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Εισαγωγή 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών σε σχετική πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης 16) της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού 2007‐ 2013» για την υποβολή 

προτάσεων στο πλαίσιο του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 13, 14, 15 του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 

υπέβαλε µε την υπ. αριθµό 12646/ 23‐12‐2011 αίτηση χρηµατοδότησης του Έργου µε τίτλο «ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.: 

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ KAI ΥΓΕΙΑΣ / ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ». Το εν λόγω Έργο εγκρίθηκε µε την υπ. αριθµ. 46790/04-

05-2012 Υπουργική Απόφαση, και µε την υπ. αριθµ. 1883/25-5-2012 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποφασίστηκε η ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού 2007-

2013», η οποία χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΕ 0918 µε κωδικό αριθµό 2012ΣΕ09180127 και συνολικό προϋπολογισµό 

2.941.541,50 ευρώ. 

Κύριος στόχος της Π.Α.ΜΕ.∆.Υ. είναι η εκτίµηση χρόνιων νοσηµάτων, διατροφικών συνηθειών και του τρόπου ζωής 

του Ελληνικού πληθυσµού, χρησιµοποιώντας αντιπροσωπευτικό πανελλαδικό δείγµα. Η ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ. είναι η πρώτη 

έρευνα που διεξάγεται στην Ελλάδα σε εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγµα όλων των ηλικιών, ανεξαρτήτως φύλου, 

ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα άλλων χωρών (NHANES-National Health and Nutrition Survey στις ΗΠΑ, NDNS-

National Diet and Nutrition Survey στο Ηνωµένο Βασίλειο). Στις χώρες αυτές, χάρη στα ευρήµατα των αντίστοιχων 

εθνικών µελετών  πάρθηκαν µέτρα πολιτικής που οδήγησαν στη βελτίωση της παρεχόµενης υγειονοµικής περίθαλψης 

και τη βελτίωση της υγείας του πληθυσµού. Απώτερος συνεπώς σκοπός του εν λόγω έργου εθνικής εµβέλειας είναι η 

ενηµέρωση των υγειονοµικών αρχών για την ιεράρχηση και λήψη µέτρων υγείας, καθώς και για την υλοποίηση 

παρεµβατικών προγραµµάτων για την προαγωγή της δηµόσιας υγείας. Τα αποτελέσµατα της ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ. θα 

αποτελέσουν την κύρια πηγή ιεράρχησης υγειονοµικών αναγκών, και προτάσεων µέτρων δηµόσιας πολιτικής για την 

βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη αντιµετώπιση των κυριότερων παραγόντων κινδύνου στον Ελληνικό πληθυσµό.  

Στα πλαίσια αυτά κρίνονται ιδιαίτερα σηµαντικές οι ενέργειες δηµοσιότητας, οι οποίες θα ενηµερώνουν τον ελληνικό 

πληθυσµό για την αναγκαιότητα, τους σκοπούς και τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα και οφέλη της ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ., 

προκειµένου να διασφαλιστεί η συµµετοχή του στο εθνικό αυτό έργο. Με άλλα λόγια, οι ενέργειες δηµοσιότητας 

αποτελούν βασικό µεθοδολογικό εργαλείο της ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.. Σε δεύτερη φάση, η διάδοση των αποτελεσµάτων της 

έρευνας πιστεύεται ότι θα ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώµη και θα συµβάλει στην υιοθέτηση υγιεινών πρακτικών 

από το σύνολο του ελληνικού πληθυσµού.   
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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 
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ΕΛΚΕ Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας 

ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

ΕΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου 

ΕΣ  Ελεγκτικό Συνέδριο 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
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ΕΥ∆ Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

ΛΕ Λειτουργική Ενότητα 

Ο∆Ε Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου 

ΟΠΣ Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 

ΠΑΜΕ∆Υ Πανελλαδική Μελέτη ∆ιατροφής και Υγείας 

Π∆ Προεδρικό ∆ιάταγµα 

Π∆Ε  Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

ΠΕΣ Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου  

Σ∆ΠΕ Σχέδιο ∆ιαχείρισης και Ποιότητας Έργου 

ΦΕΚ Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 
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Α1 Περιβάλλον του Έργου 

A1.1 Εµπλεκόµενοι στην Υλοποίηση του Έργου 

Στην υλοποίηση του υποέργου 6 «∆ιάχυση και προβολή» στα πλαίσια του Έργου «Πανελλαδική Μελέτη ∆ιατροφής 

και Υγείας ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.» εµπλέκονται οι ακόλουθοι φορείς και επιτροπές: 

 

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 

Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης 

http://www.epanad.gov.gr/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργείο Υγείας – Ειδική 

Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

http://www.ygeia-pronoia.gr/ 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΛΚΕ - Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών 

http://www.elke.aua.gr/  

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 

Ελληνικό ∆ηµόσιο µέσω  ΕΠ 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 

 

Ε∆∆ΑΠ - Επιτροπή ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης 

Προσφορών 

Βλ. παρ. Α.1.1.3  

ΕΑΕ - Επιτροπή Αξιολόγησης 

Ενστάσεων  

Βλ. παρ. Α.1.1.3  

ΕΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης 

του Έργου  

Βλ. παρ. Α.1.1.3  

ΕΤΠΕ Επιτροπή Τελικής 

Παραλαβής του Έργου 

Βλ. παρ. Α.1.1.3  
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Φορέας Λειτουργίας 

Φορέας Λειτουργίας του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η Ειδική 

Υπηρεσία προβλέπεται στο Νόµο 3614/2000 και αποτελεί διάδοχη υπηρεσία της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 

Ε.Π. ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000 - 2006 που αναδιοργανώθηκε µε Κοινή Υπουργική Απόφαση. Είναι αρµόδια για την 

παρακολούθηση και την εφαρµογή του στρατηγικού σχεδιασµού 4 επιχειρησιακών Σχεδίων ∆ράσης ανάπτυξης της 

Υγείας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και για την διαχείριση ή το συντονισµό παρεµβάσεων του τοµέα, που 

συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την τρέχουσα περίοδο 2007-2013, η 

υπηρεσία λειτουργεί ως Ενδιάµεσος Φορέας για τον άξονα προτεραιότητας 5, ύψους 400 εκ. ευρώ του ΕΠ Ανάπτυξη 

του Ανθρώπινου ∆υναµικού και ως συντονιστής για συνολικά 1.2 δισεκατοµµύρια Ευρώ, που σύµφωνα µε τον 

προγραµµατισµό θα συγχρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο των τοµεακών και περιφερειακών προγραµµάτων στην Ελλάδα 

έως το 2013. Συγκεκριµένα η Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναλαµβάνει τα εξής: 

• την άσκηση καθηκόντων στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού για τις παρεµβάσεις του τοµέα υγείας και 

κοινωνικής αλληλεγγύης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 

• τον συντονισµό της εφαρµογής των πράξεων του τοµέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 

• την άσκηση καθηκόντων Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης κατά τα οριζόµενα στο άρθρ. 4 του ν. 3614/2007 και τις 

διατάξεις εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 

• την υποστήριξη της Επιτροπής Συντονισµού και Παρακολούθησης των στρατηγικών προτεραιοτήτων των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ στον τοµέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης κατά τα οριζόµενα στο 

άρθρ. 10, παρ. 4, εδάφιο α του ν. 3614/2007 

• οποιαδήποτε αρµοδιότητα της ανατεθεί ως Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης ή αρµοδιότητες ∆ικαιούχου Πράξεων. 

Οι αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατανέµονται στις εξής µονάδες: 

• Μονάδα Α1΄: Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού 

• Μονάδα Α2΄: Συντονισµού Εφαρµογής και Υποστήριξης Υλοποίησης 

• Μονάδα Β΄: Παρακολούθησης και ∆ιαχείρισης Πράξεων 

• Μονάδα Γ΄: Προεγκρίσεων και επιτόπιων επαληθεύσεων 

• Μονάδα ∆: Οργάνωσης – Υποστήριξης. 

