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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Μελέτη για τις 
επιπτώσεις της μετάβασης στη μετα-λιγνιτική εποχή για τα άτομα με αναπηρία, 
χρόνιες παθήσεις και στις οικογένειές τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Δυτικής 
Μακεδονίας» του Πακέτου Εργασίας 3 (Π.Ε.3) στο πλαίσιο του Υποέργου (1) 
«ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ – ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ 
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» της Πράξης «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5095041, στον Άξονα Προτεραιότητας: 10 
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 
(ΕΚΤ)», Θεματικός Στόχος: 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της 
φτώχειας και κάθε Διάκρισης», Επενδυτική Προτεραιότητα:9iii «Καταπολέμηση κάθε μορφής 
διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών», Ειδικός Στόχος: 1022 «Βελτίωση της 
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες».  

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 29.990,00 € χωρίς ΦΠΑ (37.187,60 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24%) 
 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 
Κωδ. ΣΑ ΕΠ0051. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2021ΕΠ00510080). 

Η Σύμβαση αφορά την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Μελέτη για τις επιπτώσεις της 
μετάβασης στη μετα-λιγνιτική εποχή για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και 
στις οικογένειές τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας» του 
Πακέτου Εργασίας 3 (Π.Ε.3) στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 
– ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» 
της Πράξης «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 





 

 

Σελίδα 2 

 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με 
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5095041, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική 
Μακεδονία 2014-2020» με βάση την με αρ. πρωτ.: 3734/08.10.2021 απόφαση ένταξης του 
Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5095041. Η 
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
 
Στο πλαίσιο της παραπάνω πράξης, η Ε.Σ.Α.μεΑ. με την Νο 27/12.12.2022 Απόφαση της 
Εκτελεστικής Γραμματείας της, 
 

ΚΑΛΕΙ 
 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη σύναψη 
σύμβασης έργου με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Μελέτη για τις 
επιπτώσεις της μετάβασης στη μετα-λιγνιτική εποχή για τα άτομα με αναπηρία, 
χρόνιες παθήσεις και στις οικογένειές τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Δυτικής 
Μακεδονίας» του Πακέτου Εργασίας 3 (Π.Ε.3) στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
– ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ – ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» της Πράξης «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5095041, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την με αρ. πρωτ.: 3734/08.10.2021 
απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 
(MIS) 5095041. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
 
1. Αντικείμενο της Σύμβασης 
 
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκπόνηση της Μελέτης για τις επιπτώσεις της 
μετάβασης στη μετα-λιγνιτική εποχή για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και 
στις οικογένειές τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας» που 
συμπεριλαμβάνεται στο Πακέτο Εργασίας 3 (Π.Ε.3) στο πλαίσιο του Υποέργου (1) 
«ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ – ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ 
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» της Πράξης «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 





 

 

Σελίδα 3 

 

ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5095041. 
 
Σκοπός της Μελέτης είναι η διερεύνηση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της 
μετάβασης στη μετα-λιγνιτική εποχή για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις 
οικογένειές τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, ο προσδιορισμός των 
προκλήσεων που αναμένεται να αντιμετωπίσουν και η διατύπωση προτάσεων για μια δίκαιη 
μετάβαση. 
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων CPV: 79315000-5 «Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών». 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας πρόσκλησης.  

 
2. Διάρκεια της σύμβασης 

 
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι πέντε μήνες (05) μήνες από την υπογραφή της 
Σύμβασης. Η Σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου χωρίς 
μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου του έργου. Η σύμβαση λήγει με την προσήκουσα 
παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων.  
 

ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΑ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α΄ στάδιο – Π.1 
2 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

Β΄ στάδιο – Π.2 
4 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

Γ΄ στάδιο – Π.3 
5 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

 
3. Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
Στη Πρόσκληση μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, καθώς και ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή 





 

 

Σελίδα 4 

 

προσφορά. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε 
μεμονωμένα είτε σε μία μόνο κοινοπραξία / ένωση. 

Τα παραπάνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, θα πρέπει να διαθέτουν ικανότητες και εμπειρία για την υλοποίηση του έργου. 
 
3.1 Ειδικότερα οι υποψήφιοι ανάδοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να πληρούν και 
να τεκμηριώνουν επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες 
προϋποθέσεις συμμετοχής: 
 

• Καταλληλότητα, άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα 
XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να 
παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω 
οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου 
σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε 
τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα 
πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη 
νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για το υπό ανάθεση έργο.  
 

• Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής, θα πρέπει να έχει την απαραίτητη οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια για την επιτυχή υλοποίηση του έργου η οποία αποδεικνύεται από συνολικό κύκλο 
εργασιών, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2019, 2020, 2021), ίσο ή 
μεγαλύτερο από το 100% του συνόλου προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, χωρίς ΦΠΑ. 
Το στοιχείο αυτό αποδεικνύεται με την υποβολή των Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση 





 

 

Σελίδα 5 

 

Ισολογισμών ή Δήλωσης του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση 
που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο 
των τριών (3) οικονομικών χρήσεων, τότε ο μέσος όρος του γενικού κύκλου εργασιών για όσες 
οικονομικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 100% του 
προϋπολογισμού του συγκεκριμένου έργου. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας η παραπάνω 
προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας. 
 

• Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής, θα πρέπει να διαθέτει:  
Αποδεδειγμένες τεχνικές ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία: 

- Οι οποίες θα αποδεικνύονται από την υλοποίηση εντός των τελευταίων τριών 
(3) ετών πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, τουλάχιστον ενός (1) έργου 
στο ίδιο ή σε συναφές αντικείμενο με το προκηρυσσόμενο προϋπολογισμού 
δαπάνης που ανέρχεται στο 100% του Προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου 
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η έννοια του όρου «υλοποίηση» σημαίνει 
έργο ολοκληρωμένο επιτυχώς. 

Σε περίπτωση έργων που έχουν υλοποιηθεί από Ένωση εταιρειών και είναι συναφή με το 
προκηρυσσόμενο έργο, λαμβάνεται υπόψη ο προϋπολογισμός του έργου που έχει υλοποιηθεί 
από τον προσφέροντα βάσει του ποσοστού (%) συμμετοχής του στην Ένωση και όχι ο 
συνολικός προϋπολογισμός του έργου.  
 
Την οργανωτική δυνατότητα και την επιχειρησιακή ικανότητα να αναλάβει το έργο  
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει: 

- επαρκή στελέχωση της Ομάδας Έργου του αναδόχου, η οποία θα πρέπει να απαρτίζεται 
από ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών κατάλληλων για την επιτυχή υλοποίηση του 
περιγραφόμενου έργου. Όλα τα στελέχη του υποψηφίου οικονομικού φορέα που θα 
αποτελέσουν την Ομάδα Έργου, θα έχουν τα ελάχιστα προσόντα που αναφέρονται 
παρακάτω, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε αναλυτικά βιογραφικά 
σημειώματα. 

Συγκεκριμένα απαιτείται ο υποψήφιος ανάδοχος να συστήσει Ομάδα Έργου, η οποία θα 
απαρτίζεται κατ’ ελάχιστον από τρία (3) στελέχη όπως προσδιορίζεται παρακάτω:  
 
Στέλεχος 1: Υπεύθυνος Έργου/Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου  

Ο οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία και ευθύνη της διαχείρισης και διοίκησης των 
εργασιών του Αναδόχου, του χρονοπρογραμματισμού και του συντονισμού όλων των 
μελών της ομάδας Έργου, καθώς και της εκπροσώπησης του Αναδόχου έναντι της 
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Αναθέτουσας Αρχής. Επιπρόσθετα θα έχει τη συνολική επιστημονική ευθύνη του Έργου 
και των εργασιών του Αναδόχου, θα ορίζει τις κατευθύνσεις και τις προδιαγραφές των 
επιμέρους παραδοτέων και θα προτείνει λύσεις και θα παίρνει αποφάσεις σε σχέση με 
μεθοδολογικά προβλήματα που τυχόν προκύπτουν κατά την υλοποίηση του Έργου. 
 
Ο Υπεύθυνος Έργου/Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να 
πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

- Να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου 
σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών.  

- Να διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε κοινωνικές, ή οικονομικές, ή 
πολιτικές, ή θετικές επιστήμες της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της 
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών.  

