
 

Εισηγητής:  
 
 
 

 Πιστοποιημένος Εισηγητής 

 για θέματα Χρήσης & Εφαρμογής  

του Εθνικού Συστήματος 

 Ηλεκτρονικών Δημοσίων  

Συμβάσεων & ΚΗΜΔΗΣ. 

Η Ημερίδα απευθύνεται σε: 
 

 όλα τα στελέχη των Φορέων του            
Δημοσίου που έχουν στην ευθύνη 
τους θέματα Ορθής Χρήσης του             
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

 

 

 

Αξία Συμμετοχής :  € 235   
 

Οι εκπαιδευτικές Υπηρεσίες,  

απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α. 

3η Συμμετοχή 

Δωρεάν 

 

Πληροφορίες: Μιχάλη Μαρία, Στασινού Βιβή, Τηλ.: 213 0716370-380 //  e-mail:  international1@forum-training.gr 
Επισκεφθείτε το site: www.forum-training.gr,  για το Πλήρες Πρόγραμμα Σεμιναρίων  

 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα,  

μπορείτε να το παρακολουθήσετε  

από οποιοδήποτε Φυλλομετρητή 

(browser)  ή να κάνετε download  

την Εφαρμογή Webex  
(αφορά υπολογιστές με 

 Λειτουργικό Σύστημα Windows10),  

εύκολα & απλά με δυνατότητα  

ερωτήσεων μέσω chat  ή μικροφώνου & 

άμεσες απαντήσεις από τον εισηγητή. 

Επίκαιρη Ημερίδα 
 
 
 

Η Νέα Πλατφόρμα 
 

“ΚΗΜΔΗΣ”  
Παρουσίαση των Κομβικών Διαφορών  

ως προς τον τρόπο χρήσης των 
επικαιροποιημένων πεδίων 

 της Νέας Πλατφόρμα ΚΗΜΔΗΣ  

Στόχοι της Ημερίδας είναι: 
(a) Η αναλυτική Παρουσίαση όλων των Κομβικών Διαφορών της Νέας Πλατφόρ-

μας ΚΗΜΔΗΣ ως προς τον τρόπο χρήσης των επικαιροποιημένων πεδίων 
(b) Η παρουσίαση των ροών των αναρτήσεων διοικητικών πράξεων στην           

πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ ανάλογα με το είδος της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης καθώς και τον χρονικό προσδιορισμό των αναρτώμενων                      
διοικητικών πράξεων για τις διαδικασίες άνω και κάτω των κοινοτικών ορίων.  

 

Παράλληλα, επισημαίνονται διάφορα πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με 
την διαχείριση των ηλεκτρονικών φορμών του συστήματος.  

 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, έμφαση δίνεται στην διασύνδεση των       
ηλεκτρονικών διαγωνιστικών διαδικασιών με το ισχύον νομικό πλαίσιο του 
Ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.4782/21 και ειδικότερα με τις 
διατάξεις που περιγράφονται στην νέα υπ’ αριθμ. 76928/09.07.2021 Κ.Υ.Α. του 
ΚΗΜΔΗΣ (ΦΕΚ: 3075/Β΄/13.07.2021).  

 

Επίσης, γίνονται συσχετισμοί με το νομικό πλαίσιο του Ν.4727/20 περί              
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.  

 

Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι να γίνουν κατανοητές οι ενέργειες             
που ακολουθούν οι χρήστες της πλατφόρμας του ΚΗΜΔΗΣ προκειμένου να         
διαχειριστούν σωστά : 

αφενός, την καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων (“metadata”) στις          
φόρμες της πλατφόρμας και  
αφετέρου, την δημοσιοποίηση των διοικητικών πράξεων που απορρέουν από 

τις διαγωνιστικές διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων.  
Στα πλαίσια της εισαγωγής των καταρτιζομένων στον χώρο των ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων γίνεται μια σύντομη περιήγηση στο Portal του «Προμηθέα» 
www.promitheus.gov.gr προκειμένου να εντοπιστούν όλα τα σχετικά βοηθήματα 
(manual, FAQ, νέο δευτερογενές νομικό πλαίσιο, κ.τ.λ.) καθώς και τα σημεία    
υποστήριξης των χρηστών (τεχνική & νομική) μέσω του Helpdesk του 
«Προμηθέα».  

Συνοπτική Θεματική Ατζέντα 
 η Νέα Πλατφόρμα ΚΗΜΔΗΣ 

 το πεδίο εφαρμογής του ΚΗΜΔΗΣ  

 την σημασία που έχει η κατοχύρωση του ΑΔΑΜ των αναρτώμενων διοικητικών 
πράξεων ως προς την διασφάλιση της κανονικότητας της δαπάνης 

 την διαδοχική αλληλουχία των αναρτήσεων στην πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ 
ανάλογα με το είδος της διαδικασίας σύναψης σύμβασης  

 πότε καταχωρίζονται οι διοικητικές πράξεις (χρονικός προσδιορισμός)   

 τον συσχετισμό με την πλατφόρμα του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 παρουσίαση των πρόσφατων αλλαγών στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τον 
Ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.4782/21 και ειδικότερα με τις 
διατάξεις υπ. Αριθμ. 76928/09-07-2021 Κ.Υ.Α. του ΚΗΜΔΗΣ 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  
Οι εκπαιδευόμενοι, μετά την λήξη της συνεδρίας, θα είναι σε θέση: 

