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Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού 

Διαγωνισμού 
με Χρήση της Πλατφόρμας  
του Εθνικού Συστήματος  

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)  
για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου: 

 

«Ανάπτυξη ολοκληρωμένου «συστήματος» 
τεκμηρίωσης πολιτικών στα πεδία της πρόβλεψης 

δεξιοτήτων και της ανίχνευσης της πορείας των 
εκπαιδευόμενων στην αγορά εργασίας για την 

περίοδο 2021-2023» 

 
 

Προϋπολογισμός: 1.465.500,00 (ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Αριθμός 
Διακήρυξης: 

1 

 

Αναθέτουσα 
Αρχή: 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΕΙΕΑΔ) 

 

 

 

 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 
Αρ.Πρ. : Ε.Ι.Ε.Α.Δ. : 153 Οικ. 
Ημ.Πρ. : 28/01/2022

ΑΔΑ: Ρ6Ψ6ΟΞ7Φ-Τ3Β



 

Σελίδα 2 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.). 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997871707 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κ. Παλαμά 6-8,  

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 111 41 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL303 

Τηλέφωνο (+30) 2102120729 – 210 210 210 21 720 

Φαξ (+30) 210 2285122 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) info@eiead.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αναστασία Παπακωστα Μαυρονασίου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://www.eiead.gr/ 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Φορέας Υλοποίησης του Έργου είναι το ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
(Ε.Ι.Ε.Α.Δ.). 

Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου, προήλθε από την κατάργηση των εταιρειών «Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΚΑΕ) Α.Ε.» και 
«Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε.». Σύμφωνα με το άρθρο 88 
του νόμου Ν.3996/2011 (ΦΕΚ Α΄, Αρ. Φύλλου 170/5.8.2011) «Αναμόρφωση του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες Διατάξεις», το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 
αφενός περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα αρμοδιότητας των δύο συγχωνευθέντων φορέων (ΕΚΑΕ και 
ΠΑΕΠ) και αφετέρου καθίσταται πλήρης και καθολικός διάδοχος τους. 

Το ανθρώπινο δυναμικό που Ε.Ι.Ε.Α.Δ. είναι υψηλής επιστημονικής στάθμης. Τo προσωπικό του 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. διαθέτει τόσο διαχειριστική όσο και ερευνητική τεχνογνωσία, η οποία απορρέει από 
πολυετή εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων που υλοποίησαν στο παρελθόν οι δύο 
συγχωνευθέντες φορείς. 

Το ΕΙΕΑΔ έχει οριστεί ως επιστημονικά υπεύθυνο για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος 
ΔΑΑΕ και την υλοποίηση δράσεων ερευνητικού και μελετητικού περιεχομένου. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τις προτεραιότητες του Φορέα 
μπορούν να αναζητηθούν στον δικτυακό χώρο του Φορέα: https://www.eiead.gr/ 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η  παροχή επιστημονικής τεκμηρίωσης προς το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικώς με τις πολιτικές, τις οποίες σχεδιάζει και 
εφαρμόζει, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το εποπτεύον Υπουργείο, και η στήριξη των 
δράσεων και των πολιτικών του Υπουργείου με εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές που αναπτύσσονται, 
συγκροτούνται και είναι διαθέσιμα από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη στα 
εξειδικευμένα θέματα στα οποία καλείται να συμβάλει, σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και κλαδικό 
επίπεδο. 
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Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή 
Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση και την 
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.eiead.gr/). 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας  και Κοινωνικών 
Υποθέσεων  Κωδ. ΣΑΕ3341. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Πράξη με Τίτλο «Αναβάθμιση δυνατοτήτων και 
επέκταση της λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Διάγνωσης αναγκών της Αγοράς Εργασίας για 
την περίοδο 2021-2023» με Κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5130621, η οποία έχει ενταχθεί στο 
Συγχρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου  με αριθμό εναρίθμου 
2021ΣΕ33410016. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή στοχευμένης, τεκμηριωμένης και χωρικής πληροφόρηση 
που θα συμβάλει στην επίτευξη και την υλοποίηση εκπαιδευτικών πολιτικών στα πεδία της 
πρόβλεψης δεξιοτήτων και της ανίχνευσης της πορείας των εκπαιδευόμενων στην αγορά εργασίας. 
Ειδικότερα θα λειτουργεί ως μια «ομπρέλα» που θα περιλαμβάνει τα εργαλεία και τις βέλτιστες 
πρακτικές που επιτρέπουν την ανάλυση δεδομένων και αναδεικνύουν τη χρήσιμη πληροφορία μέσα 
από έναν τεράστιο ανομοιογενή όγκο δεδομένων. 

Πιο συγκεκριμένα, επιχειρείται η δημιουργία μεθοδολογίας ανάλυσης και συσχέτισης των 
πρωτογενών και δευτερογενών εμπειρικών δεδομένων για την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας 
που θα δίνει στους χρήστες δυνατότητες για: 

 Εντοπισμό και πρόβλεψη των αναντιστοιχιών ανάμεσα στις δεξιότητες που παρέχει το 
σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε αυτές που αναζητεί η αγορά εργασίας (ανά 
αναλυτικό κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (κατά ταξινόμηση Nace Rev 2) 

 Εντοπισμό και πρόβλεψη των αναντιστοιχιών ανάμεσα στις δεξιότητες που παρέχει το 
σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε αυτές που αναζητεί η αγορά εργασίας (ανά 
αναλυτικό επάγγελμα κατά ταξινόμηση ESCO) 
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 Εντοπισμό και πρόβλεψη των αναντιστοιχιών ανάμεσα στις δεξιότητες που παρέχει το 
σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε αυτές που αναζητεί η αγορά εργασίας (ανά 
αντικείμενο εκπαίδευσης) 

 Εντοπισμό κρίσιμων παραμέτρων (προσφοράς - ζήτησης) που επηρεάζουν την πορεία των 
αποφοίτων των διαφόρων επιπέδων εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας (πρόγραμμα 
σπουδών, υποδομές, εκπαιδευτές, ειδικότητες, ψηφιακή ετοιμότητα, προοπτικές κλάδων και 
επαγγελμάτων, ανεργία, εξαγωγικός προσανατολισμός, τοπικά χαρακτηριστικά, 
περιβαλλοντική προστασία, ηλικία, φύλο, νομική μορφή - μέγεθος επιχείρησης, επενδύσεις 
σε έρευνα και ανάπτυξη κ.λπ.) 

 Εξειδικευμένες αναφορές που απευθύνονται σε διαφορετικούς φορείς λήψης αποφάσεων 

 Διαδραστικές εφαρμογές για την υποστήριξη δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού.   

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79411000-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής 
διαχείρισης. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.817.220,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.465.500,00 € ΦΠΑ : 351.720,00 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 18μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.ΜΕΛΕΤΗ.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει  της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. 

 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/03/2022 και ώρα 13:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την 10/03/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 

(Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης). 

 

 

 

Ο Πρόεδρος – Γενικός Διευθυντής 

 

Αριστοτέλης Βαβουγυιός 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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