- Να διαθέτει γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών εκ των οποίων 
τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια ειδικής εμπειρίας στη διοίκηση / συντονισμό / διαχείριση 
εθνικών ή/και συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία έργων, ως 
Υπεύθυνος Έργου ή Επιστημονικός Υπεύθυνος στα έργα αυτά. 

- Να διαθέτει αποδεδειγμένη άρτια γνώση της μεθοδολογίας της κοινωνικής έρευνας που 
να αποδεικνύεται με επαγγελματική εμπειρία στη διενέργεια κοινωνικών ερευνών 
(τουλάχιστον 2 έρευνες πεδίου ως επιστημονικά υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής ή 
υπεύθυνος έργου). 

 
Στέλεχος 2: Υπεύθυνος της Μελέτης θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληροί τα ακόλουθα 

κριτήρια: 
- Να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κοινωνικές, ή οικονομικές, ή 

πολιτικές, ή θετικές επιστήμες της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της 
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών της ημεδαπής.  

- Να διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε κοινωνικές, ή ανθρωπιστικές ή 
οικονομικές, ή πολιτικές, ή θετικές επιστήμες της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου 
σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών.  

- Να διαθέτει αποδεδειγμένη συμμετοχή σε μελέτες επιπτώσεων (συμμετοχή σε 
τουλάχιστον 2 συναφή έργα). 
 

Στέλεχος 3 Ερευνητής θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

- Να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κοινωνικές, ή οικονομικές, ή 
πολιτικές, ή θετικές επιστήμες της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της 
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών της ημεδαπής.  
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- Να διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε κοινωνικές, ή ανθρωπιστικές ή 
οικονομικές, ή πολιτικές, ή θετικές επιστήμες της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου 
σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών.  

- Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στη διεξαγωγή ποιοτικών/ποσοτικών ερευνών σε 
(συμμετοχή σε τουλάχιστον1 ποσοτική και 1 ποιοτική έρευνας). 

 
Οι παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις πρέπει να καλύπτονται από τον υποψήφιο Ανάδοχο επί 
ποινή αποκλεισμού. Σε περίπτωση Ενώσεων εταιρειών, οι παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν 
να καλύπτονται σωρευτικά. 
 
3.2 Λόγοι Αποκλεισμού: 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
 
3.2.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα 
ακόλουθα εγκλήματα:  
 

1)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42) και τα 
εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

2) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 
φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 
2 (εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του 
Ποινικού Κώδικα, 

3) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των 
άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού 
δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 
198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών 





 

 

Σελίδα 8 

 

προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 
(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 
386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν 
αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των 
άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις 
για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
του ν. 4689/2020 (Α' 103),  

4)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα 
των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103), 

5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 
και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139 

6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης 
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα 
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
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διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου  αφορά στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα 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. 
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις,(1) έως (6), η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
 
3.2.2 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία, 
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, 
3.2.3. Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 3.2.2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή 
του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 3.2.3 θεωρείται ότι δεν  έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό 
που τηρείται.  
Οι περ. α' και β' της παρ. 3.2.2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας 
εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού. 
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3.2.4 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης 
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 
3.2.5  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα 
ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό 
την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής 
του λειτουργίας,   
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93) περί 
ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς 
εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες 
με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
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(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε 
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 
της παρούσας,  
(η) εάν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με 
απατηλό τρόπο εξ παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης 
που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 
 
3.2.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις.  
 
3.2.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3.2.1, και στην παράγραφο 3.2.5, εκτός από την περ. β’ αυτής, μπορεί να 
προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή 
έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα 
ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο 
τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την 
αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από 
τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, 
ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα 
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης 
αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης 





 

 

Σελίδα 12 

 

ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
 
3.2.8 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
3.2.9 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του οριζόντιου αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
αυτό. 
 
3.3. Αποδεικτικά μέσα 
 
3.3.1.  
Β.1 Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 3.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3.2.1 και 3.2.2 περ. α’ και β’, καθώς και 
στην περ. β΄ της παραγράφου 3.2.5, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να 
αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη 
δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 3.2.1 και 3.2.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.5. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού 
αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
α) για την παράγραφο 3.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου 
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να 
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως 
άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
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αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 
3.2.1, 
β) Για την παράγραφο 3.2.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του.  
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της 
παραγράφου 3.2.2 περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας ή βεβαιωση οφειλής 
εκδιδόμενη από την Α.Α.Δ.Ε.. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της διαλειτουργικότητας 
των πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ.5 του άρθρου 47, του ν.4623/2019 
(Α΄134 η Αναθέτουσα Αρχή θα  αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό 
ενημερότητας. 

Για τις παραγράφους 3.2.2 περ. β και 3.2.3. πιστοποιητικό ενημερότητας ή βεβαίωση οφειλης 
εκδιδόμενη από τον e-ΕΦΚΑ. 
 
Για την παράγραφο 3.2.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση 
ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για 
την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
Για την παράγραφο 3.2.5 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του.  
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το 
οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  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. 
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί 
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, 
από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 
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Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την 
παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 
γ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 3.2.5  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 
δ) Για την παράγραφο 3.2.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 
έχει  περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
 
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 3.1 (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα 
δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 
από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του 
Γ.Ε.ΜΗ. 
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 
3.1 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος. 
 
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
3.1 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, σε περίπτωση που ο 
προσωρινός Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Υπεύθυνης Δήλωσης του 
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νομίμου εκπροσώπου του (δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) περί του 
συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην 
έκδοση Ισολογισμών. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 
 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 3.1 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τον αναφερόμενο πίνακα έργων, συνοδευόμενο από τα κατάλληλα αποδεικτικά, 
βιογραφικά σημειώματα και κάθε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 
Ειδικότερα  
Β.4.1. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων παρόμοιων με το 
προκηρυσσόμενο έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία (3 έτη) πριν το 
έτος διενέργειας του διαγωνισμού και από τα οποία προκύπτει η εμπειρία του σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.1, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του 
παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό. 
 
Η παρουσίαση των σχετικών έργων θα γίνει σύμφωνα με το υπόδειγμα: 

Α
/
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ΕΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕ
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ΤΕΚΜΗ
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Β.4.2.Πιστοποιητικά από πελάτες και σχετικές βεβαιώσεις για την υλοποίηση των 
έργων που αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο  

• Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 
πιστοποιητικό που συντάσσεται από την αρμόδια δημόσια αρχή ή πρωτόκολλο 
παραλαβής από την αρμόδια αρχή.  

• Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται σχετική επιστολή 
του ιδιώτη 
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• Εάν το έργο ο υποψήφιος οικονομικός φορέας το έχει υλοποιήσει ως μέλος Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας προσκομίζει επιπρόσθετα και αντίγραφο του Συμφωνητικού που να 
αποδεικνύεται το ποσοστό συμμετοχής του.  

Β.4.3.Δικαιολογητικά για τεκμηρίωση της τεχνικής ικανότητας της προτεινόμενης 
στελέχωσης της Ομάδας Έργου  
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ακόλουθα:  
Β.4.3.1. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων 
προσόντων της προτεινόμενης στελέχωσης της Ομάδας του Συμβούλου σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.1 της παρούσας προσκομίζουν τα παρακάτω αποδεικτικά στοιχεία 
κατά περίπτωση:  
Β.4.3.1.1 Υπεύθυνος Έργου  
1. Τίτλος σπουδών 
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  
4. Βεβαιώσεις για τα αναφερόμενα στο ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα έργα από τις κατά 
περίπτωση Αναθέτουσες Αρχές ή Αναδόχους των έργων, με αναφορά σε έτη απασχόλησης, που 
να αποδεικνύουν την απαιτούμενη εμπειρία.  
Β.4.3.1.2 Λοιπά μέλη της Ομάδας Έργου  
1. Τίτλος σπουδών, 
2. Μεταπτυχιακός  τίτλος σπουδών  
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  
4.Βεβαιώσεις για τα αναφερόμενα στο ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα έργα από τις κατά 
περίπτωση Αναθέτουσες Αρχές ή Αναδόχους των έργων, με αναφορά σε έτη απασχόλησης, που 
να αποδεικνύουν την απαιτούμενη εμπειρία.  
 