∆ιαγραµµατικά η οργανωτική δοµή της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παριστάνεται 

ως εξής: 
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ΕΙ∆ΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α Α1: 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ & 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

ΜΟΝΑ∆Α Α2:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α Β:

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ
ΣΗΣ & 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α Γ: 

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

& ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α ∆:
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

A1.1.1 Φορέας Υλοποίησης  

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Φορέας αποτελεί τον Φορέα 

Υλοποίησης του έργου. Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας συστάθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών (όπως και στα υπόλοιπα ΑΕΙ) µε το Π∆ 432/1981 για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστηµονικής έρευνας 

και ήδη διέπεται, µεταξύ άλλων, από την ΚΥΑ 679/1996, το ν. 2771/1999, το ν. 3577/2007 (άρθρο 12§1), το ν. 

3794/2009 (άρθρο 36) και το ν. 3848/2010 (άρθρο 36§1).  

Σύµφωνα µε το άρθρο 36§1 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α 71) «Σκοπός του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας 

είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη 

δαπανών οποιουδήποτε είδους που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών, 

αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόµενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστηµονικών, τεχνολογικών 

και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών µελετών, την εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων, εργαστηριακών 

εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωµοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασµό τρίτων, τη 

διαµόρφωση και εκτέλεση επιστηµονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων ως και άλλων 

σχετικών υπηρεσιών µε πιστώσεις από το αποθεµατικό των ΕΛΚΕ προς όφελος του Ιδρύµατος, ύστερα από εισήγηση 

της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του ΕΛΚΕ και απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου ή της Συνέλευσης του ΤΕΙ».  

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του ΓΠΑ δεν αποτελεί ιδιαίτερο νοµικό πρόσωπο. Αντιθέτως, αποτελεί 

αυτοτελή και ανεξάρτητη υπηρεσία του ΓΠΑ, που διακρίνεται από το υπόλοιπο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και 

χαρακτηρίζεται από ευρεία διοικητική, διαχειριστική και δηµοσιονοµική αυτοτέλεια. Εξάλλου, η διοίκηση και 

διαχείριση του ΕΛΚΕ πραγµατοποιείται από την «Επιτροπή Ερευνών» και είναι ανεξάρτητη από τη διοίκηση και 

διαχείριση του ΓΠΑ (άρθρο 3§1 ΚΥΑ 679/1996). 

A1.1.2 Όργανα και Επιτροπές (∆ιακυβέρνηση του Έργου) 

Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε∆∆ΑΠ) 

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Παραγωγή έντυπου, ψηφιακού, ραδιοτηλεοπτικού και ηλεκτρονικού υλικού 

προβολής ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.» θα οριστεί πενταµελής «Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών 
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(Ε∆∆ΑΠ)». Αρµοδιότητα της Ε∆∆ΑΠ αποτελεί η διενέργεια του διαγωνισµού και η αξιολόγηση των προσφορών του 

παρόντος Έργου. 

Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (ΕΑΕ) 

Για τις ανάγκες αξιολόγησης των ενστάσεων και προσφυγών που πιθανώς θα κατατεθούν στην αξιολόγηση των 

Προσφορών θα οριστεί «Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (ΕΑΕ)» αποτελούµενη από 3 µέλη τα οποία δεν ανήκουν 

στην Ε∆∆ΑΠ. Αρµοδιότητα της ΕΑΕ αποτελεί η αξιολόγηση των ενστάσεων και προσφυγών που θα κατατεθούν στο 

πλαίσιο του διαγωνισµού του παρόντος Έργου. 

Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΕ) 

Για τις ανάγκες διαχείρισης και παρακολούθησης του Έργου όπως θα προκηρυχθεί από την παρούσα διακήρυξη θα 

οριστεί από το ΓΠΑ πενταµελής «Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΕ)». Αρµοδιότητα της ΕΠΕ είναι η 

διαχείριση και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τµηµατική παραλαβή του Έργου.  

Επιτροπή Τελικής Παραλαβής Έργου (ΕΤΠΕ) 

Για τις ανάγκες της τελικής παραλαβής του Έργου θα οριστεί από το ΓΠΑ πενταµελής «Επιτροπή Τελικής Παραλαβής 

Έργου (ΕΤΠΕ)». Αρµοδιότητα της ΕΤΠΕ είναι η οριστική παραλαβή του Έργου. 

A1.2 Υφιστάµενη Κατάσταση 

A1.2.1 Φορέας Λειτουργίας 

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η οποία είναι αρµόδια για τον σχεδιασµό, 

τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση πράξεων που αφορούν τον τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007 −2013 συστήθηκε µε την αριθ. 130383/ 

ΦΕΚ2136/τ.Β’/ 01-10-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση (έναρξη λειτουργίας 14/04/2011) και υπάγεται στον Γενικό 

Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Στο πλαίσιο αυτό αναλαµβάνει αρµοδιότητες δικαιούχου για πράξεις του τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007 −2013 σύµφωνα µε το ισχύον, εγκεκριµένο σύστηµα διαχείρισης 

και ελέγχου.  

A1.2.2 Οργανωτική δοµή και στελέχωση Φορέα Λειτουργίας 

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής διαρθρώνεται σε τέσσερις οργανικές Μονάδες: 

• Μονάδα Α: Προγραµµατισµού, σχεδιασµού και ωρίµανσης πράξεων 

• Μονάδα Β1: Υλοποίηση πράξεων του τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007−2013 

• Μονάδα Β2: Υλοποίηση πράξεων του τοµέα Ψυχικής Υγείας των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 

2007−2013 

• Μονάδα Γ΄: ∆ιοικητικής Υποστήριξης. 
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Η Υπηρεσία στα πλαίσια του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού 2007-2013» προχωρά στην υλοποίηση του 

Άξονα Προτεραιότητας 5 «Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού». 
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Α2 Αντικείµενο, Στόχοι και Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου 

A2.1 Αντικείµενο του Έργου 

Αντικείµενο του έργου συνιστούν οι ενέργειες δηµοσιότητας, ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του ελληνικού 

πληθυσµού, ώστε να συµµετάσχει στην πανελλαδική έρευνα που συνιστά το βασικό µεθοδολογικό εργαλείο για την 

υλοποίηση της ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ. Μέσα από τη δηµιουργία και προβολή εύληπτων µηνυµάτων σε έντυπη, ψηφιακή, 

ραδιοτηλεοπτική και ηλεκτρονική µορφή αναµένεται να επιτευχθεί ο µέγιστος δυνατός βαθµός ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του πληθυσµού για την αναγκαιότητα, τους σκοπούς, τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα και τη 

συνολικά µεγάλη σηµασία της, για πρώτη φορά εκτελούµενης στην Ελλάδα, Πανελλαδικής Μελέτης ∆ιατροφής και 

Υγείας.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει αλλά και να υλοποιήσει µια ολοκληρωµένη Επικοινωνιακή 

Στρατηγική πληροφόρησης και δηµοσιότητας µε όχηµα κατά κύριο λόγο τα παραδοσιακά ΜΜΕ (έντυπα και 

ραδιοτηλεοπτικά), αλλά και εναλλακτικά ηλεκτρονικά µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην στρατηγική αυτή 

εντάσσονται επίσης και άλλες συµπληρωµατικές προωθητικές δράσεις που αφορούν στην παραγωγή και διάθεση 

έντυπου ενηµερωτικού υλικού σε καθορισµένους µαζικούς χώρους, καθώς και στη διοργάνωση ηµερίδων σε όλες τις 

διοικητικές περιφέρειες της χώρας και δυο επιστηµονικών συνεδρίων για την περαιτέρω προβολή του υλικού 

ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ. Πιο συγκεκριµένα το έργο διάχυση και προβολή περιλαµβάνει τις εξής 2 διακριτές ενότητες: 

• Παραγωγή και διάθεση έντυπου, ψηφιακού, ηλεκτρονικού και ραδιοτηλεοπτικού υλικού προβολής 

• ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων οι οποίες περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο 14 ηµερίδες και δυο επιστηµονικά συνέδρια. 

