο ανάδοχος είναι φυσικό 
πρόσωπο)  σύμφωνα  με  το  ισχύον  θεσμικό  πλαίσιο  ή  να  διαθέτουν  μόνιμο  προσωπικό  με 
αντίστοιχη  πιστοποίηση  (εάν  ο  ανάδοχος  είναι  νομικό  πρόσωπο)  και  να  έχουν  ενταχθεί  στο 

 π δ ρε ΠΥπομητρώο Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων ου  ιατη ί ο ΕΟΠΠΕ .  

4.  Να  παρέχουν  τις  απαραίτητες  διαδικασίες  για  την  εκπαίδευση  και  αξιολόγηση  των 
εκπαιδευόμενων  προσώπων  μέσω  πιστοποιημένων  προγραμμάτων  κατάρτισης  που 
ακολουθούν τις προδιαγραφές εκπαίδευσης των εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης που 
εκάστοτε ισχύουν (άρθρο 8 της υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 

1 

2844/Β’/2012) όπως κάθε φορά ισχύει).  

5.  Να  παρέχουν  την  απαιτούμενη  πιστοποιημένη  Εκπαιδευτική  Επάρκεια  για  τη  γενική 
εκπαίδευση  ενηλίκων  και  την  επαγγελματική  τους  κατάρτιση  στο  πλαίσιο  της  Δια  Βίου 
μάθησης,  όπως  προσδιορίζεται  σχετικά  στο  εκάστοτε  ισχύον  πιστοποιημένο  Επαγγελματικό 
Περίγραμμα  Εκπαιδευτή  Ενηλίκων  και  στο  αντίστοιχο  Πλαίσιο  Προγράμματος  εκπαίδευσης 
Εκπαιδευτών για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών τους σεμιναρίων που θα διενεργούνται για 
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την απόκτηση από τους εκπαιδευόμενους της πιστοποίησης της εκπαιδευτικής τους επάρκειας 
από τον ΕΟΠΠΕΠ. 

6. Να διαθέτουν εκπαιδευτικό υλικό σε κάθε εκπαιδευόμενο και  να παρέχουν τις απαραίτητες 
κατευθύνσεις  για  την  πλήρη  και  εμπεριστατωμένη  συμμετοχή  τους  στην  διαδικασία 
πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας από τον ΕΟΠΠΕΠ, όπως κάθε φορά ισχύει. 

7.  Να  διαθέτουν  αντίστοιχα  προγράμματα  σύγχρονης  και  ασύγχρονης  τηλεκατάρτισης  ή  δια 
ζώσης κατάρτισης. 

 

ΟΙ  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ  ΟΡΟΙ  ΚΑΙ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

  (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,  ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ,  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ  ΕΞΑΓΩΓΗ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
(REPORTS) ΚΛΠ): 
Η  τηλεκατάρτιση  πρέπει  να  υλοποιείται  μέσω  ενός  Ολοκληρωμένου  Συστήματος 

Τηλεκατάρτισης  (Ο.Σ.Τ.Κ.),  το  οποίο  να  έχει  κατ’  ελάχιστον  τις  παρακάτω  λειτουργικές 

δυνατότητες: 

• Ολοκληρωμένη  διαχείριση  χρηστών  (διαχειριστών,  εκπαιδευτών,  εποπτών 

τηλεκατάρτισης,  καταρτιζομένων),  ελεγχόμενη  πρόσβαση  αυτών  στο  σύστημα  με 

διαδικασίες  ταυτοποίησης  (userauthentication),  απόδοση  ρόλων  και  δικαιωμάτων 

χρησ φτών, οργάνωση καταρτιζομένων σε ψη ιακή τάξη 

• Εργαλεία  σύγχρονης  και  ασύγχρονης  επικοινωνίας  μεταξύ  των  χρηστών,  πλήρως 

ενσω

Ε

ματωμένα στο περιβάλλον διεπαφής του συστήματος 

εξ υ ή ο ts• ργαλεία  αγωγής αναφορών χρήσης το  συστ ματ ς (repor ) 

Οι  πάροχοι  κατάρτισης,  υποχρεούνται  πριν  την  έναρξη  των  προγραμμάτων,  να 
ενημερώσουν  την  Αναθέτουσα  Αρχή  (ΕΕΠ)  αναφορικά  με  την  ηλεκτρονική  διεύθυνση  της 
πλατφόρμας  τηλεκατάρτισης  που  έχουν  επιλέξει  καθώς  επίσης  και  να  παρέχουν 
στοιχεία  πρόσβασης  (ιστοσελίδα,  όνομα  χρήστη,  συνθηματικό  πρόσβασης)    προκειμένου 
να  είναι  εφικτός  ο  έλεγχος  του  Συστήματος  καθώς και του Εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