4. Τρόπος Πληρωμής – Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης 
 
4.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

• Α’ Δόση, ίση με ποσοστό 30% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση και 

παραλαβή του Παραδοτέου Π.1. 

• Β’ Δόση, ίση με ποσοστό 35% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση και 

παραλαβή του Παραδοτέου Π.2. 

• Γ’ Δόση, ίση με ποσοστό 35% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση και 

παραλαβή του Παραδοτέου Π.3. 
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Καθω ς το ε ργο υλοποιει ται στο πλαι σιο Πρα ξης η οποι α εντα σσεται στο Επιχειρησιακο  
Προ γραμμα ««Δυτικη  Μακεδονι α 2014-2020»» ρητα  θα συμφωνει ται στο πλαι σιο της 
συ μβασης με τον Ανα δοχο ο τι ο τελευται ος θα δε χεται ανεπιφυ λακτα να αναστε λλεται η 
πληρωμη  του για ο σο χρο νο δεν ε χουν μεταφερθει  οι απαραι τητες πιστω σεις απο  το 
φορε α χρηματοδο τησης του Προγρα μματος στην Αναθε τουσα Αρχη . 
 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 
5 του ν. 4412/2016  , καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία. 
4.2 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 4 % επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία και επιπλέον τον αριθμό και 
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου. 
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
 
 
 
5. Διαδικασία Αξιολόγησης 
Η αξιολόγηση και επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την Εκτελεστική Γραμματεία της 
Ε.Σ.Α.μεΑ, κατόπιν εισήγησης Τριμελούς Επιτροπής που θα ορίσει η ΕΣΑμεΑ. Κριτήριο 
αξιολόγησης θα είναι η βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. 

Οι προσφορές γίνονται δεκτές και αξιολογούνται μόνο εφόσον αφορούν το σύνολο του έργου. 
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Πίνακας 1: «Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης» 

Α/Α Ομάδες και Επιμέρους Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Α. Συνολική προσέγγιση του έργου, Μεθοδολογία και 

τεχνικές υλοποίησης 
50% 

Α1 Συνολική κατανόηση του έργου-  Αντίληψη του 

αντικειμένου και των απαιτήσεων, κατανόηση των 

πλαισίου αξιών και αρχών, αναγνώριση των κινδύνων 

και των προϋποθέσεων για την ομαλή υλοποίηση του 

έργου.  

10 

Α2 Κατανόηση του φυσικού αντικειμένου του έργου- 

Αναγνώριση των διαστάσεων που συνθέτουν το 

φυσικό αντικείμενο του έργου, ορθή κατανόηση των 

σκοπών και των στόχων του. 

10 

Α3 Μεθοδολογία- Αρτιότητα μεθοδολογικής 

προσέγγισης και καταλληλόλητα τεχνικών 

υλοποίησης των δράσεων του έργου, συμβατότητα 

μεθοδολογικής προσέγγισης με το πλαίσιο και τις 

κατευθύνσεις της παρούσας Πρόσκλησης. 

30 

Β.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  20 

Β.1 Ποιότητα της ανάλυση του έργου σε στάδια και 

ενότητες ενεργειών- Συμβατότητα της περιγραφής 

του έργου σε διαδοχικά στάδια υλοποίησης, ενέργειες 

και παραδοτέα, με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και 

με τη μεθοδολογία υλοποίησης των δράσεων.  

10 
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6. Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

 
6.1 Βαθμολόγηση τεχνικών 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 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   
 
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  
Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει 
υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, και τη λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 
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 τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω 
τύπο : 
ΣΒTj = (Uα1 x βα1) + (Uα2 x βα2) + (Uα3 x βα3) +(Uβ1 x ββ1)+ (Uβ2 x ββ2) +(Uγ1 x βγ1)+ +(Uγ2 x 
βγ2) 

Β.2  Ποιότητα του Χρονοπρογραμματισμού 

υλοποίησης του έργου-  Αποτελεσματικότητα του 

Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου και 

συμβατότητα του χρονοδιαγράμματος με τους όρους 

της Πρόσκλησης. 

10 

Γ. Οργάνωση/διοίκηση έργου - Ομάδα Έργου  30% 

Γ.1 Αποτελεσματικότητα του σχήματος διοίκησης 

και οργάνωσης του Έργου και του συστήματος 

επικοινωνίας του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή 20 

Γ.2 Απασχόληση και συμπληρωματικότητα των 

μελών της Ομάδας Έργου – Καθήκοντα και βαθμός 

εμπλοκής των μελών. 10 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 
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όπου : 
ΣΒTj = ο συνολικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς της πρότασης  j, 
Ui (i=α1,α2, α3, β1, β2, γ1,γ2,) = ο βαθμός του κριτηρίου i για την πρόταση j  
βi (i=α1,α2, α3, β1, β2, γ1, γ2) = ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου i 
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της 
προσφοράς. 
 
Βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών:  
Η βαθμολόγηση των οικονομικών Προσφορών γίνεται για όσες Προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης.  
Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Και 
λαμβάνεται υπόψη το ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο οικονομικός 
φορέας το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
 
Κατάταξη Προσφορών:  
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής βαθμολόγησης κατά τα προηγούμενα, η 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, 
κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού βάσει του ακόλουθου μαθηματικού τύπου:  
 
ΤΒΣΠ=100*[0,80*( ΣΒTj / ΣΒTmax)+0,20*(Bmin/BKj)]  
 
Όπου:  
ΤΒΣΠ = ο Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς  
ΣΒTj = ο συνολικός βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου 
ΣΒTmax = ο συνολικός βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς  
Βmin = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς  
ΒΚj = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου 
 
Η πρώτη στον Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με τον μεγαλύτερο 
βαθμό ΤΒΣΠ, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
 
7. Οδηγίες και Προθεσμία Υποβολής Προσφορών.  
 
Οι προσφορές κατατίθενται από τους δικαιούμενους συμμετοχής, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο 
φάκελο πληκτρολογημένες με Η/Υ ή δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική 
γλώσσα. Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει σε ξεχωριστούς υποφακέλους τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής, την τεχνική και την οικονομική προσφορά του υποψηφίου. Ειδικότερα: 
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Ο υποφάκελος δικαιολογητικών - τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:  

Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3.3. 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με την παράγραφο ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  του Παραρτήματος Α της 
Διακήρυξης . 

Η Τεχνική Προσφορά που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιλαμβάνει: 

Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Α.1. Συνολική κατανόηση του Έργου, Αντικείμενο, Περιβάλλον και Απαιτήσεις 

του Έργου 

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει την 

υλοποίηση του Αντικειμένου του Έργου, από την οποία πρέπει να αποδεικνύεται 

ότι ο Προσφέρων κατανοεί: 

• Το αντικείμενο του Έργου 

• Το περιβάλλον του έργου  

• Το πλαίσιο αξιών και αρχών του Έργου 

• Τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις που είναι δυνατό να 

επηρεάσουν την ομαλή υλοποίηση του Αντικειμένου του Έργου. 

Α.2 Σύνοψη του φυσικού αντικειμένου του έργου  

Σύνοψη του φυσικού αντικειμένου του έργου από την οποία πρέπει να 

αποδεικνύεται ότι ο προσφέρων κατανοεί:  

• Τις βασικές διαστάσεις που συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του 

έργου. 

• Το βασικό σκοπό και τους επιμέρους στόχους του έργου.   

 

Α.3 Μεθοδολογία και τεχνικές υλοποίησης των δράσεων 
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Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που ο προσφέρων προτίθεται να 

ακολουθήσει για την υλοποίηση του αντικειμένου της Πρόσκλησης. Στην 

περιγραφή της μεθοδολογίας αναμένεται ότι ο προσφέρων:  

• Θα αναπτύξει την γενική μεθοδολογική προσέγγιση που θα 

υιοθετήσει στην εκπόνηση των δράσεων καθώς και τον συνδυασμό 

μεθόδων και τεχνικών που θα εφαρμοστούν σε κάθε δράση. 

• Θα περιγράψει τη μεθοδολογική προσέγγιση με σαφήνεια, 

αναλύοντας  τις απαιτούμενες ενέργειες σε ξεχωριστά στάδια που θα 

διαρθρώνονται με εύλογο τρόπο.  

