
 

 

 

Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης)  
Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού 

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.): 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), Σταδίου 24, ΤΚ 105 64, Αθήνα 
Τηλ: 210-3312535-6, Φαξ: 210-3230636, e-mail: info@hhf.gr 

Υπεύθυνος για πληροφορίες Γρηγόρης Τάσιος, Πρόεδρος ΔΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ:  
 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  
το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Είδος/Τύπος Αναθέτουσας 
Αρχής: 

Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση Ομοσπονδία 

Είδος Διαγωνιστικής 
Διαδικασίας: 

Διεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός  

Τίτλος Διαγωνισμού: 
«Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης – πιστοποίησης για την υλοποίηση της 
Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Β ΚΥΚΛΟΣ)» με κωδ. MIS 5035121 

Συνολικός προϋπολογισμός 
έργου σε ευρώ  

869.040,00€  
Επισημαίνεται ότι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και 
πιστοποίησης προσώπων (ως υπηρεσία στενά συνδεόμενης με την 
κατάρτιση) 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). 

Κωδικοί του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων CPV (Common 
Procurement Vocabulary): 

• 80521000-2: Υπηρεσίες προγραμμάτων κατάρτισης 

• 79132000-8: Υπηρεσίες Πιστοποίησης 

Αντικείμενο Σύμβασης: 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και 
Πιστοποίησης (εφεξής το Έργο) για 1.278 εργαζόμενους εργαζομένους – 
μισθωτούς με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας που απασχολούνται σε 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, έτσι 
ώστε να εφοδιαστούν με γνώσεις και δεξιότητες σε θεματικά αντικείμενα 
υψηλής προστιθέμενης αξίας που μπορούν να διευρύνουν το αντικείμενο 
μεγάλου φάσματος επιχειρήσεων, συμβάλλοντας κατά αυτό τον τρόπο 
στην ενίσχυση της βιωσιμότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητάς τους, 
μέσω της ενσωμάτωσης καινοτομιών και της αύξησης της εξωστρέφειάς 
τους.  
Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο 
πλαίσιο του Έργου, το περιεχόμενό τους, οι σχετιζόμενες επαγγελματικές 
ειδικότητες, καθώς και οι εξειδικευμένες (επαγγελματικές) και “οριζόντιες” 
γνώσεις και δεξιότητες που αναμένεται να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι 
μετά το πέρας της κατάρτισης (Εκπαιδευτικοί Στόχοι) καλύπτουν το 
αντικείμενο των εργασιών, των εργασιακών καθηκόντων, των γνώσεων και 
των δεξιοτήτων που απαιτούν κι εξετάζουν τα προβλεπόμενα Σχήματα 





 

Πιστοποίησης και, ταυτόχρονα, συνάδουν με την αναγκαιότητα 
υλοποίησης της Πράξης. 
Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την: 
➢ Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για 1.278 εργαζόμενους, 

διάρκειας 80 ωρών (μόνο θεωρητική κατάρτιση), στα εξής θεματικά 
αντικείμενα: 

• Οροφοκόμος 

• Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου 

• E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing 
➢ Πιστοποίηση της αποκτηθείσας γνώσης και δεξιοτήτων των 1.278 

ωφελούμενων με τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις για τη λήψη 
πιστοποίησης, διαδικασία η οποία θα συμβάλει θετικά στην ενίσχυση 
της απασχόλησής τους και την ενίσχυση του επαγγελματικού τους 
προφίλ. 

Δικαίωμα συμμετοχής:  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που πληρούν τους όρους των Παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 
2.2.7 της Αναλυτικής Διακήρυξης. 

Κριτήριο ανάθεσης (ή 
κατακύρωσης): 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας -τιμής 

Διάρκεια Σύμβασης:  Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

Τίτλος Πράξης στην οποία 
εντάσσεται ο Δημόσιος 
Διαγωνισμός: 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Β ΚΥΚΛΟΣ) 

Κωδικός MIS : 5035121 

Βασικοί όροι 
χρηματοδότησης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο 
Τουρισμού, Κωδ. ΣΑΕ1111. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από 
Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. 
Έργου  2019ΣΕ11110005, σύμφωνα και με την απόφαση ένταξης της 
Πράξης 7627/2206/Α3/17-12-2019. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) και από – εθνικούς πόρους του ΠΔΕ). 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης 
υποβολής ηλεκτρονικών 
προσφορών: 

13/01/2022, ημέρα: Πέμπτη, ώρα: 14:00 

Καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής ηλεκτρονικών 
προσφορών: 

15/02/2022, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 14:00 

Ημερομηνία Διενέργειας 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
(Αποσφράγιση υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
– Τεχνική Προσφορά»):  

18/02/2022, ημέρα: Παρασκευή, ώρα: 11:00 

Διάθεση της αναλυτικής 
Διακήρυξης του διαγωνισμού 
και των συμπληρωματικών 
εγγράφων της σύμβασης 

• Από τη Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr (Α/Α ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ: 153690) 

• Από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής  www.hhf.gr  
Γλώσσα υποβολής 
προσφορών και επικοινωνίας:  

Ελληνική 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές  

Κατανομή σε τμήματα ΟΧΙ 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.hhf.gr/
http://www.hhf.gr/




 

Πρόσθετα πληροφοριακά 
στοιχεία: 

• Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα 

• Οι προσφορές να ισχύουν και να δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς 
για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: 
• Εγγύηση Συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ποσό 17.380,80€) 

• Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 4% επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 

Ενστάσεις – προδικαστικές 
προσφυγές 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες 
εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο 
πλαίσιο  διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του 
Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 
«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»   

 

Ημερομηνία 
αποστολής της 

Προκήρυξης στον 
διαδικτυακό τόπο 

https://ted.europa.eu 
του Συμπληρώματος 

στην Επίσημη 
Εφημερίδα της ΕΕ 

Ημερομηνία ανάρτησης της 
Διακήρυξης στον 
διαδικτυακό τόπο 

www.eprocurement.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ 

Ημερομηνία ανάρτησης της 
Προκήρυξης και της 

Διακήρυξης στον 
διαδικτυακό τόπο 

www.eprocurement.gov.gr  
του ΚΗΜΔΗΣ 

Ημερομηνία ανάρτησης της 
Διακήρυξης στον διαδικτυακό 

τόπο της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ξενοδόχων 

www.hhf.gr 

10/01/2022 13/01/2022 13/01/2022 13/01/2022 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του συστήματος, 
στην οποία οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. 

https://ted.europa.eu/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.hhf.gr/
http://www.hhf.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/