 να διακρίνουν τις σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν με την έλευση του 
Ν.4782/21 και της νέας υπ’ αριθμ. 76928/09.07.2021 Κ.Υ.Α. του ΚΗΜΔΗΣ 
(ΦΕΚ 3075/Β΄/13.07.2021) 

 να προσδιορίζουν την έναρξη των διαδικασιών σύναψης σύμβασης άνω και 
κάτω των κοινοτικών ορίων με τις αντίστοιχες διοικητικές πράξεις προς          
ανάρτηση  

 να μπορούν να διαχειριστούν σωστά την δημοσίευση των διοικητικών πράξεων 
μέσω των ηλεκτρονικών φορμών της πλατφόρμας του ΚΗΜΔΗΣ 

 να αξιοποιούν το βοηθητικό υλικό  και το Helpdesk του Προμηθέα 

 
 
 

ΑΘΗΝΑ 
Forum Training Center  

Λιοσίων 117 - Πλ. Αττικής 
 
 

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 
10:00 - 15:00 

 

Τρόπος Παρακολούθησης 
Δια Ζώσης ή Εξ’ Αποστάσεως 

http://www.promitheus.gov.gr


 

Επίκαιρη Ημερίδα 
 

Εκμάθηση - Χρήση 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
 

 

για Διαγωνισμούς 

Προμηθειών - Υπηρεσιών 
 

έως & τις προβλεπόμενες αλλαγές  
που ορίζει ο Ν.4782/2021 

 
 

Προετοιμασία, Δημοσίευση & Κατακύρωση Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού Προμηθειών - Γενικών Υπηρεσιών  από την  

 

Ανάρτηση της Διακήρυξης  
έως την  

Πρόσκληση στον Ανάδοχο  
για Υπογραφή Σύμβασης  

 
 

Παρουσίαση Περιεχομένων της Ημερίδας: 
 

 Εισαγωγή στο Νέο Σύστημα Ηλεκτρονικών  

Διαγωνιστικών Διαδικασιών 

 Προεπισκόπηση των 2 βασικών Portals των  

Δημοσίων Συμβάσεων : 

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

i. Πρόσβαση και χρήση διαδικτυακής πύλης του  

Προμηθέα 

ii. Τα οφέλη της Διαδικτυακής Πύλης ως αποθετήριο  

συμβουλών, πληροφοριών & βοηθημάτων (εγχειρίδια,  

στοιχεία επικοινωνίας, ενημερωτικά βίντεο, FAQ, κ.ο.κ.). 

2. http://www.eaadhsy.gr 

i. Πρόσβαση και χρήση διαδικτυακής πύλης της ΕΑΑΔΗΣΥ 

ii. Τα οφέλη της Διαδικτυακής Πύλης ως αποθετήριο συμβουλών,  

πληροφοριών & βοηθημάτων [τροποποιήσεις του Ν.4412/16 

(Ν.4782/21), νέο δευτερογενές νομικό πλαίσιο, ερμηνευτικές  

εγκύκλιοι, κατευθυντήριες οδηγίες, νέα υποδείγματα Δ/ξεων για 

προμήθειες/υπηρεσίες, FAQ, κ.ο.κ.]. 
 

Εισαγωγή στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 

 Παρουσίαση του “layout” καθώς και των βασικών πεδίων της  

"Αρχικής Σελίδας" & της "Κονσόλας Διαχείρισης" 

 Που βρίσκονται τα πεδία αναζήτησης συστημικών διαγωνισμών, 

 δημιουργίας προσχεδίου προσφοράς, αντιγραφής, «κλειδώματος»  

και απαλοιφής προσχεδίου, ανάγνωσης  

εισερχόμενων μηνυμάτων, αναζήτησης υποβληθεισών  

προσφορών προ και μετά την αποσφράγιση 

 Διαφοροποίηση των εννοιών "διαγωνισμός ενός σταδίου" vs 

"διαγωνισμός δύο σταδίων". Βασικές διαφορές μεταξύ  

διαγωνισμών "χαμηλότερης τιμής" και "βέλτιστης σχέσης  

ποιότητας - τιμής" 

 Συσχετισμός με τον Ν.4782/21. Προεκτάσεις ως προς τις  

διαφορετικές ροές ενεργειών που ακολουθούν οι χειριστές  

καθώς και οι Επιτροπές αξιολόγησης των δ/σμών 

 Εισαγωγή στην έννοια της "Δημοσίευσης Προσφορών" μέσω  

της ειδικής λειτουργικότητας του πεδίου "Ενέργειες".  

Χρονικός προσδιορισμός ("timing") της χρήσης της εν λόγω  

λειτουργικότητας ανάλογα με το κριτήριο κατακύρωσης 

Εισηγητής:  
Απ. Κόλλιας 

 

 

Ειδικός Εισηγητής για  
Θέματα Χρήσης & Εφαρμογής του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων & ΚΗΜΔΗΣ 

 

Η Ημερίδα απευθύνεται: 
 

 Όλους τους Φορείς Δημοσίου 
   (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,  

ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ κλπ) 
 Υπευθύνους Διακηρύξεων,                     

Διαγωνισμών & Συμβάσεων Δημοσίου 
 Στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους τη 

καταχώρηση στοιχείων στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
 Στελέχη Τμήματος Προμηθειών,           

Τεχνικών Υπηρεσιών, Οικονομικών 
Υπηρεσιών κλπ 

INTERNATIONAL FORUM TRAINING & CONSULTING Ltd 

3η Συμμετοχή 

Δωρεάν 

 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα,  

μπορείτε να το παρακολουθήσετε  

από οποιοδήποτε Φυλλομετρητή 

(browser)  ή να κάνετε download  

την Εφαρμογή Webex  
(αφορά υπολογιστές με 

 Λειτουργικό Σύστημα Windows10),  

εύκολα & απλά με δυνατότητα  

ερωτήσεων μέσω chat  ή μικροφώνου & 

άμεσες απαντήσεις από τον εισηγητή. 