Β.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Β.1 Ανάλυση του Έργου σε Ενότητες Εργασιών, Στάδια Υλοποίησης και 

Παραδοτέα 

Περιγραφή και ανάλυση του Αντικειμένου της Σύμβασης σε δραστηριότητες και 

διαδοχικά στάδια υλοποίησης που υποστηρίζουν την εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων, με ανάλυση των σταδίων υλοποίησης σε συγκεκριμένες 

ενέργειες και παραδοτέα. Περιγραφή προτεινόμενης δομής και ενδεικτικού 

περιεχομένου των παραδοτέων (Αρχικών, Ενδιάμεσων, Τελικών), σύμφωνα με 

το αντικείμενο, τα στάδια και την μεθοδολογία υλοποίησης των δράσεων. 

 

Β.2 Χρονοπρογραμματισμός του Έργου 

Παρουσίαση του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των 

δραστηριοτήτων, των σταδίων υλοποίησης και των παραδοτέων της Σύμβασης 

(διάγραμμα Gantt), με βάση τη ρεαλιστική εκτίμηση των χρονικών αλληλουχιών 

μεταξύ των επιμέρους εργασιών, και τη  δυνατότητα άμεσης προσαρμογής του 

χρονοπρογραμματισμού σύμφωνα την πορεία υλοποίησης του Έργου. 

Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΟΜΑΔΑ ΈΡΓΟΥ  

Γ.1 Προτεινόμενο οργανωτικό σχήμα διοίκησης του Έργου 

Γ.1.1 Εξειδίκευση ρόλων & αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης του Έργου 
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Γ.1.2 Σύστημα επικοινωνίας του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή 

Γ.2. Παρουσίαση της Ομάδας Έργου – Συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα 

 Αναλυτικός κατάλογος στελεχών που προτείνονται για τη στελέχωση της 

ομάδας έργου, για κάθε στέλεχος θα προσκομιστούν  συνοπτικά βιογραφικά 

σημειώματα.  

Δήλωση σχετικά με τους υπεργολάβους που προτίθεται να χρησιμοποιήσει 

καθώς και το ακριβές μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης που αυτοί θα 

υλοποιήσουν. 

Γ.2.1 Στοιχεία απασχόλησης Ομάδας Έργου – Βαθμός εμπλοκής στο Έργο 

Για κάθε στέλεχος της ομάδας έργου αναμένεται αναφορά στο ρόλο του , στο 

εύρος της εμπλοκής του και στα ειδικά καθήκοντα που θα αναλάβει κατά 

περίπτωση. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στο ποσοστό απασχόλησης των 

βασικών στελεχών.  

Γ.2.2. Συμπληρωμένο τον κατωτέρω Πίνακα, στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά 

στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα Μέλη της Ομάδας Έργου. 

 

Πίνακας: Στοιχεία Απασχόλησης Ομάδας έργου 

Ονοματεπώνυμο 
Επωνυμία 

Εταιρείας 

Θέση 

στην 

Ομάδα 

Έργου 

Αρμοδιότητες 

/ καθήκοντα 

Απασχόληση 

στο Έργο σε 

ανθρωπομήνες 

     

     

     

   ΣΥΝΟΛΟ Α/Μ  
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Όπου συμπληρώνεται: 

• Στην 1η στήλη «Ονοματεπώνυμο»: το ονοματεπώνυμο κάθε προτεινόμενου 

στελέχους της Ομάδας Έργου. 

• Στη 2η στήλη «Επωνυμία Εταιρίας»: η εταιρία στην οποία απασχολείται το 

στέλεχος (αν πρόκειται για ένωση εταιριών αναφέρεται το όνομα της 

εταιρίας που συμμετέχει στη ένωση και με το οποίο έχει δηλωθεί 

συνεργασία). 

• Στην 3η στήλη «Θέση στην Ομάδα Έργου»: ο ρόλος του στελέχους, σύμφωνα 

με την προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας Έργου. 

• Στην 4η στήλη «Αρμοδιότητες / Καθήκοντα»: οι βασικές αρμοδιότητες / 

καθήκοντα που θα έχει το εν λόγω στέλεχος στην Ομάδα Έργου. 

• Στην 5η στήλη «Απασχόληση στο Έργο σε ανθρωπομήνες» αναφέρονται οι 

ανθρωπομήνες (Α/Μ) που θα απασχοληθεί κάθε στέλεχος σύμφωνα με την 

πρόταση του υποψηφίου Αναδόχου. 

 

 

Τονίζεται ότι στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς σε καμία περίπτωση δεν 

πρέπει να εμφανίζονται τιμές. Τυχόν εμφάνιση τιμών επιφέρει αποκλεισμό της προσφοράς. 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει κάθε άλλο συμπληρωματικό έλεγχο για να 

βεβαιωθεί ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των προδιαγραφών. 

Ο υποφάκελος οικονομική προσφοράς, πρέπει να περιλαμβάνει: 

Τον ακόλουθο πίνακα συμπληρωμένο με την προσφορά του διαγωνιζόμενου: 

1 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  

2 ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΠΑ  

3 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ, ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να 

εκτελέσει ο ανάδοχος το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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Στις τιμές θα περιλαμβάνονται τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων (εκτός του Φ.Π.Α). 

Εάν οι τιμές ενός προσφέροντος είναι κατά τη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού  

αναιτιολόγητες, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τον προσφέροντα να τις αιτιολογήσει και εάν 

αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλεισθεί από τον διαγωνισμό. 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

και εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις 

απαιτήσεις του έργου που θα αναλάβει και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την 

καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επιμέρους στοιχείων του 

κόστους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους με τους εξής τρόπους:  

α) Καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  

β) Αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στη 
διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, ΤΚ 16341. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής 
αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως 
προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, ΤΚ 16341 μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Στους κλειστούς φακέλους να αναγράφεται η ένδειξη: 

ΠΡΟΣ: 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

(ΕΣΑμεΑ) 

Ελευθερίου Βενιζέλου 236 Τ.Κ.16341 Ηλιούπολη, 

2ος Όροφος, 

Υπ’ όψιν Γραφείου Πρωτοκόλλου 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Μελέτη για τις επιπτώσεις της μετάβασης στη μετα-
λιγνιτική εποχή για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και στις οικογένειές τους που 
διαβιούν στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας»  

 [Αρ. Πρόσκλησης: ……./……..]  
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8. Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών 

Ορίζεται στις δεκαπέντε (15) ημέρες, αρχόμενης από την επομένη της ημερομηνίας 
δημοσίευσης της παρούσας και λήγει στις 26/01/2023, ώρα 16:00μ.μ. 

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 
ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στον προορισμό τους. 
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή 
για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.  

9. Πληροφορίες/Διευκρινήσεις 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά 
στην κ. Ν. Αποστολάκη,  τηλ.: 210 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 
16:00. 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και 
δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. www.esamea.gr). 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΑμεΑ  
 
 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.esamea.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  
 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής 
Αναθέτουσα Αρχή του Έργου είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (εφεξής 
Ε.Σ.Α.μεΑ.)  
 
