
 

 

Αθήνα, 16/02/2022 

Αρ. Πρωτ.: 625/86/4433 

 

Θέμα: Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και Διευκρινίσεων επί του Ηλεκτρονικού 

Ανοικτού Διαγωνισμού με Χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου «Διάγνωση των 

εκπαιδευτικών αναγκών, συμβουλευτική καθοδήγηση κατάρτιση και επιμόρφωση των 

ωφελουμένων - Βιωματικά εργαστήρια (coaching)», στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5070412 

και τίτλο: «Ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων για την αντιμετώπιση του φαινόμενου του 

χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού» (υπ’ αριθμ. 621/42/2021 Διακήρυξη). 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές 

πληροφορίες -διευκρινήσεις επί ερωτημάτων που τέθηκαν από υποψήφιους οικονομικούς 

φορείς: 

Ερώτηση .  

«Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν στο συγκεκριμένο έργο υπάρχει πιστοποίηση 

ωφελουμένων μετά την κατάρτιση. Αν  υπάρχει θα σας παρακαλούσαμε να μας διευκρινίσετε 

σε ποια αντικείμενα θα γίνει πιστοποίηση»  

Απάντηση  

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1245/29.03.2021 Απόφασης ένταξης της 

Πράξης «Ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων για την αντιμετώπιση του φαινόμενου του 

χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού» με Κωδικό ΟΠΣ 5070412 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-

2020» (ΑΔΑ: 6ΓΠΡ46ΜΤΛΡ-8ΡΞ), αλλά και στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης το έργο ΔΕΝ 

περιλαμβάνει πιστοποίηση ωφελουμένων μετά την κατάρτιση. 
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Ερώτηση  

α) Ποια είναι τα μοναδιαία προϋπολογιζόμενα κόστη για: i) τις «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής» 

στο έργο, ii) τις «Υπηρεσίες Θεωρητικής Κατάρτισης» στο έργο & iii) τις «Υπηρεσίες 

Βιωματικών Εργαστηρίων» στο έργο, , για να μπορέσει ο υποψήφιος ανάδοχος να 

δημιουργήσει οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα ζητούμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, β) Ποιος είναι ο αριθμός των συναντήσεων των 

Βιωματικών Εργαστηρίων που θα συμμετάσχει ο κάθε ωφελούμενος; 

Απάντηση 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1245/29.03.2021 Απόφασης ένταξης της 

Πράξης «Ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων για την αντιμετώπιση του φαινόμενου του 

χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού» με Κωδικό ΟΠΣ 5070412 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-

2020» (ΑΔΑ: 6ΓΠΡ46ΜΤΛΡ-8ΡΞ), η οποία αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο της Διακήρυξης, το 

Τεχνικό Δελτίο Πράξης και το Έντυπο Ανάλυσης Κόστους, που συνοδεύουν αυτή τα μοναδιαία 

προϋπολογιζόμενα κόστη για: i) τις «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής» στο έργο, ii) τις «Υπηρεσίες 

Θεωρητικής Κατάρτισης» στο έργο & iii) τις «Υπηρεσίες Βιωματικών Εργαστηρίων» στο έργο  

και τα ανώτατα προϋπολογιζόμενα κόστη είναι τα εξής ανά ενταγμένο Υποέργο: 

Α. ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ  ΩΡΕΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Μοναδιαίο 

Κόστος ανά 

Ωφελούμενο 

(Συμβουλευτική 

/ 

Επιμόρφωσης) 

ευρώ  

Κόστος για το 

σύνολο των 

Ωφελούμενων 

ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

1 Διάγνωση των 

εκπαιδευτικών 

αναγκών,  

συμβουλευτική 

καθοδήγηση 

και 

επιμόρφωση  

των 

1571 16 - 35,00 879.760,00  
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ωφελουμένων 

(7-ΠΑΠ) 

1 Διάγνωση των 

εκπαιδευτικών 

αναγκών,  

συμβουλευτική 

καθοδήγηση 

και 

επιμόρφωση  

των 

ωφελουμένων 

(7-ΠΑΠ) 

1571 - 40 7,00 439.880  

       1.319.640,00 

2 Διάγνωση των 

εκπαιδευτικών 

αναγκών,  

συμβουλευτική 

καθοδήγηση 

και 

επιμόρφωση  

των 

ωφελουμένων  

(7-ΜΕΤ) 

1613 16 - 35,00 903.280,00  

2 Διάγνωση των 

εκπαιδευτικών 

αναγκών,  

συμβουλευτική 

καθοδήγηση 

και 

επιμόρφωση  

των 

ωφελουμένων  

(7-ΜΕΤ) 

1613 - 40 7,00 451.640,00  

       1354.920,00 

3 Διάγνωση των 

εκπαιδευτικών 

αναγκών,  

συμβουλευτική 

καθοδήγηση 

και 

επιμόρφωση  

των 

5967 16 - 35,00 3.341.520  
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ωφελουμένων  

(7-ΛΑΠ) 

3 Διάγνωση των 

εκπαιδευτικών 

αναγκών,  

συμβουλευτική 

καθοδήγηση 

και 

επιμόρφωση  

των 

ωφελουμένων  

(7-ΛΑΠ) 

5967 - 40 7,00 1.670.760  

       5.012.280,00 

4 Διάγνωση των 

εκπαιδευτικών 

αναγκών,  

συμβουλευτική 

καθοδήγηση 

και 

επιμόρφωση  

των 

ωφελουμένων 

(8-ΜΕΤ ) 

641 16 - 35 358960  

4 Διάγνωση των 

εκπαιδευτικών 

αναγκών,  

συμβουλευτική 

καθοδήγηση 

και 

επιμόρφωση  

των 

ωφελουμένων 

(8-ΜΕΤ ) 

641 - 40 7 179480  

       538.440,00 

5 Διάγνωση των 

εκπαιδευτικών 

αναγκών,  

συμβουλευτική 

καθοδήγηση 

και 

επιμόρφωση  

των 

208 16 -  116.480  
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ωφελουμένων  

(9-ΠΑΠ) 

5 Διάγνωση των 

εκπαιδευτικών 

αναγκών,  

συμβουλευτική 

καθοδήγηση 

και 

επιμόρφωση  

των 

ωφελουμένων  

(9-ΠΑΠ) 

208 - 40  58.240  

       174720 
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Β. ΓΙΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (COACHING) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ  

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 5 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Βιωματικά 

εργαστήρια 

(coaching) (7-

ΠΑΠ) 

1571 2 100 628 62.840 

Βιωματικά 

εργαστήρια 

(coaching) (7-

ΜΕΤ) 

1613 2 100 645 64.520 

Βιωματικά 

εργαστήρια 

(coaching) (7-

ΛΑΠ) 

5967 2 100 2387 238.680 

Βιωματικά 

εργαστήρια 

(coaching) (9-

ΠΑΠ) 

208 2 100 83 8320 

Βιωματικά 

εργαστήρια 

(coaching) (8-

ΜΕΤ) 

641 2 100 256 25640 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΒΟΣ 
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