 
 
 

ΑΘΗΝΑ 
Forum Training Center  

Λιοσίων 117 - Πλ. Αττικής 
 
 

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 
10:00 - 15:00 

 

Τρόπος Παρακολούθησης 
Δια Ζώσης ή Εξ’ Αποστάσεως 



 

2 

Σύνταξη Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 

 Ποιά είναι τα υποχρεωτικά πεδία της Κεφαλίδας και πώς τα 

συμπληρώνουμε 

 Πώς ορίζουμε/ενσωματώνουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του 

διαγωνισμού στην Κεφαλίδα 

 Πώς διαχειριζόμαστε την ενότητα «Σημειώσεις και συνημμένα» 

της Κεφαλίδας προ και μετά δημοσίευσης και με ποιό σκεπτικό 

χαρακτηρίζουμε τα έγγραφα τα οποία αναρτώνται εδώ 

 Πώς καθορίζουμε το Κριτήριο Κατακύρωσης του διαγωνισμού 

στην σελίδα των Γραμμών 

 Πώς καταχωρούμε στις Γραμμές τα είδη του διαγωνισμού  

καθώς και τα χαρακτηριστικά κάθε είδους (CPV, ποσότητα,  

προϋπολογισμός, κ.ο.κ.) 

 Πώς δημιουργούμε ομάδες ειδών, ποιά είναι η λογική χρήσης 

αυτών αλλά και ποιοί είναι οι περιορισμοί τους 

 Πώς προσθέτουμε "παραμέτρους" στις εκάστοτε γραμμές και με 

ποία λογική 

 Ποιά είναι τα υποχρεωτικά πεδία των Στοιχείων Ελέγχου και πώς 

τα συμπληρώνουμε 

 Πώς ορίζουμε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  

προσφορών για τον διαγωνισμό καθώς και τις ημερομηνίες  

δημοσίευσης της Διακήρυξης στο portal και της έναρξης  

υποβολής προσφορών 

 Πώς βάζουμε τους κανόνες απάντησης και ποια η σημασία τους 

για την ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της διαγωνιστικής  

διαδικασίας 

 Πώς συσχετίζουμε χρονικά τα "Στοιχεία Ελέγχου" με τη Διάχυση 

Πληροφοριών και την αποστολή για δημοσιοποίηση της  

Προκήρυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (TED-SIMAP), στο  

ΚΗΜΔΗΣ, στις Εφημερίδες και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 Ποια είναι η λογική πίσω από την χρήση της σελίδας 

"Προμηθευτές" και σε ποιες μεμονωμένες περιπτώσεις  

χρησιμοποιείται 

 Πώς εκτελούμε τον τελικό έλεγχο του προσχεδίου  

(εκτύπωση "Ανασκόπησης") πριν προχωρήσουμε στην  

οριστικοποίηση της δημοσίευσης του Διαγωνισμού 
 

Διάφοροι προβληματισμοί μετά την Δημοσίευση: 

 Πώς γίνεται η επικοινωνία μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής  

και προμηθευτών προ και μετά της υποβολής των προσφορών 

 Πώς απαντούμε σε διευκρινιστικά ερωτήματα των προμηθευτών 

μέσω του «πεδίου επικοινωνίας» 

 Πώς διαχειριζόμαστε τις Ανακοινώσεις προ της καταληκτικής 

ημ/νίας υποβολής προσφορών 

 Λόγοι τροποποίησης του δ/σμού προ της καταληκτικής  

ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Ποια είναι τα επακόλουθα 

της εν λόγω ενέργειας για τους οικονομικούς φορείς 

 Τι προβλέπει το νέο Άρθρο 79 του Ν.4412/16 σε σχέση 

 με την διαχείριση των αιτημάτων των προμηθευτών περί επισ-

τροφής των προσφορών τους προ της καταληκτικής ημερομηνί-

ας. Συσχετισμός με το δευτερογενές πλαίσιο και προεκτάσεις ως 

προς τις ροές ενεργειών που ακολουθούν  οι χειριστές 

Αποσφράγιση & Αξιολόγηση Προσφορών 

 Τι προβλέπει το νέο Άρθρο 72 του Ν.4412/16 περί μη 

 υποβολής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Ενέργειες της 

Επιτροπής Διαγωνισμού καθώς και της Αναθέτουσας  

Αρχής. Κομβικά σημεία ελέγχου κατά την παραλαβή των  

ηλεκτρονικών και των έντυπων προσφορών 

 

 Τι προβλέπει το νέο Άρθρο 100 του Ν.4412/16 περί μη  

πρόσβασης των συμμετεχόντων στα περιεχόμενα των  

προσφορών των υπολοίπων εταιρειών 

 Πώς γίνεται η προετοιμασία της αποσφράγισης των  

προσφορών μέσω της εφαρμογής JAVA. Ενέργειες της  

Επιτροπής Διαγωνισμού: Διαφορές στις διαδικασίες  

αξιολόγησης μεταξύ διαγωνισμών χαμηλότερης τιμής και 

διαγωνισμών βέλτιστης σχέσης τιμής - ποιότητας.  