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι ο τριτοβάθμιος κοινωνικοσυνδικαλιστικός φορέας του αναπηρικού 
κινήματος της χώρας. Ιδρύθηκε το 1989 από οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και των 
οικογενειών τους, προκειμένου να υπερασπιστεί θέματα κοινού ενδιαφέροντος για όλες τις 
κατηγορίες αναπηρίας και να αποτελέσει έναν ανεξάρτητο και ισχυρό φορέα εκπροσώπησης 
των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους στην ελληνική Πολιτεία και κοινωνία. 
Σήμερα η Ε.Σ.Α.μεΑ. κατέχει επίσημα τη θέση του Κοινωνικού Εταίρου σε ζητήματα που 
αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα άτομα με αναπηρίες και αγωνίζεται για την προώθηση 
πολιτικών που συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και 
πολιτιστική ζωή της χώρας. 
Κύρια αποστολή της Συνομοσπονδίας είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των 
ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία 
και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Ιδίως 
όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά καθιερώνονται με τη 
Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών 
που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον ν. 4074/2012.  
Σε εθνικό επίπεδο η Συνομοσπονδία αγωνίζεται για την προστασία και την προάσπιση των 
ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, την αποδυνάμωση των 
κοινωνικών προκαταλήψεων και την καταπολέμηση των διακρίσεων που βιώνουν. Επιδιώκει 
την εξίσωση των ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ζωής και τη 
διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης και πλήρους ένταξης στην κοινωνία. Η 
Συνομοσπονδία καταρτίζει σχέδιο δράσης, ασκεί συστηματικό έλεγχο των νομοθετικών 
ρυθμίσεων και διατάξεων και καταθέτει προτάσεις προς την ελληνική Πολιτεία για θέματα 
όπως: η εκπαίδευση, η δια βίου μάθηση, η επαγγελματική κατάρτιση, η απασχόληση, η 
κοινωνία της πληροφορίας, η καθολική πρόσβαση. Επιπλέον σύμφωνα με την παρ. 23 του 
άρθρου 2 του καταστατικού της (βλ. https://www.esamea.gr/about-us/statute ), η Ε.Σ.Α.μεΑ. 
δύναται να εκπονεί και να εφαρμόζει προγράμματα για τα άτομα με αναπηρία 
συγχρηματοδοτούμενα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία μπορούν να 
αφορούν στη δια βίου μάθηση, στην επιμόρφωση και  στην κατάρτιση στην ενημέρωση – 
ευαισθητοποίηση. 
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Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Συνομοσπονδία, έχει αναγνωρίσει την ανάγκη ενεργούς συμμετοχής 
σε μία πραγματικά αντιπροσωπευτική ευρωπαϊκή αναπηρική οργάνωση όπως είναι το 
Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρία στο 
διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις άλλες ευρωπαϊκές αρχές. Με στόχο τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού πλαισίου για την αναπηρία, επικεντρωμένο στην ισότητα των 
ευκαιριών και στην καταπολέμηση των διακρίσεων, συμμετέχει σε ένα διευρυμένο δίκτυο 
επαφών με τα Εθνικά Συμβούλια Ατόμων με Αναπηρία των άλλων κρατών – μελών αλλά και 
των υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρατών. 
 
Η Απολιγνιματοποίηση  
 
Η απολιγνιτοποίηση εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη μετάβαση σε μια 
κλιματικά ουδέτερη Ένωση, προβλέπει δε -μεταξύ άλλων- τον μηδενισμό των καθαρών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΕΑΘ) έως το 2050 (Πράσινη Συμφωνία, COM(2019) 640 
της 11.12.2019). Ο στόχος της πλήρους απολιγνιτοποίησης της χώρας έως το 2028 
αποτυπώνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Κλίματος (ΕΣΕΚ, ΦΕΚ Β΄4893/31-12-2019) το 
οποίο διασφαλίζει την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος και την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού της Χώρας.  
 
Η στόχευση στην κλιματική ουδετερότητα επιφέρει ευρύτερες επιπτώσεις σε περιοχές που 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ορυκτά καύσιμα ή από βιομηχανίες έντασης (ΕΑΘ). Ως εκ 
τούτου, η ριζική αναδιάρθρωση των τοπικών οικονομιών πρέπει να διασφαλίζει ότι οι νέες 
δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν σε αυτές μπορούν να συντηρήσουν και να ενισχύσουν 
την οικονομική και κοινωνική δομή, προκειμένου η μετάβασή τους να είναι δίκαιη και 
κοινωνικά βιώσιμη. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, στο πλαίσιο της νέας Πολιτικής 
Συνοχής και σε εφαρμογή της «Πράσινης Συμφωνίας» και του επενδυτικού σχεδίου «Βιώσιμη 
Ευρώπη» (COM(2020) 21 της 14.1.2020), θεσπίστηκε ο «Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης» 
(ΜΔΜ). 
 
Ο ΜΔΜ θα είναι συμπληρωματικός με τις άλλες δράσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
επόμενη περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ΠΔΠ) και 
θα έχει ως σκοπό την παροχή στοχευμένης στήριξης για την προσέλκυση επενδύσεων σε 
περιοχές με υψηλή απασχόληση στην παραγωγή ορυκτών καυσίμων και σε περιοχές που 
διαθέτουν βιομηχανίες με υψηλές ΕΑΘ, των οποίων η λειτουργία είτε θα διακοπεί ή θα 
επηρεαστεί σοβαρά από τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα. 
 





 

 

Σελίδα 29 

 

Ο ΜΔΜ αποτελείται από τρεις πυλώνες: Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), το Ειδικό 
Καθεστώς InvestEU, και τη Δανειακή Διευκόλυνση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ). Το ΤΔΜ της περιόδου 2021-2027 θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις με σκοπό (α) την 
οικονομική διαφοροποίηση και (β) τον μετασχηματισμό τομέων της οικονομίας των υπό 
μετάβαση περιοχών, με τον όρο ότι οι εν λόγω επενδύσεις θα εγκρίνονται ως μέρος Εδαφικών 
Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΜ) και είναι απαραίτητες για την υλοποίηση αυτών. 
 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, εκπονήθηκε ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής 
Μετάβασης (ΣΔΑΜ) με στόχο τον «ολικό αναπτυξιακό μετασχηματισμό των λιγνιτικών 
περιοχών της χώρας, μέσα από τη δημιουργία στρατηγικών δυνατοτήτων, με σκοπό τη 
διατήρηση και ενίσχυση του κοινωνικού τους ιστού». 
 

Το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής μετάβασης στηρίζεται σε πέντε πυλώνες ανάπτυξης, που 
υποστηρίζονται από την βελτίωση των υποδομών και την εναλλακτική αξιοποίηση των 
εδαφών που σήμερα καταλαμβάνονται από τα λιγνιτωρυχεία. Οι πέντε πυλώνες είναι η 
Πράσινη ενέργεια, η «έξυπνη» γεωργία, ο Βιώσιμος τουρισμός, η βιοτεχνία και βιομηχανία και 
τέλος η Ψηφιακή οικονομία και εκπαίδευση. 

 

 

Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας 

Σύμφωνα με το Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας1 (ΕΣΔΙΜ) η 
πλειοψηφία της λιγνιτικής δραστηριότητας της χώρας και κατ’ επέκταση οι οικονομικές 
δραστηριότητες που την αφορούν, αναπτύσσονται στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας 
και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο να εξεταστούν οι επιπτώσεις της μετάβασης στην 
συγκεκριμένη Περιφέρεια, καθώς και στις επιμέρους Περιφερειακές Ενότητες αυτής, με 
δεδομένη την ανάγκη διατήρησης της κοινωνικής συνοχής και της ενδοπεριφερειακής 
σύγκλισης. 

Η εκτίμηση της διαχρονικής εξέλιξης των επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης βασίζεται στο 
χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων για κάθε επιμέρους Περιφερειακή 
Ενότητα. Συγκεκριμένα, η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα 

 
1 https://www.sdam.gr/sites/default/files/2021-

02/%CE%95%CE%94%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F%20%
CE%94%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%94%CE%9F%CE%9D%CE%99%C
E%91%20_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97_08%2002sdam.pdf 

https://www.sdam.gr/sites/default/files/2021-02/%CE%95%CE%94%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F%20%CE%94%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%94%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%91%20_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97_08%2002
https://www.sdam.gr/sites/default/files/2021-02/%CE%95%CE%94%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F%20%CE%94%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%94%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%91%20_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97_08%2002
https://www.sdam.gr/sites/default/files/2021-02/%CE%95%CE%94%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F%20%CE%94%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%94%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%91%20_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97_08%2002
https://www.sdam.gr/sites/default/files/2021-02/%CE%95%CE%94%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F%20%CE%94%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%94%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%91%20_%CE%94%CE%99%CE%91%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97_08%2002
file:///C:/Users/Θοδωρής/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SHWWHU7Z/Πρόσκληση%20%20ΠΕ3%20Υπ3_Mελέτη_Υπ1_ΠΔΜ.docx
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Φλώρινας αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024 ενώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης το 
2028 δεδομένης και της παύσης λειτουργίας της μονάδας Πτολεμαΐδας V με καύση λιγνίτη.  

