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KAI ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Ο διαγωνισµός αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών για το έργο «Μαθήµατα 
ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού 
πολιτισµού σε ενήλικες µετανάστες και δικαιούχους διεθνούς 
προστασίας», στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 2 «Μαθήµατα 
ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισµού 
σε ενήλικες µετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας και ∆ράσεις για 
την προώθηση της πρόσβασης των µεταναστών και δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας στην αγορά εργασίας», της πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης µε παράρτηµα ΚΕΜ» (σηµείωση: Κ.Ε.Μ. = Κέντρο Ένταξης 
Μεταναστών) µε Κωδικό ΟΠΣ 5002722 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», προϋπολογισµού πενήντα εννέα χιλιάδων 
εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (59.934,00€) συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α 0%. (H παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και πιστοποίησης προσώπων 
(ως υπηρεσία στενά συνδεόµενης µε την εκπαίδευση) απαλλάσσεται από 
ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 
152/20-11-2015). 
 

Αναλυτικά για το αντικείµενο των υπηρεσιών: 
 
Η δράση εκµάθησης της Ελληνικής γλώσσας αφορά ωφελούµενους 
µετανάστες ή πρόσφυγες. 
Η υλοποίηση της εκµάθησης θα περιλαµβάνει τη διάγνωση του επιπέδου 
ελληνοµάθειας των ωφελούµενων, την υλοποίηση των µαθηµάτων και την 
πιστοποίηση. Το χρονικό διάστηµα υλοποίησης του έργου θα είναι δεκαοκτώ 
(18) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.  
 
Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές:  
 
Α. ∆ιάγνωση επιπέδου ελληνοµάθειας  
- Υλοποίηση διαγνωστικής εξέτασης µε προφορικό, γραπτό ή online 
διαγνωστικό τεστ.1. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την επιτήρηση, τη συλλογή και 

                                                 
1
  Η διαγνωστική εξέταση ανά επίπεδο ελληνομάθειας προτείνεται να σχεδιάζεται με βάση: 

 (Α) τις προδιαγραφές του ΚΕΠΑ του Συμβουλίου της Ευρώπης (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 

για τις γλώσσες, ελληνική μετάφραση του Common European Framework of Reference for Languages, ΚΕΓ, 2008) 

και 

 (Β) την αναλυτική περιγραφή των επιπέδων ελληνομάθειας που περιλαμβάνεται στον τόμο 

Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας: Νέο Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραμμα (ΚΕΓ, 2013). 

 Περιγραφή των επιπέδων ελληνομάθειας είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στο http://www.greek-

language.gr/certification/node/94.html  



ερµηνεία των  αποτελεσµάτων, και την κατάταξη σε επίπεδα ελληνοµάθειας.  
- Η παραποµπή των υποψηφίων µαθητών – µεταναστών  θα γίνεται προς τον 
ανάδοχο µέσω του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (παράρτηµα του Κέντρου 
Κοινότητας), οι υπάλληλοι του οποίου θα ασκούν παρακολούθηση και 
εποπτεία των ωφελούµενων στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. 
 
Β. Υλοποίηση µαθηµάτων 
- Χώρος (20 άτοµα/ αίθουσα): 

• ο ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή του κατάλληλου χώρου 
εκπαίδευσης.  

• το κάθε τµήµα θα αποτελείται από 20 άτοµα το µέγιστο µε ελάχιστο 
αριθµό δέκα (10) για την έναρξη του κάθε τµήµατος. Σε περίπτωση µη 
συµπλήρωσης του ελάχιστου αριθµού για τη δηµιουργία Τµήµατος, η 
αναθέτουσα αρχή σε συνεργασία µε τον ανάδοχο αποφασίζει τη 
δηµιουργία Τµήµατος µε τον υπολειπόµενο αριθµό ωφελούµενων, ή την 
ένταξή τους στα υπάρχοντα Τµήµατα µε υπέρβαση του µέγιστου αριθµού.   

• ο ανάδοχος θα αναλάβει την επαρκή φύλαξη του χώρου 
• ο ανάδοχος θα αναλάβει την ασφάλιση των ωφελουµένων για ατυχήµατα 
ή ασθένειες µέσω «Σχολικού Προγράµµατος Οµαδικής Ασφάλισης» 

• ο ανάδοχος θα τηρεί τη σχετική νοµοθεσία για αποδοχές, απασχόληση και 
κάθε εργατικό δικαίωµα των διδασκόντων, καθώς και οποιουδήποτε 
απασχολείται για τη δράση.  