Κατά την πρώτη φάση προβολής θα παραχθούν εκτός των ραδιοτηλεοπτικών ενηµερωτικών µηνυµάτων, φυλλάδια τα 

οποία θα κατευθυνθούν σε µαζικούς χώρους (ΟΤΑ, υποδοµές πρωτοβάθµιας υγείας, σχολεία, δηµόσιοι χώροι, κλπ) και 

θα ενηµερώνουν για τους σκοπούς και την αναγκαιότητα του έργου.  

Κατά τη δεύτερη φάση το υλικό µε τα αποτελέσµατα της έρευνας θα αποτελέσει το αντικείµενο ενηµέρωσης του 

πληθυσµού έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθεί στην υιοθέτηση υγιεινών πρακτικών ιδιαίτερα στην περίπτωση που 

επαληθευτούν οι προβλέψεις για την κακή κατάσταση της δηµόσιας υγείας και οι προοπτικές χειροτέρευσής της. 

Παράλληλα κατά τη φάση αυτή θα πρέπει να διασφαλιστεί η διάδοση των αποτελεσµάτων σε δηµόσιους φορείς καθώς 

και σε φορείς λήψης αποφάσεων για την παραγωγή πολιτικών βελτίωσης της δηµόσιας υγείας. Αυτό θα 

πραγµατοποιηθεί µέσα από τη διενέργεια ηµερίδων στην Έδρα καθεµιάς από τις ∆ιοικητικές Περιφέρειες της χώρας 

καθώς και τη διενέργεια δυο επιστηµονικών συνεδρίων µε τη συµµετοχή των επαγγελµατιών υγείας, διατροφής και 

άθλησης προκειµένου να υπάρχει η κατάλληλη ώσµωση απόψεων και ιδεών για την υιοθέτηση υγιεινότερων 

πρακτικών και διάχυσή τους στο µαζικότερο δυνατό επίπεδο. Τα συνέδρια επίσης αποτελούν σηµαντικό εργαλείο 

καταγραφής και διάχυσης των αποτελεσµάτων έρευνας σε διεθνές επίπεδο. 

A2.2 Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη 

Η ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ. / Σχέδιο ∆ράσης για την προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας στον τοµέα της ∆ιατροφής που υλοποιεί ο 

ΕΛΚΕ ΓΠΑ συνιστά µια πρωτοποριακή για την ελληνική πραγµατικότητα και ολοκληρωµένη δράση που σκοπεύει 
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στην αξιολόγηση της υγείας του πληθυσµού µέσω της εκτίµησης χρόνιων νοσηµάτων, δεικτών υγείας, διατροφικών 

συνηθειών και του τρόπου ζωής του ελληνικού πληθυσµού.  

Τα αναµενόµενα οφέλη είναι πολλαπλά, διαχέονται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσµού και συνίστανται στην 

ιεράρχηση των υγειονοµικών αναγκών µε έµφαση στον τοµέα της διατροφής, τη συνακόλουθη εκπόνηση πολιτικών για 

τη βραχυπρόθεσµη και µεσοπρόθεσµη αντιµετώπιση παραγόντων κινδύνου για τη δηµόσια υγεία, καθώς και στη 

µεσοπρόθεσµη βελτίωση των γενικών δεικτών υγείας µέσα από την εδραίωση της άποψης ότι «σωστή διατροφή 

σηµαίνει πρόληψη και υγεία». Εν καιρώ κρίσης, είναι πιο σηµαντική από ποτέ, τόσο η ιεράρχηση και κάλυψη των 

υγειονοµικών αναγκών, όσο και η υλοποίηση προτάσεων δηµόσιας πολιτικής µε απώτερο πάντα σκοπό τη διασφάλιση 

της υγείας του πληθυσµού.  

A2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου 

Βασικοί στόχοι  του υποέργου 6 «∆ιάχυση και προβολή» ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ. είναι: 

• η συνολική ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του ελληνικού πληθυσµού χωρίς γεωγραφικούς, 

κοινωνικοοικονοµικούς και ηλικιακούς περιορισµούς  

• η ανάδειξη του επιπολασµού κύριων χρόνιων νοσηµάτων  

• η ανάδειξη των επιπτώσεων στην υγεία των λανθασµένων διατροφικών συνηθειών και τρόπου ζωής 

• η ανάδειξη της σηµασίας των διατροφικών συνηθειών ως προληπτικού µηχανισµού για τη βελτίωση των δεικτών 

υγείας 

• η βελτίωση στην ποιότητα ζωής 

Η οργάνωση της επικοινωνιακής στρατηγικής θα πρέπει να διασφαλίσει τη µεγιστοποίηση του επικοινωνιακού 

αποτελέσµατος τόσο µε όρους διεισδυτικότητας όσο και µε όρους έκτασης. Το κοινό-στόχος της επικοινωνίας 

αποτελείται από τις εξής οµάδες: 

• Ευρύτερη κοινή γνώµη 

• Περιφερειακές και τοπικές Αρχές 

• Επαγγελµατικές οργανώσεις 

• Επιστηµονική κοινότητα 

A2.4 Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας 

Κρίσιµη για την επιτυχία της επικοινωνιακής στρατηγικής, όπως θα εξειδικευτεί µε την προσφορά του Αναδόχου, 

θεωρείται η λειτουργία µηχανισµών παρακολούθησης και ελέγχου και πιστοποίησης των εκτελουµένων 

επικοινωνιακών ενεργειών. Στα πλαίσια αυτά κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική η πρώτη φάση ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του πληθυσµού για την αναγκαιότητα, τους σκοπούς, τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα και τη 

συνολική σηµασία της πρωτοποριακής και ολοκληρωµένης έρευνας ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.  

Κατά τη φάση διάχυσης των αποτελεσµάτων κρίσιµο παράγοντα συνιστά η συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσµάτων 

και η επίτευξη ενιαίας δηµιουργικής και αισθητικής προσέγγισης και παρουσίασης. Τέλος όλες οι σχεδιαζόµενες 
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δράσεις προβολής θα πρέπει  να είναι εναρµονισµένες µε τα πρότυπα, τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις, τις σηµάνσεις και 

αναφορές δράσεων προβολής που έχουν οριστεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.   
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Α3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου 

A3.1 Λειτουργικές Προδιαγραφές 

Στα πλαίσια των λειτουργικών προδιαγραφών της 1
ης

 διακριτής ενότητας που αφορά στην παραγωγή και διάθεση 

υλικού προβολής (έντυπο, ψηφιακό, ηλεκτρονικό, ραδιοτηλεοπτικό) ο Ανάδοχος καλείται να σχεδιάσει εκπονήσει και 

υλοποιήσει σταδιακά τα εξής: 

� Την επικοινωνιακή στρατηγική 

� Σχέδιο ∆ράσης ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 

� Πρόγραµµα για την εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης (Περιγραφή των ∆ράσεων 

του αναδόχου για τη ∆ιάχυση και Προβολή του έργου) 

Οι αναφερόµενες επιλεγείσες δράσεις αφορούν στα εξής: 

Α3.1.1 Επικοινωνιακή Στρατηγική 

Βασικά χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Στρατηγικής θα πρέπει να είναι:  

• Έµφαση στην πληροφόρηση 

• Αµεσότητα στις ενηµερωτικές ∆ράσεις 

• Επεξήγηση εννοιών 

• Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνουν τα εναλλακτικά δίκτυα (∆ιαδίκτυο, ∆ιαδραστικά Μέσα). 

Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην ενοποίηση της επικοινωνίας δηλαδή στη µηνυµατική ενοποίηση τόσο του 

ύφους, όσο και του περιεχοµένου της επικοινωνίας (εύληπτα, ουσιώδη και επεξηγηµατικά µηνύµατα κατανοητά από το 

µέσο πολίτη). Όλες οι προτάσεις που θα προκύψουν για το σχεδιασµό και την υλοποίηση των ∆ράσεων ενηµέρωσης 

και ευαισθητοποίησης θα πρέπει να βασίζονται στις ακόλουθες αρχές: 

Πληροφόρηση, παρακίνηση: Η δηµοσιότητα του προτεινόµενου Έργου δεν πρέπει να στοχεύει απλά στην 

πληροφόρηση του κοινού και των ενδιαφερόµενων φορέων. Πρέπει κυρίως να επιδιώκει την κατανόηση των στόχων 

του και την ευαισθητοποίηση και παρακίνηση των ατόµων στην υιοθέτηση υγιεινών πρακτικών. 

