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ΘΕΜΑ: «Ππόζκληζη ζςμμεηοσήρ ζε διαδικαζία διαβούλεςζηρ»  

 

Σν Εζληθφ Κέληξν Δεκφζηαο Δηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΕΚΔΔΑ) πξνβαίλεη ζε δηελέξγεηα 

Πξνθαηαξθηηθήο Δηαβνχιεπζεο επί ηνπ ηεχρνπο Δηαθήξπμεο Αλνηρηνχ Δηαγσληζκνχ άλσ ησλ 

νξίσλ γηα ηε ζχλαςε πκθσλίαο-Πιαίζην γηα ην έξγν κε ηίηιν «Ππογπάμμαηα καηάπηιζηρ, 

ανάπηςξηρ δεξιοηήηων, ενδςνάμωζηρ από πιζηοποιημένερ δομέρ επαγγελμαηικήρ 

καηάπηιζηρ» θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζε αλνηρηή, κε δεζκεπηηθή 

ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο γηα ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ/παξαηεξήζεσλ επί ηνπ 

Σεχρνπο Δηαθήξπμεο. 

Εηδηθφηεξα, αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ είλαη ππεξεζίεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ κέζσ 

εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ 

θαη ελδπλάκσζεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ. πγθεθξηκέλα ην έξγν αθνξά ζηελ νξγαλσηηθή 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, ζηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηψλ θαη 

εθπαηδεπφκελσλ θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ θάζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη ζηελ 

θαηαρψξεζε ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζην Οινθιεξσκέλν 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο-πιαίζην θαη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ βαζίδνληαη 

ζε απηή («εθηειεζηηθέο ζπκβάζεηο») είλαη ην Τπνπξγείν Εζσηεξηθψλ, κε πφξνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην Εζληθφ ρέδην Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο «Ειιάδα 2.0» κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο – NextGenerationEU.   

Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο-πιαίζην, θαη ησλ εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ απηήο, 

είλαη εγγεγξακκέλε ζην Πξφγξακκα Δεκνζίσλ Επελδχζεσλ κε αξ. ΑΣΑ: 015 –SUB4. 
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Αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Δεκφζηνπ Σνκέα κε αξίζ. ελάξηζ. 

Έξγνπ: 2022ΣΑ01500001 (ΑΔΑ:Ρ40546ΜΣΛΠ-ΝΦ).  

Οη παξνχζεο ζπκβάζεηο («εθηειεζηηθέο ζπκβάζεηο») ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην πεξηιακβάλνληαη 

ζην Τπνέξγν 3 ηνπ έξγνπ: «SUB4. Αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ 

Δεκφζηνπ Σνκέα.» ην νπνίν έρεη εληαρζεί ζην Σακείν Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο ζην 

πιαίζην ηεο Δξάζεο «Εθζπγρξνληζκφο Δεκφζηαο Δηνίθεζεο» κε θσδηθφ ID 16972 κε βάζε ηελ 

Απφθαζε Έληαμεο κε αξ. πξση. 47682 ΕΞ2022/ΤΠΟΙΚ 8-4-2022 (ΑΔΑ: Φ76Η-ΙΕΠ) θαη έρεη 

ιάβεη θσδηθφ ΟΠ ΣΑ5150174. 

Ο ζπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ  7.304.000,00 €  

Οη ζπκβάζεηο ζα αλαηεζνχλ κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο, βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο. 

Η δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο ζα δηεμαρζεί κέζσ ηνπ πζηήκαηνο ΕΗΔΗ ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε www.promitheus.gov.gr για σπονικό διάζηημα είκοζι (20) ημεπών απφ ηελ 

αλάξηεζε ηνπ ηεχρνπο δηαθήξπμεο ζην ΕΗΔΗ πξνο Δηαβνχιεπζε. 

Η παξνχζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΕΚΔΔΑ, ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε www.ekdd.gr   

Επηζπλάπηεηαη ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ην ηεχρνο δηαθήξπμεο πνπ ηίζεηαη ζε δηαβνχιεπζε. 

Πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα δεηνχληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: promitheies@ekdd.gr   

Οη πξνηάζεηο-παξαηεξήζεηο ζα ππνβιεζνχλ ζηνλ ηζηφηνπν: Δηαβνπιεχζεηο (promitheus.gov.gr) 

κέζσ εηδηθνχ εληχπνπ ζπιινγήο ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο Υξήζεο θαη πκκεηνρήο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηνλ παξαπάλσ ζχλδεζκν.  

Παξαθαιείζηε γηα ηελ αληαπφθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο Δεκφζηαο 

Δηαβνχιεπζεο. 

                                                                                                                                                

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΚΔΔΑ 

 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΡΑΜΑΛΙΩΣΗ 

 

ςνημμένα: 

ρέδην Δηαθήξπμεο πκθσλίαο-Πιαηζίνπ 

 

 

Κοινοποίηζη (μέζω ηλεκηπονικήρ αλληλογπαθίαρ): 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ekdd.gr/
mailto:promitheies@ekdd.gr
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx;jsessionid=2LJvv19WNT3FJrwn4mJsd1xX62QfFkvD1CrWQcnyDkJ2jc3MXFtF!1748934733!1351181573?_afrLoop=5784158361412765#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage215.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3D504zyjbj7_4
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• Γξαθείν Τπνπξγνχ Εζσηεξηθψλ 

• Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέα Αλζξψπηλνπ Δπλακηθνχ Δεκφζηαο Δηνίθεζεο ΤΠ.Ε. 

• Γξαθείν Τπεξεζηαθήο Γξακκαηέα ΤΠ.Ε. 

• Γξαθείν Γεληθήο Δηεχζπλζεο Δηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ΤΠ.Ε. 

• Εηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ ΣΑΑ (rrfasupport@minfin.gr) 

• Γξαθείν Πξνέδξνπ ΕΚΔΔΑ 

• Γεληθφ Δηεπζπληή Δηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ΕΚΔΔΑ 

• Δηεπζχληξηα Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ΕΚΔΔΑ  

 

Εζωη. Διανομή (μέζω ηλεκηπονικήρ αλληλογπαθίαρ): 

• Σκήκα Πξνκεζεηψλ/Αξρείν 

• Σκήκα πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ  
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