- ∆ιδασκαλία  
• Η διδασκαλία των ωφελούµενων θα γίνεται για 3 µέρες τη βδοµάδα Χ 3 
ώρες 

 
Με βάση τα χαρακτηριστικά των ωφελούµενων από το πρόγραµµα (ενήλικες 
µετανάστες και πρόσφυγες, γυναίκες και άντρες) το πρόγραµµα αναπτύσσεται 
σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας και ο 
δεύτερος την απόκτηση γραµµατισµού. Στο Γράφηµα 1 αποτυπώνονται οι δύο 
Άξονες υλοποίησης. 

 
Γράφηµα 1: Άξονες του Προγράµµατος «Γλωσσοµάθεια για Μετανάστες και 
Πρόσφυγες» 
 
Άξονας Α: Εκµάθηση ελληνικής γλώσσας  
Ο ανάδοχος του έργου αναλαµβάνει την υλοποίηση µαθηµάτων σε 3 επίπεδα 
επάρκειας της ελληνικής (Α1, Α2 και Β1). Για το κάθε επίπεδο προβλέπονται 
(120) ώρες µαθηµάτων. Κάθε ωφελούµενος µπορεί να παρακολουθήσει µέχρι 



και δύο συνεχόµενα επίπεδα. Για λόγους διοικητικής εποπτείας προβλέπονται 
υπο-επίπεδα 60 ωρών (π.χ. Α2 πρώτο και δεύτερο µέρος). 
Βασικός στόχος του συγκεκριµένου άξονα είναι η εξοικείωση και ανάπτυξη 
διαφορετικών γλωσσικών συµπεριφορών σε ποικίλες επικοινωνιακές 
περιστάσεις (προφορικός και γραπτός λόγος) στο χώρο της εργασίας, όπως 
επίσης και η διεκδίκηση ευκαιριών για απασχόληση και/ή για επαγγελµατική 
εξέλιξη. Ευελιξία επικοινωνιακών καταστάσεων σε εργασιακούς τοµείς που 
ενδιαφέρουν τους συµµετέχοντες, προσαρµοσµένων στις  επικοινωνιακές 
ιδιαίτερες ανάγκες τους. Εκµάθηση εξειδικευµένου λεξιλογίου-ορολογίας. 
 

Επίπεδο (πρόβλεψη 
υπο-επιπέδων) 

∆ιάρκεια 
(ώρες) 

