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ΘEMA: Διευκρινίσεις επί της υπ’αριθμ. 1/2022 Προκήρυξης (ΑΔΑ: ΩΧΓΝΟΡ9Ζ-ΗΡ5) 
για την εκπόνηση υλικού ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με 
τίτλο «Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της 
εργασίας» και Κωδ. ΟΠΣ MIS: 5174893 του Ε.Π.  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Σχετικά με την υπ΄αριθμ. 1/2022 (ΑΔΑ: ΩΧΓΝΟΡ9Ζ-ΗΡ5) και με αριθμό 
πρωτοκόλλου 652/24-10-2022 Προκήρυξη για την εκπόνηση υλικού ευαισθητοποίησης στο 
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και 
παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας» και Κωδ. ΟΠΣ MIS: 5174893 του Ε.Π.  
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και σε 
ό,τι αφορά το υπ΄αριθμ. πρωτ. εισερχ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 666/01-11-2022 υποβληθέν ερώτημα προς 
παροχή διευκρινίσεων, σας παραθέτουμε τις ακόλουθες απαντήσεις – διευκρινίσεις :

1η Ερώτηση προς παροχή διευκρινίσεων:
«Οι διαστάσεις της πάνινης τσάντας πρέπει υποχρεωτικά να είναι 40Χ40 ή μπορεί να είναι 
και παρόμοια διάσταση για παράδειγμα 38Χ42;»

1η Απάντηση - Διευκρίνιση:

Οι διαστάσεις της πάνινης τσάντας μπορεί να είναι και σε διάσταση 38x42cm 

2η Ερώτηση προς παροχή διευκρινίσεων:
«Στην σύντομη παρουσίαση - περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Ανάδοχος σκοπεύει να 
προσεγγίσει το Έργο σύμφωνα με την Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΔΑ: 
ΨΦΔ4ΟΡ9Ζ-ΥΞΥ) εκτός από την διαδικασία χρειάζεται να περιγράψουμε και προτεινόμενα 
Concept για το λογότυπο και την παραγωγή των τηλεοπτικών spot ή ακόμα και συγκεκριμένα 
σενάρια για αυτά;»

2η Απάντηση - Διευκρίνιση:

Δε χρειάζεται να περιγραφούν προτεινόμενα concept αλλά μόνο σύντομη 
παρουσίαση - περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Ανάδοχος σκοπεύει να 
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προσεγγίσει το Έργο βάσει της Απόφασης Υλοποίησης με Ιδια Μέσα όπως 
αναφέρεται στην Προκήρυξη. 

Για το «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.)
Βικτωρία Γκερμότση

Υπεύθυνη Έργου
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