Συνέχεια και διάρκεια: Θα πρέπει να επιδιώκεται η συνέχεια και διάρκεια στις επιχειρούµενες δράσεις και να 

αποφεύγονται οι δράσεις αποσπασµατικού, ασυνεχούς και ευκαιριακού χαρακτήρα. Έτσι οι ∆ράσεις ευαισθητοποίησης 

και ενηµέρωσης θα καταστούν σηµαντικό εργαλείο υλοποίησης των στόχων του συγκεκριµένου Έργου αλλά και του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» στο οποίο εντάσσεται. 

Εξειδίκευση και εξατοµίκευση: Οι ∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης είναι απαραίτητο να έχουν 

πανελλαδική εµβέλεια και συγκεκριµένο χαρακτήρα (χωρίς γενικόλογα και ασαφή µηνύµατα). Έτσι η δηµοσιότητα δεν 

θα παραµείνει απλό εργαλείο γνωστοποίησης των διατροφικών και λοιπών επιπτώσεων αλλά θα καταστεί µέσο 

διασφάλισης της µέγιστης δυνατής ωφελιµότητας από όλους. 
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Α3.1.2 Σχέδιο ∆ράσης ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 

Κατά την κατάρτιση και υλοποίηση του Σχεδίου ∆ράσης ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη: 

• Η καθαρότητα των στόχων και σαφήνεια του επικοινωνιακού «µίγµατος» που θα εφαρµοσθεί 

• Η οµοιογένεια και συνέργεια µεταξύ των προτεινοµένων ∆ράσεων 

• Η χρήση σταθερών εικαστικών και ρητορικών στοιχείων και µηνυµάτων 

• Η εµπλοκή - συµµετοχή του κοινού στις προτεινόµενες ενέργειες αντί της παθητικής προσέγγισής του 

• Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνιών. 

Α3.1.3 Πρόγραµµα εφαρµογής 

Όλες οι προτάσεις οι οποίες θα προκύψουν από το Σχέδιο ∆ράσης θα είναι χρονικά κατανεµηµένες και 

κοστολογηµένες, µε τεκµηριωµένη την αποτελεσµατικότητά τους σε σχέση µε τους επιδιωκόµενους στόχους.  

Θα περιγράφονται τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας µεµονωµένα για κάθε 

∆ράση, αλλά και συνολικά για το Σχέδιο Επικοινωνιακής Στρατηγικής.  

Το Σχέδιο ∆ράσης θα  εφαρµόζεται σταδιακά στη βάση των σχετικών προτάσεων εξειδίκευσής του, για κάθε δε 

επιµέρους ∆ράση, θα περιγράφεται τι θεωρείται επιτυχία της αποτελεσµατικότητας της ∆ράσης µε ποσοτικοποιηµένα 

κριτήρια. Μετά την ολοκλήρωση της δράσης θα γίνεται αποτίµηση των αποτελεσµάτων και θα συγκρίνονται µε τους 

στόχους που έχουν τεθεί. Το πρόγραµµα εφαρµογής του Σχεδίου ∆ράσης θα περιλαµβάνει και την Περιγραφή των 

∆ράσεων του αναδόχου για τη ∆ιάχυση και Προβολή του έργου. Η Περιγραφή των ∆ράσεων του αναδόχου για τη 

∆ιάχυση και Προβολή του έργου θα αναφέρει επίσης τη θεµατολογία καθενός από τα παραδοτέα των δράσεων που 

αφορούν στην Προβολή σε Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, τα διαθέσιµα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 

και Επικοινωνίας στα οποία θα πραγµατοποιηθούν οι σχετικές καταχωρήσεις καθώς και στην κατανοµή των 

ραδιοτηλεοπτικών µηνυµάτων στις επιµέρους χρονικές ζώνες προβολής και στην κατανοµή των έντυπων 

καταχωρήσεων στον περιοδικό τύπο (εφηµερίδες, περιοδικά). 

Η κατανοµή του ποσοστού της προϋπολογισθείσας δαπάνης µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών Μέσων Μαζικής 

Ενηµέρωσης, δηλαδή των Έντυπων Μέσων (εφηµερίδες, περιοδικά), του Ραδιοφώνου και της Τηλεόρασης, που θα 

περιληφθεί στην Περιγραφή των ∆ράσεων του αναδόχου για τη ∆ιάχυση και Προβολή του έργου θα λάβει υπόψη του,  

για τα Έντυπα Μέσα και το Ραδιόφωνο, τους προβλεπόµενους από το Π.∆. 261/1997 περιορισµούς:  

• Έντυπα Μέσα (εφηµερίδες, περιοδικά): ποσοστό τουλάχιστον 40%, εκ του οποίου ποσοστό τουλάχιστον 30% θα 

χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση της Εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης σε Περιφερειακά Έντυπα 

Μέσα. 

• Ραδιόφωνο: ποσοστό τουλάχιστον 10%, εκ του οποίου ποσοστό τουλάχιστον 30% θα χρησιµοποιηθεί για την 

υλοποίηση της Εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης µέσω Περιφερειακών Ραδιοφωνικών Σταθµών.  

Η εκπόνηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής, του Σχεδίου ∆ράσης αλλά και της Περιγραφής των ∆ράσεων του 

αναδόχου για τη ∆ιάχυση και Προβολή του έργου αποτελούν µέρος του αντικειµένου του Αναδόχου που δεν αµείβεται 

ξεχωριστά και καλύπτεται από την αµοιβή που λαµβάνει κατά τη φάση υλοποίησης των επιµέρους ενεργειών που 

περιλαµβάνονται στο Σχέδιο ∆ράσης και εγκρίνονται κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή.  
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Η ΕΠΕ µπορεί να υποδεικνύει στον Ανάδοχο δράσεις προς υλοποίηση, οι οποίες θα  αφορούν τις εκστρατείες 

ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης των πολιτών,  όπως και  δράσεις που συνδέονται µε την Έµµεση Επικοινωνία. 

Στην περίπτωση που η υλοποίηση µιας από τις παραπάνω ενέργειες ή δράσεις αναλαµβάνεται από τρίτους, η αµοιβή σε 

αυτούς καταβάλλεται από τον Ανάδοχο. Η ευθύνη έγκαιρης και ορθής υλοποίησης του έργου βαραίνει αποκλειστικά 

τον Ανάδοχο και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καµία ευθύνη έναντι τρίτων. 

Ο Ανάδοχος τέλος, υποχρεούται να δηµιουργεί αποδεικτικά στοιχεία για την υλοποίηση όλων των δράσεων (π.χ., 

ακριβή στοιχεία καταχώρησης και προβολής στο ΜΜΕ µε αναφορά στον χρόνο, στη διάρκεια, στην ποσότητα κλπ.). 

Επίσης, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση του Κανονισµού ΕΚ 1159/2000, περί πληροφόρησης και 

δηµοσιότητας, χρήσης λογότυπων και εµβληµάτων της ΕΕ και αναφοράς στη χρηµατοδότηση του Έργου σε όλες τις 

δράσεις.  

Στα πλαίσια των λειτουργικών προδιαγραφών της 2
ης

 διακριτής ενότητας που αφορά στη διοργάνωση εκδηλώσεων 

(ηµερίδες, επιστηµονικά συνέδρια) ο Ανάδοχος καλείται να αναλάβει την εκπόνηση ενός επικοινωνιακού σχεδίου και 

σχεδίου δράσης που να διασφαλίζει την επιτυχή διοργάνωση των εκδηλώσεων και τη µέγιστη δυνατή διάχυση των 

αποτελεσµάτων της ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.. Το σχέδιο δράσης θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τα εξής: 

• Υποβολή προτάσεων προς την Αναθέτουσα Αρχή για τους φορείς και κατηγορίες κοινού που θα προσκληθούν στις 

εκδηλώσεις, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή διάχυση των αποτελεσµάτων της ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ. 