Νέοι κανόνες ως προς τον χρόνο αποσφράγισης των  

δικαιολογητικών, των τεχνικών και των οικονομικών  

προσφορών στους διαγωνισμούς χαμηλότερης τιμής.  

Αλληλουχία σύνταξης Πρακτικών Ι, ΙΙ & ΙΙΙ της Επιτροπής  

Διαγωνισμού. Διαδικασία έγκρισης αυτών βάσει του  

κριτηρίου κατακύρωσης 

 Πώς εισάγονται οι βαθμολογίες των κριτηρίων αξιολόγησης 

Κ1, Κ2, Κ3 στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ στους διαγωνισμούς 

βέλτιστης σχέσης τιμής - ποιότητας. Κατάταξη προσφορών: 

ποιά είναι τα νέα περιθώρια διακύμανσης της μέγιστης  

βαθμολογίας κάθε κριτηρίου αξιολόγησης. Τι προβλέπει το 

νέο Άρθρο 86 του Ν.4412/16 περί στάθμισης μεταξύ των 

συντελεστών βαρύτητας τεχνικής και οικονομικής προσφοράς 

για συμβάσεις παροχής γενικών υπηρεσιών 

 Ενέργειες της Αναθέτουσας Αρχής: Νέοι κανόνες περί μη 

κοινοποίησης της Απόφασης Προσωρινού Αναδόχου στους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς. Ενσωμάτωση της εν 

λόγω Διοικητικής Πράξης στην Απόφαση Κατακύρωσης. 
 

Στάδιο δικαιολογητικών κατακύρωσης 

 Τι προβλέπει το νέο Άρθρο 103 του Ν.4412/16 και η νέα 

ΚΥΑ του ΕΣΗΔΗΣ 64233/21 (ΦΕΚ 2453/Β΄/09.06.2021) 

περί διαδικασιών υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

από πλευράς οικονομικών φορέων. Ενέργειες της Επιτροπής 

Διαγωνισμού και χρονικά περιθώρια ως προς την  

συμπλήρωση και αποσαφήνιση πληροφοριών 
 

Στάδιο κατακύρωσης 

 Τι προβλέπει το νέο Άρθρο 105 του Ν.4412/16 περί  

κοινοποίησης της Απόφασης Κατακύρωσης στους  

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς. Εισαγωγή της νέας 

έννοιας "Δημοσίευσης προσφορών" μέσω της σχετικής  

λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ. Αποστολή των Πρακτικών  

Ι, ΙΙ & ΙΙΙ καθώς και των σχετικών Αποφάσεων προς τους  

οικονομικούς φορείς. Διαδικασία μεταφοράς των  

Δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου 

στο πεδίο “Σημειώσεις και Συνημμένα” του συστημικού  

διαγωνισμού 

 ΑΕΠΠ: Προσφυγές κατά των ως άνω Αποφάσεων. Πώς γίνεται 

η διαχείριση των επικοινωνιών με το Κλιμάκιο της ΑΕΠΠ 

 Πώς γίνεται η διαχείριση της Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη 

οψιγενών μεταβολών και τι συνιστά πλέον  

"σύναψη σύμβασης" 

 Ποια είναι η διαδικασία "ανάθεσης - προσωρινής  

κατακύρωσης" στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.  

Ποιά είναι η βέλτιστη πρακτική στους δ/σμούς με πολλές 

γραμμές και πολλούς αναδόχους. Πώς επιτυγχάνεται η 

«Ολοκλήρωση κατακύρωσης» του διαγωνισμού καθώς και η 

"δημιουργία συστημικής σύμβασης" 

Παρουσίαση Περιεχομένων της Ημερίδας: 

 

Πληροφορίες: Μιχάλη Μαρία, Στασινού Βιβή, Τηλ.: 213 0716370-380 //  e-mail:  international1@forum-training.gr 
Επισκεφθείτε το site: www.forum-training.gr,  για το Πλήρες Πρόγραμμα Σεμιναρίων  

 

Αξία Συμμετοχής :  € 240 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ)   

Οι εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α. 



 

 

Θεματολογία Προγράμματος Κατάρτισης: 
 
 

 Θεσμικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Ανάθεσης Συμβάσεων Έργων,  
Μελετών & Συναφών Υπηρεσιών – Ν.4412/16 (τροποποίηση με Ν.4782/21),  
Κ.Υ.Α. 166278/25-06-2021 ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 

 Επισκόπηση διεξαγωγής ηλεκτρονικής διαδικασίας ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων 
έργων μελετών και παροχής τεχνικών και συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

 Γνωριμία με τη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του Εθνικού Συστήματος  
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), καθώς και με την πλατφόρμα  
διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών 

 Σχεδιασμός και δημοσίευση διαγωνισμού Έργων / Μελετών μέσω ΕΣΗΔΗΣ με  
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής/ προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής 

i. Συμπλήρωση καρτέλας Γενικών Στοιχείων με εισαγωγή δεδομένων/αξιολόγησης  
και συνημμένων αρχείων 

ii. Εισαγωγή στοιχείων Οικονομικής Προφοράς 
iii. Ενημέρωση στοιχείων ελέγχου διαγωνισμού 
iv. Συμπλήρωση καρτέλας πρόσθετων στοιχείων 
v. Παραγωγή και επισύναψη εντύπων συστήματος (Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) 
vi. Έλεγχος και Δημοσίευση διαγωνισμού 
 Διαχείριση δημοσιευμένου διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια έργα  

i. Επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων 
ii. Προβολή διαγωνισμού 
iii. Διαχείριση ερωτημάτων/προσφυγών 
iv. Ακύρωση, Παράταση, Τροποποίηση διαγωνισμού 
v. Ενέργειες Αναθέτουσας Αρχής μετά τη λήξη υποβολής των προσφορών 