Επίπεδο Ωφελούµενοι 

Α1 – πρώτο µέρος 60 

Α1 – δεύτερο µέρος 60 
A1 (120 ώρες) 20 

Α2 – πρώτο µέρος 60 

Α2 – δεύτερο µέρος 60 
A2 (120 ώρες) 20 

Β1 – πρώτο µέρος 60 

Β1 – δεύτερο µέρος 60 
B1 (120 ώρες) 20 

Πίνακας 1: Πρόγραµµα «Γλωσσοµάθεια», Άξονας Α 
 
 
Άξονας Β: Γραµµατισµός  
Ο 2ος Άξονας προβλέπει ένα πρόγραµµα Αρχικού Γραµµατισµού για 
αναλφάβητους ενήλικες και ένα πρόγραµµα Κοινωνικού Γραµµατισµού για 
ενήλικες πρόσφυγες και προτεραιότητα στο γυναικείο πληθυσµό. 
Μέσω του πρώτου προγράµµατος (Αρχικός Γραµµατισµός) επιδιώκεται η 
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων προκειµένου οι (αναλφάβητοι) 
συµµετέχοντες να προετοιµαστούν για τις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου 
∆ηµοτικού. Το συγκεκριµένο απολυτήριο αποτελεί προϋπόθεση για την 
εγγραφή στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας. Στο περιεχόµενο του 
προγράµµατος εντάσσεται µια σειρά γνωστικών αντικειµένων (γλώσσα, 
µαθηµατικά, γεωγραφία) µε σκοπό να αναπτυχθούν ικανότητες που είναι 
αναγκαίες για την εκτέλεση ενός συγκεκριµένου εύρους απλών εργασιών.   
Μέσω του δεύτερου προγράµµατος (Κοινωνικός Γραµµατισµός) επιδιώκεται η 
απόκτηση κοινωνικών αντανακλαστικών προκειµένου οι συµµετέχοντες να 
αποκωδικοποιήσουν κώδικες και συµπεριφορές του κοινωνικού τους 
περίγυρου. Πρόκειται για µια πολύτιµη δεξιότητα µε άµεσο αντίκτυπο στη 
συµπεριφορά των ίδιων των συµµετεχόντων και ιδιαίτερα στο πιο ευάλωτο 
τµήµα τους, τις γυναίκες. Η γνώση και η αξιοποίηση ενός πλέγµατος 
κοινωνικών αξιών και δοµών στη χώρο υποδοχής µπορεί να έχει πολλαπλά 
οφέλη στη διαβίωση των συγκεκριµένων ατόµων. Παράλληλα, µε βάση την 
ανάλυση των αναγκών αλλά και τις προτιµήσεις των συµµετεχόντων, 
προβλέπονται ταχύρρυθµα εργαστήρια απόκτησης επαγγελµατικών 
δεξιοτήτων (π.χ. κοµµωτική, ραπτική κ.ά.) όσον αφορά στην εκµάθηση 
Ελληνικής επαγγελµατικής ορολογίας. 
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύονται τα χαρακτηριστικά των δύο 
προγραµµάτων. 
 
 
 



 Θεµατικές 
Μοντέλο 
Επιµόρφωσης 

∆ιάρκεια Ωφελούµενοι 

Ανάγνωση και 
κατανόηση 
κειµένου 

Μαθηµατικά 
(βασική 
αριθµητική) 

Αρχικός 
Γραµµατισµός 

Γεωγραφία / 
Ιστορία / 
Πολιτισµός 

Μαθήµατα 120 ώρες 15 

Υπηρεσίες 
Πρόνοιας / 
Κοινωνικής 
πολιτικής 

Οικιακή οικονοµία 
Κοινωνικός 
Γραµµατισµός 

Επαγγελµατική 
κατάρτιση 
(στοχευµένη µε 
βάση τις ανάγκες 
των 
συµµετεχόντων) 

Εργαστήρια 
(όσον αφορά στην 
εκµάθηση της 
ανάλογης Ελληνικής   
ορολογίας)  

60 ώρες 15 

Πίνακας 2: Πρόγραµµα «Γλωσσοµάθεια», Άξονας Β 
 
Για την υλοποίηση των προγραµµάτων στο πλαίσιο του 2ου Άξονα θα 
χρειαστεί η συνδροµή διαµεσολαβητή/-ών.  
 
 
Γ. Πιστοποίηση 2 
- ∆ηµιουργία εξεταστικών θεµάτων προετοιµασίας σε τρία (3) επίπεδα µόνο 
για τον Άξονα Α, από τα εξής: Α1,  Α2 και Β1, ανάλογα µε το επίπεδο της 
διδασκαλίας που προηγήθηκε:  

• σύνταξη θεµάτων 

• γραφιστική επεξεργασία 

• ηχογράφηση 
- Εκτύπωση και αποστολή εξεταστικού υλικού προετοιµασίας.  
- Υλοποίηση εξετάσεων:  

• Τα απαιτούµενα εξέταστρα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του έργου. 
 

 

∆. ∆ιαχείριση έργου 
- Περιγραφή της προτεινόµενης επιστηµονικής οµάδας / οµάδας έργου 
 
i. Στελέχωση της οµάδας έργου του Αναδόχου: 

                                                 
2
  Η πιστοποίηση γίνεται μέσω του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) το οποίο είναι ο κατ' 

αποκλειστικότητα επίσημος φορέας του ελληνικού κράτους για την χορήγηση των Κρατικών Πιστοποιητικών 

Ελληνομάθειας [αρ. 1 της Υ.Α. Β7/255/98 (ΦΕΚ Β΄ 530)]. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις [ΠΔ 363/98 (ΦΕΚ Α' 

242) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 60/2010 (ΦΕΚ Α' 98)]. Το ΚΕΓ διενεργεί σε παγκόσμιο επίπεδο Εξετάσεις 

Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας σε επτά 7 επίπεδα. 
 



α. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει Συγκεντρωτικό Πίνακα 
καταγραφής στοιχείων των Μελών  της Οµάδας Έργου στελεχών του 
υποψήφιου Αναδόχου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 

• Α/Α Μέλους Οµάδας Έργου 
• Ονοµατεπώνυµο Μέλους Οµάδας Έργου 
• Αναφορά επιπέδου εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) 

• Έτη και τοµείς εµπειρίας 
• Θέση στο Έργο (αφορά στην θέση κάθε στελέχους στην οµάδα 

έργου π.χ. Υπεύθυνος Έργου, Επιστηµονικά υπεύθυνος, 
∆ιδάσκοντες, Οικονοµικά υπεύθυνος, εµπειρογνώµονας, 
Γραµµατειακή Υποστήριξη κ.λ.π.) 

• Σχέση εργασίας µε Ανάδοχο (Μόνιµο Στέλεχος Αποκλειστικής 
Απασχόλησης Αναδόχου /Υπεργολάβος/Εξωτερικός Συνεργάτης) 

• Συνολική απασχόληση σε ανθρωποµήνες στο Έργο 
β. Υπεύθυνες δηλώσεις  των µελών της Οµάδας Έργου που δεν υπάγονται 
στο µόνιµο προσωπικό του Αναδόχου για την συµφωνία µε τον προσφέροντα. 
Μέτοχοι ή εταίροι του Αναδόχου που εµπλέκονται στο έργο θεωρούνται ως 
µόνιµο προσωπικό. Η κάθε υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται στο αντίστοιχο 
βιογραφικό.  
γ. Αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα των µελών της Οµάδας Έργου (Οι 
∆ιδάσκοντες πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ελληνικής Φιλολογίας µε 
µεταπτυχιακό, ή διδακτορικό ή επιµόρφωση τουλάχιστον 2 εξαµήνων στη 
διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης ή και δεύτερης γλώσσας).  
 
ii. Σε περίπτωση κατά την οποία τα προτεινόµενα µέλη των οµάδων δεν είναι 
µόνιµα στελέχη του υποψηφίου Αναδόχου, αλλά εξωτερικοί συνεργάτες, η 
πρόταση  συνοδεύεται από υπεύθυνες δηλώσεις τους ότι υπάρχει συµφωνία 
συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια της σύµβασης και ότι είναι 
αποδεκτοί οι όροι του παρόντος διαγωνισµού, ενώ εάν είναι υπάλληλοι άλλων 
εταιριών υποβάλλονται επιπλέον βεβαιώσεις των εταιριών αυτών ότι τελούν εν 
γνώσει της προαναφερόµενης συνεργασίας. 
 
iii. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε 
τρίτους την υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση έργου τότε θα πρέπει να 
καταθέσει συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές 
δηλώσεις συνεργασίας  

 

Περιγραφή τµήµατος 
Έργου που προτίθεται 
ο υποψήφιος 
Ανάδοχος να αναθέσει 
σε Υπεργολάβο 

Επωνυµία 
Υπεργολάβου 

Υποβολή ∆ήλωσης 
Συνεργασίας  

 
 
Υποχρέωση συµµόρφωσης µε κανόνες δηµοσιότητας 

 

Κατά την υλοποίηση των προτεινόµενων δράσεων πρέπει να ακολουθούνται 
οι κανόνες που προβλέπονται από το σχετικό Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 
2014-2020 καθώς και όλα τα προβλεπόµενα από την Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Κεντρικής 



Μακεδονίας (http://www.pepkm.gr – ∆ηµοσιότητα) σύµφωνα και µε τη 
στρατηγική επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε κάθε 
παραγόµενο προϊόν που αποτελεί και παραδοτέο της Πράξης να ακολουθεί 
τους κανόνες δηµοσιότητας που προβλέπονται για τα συγχρηµατοδοτούµενα 
έργα και να λαµβάνει τη σύµφωνη γνώµη αρχικά και πριν την αναπαραγωγή 
τους από τον Υπεύθυνο του Έργου, ο οποίος µε την σειρά του λαµβάνει τη 
σύµφωνη γνώµη της ΕΥ∆-ΕΠ-ΠΚΜ.   
 