Οι τομείς οι οποίοι αναμένεται να επηρεαστούν από την απολιγνιτοποίηση δύναται να 
διακριθούν σε:  

▪Παρακμάζοντες τομείς: περιλαμβάνουν βασικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 
εξόρυξης λιγνίτη, συμβατικές δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και 
δραστηριότητες συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων και 
εξυγίανσης, οι οποίες αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα από τη διαδικασία της 
απολιγνιτοποίησης  

▪Μετασχηματιζόμενοι τομείς: περιλαμβάνουν δραστηριότητες διανομής και εμπορίας 
ηλεκτρικού ρεύματος, υποστηρικτικές δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας πρώτων 
υλών και μηχανημάτων σχετικά με τη λιγνιτική δραστηριότητα, κατασκευής και εμπορίας 
μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και εξοπλισμού καθώς και δραστηριότητες μεταφορών, 
οι οποίες αναμένεται να επηρεαστούν έμμεσα και επαγόμενα από τη διαδικασία της 
απολιγνιτοποίησης.  

Λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό εξάρτησης του συνόλου της περιφέρειας της Δυτικής 
Μακεδονίας από τη λιγνιτική δραστηριότητα, η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα 
συνεπάγεται επιπτώσεις στην οικονομία αλλά και την απασχόληση των επηρεαζόμενων 
περιοχών. Οι επιπτώσεις αυτές δύνανται να αντισταθμιστούν μέσω της αξιοποίησης των 
ευκαιριών ανάπτυξης που ήδη υφίστανται, καθώς και των νέων δυνατοτήτων που 
αναδύονται.  

Δεδομένων των πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων που επιφέρει η λιγνιτική 
δραστηριότητα, ο προσδιορισμός των επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης στις Περιφερειακές 
Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας, και κατ’ επέκταση στο σύνολο της περιφέρειας της Δυτικής 
Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί μέσα από την ανάλυση των άμεσων, έμμεσων και 
επαγόμενων (προκαλούμενων) οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Προκειμένου να 
προσδιοριστούν οι επιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητο προηγουμένως να εντοπιστούν οι 
τομείς εκείνοι της οικονομίας που θα υποστούν σημαντική συρρίκνωση (παρακμάζοντες 
τομείς) και οι τομείς που θα διαθέτουν δυνατότητα μετασχηματισμού (μετασχηματιζόμενοι 
τομείς). 

 

Λίγα λόγια για την υφιστάμενη κατάσταση στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας 
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H περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με υπολογιζόμενο πληθυσμό 264.670,2 συγκεντρώνει το 
2,5% του πληθυσμού της ελληνικής επικράτειας (2020).  Το Ακαθάριστο Εγχώριο προϊόν της 
περιφερείας αντιπροσωπεύει το 2% του εθνικού ΑΕΠ (Eurostat,2020) με το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ να ανέρχεται σε 12.600 (σε τρέχουσες τιμές αγοράς), δηλαδή στο 80% του εθνικού κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ και στο 42% του ευρωπαϊκού μέσου.  

Η μέση ηλικία στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται για το 2020 σε 47,9 έτη και ο 
δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων 42,9%, κυμαίνεται σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο (EU: 34.8%) και δεδομένης της σοβαρής δημογραφικής γήρανσης του 
πληθυσμού της χώρας βρίσκεται πολύ πάνω και από το εθνικό ποσοστό (38,1%). 

Η κατανομή του συνολικού εισοδήματος στην Περιφέρεια παρουσιάζει αυξημένη ανισότητα 
και ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (32,6%) ανέρχεται σε υψηλότερο από 
το εθνικό μέσο ποσοστό με τις παραγωγικές ηλικίες, τις γυναίκες και τους αλλοδαπούς να 
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας. 

Σε κίνδυνο φτώχειας ή/και σε κοινωνικό αποκλεισμό διαβιεί το 32,6% των κατοίκων της 
Περιφέρειας (90.284 άτομα), ποσοστό υψηλότερο από το σύνολο της χώρας (28,9%). 

Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ η έκταση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι ιδιαίτερα ανησυχητική στους πολίτες με 
αναπηρία αφού ο ένας στους δύο κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας με σοβαρή αναπηρία 
(ηλικίας 18-64), βρίσκεται στο φάσμα της φτώχειας ή του αποκλεισμού. 

Στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
αποτυπώνεται ο Δείκτης απασχόλησης πληθυσμού ηλικίας 20-64 ο οποίος ανέρχεται σε 56,4 
(ΕΕΔ, 2020), όντας ο δεύτερος χαμηλότερος στην επικράτεια. (EU -27: 72,3). Στην ίδια ηλικιακή 
ομάδα ο δείκτης ανεργίας ανέρχεται 19,9% (Σύνολο χώρας:16,4% /EU -27: 7%).3 

Ωστόσο, κατά το διάστημα 2019-2022, παρατηρείται σημαντική μείωση του ποσοστού του 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού, με βασική αιτία την εγκατάλειψη της περιοχής προς 
αναζήτηση εργασίας.4 

 
ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΠ-ΠΔΜ) 2014-
2020 
 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ-ΠΔΜ) 2014-2020 
αποτελεί υποσύνολο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) της χώρας για την περίοδο 2014-

 
2 Data extracted on 28/02/2022 19:30:35 from [ESTAT] 
3 https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do  
4 Βλ. Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017 –2021 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
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2020 το οποίο περιλαμβάνει τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των 
Περιφερειών της χώρας και τα 7 τομεακά προγράμματα. 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020 εγκρίθηκε από τις Υπηρεσίες 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την C(2014)10180 final/18-12-2014 απόφαση και 
συγχρηματοδοτείται τόσο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) σε ποσοστό 80%. 
Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι: Η συμβολή στη 
δημιουργία μιας διατηρήσιμης, ανταγωνιστικής, περιφερειακής οικονομίας με 
βιώσιμες θέσεις εργασίας, ποιοτικό περιβάλλον και κοινωνική συνοχή. 
Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι: 

• Η βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ανταγωνιστικό επίπεδο με 
έμφαση στην κλαδική και χωροθετημένη εξειδίκευση μέσω της στρατηγικής έξυπνης 
εξειδίκευσης της Περιφέρειας (RIS3), στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην 
καινοτομία, στην ποιότητα και στον εξαγωγικό προσανατολισμό. 
 

• Η υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και η προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και 
η προστασία – ανάδειξη – αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων, η 
οποία μπορεί να συμβάλλει στη διεύρυνση των δυνατοτήτων παραγωγής και 
απασχόλησης. 
 

• Η προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές δικτύων με έμφαση στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) 
και τη σύνδεση περιοχών ενδιαφέροντος με τα ΔΕΔ-Μ που συμβάλλουν με στρατηγικές 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 
 

• H διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής η οποία απειλείται από την πολύ υψηλή 
ανεργία, μέσω δράσεων στήριξης της απασχόλησης, καταπολέμησης της φτώχειας και 
ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών υποδομών παιδείας, υγείας, 
πρόνοιας. 

Οι παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται περιλαμβάνονται σε 13 Άξονες Προτεραιότητας 
ως ακολούθως: 

1 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 
2 Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών 

των πληροφοριών και των επικοινωνιών 
3 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
4 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς 
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5 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων 

6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων 

7 Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων 
σε βασικές υποδομές δικτύων 

8 Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη 
της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού (ΕΚΤ) 

9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ) 

10 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης (ΕΚΤ) 

11 Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 

12 Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ) 
13 Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ) 

 
Θεματικοί Στόχοι (Θ.Σ.): 
ΘΣ 1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. 
ΘΣ 2: Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών  
των πληροφοριών και των επικοινωνιών. 
ΘΣ 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
ΘΣ 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2 σε 
όλους τους τομείς. 
 
ΘΣ 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων. 
ΘΣ 6: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων. 
 
ΘΣ 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε 
βασικές υποδομές δικτύων. 
 
ΘΣ 8: Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας 
του εργατικού δυναμικού. 
 
ΘΣ 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης 
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ΘΣ 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική 
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 
 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης 
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5095041, στον Άξονα 
Προτεραιότητας: 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και 
κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)», στον Θεματικό Στόχο: 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε Διάκρισης», στην Επενδυτική Προτεραιότητα:9iii 
«Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών», και στον 
Ειδικό Στόχο: 1022 «Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε κοινωνικά ευπαθείς 
ομάδες».  
 