 Προετοιμασία Αποσφράγισης (1ης και 2ης) ηλεκτρονικού διαγωνισμού  
Έργων/Μελετών μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

i. Πρόσβαση μελών Επιτροπής Διαγωνισμού στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού 
ii. Ορισμός της ομάδας βαθμολόγησης των προσφορών στο σύστημα (στις  

περιπτώσεις αξιολόγησης) 
iii. Ορισμός της Επιτροπής Διαγωνισμού στο σύστημα 
iv. Σύνδεση της Επιτροπής Διαγωνισμού με το Διαγωνισμό και ορισμός της  

Αποσφράγισής του (1ης και 2ης) 

 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα 
i. Αποσφράγιση φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών 
ii. Εκτύπωση, επισύναψη και δημοσίευση Καταλόγων συμμετεχόντων 
iii. Έλεγχος ορθής υποβολής εγγυητικών επιστολών συμμετοχής (τροπ. Ν.4782/21) 
iv. Πρόσβαση στα δικαιολογητικά συμμετεχόντων, έλεγχος κατά σειρά μειοδοσίας & 

έλεγχος ομαλότητας προσφορών 
v. Εισαγωγή βαθμολογιών στο σύστημα & Παραγωγή εγγράφων αξιολόγησης 

 προσφορών (στις περιπτώσεις αξιολόγησης) 
vi. Ενέργειες Προέδρου Επιτροπής Διαγωνισμού προκειμένου για την αποστολή του 

πρακτικού και τη μεταβίβαση φακέλου διαγωνισμού στην Αναθέτουσα Αρχή 
 Κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα 

i. Διαδικασίες έκδοσης και κοινοποίησης αποφάσεων έγκρισης πρακτικών  
και κατακύρωσης αποτελέσματος. 

ii. Διαδικασία φακέλου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

 Υποβολή δικαιολογητικών αναδόχου 

 Έλεγχος / συμπλήρωση / επικαιροποίηση δικαιολογητικών αναδόχου 
iii. Ενέργειες Αναθέτουσας Αρχής και Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανάθεση της 

σύμβασης 

 Κλειστές και λοιπές διαγωνιστικές διαδικασίες μέσω ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα 

 

Εισηγητής:  
 
 

Μηχανικός, Στέλεχος αρμόδιας  
Υπηρεσίας με πολυετή πρακτική  

εμπειρία σε θέματα  
Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών  

Έργων - Μελετών  

Επίκαιρη Ημερίδα 
 

Εκμάθηση - Χρήση 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
για Διαγωνισμούς Δημοσίων 

“Έργων - Μελετών” 
 

Προετοιμασία, Δημοσίευση & Κατακύρωση Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού Έργου - Μελέτης - Υπηρεσίας 

 
 

Ποιες είναι οι αλλαγές έως  

και τον Ν.4782/2021 & ΚΥΑ.166278/25-06-2021  

 

Πληροφορίες :  Μιχάλη Μαρία, Στασινού Βιβή, Τηλ.: 213 0716370-380 //  e-mail:  international1@forum-training.gr 
Ενημερωθείτε στο site: www.forum-training.gr,  για το Πλήρες Πρόγραμμα Σεμιναρίων 

 

Η Ημερίδα απευθύνεται, σε: 
 

 στελέχη Τεχνικών Υπηρεσιών των          
Αναθετουσών Αρχών & Αναθετόντων 
Φορέων 

 όλα τα στελέχη που έχουν στην ευθύνη 
τους θέματα Σύνταξης Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού, Ανάρτησης στο 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έως τη διαδικασία  
της Κατακύρωσης στον Ανάδοχο 

Αξία Συμμετοχής:  € 240  
 

Οι εκπαιδευτικές Υπηρεσίες,  

απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α. 

3η Συμμετοχή 

Δωρεάν 

 
 
 

ΑΘΗΝΑ 
Forum Training Center  

Λιοσίων 117 - Πλ. Αττικής 
 
 

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 
10:00 - 15:00 

 
 

Τρόπος Παρακολούθησης 
Δια Ζώσης ή Εξ’ Αποστάσεως 

 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα,  

μπορείτε να το παρακολουθήσετε  

από οποιοδήποτε Φυλλομετρητή 

(browser)  ή να κάνετε download  

την Εφαρμογή Webex  
(αφορά υπολογιστές με 

 Λειτουργικό Σύστημα Windows10),  

εύκολα & απλά με δυνατότητα  

ερωτήσεων μέσω chat  ή μικροφώνου & 

άμεσες απαντήσεις από τον εισηγητή. 



Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση 
Διάρκειας 18 διδακτικών ωρών 

 
 
 
 
 

Χρήση Περιβάλλοντος 

 Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας 

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 
 

για τις Προγραμματικές Περιόδους  
2014-2020 & 2021-2027 

 
 

Αναλυτική παρουσίαση του Νέου Περιβάλλοντος  
& ποιες είναι οι αλλαγές σε σχέση  

με το προηγούμενο Πληροφοριακό Σύστημα 

 

Παρουσίαση Περιεχομένων της Ημερίδας: 
 
 

 

 Εισαγωγή - Γενικές Έννοιες 

 Σύντομη αναφορά στο προηγούμενο πληροφοριακό 

σύστημα & ποιες είναι οι αλλαγές σε σχέση με το Νέο 

Περιβάλλον ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 & 2021-2027 

 Αλλαγές βασικού περιβάλλοντος ΟΠΣ 

 Περιβάλλον υποβολής προτάσεων 

i. Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης 

 Περιβάλλον υλοποίησης πράξης 

i. Τεχνικά Δελτία Υποέργων / Πράξεων - Τροποποιήσεις 

ii. Υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών 

iii. Υποβολή Δελτίου Επίτευξης Δεικτών 

iv. Υποβολή Microdata (είναι για έργα ΕΚΤ - προαιρετικό) 

v. Υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης 

vi. Υποβολή έκθεσης ολοκλήρωσης πράξης 

 Άλλα ειδικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία του 

Νέου Περιβάλλοντος ΟΠΣ στα πλαίσια του                         

ΕΣΠΑ 2014-2020 & 2021-2027 

 Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα των καταρτιζομένων  

 Κλείσιμο σεμιναρίου / Συμπεράσματα 

 

Εισηγήτρια:  
 
 

 

Ειδική Σύμβουλος με πολυετή  

εμπειρία σε θέματα 

 Διαχείρισης Έργων ΕΣΠΑ  

& με ειδική γνώση χειρισμού  

του περιβάλλοντος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 

Η Ημερίδα απευθύνεται σε: 
 
 

 στελέχη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 
 στελέχη Τμήματος Πληροφορικής 
 στελέχη που χειρίζονται & παρακολουθούν την             

πορεία Έργων ΕΣΠΑ 
 όλα τα στελέχη Φορέων Δημοσίου, που έχουν στην 

ευθύνη τους θέματα λειτουργίας & χρήσης του ΟΠΣ 
στα πλαίσια του ΕΣΠΑ για την Προγραμματική              
Περίοδο 2014-2020 

 

Αξία Συμμετοχής :  € 240  

 

Οι εκπαιδευτικές Υπηρεσίες,   

 

 

ΑΘΗΝΑ  
Forum Training Center   

Ψηφιακή Αίθουσα 
 
 

03, 07, 09,  
13 & 15 Μαρτίου 2023 

15:30 - 18:30 
 

Συνολική Διάρκεια: 18 διδακτικές ώρες 
 

 
 

Τρόπος Παρακολούθησης 
Δια Ζώσης ή Εξ’ Αποστάσεως 

3η Συμμετοχή 

Δωρεάν 

 

Πληροφορίες: Μιχάλη Μαρία, Στασινού Βιβή, Τηλ.: 213 0716370-380 //  e-mail:  international1@forum-training.gr 
Επισκεφθείτε το site: www.forum-training.gr,  για το Πλήρες Πρόγραμμα Σεμιναρίων  

 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα,  

μπορείτε να το παρακολουθήσετε  

από οποιοδήποτε Φυλλομετρητή 

(browser)  ή να κάνετε download  

την Εφαρμογή Webex  
(αφορά υπολογιστές με 

 Λειτουργικό Σύστημα Windows10),  

εύκολα & απλά με δυνατότητα  

ερωτήσεων μέσω chat  ή μικροφώνου & 

άμεσες απαντήσεις από τον εισηγητή. 

Αξία Συμμετοχής:  € 380  
 

Οι εκπαιδευτικές Υπηρεσίες,  

απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α. 

www.forum-training.gr 



 
 
 

Η International Forum Training Κ.Δ.Β.Μ.2  
σας παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση  

διάρκειας 130 ωρών με τίτλο: 
 

 

Μαθαίνω το  
 

ΕΣΠΑ 2021 - 2027 
 

με πρακτικά βήματα  

μέσω παραδειγμάτων & ασκήσεων 
 

 

Η Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021 -  2027  

& η αποτελεσματική - αποδοτική υλοποίηση  

& ολοκλήρωση των ενταγμένων πράξεων 

 της Προγραμματικής Περιόδου 2014 -  2020 
 
 

 

Εκπαιδεύτρια:   
 

Στέλεχος ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής με πολυετή 
πρακτική, διδακτική & συμβουλευτική 

εμπειρία σε θέματα ΕΣΠΑ 
 

Ημερομηνίες:   
 
 

1η Συνεδρία 

Σύγχρονη Εκπαίδευση 
Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 

Ώρες:  10:00 - 15:00 // Διάρκεια: 5 ώρες 
 

Ασύγχρονη Εκπαίδευση 
28, 29, 30, 31 Μαρτίου 
& 01, 02 Απριλίου 2023 

Διάρκεια: 30 ώρες 

 

Σύγχρονη Εκπαίδευση 
Δευτέρα 03 Μαρτίου 2023 

Ώρες:  10:00 - 15:00 // Διάρκεια: 5 ώρες 
 

Σύνολο 1ης Συνεδρίας: 40 ώρες 
 
 