Παραδοτέα έργου 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα εξής παραδοτέα στον ∆ήµο 
Θεσσαλονίκης τα οποία ανά δράση είναι τα εξής:  
∆ράση Α. ∆ιάγνωση επιπέδου ελληνοµάθειας   
� Αποτελέσµατα διαγνωστικής εξέτασης. 
∆ράση Β. Υλοποίηση µαθηµάτων  
Τα παραδοτέα της ∆ράσης Β συντάσσονται ανά τµήµα διδασκαλίας και είναι τα 
εξής: 
� Μητρώο διδασκόντων  
� Πρόγραµµα διδασκαλίας/επιµόρφωσης ωφελούµενων  
� Λίστα ωφελούµενων  
� Φάκελοι επιµόρφωσης ωφελούµενων (Παρουσιολόγια, ενδεικτικές 

αξιολογήσεις κλπ) 
∆ράση Γ. Πιστοποίηση  
� Αποτελέσµατα πιστοποίησης  
� Αντίγραφα πιστοποιητικών ελληνοµάθειας ωφελούµενων 

 
 
Τα παραδοτέα παραλαµβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 6.1 και 6.3 της διακήρυξης.  

 

 
Ο Συντάκτης 

Η Προϊσταµένη   
Τµήµατος 

Η Προϊσταµένη 
∆/νσης 

   

Γ. Χατζής  Ε. Τουλκέρη  Σ. Σπυρίδου 

 
 



 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη ,  11 Ιανουαρίου 2021 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
KAI ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός * 

 

«Μαθήµατα ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και 
ελληνικού πολιτισµού σε ενήλικες µετανάστες και δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας» 
 

CPV: 80000000-4 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιµόρφωσης». 
 

Άξονας Α: Εκµάθηση ελληνικής γλώσσας  

Επίπεδο ∆ιάρκεια Ωφελούµενοι 
Ενδεικτικό 
κόστος 

ανθρωποώρας 

Σύνολα  

Α1 120 ώρες 20 13.584,00€ 

Α2 120 ώρες 20 13.584,00€ 

Β1 120 ώρες 20 
5,66€ 

13.584,00€ 
  Ωφελούµενοι Κόστος  

Πιστοποίηση εκµάθησης 
ελληνικής γλώσσας 

60 65,00€ 3.900,00€ 

Άξονας Β: Γραµµατισµός  

Επίπεδο ∆ιάρκεια Ωφελούµενοι 
Ενδεικτικό 
κόστος 

ανθρωποώρας 

 

Αρχικός 
Γραµµατισµός 

120 ώρες 15 10.188,00€ 

Κοινωνικός 
Γραµµατισµός 

60 ώρες 15 
5,66€ 

5.094,00€  

Γενικό Σύνολο 59.934,00€ 
 
 

 

 
Ο Συντάκτης 

Η Προϊσταµένη   
Τµήµατος 

Η Προϊσταµένη 
∆/νσης 

   

Γ. Χατζής  Ε. Τουλκέρη  Σ. Σπυρίδου 

 
 
* Ο προσδιορισµός του κόστους ανθρωποώρας, έγινε κατ’ αντιστοιχία του κόστους για 

προγράµµατα κατάρτισης ΣΕΚ (Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Κατάρτιση), όπου 
προσδιορίζεται στην εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Παρακολούθησης 
∆ράσεων ΕΚΤ, υπ’ αριθµ. 79732/27-7-2020 (Α∆Α: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞ∆), κεφάλαιο ∆, 
παρ. 1, περ. α.1 «σε εύρος τιµών από 5,3 € έως 7€».   



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη ,  11 Ιανουαρίου 2021 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
KAI ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 

 
Ειδικοί όροι 

 
 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, 
µε ποινή αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής 
στον ∆ιαγωνισµό: 
 

1. Άδεια Παρόχου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που εκδίδεται από τον 
Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ) για Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή 
2 που εξασφαλίζει προσβασιµότητα σε ΑΜΕΑ, σύµφωνα µε το ν. 
4067/2012 (ΦΕΚ Α’ 79/09.04.2012-∆ιορθ.σφαλµ. στο ΦΕΚ Α’ 
99/27.04.2012) «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός» και τις Οδηγίες του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής 
«Σχεδιάζοντας για Όλους», κατά περίπτωση, ή του Γενικού Τοµεακού 
Γραµµατέα Νέας Γενιάς και ∆ια Βίου Μάθησης, σύµφωνα µε το άρθρο 89 
του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
102 Α’/12.06.2018), ή ανάλογη άδεια που εκδίδεται, κατά περίπτωση, από 
τη Χώρα Εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα.  