• Υποβολή προτάσεων προς την Αναθέτουσα Αρχή για τους χώρους διεξαγωγής εκδηλώσεων 

• ∆ιοργάνωση των εκδηλώσεων (κλείσιµο χώρων διεξαγωγής, αποστολή προσκλήσεων, εξοπλισµό αίθουσας, 

γραµµατειακή υποστήριξη, υλικό συµµετέχοντα, banners, οργάνωση µπουφέ).  

Ο Ανάδοχος τέλος υποχρεούται να δηµιουργεί αποδεικτικά στοιχεία για την υλοποίηση όλων των σχετικών δράσεων 

(π.χ., προσκλήσεις, κατάλογοι συµµετεχόντων, φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση, κατάλογος αποδεκτών ενηµερωτικού 

υλικού). Επίσης, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση του Κανονισµού ΕΚ 1159/2000, περί πληροφόρησης 

και δηµοσιότητας, χρήσης λογότυπων και εµβληµάτων της ΕΕ και αναφοράς στη χρηµατοδότηση του Έργου σε όλες 

τις δράσεις.  

A3.2 Τεχνικές Προδιαγραφές 

Οι επιλεγείσες δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης που εντάσσονται στην 1
η
 διακριτή ενότητα που αφορά στην 

παραγωγή και διάθεση υλικού περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο τις εξής κατηγορίες: 

• ∆ηµιουργική επιµέλεια και παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών µηνυµάτων (ελάχιστο παραδοτέο 

παραγωγής και προβολής τηλεοπτικών spot 10 τεµάχια). Για την επιλογή καθενός από τα ραδιοφωνικά µηνύµατα 

θα παρουσιάζονται σε επίπεδο concept - σεναρίου τουλάχιστον δύο (2) εναλλακτικές προτάσεις. Η παραγωγή των 

τηλεοπτικών µηνυµάτων θα περιλαµβάνει τα εξής στάδια: συγγραφή σεναρίου – σκηνοθεσία – post production – 

µουσική επιµέλεια – εκφώνηση, ενώ για την επιλογή καθενός από τα τηλεοπτικά µηνύµατα θα παρουσιάζονται σε 

επίπεδο concept τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικά σενάρια. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει εκτός του δηµιουργικού 

σχεδιασµού του υλικού προβολής των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών µηνυµάτων και τη δηµοσίευση και προβολή 

αυτών στα ΜΜΕ. Η µουσική θα πρέπει να είναι απαλλαγµένη δικαιωµάτων, οι δε εκφωνητές αναγνωρίσιµοι ή 

µέλη του επαγγελµατικού οργάνου των εκφωνητών. 
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• Σχεδιασµός έντυπου υλικού προβολής για τα έντυπα µέσα ενηµέρωσης. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει εναλλακτικές 

προτάσεις επί του δηµιουργικού σχεδιασµού (πρότυπα). Το υλικό στην τελική του µορφή θα παραδοθεί σε τέτοιο 

format, ούτως ώστε να µπορεί κάθε παραδοτέο θέµα να προσαρµοσθεί σε όλες τις δυνατές διαστάσεις και format 

(όπως σαλόνι, ολοσέλιδη καταχώριση και ½ σαλόνι, κάθετο και οριζόντιο). Στα πλαίσια του δηµιουργικού 

σχεδιασµού και στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνεται επιπρόσθετα η υποβολή προτάσεων 

τροποποίησης του υλικού προβολής σε σχέση µε ανάγκες που είναι πιθανόν να προκύψουν κατά τη διαδικασία 

υλοποίησης. Τα εικαστικά θέµατα θα πρέπει να είναι διαθέσιµα στον Φορέα Υλοποίησης σε τελική µορφή σε 

ψηφιακά αρχεία κατάλληλα για αναπαραγωγή σε υψηλή ανάλυση µε διαστάσεις Α3 και γραµµατοσειρά outlines 

ανά θέµα (ελάχιστο παραδοτέο παραγωγής και διάθεσης έντυπου και ψηφιακού υλικού 12.000 τεµάχια). 

• Καταχώριση και προβολή στα ΜΜΕ. Η δράση αφορά στην καταχώρηση σε έντυπα -εφηµερίδες και περιοδικά-

(ελάχιστο παραδοτέο καταχώρησης σε έντυπα µέσα 30 τεµάχια) και ηλεκτρονικά µέσα, ραδιοφωνικούς και 

τηλεοπτικούς σταθµούς αντίστοιχου υλικού προβολής επικοινωνιακών µηνυµάτων τα οποία θα παραχθούν κατά 

τις προαναφερόµενες ∆ράσεις 

• Αφίσες σε µέγεθος Α3 (Τετραχρωµία) 

• Banner για ψηφιακή και έντυπη χρήση 

• Stand Banners: τετραχρωµία σε διαστάσεις 0.8x2.0 m 

• NEWSLETTERS σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή 

• Εκστρατεία ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης µέσα από την τοποθέτηση και διανοµή του έντυπου ενηµερωτικού 

υλικού (φυλλάδια, αφίσες, banners, stand banners, newsletters) σε επιλεγµένους χώρους µαζικής πρόσβασης. Για 

την επιλογή των χώρων θα υποβληθεί πρόταση προς την Αναθέτουσα Αρχή (ελάχιστο παραδοτέο παραγωγής και 

διάθεσης έντυπου και ψηφιακού υλικού 12.000 τεµάχια). 

• Έµµεση επικοινωνία µέσα από τη χρήση εφαρµογών διαδικτύου, σελίδων κοινωνικής δικτύωσης και πολυµεσικών 

προϊόντων (Internet Campaign) οι οποίες θα παρουσιάζουν αλλά και θα προωθούν ευρέως µε καινοτόµο και 

πρωτοποριακό χαρακτήρα τους στόχους του προτεινόµενου Έργου. Στα πλαίσια αυτά, ο Ανάδοχος καλείται να 

ενηµερώνει και να ανανεώνει το υλικό που αφορά στην ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ., καθώς και να διασφαλίζει τη µαζική 

επισκεψιµότητα στους διαδικτυακούς χώρους.   

• Έντυπο Υλικό Συµµετέχοντα. Φάκελος που θα εµπεριέχει τετρασέλιδο Αιµατολογικών, Βιοχηµικών και 

∆ιατροφικών αποτελεσµάτων µελέτης (ελάχιστο παραδοτέο έντυπο υλικό συµµετέχοντα 10.000 τεµάχια). Θα 

συνεκτιµηθεί συµβολικό δώρο για τους συµµετέχοντες. 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει για καθεµιά από τις αναφερόµενες δράσεις και ανεξάρτητα αν υλοποιείται από τον ίδιο ή από 

τρίτους αναλυτική πρόταση για το περιεχόµενο, το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο υλοποίησης. 

Οι επιλεγείσες δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης που εντάσσονται στην 2
η
 διακριτή ενότητα και αφορούν στη 

διοργάνωση εκδηλώσεων (ηµερίδες, επιστηµονικά συνέδρια) περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο τα εξής: 

• Επιλογή των χώρων διεξαγωγής. Απαιτείται κατ’ ελάχιστο Συνεδριακή αίθουσα στην Έδρα της Περιφέρειας και σε 

ξενοδοχείο >= 4 αστέρων χρηστικότητας >= 100 ατόµων σε αµφιθεατρική διάταξη 

• Εξοπλισµό αίθουσας (Laptop, projector, οθόνη προβολής, µικροφωνική εγκατάσταση, ασύρµατα µικρόφωνα) 
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• Coffee breaks πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια του διαλλείµατος ή των διαλλειµάτων 

• Μπουφέ ελαφρού γεύµατος για το µεσηµεριανό διάλλειµα 

• Υλικό συµµετέχοντα στο οποίο θα συµπεριλαµβάνονται, 1 folder (τετραχρωµία 1 όψης), 1 σηµειωµατάριο, 1 

στυλό µε εκτυπωµένο λογότυπο, 1 usb µε εκτυπωµένο λογότυπο, 1 ενηµερωτικό έντυπο (4σέλιδο Α4 velvet 180 gr 

τετραχρωµία), πρόγραµµα ηµερίδας σε δίπτυχο (Α4 velvet 180 gr τετραχρωµία). Ελάχιστο παραδοτέο έντυπου 

υποστηρικτικού υλικού ηµερίδων 3.500 τεµάχια. 