2η Συνεδρία 

Σύγχρονη Εκπαίδευση 
Τετάρτη 05 Απριλίου 2023 

Ώρες:  10:00 - 15:00 // Διάρκεια: 5 ώρες 
 

Ασύγχρονη Εκπαίδευση 
06, 07, 08, 09 Απριλίου 2023 

Διάρκεια: 20 ώρες 
 

Σύγχρονη Εκπαίδευση 
Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 

Ώρες:  10:00 - 15:00 // Διάρκεια: 5 ώρες 
 

Ασύγχρονη Εκπαίδευση 
11, 12, 13 Απριλίου 2023 

Διάρκεια: 15 ώρες 
 

Σύγχρονη Εκπαίδευση 
Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 

Ώρες:  10:00 - 15:00 // Διάρκεια: 5 ώρες 
 

Σύνολο 2ης Συνεδρίας: 50 ώρες 
 
 

3η Συνεδρία 

Σύγχρονη Εκπαίδευση 
Παρασκευή 21 Απριλίου 2023 

Ώρες:  10:00 - 15:00 // Διάρκεια: 5 ώρες 
 

Ασύγχρονη Εκπαίδευση 
22, 23, 24, 25, 26 Απριλίου 2023 

Διάρκεια: 30 ώρες 

 

Σύγχρονη Εκπαίδευση 
Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 

Ώρες:  10:00 - 15:00 // Διάρκεια: 5 ώρες 
 

Σύνολο 3ης Συνεδρίας: 40 ώρες 

Τρόπος Παρακολούθησης : 
Σύγχρονη Εκπαίδευση: 

Online με ήχο & εικόνα μέσω Webex 
 

Ασύγχρονη Εκπαίδευση: 

Διδασκαλία - Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού ανά συνεδρία 

 

 

Αντικείμενο & Σκοπός 

του Εκπαιδευτικού Προγράμματος: 
Αντικείμενο του επιμορφωτικού προγράμματος η παροχή βασικής               

εκπαίδευσης σε στελέχη δικαιούχων του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και 

η αναλυτική παρουσίαση στους δυνητικούς δικαιούχους των ΕΠ του ΕΣΠΑ    

2021 – 2027.  

Όσον αφορά την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 θα παρασχεθεί          

εκπαίδευση στις κύριες διαδικασίες και απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης 

και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, καθώς και στη χρήση του 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ ως βασικού εργαλείου.           

Όσον αφορά την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 θα γίνει μελέτη του 

νέου «Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» καθώς και 

παρουσίαση βασικών κειμένων της νέας προγραμματικής περιόδου. 

 
 

INTERNATIONAL FORUM TRAINING & CONSULTING Ltd 

Συνολική Διάρκεια: 130 ώρες   

Αξία Συμμετοχής: 390€ 

www.forum-training.gr 



 
Μαθησιακοί Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
“ΕΣΠΑ 2021 - 2027” 
 
 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να: 

 Προσδιορίζει με ακρίβεια-κατανοεί πλήρως έννοιες, όρους που αφορούν το ΕΣΠΑ. 

 Αναγνωρίζει τη σημασία της ορθής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης του ΕΣΠΑ. 

 Αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα του συντονισμού και της συνέργειας όλων των εμπλεκομένων μερών που 

σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν το ΕΣΠΑ.  

 Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΣΠΑ. 

 Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 Παρακολουθεί την προετοιμασία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 

 

Ωφέλειες Προγράμματος για τους συμμετέχοντες 
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με μια παρουσίαση των Επιχειρησιακών            

Προγραμμάτων, να αναζητήσουν μια γνώση των λέξεων - κλειδιών για την επιλογή των προγραμμάτων και τον   

εντοπισμό των κατάλληλων προσκλήσεων για τους φορείς τους.  

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο               

μπορούν να εκπονήσουν αποτελεσματικά μια πρόταση, για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες όσων συμμετέχουν στη 

διαδικασία σύνταξης μιας πρότασης με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των            

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. 

Το μάθημα «ΕΣΠΑ 2021 – 2027με έμφαση στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων» προσφέρει         

στους συμμετέχοντες εμπειρία μέσω πρακτικών παραδειγμάτων και ασκήσεων με τις οποίες οι συμμετέχοντες  

μαθαίνουν πώς να διαμορφώνουν μια πρόταση ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις και τους στόχους των            

χρηματοδοτικών προγραμμάτων, αναλύοντας κυρίως τον κορμό μιας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, καθώς 

και τον τρόπο για την δημοσιονομική /οικονομική ανάλυση σε συγκεκριμένη αίτηση.  
 

Πιο αναλυτικά οι συμμετέχοντες: 

 Θα βελτιώσουν τη γνώση τους αναφορικά με τις θεμελιώδεις αρχές της χρηματοδότησης από την ΕΕ  

 Θα δημιουργούν  αποτελεσματικό  χρονοδιάγραμμα  για τη σύνταξη μιας πρότασης. 

 Θα κατανοήσουν τα διαφορετικά στάδια μιας αίτησης : Από η σύλληψη της ιδέας έως στην συγγραφή της και 

στην υλοποίησή της 

 Θα σχεδιάζουν και θα υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

 Θα διαχειρίζονται αποτελεσματικά και ορθά τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις 

 Θα κατανοήσουν και θα προετοιμαστούν για την νέα προγραμματική περίοδο 

 

Μέθοδοι Υλοποίησης της εκπαίδευσης 
Η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος, βασίζεται στην  

i. ασύγχρονη μελέτη του  εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα εκπαίδευσης ανά         

εβδομάδα, διατίθεται σε ψηφιακή μορφή, καθώς είναι εύκολη η αποθήκευσή του.   