 

Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση 

Η  ασύγχρονη  τηλεκατάρτιση,  θα  αποτελεί  κατά  το  μέγιστο  το  90%  του  συνόλου  των 
ωρών  τηλεκατάρτισης  του  προγράμματος,  και  θα  υλοποιείται  μέσω  του  ολοκληρωμένου 
συστήματος  τηλεκατάρτισης  (Ο.Σ.Τ.Κ.)  το  οποίο  θα  πρέπει  να  αποτελείται  απαραιτήτως 
από  Εφαρμογή  Διαχείρισης της Εκπαίδευσης – Learning Management System (LMS), η 
οποία πρέπει να  περιέχει: 
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I. Εφαρμογή  Διαχείρισης  του  Εκπαιδευτικού  Περιεχομένου  –  Learning  Content 

Management System (LCMS) 

II. Εφαρμογή Α άπτυξης και Συγγραφής μαθημ των  Auth ring Too  

Οι  εφαρμογές  μπορούν    να  προσληφθούν  από    το  χρήστη  ως  ένα  ενιαίο 
ομογενοποιημένο  περιβάλλον ή ως διακριτά τμήματα συμβατά μεταξύ τους. Το περιβάλλον 

    τ Ε σ

ν ά o l

του Συστήματος πρέπει  απαραιτήτως να είναι σ ην  λληνική γλώ σα. 

Το  μέρος  της  ασύγχρονης  τηλεκατάρτισης  θα  υλοποιείται  χωρίς  φυσική  παρουσία 
εκπαιδευτή  και  εκπαιδευομένου  μέσω  του  Διαδικτύου  σε  χώρους  επιλογής  του 
καταρτιζομένου. 

Οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα τηλεκατάρτισης 
καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  ημέρας  είτε  από  δικό  τους  χώρο  είτε  από  δ η μ ό σ ι ο υ ς  
χώρους.   

Σύγχρονη τηλεκατάρτιση ή κατάρτιση δια ζώσης  

Η  σύγχρονη  τηλεκατάρτιση  ή   η   κατάρτιση  δια  ζώσης  θα  αποτελεί  τουλάχιστον  το 

ο

.

10%  του  συνόλου  των  ωρών  τ υ προγράμματος. 

Η  σύγχρονη  τηλεκατάρτιση  θα  στηρίζεται  στη  χρήση  των  τεχνολογιών  τηλεδιάσκεψης 

και  εικονικών  ηλεκτρονικών  τάξεων  επιτρέποντας  ώστε  ο  επιμορφωτής  και  οι 

καταρτιζόμενοι  να  βρίσκονται  μεν  σε  διαφορετικούς  χώρους  αλλά  στον  ίδιο  χρόνο, 

λαμβάνοντας  άμεση  ανατροφοδότηση.  Το  σύστημα  σύγχρονης  τηλεκατάρτισης  θα 

πρέπει   να  είναι  σε  κατάσταση  πλήρους  διαλειτουργικότητας με το σύστημα ασύγχρονης 

τηλεκατάρτισης  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  μία  ενιαία  παρουσίαση  του  προγράμματος 

στους  καταρτιζόμενους,  η  οποία  θα  περιλαμβάνει  τα  μαθήματα  ασύγχρονης 

τηλεκατάρτισης,  το  χρονοπρογραμματισμό  των  συνεδριών  σύγχρονης  τηλεκατάρτισης 

καθώς και τυχόν άλλο εκπαιδευτικό υλικό. 

Η κατάρτιση δια ζώσης θα γίνεται σε χώρο του αναδόχου. 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Το  σύστημα  τηλεκατάρτισης  που  θα  χρησιμοποιηθεί  πρέπει  να  πληροί  τις  προδιαγραφές 
των  διεθνών  προτύπων SCORM   (SCORMconformant), AICC  (AICCcompliant/certified, 
Section  508compliant)  τόσο  ως  προς  την  πλατφόρμα  όσο  και  ως  προς  το 
περιεχόμενο,  είτε  σε  επίπεδο  "συμμόρφωσης"  (compliant)  είτε  σε  επίπεδο 

 πιστοποίησης (certified).

Η  πρόσβαση  στο  Ο.Σ.Τ.Κ.  θα  γίνεται  μέσω  του  Διαδικτύου  από  κεντρικό  δικτυακό  τόπο 

τύπου  portal,  μέσω  του  οποίου θα  γίνεται  η  διαπίστευση  των χρηστών  (καταρτιζομένων) 

οι  οποίοι θα  διαθέτουν  ονομαστικές  άδειες  πρόσβασης  τουλάχιστον  για  το  διάστημα  που 
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διαρκεί  το  πρόγραμμα  τηλεκατάρτισης  όπου  θα  μπορούν  να  έχουν  εποπτεία  όλης  της 

μαθησιακής  τους  πορείας. 

