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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Αθήνα, 20/4/2021 
 
 
Α. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
H εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» είναι 
ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών για την προσέλκυση 
επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών. Αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην 
υποστήριξη των διεθνών επενδυτών και εταιρειών προκειμένου να αναπτύξουν επιχειρηματική 
δράση στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και στην 
προσέλκυση ξένων επενδυτών. 
 
Α1. Πλαίσιο & Σημείο εκκίνησης 
Οι περιοχές της χώρας με λιγνιτικές δραστηριότητες (Δ. Μακεδονία, Μεγαλόπολη) – που 
σήμερα παρουσιάζουν μεγάλη εξάρτηση των οικονομικών τους στο λιγνίτη – αναμένεται να 
αντιμετωπίσουν σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της 
δεκαετίας, λόγω της απολιγνιτοποίησης που θα πραγματοποιηθεί τα επόμενα χρόνια στα 
πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ενέργειας και Κλίματος (ΕΣΕΚ). 
 
Στο πλαίσιο αυτό έχει εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 
(ΣΔΑΜ), ένας αναπτυξιακός Οδικός Χάρτης (Master Plan) δηλαδή για την Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας και τον Δήμο Μεγαλόπολης, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της 
απολιγνιτοποίησης και να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας στις επηρεαζόμενες περιοχές. Η 
επιτυχία του Master Plan, στηρίζεται τόσο στην προσέλκυση επενδύσεων για τις νέες 
δραστηριότητες, όσο και στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και στο συντονισμό 
των εμπλεκομένων φορέων.  Το ΣΔΑΜ περιλαμβάνει επίσης και τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης 
Μετάβασης, όπως προβλέπεται από τον ΜΔΜ της ΕΕ. 
 
Η Enterprise Greece (η Αναθέτουσα Αρχή), ως ο αρμόδιος φορέας για την προσέλκυση 
επενδύσεων και την προώθηση εξαγωγών της χώρας, θα συνδράμει τη Συντονιστική Επιτροπή 
του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης μέσω της προσέλκυσης και υποστήριξης 
επενδύσεων στις περιοχές απολιγνιτοποίησης – Invest in Lignite Transition (ILT).  
 
Α2. Το αντικείμενο των Υπηρεσιών προς ανάθεση απαρτίζεται από τα ακόλουθα: 
Φάση 1: Σχεδιασμός πλαισίου λειτουργίας και λειτουργικού μοντέλου ILT (~2 μήνες) 

- Καθορισμός ρόλων όλων των οντοτήτων και φορέων 
- Συμφωνία του πλάνου λειτουργίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
- Δημιουργία σχεδίου & οδικού χάρτη υλοποίησης  
- Εκτίμηση απαιτούμενων πόρων 
- Σχεδιασμός οργανωτικής δομής και εκτίμηση αναγκών προσωπικού 
- Σχεδιασμός των κυρίων διαδικασιών και αλληλεπιδράσεων με άλλες υπηρεσίες 
- Ορισμός απαιτούμενων συστημάτων πληροφορικής 
- Πλήρης καταγραφή σχεδιασμού 
- Δημιουργία πλάνου επικοινωνίας και εμπλοκής όλων των αρμοδίων φορέων 
- Πρόταση τροποποίησης του εταιρικού οργανογράμματος 
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Φάση 2: Σύσταση ILT (~2 μήνες) 
- Υποστήριξη κατά διαδικασία προσλήψεων  
- Πιλοτική δοκιμή και βελτιστοποίηση σημαντικών διαδικασιών 
- Έναρξη επικοινωνίας με όλους τους αρμόδιους και συναρμόδιους  φορείς 

 
Α3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
Η διάρκεια της σύμβασης για τα παραπάνω αντικείμενα ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την 
υπογραφή συμβάσεως με τον επιλεχθέντα Ανάδοχο. 
 
Α4. Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες (ή κοινοπραξίες ή ενώσεις εταιρειών, εφεξής «Ενδιαφερόμενοι»), 
ως ελάχιστες προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στην παρούσα πρόσκληση και για να 
αξιολογηθεί η προσφορά τους, θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι: 

1. Εξειδικευμένες γνώσεις, κύρος και αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο 
της πρόσκλησης. Ειδικότερα, θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν και να 
συμπεριλάβουν στην πρόταση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα υποβάλουν τα 
ακόλουθα:  

i. Προτεινόμενη σύνθεση της ομάδας έργου, περιλαμβανομένης της 
εξειδικευμένης εμπειρίας εκάστου των μελών της ομάδας που θα μετάσχουν 
στην παροχή των Υπηρεσιών, καθώς, επίσης, και τα σχετικά βιογραφικά τους 
σημειώματα.  

ii. Πολύ καλή κατανόηση του πλάνου απολιγνιτοποίησης της Ελλάδας και της 
ελληνικής αγοράς στους κλάδους των 5 πυλώνων ανάπτυξης, στους οποίους 
στηρίζεται το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης   