Η ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
Η Πράξη σκοπεύει στην καταπολέμηση της διάκρισης και στην προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους 
που διαβιούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ομάδα στόχος) μέσω της επίτευξης 
συγκεκριμένων στόχων όπως: α) ενίσχυση της ικανότητας των στελεχών της περιφερειακής 
και τοπικής αυτοδιοίκησης να ενσωματώνουν τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας σε 
στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης για τις 
λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, σε τοπικές πολιτικές, μέτρα και προγράμματα, β) 
ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς και ενίσχυση της 
ικανότητας των τοπικών οργανώσεών τους μέσω της δικτύωσής τους με άλλα κινήματα, γ) 
εντοπισμός των διακρίσεων που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία και καταπολέμηση των 
εσφαλμένων στερεοτυπικών αντιλήψεων σε βάρος τους και δ) διευκόλυνση της πρόσβασης 
των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην αγορά εργασίας. 
 
Η παρεχόμενη υπηρεσία αποτελεί υπηρεσία δημοσίου χαρακτήρα κοινωνικής ωφέλειας που 
στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες 
παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας 
και στην πρόσβαση και επανένταξη των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις στην 
αγορά εργασίας και συνιστά Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ)/Υπηρεσία 
Δημόσιου Χαρακτήρα Κοινωνικής Ωφέλειας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 
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παρ. 1 (γ) της Απόφασης της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011 «για την εφαρμογή του 
άρθρου 106 παρ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές 
ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται 
σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος (2012/21/ΕΕ)» και η οποία δεν δύναται να παρασχεθεί δίχως κρατική 
παρέμβαση. Πρόκειται για κοινωνική υπηρεσία που παρέχεται στο κοινό εφόσον έχει ως 
αποδέκτες τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, και 
απευθύνεται σε όλους τους ωφελούμενους με τις ίδιες προϋποθέσεις, δωρεάν, χωρίς αντίτιμο, 
αποβλέπει στο συμφέρον του κοινωνικού συνόλου διότι συμβάλλει στην ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής, και δεν ωφελεί οικονομικά τον φορέα υλοποίησής της. 
 
Οι υπηρεσίες της προτεινόμενης ΥΓΟΣ διαρθρώνονται ως ακολούθως: 
 
Δράση 1 «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ – ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»: (Ε.1.8, Ε.1.10, Ε.1.11, Ε.1.12, Ε.1.13) Μεθοδολογία 
υλοποίησης: Αυτεπιστασία (διαδικασία υλοποίησης με ίδια μέσα). 
Δράση 2 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ , ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»: Μεθοδολογία υλοποίησης: Ανάθεση κατόπιν διαγωνισμού και σύμφωνα με 
τα όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων. 
Δράση 3 «ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»: Μεθοδολογία υλοποίησης: Ανάθεση κατόπιν διαγωνισμού και σύμφωνα με τα 
όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων. 
 
Η Πράξη θα υλοποιηθεί στο σύνολο της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας και πιο 
συγκεκριμένα: στις τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες και θα καλύψει τους δώδεκα (12) 
Δήμους. 
 
Η Πράξη ως προς τη δομή της περιλαμβάνει τα εξής Υποέργα και Δράσεις: 
 
Πίνακας: Υποέργα και Δράσεις (Π.Ε): 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ – ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΔΡΑΣΗ 1.1 
(Π.Ε.1) 

Π.Ε.: 1- Προπαρασκευαστικές συναντήσεις για την υποστήριξη 
εφαρμογής των δράσεων της  Πράξης 

ΔΡΑΣΗ 1.2 
(Π.Ε.2) 

Π.Ε.: 2- Έρευνα κοινής γνώμης για τις διακρίσεις που βιώνουν τα 
άτομα με αναπηρία στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
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ΔΡΑΣΗ 1.3 
(Π.Ε.3) 

Π.Ε.: 3- Μελέτη για τις επιπτώσεις της μετάβασης στη μετα-
λιγνιτική εποχή για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και 
στις οικογένειές τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Δυτικής 
Μακεδονίας - Ημερίδα προβολής της μελέτης 

ΔΡΑΣΗ 1.4 
(Π.Ε.4) 

Π.Ε.: 4- Δράση ενημέρωσης αιρετών στελεχών της 
περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης στη δικαιωματική 
προσέγγιση της αναπηρίας 

ΔΡΑΣΗ 1.5 
(Π.Ε.5) 

Π.Ε.: 5- Τεχνικές ημερίδες με θέμα «Σχεδιασμός και εφαρμογή 
περιφερειακών και τοπικών πολιτικών για την προώθηση των 
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία» 

ΔΡΑΣΗ 1.6 
(Π.Ε.6) 

Π.Ε.: 6- Fora προώθησης της απασχόλησης ατόμων με αναπηρία 
και χρόνιες παθήσεις 

ΔΡΑΣΗ 1.7 
(Π.Ε.7) 

Π.Ε.: 7- Καταπολέμηση των στερεοτύπων σε βάρος των ατόμων 
με αναπηρία που αναπαράγουν τα ΜΜΕ και τα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης 

ΔΡΑΣΗ 1.8 
(Π.Ε.8) 

Π.Ε.: 8 – Δράση εκστρατείας ενημέρωσης ατόμων με αναπηρία 
και χρόνιες παθήσεις για τα δικαιώματά τους 

ΔΡΑΣΗ 1.9 
(Π.Ε.9) 

Π.Ε.: 9- Δικτύωση αναπηρικού κινήματος με άλλα κινήματα και 
οργανώσεις 

ΔΡΑΣΗ 1.10 
(Π.Ε.10) 

Π.Ε.: 10- Δημιουργία κοινωνικού δικτύου νέων με αναπηρία 

ΔΡΑΣΗ 1.11 
(Π.Ε.11) 

Π.Ε.11- Εκπόνηση υποστηρικτικού εργαλείου 

ΔΡΑΣΗ 1.12 
(Π.Ε.12) 

Π.Ε. 12 - Ενέργειες Συντονισμού, Διαχείρισης  και 
Παρακολούθησης της Πράξης 

ΔΡΑΣΗ 1.13 
(Π.Ε.13) 

«Καταβολή των επιδομάτων των ωφελούμενων της 
κατάρτισης» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

 
Η Πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 400.000,00€. 
 
 «Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκπόνηση της Μελέτης για τις επιπτώσεις της 
μετάβασης στη μετα-λιγνιτική εποχή για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και 
στις οικογένειές τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας» που 
συμπεριλαμβάνεται στο Πακέτο Εργασίας 3 (Π.Ε.3) στο πλαίσιο του Υποέργου (1) 
«ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ – ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ 
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» της Πράξης «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5095041. 
 
Σκοπός της Μελέτης είναι η διερεύνηση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της 
μετάβασης στη μετα-λιγνιτική εποχή για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις 
οικογένειές τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, ο προσδιορισμός των 
προκλήσεων που αναμένεται να αντιμετωπίσουν και η διατύπωση προτάσεων για μια δίκαιη 
μετάβαση. 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Γενικές μεθοδολογικές αρχές:. 

• Δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας (Human rights-based approach to 

disability): Στη βάση των απαιτήσεων της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρίες, την οποία η χώρα μας κύρωσε με τον ν.4074/2012, ο ανάδοχος 

αναμένεται σε όλες τις δράσεις του έργου να: α) διαχέει την ιδέα πως τα άτομα με 

αναπηρία είναι υποκείμενα δικαιωμάτων β) υιοθετεί/ενσωματώνει τον ορισμό της 

αναπηρίας που περιλαμβάνεται στη Διεθνή Σύμβαση για Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρίες, γ) προβάλλει την αναπηρία ως έκφανση της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, 

δ) αναδεικνύει τη συμβολή της εφαρμογής της αρχής της μη διάκρισης λόγω 

αναπηρίας/χρόνιας πάθησης, και ε) να διαδίδει την ολιστική προσέγγιση στα ζητήματα 

αναπηρίας/χρόνιας πάθησης, αναδεικνύοντας τη σημασία της οριζόντιας 

ενσωμάτωσης της αναπηρίας («disability mainstreaming») και της εφαρμογής του 

καθολικού σχεδιασμού. 
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• Συμμετοχική προσέγγιση (Participatory approach): Σύμφωνα με το σύνθημα του 

αναπηρικού κινήματος «Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς», η μεθοδολογική προσέγγιση 

αναμένεται να διασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των 

αναπηρικών οργανώσεων στις δράσεις του έργου. Αναμένεται δε ότι, η οπτική των 

ατόμων με αναπηρία,  θα αποτυπώνεται σαφώς στα βασικά συμπεράσματα και στις 

συστάσεις πολιτικής του τελικού παραδοτέου. Βασική προϋπόθεση αυτής της αρχής 

είναι να πληρούνται σε όλες τις σχετικές διαδικασίες οι αρχές της προσβασιμότητας. 