Σε  κάθε  περίπτωση  το  Ο.Σ.Τ.Κ  θα  πρέπει  να  λειτουργεί  ικανοποιητικά  με  τις  συνήθεις 

τηλεπικοινωνιακές γραμμές, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των καταρτιζομένων από 

τους  προσωπικούς υπολογιστές τους. 

Το Σύστημα θα πρέπει να έχει δυνατότητα διαχείρισης και ταυτόχρονης χρήσης τουλάχιστον 

150  χρηστών.  Οι  χρήστες  θα  μπορούν  μέσα  από  το  Σύστημα,  αφού  συμπληρώσουν  μία 

ηλεκτρονική  φόρμα  –  αίτηση  συμμετοχής,  να  λαμβάνουν  έναν  κωδικό  πρόσβασης  μέσω 

του  οποίου  θα  έχουν πρόσβαση  σε συγκεκριμένο αριθμό  μαθημάτων (που θα καθορίζεται 

από το διαχειριστή του Συστήματος). 

Κάθε χρήστης του Συστήματος (διαχειριστής,  εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενος, κλπ), ανάλογα 

με  το  ρόλο  και  τα  δικαιώματά  του,  θα  μπορεί  μέσα  από  ένα  ενιαίο  περιβάλλον  να 

διαχειρίζεται τα  επιμέρους εργαλεία του Συστήματος. 

Το  σύστημα  πρέπει  να  έχει  κατ’  ελάχιστον  δυνατότητες  για  διαχείριση  των  εργασιών 

των  καταρτιζομένων  (ανάθεση,  υποβολή,  διόρθωση,  βαθμολόγηση  εργασιών  κ.α.), 

επέκταση  της  λειτουργικότητάς  του  με  προσθήκη  –  παραμετροποίηση  αρθρωμάτων 

(modules),  φόρτωση  ψηφιοποιημένου  εκπαιδευτικού  υλικού διαφόρων μορφών. 

 

Καταγραφή  της  πορείας  και  των  ενεργειών  του  καταρτιζομένου  και  εξαγωγή 

oαναφορών (rep rts) 

Το  Σύστημα  θα  πρέπει  να  παρέχει  τη  δυνατότητα  καταγραφής  της  πορείας  και  των 

ενεργειών  του  καταρτιζομένου  (tracking)  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  εκάστου 

εκπαιδευτικού  προγράμματος  καθώς  και  τη  δυνατότητα  εξαγωγής  αναφορών 

ο   υ α τική  ο(reports)  οι  ποίες  θα αποτ πώνουν την εκπ ιδευ πορεία του καταρτιζ μένου. 

Οι  αναφορές  (reports)  που  θα  παράγονται  από  το  Ο.Σ.Τ.Κ.  θα  πρέπει  να  περιέχουν 

κάτουλάχιστον  τις παρα τω πληροφορίες: 

Χρονική  καταγραφή  της  πρόσβασης  κάθε  καταρτιζομένου  στο  Σύστημα  (ημέρα,  ώρα, 

κε .αχρονική  διάρ ια κ .). 

Καταγραφή  της  μαθησιακής  πορείας  κάθε  καταρτιζόμενου  μέσω  των  τεστ 

αξιολόγησης  και  άλλων τεστ αυτό‐αξιολόγησης που θα παρέχει το Σύστημα. 
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Συγκεντρωτικά  στοιχεία  της  πρόσβασης  των  καταρτιζομένων  στο  Σύστημα,  σε  επίπεδο 

προγράμματος. 

Εκπαιδευτικοί όροι 

Σε κάθε Πρόγραμμα κατάρτισης είναι υποχρεωτική η ύπαρξη Εκπαιδευτών, εγγεγραμμένων 

στο  Μητρώο  Εκπαιδευτών  του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π,  οι  οποίοι  θα  παρακολουθούν  ομάδα  με 

ανώτατο  όριο  25  καταρτιζόμενους.  Οι  Εκπαιδευτές  θα  επιλύουν  απορίες,  θα 

υποστηρίζουν  εκπαιδευτικά  τους  καταρτιζόμενους  και  θα  υλοποιούν  τις  ώρες  της 

σύγχρονης τηλεκατάρτισης.  