1. την «καθαρή» ενέργεια,  
2. τη βιομηχανία και το εμπόριο,  
3. την «έξυπνη» αγροτική παραγωγή,  
4. τον βιώσιμο τουρισμό, καθώς και  
5. την τεχνολογία και την εκπαίδευση 

iii. Εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση νέων οργανωτικών δομών/ οντοτήτων  
iv. Εξειδίκευση στον τομέα της στρατηγικής οικονομικής ανάπτυξης και 

προσέλκυσης επενδύσεων 
 
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά με email το αργότερο μέχρι τις 
5/5/2021 και ώρα 17.00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement1@eg.gov.gr 
 
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω: 
Τεχνική Προσφορά 

• Περιγραφή προηγούμενης εμπειρίας,  

• Περιγραφή ομάδας έργου, 

• Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να καταθέσουν ολοκληρωμένη πρόταση 
με τη μεθοδολογία, την προσέγγιση που προτίθενται να ακολουθήσουν, τα δεδομένα 
που θα λάβουν υπόψη, αλλά και άλλους σχετικούς παράγοντες που οφείλουν να 
συνυπολογίσουν, ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση του πλάνου για σύσταση της νέας 
Μονάδας/Διεύθυνσης με τις καλύτερες προϋποθέσεις, 

• Οι ενδιαφερόμενοι και τα επιμέρους μέλη της προτεινόμενης ομάδας τους, θα πρέπει 
να αποδείξουν την τεχνογνωσία τους, προσκομίζοντας τις διαπιστεύσεις, τις 
πιστοποιήσεις, τη συμμετοχή τους σε επαγγελματικές ενώσεις και σωματεία, κάθε άλλο 
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αντίστοιχο έγγραφο, καθώς και συστάσεις από εταιρείες και φορείς που έχουν λάβει 
ανάλογες υπηρεσίες με αυτές του αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης. 
 

Οικονομική Προσφορά  
Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ, αριθμητικώς και ολογράφως. Θα αναγράφεται το 
συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ καθώς και ότι η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν θα αναπροσαρμόζεται. 
 
Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και 
δαπανών του υποψηφίου Αναδόχου για την πλήρη υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 
 
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας τιμής. Πέραν της οικονομικής προσφοράς, θα ληφθεί υπ’ όψιν η προηγούμενη 
εμπειρία των οικονομικών φορέων στο υπό ανάθεση αντικείμενο και η μεθοδολογία της 
πρότασης.  
 
Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών της 
Εταιρείας (ΦΕΚ ΠΡΑ.ΔΙ.Τ. 148/18.09.2020) και συγκεκριμένα με βάση τις προβλεπόμενες σε 
αυτόν διατάξεις αναφορικά με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
Η Εταιρεία μπορεί να ζητεί διευκρινίσεις, συμπληρώσεις, προσαρμογές, παρουσιάσεις ή 
βελτιώσεις των προφορών. Για συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eg.gov.gr  
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
1. Η συλλογή και επεξεργασία τυχόν προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις 
υποβαλλόμενες προτάσεις αποσκοπεί στην αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την 
προστασία των δεδομένων, ιδίως του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και του ν. 4624/2019. 
2. Τα υπό παρ. Α ανωτέρω δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από 
τη λήξη της Σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης, τα 
δεδομένα θα τηρούνται από το … για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Μετά τη λήξη των 
ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.   
3. Άσκηση δικαιωμάτων  

3.1 Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα: (α) πρόσβασης και ενημέρωσης, (β) 
διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) εναντίωσης στην 
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην 
αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, (στ) φορητότητας. Για την 
άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, το φυσικό πρόσωπο μπορεί να απευθύνεται εγγράφως 
dpo@eg.gov.gr    

3.2. Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων δεν απαλλάσσει τον Υποψήφιο από τις 
υποχρεώσεις που φέρει λόγω της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.    
4. Υποχρεώσεις Ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων 
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Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
καθώς και να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση της 
συμμόρφωσής τους με αυτήν.  
 
Σημαντική Σημείωση 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Enterprise Greece να 
συνάψει συνεργασία µε τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. H 
Enterprise Greece διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα 
πρόσκληση, όπως επίσης να απορρίψει υποψήφιους που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια 
από τη διαδικασία, να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία ή/και να κηρύξει ατελέσφορη τη 
διαδικασία κατά την αποκλειστική της ευχέρεια χωρίς να απαιτείται η επίκληση οποιουδήποτε 
ειδικότερου λόγου.  
H Εnterprise Greece διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, 
καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή µη των σχετικών 
συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για 
αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από την Enterprise Greece ή τα στελέχη της για 
οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την παρούσα πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη 
διαδικασία.  
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και 
προϋποθέσεων της παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω στάδια της διαδικασίας θα 
αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής. 
 
Για την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» 
 
 
 
Γεώργιος Φιλιόπουλος  
Διευθύνων  Σύμβουλος          
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