• Προσανατολισμός στη δράση (Action-orientated): Η μελέτη του έργου θα έχει σαφή 

προσανατολισμό στην ανάγκη για δράση (action-orientated) προς τη κατεύθυνση της 

προώθησης και της διασφάλισης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.   

• Μεικτή μεθοδολογική προσέγγιση (Mixed-methods approach): Ο ανάδοχος 

αναμένεται να υιοθετήσει μεικτή μεθοδολογία με συνδυασμό μεθόδων και τεχνικών, 

ώστε να υποστηριχτεί η ολιστική και συστημική προσέγγιση των ζητημάτων και να 

ενισχυθεί η αξιοπιστία των ευρημάτων. 

• Διαφοροποιημένη προσέγγιση του πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία: Η 

μελέτη θα υιοθετεί διαφοροποιημένη προσέγγιση των υπό εξέταση ζητημάτων 

λαμβάνοντας υπόψη την ετερογένεια του πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία. 

• Τήρηση 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. 

• Τήρηση ζητημάτων ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας συμπεριλαμβανομένης 

της προστασίας των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και της ευημερίας των ατόμων, 

της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων και του σεβασμού των αξιών και 

της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση οι διαδικασίες έρευνας θα 

πρέπει να ακολουθούν πρότυπα πληροφορημένης συγκατάθεσης των  συμμετεχόντων. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η Μελέτη που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του έργου απαιτεί μεικτή μεθοδολογική προσέγγιση 

που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο α) Έρευνα γραφείου, β) Συγκέντρωση και δευτερογενή 

ανάλυση υφιστάμενων δεδομένων και γ) Διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας.   

Το μεθοδολογικό πλαίσιο που παρατίθεται στην παρούσα διακήρυξη αναμένεται να 

εξειδικευτεί από τον ανάδοχο, ο οποίος καλείται να συμπεριλάβει στην τεχνική προσφορά του 

αναλυτικό μεθοδολογικό σχεδιασμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους στόχους της 

Μελέτης.  

Ειδικότερα η Μελέτη αναμένεται να περιλαμβάνει: 

Α) ΕΡΕΥΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Η έρευνα γραφείου συνίσταται κατ’ ελάχιστο σε επισκόπηση σύγχρονης βιβλιογραφίας και 

αρθρογραφίας, επισκόπηση του θεσμικού πλαισίου αναφορικά με το υπό μελέτη θέμα, 

αναζήτηση διεθνών προτύπων και καλών πρακτικών κ.α. 

 

Β) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η συγκέντρωση των υφιστάμενων στατιστικών δεδομένων και των διαθέσιμων  στοιχείων 

που αποτυπώνουν όψεις των υπό μελέτη ζητημάτων, αναμένεται να αποτελέσει βασική 

ενέργεια τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του έργου.  

 

Γ) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Η διενέργεια πρωτογενούς έρευνας θεωρείται αναπόσπαστο μεθοδολογικό εργαλείο στον 

σχεδιασμό μελετών, ερευνών και διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης σε θέματα 

και τομείς που αφορούν την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.  

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Ο Σκοπός της Μελέτης είναι η διερεύνηση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της 

μετάβασης στη μετα-λιγνιτική εποχή για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις 

οικογένειές τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, ο προσδιορισμός των 
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προκλήσεων που αναμένεται να αντιμετωπίσουν και η διατύπωση προτάσεων για μια δίκαιη 

μετάβαση. 

 

Προκειμένου να επιτύχει το σκοπό της η Μελέτη θα επικεντρωθεί στους εξής στόχους: 

 

➢ Θεωρητική διαμόρφωση του ζητήματος της μετάβασης στη μετα-λιγνιτική εποχή για τα 
άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους που διαβιούν στην 
Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. 

➢ Διερεύνηση των επιπτώσεων της μετάβασης στη μετα-λιγνιτική εποχή για τα άτομα με 

αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της 

Δυτικής Μακεδονίας στους βασικούς τομείς της ζωής όπως της απασχόλησης, της 

εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, της υγείας, της κοινωνικής προστασίας 

κ.α. 

➢ Προσδιορισμός των προσκλήσεων που αναμένεται να αντιμετωπίσουν τα άτομα με 

αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους από τη μετάβαση στη μετα-λιγνιτική 

εποχή στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τους φραγμούς που θα αντιμετωπίσουν 

κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους. 

➢ Διατύπωση τεκμηριωμένων συστάσεων πολιτικής και παρεμβάσεων και ώθηση των 

αρμόδιων φορέων για ανάληψη πολιτικής δράσης για την χωρίς διακρίσεις και 

αποκλεισμούς μετάβαση στη μετα-λιγνιτική εποχή των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες 
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παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της Δυτικής 

Μακεδονίας. 

 

Η επίτευξη των στόχων της Μελέτης αναμένεται να γίνει μέσω της: 

 

o Αποτύπωσης και αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τα εξής: 

 

- Πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που επηρεάζουν την αναπηρία.  

- Νομικό και θεσμικό πλαίσιο. 

- Πολιτικές και δράσεις για την αναπηρία σε επίπεδο της Περιφέρειας της Δυτικής 

Μακεδονίας. 

- Εμπόδια και προκλήσεις στην εκπλήρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. 

 

o Συγκέντρωσης και ανάλυσης των διαθέσιμων δεδομένων και άλλων πληροφοριών 

τεκμηρίωσης που σχετίζονται με την αναπηρία, στους εξής τομείς:  

− Απασχόληση 

− Εκπαίδευση 

− Υγεία 

− Κοινωνική Πρόνοια 

− Προσβασιμότητα: Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον, Μεταφορές, Χρήση 

τεχνολογιών. 

o Διεξαγωγής πρωτογενούς έρευνας με την αξιοποίηση μεθόδων και τεχνικών ποιοτικής και 

ποσοτικής έρευνας με σκοπό την καταγραφή απόψεων/προτάσεων των ατόμων με 

αναπηρία και των αναπηρικών οργανώσεων καθώς και άλλων εμπλεκόμενων αναφορικά 

με την επίτευξη μιας δίκαιης μετάβασης των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των 

οικογενειών τους στη μετα-λιγνικτική εποχή στη Δυτική Μακεδονία. 

 

o Αναζήτησης Καλών Πρακτικών άλλων χωρών. 

 
o Διατύπωσης τεκμηριωμένων συστάσεων πολιτικής και παρεμβάσεων και ώθηση των 

αρμόδιων φορέων για ανάληψη πολιτικής δράσης για μια δίκαιη μετάβαση των ατόμων με 
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στην Περιφέρεια της 
Δυτικής Μακεδονίας. 
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Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα αφορούν ενδεικτικά στους τομείς: 

- Απασχόληση. 

- Εκπαίδευση και Επαγγελματική κατάρτιση. 

- Υγεία. 

- Κοινωνική Προστασία. 
- Υποδομές. 

Στάδια Υλοποίησης – Χρονοδιάγραμμα Παραδοτέων 

Η εκπόνηση της Μελέτης θα πραγματοποιηθεί σε τρία (3) στάδια: 

Στάδιο Α: Αρχική Μελέτη  

Το παραδοτέο αυτό θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης.  

Στάδιο Β: Ενδιάμεση Μελέτη 

Το παραδοτέο αυτό θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης.  

Στάδιο Γ: Τελική Μελέτη 

Το παραδοτέο αυτό θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο εντός πέντε (5) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης.  

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΑ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΜΕΛΕΤΗ 

Α΄ στάδιο – Π.1 
2 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

Β΄ στάδιο – Π.2 
4 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

Γ΄ στάδιο – Π.3 
5 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

 

Όλα τα Παραδοτέα θα  υποβάλλονται στην Ε.Σ.Α.μεΑ. για τελική έγκριση. 




