
 
 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
  

 

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)  διοργανώνει, κατά την επιμορφωτική περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 

2023, σειρά πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στα στελέχη της 

Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»), προέκυψαν μετά από ανίχνευση 

εκπαιδευτικών αναγκών, επεξεργασία σχεδίων εκπαίδευσης και αιτήματα των Φορέων, 

αποσκοπούν στην αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών και 

εντάσσονται σε επτά θεματικούς τομείς.  

 

Στο θεματικό τομέα «Οικονομία και Δημοσιονομική Πολιτική» διοργανώνεται επιμορφωτικό 

πρόγραμμα με τίτλο:  

 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ»  

 

Ομάδα – Στόχος: Το πρόγραμμα απευθύνεται στις Διευθύνσεις Προμηθειών, Διευθύνσεις 

Οικονομικών, Διευθύνσεις Διοικητικού όλων των Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων του 

Δημόσιου τομέα, σχετικές Ελεγκτικές ή Ανεξάρτητες Αρχές (ενδεικτικά ΕΥΘΥ, Ενιαία Αρχή 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΛΣΥΝ)). Απευθύνεται σε υπαλλήλους 

και λειτουργούς φορέων που ασχολούνται με τη διαχείριση και διεκπεραίωση των διαδικασιών των 

Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών ή/και υπηρεσιών καθώς και με την παρακολούθηση ή/και τον 

έλεγχο της υλοποίησης των. 

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις: 

- βασικές γνώσεις ή/και εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή/και στη χρήση εφαρμογών 

διαδικτύου  



 

- βασικές γνώσεις ή/και εμπειρία όσον αφορά διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών και γενικών υπηρεσιών ή/και επιτυχής παρακολούθηση σχετικού επιμορφωτικού 

προγράμματος του ΙΝΕΠ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ή άλλου παρόμοιου περιεχομένου επιμορφωτικού 

προγράμματος 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των εκπαιδευομένων, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο επί 

του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών και 

Υπηρεσιών, όσο και σε πρακτικό επίπεδο με την εκπαίδευση τους επί της χρήσης της πλατφόρμας 

του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο αποτελεί το εργαλείο του Ελληνικού Δημοσίου Τομέα για 

την υλοποίηση των συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα και αποτέλεσμα την αρτιότερη εκτέλεση των 

υπηρεσιακών τους καθηκόντων αλλά και την απόκτηση πιστοποιημένων γνώσεων στον τομέα των 

Δημόσιων Συμβάσεων. 

 

Χρονική Διάρκεια: 35 ώρες 

 

Θεματικές Ενότητες: 

1.  Έναρξη – Γενική παρουσίαση του «Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» 

2.  Θεσμικό πλαίσιο Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικά Μέσα 

Επικοινωνίας στις Δημόσιες Συμβάσεις 

3. Επισκόπηση διεξαγωγής ηλεκτρονικής διαδικασίας ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών και Υπηρεσιών  

4. Ηλεκτρονικό Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (eΕΕΕΣ) 

5. Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

6. Σχεδιασμός και δημοσίευση ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας ή Υπηρεσίας με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής 



 

7. Υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών Οικονομικών Φορέων 

8. Επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες  

9. Διαχείριση Ηλεκτρονικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

Υπηρεσίες 

10. Προετοιμασία αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας ή Υπηρεσίας με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής 

11. Αποσφράγιση και αξιολόγηση ηλεκτρονικών προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

12. Χρήση ψηφιακών υπογραφών στις ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις 

13. Κατακύρωση αποτελέσματος ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  

14. Αποτύπωση λοιπών διαγωνιστικών διαδικασιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

15. Σχεδιασμός  και δημοσίευση ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας ή Υπηρεσίας με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 

τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής 

16. Υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών Οικονομικών Φορέων 

17. Προετοιμασία αποσφράγισης, αποσφράγιση και αξιολόγηση Φακέλου Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής/Τεχνικής Προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής 

18. Προετοιμασία αποσφράγισης, αποσφράγιση και αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 

τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής 



 

19. Κατακύρωση αποτελέσματος ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας 

– τιμής 

20. Αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων 

 

Προκειμένου οι συμμετέχοντες/χουσες να λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν 

παρακολουθήσει ανελλιπώς το πρόγραμμα και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την προβλεπόμενη 

διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων. 

 

Η ανωτέρω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

 

 