• Γραµµατειακή υποστήριξη µε 2 άτοµα για την γραµµατεία και 1 τεχνικό µικροφωνικής, φωτισµού σε όλη τη 

διάρκεια της ηµερίδας 

• Τετράχρωµο Banner που θα καλύψει το µεγαλύτερο µέρος του τοίχου πίσω από το podium των οµιλητών καθώς 

και Stand µε τετράχρωµη αφίσα που θα αναρτηθεί στην γραµµατεία έξω από τον κυρίως συνεδριακό χώρο 

Συνολικά ο Ανάδοχος θα αναλάβει κατ’ ελάχιστο τη διοργάνωση 14 ηµερίδων στην Έδρα καθεµιάς από τις 

Περιφέρειες της χώρας. Επιπλέον θα αναλάβει τη διοργάνωση κατ’ ελάχιστο 2 επιστηµονικών συνεδρίων µε τη 

συµµετοχή των επαγγελµατιών υγείας, διατροφής και άθλησης. 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει για καθεµιά από τις αναφερόµενες δράσεις και ανεξάρτητα αν υλοποιείται από τον ίδιο ή από 

τρίτους αναλυτική πρόταση για το περιεχόµενο, το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο υλοποίησης. 

A3.3 Προϋπολογισµός 

Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 446.451,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α (καθαρό ποσό 362.968,29 € 

πλέον 83,482.71 € ΦΠΑ). Το έργο χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-

2013» µέχρι …% από το ΕΣΠΑ (ΣΑΕ 0918) και το υπόλοιπο από εθνικούς πόρους. Ο προϋπολογισµός κατανέµεται ως 

εξής: 

 

 ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

1.  ∆ιακριτή ενότητα 1 «Παραγωγή και διάθεση ενηµερωτικού υλικού (έντυπο, 

ψηφιακό, ηλεκτρονικό, ραδιοτηλεοπτικό)» 
348.051 € 

2.  ∆ιακριτή ενότητα 2 «∆ιοργάνωση εκδηλώσεων (ηµερίδες, επιστηµονικά 

συνέδρια)» 
98.400 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 446.451 €  

 

A3.4 Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις υλοποίησης  

Το Έργο συνολικά θα διαρκέσει από την υπογραφή της Σύµβασης, µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, 

έως τη λήξη του έργου Πανελλαδική Μελέτης ∆ιατροφής και Υγείας.  

Η εκτέλεση των επιµέρους ∆ράσεων από τον Ανάδοχο δύναται να µεταβάλλεται χρονικά µετά από κοινή έγγραφη 

συµφωνία µε την Αναθέτουσα Αρχή. 
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Όλα τα απαιτούµενα στοιχεία για την υλοποίηση των δράσεων θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή, τουλάχιστον µία (1) ηµέρα πριν την έναρξη υλοποίησής τους. 
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A3.5 Παραδοτέα 

Μετά την επιλογή του ο Ανάδοχος για το σύνολο του έργου αναλαµβάνει να υποβάλλει προς έγκριση στην 

Αναθέτουσα αρχή τα εξής: 

• Παραδοτέο 6.1: Την Επικοινωνιακή Στρατηγική και το Σχέδιο ∆ράσης βάση τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής 

το αργότερο εντός 45 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης  

• Παραδοτέο 6.2: Tο Πρόγραµµα Εφαρµογής, αναπόσπαστο στοιχείο του οποίου είναι η Περιγραφή των ∆ράσεων 

του αναδόχου για τη ∆ιάχυση και Προβολή του έργου καθώς και η δηµιουργική επιµέλεια και παραγωγή του 

υλικού που θα χρησιµοποιηθεί για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού µε βάση τις οδηγίες της 

Αναθέτουσας Αρχής, το αργότερο εντός 60 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Περιλαµβάνονται κατ’ 

ελάχιστο οι εξής κατηγορίες:  

o Ραδιοτηλεοπτικά spot (διαφορετικά spot κατανεµηµένα ανά ηλικιακή οµάδα, φύλλο, γεωγραφική 

ενότητα, κλπ.) 

o Υπόδειγµα έντυπων καταχωρήσεων  

o Ενηµερωτικά έντυπα - φυλλάδια 

o Αφίσες για την προβολή και δηµοσιότητα του έργου  

o Banners για δηµοσίευση σε internet sites, σε δηµόσιους χώρους και άλλες χρήσεις 

o Stand Banners  

o Newsletters µεγέθους δύο σελίδων Α4 

o Γραφική Ύλη (µπλοκ, τσάντα, στυλό)  

• Παραδοτέο 6.3: Έντυπο Υλικό Συµµετέχοντα  

• Παραδοτέο 6.4: Περιοδικές αναφορές οικονοµικής εξέλιξης και υλοποίησης των εγκεκριµένων ενεργειών, καθώς 

επίσης και περιοδικές µετρήσεις αναγνωρισιµότητας (πριν από την έναρξη υλοποίησης οποιασδήποτε ενδιάµεσης 

δράσης) µε βάση τις προτάσεις που υποβάλει ο Ανάδοχος και εγκρίνει η Αναθέτουσα Αρχή 

•  Παραδοτέο 6.5: ∆ιοργάνωση ηµερίδων και επιστηµονικών συνεδρίων 

• Παραδοτέο 6.6: Τις τελικές µετρήσεις αναγνωρισιµότητας, καθώς και έκθεση αποτίµησης της 

αποτελεσµατικότητας της Επικοινωνιακής Στρατηγικής, του Σχεδίου ∆ράσης και του προγράµµατος εφαρµογής 

(µε την ολοκλήρωση του Έργου)  

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει αναλάβει την 1
η
 από τις δυο διακριτές ενότητες του έργου όπως 

περιγράφονται στην ενότητα Α3.1 «Λειτουργικές Προδιαγραφές» και Α3.2 «Τεχνικές Προδιαγραφές» 

αναλαµβάνει να υποβάλλει προς έγκριση στην Αναθέτουσα αρχή τα εξής: 

• Παραδοτέο 6.1: Την Επικοινωνιακή Στρατηγική και το Σχέδιο ∆ράσης µε βάση τις οδηγίες της Αναθέτουσας 

Αρχής το αργότερο εντός 45 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης  
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• Παραδοτέο 6.2: Το Πρόγραµµα Εφαρµογής, αναπόσπαστο στοιχείο του οποίου είναι η Περιγραφή των ∆ράσεων 

του αναδόχου για τη ∆ιάχυση και Προβολή του έργου και η δηµιουργική επιµέλεια και παραγωγή του υλικού που 

θα χρησιµοποιηθεί για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού µε βάση τις οδηγίες της Αναθέτουσας 

Αρχής, το αργότερο εντός 60 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστο οι εξής 

κατηγορίες:  

o Ραδιοτηλεοπτικά spot (διαφορετικά spot κατανεµηµένα ανά ηλικιακή οµάδα, φύλλο, γεωγραφική 

ενότητα, κλπ.) 

o Υπόδειγµα έντυπων καταχωρήσεων  

o Ενηµερωτικά έντυπα - φυλλάδια 

o Αφίσες για την προβολή και δηµοσιότητα του έργου  

o Banners για δηµοσίευση σε internet sites, σε δηµόσιους χώρους και άλλες χρήσεις 

o Stand Banners  

o Newsletters µεγέθους δύο σελίδων Α4 

o Γραφική Ύλη (µπλοκ, τσάντα, στυλό)  

• Παραδοτέο 6.3: Έντυπο Υλικό Συµµετέχοντα  

• Παραδοτέο 6.4: Περιοδικές αναφορές οικονοµικής εξέλιξης και υλοποίησης των εγκεκριµένων ενεργειών, καθώς 

επίσης και περιοδικές µετρήσεις αναγνωρισιµότητας (πριν από την έναρξη υλοποίησης οποιασδήποτε ενδιάµεσης 

δράσης) µε βάση τις προτάσεις που υποβάλει ο Ανάδοχος και εγκρίνει η Αναθέτουσα Αρχή. 