2. Οικοδοµική άδεια που έχει θεωρηθεί για σύνδεση µε τα δίκτυα κοινής 
ωφέλειας ή τα οριζόµενα στις παραγράφους 6, 7 & 8 του άρθρου 107 του ν. 
4495/2017 (Α’167), περί χρήσης εκπαιδευτηρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του κτιριοδοµικού κανονισµού και κατόψεις µε χαρακτηρισµό χρήσης των 
χώρων και αποτύπωση της προσβασιµότητας ΑΜΕΑ, όπως απαιτείται.  

3. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου, σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις.   

4. Αποδεδειγµένη ετοιµότητα (διαθεσιµότητα) για χρήση Ολοκληρωµένου 
Συστήµατος Τηλεκατάρτισης (ΟΣΤΚ) σύµφωνα µε τις τεχνικές και 
ποιοτικές προδιαγραφές, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτηµα 1 
της εγκυκλίου  της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Παρακολούθησης 
∆ράσεων ΕΚΤ, υπ’ αριθµ. 79732/27-7-2020 (Α∆Α: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞ∆).  

5. Αποδεδειγµένη ύπαρξη στη δοµή αίθουσας Τ.Π.Ε. µε κατ’ ελάχιστον δέκα 
(10) Η/Υ, που διαθέτουν λογισµικό µε νόµιµη άδεια χρήσης.  
 

 

Επίσης:  
 

Στον διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος Ν.Π.∆.∆. καθώς και Ν.Π.Ι.∆. 
καθώς και όλοι οι φορείς που ανήκουν στους Φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης καταθέτοντας:  
 



- Το Φ.Ε.Κ. σύστασης ή το Φ.Ε.Κ του Οργανισµού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας, από το οποίο να προκύπτει η συνάφεια του σκοπού, µε το 
προς ανάθεση έργο 

- Αποδεικτικό ότι οι χώροι εκπαίδευσης, εξασφαλίζουν προσβασιµότητα 
σε ΑΜΕΑ.  

- Αποδεικτικό διαθεσιµότητας για χρήση Ολοκληρωµένου Συστήµατος 
Τηλεκατάρτισης (ΟΣΤΚ). 

 
 

6. Να έχει ελάχιστο µέσο γενικό ετήσιο  κύκλο εργασιών των τριών (3) 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο µε το διπλάσιο του 
προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ. 

 

7. Να διαθέτει οµάδα έργου µε τα εξής τουλάχιστον επαγγελµατικά προσόντα: 
 

Θέση Απαραίτητα προσόντα 

Υπεύθυνος Έργου Πτυχίο ή ∆ίπλωµα, επιπέδου ΠΕ ή ΤΕ και µε συναφή 
εµπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη σε διαχείριση 
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων µε 
αντικείµενο την διδασκαλία. 

Οικονοµικά υπεύθυνος Πτυχίο ή ∆ίπλωµα, επιπέδου ΠΕ ή ΤΕ και µε συναφή 
εµπειρία σε οικονοµική διαχείριση 
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων  
τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

∆ιδάσκοντες 
 

∆ιδάσκοντες - Πτυχίο επιπέδου ΠΕ.  
Οι ∆ιδάσκοντες θα είναι πτυχιούχοι Ελληνικής 
Φιλολογίας µε µεταπτυχιακό, διδακτορικό ή 
επιµόρφωση τουλάχιστον 2 εξαµήνων στη 
διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης ή και δεύτερης 
γλώσσας.  
∆ιαµεσολαβητές. 
Εµπειρία τουλάχιστον ενός έτους στη 
διαµεσολάβηση µε πρόσφυγες/µετανάστες.  
Καθώς η γλώσσα θα προκύψει εκ των υστέρων µετά 
την ανάλυση του προφίλ των ωφελουµένων, 
απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 από 
τον υποψήφιο ανάδοχο, ότι θα καλύψει την 
αντίστοιχη θέση.  