Το εκπαιδευτικό υλικό ανά εβδομαδιαία συνεδρία εμπλουτίζεται με παράλληλα κείμενα συναφή με το             

γνωστικό αντικείμενο, links για σχετικά με τη θεματική ενότητα παραδείγματα και ασκήσεις.  

Κατά τη διάρκεια της ασύγχρονης εκπαίδευσης, θα υπάρχει επικοινωνία των καταρτιζομένων με τον                 

αντίστοιχο εισηγητή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, έτσι ώστε να δίνονται απαντήσεις σε όλα τα                     

ερωτήματα. 

i. Σύγχρονη online εκπαίδευση, όπου οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν 

τις απορίες τους και να συμμετάσχουν σε online εργαστήρια.  

Η διδασκαλία του εκπαιδευτικού προγράμματα εξ αποστάσεως διεξάγεται μέσω του διαδικτύου,                   

προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης  ανεξαρτήτως περιοριστικών 

παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο & χρόνο.  

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα. 
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Θεματική Ατζέντα του Προγράμματος Κατάρτισης 
“ΕΣΠΑ 2021 - 2027”  

με έμφαση στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 
 
 

 

 

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στις τεχνικές γνώσεις και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα όπως ο σχεδιασμός, η διαχείριση,           

η εφαρμογή, η αξιολόγηση και ο έλεγχος των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και η επιτυχής υλοποίηση                                      

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Η εκπαίδευση αυτή αποτελεί τη βάση και για την επόμενη προγραμματική περίοδο καθώς οι           

συμμετέχουσες / συμμετέχοντες θα αποκτήσουν το υπόβαθρο για την κατανόηση και του νέου στρατηγικού σχεδίου της                      

προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση και η εμβάθυνση των γνώσεων των συμμετεχουσών / συμμετεχόντων για το               

ΕΣΠΑ 2014-2020 ως βασικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης καθώς και για την επιτυχή υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων              

πράξεων αλλά κυρίως η εξοικείωση τους προκειμένου να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για την επόμενη προγραμματική περίοδο 

2021 - 2027. 

 

 

Συνεδρία 1  : Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014 - 2020 
(Διάρκεια: 10 ώρες σύγχρονη & 30 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση Σύνολο: 40 ώρες 

 

Αναπτυξιακό όραμα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 

 Στρατηγική προσέγγιση – Αναπτυξιακό όραμα, Χρηματοδοτικές Προτεραιότητες  - Αρχιτεκτονική ΕΣΠΑ 2014-2020,  

Επιχειρησιακά Προγράμματα,  

Διαχείριση ΕΣΠΑ : Σύστημα Διαχείρισης και Αξιολόγησης 

 Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020  

Αρχές Διαχείρισης - Κανονισμοί 

 Εγκεκριμένο Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών, Πληροφόρηση και Επικοινωνία, Καταπολέμηση της απάτης  

στις διαρθρωτικές δράσεις 

Υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση 

 

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας  είναι οι επιμορφούμενοι να γνωρίσουν την δομή του ΕΣΠΑ προκειμένου να  

κατανοήσουν τον ρόλο τους ως δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. 

 

Με το τέλος της συνεδρίας οι επιμορφούμενοι: 

Θα κατανοήσουν τη λογική του ΕΣΠΑ και κατ΄επέκταση των προσκλήσεων προκειμένου να μπορούν να υποβάλλουν στοχευμένες 

προτάσεις που πληρούν τις απαιτήσεις των προσκλήσεων προσανατολισμένες στη μέγιστη δυνατή θετική αξιολόγηση. 

Θα παρακολουθήσουν και θα συζητήσουν με την εκπαιδεύτρια τους προσκλήσεις, λίστες εξέτασης και θα δομήσουν ένα τεχνικό 

δελτίο πράξης. 

 

 

Συνεδρία 2 : Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  
(Διάρκεια: 15 ώρες σύγχρονη & 35 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση Σύνολο: 50 ώρες 

 

 Παροχή βασικής εκπαίδευσης στις κύριες διαδικασίες και απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των  

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.  

 Εξοικείωση με το περιβάλλον του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος καθώς και εκπαίδευση στην χρήση του  

ως βασικού εργαλείου εφαρμογής των διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2014-2020 

 Προσομοίωση δικαιούχου στο πλαίσιο υποβολής και υλοποίησης πράξης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

 

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας  είναι οι επιμορφούμενοι να εκπαιδευτούν στη χρήση του ΟΠΣ προκειμένου να είναι συνεπής με 

τις υποχρεώσεις τους έναντι των Διαχειριστικών Αρχών. 

 

Με το τέλος της συνεδρίας οι επιμορφούμενοι : 

Θα χειρίζονται το ΟΠΣ και θα συμπληρώνουν όλα τα δελτία που απαιτούνται στο πλαίσιο υλοποίησης και ολοκλήρωσης μιας πράξης 

 

 

Συνεδρία 3 : Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 
(Διάρκεια: 10 ώρες σύγχρονη & 30 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση Σύνολο: 40 ώρες 

 Στόχοι της Πολιτικής Συνοχής 2021-2027 

 Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 

 

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας  είναι οι επιμορφούμενοι να μελετήσουν το κείμενο του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 και να κατανοήσουν 

τις προτεραιότητες της εθνικής στρατηγικής. 

 

Με το τέλος της συνεδρίας οι επιμορφούμενοι : 

Θα είναι σε θέση να μπορούν να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμα έχοντας γνώση των επιλέξιμων δράσεων και παρεμβάσεων σε          

ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περιόδου. 
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