• Παραδοτέο 6.5: Τις τελικές µετρήσεις αναγνωρισιµότητας, καθώς και έκθεση αποτίµησης της 

αποτελεσµατικότητας της Επικοινωνιακής Στρατηγικής, του Σχεδίου ∆ράσης και του προγράµµατος εφαρµογής 

(µε την ολοκλήρωση του Έργου).  

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει αναλάβει την 2
η
 από τις δυο διακριτές ενότητες του έργου όπως περιγράφονται 

στην ενότητα Α3.1 «Λειτουργικές Προδιαγραφές» και Α3.2 «Τεχνικές Προδιαγραφές» αναλαµβάνει να υποβάλλει 

προς έγκριση στην Αναθέτουσα αρχή τα εξής: 

• Παραδοτέο 6
.
1: Την Επικοινωνιακή Στρατηγική και το Σχέδιο ∆ράσης µε βάση τις οδηγίες της Αναθέτουσας 

Αρχής το αργότερο εντός 30 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης  

• Παραδοτέο 6.2: ∆ιοργάνωση ηµερίδων/ επιστηµονικών συνεδρίων πριν τη συλλογή των στοιχείων της 

ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ. Συγκεκριµένα, τρείς (3) ηµερίδες/ επιστηµονικά συνέδρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη το 

αργότερο εντός 90 ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης. 

• Παραδοτέο 6.3: ∆ιοργάνωση ηµερίδων/ επιστηµονικών συνεδρίων µετά τη συλλογή των στοιχείων της  

ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ. Συγκεκριµένα, έντεκα (11) ηµερίδες στις έδρες των περιφερειών εκτός από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 

και δύο (2) επιστηµονικά συνέδρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το αργότερο 180 ηµέρες από την ηµεροµηνία 

ολοκλήρωσης της συλλογής των στοιχείων της µελέτης. 
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Κάθε πρόταση του Αναδόχου εξετάζεται από την ΕΠΕ, η οποία εισηγείται ανάλογα στην Αναθέτουσα Αρχή. Η 

απόφαση για τον τρόπο και τους όρους υλοποίησης των προτεινόµενων ενεργειών λαµβάνεται από την Αναθέτουσα 

Αρχή.  
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A3.6 Ορόσηµα Υλοποίησης Έργου 

Τα ορόσηµα αφορούν κρίσιµα σηµεία του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης µε βάση τα οποία επιτυγχάνονται και 

ολοκληρώνονται οι σηµαντικοί στόχοι που αφορούν στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του συνόλου του Έργου. 

Τα Ορόσηµα Υλοποίησης Έργου, που παρουσιάζονται στη συνέχεια, είναι ενδεικτικά. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει αναλάβει την 1
η
 από τις δυο διακριτές ενότητες του έργου όπως περιγράφονται 

στο Μέρος Α ενότητα Α3.1 «Λειτουργικές Προδιαγραφές» και Α3.2 «Τεχνικές Προδιαγραφές» τα ορόσηµα 

υλοποίησης Έργου ορίζονται ως εξής: 

Α/Α Τίτλος Οροσήµου Ηµέρες 

Επίτευξης 

Μέθοδος 

µέτρησης της 

επίτευξης 

% επί της συνολικής 

αµοιβής της 

επιµέρους ενότητας 

1 Υπογραφή σύµβασης Μ0 Υπογραφή 

σύµβασης 

0% 

2 Ολοκλήρωση 1
ης 
Φάσης: Επικοινωνιακή 

Στρατηγική και Σχέδιο ∆ράσης 

Μ0+45 Παραλαβή 1
ης

 

φάσης 

10% 

3 Ολοκλήρωση 2
ης 
Φάσης: Πρόγραµµα 

Εφαρµογής, ∆ηµιουργική επιµέλεια και 

παραγωγή υλικού 

Μ0+60 Παραλαβή 2
ης

 

φάσης 

30% 

4  Ολοκλήρωση 3
ης 
Φάσης: 'Έντυπο Υλικό 

Συµµετέχοντα  

Μ0+420 Παραλαβή 3
ης

 

φάσης 

15% 

5 Ολοκλήρωση 4
ης 
Φάσης: Περιοδικές αναφορές 

και µετρήσεις αναγνωρισιµότητας 

Μ0+510 Παραλαβή 4
ης

 

φάσης 

15% 

6 Ολοκλήρωση 4
ης 
Φάσης: Τελικές µετρήσεις 

αναγνωρισιµότητας καθώς και έκθεση 

αποτίµησης (µε την ολοκλήρωση του Έργου) 

Μ0+540 Παραλαβή 5
ης

 

φάσης 

30% 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει αναλάβει την 2
η
 από τις δυο διακριτές ενότητες του έργου όπως περιγράφονται 

στο Μέρος Α ενότητα Α3.1 «Λειτουργικές Προδιαγραφές» και Α3.2 «Τεχνικές Προδιαγραφές» τα ορόσηµα 

υλοποίησης Έργου ορίζονται ως εξής: 

Α/Α Τίτλος Οροσήµου Ηµέρες 

Επίτευξης 

Μέθοδος µέτρησης 

της επίτευξης 

% επί της συνολικής 

αµοιβής της 

επιµέρους ενότητας 

1 Υπογραφή σύµβασης Μ0 Υπογραφή 

σύµβασης 

0% 

2 Ολοκλήρωση 1
ης 
Φάσης: Επικοινωνιακή 

Στρατηγική και Σχέδιο ∆ράσης 

Μ0+30 Παραλαβή 1
ης

 

φάσης 

10% 

3 Ολοκλήρωση 2
ης 
Φάσης: ∆ιοργάνωση 

Ηµερίδων/ Συνεδρίων πριν τη συλλογή των 

στοιχείων ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ. 

Μ0+90 Παραλαβή 2
ης

 

φάσης 

30% 
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4  Ολοκλήρωση 3
ης 
Φάσης: ∆ιοργάνωση 

Ηµερίδων/ Συνεδρίων µετά τη συλλογή των 

στοιχείων ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ. 

Μ0+540 Παραλαβή 3
ης

 

φάσης 

60% 
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Α4 Μεθοδολογία ∆ιοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

A4.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος: 

• Έχοντας διαµορφώσει µια σαφή και ολοκληρωµένη αντίληψη για το έργο, 

• Λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία του και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που απορρέουν από την υλοποίηση 

παρόµοιων έργων και 

• Αξιολογώντας και κάνοντας χρήση των εργαλείων και µεθοδολογιών που αυτός διαθέτει,  

υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική Προσφορά του µια ολοκληρωµένη µεθοδολογική προσέγγιση που θα 

ακολουθήσει για την υλοποίηση του έργου. Η µεθοδολογία που θα προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να 

βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτές πρακτικές, µεθόδους και πρότυπα, τα οποία µπορούν να συµβάλλουν στην 

αποτελεσµατική υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τη 

στρατηγική που προτίθεται να χρησιµοποιήσει στο έργο, την προσέγγιση που θα ακολουθήσει σε όλα τα στάδια του 

έργου (π.χ. τεχνικές, εργαλεία, συνεργασίες, κλπ.), τον τρόπο συνεργασίας µε το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, 

τις ενδεχόµενες επαφές και συνεργασίες που πρόκειται να κάνει µε άλλους εξωτερικούς φορείς. 

Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην πειστικότητα της µεθοδολογίας σε σχέση µε τις δυνατότητες και την ικανότητα του 

Αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το έργο στα καθορισµένα από τη ∆ιακήρυξη χρονικά πλαίσια. Η περιγραφή της 

προτεινόµενης µεθοδολογίας θα περιλαµβάνει τα εξής: 

• Αναλυτική περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη έµφαση 

θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, όπως αναλυτικά προδιαγράφονται στην παρούσα 

προκήρυξη, και ο προσφέρων να τοποθετηθεί υποχρεωτικά για το σύνολο αυτών. 