Υπεύθυνος διαχείρισης 
ΟΣΤΚ (Ολοκληρωµένου 
Συστήµατος 
Τηλεκατάρτισης) 
(system administrator), 

Θα διαθέτει:  
1) Πτυχίο ΑΕI / ΤΕΙ σε τοµέα Πληροφορικής, 
τεχνικού υπολογιστών ή Προγραµµατισµού 
 

2) Πιστοποιημένη εργασία ως Υπεύθυνος 

διαχείρισης ΟΣΤΚ τουλάχιστον έξι µηνών.  
 
Ο οποίος θα φροντίσει για την εφαρµογή των 
προβλεπόµενων στο Παράρτηµα 1 της εγκυκλίου  
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και 
Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ, υπ’ αριθµ. 
79732/27-7-2020 (Α∆Α: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞ∆). 



 
Το άτοµο αυτό αποτελεί στέλεχος του παρόχου 
Ο.Σ.Τ.Κ. Σε περίπτωση µίσθωσης χρήσης Ο.Σ.Τ.Κ. 
θα προβλέπεται ο ορισµός του από τον πάροχο 
Ο.Σ.Τ.Κ. ούτως ώστε να δηλώνεται αντίστοιχα από 
τον πάροχο κατάρτισης στο ∆ικαιούχο.  

 

Στο ΤΕΥ∆ οι οικονοµικοί φορείς θα δηλώσουν στο πεδίο Μέρος ΙV. Γ. περ. 
6) τα µέλη της  Οµάδας Έργου, ως εξής: 

• Ονοµατεπώνυµο Μέλους Οµάδας Έργου 
• Αναφορά επιπέδου εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) 
• Έτη και τοµείς εµπειρίας 
• Θέση στο Έργο (αφορά στην θέση κάθε στελέχους στην οµάδα 

έργου π.χ. Υπεύθυνος Έργου, Επιστηµονικά υπεύθυνος, 
Οικονοµικά υπεύθυνος, εµπειρογνώµονας, ∆ιδάσκοντες, 
Γραµµατειακή Υποστήριξη κ.λ.π.)  

• Σχέση εργασίας µε Ανάδοχο (Μόνιµο Στέλεχος Αποκλειστικής 
Απασχόλησης Αναδόχου /Υπεργολάβος/Εξωτερικός Συνεργάτης) 

• Ύπαρξη δήλωσης αποδοχής συνεργασίας  
• Συνολική απασχόληση σε ανθρωποµήνες στο Έργο 

 

8. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε 
τρίτους την υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση έργου τότε θα πρέπει να 
δηλώσει τα παρακάτω στο ΤΕΥ∆:  

 
 

Περιγραφή τµήµατος Έργου 
που προτίθεται ο υποψήφιος 
Ανάδοχος να αναθέσει σε 
Υπεργολάβο 

Επωνυµία 
Υπεργολάβου 

∆ήλωση Συνεργασίας  

 
 
 
 
 

 
Ο Συντάκτης 

Η Προϊσταµένη   
Τµήµατος 

Η Προϊσταµένη 
∆/νσης 

   

Γ. Χατζής  Ε. Τουλκέρη  Σ. Σπυρίδου 

 



 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Επωνυµία προσφέροντος : 

 

 

Τηλέφωνο: 

Email:  

 

«Μαθήµατα ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και 
ελληνικού πολιτισµού σε ενήλικες µετανάστες και δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας» 
 

CPV: 80000000-4 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιµόρφωσης». 
 

Άξονας Α: Εκµάθηση ελληνικής γλώσσας  

Επίπεδο ∆ιάρκεια Ωφελούµενοι 
Ενδεικτικό 
κόστος 

ανθρωποώρας 

Σύνολα  

Α1 120 ώρες 20 …………….€ 

Α2 120 ώρες 20 …………….€ 

Β1 120 ώρες 20 
……€ 

…………….€ 
  Ωφελούµενοι Κόστος  

Πιστοποίηση εκµάθησης 
ελληνικής γλώσσας 

60 65,00€ 3.900,00€ 

Άξονας Β: Γραµµατισµός  

Επίπεδο ∆ιάρκεια Ωφελούµενοι 
Ενδεικτικό 
κόστος 

ανθρωποώρας 

 

Αρχικός 
Γραµµατισµός 

120 ώρες 15 …………….€ 

Κοινωνικός 
Γραµµατισµός 

60 ώρες 15 
……€ 

…………….€ 

Γενικό Σύνολο ………….€ 
 

 

Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας τους οποίους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα. 

 

Ο   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 