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

Ιδιαίτερη  έμφαση  δίνεται  στο  εκπαιδευτικό  περιεχόμενο  που  θα  χρησιμοποιηθεί  κατά  τη 

διάρκεια  της τηλεκατάρτισης. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο πρέπει να είναι  διαδραστικό – 

αλληλεπιδραστικό,  επ’  ουδενί  δε  θεωρείται  πλήρης  η  παρακολούθηση  εκπαίδευσης  μέσω 

της  λήψης  (download)  ή  της  απλής  ανάγνωσης  αναρτημένων ψηφιοποιημένων  εγγράφων 

(Word,  PowerPoint,  PDF,  κ.α.).  Το  εκπαιδευτικό  περιεχόμενο  πρέπει  επίσης  να 

χαρακτηρίζεται  από  ποικιλία,  να  προσφέρει  δυνατότητες  εύκολης  πλοήγησης,  να  δίνει 

έμφαση στη διασφάλιση της  κατανόησης και στην ενεργητική συμμετοχή. Επιπρόσθετα να 

υποστηρίζει  τη  διαθεματική  προσέγγιση  της  γνώσης  και  να  ενισχύει  τη  διερευνητική  και 

συνεργατική  μάθηση.  Από  την  άλλη  μεριά,  το  εκπαιδευτικό  περιεχόμενο  πρέπει  να 

συσχετίζεται  με  τους  μαθησιακούς  στόχους  της  κάθε  ενότητας  και  να  περιλαμβάνει 

ερωτήσεις  αυτοαξιολόγησης  που  παρέχουν  ανατροφοδότηση  σχετικά  με  το  βαθμό 

κατανόησης και αφομοίωσης των εννοιών του μαθήματος. 

Τέλος τα μαθήματα πρέπει απαραιτήτως να διατίθενται στην ελληνική γλώσσα. 

Τε νική υποστήριξη Λοι ές προδ αγ φές  

Ο  Πάροχος  κατάρτισης  πρέπει  να  παρέχει  τεχνική  υποστήριξη  του  Συστήματος 

τηλεκατάρτισης  (system  administrator),  το  οποίο  θα  έχει  τη  συνολική  ευθύνη  της 

τ

χ π ι ρα

παρακολούθησης της τηλεκα άρτισης σε τεχνικό επίπεδο. 

Η  παρεχόμενη  τεχνική  και  συμβουλευτική  υποστήριξη  προς  τους  καταρτιζόμενους  και 

τους  εκπαιδευτές κατά την διάρκ ιε α υλοποίησης πρέπει να περιλαμβάνει: 

Υποστήριξη  τύπου  help  desk:  εκπαιδευτική  και  τεχνική  υποστήριξη  από  κατάλληλα 

εκπαιδευμένο  άτομο  για  τη  χρήση  του  συστήματος  τηλεκατάρτισης  και  την  αξιοποίηση 

των  λειτουργικών  δυνατοτήτων  που  προσφέρει.  Η  υποστήριξη  θα  παρέχεται  και 

τηλεφωνικά  και  μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 
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Λοιποί όροι: 

 1. Η  πλατφόρμα  θα  είναι  υπό  τον  πλήρη  έλεγχο  και  την  επίβλεψη  του  Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Πειραιά. 

2. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά  θα λαμβάνει οικονομικό όφελος ανά δοθείσα 
βεβαίωση από τον ανάδοχο, που  θα αποτελεί κατ’ άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 4497/2017 
πόρο του. 

3. Τα προγράμματα που θα υλοποιούνται θα είναι ελάχιστης διάρκειας 120 ωρών, ώστε να 
καλύπτονται  οι  απαιτούμενες  προϋποθέσεις  του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  για  τη  συμμετοχή  στις 
εξετάσεις πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας. 

 4. Τα προγράμματα δύναται να τροποποιούνται από το Ε.Ε.Π. εάν κρίνεται απαραίτητο, σε 
συνεννόηση με τον ανάδοχο. 

5. Το  Επαγγελματικό  Επιμελητήριο  Πειραιά,  στο  πλαίσιο  του  άρθρου  75  παρ.  7  του  Ν. 
4497/2017,  θα  προσφέρει,  ως    ανταποδοτική  υπηρεσία,  επιστροφή  του  50%  του 
οικονομικού οφέλους ανά δοθείσα βεβαίωση, με τη μορφή έκπτωσης ή συμψηφισμού, 

  ευεργετικώς  προς  τα  ά  και  β΄  βαθμού προς  τα  ταμειακώς  ενήμερα  μέλη  του  και

 
συγγενείας πρόσωπα, καθώς και στους συζύγους αυτών. 

6. Αποκλειστική 2ετή συνεργασία με το φορέα. 
7. Δυνατότητα  ανανέωσης  συνεργασίας  μετά  την  παρέλευση  της  2ετίας  μετά  από 

συμμετοχή και    επιλογή του αναδόχου κατόπιν σχετικής προσκλήσεως ενδιαφέροντος 
από τον Ε.Ε.Π.. 
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