• Προτεινόµενη µεθοδολογία και σχετικές διαδικασίες αυτής για την υλοποίηση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει 

να τεκµηριώσει επαρκώς την προτεινόµενη µεθοδολογία σε ότι αφορά τις διαδικασίες εκπόνησης µελετών, 

ανάλυσης απαιτήσεων, παροχής υπηρεσιών, κλπ, και τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν για την υποστήριξη 

των διαδικασιών αυτών, οι κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας κτλ. 

• Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση κάθε φάσης του έργου σε επιµέρους δραστηριότητες, όπως αυτές αναφέρονται 

στις προδιαγραφές του έργου. 

• Προσδιορισµός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου όπως αυτά προκύπτουν από τις απαιτήσεις 

των προδιαγραφών του διαγωνισµού και την προτεινόµενη µεθοδολογική προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου. 

• Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου (διάγραµµα GANTT) όπου θα απεικονίζονται οι φάσεις 

υλοποίησης, οι δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσηµα και τα παραδοτέα του έργου. 

A4.2 Σχήµα ∆ιοίκησης και υλοποίησης Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωµένη πρόταση για τη δοµή, τη 

σύνθεση και την οργάνωση της οµάδας έργου, για το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση του έργου, το 

αντικείµενο και το χρόνο απασχόλησης όλων των µελών της οµάδας έργου στο έργο. 
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Ειδικότερα ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει στη προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Την οργάνωση της οµάδας έργου µε προσδιορισµό των ρόλων και αρµοδιοτήτων των υποοµάδων εργασίας, τον 

τρόπο λειτουργίας και συνεργασίας των µελών 

• Το συνολικό χρόνο απασχόλησης του κάθε µέλους της Οµάδας Έργου σε Ανθρωποµήνες (Α/Μ). 

Η αντιµετώπιση της ιδιαιτερότητας του έργου επιβάλλει ο Ανάδοχος να διαθέτει εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία 

στους τοµείς επικοινωνίας, δηµοσιότητας και προωθητικών ενεργειών πανελλαδικής εµβέλειας. Η εξειδίκευση και η 

επαγγελµατική εµπειρία του Υπεύθυνου Έργου και των µελών της Οµάδας Έργου θα περιγράφεται αναλυτικά στην 

προσφορά (Β.5.1) και αποτελούν κριτήρια παραδεκτού της συµµετοχής. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει οµάδα 

έργου η οποία θα αποτελείται από κατ’ ελάχιστον από: 

• Τον Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ), ο οποίος θα ηγηθεί της οµάδας έργου και θα έχει τη συνολική ευθύνη επικοινωνίας µε 

την Αναθέτουσα Αρχή, του συντονισµού των εργασιών και διευθέτησης των ζητηµάτων που άπτονται της 

παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωµής του έργου. 

• Τα µέλη της οµάδας υλοποίησης 

Αναλυτικά ο Ανάδοχος στην Προσφορά του θα πρέπει να συµπεριλάβει τα εξής: 

A4.2.1 Υπεύθυνος Έργου 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναθέσει καθήκοντα Υπεύθυνου Έργου (project manager) σε άτοµο µε αποδεδειγµένη 

εµπειρία στη διοργάνωση και διαχείριση έργων που αφορούν στη χάραξη και υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής 

και σχεδίου δράσης προβολής. Αυτός θα έχει την ευθύνη της συνεχούς, επί καθηµερινής βάσης, παρακολούθησης του 

έργου µέσα στα όρια που καθορίζονται από την παρούσα ∆ιακήρυξη διασφαλίζοντας την απαιτούµενη ποιότητα των 

παραδοτέων µέσα στα προκαθορισµένα χρονικά και οικονοµικά όρια. Ο Συντονιστής θα είναι επίσης υπεύθυνος να 

διασφαλίσει ότι θα επιτευχθούν οι όροι ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης του κοινού σε πανελλαδική κλίµακα. 

Συγκεκριµένα ο ΥΕ θα έχει τις πιο κάτω ευθύνες, καθήκοντα και αρµοδιότητες:  

• ∆ιοργάνωση και συντονισµός του ανθρώπινου δυναµικού που θα εµπλακεί στην υλοποίηση του Έργου 

• ∆ιαχείριση πόρων και δραστηριοτήτων του έργου 

• ∆ιασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων 

• Επίλυση οποιονδήποτε προβληµάτων παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου 

• ∆ιεύθυνση της ετοιµασίας των διαφόρων παραδοτέων 

• Προγραµµατισµό και έλεγχο του έργου 

• Ευθύνη της προόδου και της διαχείρισης των πόρων του έργου (resources) και εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών 

όπου χρειάζονται 

• ∆ιαχείριση αλλαγών 

• Ετοιµασία της Τελικής Έκθεσης. 

• Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα κρίνονται αναγκαία για να διασφαλιστεί η επιτυχής εφαρµογή του έργου. 
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A4.2.2 Ειδικές Προβλέψεις για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας των Υπηρεσιών 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµπεριλάβει στην προσφορά του λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα 

υλοποίησης µε τις κύριες φάσεις υλοποίησης, περιγραφές εργασιών και παραδοτέων, αναλυτικές χρονικές περιόδους 

υλοποίησης, ανθρώπινους πόρους (ρόλοι / οµάδες έργου) και αρµοδιότητες, καθώς και τα κύρια ορόσηµα του Έργου. 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης ο Ανάδοχος θα υποβάλλει Μηνιαίες Αναφορές Προόδου (progress reports) σχετικά µε 

τις δράσεις του και τις διαδικασίες εκτέλεσης του Έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: 

• η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος του Έργου 

• η ορθή, και συµβατή µε τις προδιαγραφές, εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου µε την ΕΠΕ για την πρόοδο του Έργου θα διεξάγονται σε µηνιαία βάση. Ο 

Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Έργου του Αναδόχου θα παρουσιάζει σε κάθε συνάντηση την Αναφορά Προόδου του Έργου, 

στην οποία θα συµπεριλαµβάνεται τυχόν ενηµερωµένη έκδοση του χρονοδιαγράµµατος του Έργου.  

Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος της ΕΠΕ µπορεί να συγκαλέσει έκτακτες συναντήσεις εάν κριθεί 

απαραίτητο.  

Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του Έργου και θα τα αποστέλλει 

στην ΕΠΕ. 

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO, θα πρέπει να συµπεριλάβει στην 

προσφορά του την εν λόγω διαδικασία µε τα έντυπά της.  

A4.2.3 ∆ιαδικασία Παραλαβής 

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΕ, θα γίνουν υποχρεωτικά µέσα στις 

προθεσµίες που θα οριστούν στη Σύµβαση.  

Σχετικά µε το σύνολο των ενδιάµεσων παραδοτέων, όπως αυτά θα περιγραφούν στην σχετική σύµβαση η ΕΠΕ οφείλει 

να διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο, το αργότερο εντός δώδεκα (12) εργάσιµων ηµερών από την επόµενη της 

ηµεροµηνίας παράδοσής του κάθε ενδιάµεσου παραδοτέου, τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειµένου ο 

Ανάδοχος να συµµορφωθεί µε αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωµένο και συµπληρωµένο εντός δώδεκα 

(12) εργάσιµων ηµερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. 

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΕ γίνονται υποχρεωτικά µέσα στις 

προθεσµίες που θα οριστούν στη Σύµβαση. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σηµείο της εξέλιξης του έργου, εάν 

η ΕΠΕ διαπιστώνει µη συµµορφώσεις µε τους όρους της Σύµβασης και τις καθορισµένες προδιαγραφές, ενηµερώνει 

εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στον Φορέα 

δώδεκα (12) ηµέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρηµάτων.  

Η διαδικασία επανυποβολής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι δύο (2) φορές και σε καµία περίπτωση ο χρόνος των 

παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του Έργου. Εφ’ όσον διαπιστωθεί η 

µη συµµόρφωση και µετά τις διορθωτικές ενέργειες του Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών, ή πρόθεση 

παραπλάνησης του Ιδρύµατος, τότε η ΕΠΕ µπορεί να εισηγηθεί την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. 


